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กณัฑท์ี่ ๓๓๙ 

ทาํใจใหส้ว่าง 
๓ มิถนุายน ๒๕๕๐ 

การฟงัเทศนฟ์งัธรรม เป็นการทาํใจใหส้ว่าง เพราะจะไดฟ้งัในสิง่ทีไ่มไ่ดย้นิไดฟ้งัมาก่อน 

สิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมาแลว้ เมือ่ไดฟ้งับ่อยๆก็จะเกดิความกระจ่าง ความเขา้อกเขา้ใจดยีิง่ขึ้น 

เรื่องทีพ่วกเรามกัจะไมค่่อยไดย้นิไดฟ้งักนั ก็คอืเรื่องบาป เรื่องบญุ เรื่องนรก เรื่อง

สวรรค ์ เรื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ เรื่องมรรคผลนิพพาน เป็นเรื่องทีจ่ะไมค่่อยไดย้นิไดฟ้งั

กนั ถา้ไมไ่ดม้าวดั เพราะเวลาอยู่นอกวดัก็จะฟงัแต่เรื่องการบา้นการเมอืง เรื่องทาํมาหา

กนิ เรื่องหาความสุขตามสถานทีต่่างๆ ดูหนงัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ใจของพวกเราจงึไมส่วา่ง

ไสว เพราะเรื่องต่างๆทีไ่ดย้นิไดฟ้งักนันัน้ ไมไ่ดท้าํใหเ้กดิแสงสวา่งแห่งธรรมขึ้นมาในใจ 

มแีต่จะสรา้งความมดืบอด คอืความหลงใหม้มีากยิง่ขึ้น ถา้ไดย้นิไดฟ้งัแต่เรื่องทาํมาหา

กนิ หาเงนิหาทอง หายศหาตาํแหน่ง หาคาํสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะต่างๆ ก็จะยิง่ทาํใหใ้จมดืบอดมากขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถา้มาวดัจะไดย้นิเรื่องกรรม 

ทาํดไีดด้ ี ทาํช ัว่ไดช้ ัว่ ทาํบญุไดไ้ปสวรรค ์ ทาํบาปไดไ้ปตกนรก ถา้ปฏบิตัธิรรม ชาํระ

ความโลภความโกรธความหลงใหห้มดสิ้นไปจากใจได ้ ก็จะไดไ้ปถงึพระนิพพาน มแีต่

พระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวกเท่านัน้ทีจ่ะรูไ้ด ้พวกเราทีเ่ป็นปถุชุนคนธรรมดา ไมม่ี

ทางรูเ้รื่องนรก เรื่องสวรรค ์เรื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ เรื่องการสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตาย

เกดิไดเ้ลย เราจงึตอ้งอาศยัการไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพือ่จดุ

ประกายแสงสวา่งใหป้รากฏขึ้นมาในจติในใจ พอใหเ้หน็เรื่องราวต่างๆทีเ่ราไมเ่คยเหน็มา

ก่อน เพือ่จะไดป้ฏบิตัใิหไ้ดเ้หน็มากยิง่ๆขึ้นไป จนเหน็อย่างแจง้ชดั เช่นเดยีวกบั

พระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย  

ถา้ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัก็จะไมรู่ว้า่นรกมจีรงิ สวรรคม์จีรงิ จะคดิวา่เป็นเรื่องนิยาย เพราะเรา

มกัจะไดย้นิเรื่องนรกสวรรคอ์ยู่ในนิยาย อยู่ในละคร ก็เลยคดิวา่เป็นเรื่องของนิยาย เป็น
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เรื่องของละครไป แต่ความจรงินรกและสวรรคเ์ป็นสิง่ทีม่จีริง เพยีงแต่ไมไ่ดเ้ป็นสถานที ่

เหมอืนกบัสถานทีน้ี่ ทีเ่ราขบัรถมาได ้นรกสวรรคเ์ราขบัรถไปไมไ่ด ้นัง่เครื่องบนิไปไมไ่ด ้

ไปไดด้ว้ยการกระทาํของเรา ถา้ทาํบญุก็ไดไ้ปสวรรค ์ ถา้ทาํบาปก็ไดไ้ปนรก สวรรค ์

แปลวา่ความสุขใจ ความเยน็ใจ นรกแปลว่าความรอ้นใจ ความทกุขใ์จ นรกและสวรรค์

จงึไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน อยู่ในใจของเราน้ีเอง เป็นสภาวธรรมทีเ่กดิขึ้นจากการกระทาํของเรา 

ถา้ทาํดทีาํบญุทาํกศุล ใจก็จะเยน็จะสงบ เป็นสวรรคข์ึ้นมา ถา้ทาํบาปทาํกรรม อาฆาต

พยาบาท โหดรา้ยทารุณ ใจก็จะรุ่มรอ้น เป็นนรกขึ้นมา น่ีคอืเรื่องของใจทีเ่ราจะไมค่่อยรู ้

กนั รูแ้ต่เรื่องของร่างกายเท่านัน้ เพราะเหน็แต่ร่างกาย ไมเ่หน็ใจ แต่ทกุวนัน้ีทีเ่ราสุขทีเ่รา

ทกุข ์ ทีเ่รารอ้งห่มรอ้งไห ้ ทีเ่ราหวัเราะ ก็เพราะใจต่างหาก เวลาใจมคีวามสุขก็ดอีกดใีจ 

หวัเราะ ยิ้มแยม้แจ่มใส เวลาใจมคีวามทกุข ์ ก็เศรา้โศกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้ แต่เราไม่

เหน็ใจผูท้าํใหเ้รารอ้งห่มรอ้งไห ้ ใหเ้ราดอีกดใีจ คดิวา่เป็นร่างกาย แต่ความจรงิแลว้

ร่างกายเป็นเพยีงเครื่องมอืของใจเท่านัน้เอง เป็นเหมอืนรถยนตค์นัหน่ึง ถา้ไมม่คีนขบัรถ 

รถยนตก์็จะจอดอยู่เฉยๆ ไมส่ามารถขยบัเขยื้อนไปไหนได ้ฉนัใดร่างกายถา้ไมม่ใีจ ก็จะ

เป็นเหมอืนคนตาย จะนอนน่ิงแขง็อยู่เฉยๆ จะพูดอะไรก็ไมไ่ด ้จะทาํอะไรก็ไมไ่ด ้ เพราะ

ไมม่ใีจส ัง่ใหพู้ด ส ัง่ใหไ้ปทาํสิง่นัน้ทาํสิง่น้ี วนัน้ีใจก็ส ัง่ใหเ้รามาวดัมาทาํบญุ เมือ่ทาํบญุ

แลว้ใจก็มคีวามสุข มคีวามเยน็ มคีวามสบาย ตอนน้ีใจของเราก็เป็นสวรรค ์ ใจไดข้ึ้น

สวรรคแ์ลว้  

แต่ถา้เดีย๋วเราไปทาํอย่างอืน่ ไปเกดิความโลภ เกดิความอยากได ้ แลว้ก็ไปเบยีดเบยีน

ผูอ้ืน่ เพือ่ใหไ้ดม้าในสิง่ทีต่อ้งการ ใจก็จะเป็นนรกไป เป็นเปรตไป เป็นอสุรกายไป ถา้มี

ความรุ่มรอ้น อาฆาตพยาบาทเคยีดแคน้ ใจก็เป็นนรก ถา้มคีวามหวาดกลวั ใจก็เป็น

อสุรกาย ถา้มคีวามโลภ มคีวามหวิ มคีวามอยากมากๆ ไดเ้ท่าไหร่ก็ไมรู่จ้กัอิม่ ไมรู่จ้กั

พอ ใจก็เป็นเปรต ถา้มคีวามเมตตา มกีารให ้มกีารเสยีสละ ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ใจก็เป็น

สวรรคเ์ป็นเทพ ถา้ใจสงบน่ิงอยู่ในฌาน อยู่ในความสงบ ไมค่ดิไมป่รุง ไมร่บัรูเ้รื่องอะไร

ต่างๆ ไมว่า่จะมาทางตาหูจมกูลิ้นกายหรือทางใจ ใจก็เป็นพรหม ถา้ตดักเิลสตดัความ

หลงได ้ไมย่ดึไมต่ดิ วา่สิง่นัน้สิง่น้ีเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตวัเรา ปลอ่ยวางได ้ก็เป็นพระ

อริยเจา้ เป็นพระโสดาบนั ถา้มองเหน็ร่างกาย ไมส่วยไมง่าม เป็นเหมอืนซากศพทีย่งั
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หายใจได ้ เมือ่ไมห่ายใจแลว้ก็ยิง่ดูน่าเกยีจขึ้นไปใหญ่ ก็จะเกดิความเบือ่หน่าย ไมย่นิดี

อยากไดร่้างกายของคนอืน่มาใหค้วามสุข ก็จะไมอ่ยากมคู่ีครอง อยู่คนเดยีวแสนจะสุข

แสนจะสบาย มคู่ีครองก็เหมอืนกบัเอาซากศพมาเป็นคู่ครอง แต่เน่ืองจากไมพ่จิารณากนั

เราจงึไมเ่หน็ เพราะมหีนงัปกปิดอวยัวะต่างๆอยู่ ถา้สามารถมองทะลเุขา้ไปใตผ้วิหนงัได ้

เราจะเหน็วา่ร่างกายน้ีมแีต่สิง่ทีไ่มส่วยงาม มโีครงกระดูก มตีบั มไีต มไีส ้ มพีงุ ไมม่ี

อะไรทีส่วยงามในร่างกายเลย ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ก็จะเกดิความเบือ่หน่าย ก็จะเป็นพระ

อนาคาม ี จะอยู่แบบนกับวช ไมม่คู่ีครอง ถอืศีลพรหมจรรย ์ ถา้ตดัความหลงต่างๆจน

หมดสิ้นไปจากใจได ้ก็จะเป็นพระอรหนัต ์เรื่องท ัง้หมดน้ีอยู่ทีใ่จตวัเดยีวเท่านัน้  

ใจตวัน้ีขึ้นๆลงๆไปกบัสภาวธรรมต่างๆอยู่ตลอดเวลา บางเวลาก็เป็นเทพ บางเวลาก็เป็น

เดรจัฉาน บางเวลาก็เป็นสตัวน์รก ขึ้นอยู่กบัความคดิวา่คดิดหีรือคดิช ัว่ ถา้คดิดกี็จะเป็น

สวรรค ์ ถา้คดิช ัว่ก็จะเป็นนรก ในขณะทีม่ชีวีติอยู่ ใจก็จะเปลีย่นไปเปลีย่นมาอยู่เรื่อยๆ 

บางทกี็ขึ้นสวรรค ์ บางทกี็ตกนรก บางทกี็เป็นเทพ บางทกี็เป็นเดรจัฉาน สลบักนัไปอยู่

เรื่อยๆจนถงึเวลาตาย ตอนนัน้ถา้ใจเป็นอะไรก็จะเป็นอย่างนัน้ ถา้เป็นเดรจัฉาน ก็จะไป

เกดิเป็นเดรจัฉาน ถา้มคีวามรุ่มรอ้นอาฆาตพยาบาท ก็จะไปนรก ใจน่ีแหละจะเป็นนรก 

ใจน่ีแหละจะเป็นเดรจัฉาน เมือ่ใจเป็นเดรจัฉาน ก็จะไปหาร่างของเดรจัฉาน ถา้ใจเป็น

มนุษย ์ ก็จะไปหาร่างของมนุษย ์ จะเป็นมนุษยไ์ดก้็ตอ้งไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ตอ้งมศีีล ๕ 

อยู่ประจาํใจ ไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ไมล่กัทรพัย ์ ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี ไมพู่ดปดมดเทจ็

โกหกหลอกลวง ไมเ่สพสุรายาเมา ก็เป็นมนุษยไ์ด ้ เวลาตายไปก็จะไดก้ลบัมาเกดิเป็น

มนุษยอ์กี ถา้ในขณะทีต่าย ใจมอีาการหวาดกลวัก็จะไปเป็นอสุรกาย ถา้โกรธแคน้

อาฆาตพยาบาท ก็จะไปตกนรก ถา้มคีวามหวิมคีวามอยากมากๆ ไมรู่จ้กัอิม่ไมรู่จ้กัพอ ก็

จะไปเป็นเปรต พระพทุธเจา้จงึสอนใหท้าํใจใหด้ ี ดว้ยการคดิดพีูดดทีาํด ี ทาํบญุใหท้าน 

รกัษาศีล ทาํจติใจใหส้งบ ไมห่าความสุขจากสิง่ภายนอก คอืรูปสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

เพราะไมใ่หค้วามอิม่ความพอ ไดม้าเท่าไหร่ก็ยงัอยากจะไดอ้ยู่เรื่อยๆ อยากจะสมัผสัอยู่

เรื่อยๆ แลว้ถา้ไปหามาดว้ยวธิีทีม่ชิอบ ไปประพฤตผิดิศีลผดิประเพณี ก็จะทาํให ้

กลายเป็นเปรตไป แต่ถา้ไมล่ะเมดิศีลในขณะทีไ่ปหาความสุขทางตา ทางหู ทางจมกู ทาง

ลิ้น ทางกาย ก็ยงัเป็นมนุษยอ์ยู่  
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ถา้เรายงัตดักามตณัหาความอยากในกามไมไ่ด ้ตดัความอยากในรูปในเสยีงในกลิน่ในรส

ไมไ่ด ้ ก็ใหห้ามาดว้ยวธิีทีสุ่จริต ไมไ่ปทาํผดิศีลผดิธรรม เช่นอยากจะไดคู่้ครอง ก็หามา

ดว้ยความถูกตอ้งตามประเพณี ไมไ่ปเอาสามภีรรยาของผูอ้ืน่มาเป็นคู่ครอง ควรมสีามี

เดยีวภรรยาเดยีว มสีามเีดยีวก็พอแลว้ มภีรรยาเดยีวก็พอแลว้ ถา้มมีากกวา่นัน้ก็จะเป็น

เปรตไป เพราะไมรู่จ้กัอิม่ไมรู่จ้กัพอ พอได ้๒ คนแลว้ ก็อยากจะได ้๓ คน อยากจะได ้

๔ คน อยากจะได ้๕ คน จะอยากไปเรื่อยๆ อย่างน้ีก็จะกลายเป็นเปรตไป ถา้อยากจะ

รกัษาความเป็นมนุษยไ์ว ้ ตอ้งมผีวัเดยีวเมยีเดยีว รกัเดยีวใจเดยีว มสีามคีนเดยีวก็พอ 

มภีรรยาคนเดยีวก็พอ มคีวามสุขเท่ากนั จะมภีรรยา ๓ คน สาม ี๕ คน ก็ไมม่คีวามสุข

มากไปกวา่การมภีรรยามสีามเีพยีงคนเดยีว นอกจากมคีวามสุขไมม่ากกวา่กนัแลว้ คนที่

มสีามมีภีรรยามาก กลบัมคีวามทกุขค์วามวุน่วายมากกวา่เสยีอกี เพราะจะตอ้งทะเลาะ

กนั ถา้ภรรยาหรือสามรูีว้า่ไปมมีากกวา่หน่ึงคน ก็จะตอ้งเสยีอกเสยีใจ เป็นเดอืดเป็น

แคน้ขึ้นมา เราจงึควรดูแลใจของเราใหด้ ี เพราะใจน้ีแลทีจ่ะไปเวยีนวา่ยตายเกดิ ไปเกดิ

ในทีสู่ง ไปเกดิในทีต่ ํา่ ก็เกดิจากความคดิของเรา ถา้คดิด ีเราก็จะทาํด ีพูดด ีแลว้ใจของ

เราก็จะดขีึ้นไปดว้ย อย่างวนัน้ีเราคดิด ี คดิมาทาํบญุ มารกัษาศีล มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

อย่างนอ้ยก็ไดเ้ป็นมนุษย ์ ถา้มากกวา่นัน้ก็ไดเ้ป็นเทพ ถา้ทาํจติใจใหส้งบก็ไดเ้ป็นพรหม 

ถา้ปลงอนิจจงัทกุขงัอนตัตาได ้ กจ็ะเป็นพระอริยเจา้ เหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีไม่

เทีย่งแทแ้น่นอน ไมย่ดึตดิกบัสิง่ต่างๆ เพราะจะทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมา ถา้ยดึตดิกบั

อะไร เวลาสิง่ทีย่ดึตดิจากเราไป เราก็เสยีอกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั  

สภาวธรรมท ัง้หลายในโลกน้ี จะเป็นอย่างน้ีท ัง้นัน้ ไมม่อีะไรในโลกน้ี ทีจ่ะใหค้วามสุขแก่

เราไดอ้ย่างแทจ้ริง ใหค้วามสุขโดยทีไ่มม่คีวามทกุขแ์ถมมานัน้ ไมม่ใีนโลกน้ี มแีต่จะมี

ความทกุขแ์ถมมาดว้ยท ัง้นัน้ เป็นความทกุขท์ีม่ากกวา่ความสุข เพราะมาทหีลงั ความสุข

มาก่อน พอความทกุขม์าแลว้ ความสุขทีม่าก่อนก็หายไป เหมอืนกบัไมม่เีลย คนฉลาด

จงึรูจ้กัปลงรูจ้กัวาง ไมย่ดึไมต่ดิ ถงึแมจ้ะมอียู่ก็ตอ้งเตรียมตวัเตรียมใจไวว้า่ สกัวนัหน่ึง

จะตอ้งพลดัพรากจากกนั พระพทุธเจา้จงึสอนใหเ้จริญธรรมบททีว่า่ เราเกดิมาแลว้ย่อม

มีความแกเ่ป็นธรรมดา ลว่งพน้ความแกไ่ปไม่ได ้ ย่อมมีความเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็น

ธรรมดา ลว่งพน้ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยไปไม่ได ้ ย่อมมีความตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้
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ความตายไปไม่ได ้ ย่อมมีการพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ลว่งพน้จากการพลดั

พรากจากกนัไม่ได ้ ถา้เตอืนสตสิอนใจอยู่เรื่อยๆแลว้ ใจก็จะปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ิด 

เพราะรูว้า่ถา้ยดึตดิแลว้ จะตอ้งทกุขท์รมาน เราอยากจะสุขหรือทกุขท์รมานใจ ก็อยู่ทีต่วั

เรา ถา้อยากจะสุขก็ตอ้งปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิกบัสงิต่างๆ ตอ้งสอนตวัเราอยู่เรื่อยๆ ทกุ

ขณะทกุเวลา เพราะถา้ไมส่อนแลว้ ความหลงก็จะหลอกใหไ้ปยดึตดิทนัท ีอยากจะใหส้ิง่

นัน้อยู่กบัเราไปนานๆ อยากจะใหด้กีบัเราไปนานๆ พอไมไ่ดเ้ป็นไปดงัทีต่อ้งการก็เกดิ

ความเสยีใจ เกิดความโกรธแคน้ แลว้ก็ตอ้งไปทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่ามต่อไป ทาํใหใ้จ

กลายเป็นนรกไป กลายเป็นเดรจัฉานไป เพราะไมม่ธีรรมะไวค้อยเตอืนสตนิัน่เอง  

ถา้มธีรรมะแลว้จะไมห่วงัอะไรจากใครท ัง้สิ้น มกี็มไีป อยู่ดว้ยกนัไดก้็อยู่ไป อยู่แบบไหน

ก็ได ้ จะดกี็ได ้ จะช ัว่ก็ได ้ ไมว่ติก เมือ่มคีวามจาํเป็นตอ้งอยู่ดว้ยกนั ก็อยู่กนัไป จะดจีะ

ช ัว่ก็เรื่องของเขา ไมใ่ช่เรื่องของเรา ถา้เราไมไ่ดไ้ปหวงัใหเ้ขาดแีลว้ เขาจะช ัว่อย่างไร เราก็

ไมเ่ดอืดรอ้น แต่ถา้เราไปหวงัใหเ้ขาดอีย่างนัน้ดอีย่างน้ี พอเขาไมด่ ี กลบัโหดรา้ยทารุณ 

เราก็จะเสยีอกเสยีใจ แต่ถา้ไมห่วงัอะไรแลว้ จะรูส้กึเฉยๆ เหมอืนกบัญาตโิยมไมไ่ดห้วงั

อะไรจากคนทีเ่ราไมรู่จ้กั เขาจะดหีรือไม ่จะช ัว่หรือไม ่เราก็ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะไมไ่ดห้วงั 

ไมไ่ดย้ดึตดิกบัเขานัน่เอง ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไปตามเรื่องของเขา ฉนัใดกบัคนทีอ่ยู่ดว้ยกนั

ก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ อย่าไปยดึตดิ อย่าไปหลง อย่าไปอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี 

แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่ไมใ่หดู้แลกนั ไมใ่หช่้วยเหลอืกนั ก็ยงัมคีวามเมตตาต่อกนั มี

ไมตรีจติ มคีวามกรุณา มคีวามสงสาร คอยช่วยเหลอืกนั เดอืดรอ้นอะไร พอจะทาํอะไร

ใหก้นัไดก้็ทาํไป แต่ไมห่วงัผลตอบแทนเพราะมผีลอยู่ในตวัแลว้ ถา้เรามคีวามเมตตา

กรุณา ใจของเราจะมคีวามสุขอิม่เอบิใจ ไมต่อ้งใหค้นทีเ่ราใหค้วามเมตตากรุณา มาให ้

อะไรตอบแทน เพราะสิง่ทีเ่ขาใหเ้รานัน้ ไมท่าํใหเ้ราอิม่เอบิใจสุขใจได ้ เวลาช่วยเหลอืใคร 

อย่าไปหวงัผลตอบแทน เพราะเรามคีวามสุขเป็นสิง่ตอบแทนอยู่ภายในใจแลว้ เพราะถา้

ไปหวงัแลว้ เกดิเขาไมท่าํตามทีเ่ราหวงั เราก็จะเสยีใจ ก็จะลบลา้งความสุขใจทีม่อียู่ให ้

หายไป พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหพ้จิารณา ถงึความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ของสิง่ต่างๆใน

โลกน้ีอยู่เสมอๆวา่ มกีารเกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไปเป็นธรรมดา อย่าไปยดึอย่าไปตดิ 

แลว้จะไมท่กุข ์จะไมก่งัวล จะอยู่ไดอ้ย่างสุขอย่างสบาย  
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น่ีแลคอืเรื่องของใจทีพ่วกเรามกัจะไมค่่อยไดย้นิไดฟ้งักนั ถา้ไมไ่ดม้าวดั เพราะเหน็แต่

ร่างกาย วติกกงัวลกบัร่างกาย พอเจ็บไขไ้ดป่้วยก็เดอืดรอ้นวุน่วายใจ พอแก่ก็เดอืดรอ้น

ใจ พอตายก็ยิง่วุน่วายใจใหญ่ เพราะไมรู่ว้า่ร่างกายเป็นเพยีงเปลอืกเท่านัน้เอง ไมไ่ดเ้ป็น

ตวัตนทีแ่ทจ้ริง ตวัตนทีแ่ทจ้ริงคอืใจต่างหากทีไ่มต่าย เวลาร่างกายตายไป ใจไมไ่ดต้าย

ไปดว้ย เพราะใจเป็นธรรมชาตทิีไ่มเ่กดิไมด่บั ทาํอย่างไรก็ไมต่าย เอาระเบดินิวเคลยีรม์า

ถลม่ก็ไมต่าย ตายเพยีงร่างกาย ใจก็ไปเกดิใหม ่ขึ้นอยู่กบัวา่ขณะทีต่ายไป สภาวะของใจ

เป็นอย่างไร ถา้สงบเยน็ปลอ่ยวางก็ไปสวรรคไ์ปนิพพาน ถา้รุ่มรอ้นหวาดกลวัวติกกงัวลก็

จะไปสู่อบาย เราจงึตอ้งฝึกสอนใจ ทาํใจใหส้งบ ใหน่ิ้งใหเ้ยน็ใหส้บาย ดว้ยการทาํบญุ

สรา้งกศุล รกัษาศีล นัง่สมาธิ เจริญปญัญา ปลงอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ตามทีไ่ดท้รง

สอนไว ้พจิารณาอยู่บ่อยๆวา่ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายเป็นธรรมดา ตอ้งพลดั

พรากจากกนัเป็นธรรมดา ลว่งพน้ไปไมไ่ด ้ 

ถา้คดิอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆแลว้ จะเกดิปญัญาแสงสวา่งแห่งธรรมขึ้นมา ทีจ่ะทาํใหไ้มห่ลง ไม่

ยดึ ไมต่ดิ กบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี เมือ่ไมย่ดึไมต่ดิแลว้ ใจก็เยน็สบาย หลดุพน้จากความ

ทกุขท์ ัง้ปวง ไมต่อ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป จงึขอใหห้ม ัน่มาวดักนั เพือ่จะไดท้าํให ้

หูตาและใจสวา่งไสวดว้ยแสงสวา่งแหง่ธรรม ฟงัแลว้ก็รกัษาใหส้วา่งอยู่เรื่อยๆ ดว้ยการ

ระลกึ ดว้ยการพจิารณา ดว้ยการปฏบิตัติาม ถา้ฟงัแลว้ไมเ่อาไปพจิารณาต่อ ไมเ่อาไป

ระลกึต่อ ไมเ่อาไปปฏบิตัต่ิอ กจ็ะดบัไป เหมอืนกบัไมข้ดีทีจ่ดุไว ้ ไมน่านก็จะดบัไป แต่

ถา้จดุไมข้ดีแลว้เอาไปจดุกบัเทยีนหลายๆเล่ม จดุไปเรื่อยๆ ก็จะสวา่งไสวอย่างต่อเน่ือง 

ถา้เอาไปพจิารณา เอาไปปฏบิตัต่ิอ ก็จะทาํใหแ้สงสวา่งแห่งธรรมของพระพทุธเจา้สวา่ง

ไสวอยู่ในใจไปเรื่อยๆ จะไมถู่กความหลงหลอกใหไ้ปยดึไปตดิ ไปสรา้งความทกุขใ์หก้บั

เรา จงึควรใหค้วามสาํคญัต่อการมาวดั มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม นาํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไป

ประพฤตปิฏบิตั ิเพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึ

ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๔๐ 

พึ่งตนเอง 
๙ มิถนุายน ๒๕๕๐ 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายไดต้ ัง้ใจมาวดั เพือ่มาประกอบคุณงามความด ี มาสรา้งทรพัยภ์ายใน

ใหก้บัตน เพราะเป็นทรพัยท์ีแ่ทจ้ริง ต่างกบัทรพัยภ์ายนอกทีไ่มจ่รีงัถาวร พอตายไปกจ็ะ

กลายเป็นสมบตัขิองผูอ้ืน่ไป แต่ทรพัยส์มบตัภิายใน ทีเ่รามาสรา้งมาสะสมกนัทีว่ดัอยู่

เรื่อยๆ จะเป็นทรพัยส์มบตัทิีจ่ะตดิไปกบัเรา เวลาทีเ่ราจากโลกน้ีไป นกัปราชญท์ ัง้หลาย

จงึสอน ใหเ้หน็ความสาํคญัของทรพัยภ์ายใน ยิง่กวา่ทรพัยภ์ายนอก เน่ืองจากทา่นรูเ้หน็

ในสิง่ทีเ่ราไมรู่เ้หน็กนั ก็คอืหลงัจากทีเ่ราตายไปแลว้ ใจของเราไมไ่ดต้ายไปดว้ย ใจตอ้ง

เดนิทางไปต่อ ถา้ไดส้รา้งทรพัยภ์ายในไว ้ ก็จะมทีรพัยร์ออยู่ในภายภาคหนา้ มอียู่หลาย

ชนิดดว้ยกนั เช่นเทวสมบตัิ พรหมสมบตัิ มรรคผลนิพพานสมบตัิ เป็นสมบตัทิีจ่ะทาํให ้

เราอยู่อย่างสุขสบาย ห่างไกลจากความทกุขค์วามวุน่วายท ัง้หลาย ถา้ไมส่รา้งกนัไว ้ เมือ่

ถงึเวลาทีเ่ราตอ้งจากโลกน้ีไป จะไมไ่ดไ้ปสวรรค ์ไปเป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยเจา้ 

จะไปเกดิในทีไ่มพ่งึปรารถนากนั ถา้ทาํบาปทาํกรรมไว ้ เช่นฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์

ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็โกหกหลอกลวง เกี่ยวขอ้งกบัอบายมขุท ัง้หลาย เช่น

สุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื คบคนชัว่เป็นมติร เกยีจครา้น ก็จะฉุดลากให ้

ไปสู่ทีต่ ํา่ ไปสู่เดรจัฉานสมบตั ิเปรตสมบตั ิอสรุกายสมบตัิ นรกสมบตัิ เป็นทีไ่ปของผูท้ี่

ไมส่รา้งบญุสรา้งกศุล สรา้งแต่บาปสรา้งแต่กรรม เมือ่มเีวลาวา่งจงึไมค่วรปลอ่ยใหผ้า่น

ไป โดยไมส่ะสมสมบตัภิายในเลย ดว้ยการให ้การเสยีสละ การไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ การ

ทาํจติใจใหส้งบ การสอนจติใจใหฉ้ลาด รูท้นัสภาวธรรมท ัง้หลายวา่ ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์

ไมม่ตีวัตน ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของเรา  

ควรสะสมใหม้าก อย่าเสยีดายทรพัยส์มบตัภิายนอก มไีวใ้ชก้บัความจาํเป็นก็พอ ถา้มี

เหลอืมเีกนิก็เอามาแปลงเป็นสมบตัภิายใน อย่างทีท่่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี มี
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เงนิทองเหลอืกนิเหลอืใช ้เก็บไวก้็ไมไ่ดใ้ชอ้ะไร ตายไปก็กลายเป็นของคนอืน่ไป จงึเอามา

เปลีย่นเป็นทรพัยภ์ายใน เหมอืนกบัเอาเงนิสดไปแลกเช็คทีธ่นาคาร เวลาทีต่อ้งเดนิทาง

ไปต่างประเทศ เวลาตอ้งการใชเ้งนิก็เอาเช็คไปแลกเป็นเงนิสดไดเ้ลย ถา้ไมม่เีช็คตดิตวั

ไปเลย ก็จะไมม่เีงนิใช ้ การตายจากชาตน้ีิไปสู่ชาตหินา้ ก็เหมอืนกบัเดนิทางไป

ต่างประเทศ แทนทีจ่ะขึ้นเครื่องบนิ เราก็ออกจากร่างกายไป คอืใจออกจากร่างกายไป 

ไปตามฐานะของสมบตัทิีไ่ดส้ะสมไว ้ ถา้ไดส้ะสมเทวสมบตัไิวก้็จะไปสวรรค ์ ถา้สะสม

พรหมสมบตักิ็จะไปสวรรคช์ ัน้พรหม ถา้สะสมมรรคผลนิพพานสมบตั ิ ก็ไปเป็นพระอริย

เจา้ เป็นพระอรหนัต ์อยู่ทีค่วามสามารถของเรา อยู่ทีต่วัเรา ไมม่ใีครทาํแทนเราได ้ถา้ไม่

ทาํก็ไมไ่ด ้ พ่อแมท่าํใหเ้ราไมไ่ด ้ พีน่อ้งทาํใหเ้ราไมไ่ด ้ สามภีรรยาทาํใหเ้ราไมไ่ด ้ เพือ่น

สนิทมติรสหายทาํใหเ้ราไมไ่ด ้ พระสงฆอ์งคเ์จา้ก็ทาํใหเ้ราไมไ่ด ้ อยู่ทีต่วัเรา เราตอ้งเป็น

ผูท้าํเป็นผูส้รา้งขึ้นมา พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหพ้ึ่งตนเอง อตัตาห ิ อตัโน นาโถ ตน

เป็นทีพ่ึง่ของตน จะสุขจะเจริญก็อยู่ทีต่นเอง อยู่ทีก่ารกระทาํทางกายวาจาและทางใจ ถา้

ไมท่าํก็จะไมไ่ดอ้ะไร เวลาเดนิทางจากโลกน้ีไป ก็จะไปตวัเปลา่ๆ ถา้ทาํบาปทาํกรรม กจ็ะ

มโีทษตดิตวัไป ตอ้งไปใชโ้ทษในนรก ไปเกดิเป็นเปรต เป็นเดรจัฉาน เหมอืนกบัไปตดิ

คุก สาํหรบัผูท้ีท่าํผดิ กต็อ้งไปใชโ้ทษ สาํหรบัผูท้ีท่าํถูก ทาํบญุทาํกศุล ก็จะไปรบัรางวลั 

คอืสมบตัต่ิางๆ  

ถา้รกัษาศีล ๕ ไดม้ ัน่คง ก็จะไดม้นุษยสมบตั ิ จะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ ถา้รกัษาศีล

และทาํบญุใหท้านดว้ย มเีงนิมทีองเหลอืกินเหลอืใช ้ ก็เอามาแจกจ่าย เอามาสงเคราะห ์

เอามาช่วยเหลอืผูต้กทกุขไ์ดย้าก ผูท้ีม่พีระคุณ หรือผูท้ีเ่ราเมตตากรุณา ก็จะได ้

เทวสมบตั ิ ไดไ้ปเกดิเป็นเทพชัน้ต่างๆ ถา้รกัษาศีลใหท้านและปฏบิตัสิมถภาวนา ก็จะได ้

พรหมสมบตั ิ ไดไ้ปเกดิบนสวรรคช์ ัน้พรหม สมถภาวนาคอืการทาํจติใจใหส้งบ ดว้ยการ

ระลกึถงึพทุโธๆไปเรื่อยๆ ไมไ่ปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี หรือจะกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก

ก็ได ้ ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องอืน่ ใหค้ดิแต่เรื่องลมหายใจอย่างเดยีว หายใจเขา้ก็คดิวา่กาํลงั

หายใจเขา้ หายใจออกก็คดิวา่กาํลงัหายใจออก หรือจะไมค่ดิก็ได ้ เพยีงแต่ใหรู้ว้า่กาํลงั

หายใจเขา้หายใจออก จะหายใจส ัน้หายใจยาวก็ไมต่อ้งไปบงัคบั หายใจส ัน้ก็รูว้า่หายใจ

ส ัน้ หายใจยาวก็รูว้า่หายใจยาว ลมจะละเอยีดหรือลมจะหยาบกรู็ต้ามความจริง ลม
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หายไปก็ใหรู้ต้ามความจริง ไมต่อ้งกลวัวา่จะตาย คนทีป่ฏบิตัดูิลมหายใจเขา้ออก เมือ่

มาถงึจดุทีรู่ส้กึวา่ ลมหายใจหายไปหมดแลว้ ก็จะเกดิความวติกกลวัขึ้นมา กลวัวา่จะ

ตายเพราะไมไ่ดห้ายใจ แต่ความจริงไมต่าย เพยีงแต่ตอนนัน้ลมมนัละเอยีดมากจนไม่

สามารถรบัรูไ้ด ้ ก็ขอใหรู้ว้า่ลมละเอยีด ใหรู้ว้า่ไมม่ลีม แลว้ก็ใหอ้ยู่กบัความรูน้ ัน้ไว ้ แลว้

ไมน่านจติก็จะรวมลงเป็นหน่ึง เป็นเอกคัคตารมณ์ ตอนนัน้ร่างกายกจ็ะหายไปจาก

ความรูส้กึ เหลอืแต่จติตวัเดยีว เหลอืแต่ผูรู้อ้ยู่ตวัเดยีว รูอ้ยู่อย่างเดยีว ไม่มคีวามคดิ 

ไมม่คีวามรูส้กึทางร่างกาย มแีต่ความสุข ความอิม่เอบิ ความปีต ิความพอ เป็นผลทีจ่ะ

เกดิขึ้นจากการทาํจติใจใหส้งบ ทาํสมถภาวนา นัง่สมาธิ  

จะใชพ้ทุโธก็ได ้ดูลมหายใจเขา้ออกก็ได ้หรือจะรวมกนัท ัง้สองอย่างก็ได ้เช่นหายใจเขา้ก็

ระลกึถงึพทุโธ หายใจออกก็ระลกึถงึพทุโธ ก็ทาํไดเ้ช่นเดยีวกนั ถา้ยงัทาํไมไ่ด ้ จะสวด

มนตไ์ปพลางๆก่อนก็ได ้ สวดไปเรื่อยๆ สวดไปภายในใจไมต่อ้งออกเสยีง นัง่ขดัสมาธิก็

ได ้ นัง่พบัเพยีบก็ได ้ ไมต่อ้งจดุธูปเทยีนก็ได ้ เพราะการภาวนาเป็นการบูชาดว้ยการ

ปฏบิตับูิชาอยู่แลว้ ไมต่อ้งจดุธูปจดุเทยีนใหก้งัวล เพราะจะกลวัวา่นัง่หลบัตาแลว้ ไฟ

อาจจะลกุไหมข้ึ้นมา ก็ไมต่อ้งจดุธูปจดุเทยีน ไมต่อ้งมดีอกไม ้ เพราะบูชาได ้ ๒ วธิี

ดว้ยกนัคอื อามสิบูชาและปฏบิตับูิชา อามสิบูชาคอืการบูชาดว้ยดอกไมธู้ปเทยีน ส่วน

ปฏบิตับูิชาคอืการปฏบิตัธิรรม ไมว่า่จะเป็นการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล นัง่สมาธิทาํจติให ้

สงบ ก็เป็นการบูชาเหมอืนกนั เป็นการบูชาทีแ่ทจ้ริง พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ การบูชาที่

แทจ้รงิตอ้งปฏบิตับูิชา เพราะจะไดผ้ล ส่วนอามสิบูชาจะไมไ่ดผ้ลอะไรมาก จงึไมต่อ้ง

กงัวลกบัเรื่องดอกไมธู้ปเทยีน เวลาบาํเพญ็สมถภาวนาทาํจติใจใหส้งบ ถา้ปฏบิตัจินเป็น

นิสยัแลว้ เวลาตายไปก็จะไดพ้รหมสมบตั ิ ไดไ้ปเกดิบนสวรรคช์ ัน้พรหม ถา้อยากจะได ้

สมบตัทิีด่กีวา่พรหมสมบตั ิ คอืมรรคผลนิพพานสมบตั ิ ก็ตอ้งบาํเพญ็ภาวนาอกีระดบั

หน่ึงคอืวิปสัสนาภาวนา เพือ่ใหรู้แ้จง้เหน็จริงในสิง่ต่างๆ ทีใ่จไปเกี่ยวขอ้งดว้ย เช่นรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีใ่จมกัหลงคดิวา่จะอยู่กบัเราไปตลอด จะใหค้วามสุขกบัเรา 

เป็นสมบตัขิองเรา ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงพจิารณาอย่างถ่องแทแ้ลว้วา่ ไมจ่รีงัถาวร มเีกดิ

มดีบัอยู่ตลอดเวลา ไมไ่ดใ้หค้วามสุขอย่างแทจ้รงิ แต่จะใหค้วามทกุขเ์มือ่ตอ้งพลดัพราก

จากกนั จงึไมเ่ป็นสมบตัทิีแ่ทจ้รงิ  
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เราตอ้งพจิารณาใหเ้หน็ รูปทีเ่หน็ดว้ยตา ก็เปลีย่นไปเรื่อยๆ ตอนน้ีเหน็รูปในศาลา พอ

ออกไปนอกศาลา ก็จะเหน็รูปเหน็ภาพอกีแบบหน่ึง พอไปอกีทีห่น่ึงกจ็ะเหน็อกีแบบหน่ึง 

เปลีย่นไปเรื่อยๆ ถา้ยนิดเีวลาไมไ่ดเ้หน็รูปเหน็ภาพนัน้ ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา อาลยั

อาวรณ์อยากจะเหน็อกี ถา้เหน็ตลอดเวลาแลว้เกดิความเบือ่หน่าย ก็เกดิความทกุขใ์จอกี

แบบหน่ึง อยากจะใหห้ายไปก็ไมย่อมหายไป เช่นคนทีเ่ราอยู่ดว้ย มาทะเลาะเบาะแวง้กนั 

ไมช่อบหนา้กนั แต่ยงัตอ้งอยู่ร่วมกนั ยงัตอ้งเหน็หนา้กนั ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา 

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหป้ลอ่ยวาง อย่าไปยดึอย่าไปตดิ อย่าไปยนิดกีบัรูปเสยีงกลิน่

รสโผฏฐพัพะต่างๆ เพราะจะใหค้วามสุขในขณะทีม่คีวามชื่นชมยนิดเีท่านัน้ พอ

เปลีย่นไปก็จะเกดิความเบือ่หน่ายรงัเกยีจขึ้นมา ถา้ยงัตอ้งอยูร่่วมกนัก็จะเกดิความทกุข ์

ขึ้นมา ถา้ยงัไมเ่บือ่หน่าย พอจากไป ก็จะเสยีอกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้ พระพทุธเจา้จงึ

สอนใหเ้จริญวปิสัสนา ใหพ้จิารณาทกุสิง่ทกุอย่างในกรอบของไตรลกัษณ์ทีม่อียู่ ๓ 

ลกัษณะคอื ๑. อนิจจงัไมเ่ทีย่ง ๒. ทกุขงัเป็นทกุข ์ ๓. อนัตตาไมใ่ช่ตวัตน ไมใ่ช่เรา 

ไมใ่ช่ของเรา อนิจจงัทกุขงัอนตัตาเป็นคุณสมบตัขิองทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ในโลกน้ี ไมว่า่

จะเป็นอะไรก็ตาม จะเป็นวตัถขุา้วของต่างๆ ก็เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา จะเป็นบคุคล

ต่างๆ เช่นร่างกายของเรา หรือร่างกายของคนอืน่ ก็เป็นอย่างนัน้เหมอืนกนั มกีารเกดิแก่

เจ็บตายเหมอืนกนั ไมม่ใีครอยู่เหนือความจริงน้ีได ้ เพราะเป็นธรรมชาตขิองทกุสิง่ทกุ

อย่างในโลกน้ี ทีจ่ะตอ้งเป็นอย่างน้ี กฎของธรรมชาตบิงัคบัเอาไวว้า่ เกดิแลว้ตอ้งแก่ตอ้ง

เจ็บตอ้งตาย มสีิง่ของใหม่ๆ เดีย๋วก็ตอ้งกลายเป็นของเก่าไป ในทีสุ่ดก็จะเสยีไป ซื้อรถมา

ใหม่ๆ ก็วิง่ด ี ใชไ้ปเรื่อยๆก็เสยี ตอ้งซ่อม ซ่อมไมไ่หวก็ตอ้งทิ้งไป เพราะไมส่ามารถอยู่

ต่อไปได ้ 

ร่างกายของเราก็เช่นกนั ของคนทีเ่รารกั ทีใ่หค้วามสุขกบัเรา เช่นสามภีรรยาของเรา ก็

เป็นเหมอืนกนั ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วยตอ้งตายไป หรือเปลีย่นไป จากคน

ทีค่อยเอาอกเอาใจเรา กลายเป็นคนไมเ่อาอกเอาใจ จากคนทีเ่สยีสละ กลายเป็นคนเอา

รดัเอาเปรียบเหน็แก่ตวั เราก็จะไมพ่อใจ ก็จะไมอ่ยากอยู่ใกลเ้ขา ถา้ยงัไมส่ามารถแยก

ทางกนัได ้ ก็ตอ้งทกุขท์รมานไปก่อน จนกวา่จะแยกทางกนัไป น่ีคอืความจริงของทกุสิง่

ทกุอย่างในโลกน้ี ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้จิารณาอยู่เสมอๆ อย่าไปหลงยดึตดิกบั
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อะไร พยายามสอนตนเองเสมอวา่ สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากกนัไป ถา้เขาไมจ่ากเราไปก่อน 

เราก็จากเขาไปก่อน หรือไมเ่ช่นนัน้ก็จากไปพรอ้มๆกนั ก็มแีค่น้ี ไม่ไดอ้ยู่ร่วมกนัไป

ตลอด มารูจ้กักนั แลว้ก็แยกทางกนั ถา้รูอ้ย่างน้ีจะไดไ้มห่ลงไมย่ดึตดิ เจอใครก็คบคา้

สมาคมกนัไป แต่ไมม่คีวามผูกพนั เพราะเดีย๋วก็จะไมเ่หน็หนา้กนัแลว้ อย่างพวกเราทีม่า

ทาํบญุทีศ่าลากนั พอเสร็จภารกจิแลว้ ก็ไปกนัคนละทาง น่ีก็แสดงถงึความไมเ่ทีย่งให ้

เหน็แลว้ อนิจจงั เกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป พอออกจากทีน่ี่ก็ไปเจอคนอืน่อกี เจอไปเรื่อย 

ตราบใดทีย่งัมกีารเคลือ่นไหว ไปไหนมาไหนอยู่เรื่อยๆ ก็จะเจอคนนัน้เจอคนน้ีอยู่เรื่อยๆ 

ถา้เจอแลว้ทาํใจใหว้างเฉย ก็จะไมท่กุข ์ ถา้เกดิมคีวามยนิด ี ก็จะเกดิความทกุขท์ีเ่กดิ

ความอยากได ้ เวลาชอบอะไรก็อยากได ้ ถา้ไมไ่ดก้็เสยีใจ ถา้ไดก้็เกดิความหงึหวง เกดิ

ความห่วง เกดิความกงัวล กลวัจะตอ้งเสยีไป แลว้ก็เสยีไปจริงๆ ไมช่า้ก็เร็ว เพราะไมม่ี

ใครอยู่ดว้ยกนัไปไดต้ลอด พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหเ้ราเหน็ความไมเ่ทีย่ง เหน็ความ

ทกุขท์ีม่อียู่ในสิง่ต่างๆ เหน็วา่ไมใ่ช่เป็นของเรา ถา้มอีะไรก็ใหค้ดิวา่เป็นของยมืมา เป็น

สมบตัขิองผูอ้ืน่ ไมช่า้ก็เร็วก็จะมาเอาคนืไป  

เจา้ของทีแ่ทจ้ริงก็คอืยมบาลน้ีเอง เดีย๋วก็มาเอาร่างกายของคนนัน้คนน้ีไป เอาสามไีป 

เอาภรรยาไป เอาพ่อไป เอาแมไ่ป เอาลูกไป เอาร่างกายของเราไป ทกุสิง่ทกุอย่างตอ้งไป

กนัหมด ถา้พจิารณาแลว้ จะไมย่ดึตดิ จะปลอ่ยวาง จะไมเ่ดอืดรอ้น เวลาทีเ่ขามาเอาไป 

เหมอืนกบัเวลาทีเ่ราไปยมืของมา เรารูว้า่ไมใ่ช่ของเรา เดีย๋วก็ตอ้งเอาไปคนืเจา้ของ หรือ

เจา้ของมาเอาคนื เมือ่รูว้า่ไมใ่ช่ของเรา ก็ไม่ยดึไมต่ดิ ไมห่ลงวา่เป็นของเรา พอถงึเวลาเขา

มาเอาไป ก็คนืเขาไป ฉนัใดสมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆก็เป็นอย่างนัน้ มสีิง่เดยีวทีเ่ป็น

ของเราทีแ่ทจ้ริง ไมม่ใีครสามารถเอาจากเราไปได ้ก็คอืทรพัยภ์ายในทีเ่รามาสรา้งกนัน้ี ที่

เกดิจากการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล บาํเพญ็สมถภาวนา วปิสัสนาภาวนา เป็นทรพัยข์อง

เรา ไมม่ใีครเอาไปได ้ ยมบาลเอาเพยีงแต่ร่างกายไปเท่านัน้ แต่สมบตัทิีอ่ยู่คู่กบัใจเอาไป

ไมไ่ด ้ เป็นสมบตัขิองเรา ถา้เป็นมนุษยสมบตั ิ เมือ่เราตายไป ก็จะไดร่้างกายมนุษยใ์หม ่

ถา้เป็นเทวสมบตั ิ ก็จะเป็นเทพบตุรเป็นเทพธิดา ถา้เป็นพรหมสมบตั ิ ก็จะไดเ้ป็นพรหม 

ถา้เป็นมรรคผลนิพพานสมบตั ิก็จะไดเ้ป็นพระอริยเจา้ เป็นพระโสดาบนั พระสกทิาคาม ี

พระอนาคาม ี พระอรหนัต ์ พระพทุธเจา้ เป็นสมบตัทิีไ่มม่ใีครแย่งจากเราไปได ้ เพราะ
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เป็นธรรมชาตทิีอ่ยู่ตดิกบัใจ เกดิจากการทาํความด ี ละบาป ชาํระใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ 

ปราศจากความโลภความโกรธความหลง น่ีแลคอืสมบตัทิีแ่ทจ้รงิของเรา จะเกดิขึ้นได ้

เมือ่เราบาํเพญ็ปฏบิตั ิทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ภาวนา ท ัง้สมถะและวปิสัสนา ปลอ่ยวาง

ทกุสิง่ทกุอย่าง ไมย่ดึไมต่ดิกบัอะไรท ัง้นัน้ 

ของต่างๆในโลกน้ีมไีวม้าทาํประโยชน ์ มเีงนิมทีองก็เอามาทาํบญุทาํทาน มร่ีางกายก็เอา

มาทาํความด ี มารกัษาศีล มาปฏบิตัธิรรม เป็นการใชเ้งนิทองใชร่้างกายใหเ้กดิประโยชน ์

ถา้เอาเงนิไปซื้อของฟุ่มเฟือย ไปเทีย่ว เสพสุรายาเมา เลน่การพนนั ก็จะสรา้งความเสือ่ม

เสยี สรา้งโทษใหก้บัเรา ไมเ่กดิประโยชน ์ ทาํใหเ้ราตอ้งตกทกุขไ์ดย้ากในลาํดบัต่อไป จงึ

ควรเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เพราะพระพทุธเจา้มตีาใน มดีวงตาเหน็ธรรม มี

แสงสวา่งแห่งธรรม ทีม่องเหน็กรรมของสตัวไ์ด ้ เหน็วา่ทาํกรรมอย่างน้ีจะไดผ้ลอย่างนัน้ 

เหน็วา่ทาํกรรมอย่างนัน้จะไดผ้ลอย่างน้ี ผูท้ีม่ดีวงตาเหน็ธรรม เช่นพระพทุธเจา้และพระ

อริยเจา้ท ัง้หลาย จะเหน็วบิากกรรมของสตัวท์ ัง้หลายได ้ เหน็วบิากกรรมเหน็การเวยีน

วา่ยตายเกดิของตนเองได ้ ถา้ยงัไมไ่ดป้ฏบิตัธิรรมจนมดีวงตาเหน็ธรรมอย่างพวกเรา ที่

เป็นปถุชุนคนธรรมดา ก็จะยงัมองไมเ่หน็เรื่องของวบิากกรรม จงึตอ้งอาศยัคนทีม่ตีาใน 

มแีสงสวา่งแห่งธรรม เช่นพระพทุธเจา้คอยสอนเรา ทีเ่ป็นเหมอืนคนตาบอด ตอ้งอาศยั

คนตาดสีอน วา่ตรงนัน้มอีะไรตรงน้ีมอีะไร จะไปตรงนัน้ตรงน้ีจะตอ้งไปทางไหน ถา้ไมม่ี

คนตาดบีอก ก็จะไมส่ามารถไปถงึจดุหมายปลายทางได ้ ฉนัใดพวกเราทกุคนเกดิมาก็

ตอ้งการความสุข ไมต่อ้งการความทกุข ์ แต่เราเป็นเหมอืนคนตาบอด ไมรู่ว้า่ความสุขที่

แทจ้รงิอยู่ตรงไหน ไมรู่ว้า่ความทกุขอ์ยู่ตรงไหน จงึตอ้งอาศยัคนตาดเีช่นพระพทุธเจา้ 

ถา้เชื่อพระพทุธเจา้แลว้รบัรองไดว้า่ จะเจอแต่ความสุข จะห่างไกลจากความทกุข ์ ถา้ไม่

เชื่อพระพทุธเจา้กจ็ะเจอแต่ความทกุขค์วามวุน่วาย ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ดงัทีเ่ป็นกนัอยู่ใน

ปจัจบุนัน้ี ถา้นอ้มเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตัอิย่างจรงิจงั ทกุลมหายใจเขา้ออก

แลว้ รบัรองไดว้า่จะเจอแต่ความสุข จะห่างไกลจากความทกุข ์ จงึควรเชื่อและหม ัน่สรา้ง

สมบตัภิายใน ใหอ้ยู่ตดิกบัใจ เพือ่จะไดเ้ป็นทีพ่ึง่ เป็นทีใ่หค้วามสุข การแสดงก็เหน็วา่

สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี   
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กณัฑท์ี่ ๓๔๑ 

ทางรม่เยน็ 
๑o มิถนุายน ๒๕๕๐ 

วนัน้ีท ัง้หลายไดต้ ัง้ใจมาวดั เพือ่มาทาํบญุทาํทาน มารกัษาศีล มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม มา

ปฏบิตัธิรรม เป็นการดาํเนินตามทางทีพ่ระพทุธเจา้พระบรมศาสดา ทรงสอนใหด้าํเนินให ้

ปฏบิตักินั เพือ่ความร่มเยน็เป็นสุข เพือ่ความเจริญกา้วหนา้แก่ชวีติและจติใจ เป็นทาง

ร่มเย็น ทีม่อีงคป์ระกอบคอืคุณธรรมอยู่ ๘ ประการดว้ยกนัคอื ๑. สมัมาทิฐ ิ ความ

เหน็ชอบ ๒. สมัมาสงักปัโป ความคดิชอบ ความดาํริชอบ ๓. สมัมากมัมนัโต การ

กระทาํชอบ ๔. สมัมาวาจา การพูดชอบ ๕. สมัมาอาชีโว อาชพีชอบ ๖. สมัมาวายาโม 

ความเพยีรชอบ ๗. สมัมาสต ิสตชิอบ ๘. สมัมาสมาธิ ความตัง้ม ัน่ชอบของจติใจ ถา้มี

คุณธรรมท ัง้ ๘ ประการน้ีแลว้ ชวีติจะกา้วไปสู่ความสุขความร่มเยน็ความเจริญ ห่างไกล

จากความทกุขค์วามวุน่วายต่างๆ เราจงึควรใหค้วามสาํคญัต่อการเสริมสรา้งทาํนุบาํรุง

คุณธรรมท ัง้ ๘ ประการน้ีใหม้อียู่ในใจ ประการแรกทรงสอนใหม้สีมัมาทิฐ ิ ความเหน็ที่

ถูกตอ้ง หมายถงึใหเ้หน็ตามความเป็นจริง เช่นเหน็วา่บาปมจีริง บญุมจีริง นรกมจีริง 

สวรรคม์จีริง การเวยีนวา่ยตายเกดิมจีริง ตายแลว้ไมสู่ญ ตายแลว้ก็ตอ้งไปใชบุ้ญใช ้

กรรมทีไ่ดท้าํไว ้ ไปขึ้นสวรรคบ์า้ง ไปตกนรกบา้ง อย่างน้ีเรียกวา่เป็นความเหน็ทีถู่กตอ้ง 

เมือ่มคีวามเหน็ทีถู่กตอ้งแลว้ ก็จะมสีมัมาสงักปัโป ความคดิทีถู่กตอ้ง คอืคดิทาํบญุ คดิ

ละบาป ถา้มมิีจฉาทิฐคิวามเหน็ผดิ เช่นเห็นวา่บญุกรรมไมม่ ี นรกสวรรคไ์มม่ ี ตายแลว้

ไมต่อ้งไปเกดิอกี ก็จะไมก่ลวับาป ไมอ่ยากทาํบญุ คดิแต่จะทาํบาป ทาํอะไรไปตามความ

ตอ้งการของตน โดยไมค่ดิวา่จะมผีลเสยีหายตามมา คดิวา่เมือ่ตายไปแลว้ ทกุสิง่ทกุ

อย่างก็จบ ในขณะทีม่ชีวีติอยู่ ตอ้งพยายามหาเงนิหาทองหาความสุขไวม้ากๆ จะมาดว้ย

วธิีใดก็ไมส่นใจ ขอใหไ้ดม้าก็แลว้กนั จะตอ้งไปฆ่าผูอ้ืน่ก็จะทาํ ตอ้งไปลกัทรพัยไ์ป

ฉอ้โกงไปหลอกลวงผูอ้ืน่ก็จะทาํ ไปประพฤตผิดิประเวณีผดิสามผีดิภรรยาของผูอ้ืน่กจ็ะ

ทาํ ถา้คดิแบบน้ีก็จะทาํแต่บาปทาํแต่กรรม แลว้ก็ตอ้งไปใชเ้วรใชก้รรมต่อไป  
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เพราะชวีติของเรามอีงคป์ระกอบอยู่ ๒ ส่วนดว้ยกนั คอืร่างกายและใจ ร่างกายเมือ่ตาย

ไปแลว้ ใจไมไ่ดต้ายไปดว้ย ใจก็ไปเกดิใหม ่ ทีเ่รามาเกดิกนัไดก้็เพราะใจของเราไมต่าย 

ชาตก่ิอนเรามร่ีางกาย แต่ไดแ้ตกสลายหมดไปแลว้ ใจจงึตอ้งไปหาร่างใหม ่ ตามวบิาก

กรรมทีไ่ดท้าํไว ้ กวา่จะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยไ์ดอ้กี ก็อาจจะตอ้งไปเกดิหลายทีด่ว้ยกนั 

ไปสวรรค ์ไปนรก ไปเกดิเป็นเดรจัฉาน อยู่หลายภพหลายชาต ิจนกวา่จะหมดบญุกรรม

ทีไ่ดท้าํไว ้หรือถงึวาระทีจ่ะตอ้งมาเกดิเป็นมนุษย ์ก็ไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี มาสรา้ง

บญุสรา้งกรรมกนัอกี ถา้มมีจิฉาทฐิคิวามเหน็ผดิ ก็จะสรา้งบาปมากกวา่สรา้งบญุ ถา้มี

สมัมาทฐิติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ก็จะสรา้งบญุมากกวา่สรา้งบาป ตายไปก็จะไดไ้ป

เสวยบญุมากกวา่ไปเสวยบาป ก็จะไปอยู่สวรรคเ์ป็นเวลายาวนาน หมดบญุก็จะกลบัมา

เกดิเป็นมนุษยอ์กี มาสรา้งบญุสรา้งกรรมใหมอ่กี เป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ จนกวา่จะสรา้ง

บญุสรา้งกศุลไดเ้ต็มที ่ เหมอืนกบัพระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลาย ก็จะไดเ้ป็นพระ

อรหนัต ์เป็นพระพทุธเจา้ไป น่ีคอืความเหน็ ๒ ชนิด เหน็ผดิกบัเหน็ถูก พระพทุธเจา้ทรง

สอนใหเ้หน็ถูก จะไดค้ดิด ีพูดด ีทาํด ี เพราะรูว้า่การฆ่าสตัวต์ดัชวีติ การลกัทรพัย ์ การ

ประพฤตผิดิประเวณี การพูดปด การเสพสุรายาเมา เป็นการกระทาํเป็นการพูดทีไ่มด่ ีก็

จะหลกีเลีย่ง  

จะมสีมัมาอาชพี คอืรูว้า่การทาํมาหากนิตอ้งไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ทาํใหผู้อ้ืน่ตอ้งเสยีชวีติ 

เช่นการคา้ขายสารพษิต่างๆ อาวุธต่างๆ เครื่องดกัสตัวต่์างๆ ทรงสอนใหห้ลกีเลีย่ง หรือ

คา้ขายสุรายาเมาต่างๆ เพราะเสพสุรายาเมาเขา้ไปแลว้ จะไมม่สีตคิวบคุมจติใจ จะไปทาํ

ในสิง่ทีเ่สยีหาย ถา้ขบัรถก็จะประสบอบุตัเิหต ุ ทาํใหผู้อ้ืน่และตนเองตอ้งเจ็บหรือลม้ตาย

ไป เวลาเสพสุราแลว้จะควบคุมอารมณ์ไม่ได ้ อยากจะทาํอะไรกจ็ะทาํ โดยไมค่าํนึงถงึ

ความเสยีหายของผูอ้ืน่ ก็จะตอ้งมเีรื่องมรีาว ทะเลาะเบาะแวง้ ทาํรา้ยร่างกายฆ่ากนั

ตามมา ถา้กลบัไปบา้นก็ไปอาละวาดกบัคนทีบ่า้น ขม่เหงรงัแกภรรยาบตุรธิดาของตน 

เพราะสุรายาเมาเมือ่เสพเขา้ไปแลว้ จะไมส่ามารถควบคุมจติใจใหเ้ป็นปกตไิด ้

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหห้ลกีเลีย่งอาชพีเหลา่น้ี เพราะจะทาํใหโ้ลกอยู่กนัอย่าง

เดอืดรอ้นวุน่วาย ถา้ไมม่กีารขายอาวุธ ขายยาพษิสารพษิต่างๆ ขายสุรายาเมา คนทีอ่ยู่

ในโลกน้ีก็จะอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข เราสามารถอยู่กนัไดโ้ดยไมม่สีิง่เหลา่น้ี พระพทุธเจา้
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ทรงรูท้รงเหน็แลว้ จงึนาํมาส ัง่สอนพวกเรา เพือ่จะไดอ้ยู่กนัอย่างร่มเยน็เป็นสุข ไมต่อ้ง

หวาดผวากบัภยัต่างๆ ภยัส่วนใหญ่ไมไ่ดเ้กดิจากใครทีไ่หน เกดิจากการกระทาํของ

มนุษยท์ ัง้นัน้ พอมคีวามเหน็ผดิแลว้ ก็จะไมก่ลวับาป จะกลา้ทาํบาป ไมค่ดิถงึความ

เดอืดรอ้นของผูอ้ืน่ ถา้มคีวามเหน็ถูก ก็จะไมก่ลา้ทาํบาป จะทาํแต่บญุ อย่างญาตโิยม

วนัน้ีมาวดั ก็ไม่ไดม้าทาํบาปกนั มาทาํบญุกนั จงึนัง่อยู่ในศาลาน้ีไดอ้ย่างเป็นสุขอย่าง

ปลอดภยั ถา้เกดิมคีนเสพสุรายาเมาถอืปืนเขา้มา เราก็จะนัง่กนัอย่างปกตไิมไ่ด ้ 

เราจงึควรเหน็ความสาํคญัของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ อย่าคดิวา่เป็นเรื่องไร ้

สาระ ถงึแมพ้ระพทุธเจา้จะประสูตเิมือ่ ๒,๕๐๐ กวา่ปีมาแลว้ก็ตาม แต่พระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ไมล่า้สมยัเลย ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา ถา้ใครนาํเอามาใชก้็จะไดร้บั

ประโยชนท์นัท ี น่ีแหละคอืความวเิศษของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นอกาลิ

โก ไมข่ึ้นกบักาลกบัเวลา ไมเ่สือ่มไมห่ายไปไหน อยู่ทีว่า่จะรกัษาใหอ้ยู่กบัใจของเราได ้

หรือไมเ่ท่านัน้ ถา้ไมส่นใจไมศึ่กษา ไมน่าํเอามาปฏบิตั ิ ไมน่าํเอามาเผยแผ่ใหก้บัผูอ้ืน่ 

เช่นลูกหลานของเรา ต่อไปพระธรรมคาํสอนก็จะหายไป แต่ไมไ่ดห้มายความวา่พระ

ธรรมไดสู้ญไป เพยีงแต่วา่ไมม่คีนสนใจเอามาศึกษาเอามาปฏบิตั ิ ก็เลยไมม่ใีครรูก้นั 

เมือ่ถงึยุคนัน้ก็จะเป็นยุคมดื จะเป็นยุคของมจิฉาทฐิ ิ ความเหน็ผดิเป็นชอบ จะมแีต่การ

เขน่ฆ่ากนั เอารดัเอาเปรียบกนัอยู่ตลอดเวลา จนในทีสุ่ดก็จะฆ่ากนัตายไปเกอืบหมด คน

ดกี็จะหลบไปอยู่ตามป่าตามเขา ปลอ่ยใหค้นชัว่ฆ่ากนัใหพ้อ จนไมม่เีหลอือยู่แลว้ คนดทีี่

หลบหนีไปอยู่ตามป่าตามเขาก็จะกลบัมาสรา้งสงัคมใหม ่ อยู่กนัดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข 

รกัษาศีล ทาํบญุใหท้าน ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ไมเ่บยีดเบยีนกนั สงัคมก็จะ

เจริญรุ่งเรืองกลบัขึ้นมาใหม ่ สงัคมของมนุษยเ์ราเป็นอย่างน้ี มกีารเจริญและเสือ่ม การ

เจริญและเสือ่มทีแ่ทจ้รงิไมไ่ดอ้ยู่ทีส่มบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆทีเ่ราผลติออกมา ถา้มอง

ทางดา้นวตัถ ุ ก็ตอ้งยอมรบัวา่สงัคมในขณะน้ีเจริญรุ่งเรือง จะไปไหนมาไหนก็มคีวาม

สะดวกสบาย มรีถราใหน้ ัง่ การกนิการอยูก่็พรอ้มบริบูรณ์ แต่ถา้มองทางดา้นจติใจ ก็จะ

เหน็วา่ จติใจของมนุษยเ์ราทกุวนัน้ีเสือ่มลงไปมาก ขาดความเหน็ทีถู่กตอ้ง มกีารกระทาํ

บาปทาํกรรมกนัอย่างเปิดเผย โดยไมม่เีกรงกลวัต่อวบิากกรรมแต่อย่างใด และจะทาํ

มากขึ้นไปเรื่อยๆ ถา้ตราบใดเราใหค้วามสนใจต่อการเจริญทางวตัถมุากกวา่ทางจติใจ 
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จะทาํใหม้คีวามโลภความอยากในวตัถมุากขึ้น ก็จะพยายามหามาทกุวถิทีาง ถา้หามา

ดว้ยวธิีทีสุ่จริตไมไ่ด ้ ก็จะหามาดว้ยวธิีทจุริต เป็นการกา้วไปของจติทีม่คีวามหลง มี

ความเหน็ผดิเป็นชอบ คดิวา่ความสุขและความเจริญอยู่ทีก่ารมสีมบตัขิา้วของเงนิทอง

มากๆ แต่ใจกลบัหาความร่มเยน็เป็นสุขไม่ได ้ ถา้ปลอ่ยใหค้วามโลภความอยากมอีาํนาจ

เหนือจติใจแลว้ จะไมม่คีวามพอ ถา้ไม่มคีวามพอก็จะไมม่คีวามสุข ไดม้ามากนอ้ย

เพยีงไร ก็อยากจะไดเ้พิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถา้มคีวามพอก็จะมคีวามสุข ถงึแมจ้ะไมม่ี

อะไรมากมายก็จะไมอ่ยากจะไดอ้ะไรอกี เช่นพระพทุธเจา้เป็นตน้ ทรงมสีมบตัมิากมาย

ก่ายกอง แต่ทรงเหน็วา่สมบตัไิมไ่ดท้าํใหจ้ติใจของพระองคม์คีวามสุขความเจริญ มแีต่

ความทกุขม์แีต่ความกงัวลมแีต่ความห่วงใย จงึทรงสละราชสมบตัเิพือ่ปฏบิตัจิติใจให ้

สงบใหน่ิ้งใหเ้ยน็ใหส้บายใหอ้ิม่ใหพ้อ พอไดค้วามสุขไดค้วามอิม่ไดค้วามพอแลว้ ก็จะไม่

หวิไมอ่ยากกบัอะไรอกีต่อไป เพราะความสุขทีแ่ทจ้รงินัน้อยู่ทีใ่จ ไมไ่ดอ้ยู่ทีส่มบตัขิา้ว

ของเงนิทอง ไมไ่ดอ้ยู่ทีบ่คุคลนัน้บคุคลน้ี พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหห้ม ัน่ทาํบญุกนั อย่า

เสยีดายเงนิทองทีเ่หลอืกนิเหลอืใช ้ เอามาทาํประโยชนเ์อามาช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เพราะจะทาํ

ใหจ้ติใจมคีวามสุขมคีวามอิม่มคีวามพอนัน่เอง น่ีแหละเป็นเหตทุีท่าํใหพ้วกเรามาวดักนั 

เพือ่ปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไมท่าํบาป ทาํแต่บญุ ทาํจติใจใหส้ะอาด ชาํระ

ความโลภความโกรธความหลงใหห้มดไป ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม ทีท่าํใหหู้ตาสวา่ง 

เหน็โทษของความโลภความอยาก เหน็คุณของการใหก้ารเสยีสละ เหน็คุณของความสงบ

ของจติใจ ถา้มคีวามสงบสุขทางจติใจแลว้ จะไมห่วิไมอ่ยากกบัอะไร จะอยู่ไดอ้ย่างสุข

อย่างสบาย ต่างกบัการมสีมบตัขิา้วของเงนิทองมากมาย แต่อยู่ไมเ่ป็นสุข มแีต่ความรุ่ม

รอ้นความวุน่วายความห่วงความกงัวล  

น่ีคอืทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหด้าํเนินคอื ใหม้สีมัมาทฐิคิวามเหน็ชอบ สมัมาสงักปั

โปความดาํริชอบ สมัมากมัมนัโตการกระทาํชอบ สมัมาวาจาการพูดชอบ สมัมาอาชโีว

อาชพีชอบ สมัมาวายาโมความเพยีรชอบ ทีม่อียู่ ๔ ลกัษณะดว้ยกนัคอื ๑. เพยีรทาํ

ความด ี หม ัน่ทาํความด ี ทีย่งัไมม่ใีหป้รากฏขึ้นมา ถา้ไมเ่คยทาํบญุทาํทานก็ทาํไป ถา้ทาํ

แลว้ก็ทาํใหม้ากขึ้นไป จนกลายเป็นพระเวสสนัดรไปเลย ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงกระทาํมา

เป็นตวัอย่าง ๒. ใหร้กัษาความดทีีม่อียู่ไว ้ถา้เคยทาํบญุทาํทาน ก็ตอ้งทาํต่อไป ไมท่อ้แท ้
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ไมค่ดิวา่ทาํบญุทาํทานแลว้จะตอ้งรํา่รวยขึ้นมาทนัท ี น่ีไมใ่ช่เป็นผลของการทาํบญุทาํทาน 

ผลทีจ่ะไดใ้นเบื้องตน้ก็คอืความร่มเยน็เป็นสุข ความอิม่เอบิใจ ทีจ่ะปรากฏขึ้นมาใน

ปจัจบุนั ส่วนความรํา่รวยก็จะตามมาในภพหนา้ชาตหินา้ ไปเกดิบนกองเงนิกองทอง ได ้

เป็นลูกเศรษฐ ี เป็นลูกพระเจา้แผ่นดนิ เช่นพระพทุธเจา้ในชาตสุิดทา้ยของการเป็นมนุษย ์

ก่อนทีจ่ะไดม้าเกดิเป็นเจา้ชายสทิธตัถะ ก็ทรงเป็นพระเวสสนัดร ไดท้รงบาํเพญ็ทาน

บารมอีย่างสุดๆ มทีรพัยส์นิสมบตัขิา้วของเงนิทองมากนอ้ยเพยีงไร ก็บริจาคแจกจ่ายไป

หมด ไมเ่สยีดายไมห่วงแหนเลย เมือ่ตายไปก็ไดไ้ปเกดิอยู่บนสวรรค ์เมือ่หมดบญุแลว้ก็

ลงมาเกดิเป็นลูกของพระเจา้แผ่นดนิ น่ีคอือานิสงสข์องการทาํบญุใหท้าน จะทาํใหร้ํา่รวย

แต่ไมใ่ช่ในชาตน้ีิ เป็นชาตต่ิอไป ในชาตน้ีิสิง่ทีไ่ดก้็คอืความสุขความอิม่เอบิใจความพอใจ 

เราจงึตอ้งหม ัน่ทาํความด ีเสยีสละ ทาํบญุใหท้านอยู่เรื่อยๆ ทาํใหม้ากๆ แลว้รกัษาไวใ้หด้ ี

เคยทาํแลว้ก็ทาํต่อไป ๓. ใหล้ะบาปทีม่อียู่ ถา้ยงัฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิ

ประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา ก็ตอ้งกาํจดัใหห้มดไป ๔. ใหป้้องกนัไมใ่หบ้าปที่

ไดก้าํจดัไปแลว้หวนกลบัคนืมาอกี ถา้เลกิฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ พูดปดมดเทจ็ 

ประพฤตผิดิประเวณี เสพสุรายาเมาไดแ้ลว้ ก็อย่ากลบัไปทาํอกี เวลาทีเ่กดิความโกรธ 

อยากจะทาํรา้ย อยากจะฆ่าใคร ก็ตอ้งใหอ้ภยั ไมจ่องเวรจองกรรมกนั ใหร้าํลกึถงึพระ

ธรรมคาํสอนทีส่อนวา่ เวรไม่ระงบัดว้ยการจองเวร แต่ระงบัดว้ยการไม่จองเวร ถา้เราไป

ทาํอะไรเขา เขาก็ตอ้งกลบัมาทาํเราอกี แต่ถา้เราไมต่อบโต ้ อยู่เฉยๆ ยอมรบัเคราะห์

กรรม คดิวา่เป็นการใชห้น้ีเก่าไป ต่อไปเขาก็จะไมท่าํอะไรเราอกี น่ีคอืความเพยีรชอบ 

เรียกวา่สมัมาวายาโม เพยีรทาํความด ี เพยีรรกัษาความด ี เพยีรละบาป เพยีรป้องกนั

ไมใ่หบ้าปทีไ่ดล้ะแลว้หวนกลบัคนืมาอกี  

คุณธรรมลาํดบัต่อไปคอืสมัมาสต ิใหม้สีตอิยู่กบัตวั อย่าปลอ่ยใหใ้จคดิเรื่อยเป่ือย ไมอ่ยู่

กบัเน้ือกบัตวั ไมอ่ยู่กบัร่องกบัรอย ใหอ้ยู่ในปจัจุบนั อยู่ทีน้ี่เดีย๋วน้ี ขณะน้ีกาํลงัฟงัเทศน์

ฟงัธรรม ก็ใหม้สีตอิยู่กบัการฟงัเทศนฟ์งัธรรม อย่าไปคดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ี ไมเ่กดิ

ประโยชนอ์ะไร การฟงัธรรมมปีระโยชนก์วา่ จะไดม้คีวามรูค้วามฉลาด ถา้ไปคดิเรื่องนัน้

เรื่องน้ี ก็จะไมเ่ขา้ใจ เหมอืนกบัไมไ่ดย้นิ ไดย้นิเสยีงแต่ไมเ่ขา้ใจ ไมว่า่จะทาํอะไรก็ตาม 

ถา้ไมม่สีตกิ็จะทาํผดิๆถูกๆ เวลาห ัน่ผกัห ัน่เน้ือ ก็อาจจะห ัน่น้ิวมอืได ้ เพราะมวัแต่ไปคดิ
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เรื่องนัน้เรื่องน้ี ถา้อยากจะใหก้ารกระทาํของเราถูกตอ้งดงีาม ตอ้งมสีตอิยู่กบัตวัเสมอ 

ตอ้งหลกีเลีย่งการเสพสุรายาเมา เพราะจะทาํใหข้าดสต ิ จะไมรู่ว้า่ กาํลงัคดิอะไร พูด

อะไร ทาํอะไร แลว้ก็ตอ้งมาเสยีใจในภายหลงั เมือ่หายเมาแลว้ถงึจะรูว้า่ ถูกตาํรวจจบั

เขา้ไปในคุกแลว้ เพราะเวลาเมาจะไมรู่ส้กึตวั ไมรู่ว้า่กาํลงัคดิกาํลงัพูดกาํลงัทาํอะไร ถา้ไม่

เมาจะรูอ้ยู่ทกุขณะ วา่ขณะน้ีกาํลงัคดิอะไร กาํลงัทาํอะไร กาํลงัพูดอะไร คดิดพีูดดทีาํด ี

หรือคดิไมด่พีูดไมด่ทีาํไมด่ ี เราจงึควรต ัง้สตใิหอ้ยู่กบัตวัอยู่เสมอ อย่าปลอ่ยใหใ้จคดิไป

เรื่อยเป่ือย ไมเ่กิดประโยชนอ์ะไร มแีต่จะทาํใหวุ้น่วายใจไปเปลา่ๆ  

ประการสุดทา้ยทรงสอนใหม้สีมัมาสมาธิ ความตัง้ม ัน่ของจติใจ ใหต้ ัง้อยู่ในความสงบ 

ระงบัจากความโลภจากความโกรธจากความหลง เวลาเกดิความโลภเกดิความโกรธความ

หลง ก็อย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงตาม พยายามดงึใจใหอ้ยู่เป็นปกต ิ ใหอ้ยู่น่ิงๆอยู่เฉยๆ 

อยากจะไดอ้ะไรก็คดิดว้ยเหตดุว้ยผลดว้ยปญัญาก่อน วา่มคีวามจาํเป็นหรือไม ่ ถา้ไม่

จาํเป็น ไมม่กี็ไมต่าย ก็ตดัใจไปเลย อย่าไปเอามา ถา้ตดัไมไ่ด ้ก็จะถูกความโลภครอบงาํ 

ทีจ่ะฉุดลากใหไ้ปทาํอะไรต่างๆวุน่วายไปหมด แต่ถา้ระงบัดบัความโลภได ้ ก็จะต ัง้อยู่ใน

ความสงบสุข ปญัหาของคนเราอยู่ทีอ่ยู่เฉยๆไมไ่ด ้ อยู่ไม่เป็นสุข เพราะไมม่สีมัมาสมาธิ 

ถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงาํ คอยหลอกคอยลอ่ใหไ้ปหาสิง่นัน้สิง่น้ี หามา

ไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมอ่ิม่ไมพ่อไมสุ่ขสกัท ี ตอ้งหาอยู่เรื่อยๆ หาไปจนวนัตายก็จะเป็น

อย่างน้ี ตายไปแลว้ไปเกดิใหมก่็จะไปหาใหม ่ เป็นอย่างน้ีมาไมรู่ก้ี่ภพกี่ชาตแิลว้ มี

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ีเ่หน็โทษของความโลภความโกรธความหลง จงึทรงสอน

ใหท้าํสมาธิ ทาํจติใจใหต้ ัง้ม ัน่ ดว้ยการสวดมนต ์ ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆ ดว้ยการ

กาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก ทาํใจใหน่ิ้ง ไม่ไหลไปตามอารมณ์ตามความคดิต่างๆ อย่าไป

สนใจในขณะทีท่าํสมาธิ ใหอ้ยู่กบับทสวดมนต ์ อยู่กบัคาํบริกรรมพทุโธๆ ทาํไปเรื่อยๆ

แลว้ต่อไปจติจะต ัง้ม ัน่ จะไมไ่หลไปตามกระแสของความคดิต่างๆ จะมคีวามหนกัแน่น

เหมอืนกบักอ้นหนิ ถา้ไมม่สีมาธิใจจะเป็นเหมอืนปยุนุ่น เวลาลมพดัมาเบาๆก็จะลอยตาม

ไป ถา้ใจหนกัแน่นเหมอืนกอ้นหนิแลว้ ต่อใหม้พีายุพดักระหนํา่มาก็จะไมส่ามารถพดัใจ

ไปได ้เวลามเีรื่องราวต่างๆมากระทบ ใจจะรูส้กึเฉยๆ ไมห่ว ัน่ไหว ไม่เศรา้โศกเสยีใจ ไม่

รอ้งห่มรอ้งไห ้ ไมห่วาดกลวั เพราะไดต้ ัง้ใจไวใ้นทีท่ีด่นี ัน่เอง คอืต ัง้อยู่ในความสงบ 
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ระงบัจากความโลภความโกรธความหลง จงึควรทาํสมาธิกนั ถา้มสีมาธิแลว้ ก็จะคดิดี

พูดดทีาํด ีพระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหส้รา้งคุณธรรมท ัง้ ๘ ประการน้ี คอืใหม้คีวามเหน็ที่

ถูกตอ้ง มคีวามคดิทีถู่กตอ้ง มกีารกระทาํทีถู่กตอ้ง มกีารพูดทีถู่กตอ้ง มอีาชพีทีถู่กตอ้ง 

มคีวามพากเพยีรทีถู่กตอ้ง มสีตทิีถู่กตอ้ง และมสีมาธิความตัง้ม ัน่ของจติใจทีถู่กตอ้ง 

เพือ่ชวีติของเราจะไดด้าํเนินไปสู่ความสุขและความเจริญ ห่างไกลจากความทกุขจ์าก

ความเสือ่มเสยีท ัง้ปวง การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๓๔๒ 

พทุธกจิ ๕ 
๑๖ มิถนุายน ๒๕๕๐ 

การทีพ่วกเรามาวดักนัไดอ้ย่างสมํา่เสมอ เพราะมศีรทัธาความเชื่อ มปีสาทะความ

เลือ่มใส ในพระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ ทีเ่ป็นสรณะทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้ริงของพวก

เรา พระพทุธคุณอนัประเสริฐมอียู่ ๓ ประการคอื ๑. พระบริสทุธิคุณ ๒. พระมหา

กรุณาธิคุณ ๓. พระปญัญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณคอืความสะอาดบริสุทธิ์ของพระทยั

ของพระพทุธเจา้ ทีไ่ดท้รงประพฤตปิฏบิตัชิาํระกาํจดักเิลสเครื่องเศรา้หมอง ความโลภ

ความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไป ทาํใหพ้ระทยัของพระองคส์ะอาดบริสุทธิ์ เต็มเป่ียม

ไปดว้ยบรมสุข ปรมงั สขุงั ไมม่เีชื้อของภพชาตหิลงเหลอือยู่เลย ทาํใหไ้มต่อ้งไปเวยีน

วา่ยตายเกดิ ไมต่อ้งไปแก่ไปเจ็บไปตาย ไปตอ้งพลดัพรากจากกนั หลดุพน้แลว้จาก

ความทกุขท์ ัง้ปวง บรรลถุงึความสุขประเสริฐเลศิโลกทีสุ่ดไปตลอดอนนัตกาล หลงัจาก

นัน้ก็ทรงเกดิความกรุณาสงสารสตัวโ์ลกท ัง้หลาย ทีย่งัตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิ ตอ้งทกุข ์

กบัการเกดิการแก่การเจ็บการตาย การพลดัพรากจากกนั อย่างไมม่ทีีสุ่ดสิ้น ถา้ไมม่คีนที่

รูท้างเช่นพระพทุธเจา้มาส ัง่สอน นํา้ตาทีส่ตัวโ์ลกตอ้งหล ัง่ในแต่ละภพแต่ละชาตนิัน้ ถา้

เอามารวมกนัแลว้ จะมมีากยิง่กวา่นํา้ในมหาสมทุร แสดงวา่ภพชาตขิองสตัวโ์ลกทีเ่วยีน

วา่ยตายเกดินัน้ มจีาํนวนมากนบัไมถ่ว้น คิดดูชาตน้ีิเรารอ้งห่มรอ้งไหห้ล ัง่นํา้ตากนัถงึตุ่ม

หน่ึงไหม แลว้เมือ่ไหร่ถงึจะไดม้ากกวา่นํา้ในมหาสมทุร ลองคดิจาํนวนของภพชาตดูิวา่

มากขนาดไหน นัน่แหละคอืการเวยีนวา่ยตายเกดิของพวกเราทีผ่่านมาแลว้ในอดตี เต็ม

ไปดว้ยความทกุข ์ ความเสยีอกเสยีใจ แต่พวกเราก็ไมเ่ขด็ไมจ่าํกนั พอหายจากรอ้งหม่

รอ้งไห ้ ก็วิง่เขา้หาความทกุขอ์กี พอสูญเสยีคนนัน้คนน้ีไป พอหายจากความเศรา้โศก

เสยีใจ ก็ไปหาคนใหมม่าอกี หาสามใีหมห่าภรรยาใหม ่ หาลูกใหม ่ แลว้ก็ตอ้งมารอ้งห่ม

รอ้งไหก้นัใหมอ่กี ทาํกนัอย่างน้ีมานบัไมถ่ว้นแลว้  
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ถา้มสีตบิา้งก็คงจะจาํได ้ แต่ไมค่่อยมสีตกินั เพราะถูกความหลงครอบงาํ จงึไมใ่หเ้หน็

ความทกุขท์ีว่ ิง่เขา้หากนั ทีแ่บกกนัอยู่ ก็เลยตอ้งทกุขไ์ปเรื่อยๆ เป็นสาเหตทุีท่าํให ้

พระพทุธเจา้ ทรงเกดิความกรุณาสงสารสตัวโ์ลก จงึไดอ้ทุศิชวีติของพระองคท์ีม่เีหลอื

หลงัจากทีไ่ดท้รงตรสัรู ้เพือ่โปรดสตัวโ์ลก ส ัง่สอนสตัวโ์ลก ใหม้แีสงสวา่งแห่งธรรม ทีจ่ะ

พาไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ ตลอดเวลา ๔๕ พรรษา พระพทุธเจา้ไมไ่ด ้

ทรงกระทาํภารกจิอย่างอืน่เลย นอกจากส ัง่สอนสตัวโ์ลก ทีท่รงถอืเป็นภารกจิสาํคญัทีสุ่ด

คอื ๑. ตอนบ่ายก็ทรงส ัง่สอนศรทัธาญาตโิยม ๒. ตอนคํา่ก็ทรงส ัง่สอนภกิษุสามเณร ๓. 

ตอนดกึก็ทรงส ัง่สอนเทวดา ๔. ตอนก่อนจะสวา่งก็ทรงเลง็ญาณดูวา่ จะทรงไปโปรดผูใ้ด

ดใีนวนันัน้ ๕. พอสวา่งก็ทรงออกบณิฑบาต แลว้ก็ไปโปรดบคุคลทีท่รงไดเ้ลง็ญาณไว ้น่ี

คอืพทุธกจิ ๕ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงดาํเนินทรงปฏบิตัทิรงบาํเพญ็อยู่ทกุๆวนั หลงัจากทีไ่ด ้

ทรงตรสัรูพ้ระอนุตรสมัมาสมัโพธิญาณแลว้ ไมไ่ดท้าํภารกจิอย่างอืน่เพือ่พระองคเ์ลย ทาํ

เพือ่สตัวโ์ลกโดยถ่ายเดยีว น่ีแหละคอืพระมหากรุณาธิคุณ ไมม่ใีครสามารถเสยีสละทาํ

อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงทาํไดเ้ลย พวกเราเวลาจะทาํอะไรกนั ก็เลง็ดูผลประโยชนท์ีจ่ะ

ไดร้บัก่อนแลว้ ถา้ไมไ่ดร้บัผลประโยชนก์็จะไมอ่ยากทาํกนั เพราะใจของเรายงัหนาแน่น

ดว้ยกเิลสตณัหา ความโลภความอยาก ทาํอะไรก็อยากจะไดผ้ลตอบแทน แต่พระทยั

ของพระพทุธเจา้ทรงปราศจากความโลภความอยากต่างๆ ทรงทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจ 

ดว้ยความเมตตากรุณาจริงๆ เพือ่ใหส้ตัวโ์ลกไดห้ลดุพน้จากกองทกุข ์ หลดุพน้จากการ

เวยีนวา่ยตายเกดิ มเีป็นจาํนวนมากนบัไมถ่ว้น ต ัง้แต่ทรงประกาศพระธรรมคาํสอนครัง้

แรก ก็มผูีท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัไดบ้รรลพุระอริยธรรมเลย  

ครัง้แรกทีท่รงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระปญัจวคัคยี ์ ก็มพีระอญัญาโกณฑญัญะ 

หน่ึงในพระปญัจวคัคยี ์ ไดบ้รรลอุริยธรรมข ัน้ทีห่น่ึง ไดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนั มดีวงตา

เหน็ธรรม เหน็วา่สิ่งใดที่เกดิข้ึนมา ย่อมมีการดบัไปเป็นธรรมดา ไมม่อีะไรเกดิขึ้นแลว้

จะไมด่บั ถา้มกีารเกดิก็จะตอ้งมกีารดบัไปเป็นธรรมดา น่ีคอืแสงสวา่งแห่งธรรมที่

พระอญัญาโกณฑญัญะไดเ้หน็ ทาํใหป้ลอ่ยวางความเกดิความดบัได ้ ไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่

ทีเ่กดิขึ้น เพราะรูว้า่เมือ่เกดิขึ้นแลว้ ก็จะตอ้งดบัไปสกัวนัหน่ึง ถา้ไปหลงยดึตดิกจ็ะเกดิ

ความอยากใหอ้ยู่ไปนานๆ แลว้ก็จะตอ้งเกดิความเศรา้โศกเสยีใจ เมือ่ตอ้งจากกนัไป น่ี



24 
 

คอืการหลดุพน้จากความทกุขใ์นข ัน้ทีห่น่ึง หลงัจากนัน้ก็ทรงแสดงธรรมเทศนาสอน

พระปญัจวคัคยีอ์กีครัง้สองครัง้ ก็ทาํใหพ้ระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์

ไดห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง หลงัจากนัน้ทรงใหพ้ระปญัจวคัคยี ์ ช่วยเผยแผ่ส ัง่สอน

ดว้ย ทาํใหม้พีระอรหนัตป์รากฏขึ้นมาถงึ ๑,๒๕๐ รูปเป็นอย่างนอ้ยในวนัมาฆบูชา ในวนั

เพญ็เดอืน ๓ เจ็ดเดอืนหลงัจากทีไ่ดท้รงเริ่มประกาศพระศาสนา ในวนัเพญ็เดอืน ๘ พอ

วนัเพญ็เดอืน ๓ ของปีต่อมา ก็มพีระอรหนัต ์ ๑,๒๕๐ รูป ไดม้าเฝ้าพระพทุธเจา้โดย

ไมไ่ดน้ดัหมายกนั พระอรหนัตท์ ัง้ ๑,๒๕๐ รูปลว้นเป็นเอหภิกิขทุ ัง้น ัน้ คอืพระบรม

ศาสดาเป็นผูท้าํการอปุสมบทให ้ดว้ยการเปลง่วาจาวา่เอหภิกิข ุแปลวา่จงมาเป็นภกิษุเถดิ 

สมยัก่อนบวชงา่ยไมต่อ้งมพีธิีมาก โกนหวันุ่งห่มเหลอืงไปกราบขอพระพทุธเจา้ กท็รง

ตรสับอกวา่จงมาเป็นภกิษุเถดิ ก็ถอืวา่ไดเ้ป็นพระแลว้ ไดบ้วชแลว้  

หลงัจากนัน้ก็มผูีม้ศีรทัธาอยากจะบวชเป็นจาํนวนมาก อยู่กนัคนละทศิคนละทาง 

ห่างไกลจากพระบรมศาสดา เวลาจะบวชแต่ละครัง้กต็อ้งเดนิทางมาใหพ้ระบรมศาสดา

บวชให ้ ก็กลายเป็นภาระท ัง้ ๒ ฝ่าย ท ัง้ผูท้ีจ่ะบวชและผูท้ีจ่ะใหบ้วช พระพทุธเจา้จงึได ้

มอบหมายการบวชใหก้บัสงฆต่์อไป คอืใหม้พีระภกิษุ ๑๐ รูปขึ้นไปทาํพธิบีวชให ้ ถา้อยู่

ในทีก่นัดารหาพระภกิษุยาก ก็ใหอ้นุโลมใหใ้ชเ้พยีง ๕ รูป กบ็วชพระภกิษุได ้ เป็นธรรม

เนียมทีไ่ดป้ฏบิตักินัมาจนถงึทกุวนัน้ี น่ีคอืความหมายของพระมหากรุณาธิคุณของ

พระพทุธเจา้ ทาํใหส้ตัวโ์ลกไดห้ลดุพน้จากกองทกุขเ์ป็นจาํนวนมาก และยงัหลดุกนัอยู่

จนถงึทกุวนัน้ี ยงัมผูีท้ีม่จีติศรทัธา นอ้มนาํเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไปศึกษาและ

ปฏบิตั ิ จนบรรลเุหน็ธรรมกนั ยงัมอียู่เป็นจาํนวนมาก พวกเราจงึไมค่วรทอ้แท ้ อย่าไป

คดิวา่ศาสนาน้ีหมดยุคหมดสมยัไปแลว้ ไมม่ปีระสทิธิภาพทีจ่ะทาํใหเ้ราไดห้ลดุพน้จาก

ความทกุข ์ เหมอืนกบัในสมยัพระพทุธกาล อย่าไปคดิอย่างนัน้ เพราะหน่ึงในพระ

ธรรมคุณก็คอือกาลโิก ธรรมะเป็นอกาลโิก ไมข่ึ้นกบักาลกบัเวลา ไมเ่สือ่มไปกบักาลกบั

เวลาเหมอืนกบัสิง่อืน่ๆ เช่นอาหารหรือยาทีเ่ราซื้อมารบัประทาน จะมเีขยีนฉลากไวว้า่ 

หมดอายุในวนัทีน่ ัน้วนัทีน้ี่ แต่พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไมม่วีนัหมดอายุ ตราบ

ใดมผูีป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ นอ้มนาํเอาไปปฏบิตัอิยู่ ก็ยงัจะไดร้บัผลจากการปฏบิตัอิยา่ง

แน่นอน  



25 
 

พระพทุธคุณประการที ่ ๓ ก็คอืพระปญัญาธิคุณ ทีท่าํใหส้ตัวโ์ลกไดห้ลดุพน้จากความ

ทกุขไ์ด ้ เพราะทรงมพีระปญัญารูจ้กัแยกแยะสตัวโ์ลก วา่ควรจะสอนธรรมะหนกัเบามาก

นอ้ยเพยีงไร เพราะสตัวโ์ลกก็เปรยีบเหมอืนกบัคนไขท้ีม่อีาการเจ็บไขไ้ดป่้วยไม่

เหมอืนกนั บางคนก็เจ็บหนกั บางคนก็เจ็บไมห่นกั หมอทีจ่ะรกัษาคนไขก้็ตอ้งรูอ้าการ

ของคนไข ้ วา่ควรจะรกัษาวธิีใด รกัษาดว้ยยาชนิดใด มากนอ้ยเพยีงใด ไมเ่ช่นนัน้ถา้

รกัษาไมถู่กวธิี คนไขแ้ทนทีจ่ะหายอาจจะแย่กวา่เดมิ หรืออาจจะตายไปก็ได ้คนทีท่าํงาน

โรงพยาบาลรูก้นัด ี แต่พูดไมไ่ด ้ เพราะจะทาํใหเ้กดิความตื่นตระหนกขึ้นมา ทาํใหค้นไม่

กลา้ไปรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล แต่เชื่อไดว้า่มกีารรกัษาทีผ่ดิพลาด มกีารวเิคราะหโ์รคภยัที่

ผดิ ใหย้าผดิ ใหก้ารรกัษาผดิ ทาํใหค้นไขไ้มห่ายจากโรคหรือตายไปได ้ แต่พระพทุธเจา้

ไมไ่ดเ้ป็นหมอแบบนัน้ ทรงเป็นหมอทีฉ่ลาดมาก ทรงรูถ้งึโรคของผูท้ีม่ารกัษา เวลาทรง

แสดงธรรมจะทรงแสดงธรรมทีไ่มเ่หมอืนกนั เวลาทีม่ผูีฟ้งักลุม่หน่ึงก็จะแสดงไปใน

ระดบัหน่ึง อกีกลุม่หน่ึงก็จะแสดงไปอกีระดบัหน่ึง เพราะวา่ธรรมะมหีลายข ัน้ดว้ยกนั 

เหมอืนกบัโรงเรียนมหีลายชัน้ นกัเรียนทีม่าเรียนก็มคีวามรูค้วามสามารถต่างกนั ถา้อยู่

ในช ัน้อนุบาลก็ตอ้งสอนระดบัอนุบาลไป ถา้อยู่ในช ัน้ปริญญาก็ตอ้งสอนระดบัปริญญา มิ

เช่นนัน้จะไมเ่กดิประโยชน ์ถา้เอาวชิาความรูร้ะดบัปริญญามาสอนใหก้บัเดก็อนุบาล กจ็ะ

ไมเ่ขา้ใจ จะไมส่ามารถเรียนรูไ้ดเ้พราะสูงเกนิไป ถา้เอาความรูร้ะดบัอนุบาลไปสอนระดบั

ปริญญา ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เพราะไดเ้รียนมาแลว้  

จงึทรงแยกแยะคาํสอนใหเ้หมาะสมกบัผูท้ีม่าศึกษา ทรงรูว้า่ควรสอนมากนอ้ยเพยีงไร 

หนกัเบาเพยีงไร บางครัง้เพยีงพูดคาํสองคาํเท่านัน้ ผูฟ้งัก็บรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ดเ้ลย 

บางครัง้ก็ตอ้งสอนอยู่เรื่อยๆ พูดอยู่เรื่อยๆ เพราะคนฟงัไมฉ่ลาดพอ ตอ้งสอนเรื่อยๆ 

สอนบ่อยๆ จนกวา่จะเขา้ใจ ทรงแยกแยะผูท้ีม่าศึกษาไว ้๔ กลุม่ เป็นเหมอืนบวั ๔ เหลา่

คอื ๑. พวกทีรู่เ้ร็ว ฟงัเพยีงครัง้สองครัง้ก็บรรลไุดเ้ลย เป็นพวกทีอ่ยู่เหนือนํา้แลว้ 

เพยีงแต่รอใหแ้สงตะวนัมาสมัผสัก็จะบานออกมา ๒. พวกทีรู่ไ้ดแ้ต่ชา้หน่อย คอืโผลจ่าก

นํา้แลว้ แต่ยงัไมบ่านทนัท ี เมือ่ไดส้มัผสักบัแสงพระอาทติย ์ ตอ้งรอไปอกีสกัระยะหน่ึง

ก่อน จงึจะบาน พวกน้ีตอ้งฟงัหลายครัง้ แลว้ก็เอาไปปฏบิตั ิ แลว้ก็กลบัมาฟงัอกี ก็จะ

บรรลไุด ้ ๓. พวกน้ียงัไมไ่ดโ้ผลเ่หนือนํา้ เกอืบจะโผล ่ แต่ยงัอยู่ใตน้ํา้ พวกน้ีจะตอ้งใช ้
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เวลามากหน่อย กวา่ทีจ่ะโผลข่ึ้นมาและบานได ้ ตอ้งสอนไปเรื่อยๆ เป็นเวลานาน

พอสมควร อาจจะไมไ่ดบ้รรลใุนชาตน้ีิ แต่จะไดส้ะสมบารม ีไวส้าํหรบัภพชาตต่ิอไป เมือ่

ไดไ้ปพบกบัพระพทุธเจา้องคต่์อไป ไดก้ลบัมาเกดิแลว้ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนใหม ่

ก็จะสามารถต่อยอดไดเ้ลย จะกา้วไปไดอ้ย่างรวดเร็ว ๔. บวัทีอ่ยู่กน้บ่อ ไมม่โีอกาสทีจ่ะ

เจริญเตบิโตขึ้นมาได ้ เพราะจะเป็นอาหารของปูของปลาไป พวกน้ีเป็นเหมอืนคนหูหนวก

ตาบอดทางปญัญา ไมเ่ชื่อนรกเชื่อสวรรค ์ ไมเ่ชื่อบญุเชื่อบาปเชื่อกรรม ไมเ่ชื่อพระธรรม

คาํสอน ไม่เขา้วดั ชอบเลน่การพนนั ชอบเทีย่วกลางคนื ชอบเสพสุรายาเมา เชื่อในสิ่งที่

ไมม่สีาระ ไหวเ้หรียญไหวว้ตัถ ุทาํพธิีสะเดาะเคราะห ์ เชื่อหมอดู เป็นพวกมดืบอด ไมม่ี

โอกาสหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ เพราะไมไ่ดส้มัผสักบัแสงสวา่งแห่งธรรม เวลา

ไดย้นิไดฟ้งัธรรมก็ไมน่าํเอาไปปฏบิตั ิเวลาฟงัก็ไมต่ ัง้ใจฟงั นัง่คดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี จะไป

เทีย่วทีน่ ัน่ จะไปกนิทีน่ี่ จะไปหาเงนิทีน่ ัน่หาเงนิทีน่ี่ ฟงัเทศนไ์ปจนวนัตาย ก็ไมเ่กดิ

ประโยชนอ์ะไร เหมอืนกบัทพัพใีนหมอ้แกง อยู่ในหมอ้แกงนานเท่าไหร่ ก็จะไมรู่ร้สของ

แกง 

ส่วนพระธรรมคุณก็มอียู่หลายประการดว้ยกนั ประการแรกคอื สวากขาโต ภควตา ธมั

โม ธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัสอนไวน้ ัน้ เป็นธรรมทีถู่กตอ้งแมน่ยาํ ไมผ่ดิพลาด

จากความจริงเลย สอนวา่สวรรคม์จีริงก็มจีริง นรกมจีริงก็มจีริง บาปบญุมจีริงก็มจีริง 

ตายแลว้ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิก็เป็นอย่างนัน้จริง ประพฤตปิฏบิตัธิรรมก็จะสามารถหลดุ

พน้จากความทกุขไ์ดก้็เป็นอย่างนัน้จริง ทกุสิง่ทกุอย่างทีพ่ระพทุธจา้ทรงตรสัไว ้ ทีม่ ี

มากมายถงึ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์ ไมม่คีวามปลอมอยู่เลย ไมม่คีาํโกหกอยู่เลย เป็น

ความจริงลว้นๆ ทีเ่ราม ัน่ใจไดว้า่ การศึกษาและประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน 

จะไมน่าํพาเราไปสู่ความลม่จม แต่จะพาเราไปสู่ความเจริญ สู่การหลดุพน้โดยถ่ายเดยีว 

ประการต่อมา ก็คอือกาลโิก ไมข่ึ้นกบักาลกบัเวลา ไมเ่สื่อมไปกบักาลกบัเวลา ถงึแม ้

พระพทุธเจา้จะเสดจ็ดบัขนัธไ์ปถงึ ๒,๕๐๐ กวา่ปีแลว้ก็ตาม แต่พระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ยงัเป็นเหมอืนยาทีผ่ลติออกมาใหม่ๆ จากโรงงาน ผูใ้ดนาํเอาไปรบัประทาน 

นาํเอาไปปฏบิตั ิ ก็จะไดร้บัผลอย่างเต็มทีเ่ช่นเดยีวกบัในสมยัพทุธกาล ประการต่อมาคอื

สนัทิฏฐโิก ผูป้ฏบิตัสิามารถรูเ้หน็ไดด้ว้ยตนเอง ไมม่ใีครรูแ้ทนกนัได ้เหน็แทนกนัได ้ไม่
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เหมอืนกบัสถานที ่ ทีค่นอืน่เหน็แลว้ถ่ายรูปมาใหเ้ราดูได ้ วา่สถานทีต่รงนัน้เป็นอย่างน้ีนะ 

มรูีปร่างอย่างน้ี สนัทฏิฐโิกตอ้งปฏบิตัเิอง เมือ่ปฏบิตัแิลว้ก็จะเหน็เอง เหมอืนกบัการ

รบัประทานอาหาร ถา้ไมร่บัประทาน เราจะไมรู่ว้า่อาหารอร่อยหรือไม ่ถา้รบัประทานแลว้

ก็จะรู ้ฉนัใดถา้ปฏบิตัเิราก็จะเหน็นรกเหน็สวรรค ์ เหน็ความสุขเหน็ความทกุข ์ทีเ่กดิจาก

การทาํบญุทาํบาป เหน็การดบัของทกุข ์ เหน็ความทกุขท์ีเ่กดิขึ้นจากกเิลสตณัหาต่างๆได ้

อย่างชดัเจน ประการต่อมาคอืโอปนยิโก เราตอ้งนอ้มเขา้มาสู่กายวาจาใจ พอไดย้นิไดฟ้งั

แลว้ ตอ้งนาํเอามาประพฤตปิฏบิตักิบักายวาจาใจ เอามาคดิพจิารณา วนัน้ีไดย้นิไดฟ้งั

อะไร ก็นาํเอาไปคดิพจิารณาอยู่เรื่อยๆ แลว้ก็นาํเอาไปปฏบิตั ิ เช่นทรงสอนใหค้ดิดพีูดดี

ทาํด ี ก็เอาไปปฏบิตัดูิ ต่อไปน้ีจะคดิดพีูดดทีาํด ี ไมค่ดิรา้ยกบัใคร คดิดว้ยความเมตตา

กรุณาเสยีสละ เวลาพูดอะไรก็จะพูดแต่สิง่ทีด่ ี ไมพู่ดเรื่องเหลวไหล ไมพู่ดเรื่องทีเ่กิด

ความเสยีหาย ไมพู่ดความเทจ็อย่างน้ีเป็นตน้ แลว้ก็จะทาํด ี เช่นทาํบญุปฏบิตัธิรรม นัง่

สมาธิ ปลงอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เมือ่ทาํแลว้ผลก็จะปรากฏขึ้นมาในใจ 

คอืมคีวามสุขมากขึ้น มคีวามทกุขน์อ้ยลง มคีวามฉลาดมากขึ้น มคีวามโงเ่ขลาเบา

ปญัญานอ้ยลง น่ีคอืผลทีจ่ะเกดิขึ้น ถา้นอ้มเอาพระธรรมเขา้มา จงึควรราํลกึถงึพระ

ธรรมคุณอยู่เสมอ แลว้ก็นอ้มเอาเขา้มาสู่กายวาจาใจ เพือ่นาํไปปฏบิตัต่ิอไป เพือ่จะได ้

สมัผสักบัผล วา่เป็นอกาลโิกจริงๆ เป็นสนัทฏิฐโิกจริงๆ  

พระสงัฆคุณก็มอียู่ ๔ ประการดว้ยกนัคอื ๑. สุปฏปินัโน ๒. อชุปุฏปินัโน ๓. ญาย

ปฏปินัโน ๔. สามจีปิฏปินัโน เป็นพระอรยิสงฆส์าวกของพระพทุธเจา้ ทีไ่มไ่ดห้มายถงึ

พระภกิษุหรือสามเณรหรือนกับวชท ัง้หลาย แต่หมายถงึผูท้ีม่พีระสงัฆคุณท ัง้ ๔ ประการ

น้ีคอื ปฏบิตัดิ ี ปฏบิตัชิอบ ปฏบิตัติรง ปฏบิตัเิพือ่การหลดุพน้จากความทกุขโ์ดย

ถ่ายเดยีว ถา้มคุีณสมบตัทิ ัง้ ๔ ประการน้ีแลว้ ย่อมเป็นพระอริยสงฆส์าวกของ

พระพทุธเจา้ เป็นหญงิก็ไดเ้ป็นชายก็ได ้ เป็นนกับวชก็ไดเ้ป็นฆราวาสก็ได ้ เป็นเดก็ก็ได ้

เป็นผูใ้หญ่ก็ได ้ เพราะธรรมของพระพทุธเจา้ ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัเพศกบัวยั แต่อยู่ทีก่าร

ปฏบิตัทิ ัง้ ๔ ประการน้ีเท่านัน้คอื สุปฏปินัโน ปฏบิตัดิ ี อชุปุฏปินัโน ปฏบิตัติรง ญาย

ปฏปินัโน ปฏบิตัเิพือ่การหลดุพน้จากความทกุข ์ สามจีปิฏปินัโน ปฏบิตัชิอบ พระอริย

สงฆส์าวกมอียู่ ๔ ระดบัดว้ยกนัคอื ๑. พระโสดาบนั ๒. พระสกทิาคาม ี ๓. พระ
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อนาคาม ี ๔. พระอรหนัต ์ อานิสงสท์ีไ่ดจ้ากการบรรลธุรรมข ัน้ต่างๆมดีงัน้ี พระโสดาบนั

จะมภีพชาตเิหลอืเพยีง ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก และเป็นสุคตภิพ คอืไมต่อ้งไปเกดิในอบาย

อกีต่อไป ผูท้ีบ่รรลเุป็นโสดาบนัแลว้ จะเวยีนวา่ยตายเกดิไมเ่กนิ ๗ ชาต ิ ในภพของ

มนุษยข์องเทพของพรหมเท่านัน้ พระสกทิาคามจีะเหลอืเพยีงภพชาตเิดยีวเท่านัน้ พระ

อนาคามไีมต่อ้งกลบัมาเกดิในภพของมนุษยภ์พของเทวดา แต่จะเกดิในภพของพรหม 

แลว้ก็จะบรรลเุป็นพระอรหนัต ์ สิ้นสุดการเวยีนวา่ยตายเกดิในลาํดบัต่อไป พระอรหนัต์

ไมต่อ้งไปเกดิทีไ่หนอกีต่อไป เพราะถงึทีสุ่ดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิในชาตน้ีิแลว้ เป็น

ชาตสุิดทา้ย พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย เมือ่ตายไปแลว้ก็ไมต่อ้งไปเวยีน

วา่ยตายเกดิอกีต่อไป น่ีคอือานิสงสข์องผูป้ฏบิตัดิ ี ปฏบิตัติรง ปฏบิตัเิพือ่การหลดุพน้

จากความทกุข ์ ปฏบิตัชิอบ เรียกส ัน้ๆวา่สุปฏปินัโน ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ น่ีคอืพระ

รตันตรยั พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์พระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ ทีเ่รา

กราบไหวบู้ชาเลือ่มใสเคารพ ถา้เชื่อแลว้ปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ เอา

พระพทุธเจา้ และพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลายเป็นแบบฉบบัเป็นเยีย่งอย่าง ไมช่า้ก็เร็วก็

จะไดเ้ป็นพระอริยสงฆ ์ ไดว้มิตุต ิ หลดุพน้จากความทกุขอ์ย่างแน่นอน จงึควรม ัน่ใจใน

การดาํเนินตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ดงัทีไ่ดม้าบาํเพญ็กนัในวนัน้ี มาปฏบิตัิ

ภารกจิ มาปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบกนั การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๓๔๓ 

ศรทัธา จาคะ ศีล ปญัญา 
๑๗ มิถนุายน ๒๕๕๐ 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายไดม้าวดั มาปฏบิตัหินา้ทีข่องพทุธศาสนิกชน ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รง

มอบไว ้ เพือ่ประโยชนสุ์ข เพือ่ความเจริญกา้วหนา้ทีจ่ะตามมาต่อไป หนา้ทีข่อง

พทุธศาสนิกชนทีท่รงแสดงไวม้อียู่ ๔ ประการดว้ยกนัคอื ๑. ศรทัธาความเชื่อ ๒. จาคะ

การเสยีสละ ๓. ศีลการไมเ่บยีดเบยีนกนั ๔. ปญัญาความฉลาดดว้ยเหตดุว้ยผล เป็น

คุณธรรม ๔ ประการทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้ทุธศาสนิกชนหม ัน่บาํเพญ็ หม ัน่ปลูกฝงั

ใหเ้จริญงอกงามขึ้นมา เพราะจะทาํใหไ้ดพ้บกบัความสุขความเจริญ ห่างไกลจากความ

ทกุขค์วามวุน่วายท ัง้หลาย ในเบื้องตน้ทรงสอนใหม้ศีรทัธาความเชื่อ เชื่อในพระพทุธพระ

ธรรมพระสงฆ ์ เชื่อวา่พระพทุธเจา้เป็นผูต้รสัรูธ้รรม เป็นผูรู้ผู้เ้หน็ เรื่องความสุข ความ

ทกุข ์ความเจริญ ความเสือ่ม ทรงรูว้า่เกดิจากเหต ุคอืการกระทาํของเราเป็นหลกั ทีม่อียู่ 

๓ ชนิดคอื ๑. มโนกรรมการกระทาํทางใจ ๒. วจกีรรมการกระทาํทางวาจา ๓. 

กายกรรมการกระทาํทางกาย การกระทาํท ัง้ ๓ น้ีเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขหรือความ

ทกุข ์ ความเจริญหรือความเสือ่ม ถา้คดิดพีูดดทีาํดกี็จะนาํมาซึง่ความสุขและความเจริญ 

ถา้คดิไมด่พีูดไมด่ทีาํไมด่กี็จะนาํมาซึง่ความทกุขแ์ละความเสือ่ม น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงรูแ้ลว้ก็นาํมาส ัง่สอนพวกเรา พระพทุธเจา้ไมส่ามารถเสกเป่าหรือดลบนัดาลใหพ้วก

เราไดส้ิง่ต่างๆทีอ่ยากไดก้นั อยากรวยก็ขอพระพทุธเจา้ อยากมคีวามสุขก็ขอ

พระพทุธเจา้ อยากไดส้ามไีดภ้รรยาก็ขอพระพทุธเจา้ อยากไดลู้กก็ขอพระพทุธเจา้ 

อยากไดอ้ะไรก็ขอหมด ซึง่ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหป้ฏบิตั ิพระพทุธเจา้ทรง

สอนวา่ ถา้อยากจะไดอ้ะไรก็ใหส้รา้งขึ้นมาดว้ยกายวาจาใจของเรา ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รา

ตอ้งการทีเ่ราปรารถนานัน้ อยู่ในความสามารถของพวกเราอยู่แลว้ เพยีงแต่อย่าเกยีจ

ครา้นเท่านัน้เอง  
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อยากจะรวยก็ตอ้งขยนัทาํมาหากนิ หาเงนิหาทอง เก็บเงนิเก็บทองไว ้ ไมน่านก็จะรวย

ขึ้นมาได ้ อย่ารวยแบบงอมอืงอเทา้ ซื้อลอตเตอรี่ แทงหวย ทาํไปจนวนัตายก็ไมม่ทีางที่

จะรวยได ้ ถา้รวยไดป่้านน้ีก็รวยกนัไปหมดท ัง้ประเทศแลว้ เพราะมคีนแทงหวยซื้อ

ลอตเตอรี่กนัเป็นประจาํ ซื้อมาเป็นกี่สบิปีแลว้ก็ยงัไมเ่หน็รวยสกัท ี แต่ก็ไมเ่คยคิดเลยวา่

วธิีทีจ่ะทาํใหร้วยเป็นอย่างไร พระพทุธเจา้ทรงสอนใหข้ยนัทาํมาหากนิ หาเงนิหาทอง 

รูจ้กัใชเ้งนิใชท้อง รูจ้กัเกบ็เงนิเก็บทอง ใชใ้นสิง่ทีจ่าํเป็น ถา้ไมจ่าํเป็นก็เก็บเอาไว ้ เก็บไป

เรื่อยๆ ก็จะมเีงนิทองมาก กลายเป็นเศรษฐขีึ้นมา จงึควรเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอน พระพทุธเจา้ไมเ่คยสอนใหห้าเหรียญมาหอ้ยคอ แมพ้ระพทุธรูปก็ไมท่รงสอนให ้

สรา้งขึ้นมา ทรงตรสัไวว้า่ ผูใ้ดเหน็ธรรมผูน้ั้นเหน็เราตถาคต พระพทุธเจา้ทีแ่ทจ้ริงอยู่

ในพระธรรมนัน่เอง ถา้ศึกษาและปฏบิตัจินมพีระธรรมคาํสอนอยู่ในใจแลว้ ก็จะเหน็

พระพทุธเจา้ มพีระพทุธเจา้เป็นทีพ่ึง่ คอยคุม้ครองรกัษา เพราะคนทีม่ธีรรมอยู่ในใจ

ย่อมตัง้อยู่ในความดงีาม ไมป่ระพฤตตินในทางทีเ่สยีหาย ไมเ่สพสุรายาเมา เลน่การ

พนนั เทีย่วกลางคนื เกยีจครา้น คบคนชัว่เป็นมติร ไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์

ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ ถา้ไมก่ระทาํสิง่เหลา่น้ีแลว้ ความเสยีหายต่างๆก็จะ

ไมป่รากฏขึ้นมา ยกเวน้เป็นเรื่องของกรรมเก่าทีไ่ดท้าํมา เราเกดิมาในโลกน้ีเราก็มวีบิาก

ตดิตวัมาดว้ย คอืความแก่ความเจ็บความตาย เป็นวบิากของกรรมทีเ่ราไดท้าํในอดตี ส่ง

ใหเ้รามาเกดิ เมือ่เกดิแลว้ก็ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายดว้ยกนัทกุคน ไมม่ใีครหนีพน้ ต่อ

ใหม้พีระพทุธรูปราคาองคล์ะเป็นลา้นหอ้ยอยู่ทีค่อ ก็ป้องกนัไมไ่ดเ้รื่องของวบิากกรรม 

แมแ้ต่พระพทุธเจา้เองกย็งัตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายเหมอืนกนั คนทีเ่สกเป่าเหรียญแจก

พวกเรา ก็ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายเหมอืนกนั ไมม่ใีครหนีความแก่ความเจ็บความตายไป

ได ้ 

แต่สิง่ทีเ่ราหนีไดก้็คอืความทกุข ์ คนทีม่พีระธรรมคาํสอนอยู่ในใจแลว้ จะไมวุ่น่วายกบั

ความแก่ความเจ็บความตาย จะรูส้กึเฉยๆ เป็นเรื่องธรรมดา เหมอืนฝนตกแดดออก ไม่

เหน็จะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเลย ตายกนัทกุคน แก่กนัทกุคน เจ็บกนัทกุคน แต่พอได ้

ขา่ววา่คนนัน้คนน้ีตายไปเท่านัน้ ก็วุน่วายเดอืดรอ้นกนัไปหมด เพราะขาดพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้นัน่เอง ไมม่พีระพทุธเจา้อยู่ในใจ เพราะมวัแต่หาพระพทุธเจา้ทีอ่ยู่
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ภายนอก ทีเ่ป็นรูปเป็นเหรียญต่างๆ ทีไ่มส่ามารถช่วยอะไรเราไดเ้ลย แมแ้ต่พระพทุธรูป

เองก็ยงัช่วยตวัท่านเองไมไ่ดเ้ลย ถูกขโมยตดัพระเศียรไปขายเป็นจาํนวนมาก ถา้

พระพทุธรูปวเิศษจริงทาํไมไมส่ามารถป้องกนัตวัท่านได ้ เพราะเป็นเพยีงสญัลกัษณ์เท่า

นัน้เอง เป็นรูปเหมอืน เพือ่ใหเ้ราราํลกึถงึพระพทุธเจา้ทีแ่ทจ้รงิ ทีท่รงตรสัรูเ้รื่องบญุเรื่อง

บาป เรื่องนรกเรื่องสวรรค ์ เรื่องกรรม เรื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ แลว้ก็นาํเอามาส ัง่สอน

พวกเรา ใหค้ดิดพีูดดทีาํด ี เพราะเป็นวถิทีางเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะพาไปสู่ความสุขความเจริญ 

ปราศจากความทกุขท์ ัง้หลาย มวีธิีน้ีเท่านัน้ ถา้คดิดพีูดดทีาํดแีลว้ จะไมท่กุขก์บัอะไรเลย 

สูญเสยีอะไรไปก็จะคดิวา่ไมใ่ช่ของเรา เป็นของทีย่มืมา ไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด เมือ่ถงึ

เวลาจากไป ก็คดิเสยีวา่ตอ้งไป คนืสู่เจา้ของเดมิ ก็มอียู่เท่านัน้ ถา้คดิอย่างน้ีแลว้ก็จะไม่

วุน่วาย ไมเ่ดอืดรอ้น ถา้ประสบกบัความทกุขค์วามลาํบาก ก็คดิวา่มนัเป็นกรรมเก่า ไป

ทาํบาปทาํกรรม ทาํสิง่ทีไ่มด่ไีมง่ามมา ก็เลยตอ้งใชเ้วรใชก้รรมในขณะน้ี ไมห่ว ัน่ไหว 

เพราะตราบใดทีย่งัมลีมหายใจเขา้ออกอยู่ ยงัสามารถสรา้งความดไีด ้สรา้งความสุขใหไ้ด ้

เพราะความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ภายในใจ ไมต่อ้งมอีะไรภายนอกมาทาํใหใ้จมคีวามสุข 

เพยีงแต่ทาํใจใหส้งบระงบั ไมไ่ปคดิเรื่องราวต่างๆ ทีส่รา้งความทกุขค์วามวุน่วายใจเท่า

นัน้เอง ก็มคีวามสุขไดแ้ลว้  

เวลาทกุขก์บัเรื่องอะไร มปีญัหากบัเรื่องอะไร ก็อย่าไปคดิถงึมนั ถา้มนัจะคดิก็ดงึมาคดิ

เรื่องอืน่ เช่นคดิพทุโธๆไปเรื่อยๆ หรือสวดอรหงัสมัมาฯไปในใจเรื่อยๆ สวดไปกี่รอบก็

ได ้ สวดไปจนกวา่จะลมื ไมค่ดิถงึเรื่องทีท่าํใหท้กุขวุ์น่วายใจ พอไมค่ดิแลว้ ความทุกข ์

ความวุน่วายใจก็หมดไปเอง เพราะเราสรา้งมนัขึ้นมาเองดว้ยการคดิถงึมนั ถา้จะคดิก็

ตอ้งคดิใหถู้กหลกัธรรม ถูกหลกัความจริง วุน่วายกบัเรื่องอะไร ก็คดิวา่มนัเป็นอย่างน้ี 

เราหา้มมนัไมไ่ด ้ ก็ไมต่อ้งไปวุน่วายกบัมนั ปลอ่ยใหม้นัเป็นไป ตอนน้ีสิง่ทีเ่ราทาํไดอ้ย่าง

เดยีวก็คอื ทาํใจของเราไมใ่หวุ้น่วายเท่านัน้เองแต่เรื่องอืน่เราหา้มไมไ่ด ้ เช่นหา้มไมใ่หค้น

เกลยีดเราไมไ่ด ้ ไมใ่หแ้กลง้เราไมไ่ด ้ ไมใ่หท้าํรา้ยเราไมไ่ด ้ ถา้ไมห่ว ัน่ไหวกบัการกระทาํ

ของเขาแลว้ เขาก็ทาํไดแ้ต่ร่างกายหรือสมบตัขิา้วของเงนิทองของเราเท่านัน้ แต่ไม่

สามารถทาํอะไรกบัใจของเราได ้ ใจจะไมเ่ดอืดรอ้นวุน่วาย เพราะรูว้า่เมือ่ถงึเวลาทีต่อ้ง

ตายไป ก็ตอ้งจากทกุสิง่ทกุอย่างไปอยู่ด ี จากคนนัน้คนน้ีไป จากสมบตัขิา้วของเงนิทอง
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ต่างๆไป ตอ้งจากไปดว้ยกนัทกุคน ถา้จะจากกนัตอนน้ีก็ใหจ้ากไป ถา้เสยีเพยีงของนอก

กายไป ก็ยงัมร่ีางกายอยู่ ทีเ่ป็นสมบตัทิีม่คุีณค่ามากทีสุ่ดในโลกน้ี ต่อใหเ้อาเงนิรอ้ยลา้น

พนัลา้นมาแลก เราจะยนิดทีีจ่ะแลกหรือไม ่ ถา้คดิอย่างน้ีก็จะรูว้า่ เรามสีมบตัทิีม่คุีณค่า

อย่างยิง่อยู่แลว้ ก็คอืร่างกายน้ีเอง ก็คอยดูแลรกัษาร่างกายไวใ้หด้กี็แลว้กนั จะสูญเสยี

อะไรไปก็ใหเ้สยีไป ของนอกกายหาใหมไ่ด ้คนรกัตายไปเดีย๋วก็หาใหมไ่ด ้สิง่ทีเ่รารกัจาก

ไปเดีย๋วก็หาใหมไ่ด ้ ไมต่อ้งกลวั ถา้หาไมไ่ดก้็ไมเ่ป็นอะไร เพราะการไมม่อีะไรเลยนัน้ดี

ทีสุ่ด  

ไดอ้ะไรมาแลว้เดีย๋วก็ตอ้งรอ้งห่มรอ้งไห ้ ตอ้งทกุขก์งัวลใจกบัของทีไ่ดม้า จะหวงจะหว่ง

จะกงัวล เวลาจากไปก็รอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจ ถา้ไมม่อีะไรเลยแสนจะสบาย ไม่

ตอ้งหวง ไมต่อ้งห่วง ไมต่อ้งกงัวลกบัอะไรกบัใครท ัง้นัน้ เพยีงแต่ทาํใจใหน่ิ้ง ไมใ่หไ้ป

อยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ีเท่านัน้เอง ถา้เหน็คนอื่นมแีลว้อยากจะมบีา้ง ก็ใหค้ดิถงึความทกุขท์ี่

เขามกีบัสิง่ต่างๆเหลา่นัน้ เราก็จะไมอ่ยากได ้ คดิถงึพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง ทรงมี

สมบตัขิา้วของเงนิทองมากมาย แต่ก็ทรงสละไปหมด เพราะทรงเหน็วา่เป็นความทกุข ์

ไมไ่ดเ้ป็นความสุข เวลาไมม่แีลว้แสนจะสบาย พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหม้จีาคะการ

เสยีสละ ใหล้ะใหต้ดัสิง่ต่างๆ ทีไ่มจ่าํเป็นออกไปใหห้มด นอกจากปจัจยั ๔ เท่านัน้ ทีเ่รา

ยงัตอ้งอาศยัมนัอยู ่ ตอ้งมอีาหารรบัประทาน มเีสื้อผา้ใส่ มยีารกัษาโรค มบีา้นไวห้ลบ

แดดหลบฝน ก็มเีท่านัน้เอง ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นราคาแพงๆ ไมต่อ้งใหญ่โตมโหฬาร อาหาร

กนิมื้อละ ๕๐ บาทก็อยู่ได ้ ไมจ่าํเป็นตอ้งไปเสยีเงนิเป็นรอ้ยเป็นพนั เพือ่กนิอาหารมื้อ

หน่ึง กนิไปแลว้ก็อิม่เหมอืนกนั เวลาออกมาก็ตอ้งไปออกในหอ้งนํา้เหมอืนกนั ไปทีอ่ืน่

ไมไ่ด ้ ไมม่รีาคาอะไรแลว้เวลามนัออกมา จงึอย่าหลงกบัเรื่องการกนิการอยู่มาก

จนเกนิไป เพราะจะกดดนัจติใจใหด้ิ้นรนหามาโดยไมจ่าํเป็น ตอ้งไปหาซื้อบา้นราคาหลาย

ลา้นมาอยู่ หาซื้อเสื้อผา้ราคาเป็นพนัเป็นหมืน่มาใส่ ตอ้งไปรกัษาโรงพยาบาลเอกชนทีจ่่าย

ทเีป็นแสนเป็นลา้น ถงึเวลาก็ตายเหมอืนกนั คนทีไ่ปรกัษาทีโ่รงพยาบาลเอกชนตายไปก็มี

อยู่เยอะ โรงพยาบาลไหนก็เหมอืนกนัท ัง้นัน้ หมอก็เรียนมาจากโรงเรียนเดยีวกนั มวีชิา

ความรูเ้หมอืนกนั รกัษาเราเต็มทีเ่หมอืนกนั จงึอย่าเสยีเวลามากจนเกนิไปกบัเรื่องปจัจยั 
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๔ พอมพีออยู่พอเป็นพอไปก็พอแลว้ ถงึเวลาก็ตอ้งตายเหมอืนกนั ต่อใหม้เีงนิเป็นหมืน่

ลา้นแสนลา้นก็ช่วยอะไรไมไ่ด ้ถงึเวลาทีร่่างกายจะแตกจะดบั ไมม่อีะไรจะช่วยมนัได ้ 

สิง่เดยีวทีจ่ะดูแลรกัษาใจของเราไมใ่หวุ้น่วายได ้ก็คอืปญัญาความฉลาด พระพทุธเจา้จงึ

ทรงสอนใหม้ปีญัญา ดว้ยการศึกษาความจริงของชีวิตวา่ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้ง

ตายเป็นธรรมดา ตอ้งพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ลว่งพน้จากความแก่ความเจ็บ

ความตายไปไมไ่ด ้ลว่งพน้จากการพลดัพรากจากกนัไปไมไ่ด ้ถา้สอนใจอยู่เรื่อยๆ ต่อไป

จะมปีญัญาความฉลาด จะรูท้นักบัเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึ้นกบัชวีติของเรา พอเวลาเราแก่

เราเจ็บเราตาย เวลาสิง่นัน้สิง่น้ีคนนัน้คนน้ีจากเราไป เราก็จะไมวุ่น่วาย จะไมท่กุข ์จะไม่

เสยีอกเสยีใจ น่ีคอืปญัญา ใหพ้จิารณาความจริงของชวีติ อย่าไปกลวั บางคนคดิวา่เวลา

คดิถงึความแก่ความเจ็บความตายแลว้จะทาํใหแ้ก่เจ็บตายทนัท ี เป็นไปไมไ่ด ้ ความแก่

ความเจ็บความตายก็เป็นไปตามเหตตุามปจัจยั เมือ่ถงึเวลาจะตาย จะคดิหรือไมค่ดิก็

ตายเหมอืนกนั เวลาจะเจ็บไขไ้ดป่้วย จะคดิหรือไมค่ดิ ก็เจ็บไขไ้ดป่้วยเหมอืนกนั ไม่ได ้

อยู่ทีค่ดิหรือไมค่ดิ เราจงึควรคดิเพือ่สอนใจเรา ใหเ้ตรียมรบักบัเหตกุารณ์ไว ้ เมือ่ใจรู ้

แลว้วา่จะตอ้งเกดิเรื่องราวอย่างน้ีเกดิขึ้น ก็เตรียมตวัเตรียมใจไว ้ พอเกดิขึ้นมาใจก็ไม่

วติก ไมห่ว ัน่ไหว จะรูส้กึเฉยๆ เหมอืนกบัเวลาไปยมืเงนิมา รูว้า่สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งคนืเขา

ไป พอถงึเวลาคนืก็ใหเ้ขาไปเท่านัน้เอง จะไมเ่สยีอกเสยีใจ ถา้เงนิทองหายไป ก็คดิวา่คนื

เจา้ของไป ก็หมดเรื่อง จะรอ้งไหเ้สยีอกเสยีใจไปทาํไม เสยีเงนิก็พอแลว้ อย่าเสยีใจดว้ย 

เสยีใจน่ีมนัเจ็บมาก ยิง่กวา่เสยีเงนิเสยีทอง เงนิทองเป็นของนอกกายนอกใจ อย่าไป

เสยีดาย คดิเสยีวา่เมือ่ถงึเวลามนัก็ตอ้งไป ถา้คดิอย่างน้ีแลว้จะสบายใจ จะอยู่อย่าง

ร่มเยน็เป็นสุข ไม่เดอืดรอ้น  

เมือ่รูแ้ลว้วา่เงนิทองเป็นสิง่ทีไ่มแ่น่นอน ไมจ่รีงัถาวร ก็อย่าไปอาศยัเงนิทองมาก

จนเกนิไป หดัอยู่แบบไมต่อ้งใชเ้งนิใชท้อง เช่นวนัเสารว์นัอาทติยล์องอยู่บา้นดูเฉยๆ อย่า

ออกไปใชเ้งนิใชท้อง หาอะไรทาํในบา้น เก็บกวาดเช็ดถูอะไรไป ทาํใหบ้า้นเรือนสะอาด มี

ความสุขกบัการอยู่บา้น ไมต่อ้งเสยีเงนิทอง ไมต่อ้งกงัวลกบัการหาเงนิหาทองมาก

จนเกนิไป ถงึแมบ้างวนัหาเงนิมาไมไ่ดก้็จะไมว่ติก แต่ถา้ใชเ้งนิใชท้องแบบสุรุ่ยสุร่าย 
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อยากจะไดอ้ะไรก็ซื้อมา เวลาหงดุหงดิใจ ไมส่บายใจก็ออกไปหาซื้อขา้วของมา เพือ่ทาํให ้

ความหงดุหงดิใจหายไป ซึง่ไมใ่ช่เป็นวธิีแกค้วามหงดุหงดิใจ เพราะความหงดุหงดิใจเกดิ

จากความดิ้นรนของใจ เวลาอยู่เฉยๆไมไ่ดท้าํอะไรก็จะหงดุหงดิ ก็หางานใหม้นัทาํส ิ เอา

มาสวดมนต ์ เอามานัง่สมาธิ ทาํจติใจใหส้งบ พอจติสงบแลว้ความหงดุหงดิก็หายไปเอง 

ไมต่อ้งไปเสยีเงนิเสยีทอง พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตท์ ัง้หลายไมม่เีงนิไมม่ทีอง แต่อยู่

ไดอ้ย่างสุขอย่างสบาย เพราะรูจ้กัอยู่แบบไมต่อ้งใชเ้งนิใชท้อง พวกเราก็สามารถอยู่แบบ

นัน้ได ้ ถา้จะใชเ้งนิใชท้องก็ใชก้บัสิง่ทีจ่าํเป็น คอืปจัจยั ๔ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งไปซื้อขา้วของ

ต่างๆมาใหร้กบา้น มาเป็นภาระ ตอ้งคอยดูแลรกัษา น่ีแหละคอืการดาํเนินชวีติของชาว

พทุธเรา พระพทุธเจา้ทรงสอนใหส้ละสิง่ภายนอกออกไปใหห้มด สละไดม้ากเท่าไรจะมี

ความสุขความสบายใจมากเท่านัน้ ทรงสอนใหเ้ตอืนใจอยู่เสมอวา่ เราอยู่ในโลกของ

ความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน โลกของความเกิดแก่เจ็บตาย สกัวนัหน่ึงเราก็ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บ

ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนัไป  

ถา้เตรียมตวัเตรียมใจไวแ้ลว้จะไมเ่ดอืดรอ้น จะไมท่กุข ์ไมวุ่น่วายใจ เวลามาเกิดก็มาคน

เดยีว มาตวัเปลา่ๆ ทาํไมเวลาไปจะตอ้งเดอืดรอ้นดว้ย เพราะเอาอะไรตดิตวัไปไมไ่ดอ้ยู่ด ี

เอาไปไดแ้ต่บาปและบญุเท่านัน้ จงึทรงสอนใหล้ะบาป เพราะทาํบาปแลว้จะมชีนกัตดิตวั

ไป จะมหีน้ีตดิตามไปดว้ย มเีจา้กรรมนายเวรตามไปจองลา้งจองผลาญ จงึทรงสอนใหม้ี

ศีล ละเวน้จากการฆ่าสตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา 

เพราะจะทาํใหต้อ้งไปใชเ้วรใชก้รรมในภพหนา้ชาตหินา้ต่อไป แทนทีจ่ะไปเกดิบนสวรรค์

หรือกลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ก็ตอ้งไปใชเ้วรใชก้รรมในอบายก่อน ไปเกดิเป็นเดรจัฉานบา้ง 

เป็นเปรตบา้ง ไปตกนรกบา้ง เพราะเป็นผลทีเ่กดิจากการไมม่ศีีลนัน่เอง พระพทุธเจา้ทรง

ไมอ่ยากใหเ้ราตอ้งไปใชเ้วรใชก้รรม ไปตกนรก ไปแบกความทกุขก์นั จงึทรงสอนใหล้ะ

บาปและหลกีเลีย่งอบายมขุ ทีจ่ะฉุดใหไ้ปทาํบาป เช่น เลน่การพนนั พอหมดเน้ือหมดตวั

ก็ตอ้งไปหาเงนิมาโดยวธิีทีม่ชิอบ ไปลกัขโมย ไปปลน้ ไปจี้ ไปฆ่า เพือ่ใหไ้ดเ้งนิมาเลน่

การพนนัต่อ ถา้ชอบหาความสุขจากการเทีย่ว ก็จะตอ้งหาเงนิมาใชอ้ยู่เรื่อยๆ เพราะคนที่

ชอบเทีย่วมกัจะไมช่อบทาํงานทาํการทาํมาหากนิ เงนิทองทีม่อียู่ก็ใชไ้ปจนหมด ก็ตอ้งไป
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กูห้น้ียมืสนิ ไปโกหกหลอกลวง ไปลกัขโมย หาเงนิหาทองมาเทีย่วต่อ ทาํใหม้บีาปมกีรรม

ตดิตวัไป ตอ้งไปใชก้รรมในอบาย  

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหห้ลกีเลีย่งอบายมขุและการกระทาํบาป เพราะเป็นสิง่ทีไ่ม่

จาํเป็นกบัชวีติของเรา ไมท่าํสิง่เหลา่น้ีเราก็อยู่ได ้ อยู่อย่างมคีวามสุขดว้ย ทรงสอนให ้

ปลูกฝงัคุณธรรมท ัง้ ๔ ประการอยู่เรื่อยๆ ใหม้ศีรทัธาความเชื่อในพระพทุธพระธรรม

พระสงฆ ์มจีาคะการเสยีสละ ใหต้ดัใหล้ดใหล้ะสิง่ทีอ่ยู่นอกกายนอกใจ มไีวเ้ท่าทีจ่าํเป็น

ก็พอ ส่วนไหนไมม่คีวามจาํเป็นก็เอาไปบริจาค ใหค้นทีเ่ดอืดรอ้น ใหค้นทีไ่มม่ ี ถา้มี

เสื้อผา้อยู่ในตูท้ีไ่มไ่ดใ้ส่มาเป็นปี ก็อย่าเก็บไวใ้หเ้กะกะเลย ไม่เกดิประโยชนอ์ะไร บริจาค

ไปจะไดบ้ญุไดก้ศุล ทาํใหม้คีวามสุขใจ ทาํใหเ้ป็นคนทีน่่ารกั น่าชื่นชมยนิด ี แลว้ก็ทรง

สอนใหม้ศีีล ไมเ่บยีดเบยีนกนั ใหม้ปีญัญารูท้นัความจรงิของชวีติ วา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่

ตอ้งเจ็บตอ้งตายตอ้งพลดัพรากจากกนั ปญัญาจะดูแลรกัษาใจของเรา ใหอ้ยู่อย่าง

ร่มเยน็เป็นสุข ปราศจากทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวง จงึขอใหท้่านนาํเอาคุณธรรม

ท ัง้ ๔ ประการ ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี ไปพนิิจพจิารณา ไปปลูกฝงั ไปบาํเพญ็ ใหเ้กดิขึ้น

มาภายในใจต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๔๔ 

เรอืนใจ 
๒๓ มิถนุายน ๒๕๕๐ 

ชวีติของคนเรามอีงคป์ระกอบอยู่ ๒ ส่วนดว้ยกนั คอืร่างกายและจติใจ แต่ละส่วนมี

ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งอาศยัสิง่เกื้อหนุน ใหอ้ยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข ร่างกายก็ตอ้งอาศยั

ปจัจยั ๔ คอือาหาร ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค เครื่องนุ่มห่ม ใจก็ตอ้งมบีญุมกีศุลซึง่เป็น

เหมอืนเรือนใจ ทีม่อีงคป์ระกอบอยู่หลายส่วน เหมอืนกบับา้นเรือนทีเ่ราพกัอยู่อาศยั มี

เสา มพีื้น มฝีา มหีลงัคา มปีระตู มหีนา้ต่าง และส่วนประกอบอืน่ๆ ฉนัใดเรือนใจก็มี

ส่วนประกอบหลายส่วนเช่นกนั คอื ๑. ทานการให ้ ๒. ศีลการไมเ่บยีดเบยีนกนั ๓. 

ภาวนาการพฒันาจติใจใหแ้ขง็แกร่ง ใหม้ปีญัญาความรูค้วามฉลาด ๔. การอทุศิส่วนบญุ

ส่วนกศุลใหแ้ก่ผูท้ีล่ว่งลบัไปแลว้ ๕. การอนุโมทนาบญุ ร่วมทาํบญุกบัผูอ้ืน่ ๖. การ

ช่วยเหลอืรบัใชผู้อ้ืน่ ๗. การอ่อนนอ้มถ่อมตน ๘. มคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง เหน็วา่บาปมจีริง

บญุมจีริง นรกมจีริงสวรรคม์จีริง เวยีนวา่ยตายเกดิเป็นความจริง ๙. การฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมเพือ่ใหเ้กดิปญัญา เพือ่ใหเ้กดิความเหน็ชอบ ความเหน็ทีถู่กตอ้ง ๑๐. เผยแผ่

ธรรมะใหก้บัผูอ้ืน่ การกระทาํเหลา่น้ีเป็นบญุ เป็นส่วนประกอบของเรือนใจ ทีพ่ระบรม

ศาสดาทรงสอน ใหพ้ทุธศาสนิกชนหม ัน่บาํเพญ็เสริมสรา้ง ใหม้ขีึ้นมากๆ เพือ่เป็นทีอ่ยู่

อาศยัของจติใจ ใหป้ลอดภยัจากความทกุขต่์างๆ ทีเ่กดิจากความแก่ ความเจ็บไขไ้ดป่้วย 

ความตาย การพลดัพรากจากกนั เหมอืนกบัมบีา้นสาํหรบัหลบแดดหลบฝน เวลาฝนตก

มพีายุมอีากาศหนาว ถา้อยู่ในบา้นก็จะปลอดภยั ฉนัใดใจก็ตอ้งมบีญุเป็นเรือนใจไว ้

คุม้ครอง จงึไมค่วรมองขา้มการทาํบญุทาํกศุลอย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ือง  

พระพทุธเจา้จงึทรงสอน ใหส้าธุชนพทุธบริษทัเขา้วดักนั อย่างนอ้ยอาทติยล์ะหน่ึงครัง้ 

ในวนัพระ วนัธมัมสัสวนะ ซึง่ในสมยัพทุธกาล ไดก้าํหนดใหเ้ป็นไปตามวนัขึ้นแรม ๘ คํา่ 

๑๔ หรือ ๑๕ คํา่ แต่ในสมยัน้ีเราอยู่ในโลกทีเ่ป็นโลกาภวิฒัน ์ เป็นโลกสากล ทีใ่ชเ้วลา
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สากล คอืแทนทีจ่ะใชว้นัขึ้นแรม ก็ใชว้นัจนัทรอ์งัคารพธุพฤหสัศุกรเ์สารอ์าทติยแ์ทน ใน

การทาํภารกจิต่างๆ เช่นวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์ก็ไปทาํงาน ไปเรียนหนงัสอื ส่วนวนัเสารว์นั

อาทติยก์็หยุดพกัผ่อน แต่วนัพระของทางศาสนา จะไมเ่ป็นวนัใดวนัหน่ึงเสมอไป ไมเ่ป็น

วนัจนัทรเ์สมอไป ไมเ่ป็นวนัอาทติยเ์สมอไป จะเลือ่นไปเรื่อยๆตามปฏทินิจนัทรคต ิก็จะ

ไมต่รงกบัวนัเสารว์นัอาทติยเ์สมอไป สาํหรบัผูท้ีต่อ้งไปทาํงานวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์ ทีไ่ป

ตรงกบัวนัพระ ก็จะไมส่ามารถมาวดั มาทาํบญุมาสรา้งเรือนใจได ้ ชาวพทุธเราจงึตอ้งใช ้

ปญัญา ปรบัตวัใหร้บักบัเหตกุารณ์ ดว้ยการใชว้นัเสารว์นัอาทติยเ์ป็นวนัพระแทน เพราะ

วนัพระจรงิๆแลว้ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัวนั แต่ขึ้นอยู่กบักจิกรรมทีท่าํ วนัพระเป็นวนัที่

พระพทุธเจา้ทรงสอน ใหพ้วกเราปลอ่ยวางภารกจิทางโลก คอืการทาํมาหากนิ การศึกษา

เลา่เรียน การกระทาํอืน่ๆ ใหห้นัมาทาํกจิกรรมทางจติใจ มาสรา้งเรือนใจ ดว้ยการทาํบญุ

ใหท้าน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรมเป็นตน้ ไมเ่ช่นนัน้จติใจจะไมม่ทีีพ่ึง่ ไม่

มทีีห่ลบภยั จากความทกุขต่์างๆ เราจงึตอ้งปรบัวนัพระของเรา ใหเ้ป็นวนัเสารว์นัอาทติย์

แทน ถงึแมใ้นทางปฏทินิยงัเป็นวนัขึ้นแรม ๘ คํา่ ๑๕ คํา่ เพือ่จะไดป้ฏบิตัภิารกจิของ

ศาสนาได ้ 

ทีว่ดัญาณฯน้ี ก็ไดป้รบัใหท้นัสมยั ใหม้กีารแสดงธรรม มกีจิกรรมทางศาสนาเพิม่ขึ้นอกี 

๒ วนั คอืวนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์เพือ่ใหค้นทีห่ยุดวนัเสารอ์าทติย ์มาบาํเพญ็บญุกศุลมา

สรา้งเรือนใจได ้ พวกเราจงึไมม่ขีอ้อา้งไมม่ขีอ้แกต้วัวา่ มาวดัไมไ่ดเ้พราะตอ้งไปทาํงาน 

เพราะเดีย๋วน้ีทางวดัไดป้รบัใหว้นัเสารแ์ละวนัอาทติยเ์ป็นวนัพระแลว้ มกีจิกรรม

เหมอืนกบัวนัพระ มกีารทาํบญุตกับาตร รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม วนัน้ี

ถา้อยากจะถอืศีล ๘ ก็ถอืได ้ ไมต่อ้งรอใหเ้ป็นวนัธมัมสัสวนะเป็นวนัพระ เพราะศีลอยู่ที่

การรกัษา ไมไ่ดอ้ยู่ทีว่นัเวลา ถา้เราอยากจะมศีีล ก็มไีดท้กุวนัทกุเวลาทกุสถานที ่ไมต่อ้ง

รอมาทีว่ดั ไมต่อ้งรอใส่ชดุขาวถงึจะมศีีล ๘ ได ้ เพราะศีลอยู่ทีใ่จ อยู่ทีเ่จตนารมณ์ ถา้

ต ัง้ใจจะรกัษาศีลแลว้ ก็มศีีลได ้ ไมต่อ้งมพีระใหศี้ล เพราะจริงๆแลว้พระไมไ่ดใ้หศี้ลกบั

เรา พระใหศี้ลกบัใครไมไ่ด ้ ศีลของพระ พระก็ตอ้งดูแลรกัษา เอาไปแจกใหผู้อ้ืน่ไมไ่ด ้

พระเพยีงบอกใหรู้ว้า่ศีลมอีะไรบา้ง ศีล ๕ ศีล ๘ มอีะไรบา้ง สาํหรบัผูท้ีย่งัไมรู่จ้ะไดรู้ ้จะ

ไดเ้อาไปรกัษาต่อไป แต่ศีลของพระ ๒๒๗ ขอ้แบ่งใหผู้อ้ืน่ไมไ่ด ้ถา้แบ่งแลว้ศีลของพระ



38 
 

ก็ขาด ขาดแลว้ก็ไมเ่ป็นพระ เพราะคาํวา่พระแปลวา่ผูป้ระเสริฐ คนเราจะประเสริฐไดก้็

ตอ้งมศีีล มคีวามซือ่สตัยสุ์จริตมคีวามด ีศีลน่ีแหละคอืความดทีีแ่ทจ้รงิ ต่อใหเ้ราใหท้าน

เป็นหมืน่เป็นลา้นบาท แต่ถา้ยงัพูดปดมดเทจ็ ยงัเสพสุรายาเมา ยงัโกหกหลอกลวง ยงั

ฉอ้โกง ยงัประพฤตผิดิประเวณี ยงัฆ่าสตัวต์ดัชวีติ เราก็ยงัไมป่ระเสริฐ เพราะการใหท้าน

อย่างเดยีวไมไ่ดท้าํใหป้ระเสริฐ แต่ก็ดกีวา่ไมใ่หท้านเลย ถา้ไมม่ศีีล ก็ยงัไมป่ระเสริฐ  

ในทางตรงกนัขา้มถงึแมจ้ะไมม่เีงนิทองใหท้าน แต่มศีีล ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ซือ่สตัย์

สุจริต ก็ประเสริฐกวา่ผูท้าํบญุรอ้ยลา้นพนัลา้น แต่ยงัโกหกหลอกลวง ประพฤตผิดิ

ประเวณี เสพสุรายาเมา เพราะบญุแต่ละอย่างแตกต่างกนั ทาํหนา้ทีไ่มเ่หมอืนกนั 

เหมอืนกบัเสาทีม่หีนา้ทีอ่ย่างหน่ึง หลงัคาก็มหีนา้ทีอ่กีอย่างหน่ึง ต่อใหม้เีสาสูงขนาดไหน

ก็ตาม ถา้ไมม่หีลงัคาครอบอยู่ กจ็ะป้องกนัฝนไมไ่ด ้ เวลาฝนตกก็จะตอ้งเปียก แต่ถา้มี

ท ัง้เสามที ัง้หลงัคา กจ็ะป้องกนัฝนได ้ ฉนัใดบญุต่างๆก็มหีนา้ทีแ่ตกต่างกนั เช่นทานมี

หนา้ทีช่าํระความตระหน่ี ความเหน็แก่ตวั ความโลภ ความหวิกระหาย เวลาใหท้านแลว้

จะมคีวามอิม่เอบิใจ ไมต่อ้งไปหาความสุขจากสิง่อืน่ ถา้ทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจ ไม่

ตอ้งการผลตอบแทนจากผูอ้ืน่ เวลาช่วยเหลอืใคร จงึอย่าไปหวงัผลตอบแทนจากผูท้ีเ่รา

ช่วยเหลอื ถา้เขาไมท่าํตามทีเ่ราหวงั เราก็จะเสยีใจนอ้ยใจ เกดิความโกรธขึ้นมาได ้ถา้ทาํ

โดยไมห่วงัผลตอบแทน เพือ่ใหผู้อ้ืน่มคีวามสุข เราก็จะมคีวามสุขอิม่เอบิใจ น่ีคือผลของ

การทาํบญุใหท้าน จะไมอ่ยากไปเทีย่วทีไ่หน อยู่บา้นเฉยๆพกัผ่อนไดอ้ย่างสุขอย่างสบาย 

ถา้ไมไ่ดท้าํบญุใหท้าน จติใจจะดิ้นรน อยู่บา้นเฉยๆจะหงดุหงดิใจ ราํคาญใจ เบือ่หน่าย 

ตอ้งออกไปขา้งนอก ไปดูไปเหน็ไปไดย้นิไปดืม่ไปรบัประทาน ถงึจะมคีวามสุข แต่เป็น

ความสุขใจทีไ่มจ่รีงัถาวร เพราะเมือ่กลบัมาถงึบา้นแลว้ ก็มคีวามอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว 

อยากจะออกไปอกี ถา้ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ใหส้ิง่ของต่างๆแก่ผูอ้ืน่อยู่เสมอ จะไมช่อบ

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ เวลาทาํใหผู้อ้ืน่มคีวามทกุข ์ มคีวามไมส่บายใจ ก็จะเกดิความไมส่บาย

ใจตามมา ก็จะไมอ่ยากทาํ อยากจะทาํแต่สิง่ทีท่าํใหผู้อ้ืน่มคีวามสบายใจ และตนเองก็มี

ความสบายใจดว้ย  



39 
 

สิง่ทีใ่หก้็มอียู่หลายชนิดดว้ยกนั ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นขา้วของเงนิทองแต่อย่างเดยีว ถา้มี

ขา้วของเงนิทองเหลอืกนิเหลอืใชก้็ใหไ้ป เรียกวา่วตัถทุาน ถา้ไมม่เีงนิทองก็ใหอ้ย่างอืน่

แทนก็ได ้ เช่นใหค้วามรู ้ ถา้รูจ้กัวธิีทาํกบัขา้วกบัปลาอาหาร เยบ็ปกัถกัรอ้ยเยบ็เสื้อผา้ ก็

เอาไปสอนผูอ้ืน่ไดโ้ดยไมค่ดิเงนิคดิทอง ถา้มใีครสนใจอยากจะไดร้บัความรูก้ใ็หไ้ป 

เรียกวา่วิทยาทาน ก็ทาํใหม้คีวามสุขความอิม่ใจภูมใิจไดเ้หมอืนกนั ไมต่อ้งใหเ้งนิใหท้อง

เสมอไป นอกจากวตัถทุานวทิยาทานแลว้ ยงัใหอ้ภยัทานไดด้ว้ย ไมถ่อืโทษโกรธเคอืง

ผูอ้ืน่ เวลาพูดหรือทาํอะไรใหเ้จ็บชํา้นํา้ใจเสยีหาย แทนทีจ่ะโกรธแคน้อาฆาตพยาบาท ก็

ใหอ้ภยัเขา เป็นการทาํบญุทาํทาน สิง่ทีพู่ดทีท่าํก็ผ่านไปแลว้ ไมส่ามารถยอ้นกลบัไปลบ

ได ้ แต่สิง่ทีล่บไดก้็คอืความจาํ ถา้ไมอ่ยู่ในใจแลว้ก็เหมอืนไม่ไดเ้กดิขึ้น เราก็ไดผ้่าน

เหตกุารณ์ต่างๆทีไ่มด่มีามากมาย แต่ตอนน้ีจาํไมไ่ดเ้ลย เพราะไมไ่ดค้ดิถงึมนั ก็

เหมอืนกบัไมไ่ดเ้กดิขึ้น ดงันัน้เวลาใครทาํใหเ้จ็บชํา้นํา้ใจเสยีหาย ก็ลบมนัออกไปจากใจ 

อย่าไปคดิถงึเรื่องทีท่าํใหเ้ราโกรธ อย่าไปคดิถงึคนทีท่าํใหเ้ราโกรธ ถา้ยิง่คดิจะยิง่ทาํให ้

จติใจรุ่มรอ้น ทาํใหอ้าฆาตพยาบาท พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหล้บออกดว้ยการใหอ้ภยั 

เป็นการทาํบญุ เหมอืนมคีนเอาซองผา้ป่ามาให ้ เราก็เอาเงนิใส่ซองใหเ้ขาไปก็จบ เขาได ้

พูดไดท้าํไปแลว้ก็ถอืวา่จบแลว้ เหมอืนกบัใส่เงนิในซองผา้ป่าใหเ้ขาไปแลว้ ปลอ่ยใหผ้่าน

ไป จะไดส้บายใจ ไมวุ่น่วายใจ ไมต่อ้งเสยีเวลาคดิวา่จะลา้งแคน้อย่างไรด ี จะตอบโต ้

อย่างไรด ี ไมไ่ดน้าํไปสู่สนัตสุิข สู่ความยุติธรรม ความยุตธิรรมแปลวา่การหยุด ไมไ่ด ้

หมายถงึการแกแ้คน้ ตาต่อตาฟนัต่อฟนั อย่างน้ีไมเ่รียกวา่ยุตธิรรม คาํวา่ยุตธิรรม

แปลวา่ยุต ิยุตแิปลวา่หยุด ไมใ่หม้เีรื่องกนั ดว้ยการไมจ่องเวรกนั ดงัทีพ่ระพทุธองคท์รง

ตรสัไวว้า่ เวรไม่ระงบัดว้ยการจองเวร แต่เวรย่อมระงบัดว้ยการไม่จองเวร  

ถา้ใครทาํอะไรเรา แลว้เราไมต่อบโต ้เขาก็จะไมต่อบโต ้ต่างคนต่างแยกกนัไป ถา้เราตอบ

โต ้เขาก็ตอ้งทาํเราอกี เราก็ตอ้งทาํเขาอกี ทาํไปเรื่อยๆไมรู่ก้ี่ภพกี่ชาต ิมเีวรมกีรรมกนัมา

มากนอ้ยเพยีงไร เราไมรู่ห้รอก เวลาเจอใครทีเ่ราไมช่อบ แสดงวา่คนนัน้แหละเคยมเีวรมี

กรรมกบัเรามา เพราะเราไมใ่หอ้ภยั ถา้เจอใครทีเ่ราไมช่อบขี้หนา้ ก็ควรใหอ้ภยั อย่าไป

โกรธอย่าไปเกลยีด พยายามแผ่เมตตา ทาํความรูส้กึทีด่ใีหเ้กดิขึ้นในใจ วา่เป็นมติรกนั 

เมือ่ใหอ้ภยัไดแ้ลว้เราจะมคีวามสุขสบายใจปลอดภยั ไมต่อ้งหลบซ่อน เวลาทาํรา้ยผูอ้ืน่
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เราก็เกดิความหวาดกลวักงัวล กินไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ถา้ใหอ้ภยัได ้ เราสบายเขาก็สบาย 

ต่างคนต่างหลบันอนกนัไดอ้ย่างสุขอย่างสบาย เป็นการใหท้ีด่ ี รองจากการใหธ้รรมะคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ ทีท่าํใหค้นไมรู่ธ้รรมะมหูีตาสวา่งขึ้น รูจ้กัอยู่อย่างมคีวามสุข เช่น

วนัน้ีเราไดย้นิเรื่องการใหอ้ภยักนั ถา้ปฏบิตัไิดเ้ราจะอยู่เยน็เป็นสุขไมวุ่น่วาย ใครจะทาํ

อะไรก็ใหอ้ภยัเสมอ ใครจะด่าเราก็ใหอ้ภยั ใครจะทบุตเีราก็ใหอ้ภยั ใครจะลกัขโมยของ

รกัของเราไป เราก็ใหอ้ภยั เอาสามเีอาภรรยาเอาลูกไปก็จะใหอ้ภยั ไมถ่อืโทษโกรธเคอืง 

ถอืวา่เป็นเวรเป็นกรรมเป็นวบิากกรรมของเรา ถอืวา่ถงึเวลาจะตอ้งพลดัพรากจากกนั ซึง่

พระพทุธเจา้ก็ทรงสอนวา่ การพลดัพรากจากกนัเป็นเรื่องธรรมดา ไมม่ใีครจะอยู่ร่วมกนั

ไปไดต้ลอด สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งแยกทางกนัไป ต่อใหร้กักนัมากขนาดไหนก็ตาม เมือ่ถงึ

เวลาก็ตอ้งจากกนัไป ถา้จากกนัดว้ยธรรมะ ไมย่ดึตดิ ปลอ่ยวางดว้ยการใหอ้ภยั เราจะ

ไมท่กุขไ์มเ่สยีใจแต่อย่างใด  

ผูม้ธีรรมอยู่ในใจแลว้ ถอืวา่มเีรือนใจไวป้กป้องคุม้ครองรกัษา สุดยอดของบญุก็คอื

ธรรมะน้ีเอง เป็นบญุทีค่รอบบญุท ัง้หลายไวท้ ัง้หมด ถา้มธีรรมะแลว้ย่อมจะทาํบญุทาํ

ทานเป็นปกต ิ รกัษาศีลเป็นปกต ิ ภาวนาเป็นปกต ิ ทาํจติใจใหส้งบ เรียกวา่สมถภาวนา 

ทาํจติใจใหฉ้ลาดรูท้นัสิง่ต่างๆทีจ่ะเกดิขึ้น เรียกวา่วปิสัสนาภาวนา ผูม้ธีรรมจะบาํเพญ็อยู่

เสมอ จะใหค้วามสาํคญัต่อการบาํเพญ็ธรรม ยิง่กวา่ภารกจิอย่างอืน่ เรื่องการทาํงานทาํ

การทาํมาหากนิ ถา้ยงัมคีวามจาํเป็น ก็ทาํพอประทงัชวีติไปเท่านัน้ ไมไ่ดห้วงัรํา่หวงัรวย

เป็นมหาเศรษฐ ี เพราะเหน็แลว้วา่ ทรพัยส์มบตัเิงนิทองขา้วของไมไ่ดเ้ป็นทีพ่ึง่ของใจเลย 

ไมส่ามารถปกป้องจติใจ ทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ ต่อใหเ้ป็นมหาเศรษฐมีเีงนิเป็น

หมืน่ลา้นแสนลา้น ก็ยงัจะตอ้งทกุขก์บัเรื่องราวต่างๆ เวลาใครพูดอะไรไมด่ทีาํอะไรไมด่ี

ไมถู่กอกถูกใจ ก็จะโกรธแคน้ เกดิความทกุขข์ึ้นมา แต่คนทีม่ธีรรมะมอีภยัทานแลว้ จะ

อยู่อย่างเป็นสุข ถงึแมจ้ะไมม่เีงนิแมแ้ต่บาทเดยีวตดิอยู่ในกระเป๋า จะไมรู่ส้กึวา่ขาด

แคลนอะไรเลย เพราะธรรมะจะทาํใหจ้ติใจมคีวามสุข ความอิม่เอบิ ความพอ อยู่

ตลอดเวลา ต่างกบัคนทีไ่มม่ธีรรมะแต่มเีงนิทองเป็นหมืน่เป็นแสนลา้น ทีย่งัหวิยงัอยาก

ไดส้ิง่นัน้สิง่น้ีอยู่ ต่อใหม้เีงนิมากมายเพยีงไร ก็ยงัอยากจะไดเ้พิม่ขึ้นอกี มสีามภีรรยา

แลว้ ก็ยงัอยากมเีพิม่ขึ้นอกี เพราะใจไม่อิม่ดว้ยการไดม้า แต่อิม่ดว้ยการใหไ้ป ให ้
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ไดม้ากเท่าไหร่จะมคีวามอิม่ใจมากเท่านัน้ พระพทุธเจา้จงึทรงสละพระราชสมบตัทิ ัง้หมด

เลย มอีะไรมากนอ้ยเท่าไหร่สละหมดเลย ออกไปอยู่ในป่าในเขา มบีริขารเพยีงไมก่ีช่ิ้น

เท่านัน้ มบีาตร มจีวีร อยู่ตามโคนไม ้ ตามถํา้ตามผา ตามเรือนรา้ง ดว้ยจติใจทีเ่ลศิ

ประเสริฐ ต ัง้อยู่ในความเมตตากรุณา ซือ่สตัยสุ์จริต ไมเ่บยีดเบยีนไมส่รา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ทาํแต่ประโยชน ์กลายเป็นผูน่้ากราบไหวบู้ชามาจนถงึปจัจบุนัน้ี แม ้

จะไดท้รงเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานไปแลว้ถงึ ๒๕๐๐ กวา่ปี แต่ความประเสริฐเลศิโลก 

ความน่าเคารพบูชา ยงัตดิตาตดิใจสตัวโ์ลกอย่างพวกเรามาตลอด กราบไหวพ้ระพทุธรูป

ไดอ้ย่างสนิทใจ เพราะความดงีามและธรรมะทีไ่ดท้รงตรสัรู ้ 

เมือ่ไดน้าํพระธรรมคาํสอนมาเผยแผ่ ก็ทาํใหส้ตัวโ์ลกไดม้โีอกาสพฒันาตนใหเ้ป็นเหมอืน

พระพทุธเจา้ พวกเราทกุคนมบีญุมวีาสนามาก ทีไ่ดเ้กดิมาพบพระพทุธศาสนา ถา้ไมไ่ด ้

พบก็จะไมรู่เ้รื่องของพระธรรมคาํสอน ไมรู่ว้า่ความประเสริฐเลศิโลก ความเจริญที่

แทจ้รงิอยู่ทีไ่หน จะคดิวา่อยู่ทีก่ารมเีงนิมทีองมตีาํแหน่งมฐีานะสูงๆ เป็นพระมหากษตัริย ์

เป็นประธานาธิบด ีเป็นมหาเศรษฐ ีทีไ่มใ่ช่เป็นความเจริญทีแ่ทจ้ริง เจริญเพยีงไมก่ี่ปี พอ

ร่างกายแตกดบัไป ทกุสิง่ทกุอย่างก็จบ การเป็นกษตัริย ์ เป็นประธานาธิบด ี เป็นมหา

เศรษฐกี็หมดไป ใจก็ตอ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกี ถา้ทาํแต่บาปกรรม เพือ่เป็นกษตัรยิ ์

เป็นประธานาธิบด ี เป็นมหาเศรษฐ ี ตายไปก็จะตอ้งไปเกดิในอบาย เกดิเป็นเดรจัฉาน 

เกดิในนรก เป็นทีไ่ปของผูท้ีห่ลงกบัความเจริญทางโลก ดว้ยการทาํบาปทาํกรรมเพือ่ให ้

ไดม้าในสิง่ทีป่รารถนา แต่พวกเราโชคดทีีไ่ดเ้จอพระพทุธศาสนา ไดเ้จอพระธรรมคาํสอน 

ทีส่อนใหท้าํดลีะบาป สรา้งความเจริญในจติใจดว้ยบญุดว้ยกศุล ดว้ยการมาวดัอย่าง

นอ้ยอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ ถา้เป็นไปไดก้็ควรทาํใหม้ากๆ ไมว่า่จะอยู่ทีใ่ด ไมไ่ดม้าวดั ก็

ทาํบญุทาํทานได ้เหน็ใครเดอืดรอ้นพอช่วยเหลอืกนัไดก้็ช่วยเหลอืกนัไป เวลามใีครทาํให ้

เราไมพ่ออกพอใจ ก็ใหอ้ภยัไป เราสามารถปฏบิตับิาํเพญ็บญุกศุลไดท้กุสถานทีแ่ละเวลา 

จงึไมค่วรปลอ่ยใหเ้วลาอนัมค่ีาของชวีติน้ีผ่านไป รีบสรา้งเรือนใจใหเ้สร็จก่อนทีพ่ายจุะ

กระหนํา่นํา้จะท่วมจติใจ เวลาทีเ่ราจะตอ้งจากโลกน้ีไป จะมที ัง้พายุมที ัง้นํา้ทีจ่ะโหม

กระหนํา่จติใจใหวุ้น่วายเดอืดรอ้น ถา้มเีรือนใจเราจะมสีถานทีห่ลบภยั จงึควรหม ัน่มาวดั
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กนั มาปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน อย่าปลอ่ยใหช้วีติทีม่คุีณค่าน้ีหมดไปกบัสิง่ทีไ่รส้าระ

ท ัง้หลาย การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๔๕ 

ความหลง 
๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๐ 

พระพทุธเจา้ทรงสอนพทุธศาสนิกชนท ัง้หลาย ใหต้ ัง้อยู่ในความไมป่ระมาท ดว้ยการยงั

ประโยชนต์นและผูอ้ืน่ใหถ้งึพรอ้ม ความไมป่ระมาทหมายถงึไมใ่หผ้ดัวนัประกนัพรุ่ง ทาํ

วนัหนา้ก็ได ้ เพราะไมรู่ว้า่วนัขา้งหนา้จะมโีอกาสหรือไม ่ อาจจะเจ็บไขไ้ดป่้วยพกิลพกิาร 

ไมส่ามารถมาวดัก็ได ้อาจจะตายไปก็ได ้จงึไมค่วรประมาท ใหเ้ตอืนตนอยู่เรื่อยๆ วา่เกดิ

มาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ไมม่ใีครหลกีเลีย่ง

ได ้จงึควรเร่งสรา้งบญุสรา้งกศุล เพราะจะทาํใหร่้มเยน็เป็นสุข เป็นเกราะคุม้กนัภยัต่างๆ

ทีจ่ะเกดิขึ้น ภยัทีเ่กดิจากความแก่ ความเจ็บไขไ้ดป่้วย ความตาย การพลดัพรากจากกนั 

ไมใ่หเ้ขา้มาสู่ใจ มาเหยยีบยํา่ทาํลาย ใหต้อ้งรอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจ ใหห้วาดกลวั

ไดเ้ลย จะทาํไดก้็กบัใจทีไ่มฉ่ลาด ไมม่บีญุไมม่กีศุลเท่านัน้ ทีพ่อมเีหตกุารณ์ไมถู่กใจ ก็

จะหวาดกลวั มคีวามทกุขวุ์น่วายใจ แต่ความจริงแลว้ไมม่อีะไรทาํใหใ้จเป็นอะไรไปได ้

เลย ไมว่า่จะเป็นความแก่ความเจ็บความตาย ก็เป็นเพยีงแต่ร่างกายเท่านัน้ แต่ใจกลบัไป

วุน่วายแทนร่างกาย ท ัง้ๆทีร่่างกายไมรู่เ้รื่องอะไรเลย ร่างกายเป็นเหมอืนนาฬกิาขอ้มอื 

เวลานาฬกิาเดนิ มนัก็ไมรู่ว้า่มนัมชีีวติ เวลามนัหยุดเดนิ มนัก็ไมรู่ว้า่มนัตาย คนทีรู่ค้อืใจ 

ทีวุ่น่วายไปกบันาฬกิา เวลานาฬกิาไมเ่ดนิก็ตอ้งเอาไปซ่อม ซ่อมไมไ่ดก้็ตอ้งโยนทิ้งไป 

ตอ้งเปลีย่นใหม ่แต่ความจริงแลว้ใจไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบันาฬกิาเลย ฉนัใดร่างกายก็เป็น

เหมอืนนาฬกิา ร่างกายไมรู่ว้า่มนัเป็นหรือมนัตาย หายใจเขา้หายใจออก มนัก็ไมรู่ ้มนัก็

เพยีงทาํตามหนา้ที ่ เหมอืนกบันาฬกิา นาฬกิามหีนา้ทีห่มนุ มนัก็หมนุไปเรื่อยๆ มนัไมรู่ ้

วา่มนัหมนุหรือไมห่มนุ ผูท้ีรู่ก้็คอืใจ ถา้ใจไมห่ลงคดิวา่นาฬกิาเป็นใจแลว้ เวลานาฬกิา

เป็นอะไรไป ใจก็จะไมเ่ดอืดรอ้น จะรูส้กึเฉยๆ นาฬกิาเสยีก็เอาไปซ่อม ซ่อมไดก้็ซ่อม 

ซ่อมไมไ่ดก้็โยนทิ้งไป มเีงนิก็ซื้อนาฬกิาใหม ่ก็เท่านัน้เอง  
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ใจกบัร่างกายก็เป็นอย่างนัน้ ร่างกายก็ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย เหมอืนกบันาฬกิาเสยี เมือ่เสยีก็

ตอ้งส่งเขา้โรงซ่อม เขา้โรงพยาบาล ใหห้มอตรวจดูวา่เป็นอะไร หมอก็ใหย้ามา

รบัประทาน หรือทาํการผ่าตดั หลงัจากนัน้ก็หายเป็นปกต ิใชร่้างกายต่อไปไดอ้กี จนกวา่

จะซ่อมไมไ่ด ้ ก็ตอ้งโยนทิ้งไป ส่งไปใหส้ปัเหร่อเอาไปเผา แต่เผาไดเ้พยีงแต่ร่างกาย

เท่านัน้ ใจเผาไมไ่ด ้ ใจไมไ่ดอ้ยู่กบัร่างกายหลงัจากทีร่่างกายตายไปแลว้ เอาอะไรไปทิม่

ไปแทงซากศพ ก็จะไมรู่ส้กึอะไร จะไมส่ะดุง้ไมผ่วา ถา้ยงัมชีวีติอยู่เอาเขม็ฉีดยาไปทิม่ก็

จะสะดุง้ ผูท้ีส่ะดุง้ไมใ่ช่ร่างกาย ผูท้ีส่ะดุง้คอืใจ ทีเ่ป็นเหมอืนคลืน่วทิยุทีเ่รามองไมเ่หน็ 

มองดว้ยตาเปลา่ไมเ่หน็ คลืน่วทิยุก็เหมอืนกนั แต่รูว้า่มนัมอียู่หรือไมม่ ี ถา้เปิดวทิยุมี

เสยีงก็แสดงวา่มคีลืน่ แต่เรามองไมเ่หน็คลืน่ ฉนัใดใจเราก็มองไมเ่หน็ แต่ปฏเิสธไมไ่ด ้

วา่ไมม่ใีจ ถา้ไมม่ใีจในขณะน้ีจะฟงัไมรู่เ้รื่อง เอาคนตายมานอนฟงั ต่อใหเ้ทศนด์งัขนาด

ไหน ก็จะฟงัไมรู่เ้รื่อง เพราะไมม่ผูีร้บัรูค้อืใจ เวลาเสยีงเขา้ไปกระทบกบัหูแลว้ ก็จะส่งเขา้

ไปสู่ใจ ถา้ไมม่ใีจก็เหมอืนกบัพูดกบัท่อนไมท้่อนฟืน พูดกบันาฬกิา พูดกบัรถยนต ์ สิง่

เหลา่น้ีไมม่ใีจ ไมม่วีญิญาณ ไมรู่เ้รื่องเลย ฉนัใดร่างกายก็เป็นวตัถชุิ้นหน่ึงเท่านัน่เอง 

ในขณะทีม่ใีจครอบครองอยู่ก็ทาํใหรู้ส้กึวา่ มตีวัมตีน เป็นเราเป็นของเรา ความรูส้กึน้ี

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่เป็นความหลง เหน็ผดิเป็นชอบ ไมไ่ดเ้หน็ตามความเป็นจริง ใจ

ไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย แต่ใจไปหลงคดิวา่ร่างกายเป็นตน ความจริงร่างกายเป็นเหมอืนนาฬกิา 

เหมอืนรถยนต ์ไมม่ตีวัตน เป็นสิง่ทีถู่กผลติขึ้นมา มชีิ้นส่วนต่างๆ ประกอบกนัขึ้นมา ทาํ

ใหเ้ป็นนาฬกิา เป็นรถยนต ์ 

ร่างกายก็เหมอืนกนั ประกอบจากอาหารทีเ่รารบัประทานเขา้ไป ถา้ไมร่บัประทานอาหาร

ร่างกายก็จะเจริญเตบิโตขึ้นมาไมไ่ด ้ ออกจากทอ้งพ่อทอ้งแมแ่ลว้ตอ้งมอีาหารหลอ่เลี้ยง 

แมต่อ้งใหน้ม ใหข้า้ว ใหอ้าหารต่างๆ ร่างกายจงึเจริญเตบิโตขึ้นมาได ้ อาหารคอืตวัทีท่าํ

ใหม้ร่ีางกายขึ้นมา ร่างกายกบัอาหารจงึเป็นสิง่เดยีวกนั ร่างกายมาจากอาหาร อาหารกม็า

จากดนินํา้ลมไฟ เวลาตายไปนํา้ก็ไหลออกมาหมด อากาศก็ระเหยออกไปหมด ไฟคอื

ความรอ้นก็หายไปหมด เหลอืแต่โครงกระดูก ทีก่ลายเป็นดนิไป ถา้เอาไปเผาก็กลายเป็น

ขี้เถา้ไป พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหพ้จิารณาใหเ้หน็วา่ ร่างกายไมใ่ช่ตวัเรา ไมใ่ช่ของเรา 

เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ มใีจมาครอบครองเป็นเจา้ของ มคีวามหลงมาหลอกใหย้ดึตดิ ให ้
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คดิวา่ร่างกายเป็นตวัเราเป็นของเรา พอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็เกดิความวติกกงัวล 

หว ัน่ไหวหวาดกลวั เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็จะกงัวลวา่จะตายหรือเปลา่ เวลาเหน็คนอืน่ตาย

ก็กงัวล วา่เมือ่ไรเราจะตาย น่ีแหละคอืสิง่ทีเ่ราตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจ เพือ่จะไดป้ลอ่ย

วาง ถา้ปลอ่ยวางไดแ้ลว้ เวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะไมเ่ดอืดรอ้น เหมอืนกบัสิง่ต่างๆที่

เราปลอ่ยวาง ไมย่ดึตดิวา่เป็นของเรา เราจะไมเ่ดอืดรอ้น เวลาไฟไหมบ้า้นของคนอืน่ เรา

จะไมเ่ดอืดรอ้น รถยนตข์องคนอืน่เสยีหรือพงัไป เราก็ไมเ่ดอืดรอ้น ร่างกายของคนอืน่

เป็นอะไรไป เราก็ไมเ่ดอืดรอ้น ถา้หลงยดึตดิวา่เป็นพ่อแม ่ เป็นสามเีป็นภรรยา เป็นลูก

ของเรา พอเป็นอะไรขึ้นมาเราก็วติกกงัวลห่วงใย เศรา้โศกเสยีใจเวลาทีเ่ขาจากเราไป 

เพราะหลงยดึตดิวา่เป็นของเรา  

ถา้ไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่ใดหรือบคุคลใด จะไมวุ่น่วายเดอืดรอ้น คนทีเ่ราไมรู่จ้กั เขาจะเป็น

อย่างไร เราจะรูส้กึเฉยๆ แต่คนทีเ่ราหลงคดิวา่เป็นสาม ี เป็นภรรยา เป็นลูกของเรา พอ

เขาเป็นอะไรไป เราก็เดอืดรอ้นใจขึ้นมา พระพทุธเจา้จงึสอนใหแ้ยกแยะความจรงิ ซึง่มี

อยู่ ๒ ลกัษณะดว้ยกนัคอื ๑. ความจริงทีเ่ป็นความจริงตายตวั ไมม่ชีื่อ ไมม่เีสยีง ไมม่ี

อะไรท ัง้สิ้น เป็นอยู่อย่างนัน้ คอืดนินํา้ลมไฟ ๒. ความจริงทีเ่ราสมมตุกินัขึ้นมา สมมตุวิา่

เป็นพ่อเป็นแม ่เป็นสามเีป็นภรรยา เป็นลูกของเรา ทีจ่ริงเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ไมไ่ดเ้ป็น

อะไรมากไปกวา่นัน้ เมือ่รวมตวักนัก็เป็นรูปร่างต่างๆ เป็นผูห้ญงิ เป็นผูช้าย เป็นเดก็ 

เป็นผูใ้หญ่ เป็นคนแก่ เป็นคนเป็น เป็นคนตาย เมือ่ตายแลว้ดนินํา้ลมไฟก็แยกกนัไป น่ี

คอืความจริงของร่างกายทีม่อียู ่ ๒ ลกัษณะ ความจริงทีเ่ป็นสมมตแิละความจรงิที่

ตายตวั ความจรงิทีต่ายตวัก็คอื เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ มใีจมาครอบครองเป็นเจา้ของ 

พอร่างกายหยุดหายใจก็กลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟไป ใจก็ไปหาร่างใหม ่ตามบญุตามกรรมที่

ไดท้าํมา ถา้ทาํบญุก็จะไดร่้างกายทีด่กีวา่เดมิ มรูีปร่างหนา้ตาสวยงามกวา่เดมิ มฐีานะทีด่ี

กวา่เดมิ มคีวามรํา่รวยกวา่เดมิ ถา้ทาํบาปก็ตอ้งไปเกดิในทีเ่ลวกวา่เดมิ ไดร่้างกายทีไ่มด่ ี

เช่นไดร่้างกายของสุนขั ของแมว ของววั ของควายเป็นตน้ ตอ้งใชก้รรมจนกวา่จะหมด 

ถงึจะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่ ก็จะวนไปเวยีนมาอย่างน้ีจนกวา่จะปลอ่ยวางได ้ ไม่

อยากจะเกดิอกีต่อไป จติก็จะสะอาดบริสุทธิ์ เป็นจติของพระพทุธเจา้และจติของพระ

อรหนัต ์ทีม่คีวามสุขความพออยู่ตลอดเวลา  
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มปีญัญารูท้นัความหลงทีจ่ะหลอกใหไ้ปเกดิอกี เพราะคดิวา่เกดิแลว้จะมคีวามสุข แต่หา

รูไ้มว่า่ ความสุขทีไ่ดจ้ากการเกดินัน้ มคีวามทกุขเ์ป็นเงาตามตวั เกดิแลว้ก็ตอ้งแก่ พอแก่

ก็ทกุข ์ เจ็บไขไ้ดป่้วยก็ทกุข ์ ตายก็ทกุข ์ พลดัพรากจากคนนัน้จากคนน้ีไปก็ทกุข ์ ผูท้ีม่ ี

ปญัญาจะไมอ่ยากจะเกดิ เพราะรูว้า่เกดิแลว้มแีต่ความทกุข ์ เกดิไปทาํไม ไมเ่กดิมี

ความสุขมากกวา่เกดิ จติของพระพทุธเจา้เป็นอย่างน้ี ไดท้าํความดจีนถงึจดุสูงสุดแลว้ 

ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีได ้ ไมอ่ยากไดอ้ะไรเลย ไมอ่ยากเป็นอะไรเลย ไม่

อยากจะไปเกดิอกีเลย เพราะจติมคีวามดมีบีญุมกีศุลหลอ่เลี้ยงจติใจ ใหม้คีวามอิม่ความ

พออยู่ตลอดเวลา ส่วนจติของพวกเรายงัมคีวามหวิความอยากความตอ้งการอยู่ เพราะ

ยงัไมไ่ดท้าํความดใีหถ้งึพรอ้ม ยงัสรา้งความอยากใหเ้กดิขึ้นอยู่เรื่อยๆ ความอยากจะไม่

หมดไปถา้ทาํตามความอยาก อยากไดอ้ะไร พอไดม้าแลว้ เดีย๋วก็อยากจะไดอ้กี เป็น

อย่างน้ีมาต ัง้แต่เกดิ และจะเป็นอย่างน้ีต่อไปเรื่อยๆ เวลาตายไป ถา้ใจยงัมคีวามอยาก

อยู่ ก็จะไปหาร่างกายใหม ่ ไปเกดิใหม ่ เพือ่จะไดไ้ปทาํตามความอยากต่อ ทาํไปเรื่อยๆ 

ทาํมาไมรู่ก้ี่ภพกี่ชาตแิลว้ นบัไมถ่ว้น และจะทาํอย่างน้ีต่อไปเรื่อยๆ จนกวา่จะไดเ้จอ

พระพทุธเจา้ เจอพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีส่อนวา่ตน้เหตขุองความทกุขใ์จก็

คอื ความอยากน้ีเอง ถา้ไมอ่ยากทกุขก์บัการแก่เจ็บตาย กบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็ตอ้งไมเ่กดิ 

ตอ้งทาํความดใีหม้าก ทาํบญุทาํทานใหม้าก รกัษาศีลใหม้าก ปฏบิตัธิรรมใหม้าก ฟงั

เทศนฟ์งัธรรมใหม้าก จะไดก้าํจดัความอยากใหห้มดไป จะไดไ้มท่กุขอ์กีต่อไป  

ถา้ไมอ่ยากไดอ้ะไร จะไมท่กุขเ์วลาทีไ่มไ่ด ้ ถา้อยากได ้ เวลาไมไ่ดก้็จะทกุข ์ พอไดม้าก็ดี

ใจเดีย๋วเดยีว แลว้ก็อยากไดอ้กี เพราะความอยากไมม่ขีอบไมม่เีขต ไมม่ทีีส่ิ้นสุด ความ

อยากไมไ่ดด้บัดว้ยการทาํตามความอยาก จะดบัต่อเมือ่ฝืนความอยาก เวลาอยากได ้

อะไรใหใ้ชเ้หตผุล ใหถ้ามตวัเองวา่จาํเป็นต่อการดาํรงชพีหรือไม ่ ถา้ไมม่จีะตายหรือไม ่

ถา้ตายก็แสดงวา่จาํเป็น อย่างน้ีไมเ่ป็นความอยาก เป็นความจาํเป็น เอามาได ้ เช่นตอ้งมี

อาหารรบัประทาน ถา้ไมม่ร่ีางกายก็จะอยู่ไมไ่ด ้ ไมม่ร่ีางกายก็จะไมส่ามารถทาํความดทีาํ

กศุล ต่อสูก้บัความอยาก เพือ่หยุดการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ยงัตอ้งอาศยัร่างกายอยู่ 

เพือ่มากาํจดัความอยาก แต่ตอ้งระมดัระวงัไมใ่หค้วามจาํเป็นของร่างกาย เป็นเหตใุหเ้กดิ

ความอยากขึ้นมา ตอ้งเอาเท่าทีจ่าํเป็นเท่านัน้ อาหารก็ตอ้งรบัประทานพอสมควร พอให ้
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อิม่ก็พอ ไมใ่หร้บัประทานตามความอยาก เวลาทอ้งอิม่แลว้ยงัอยากรบัประทานอกี ตอ้ง

หยุดรบัประทาน อย่าไปรบัประทาน ถา้รบัประทานต่อ จะรบัประทานไปเรื่อยๆ จนมี

นํา้หนกัเกนิ กลายเป็นคนอว้นไป เกนิความจาํเป็น กนิตามความอยาก ถงึลดนํา้หนกัได ้

ยาก คนทีก่นิตามความอยาก รูว้า่อว้นแต่ไมม่กีาํลงัจติกาํลงัใจต่อสูก้บัความอยาก ถา้ใช ้

ธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้มาต่อสูก้็จะสูไ้ด ้ ตอ้งแน่วแน่ต่อเหตผุล อย่าทาํตาม

อารมณ์ พอร่างกายไดร้บัอาหารพอเพยีงแลว้ก็หยุดรบัประทาน เหมอืนกบัเวลาเตมิ

นํา้มนัรถ พอลน้ถงัแลว้ ก็อย่าใส่เขา้ไปอกี ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร พอรบัประทานอาหาร

อิม่แลว้ก็ควรจะหยุด ถา้มนีํา้หนกัเกนิความจาํเป็น ก็อย่ารบัประทานมาก พยายามลด

นํา้หนกัใหอ้ยู่ระดบัปกต ิ เราทาํได ้ ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีย่ากเยน็อะไร ถา้มคีวามตัง้ใจทีจ่ะต่อสู ้

กบัความอยาก  

ใหม้สีตเิตอืนตนเสมอวา่ ความอยากเป็นตวัสรา้งความทกุข ์ ความวุน่วาย เป็นตวั

ผลกัดนัใหไ้ปผุดไปเกดิ ไปเวยีนวา่ยตายเกดิในภพนอ้ยภพใหญ่ อย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น 

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหใ้ชเ้หตผุล ใหท้าํจติใจใหส้งบน่ิง เพราะเวลาจติใจสงบน่ิงความ

อยากจะทาํงานไมไ่ด ้ เหมอืนกบัรถยนต ์ ถา้จอดอยู่เฉยๆ คนทีน่ ัง่อยู่ในรถจะไปไหนมา

ไหนไมไ่ด ้ตอ้งใหร้ถยนตว์ิง่ถงึจะไปได ้ฉนัใดความอยากก็อาศยัการทาํงานของใจ เวลา

ใจคดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ี ความอยากก็ตามมาได ้ พอคดิถงึขนมก็นํา้ลายหก พอคิดถงึ

อาหารก็อยากจะรบัประทาน ถา้ไมค่ดิถงึเรื่องอะไรเลย ก็จะไมอ่ยากกบัอะไรเลย เช่น

ในขณะน้ีเรากาํลงัฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่ ไมม่โีอกาสไปคดิถงึเรื่องอาหาร เรื่องขนม กไ็ม่

รูส้กึอยากจะกนิอะไร ถา้ไมค่วบคุมจติใจ ปลอ่ยใหไ้หลไปเรื่อยๆ พอคดิถงึขนมคดิถงึ

อาหาร ก็จะหยุดมนัไมไ่ด ้ จงึตอ้งหยุดใจใหไ้ด ้ ดว้ยการทาํสมาธิ ควบคุมใจไมใ่หไ้ปคดิ

เรื่องต่างๆ บงัคบัใหค้ดิอยู่เรื่องเดยีว เช่นพทุโธๆ คดิไปเรื่อยๆ ถา้อยู่กบัพทุโธ ก็จะไม่

สามารถไปคดิเรื่องอืน่ได ้ถา้เผลอก็จะไปคดิ จะไมส่ามารถนัง่ทาํสมาธิต่อไปได ้พอพทุโธ

ไปไดค้าํสองคาํก็นึกถงึอาหาร นึกถงึขนม สกัพกัหน่ึงก็ทนนัง่อยู่ไมไ่ด ้ อยากลกุขึ้นไป

รบัประทานอาหาร ไปรบัประทานขนม ถา้ควบคุมใจดว้ยสต ิบงัคบัใหอ้ยู่กบัพทุโธๆอย่าง

เดยีว เวลาไปคดิเรื่องอะไรก็รีบดงึกลบัมาทีพ่ทุโธๆ ไมน่านจติจะสงบน่ิง เหมอืนกบั

รถยนตท์ีเ่ราคอยเหยยีบเบรกอยู่เรื่อยๆ ไมช่า้ก็เร็วรถก็จะหยุดน่ิง ฉนัใดใจของเราก็เป็น
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อย่างนัน้ พทุโธก็เป็นเหมอืนเบรกใจ ถา้บริกรรมพทุโธอยู่เรื่อยๆ ก็เหมอืนคอยเหยยีบ

เบรกอยู่เรื่อยๆ ไมช่า้ก็เร็วใจก็จะหยุดน่ิง จะเกดิความอิม่ความสุขขึ้นมา เพราะความ

อยากไดห้ยุดทาํงานไปชัว่คราว  

พอออกจากความสงบ ความอยากก็จะปรากฏขึ้นมาอกี ก็ตอ้งใชเ้หตผุลต่อสู ้ ถา้ไม่

จาํเป็นก็อย่าไปเอามา ก็จะชนะความอยากได ้ พอไมม่คีวามอยากแลว้ ก็จะไมม่คีวาม

ทกุขค์วามวุน่วายใจความหวาดกลวั ร่างกายจะเป็นอย่างไร จะไมห่วาดกลวัเลย เพราะ

ไดพ้จิารณาจนเหน็แลว้วา่ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความ

แก่ความเจ็บความตายไปไมไ่ด ้ น่ีคอืความจริง เป็นเหตผุล ถา้เอาเหตผุลมายนืยนักจ็ะ

ไมก่ลวั เพราะความกลวัสูค้วามจริงไมไ่ด ้ ความจริงลบลา้งไมไ่ด ้ เมือ่กลวัแลว้ เวลาแก่

เจ็บตาย จะรูส้กึเฉย ๆ ไมท่กุขไ์มห่ว ัน่ไหว ความกลวัก็เป็นความอยากอย่างหน่ึง คอื

ความอยากไมแ่ก่ อยากไมเ่จ็บ อยากไมต่าย ทีท่าํใหก้ลวัความแก่ กลวัความเจ็บ กลวั

ความตาย พอเอาเหตผุล เอาความจริงทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน มาต่อสูค้วามกลวัก็จะ

หายไป กลวัไปทาํไม กลวัแลว้ก็ตอ้งตายเหมอืนกนั ถา้ไมก่ลวัจะไมท่กุข ์ไมห่ว ัน่ไหว จะ

อยู่อย่างสุขสบาย ท ัง้ในขณะทีย่งัไมแ่ก่ ยงัไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ยงัไมต่าย ท ัง้ในขณะทีแ่ก่ 

ขณะทีเ่จ็บไขไ้ดป่้วย และขณะทีต่ายไป จะไมเ่ดอืดรอ้นเลย ถา้ไมเ่อาเหตผุลเอาความ

จริงมาสอนใจ เอามาต่อสูก้บัความกลวัแลว้ ก็จะกลวัไปเรื่อยๆ ขณะทีย่งัไมแ่ก่ก็กลวั

แลว้ พอคดิถงึความแก่ คดิถงึความเจ็บไขไ้ดป่้วย คดิถงึความตายก็กลวัแลว้ ท ัง้ๆทีย่งั

ไมไ่ดแ้ก่เจ็บตายเลย เพราะไมม่คีวามจรงิอยู่ในใจ ไมม่เีหตผุล มแีต่ความหลง ความ

หลงทีอ่ยากจะอยู่ไปนานๆ อยากไมแ่ก่ อยากไมเ่จ็บ อยากไมใ่หต้าย น่ีคอืสิง่ทีเ่ราตอ้ง

ทาํลายดว้ยความจริง ความจริงเป็นสิง่ทีไ่มต่าย ความจริงทาํใหพ้ระพทุธเจา้หลดุพน้จาก

ความทกุข ์หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ  

พอมเีหตผุลอยู่ในใจแลว้ ความหลงก็จะถูกทาํลายไป ความอยากไมแ่ก่ อยากไมเ่จ็บ 

อยากไมต่าย ก็จะถูกทาํลายไป จะอยู่อย่างสุขสบายใจ ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นกบัร่างกาย ก็

เป็นเรื่องปกต ิ เป็นเรื่องธรรมดา ร่างกายของเขาของเราเป็นเหมอืนกนัหมด เวลาร่างกาย

ของเขาเป็นอะไรเราไมเ่ดอืดรอ้น เวลาร่างกายของเราเป็นอะไรเราก็ไมเ่ดอืดรอ้น
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เหมอืนกนั เพราะเป็นสิง่เดยีวกนัเหมอืนกนั ถา้มคีวามจริง มเีหตผุล มปีญัญาก็จะเหน็

อย่างน้ี ถา้มคีวามหลงก็จะแยกวา่เป็นของเราเป็นของเขา ถา้เป็นของเขาก็ไม่เดอืดรอ้น 

ถา้เป็นของเราก็เดอืดรอ้น น่ีคือความหลงทีต่อ้งกาํจดัใหไ้ด ้ตอ้งเหน็วา่ไมม่อีะไรเป็นของ

เราเลย เป็นดนินํา้ลมไฟท ัง้นัน้ สกัวนัหน่ึงเขาก็ตอ้งมาเอาคนืไป ดนินํา้ลมไฟจะตอ้งมา

เอากลบัคนืไป แต่ใจจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไมไ่ปเกดิอกีต่อไป น่ีคอืสิง่ทีเ่ราจะไดร้บั

จากการประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน ทีท่รงสอนใหย้งัประโยชนต์นและ

ประโยชนข์องผูอ้ืน่ใหถ้งึพรอ้ม ดว้ยความไมป่ระมาท จงึขอใหน้าํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัใน

วนัน้ีไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตั ิ เพือ่ประโยชนสุ์ขและความสิ้นทกุขท์ีจ่ะตามมาต่อไป 

การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๔๖ 

สายธรรม 
๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๐ 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายมากบัสายฝน มากบัความเยน็ ท ัง้ร่างกายและจติใจ ร่างกายเยน็เพราะ

สายฝน ใจเยน็เพราะสายธรรม สายบญุ สายกศุล ถา้เยน็ท ัง้กายและใจ ก็จะมคีวามสุข 

ถา้เยน็แต่กาย ใจรุ่มรอ้น ความสุขก็จะหายไป ถา้รอ้นกาย แต่เยน็ใจ ก็ยงัมคีวามสุขอยู่ 

เพราะความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีใ่จ สุขทกุขท์างกายไมเ่หนือสุขทกุขท์างใจ พระพทุธเจา้จงึ

ทรงสอนใหดู้แลรกัษาใจ ใหม้แีต่ความสุขปราศจากความทกุข ์ ดว้ยการทาํความดี

ท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ดว้ยการละบาป ดว้ยการชาํระใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากความ

โลภความโกรธความหลง ถา้ใจไดร้บัการดูแลรกัษา จนมคีวามสุขตลอดเวลาแลว้ ไม่วา่

อะไรจะเกดิขึ้นกบัร่างกาย กบัสิง่ต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเราก็ด ี จะไมท่าํใหใ้จทกุขไ์ดเ้ลย 

เพราะความสุขทางใจมอีานุภาพเหนือสิง่ต่างๆในโลกน้ี จงึควรใหค้วามสนใจต่อการทาํนุ

บาํรุงดูแลรกัษาใจ ใหม้คีวามร่มเยน็เป็นสุขตลอดเวลา ดว้ยการคดิดพีูดดทีาํด ี คอืคดิ

เพือ่ใหเ้กดิประโยชนก์บัตนและผูอ้ืน่ คดิไมเ่บยีดเบยีน สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัตน

และผูอ้ืน่ อย่างน้ีเรียกวา่คดิด ี ทาํดพีูดดกี็เช่นเดยีวกนั ตอ้งเลง็ถงึประโยชนสุ์ขทีจ่ะ

ตามมาท ัง้กบัตนเองและผูอ้ืน่ ถา้สิง่ทีค่ดิทีพู่ดทีท่าํ เป็นโทษท ัง้กบัตนเองและผูอ้ืน่ สิง่นัน้

เรียกวา่บาป ตอ้งหลกีเลีย่งละเวน้ เช่นการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิ

ประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา ส่วนการทาํความดทีาํแลว้เกดิประโยชนสุ์ขท ัง้กบั

ตนเองและผูอ้ืน่ พระพทุธเจา้ทรงสอนใหท้าํใหม้ากๆ ทาํอยู่เรื่อยๆ เช่นการทาํบญุใหท้าน 

ทาํไปแลว้จะทาํใหสุ้ขใจ ท ัง้ผูก้ระทาํและผูร้บั  

วนัน้ีพวกเราก็นาํกบัขา้วกบัปลาอาหารของคาวของหวาน และสิง่จาํเป็นต่อการดาํรงชพี 

ของพระภกิษุสามเณร มาบรจิาคมาถวาย ทาํแลว้ก็จะมคีวามสุข ความภูมใิจ ความอิม่

เอบิใจ ไมห่วิกระหายอยากกบัสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นพษิเป็นภยั เช่นความสุขทางตาหูจมกูลิ้น
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กาย ถา้ไมไ่ดท้าํบญุทาํความดอียู่เรื่อยๆ ใจจะหวิกระหาย อยากหาความสุขจากสิง่

ภายนอก ทางตาทางหูทางจมกูทางลิ้นทางกาย ทีไ่ดเ้สพไดส้มัผสัมากนอ้ยเพยีงไร ก็จะ

ไมท่าํใหเ้กดิความอิม่ความพอ ใจยงัหวิยงักระหายยงัตอ้งการยงัอยากอยู่ และจะมเีพิม่

มากขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่เหมอืนกบัการทาํความด ี ทีจ่ะทาํใหเ้กดิความอิม่ความพอขึ้นมา

ตามลาํดบั เมือ่มคีวามอิม่ความพอ ใจก็จะไมห่วิโหยกบัความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็

ไมต่อ้งไปดิ้นรนแสวงหาเงนิทอง มาซื้อความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย อยากจะดู

ภาพยนตร ์ ก็ตอ้งเสยีเงนิซื้อต ัว๋เขา้ไปดู หรือซื้อเครื่องเลน่ภาพยนตร ์ ซื้อแผ่นทีบ่รรจุ

ภาพยนตรม์าไวดู้ทีบ่า้น ดูมากนอ้ยเพยีงไรก็ไมอ่ิม่ไมพ่อ ก็ตอ้งคอยหามาอยู่เรื่อยๆ หา

เงนิทองอยู่เรื่อยๆ ทีห่าไดไ้มง่า่ยเหมอืนกบักอ้นอฐิกอ้นกรวด ทีเ่ก็บไดต้ามขา้งถนน เงนิ

ทองเกดิจากการทาํมาหากนิ ความเหน็ดเหน่ือย จะเสยีเวลากบัการหาเงนิหาทอง 

เสยีเวลากบัการใชเ้งนิใชท้องซื้อขา้วซื้อของซื้อสิง่ต่างๆ มาบาํรุงบาํเรอ มาใหค้วามสุขทาง

ตาหูจมกูลิ้นกาย ก็จะวนไปวนมาอยู่อย่างน้ีไปเรื่อยๆ จนแก่เฒ่าทาํไมไ่ด ้ก็จะหงดุหงดิใจ 

เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ตอ้งอยู่กบับา้น ออกไปขา้งนอกไมไ่ด ้ ไมม่คีวามสุข ตายไปก็ตอ้ง

กลบัมาเกดิใหม ่มาเกดิสูงหรือตํา่ก็ขึ้นอยู่กบับาปบญุทีไ่ดท้าํไว ้ 

ถา้ทาํบญุมากกวา่ทาํบาป ก็จะไปเกดิเป็นเทพก่อน แลว้ค่อยกลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ถา้ทาํ

บาปมากกวา่ทาํบญุ ก็จะไปเกดิในอบายก่อน แลว้ค่อยกลบัมาเกิดเป็นมนุษย ์ มาสรา้ง

บญุสรา้งกรรมใหม ่วนเวยีนอยู่อย่างน้ีมาหลายรอบแลว้ และจะวนเวยีนอย่างน้ีไปเรื่อยๆ 

ไมม่ทีีส่ิ้นสุด ถา้ไมท่าํตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน คอืทาํด ี ละบาป ชาํระใจใหส้ะอาด

บริสุทธิ์ ชาํระความโลภความโกรธความหลงใหห้มดไป ใจก็จะมคีวามอิม่เต็มที ่ ไมม่ี

ความหวิความอยากความตอ้งการเหลอือยู่เลย ใจก็จะไมไ่ปเกดิใหมอ่กีต่อไป เพราะใจ

ไดถ้งึพระนิพพานแลว้ เป็นสถานภาพของใจทีม่คีวามสุขเต็มเป่ียม เป็นความสุขตลอด

อนนัตกาล จงึทรงเรียกวา่ปรมงัสขุงั บรมสุข เพราะไมเ่สือ่มสลายหมดไป เหมอืนกบั

ความสุขทางโลกทีส่มัผสัแลว้ก็จางหายไป เราจงึตอ้งหาความสุขทางโลกอยู่เรื่อยๆ หามา

หลายภพหลายชาตแิลว้ แต่ก็ยงัไมไ่ดค้วามสุขทีอ่ยู่กบัเราไปตลอดเลย เพราะความสุข

ทางโลกไมเ่ทีย่งนัน่เอง มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป พระพทุธเจา้ทรงมพีระปญัญา ทรง

เหน็ความไมเ่ทีย่งของความสุขทางโลก จงึไดท้รงสละความสุขทางโลก แลว้ก็หนัไปหา
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ความสุขทางใจ ความสุขทางธรรม เพราะเป็นความสุขทีถ่าวรนัน่เอง เมือ่ไดท้รงพบ

ความสุขทีถ่าวรน้ีแลว้ จงึไดน้าํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอนสตัวโ์ลก ผูท้ีม่จีติศรทัธาหลงัจากได ้

ยนิไดฟ้งัแลว้ก็นาํเอาไปปฏบิตั ิ ไมช่า้ก็เร็วก็จะไดพ้บกบัความสุขทีป่ระเสริฐน้ี กลายเป็น

พระอรหนัตเ์ป็นจาํนวนมาก มาจนถงึปจัจบุนัน้ี และจะเป็นอย่างน้ีไป จนกวา่พระศาสนา

ของพระพทุธเจา้จะสูญสิ้นหมดไป ถา้ไมม่ผูีศึ้กษาปฏบิตั ิพระศาสนาก็จะหมดไป  

หลงัจากนัน้โลกก็จะวา่งจากพระศาสนา จะไมม่ใีครรูจ้กัความสุขทีแ่ทจ้ริงวา่อยูท่ีไ่หน 

และจะปฏบิตัเิพือ่ใหไ้ดค้วามสุขน้ีมาไดอ้ย่างไร ตอ้งรอใหม้พีระพทุธเจา้องคใ์หมม่าตรสัรู ้

แลว้ประกาศพระธรรมคาํสอนใหม ่ พวกเราจงึถอืวา่โชคด ี ทีไ่ดม้าเกดิในช่วงทีย่งัมพีระ

ศาสนาอยู่ในโลกน้ี มกีารส ัง่สอนพระธรรมคาํสอน มกีารศึกษา มกีารปฏบิตั ิเพราะถา้ไป

เกดิในช่วงทีไ่มม่พีระศาสนา ไมม่กีารเผยแผ่พระธรรมคาํสอน ไมม่กีารปฏบิตัแิลว้ เรา

จะไมม่โีอกาสไดพ้บกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิเลย แต่ชาตน้ีิเป็นบญุวาสนาของเรา ทีไ่ดพ้บ

พระพทุธศาสนา จงึไมค่วรปลอ่ยโอกาสอนัดงีามน้ีใหห้ลดุมอืไป ควรไขวค่วา้หาความสุข

ทีแ่ทจ้ริงมาเป็นสมบตัใิหไ้ด ้ ซึง่ไมอ่ยู่เหนือวสิยัของมนุษยอ์ย่างพวกเรา เพราะมมีนุษย์

อย่างพวกเรา ทีไ่ดศึ้กษา ไดป้ฏบิตั ิ จนไดส้มบตัทิีป่ระเสริฐน้ี คอืความสุขทีแ่ทจ้ริงมา

ครองแลว้ มเีป็นจาํนวนมาก ต ัง้แต่ในสมยัพระพทุธกาลมาจนถงึปจัจบุนัน้ี เพยีงแต่

ศึกษาแลว้นาํมาปฏบิตัเิท่านัน้เอง ท่านสอนใหท้าํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ก็พยายาม

ทาํกนั เช่นทาํบญุใหท้าน มคีวามกตญั�ูกตเวท ี สมัมาคารวะ เสยีสละ ไมเ่หน็แก่ตวั 

เมตตากรุณาต่อเพือ่นมนุษยแ์ละสตัวท์ ัง้หลาย ส่วนการกระทาํบาปทีท่รงสอนใหล้ะ ก็คอื

การเบยีดเบยีนผูอ้ืน่นัน่เอง ดว้ยการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูด

ปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมาและอบายมขุท ัง้หลาย เพราะจะสรา้งความทกุขค์วามเสยีหาย

ใหก้บัตนเองและผูอ้ืน่ ส่วนการชาํระใจใหส้ะอาด ชาํระความโลภความโกรธความหลง ก็

ตอ้งอาศยัการบาํเพญ็จติภาวนา ทีเ่ป็นเครื่องซกัฟอกจติใจ เหมอืนกบัผงซกัฟอกเสื้อผา้ 

ถา้ซกัเสื้อผา้โดยไมใ่ชผ้งซกัฟอก ก็จะไมส่ะอาด ถา้ใชก้็จะสะอาดหมดจด 

ใจของเราก็เช่นเดยีวกนั ทาํความดแีละละบาป ยงัไมพ่อเพยีงต่อการซกัฟอกใจให ้

บริสุทธิ์ เพราะเป็นเพยีงการตดักาํลงัของความโลภความโกรธความหลง ใหเ้บาบางลงไป
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เท่านัน้ ไมไ่ดท้าํใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ ตอ้งอาศยัการปฏบิตัจิติภาวนา ทีม่อียู ่ ๒ 

ส่วนดว้ยกนัคอื สมถภาวนาทาํจติใจใหส้งบ วิปสัสนาภาวนาทาํจติใจใหรู้แ้จง้เหน็จริง 

กบัสิง่ทีจ่ติใจไปหลงยดึตดิ ไปโลภไปอยาก ถา้เหน็จริงแลว้ จะไมห่ลงไมโ่ลภไมโ่กรธ 

นอกจากทาํดลีะบาปแลว้ ยงัตอ้งทาํจติภาวนาดว้ย ซึง่สามารถทาํไดด้ว้ยกนัทกุคน ไมว่า่

จะเป็นนกับวชหรือไม ่ ความแตกต่างระหวา่งนกับวชกบัฆราวาสอยู่ตรงที ่ นกับวชจะมี

เวลาปฏบิตัมิากกวา่ฆราวาส เพราะฆราวาสตอ้งเสยีเวลากบัการทาํมาหากนิ เลี้ยงปาก

เลี้ยงทอ้ง เวลาปฏบิตัจิงึมนีอ้ย แต่นกับวชไมต่อ้งทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เพราะมี

ญาตโิยมคอยดูแลสนบัสนุน จงึมเีวลาปฏบิตัจิติภาวนามาก นกับวชจงึไดร้บัผลจากการ

ปฏบิตั ิ มากกวา่ฆราวาสญาตโิยม แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่นกับวชกบัฆราวาสญาตโิยม 

มคีวามแตกต่างกนัในความสามารถทีจ่ะปฏบิตั ิ ต่างกนัทีม่เีวลามากนอ้ยเท่านัน้เอง 

สาํหรบัฆราวาสบางทา่น ถงึแมไ้มไ่ดบ้วชแต่มเีวลาวา่งมาก ก็สามารถปฏบิตัไิดเ้หมอืนกบั

นกับวช สามารถบรรลถุงึผลของการปฏบิตัไิดเ้หมอืนกนั เพราะการปฏบิตัเิพือ่ให ้

บรรลผุล ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัเพศกบัวยั เป็นนกับวชหรือเป็นฆราวาส เป็นผูห้ญงิหรือเป็น

ผูช้าย เป็นผูใ้หญ่หรือเป็นเดก็ สิง่เหลา่น้ีไมไ่ดเ้ป็นตวัสาํคญั ทีจ่ะทาํใหบ้รรลผุลขึ้นมา ตวั

สาํคญัอยู่ทีก่ารปฏบิตัเิท่านัน้ ถา้ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไดม้ากเท่าไหร่ 

โอกาสทีจ่ะไดบ้รรลผุลก็มมีากขึ้นเท่านัน้ ถา้ปฏบิตันิอ้ย โอกาสทีจ่ะบรรลกุ็นอ้ยหรอืชา้ 

ถา้ปฏบิตัมิากก็จะบรรลเุร็ว  

จงึอย่าใหก้เิลสมาหลอกเราวา่ สมยัน้ีไมส่ามารถปฏบิตั ิ เพือ่ใหบ้รรลผุลทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงไดบ้รรลแุลว้ เพราะไมม่พีระพทุธเจา้คอยส ัง่สอน อย่างน้ีเป็นการเขา้ใจผดิ เพราะ

พระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัไวก่้อนทีจ่ะจากเราไปวา่ ธรรมวินัยที่ตถาคตตรสัไวช้อบแลว้ 

ตรสัไวดี้แลว้น้ีแล จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป พวกเธอจะไม่อยู่ปราศจากศาสดา 

น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงฝากไวก่้อนทีจ่ะจากพวกเราไป ไมใ่หย้ดึตดิกบัตวัพระพทุธเจา้ 

แต่ใหย้ดึตดิกบัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีเ่ป็นองคแ์ท ้ๆ ของพระพทุธเจา้ 

ร่างกายของพระพทุธเจา้ กบัร่างกายของพวกเรา ไมม่คีวามแตกต่างกนั มอีาการ ๓๒ 

เหมอืนกนั ต่างกนัทีใ่จเท่านัน้ ใจของพระพทุธเจา้เป็นใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ทรงถา่ยทอด

ความสะอาดบริสุทธิ์ไวใ้นพระธรรมคาํสอน ผูใ้ดไดศึ้กษาพระธรรมคาํสอนและปฏบิตัิ
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ตามจนไดบ้รรลธุรรม ก็จะเหน็พระพทุธเจา้ ไดพ้บพระพทุธเจา้อยา่งแทจ้ริง ดงัทีท่รง

ตรสัไวว้า่ ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ผูท้ี่เหน็ตถาคต เป็นผูเ้หน็ธรรม การทีจ่ะ

เหน็ธรรมได ้ ก็ตอ้งปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน คอืทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ละ

บาปท ัง้ปวงชาํระใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ กาํจดัความโลภความโกรธความหลงใหห้มดสิ้นไป 

พวกเราทกุคนจงึมสีทิธิเท่าเทยีมกนั ทีจ่ะปฏบิตัใิหไ้ดผ้ลทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบรรลถุงึ 

อยู่ทีก่ารปฏบิตัเิทา่นัน้ จงึควรปฏบิตัใิหม้าก ทาํบญุใหม้าก ละบาปใหม้าก เจริญจติ

ภาวนาใหม้าก  

เบื้องตน้ก็หม ัน่ทาํจติใจใหส้งบระงบั ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องราวต่างๆทีไ่มจ่าํเป็น วนัๆหน่ึงเราจะ

เสยีเวลากบัการคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีไปเรื่อยๆ ใจจงึไมค่่อยสงบ มแีต่ความวุน่วายความ

ฟุ้ งซ่าน จงึตอ้งคอยควบคุมบงัคบัใจ ไมเ่ฉพาะแต่เวลาทีน่ ัง่ทาํสมาธิเท่านัน้ ควรควบคุม

ใจต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาเลย ตื่นขึ้นมาก็ตอ้งดูใจวา่กาํลงัคดิอะไรอยู่ ถา้คดิเรื่องเรื่อยเป่ือย เรื่อง

ทีไ่มจ่าํเป็น เรื่องทีไ่มเ่กี่ยวขอ้งกบัปจัจบุนั ก็อย่าไปคดิ ใหค้ดิอยู่กบัเรื่องทีก่าํลงัทาํอยู่ 

กาํลงัทาํอะไรก็ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ อย่าไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ใหใ้จอยู่กบัการ

ทาํงานของกาย กาํลงัแปรงฟนัก็ใหอ้ยู่กบัการแปรงฟนั กาํลงัรบัประทานอาหารก็ใหอ้ยู่

กบัการรบัประทานอาหาร กาํลงัอาบนํา้อาบท่าแต่งเน้ือแต่งตวัก็ใหอ้ยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ 

อย่าใหไ้ปอยู่ทีอ่ืน่ อย่างน้ีก็เป็นการปฏบิตัสิมาธิแลว้ ทาํจติใจใหต้ ัง้ม ัน่อยู่ในปจัจบุนั 

ถงึแมจ้ะไมส่งบ แต่อย่างนอ้ยจะไมฟุ่้ งซ่าน จะมคีวามร่มเยน็เป็นสุข พอถงึเวลานัง่ทาํ

สมาธิ ก็จะสามารถควบคุมใจใหอ้ยู่กบัอารมณ์กรรมฐานได ้ ถา้ใหอ้ยู่กบับทสวดมนต ์ ก็

จะสวดมนตไ์ปเรื่อยๆ ไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ จิตก็จะสงบลงอย่างรวดเร็ว ถา้ใหบ้ริกรรมพทุ

โธๆไปเรื่อยๆ ก็จะบริกรรมแต่พทุโธๆไปอย่างเดยีว ไมแ่วบไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ไมน่าน

จติก็จะสงบตวัลง ถา้ใหดู้ลมหายใจเขา้ออก ก็จะอยู่กบัลมหายใจเขา้ออก ไมน่านจติก็จะ

รวมลง มคีวามสุขในขณะทีส่งบตวัลง เป็นความสุขทีแ่ปลกประหลาดมหศัจรรยใ์จอยา่ง

ยิง่ เหนือความสุขต่างๆในโลกน้ี ถา้เราไดส้มัผสักบัความสุขแบบน้ีแลว้ จะรูเ้ลยวา่ 

ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีไ่หน จะพยายามสรา้งความสุขน้ีใหม้มีากขึ้นไป ใหอ้ยู่ไปเรื่อยๆ  
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แต่เราไมส่ามารถนัง่สมาธิไดต้ลอดเวลา หลงัจากนัง่ไปสกัพกัหน่ึงก็ตอ้งลกุขึ้นมา เพือ่ไป

ทาํหนา้ทีอ่ืน่ แต่เรายงัสามารถรกัษาความสุขทีม่อียู่ในใจได ้ดว้ยการเจริญวปิสัสนา ตอ้ง

เฝ้าดูใจ เวลาไปหลงอยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี ก็ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ สิง่ทีอ่ยากไดน้ัน้ ไม่

เทีย่ง เป็นทกุข ์ ไม่เป็นสมบตัทิีแ่ทจ้รงิ ไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด เช่นเหน็คนนัน้เหน็คนน้ี ก็

อยากไดม้าเป็นคู่ครอง เพราะคดิวา่จะมคีวามสุข จะพึง่พาอาศยัได ้ แต่น้ีเป็นความหลง

ผดิ เพราะเมือ่อยู่กบัเขาแลว้ นอกจากไดค้วามสุขแลว้ ยงัไดค้วามทกุขแ์ถมมาดว้ย พอ

อยู่ดว้ยกนัแลว้ ไมน่านก็จะทะเลาะกนั ก็จะมคีวามทกุขต์ามมา ไมเ่ช่นนัน้ก็ตอ้งคอยห่วง

คอยกงัวล เวลาทีไ่มเ่หน็หนา้กนั พอถงึเวลาทีต่อ้งจากกนั ก็ตอ้งทกุขใ์จ รอ้งห่มรอ้งไห ้

เศรา้โศกเสยีใจ เป็นความทกุขม์ากกวา่เป็นความสุข เพราะไมจ่รีงัถาวร ตอ้งเปลีย่นไป 

ตอนพบกนัใหม่ๆ  ก็ดไีปหมด พออยู่ดว้ยกนัแลว้ ก็เปลีย่นไป เคยดกี็กลบัไมด่อีย่างน้ี

เป็นตน้ ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมเ่ป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริง เพราะจะไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด เวลา

จากกนั ก็เอาตดิกบัเราไปไมไ่ด ้ ไปไดแ้ต่ใจอย่างเดยีว เอาอย่างอืน่ไปไมไ่ด ้ เอาร่างกาย

ไปไมไ่ด ้ พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหพ้จิารณาใหเ้หน็วา่ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี รวมท ัง้

ร่างกายของเรา เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไมใ่ช่สมบตัทิีแ่ทจ้รงิของเรา ไมไ่ดใ้หค้วามสุข

กบัเราอย่างแทจ้รงิ มแีต่จะใหค้วามทกุขก์บัเรา ไมจ่รีงัถาวร มกีารเปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลา เกดิแลว้ก็ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย น่ีคอืวปิสัสนา พจิารณาใหรู้แ้จง้เหน็จริง

ตามความเป็นจริง เมือ่เหน็แลว้ก็จะไมห่ลงยดึตดิ ไมอ่ยากได ้ ไมอ่ยากเขา้ใกล ้

เหมอืนกบัพจิารณางูพษิวา่เป็นงูพษิ ถา้ไมพ่จิารณา ไมรู่จ้กัวา่งูพษิเป็นอย่างไร เวลาเจองู

พษิ ก็อาจจะคดิวา่เป็นงูธรรมดา ไมม่พีษิกไ็ด ้ ก็จะไมก่ลวั จะกลา้เขา้ใกล ้ ถา้รูว้า่เป็นงู

พษิ ก็จะกระโดดหนีทนัทเีลย  

ฉนัใดสิง่ต่างๆในโลกน้ี ก็เป็นพษิเป็นภยักบัใจท ัง้นัน้ แต่ใจไมรู่ว้า่เป็นพษิเป็นภยั หลงคดิ

วา่จะใหค้วามสุขกบัใจ จงึวิง่เขา้หา คอยแสวงหาสิง่ต่างๆในโลกน้ี ไมว่า่จะเป็นวตัถหุรือ

บคุคล หามาไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็ตอ้งมาทกุขวุ์น่วายใจกบัสิง่ทีไ่ดม้า ไมเ่คยคดิเลยวา่

เป็นพษิเป็นภยักบัตน จะทกุขข์นาดไหน จะรอ้งห่มรอ้งไหข้นาดไหน จะหวาดกลวัขนาด

ไหน ก็ไมเ่คยคดิเลยวา่ เป็นเหตทุีท่าํใหท้กุขวุ์น่วายใจ จงึตอ้งพจิารณา ตอ้งเจรญิ

วปิสัสนาภาวนา ถา้พจิารณาจนเหน็วา่ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เป็นทกุข ์ไมใ่ช่ของเรา ไม่ใช่ตวั
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เรา ก็จะปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิกบัอะไรอกีต่อไป พอปลอ่ยวางแลว้ ใจก็จะหลดุพน้จาก

ความทกุข ์มปีญัญาหรือวปิสัสนาน้ีเท่านัน้ ทีจ่ะทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ใหป้ลอ่ย

วางไดอ้ย่างอืน่ไมส่ามารถทาํได ้ สมถภาวนาทาํใหป้ลอ่ยวางไดเ้พยีงช ัว่คราว ในขณะทีใ่จ

สงบเท่านัน้ ส่วนการละบาปและการทาํบญุ เพยีงแต่ทาํใหก้เิลสเบาบางลงไปเท่านัน้ มี

วปิสัสนาภาวนาเท่านัน้ทีจ่ะทาํใหป้ลอ่ยวางไดห้มดเลย จงึตอ้งเจริญวปิสัสนาภาวนาดว้ย 

ทาํเป็นข ัน้เป็นตอนไป เบื้องตน้ก็ทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม มคีวามกตญั�ูกตเวท ีมี

สมัมาคารวะ มคีวามเมตตากรุณา มจีาคะการเสยีสละ แลว้ก็ละเวน้จากบาปกรรมและ

อบายมขุท ัง้หลาย แลว้ค่อยมาเจริญสมถภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ เมือ่ออกจากความสงบ

แลว้ ก็หม ัน่สอนใจใหรู้แ้จง้เหน็จริงในสิง่ต่างๆ วา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไมเ่ทีย่งแท ้

แน่นอน เป็นทกุข ์ ไมเ่ป็นสมบตัขิองเรา ไมใ่ช่ตวัเรา ถา้ทาํไดแ้ลว้ จติจะอยู่ห่างไกลจาก

ความทกุข ์จะมแีต่ความสุข โดยไมต่อ้งมอีะไรภายนอกเลย ไมต่อ้งมเีงนิมทีอง ไมต่อ้งมี

คู่ครอง ไมต่อ้งมสีมบตัขิา้วของต่างๆ เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลาย ท่านอยู่

อย่างนัน้ อยู่อย่างมคีวามสุขเต็มเป่ียมภายในใจ เพราะไดท้าํหนา้ทีค่รบถว้นบริบูรณ์แลว้ 

ไดท้าํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ไดล้ะบาปท ัง้ปวง ไดช้าํระใจจนสะอาดบริสุทธิ์ กาํจดั

ความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไปแลว้ จงึไดก้ลายเป็นพระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตข์ึ้นมา พวกเราก็จะเป็นเช่นนัน้เหมอืนกนั ถา้ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน 

จงึขอใหม้คีวามเชื่อม ัน่และยนิดต่ีอการปฏบิตั ิ แลว้ประโยชนสุ์ขทีพ่ระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตท์ ัง้หลายไดร้บั เรากจ็ะไดร้บัเช่นเดยีวกนั การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึ

ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๓๔๗ 

สง่เสรมิพระพทุธศาสนา 
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีมคีณะครูบาอาจารยจ์ากโรงเรียนอรุโณทยั เมอืงพทัยา ไดพ้าเดก็นกัเรียนมาทศัน

ศึกษา มาปฏบิตัศิาสนากจิ เพือ่ทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนาใหเ้จริญรุ่งเรือง เป็นร่มโพธิ์ร่ม

ไทรใหก้บัสตัวโ์ลกและกบัเดก็นกัเรียนไปนานๆ เป็นการทาํบญุทาํความด ี เป็นการ

สง่เสริมพระพทุธศาสนา ดว้ยการศึกษารํา่เรียนพระธรรมคาํสอน แลว้ก็นาํไปปฏบิตั ิพอ

ไดเ้หน็ผลแลว้วา่ดอีย่างไร มคีวามสุขมคีวามเจริญอย่างไร ก็นาํเอาไปเผยแผ่ใหก้บัผูอ้ืน่

อกีต่อหน่ึง พระพทุธศาสนาก็จะไมเ่สือ่มหายไปจากโลก การทีพ่ระพทุธศาสนาจะถูก

บรรจไุวใ้นรฐัธรรมนูญหรือไม ่ไมใ่ช่เรื่องสาํคญั เพราะเป็นเพยีงตวัอกัษร ถา้บรรจไุวไ้ดก้็

ด ีถา้ไมบ่รรจกุ็ไมเ่สยีหายอะไร เพราะศาสนาไมไ่ดอ้ยู่ในกระดาษ ไมไ่ดอ้ยู่ในหนงัสอื แต่

อยู่ในใจของชาวพทุธ อยู่ทีก่ารศึกษา อยู่ทีก่ารปฏบิตั ิถงึแมจ้ะไดบ้รรจไุวใ้นรฐัธรรมนูญ 

ถา้ไมส่นใจศึกษา ไมส่นใจปฏบิตัติาม พระพทุธศาสนาก็จะเสือ่มลงได ้ เพราะเหตขุอง

การเสือ่มและการเจริญของพระศาสนาอยู่ตรงที ่ ไดศึ้กษาและปฏบิตัติามพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้หรือไม ่จงึควรใหค้วามสนใจต่อการศึกษาและการปฏบิตั ิวนัน้ีเราก็

มาศึกษา ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม แลว้ก็ปฏบิตั ิ ดว้ยการใหท้าน รกัษาศีล นัง่สมาธิ 

เดนิจงกรม ทีจ่ะทาํใหเ้กดิความสุขขึ้นมาภายในใจของเรา  

การปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นการทาํบญุ ถา้ทาํตามที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ก็ถอืวา่ไดท้าํบญุแลว้ เช่นท่านสอนใหเ้ราใหท้าน รกัษาศีล ฟงั

เทศนฟ์งัธรรม ถา้ปฏบิตัติาม เราก็จะไดบ้ญุ คอืความสุขใจ เราจงึควรดูการกระทาํของ

เราเป็นหลกั วา่ทาํตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนหรือไม ่ถา้ไมท่าํตามก็จะไมไ่ดบ้ญุ ไมไ่ด ้

ความสุข โดยสรุปบญุคอืการกระทาํทางกายวาจาใจ ทีไ่มเ่กดิโทษ มแีต่คุณมแีต่

ประโยชน ์ท ัง้กบัตนเองและผูอ้ืน่ เช่นการถวายทานน้ี เป็นคุณเป็นประโยชนท์ ัง้ ๒ ฝ่าย 
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ผูใ้หก้็มคีวามสุขใจ ผูร้บัก็ไดป้ระโยชนจ์ากสิง่ของทีถ่วาย ถา้ทาํแลว้เกดิโทษเกดิความ

เสยีหายขึ้นมา ก็จะเป็นบาป เช่นฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ยงินกตกปลา ตบมดตบแมลง ทาํไป

แลว้นกปลามดแมลงจะตอ้งตายไป นกปลามดแมลงไมม่อีะไรต่างจากพวกเรา มี

ความรูส้กึนึกคดิเหมอืนกนั มคีวามกลวัตายเหมอืนกนั เพยีงแต่ตวัเลก็กวา่เราเท่านัน้เอง 

แต่ใจเขากบัใจเราเหมอืนกนั อยากมคีวามสุข อยากอยู่ไปนานๆ ไมอ่ยากตาย ไมอ่ยาก

ถูกฆ่าถูกทาํลายเหมอืนกนั เราจงึควรเคารพชวีติของผูอ้ืน่เท่ากบัเคารพชวีติของเรา เหน็

เขาเป็นตวัเลก็ๆ อย่าไปคดิวา่ไมม่คีวามรูส้กึเหมอืนเรา เขาเหมอืนกบัเรา เราเหมอืนกบั

ผูใ้หญ่ ตวัผูใ้หญ่กบัตวัเดก็มขีนาดไมเ่ท่ากนั แต่ใจของเดก็และใจของผูใ้หญ่เหมอืนกนั 

มคีวามรกัตวักลวัตาย ปรารถนาความสุขและความเจริญเหมอืนกนั พระพทุธเจา้จงึทรง

สอนใหม้คีวามเมตตาต่อกนั คอืใหม้คีวามปรารถนาดต่ีอกนั ใหม้องวา่เป็นเพือ่นเป็นพี่

เป็นนอ้งกนั เป็นคนทีเ่รารกั อย่าเกลยีดกนั ถา้เกลยีดใครแสดงวา่ขาดความเมตตา ถา้

รกัใครแสดงวา่มคีวามเมตตา  

จงึควรระมดัระวงัเวลาพูดอะไรทาํอะไร จะตอ้งไมใ่หผู้อ้ืน่เดอืดรอ้น เจ็บเน้ือเจ็บตวั เจ็บ

ชํา้นํา้ใจ พูดดว้ยวาจาทีสุ่ภาพ พูดคาํหยาบฟงัแลว้ทาํใหรู้ส้กึไมส่บายใจ พระพทุธเจา้จงึ

ทรงสอนใหพู้ดดว้ยวาจาทีสุ่ภาพ ไมว่า่จะพูดกบัใครก็ตาม พูดกบัคุณครูคุณพ่อคุณแม ่

กบัผูห้ลกัผูใ้หญ่ กบัเพือ่นดว้ยกนัหรือกบัผูอ้ืน่ มค่ีะ มขีา มคีรบั มผีม จะทาํใหเ้ป็นคน

น่ารกั น่าชื่นชมยนิด ีน่ายกย่องสรรเสริญ ถา้พูดคาํหยาบกจ็ะเป็นคนน่าเกลยีด น่าตาํหนิ 

เพราะคาํหยาบเป็นเหมอืนกบัขยะมลูฝอย เป็นสิง่ทีส่กปรก ฟงัแลว้ไมช่ื่นอกชื่นใจ ฟงั

แลว้ราํคาญใจ น่ีคอืการพูดทีป่ระกอบไปดว้ยความเมตตา นอกจากนัน้ก็ตอ้งพูดความ

จริง ถา้พูดความจริงไมไ่ดก้็อย่าพูด ถา้ไมอ่ยากจะพูดความจรงิก็น่ิงเฉย ไมต่อ้งพูดอะไร 

ถา้พูดโกหกก็จะทาํใหเ้ราเสยีหาย เป็นคนไมม่คุีณค่า สมมตวิา่เรามคุีณค่าอยู่ ๑๐๐ ทกุ

ครัง้ทีเ่ราพูดเทจ็พูดปด ก็เท่ากบัลดคุณค่าของเราลงไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย จาก ๑๐๐ ก็

เหลอื ๙๙ จาก ๙๙ ก็เหลอื ๙๘ ถา้พูดเทจ็พูดปดไปเรื่อยๆ ต่อไปจะไมม่คุีณค่าหลง

เหลอือยู่ในตวัเราเลย จะเป็นคนทีไ่มน่่าเชื่อถอื ไมม่ใีครเชื่อฟงัเรา เวลาขอรอ้งขอความ

ช่วยเหลอื เพราะเราเดอืดรอ้นจริงๆ จะไมม่ใีครเชื่อเรา เพราะเหน็เราพูดแต่คาํเทจ็ เมือ่

เราตอ้งการความช่วยเหลอื ก็จะไมไ่ดร้บัความช่วยเหลอืจากผูอ้ืน่ เพราะไมเ่ชื่อวา่เรา
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เดอืดรอ้นจริงลาํบากจริง ถา้พูดความจรงิตลอดเวลา พอเราเดอืดรอ้น ตอ้งการความ

ช่วยเหลอื ก็จะยนิดช่ีวยเหลอืเรา เพราะคนเราทกุคนตอ้งตกทกุขไ์ดย้ากเดอืดรอ้นบา้ง

เป็นธรรมดา การช่วยเหลอืกนัเป็นบญุเป็นกศุล ช่วยผูอ้ืน่แลว้ทาํใหเ้รามคีวามสุข ทาํให ้

เราสูงขึ้นเจริญขึ้นดขีึ้น เวลาใครเดอืดรอ้นพอทีจ่ะช่วยเหลอืได ้ ก็ควรยนิดช่ีวยเหลอืกนั 

เป็นการทาํบญุ  

เราจงึควรระมดัระวงัเวลาพูดอะไรทาํอะไร ไมใ่หเ้กดิความเสยีหายแก่ผูอ้ืน่ ไมท่าํลาย

ชวีติของผูอ้ืน่ ไมเ่อาทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองของผูอ้ืน่ทีเ่ขาไมไ่ดอ้นุญาต อยากจะได ้

เงนิทองของคุณพ่อคุณแม ่ ตอ้งขออนุญาตก่อน ขอเงนิไปซื้อขนม ซื้อหนงัสอื เงนิทอง

ของคุณพ่อคุณแมท่ีว่างไวบ้นโตะ๊ ไมไ่ดเ้ก็บไวใ้นลิ้นชกัใส่กุญแจ ถา้อยากไดก้็ตอ้งขอ

อนุญาตก่อน ถา้ไมข่ออนุญาตก็เป็นการทาํบาป สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ถา้มใีคร

เอาเงนิของเราไป เราจะรูส้กึอย่างไร ถา้เขาไมไ่ดข้อก่อน เขาเหน็วางไวก้็หยบิไปเลย เราก็

จะไมม่เีงนิใช ้ ก็จะตอ้งเสยีใจ จะตอ้งโกรธ เกดิความทกุขค์วามรุ่มรอ้นใจขึ้นมา ถา้เกดิ

ความโกรธ พระพทุธเจา้ทรงสอนใหร้ะงบัความโกรธ ถา้เราโกรธแสดงวา่เราไมม่คีวาม

เมตตาแลว้ เราตอ้งรกัษาความเมตตาไวใ้หไ้ด ้ เวลาเราโกรธใครตอ้งระงบัดว้ยการให ้

อภยั คดิวา่เป็นการทาํบญุใหท้านไปกแ็ลว้กนั ใครหยบิขา้วของของเราไป โดยทีเ่รายงั

ไมไ่ดใ้หเ้ขา ก็อย่าไปโกรธเขา คดิวา่เป็นการทาํบญุก็แลว้กนั เหมอืนวนัน้ีเราเอาขา้วของ

มาทาํบญุ มาถวายพระ พอถวายแลว้เราก็มคีวามสุขใจ มคีวามอิม่ใจ มคีวามภูมใิจ เรา

ไมโ่กรธ ไมอ่าฆาตพยาบาท เพราะต ัง้ใจจะให ้ถา้ไมโ่กรธ ยนิดทีีจ่ะเสยีสละ เราจะไดบ้ญุ

ทนัท ี ไมต่อ้งเสยีเวลามาทาํบญุทีว่ดั เราทาํบญุไดท้กุสถานทีท่กุเวลา เวลาโกรธแลว้ให ้

อภยั คดิวา่เป็นการใหท้าน เป็นการทาํบญุ เป็นการช่วยเหลอืกนั เราก็ยงัมคีวามเมตตา

อยู่ ความเมตตาน้ีจะคุม้ครองเรา ใหอ้ยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข  

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ ผูท้ีม่คีวามเมตตาย่อมมคีวามสุขท ัง้ในขณะทีต่ื่นและในขณะที่

หลบั เวลาหลบัก็ไมฝ่นัรา้ย เป็นทีร่กัของมนุษยแ์ละเทวดาท ัง้หลาย เราอยากจะใหเ้ทวดา

รกัเราคุม้ครองเรา เราไมต่อ้งไปซื้อเหรียญมาหอ้ยใหเ้สยีเวลา เพราะเหรียญทีห่อ้ยคอ

ไมใ่ช่เทวดาทีแ่ทจ้ริง เทวดาทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีก่ารทาํความด ีถา้เรามคีวามเมตตาแลว้เทวดาก็
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จะรู ้ จะมาดูแลรกัษาคุม้ครองเรา ใหแ้คลว้คลาดปลอดภยัจากอนัตรายท ัง้หลาย ผูท้ีม่ ี

ความเมตตาจะไมต่ายดว้ยยาพษิ ไมต่ายดว้ยศสัตราวุธ ไมถู่กยงิตาย ไมถู่กแทงตาย 

เพราะไมม่ใีครฆ่าคนทีม่คีวามเมตตา คนทีท่าํแต่ความด ีคนทีช่่วยเหลอืผูอ้ืน่ คนทีถู่กฆ่า

ตายเป็นคนทาํบาป เบยีนเบยีดผูอ้ืน่ สรา้งความโกรธแคน้ใหก้บัผูอ้ืน่ ไปลกัทรพัยไ์ป

ปลน้ไปจี้ ไปต่อสูก้บัเจา้หนา้ทีต่าํรวจ กจ็ะตอ้งถูกยงิตาย ถา้ไมไ่ปลกัทรพัย ์ไมไ่ปทาํรา้ย

ผูอ้ืน่ ก็จะไมม่ใีครมาทาํรา้ยเรา ถา้อยากจะอยู่อย่างปลอดภยั ตอ้งมเีมตตาต่อกนั เป็น

สิง่ทีจ่ะปกป้องคุม้ครองรกัษาเราจริงๆ ไมใ่ช่พระทีห่อ้ยไวท้ีค่อ บางทพีระยงัรกัษาตวัเอง

ไมไ่ดเ้ลย เผลอไปวางไวท้ีไ่หนก็หายไปได ้ คุม้ครองไมไ่ด ้ พระทีห่อ้ยคอมไีวส้าํหรบั

เตอืนใจเรา ใหม้คีวามเมตตาต่อกนั ไมเ่บยีดเบยีนกนั มคีวามกรุณาต่อกนั ช่วยเหลอืกนั

สงเคราะห ์ถา้มคีวามเมตตากรุณา ดูแลกนัช่วยเหลอืกนัแลว้ จะมมีนุษยแ์ละเทวดาคอย

ปกป้องเรา จงึอย่าหลงประเดน็ ทกุวนัน้ีเราเขา้ใจผดิกนั คดิวา่มเีหรียญมพีระหอ้ยคอ

แลว้ จะปลอดภยั เป็นไปไมไ่ด ้คนทีห่อ้ยพระถูกปลน้ ถูกจี้ ถูกฆ่าก็ม ีประสบอบุตัเิหตุ

ตายไปก็ม ี คนทีไ่มห่อ้ย ไมต่ายก็ม ี ไมไ่ดอ้ยู่ทีห่อ้ยหรือไมห่อ้ย อยู่ทีว่า่ถงึวาระหรือยงั 

เมือ่ถงึแลว้ก็ตอ้งตายไป ไมว่า่จะหอ้ยพระหรือไม ่ 

ชวีติจะส ัน้หรือจะยาวอยู่ทีบ่ญุกรรมทีไ่ดท้าํมา บญุเป็นเหมอืนนํา้มนัรถ ถา้เตมินํา้มนัเต็ม

ถงั ก็จะไปไดไ้กลกวา่ เตมินํา้มนัเพยีงครึ่งถงั ไปไดเ้พยีงครึ่งทาง เตมินํา้มนัเต็มถงัก็ไป

ไดสุ้ดทาง ฉนัใดบญุถา้ทาํไวม้ากอายุก็จะยนืยาวนาน ถา้ทาํบญุนอ้ยอายุก็จะส ัน้ อยู่ตรง

น้ีต่างหาก อยู่ทีก่ารกระทาํของเรา ไมไ่ดอ้ยู่ทีใ่คร ไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ระพทุธเจา้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ระ

อริยสงฆ ์ไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่หรียญ ไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ระพทุธรูป อยู่ทีต่วัเรา อยู่ทีก่ารทาํความด ีขอให ้

เชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนและปฏบิตัติาม คอืทาํความดใีหม้ากๆ มคีวามเมตตา

กรุณาต่อกนั มคีวามกตญั�ูกตเวทใีหร้าํลกึถงึพระคุณของบดิามารดาครูบาอาจารย ์

แลว้ตอบแทนบญุคุณเท่าทีจ่ะทาํได ้ ถา้เป็นเดก็ก็ตอบแทนดว้ยการใหค้วามเคารพ เชื่อ

ฟงัคุณพ่อคุณแมค่รูบาอาจารย ์ ทา่นจะพูดส ัง่สอนอะไรเรา ใหพ้นมมอืต ัง้ใจฟงัสิง่ทีท่า่น

พูด ถงึแมจ้ะไมช่อบฟงั ก็อย่าไปเถยีง อย่าไปปฏเิสธ เพราะท่านเกดิมาก่อนเรา มปีระสบ

ประการณ์มามากกวา่เรา รูอ้ะไรดอีะไรไมด่ ี อะไรเป็นคุณเป็นประโยชน ์ อะไรเป็นโทษ 

เราก็ควรเชื่อฟงัและปฏบิตัติาม แลว้เราจะปลอดภยั โบราณมคีาํพูดอยู่วา่ เดินตามหลงั
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ผูใ้หญ่หมาไม่กดั เดนิไปเองโดนหมากดั ถา้ไมอ่ยากใหห้มากดัก็ใหเ้ดนิตามผูใ้หญ่ คอื

เชื่อฟงัผูใ้หญ่ เชื่อฟงัคุณพ่อคุณแม ่ เชื่อฟงัครูบาอาจารย ์ จะปลอดภยั ถา้ไมเ่ชื่อฟงัก็

จะตอ้งเสีย่งกบัภยัอนัตรายต่างๆ เพราะไมรู่ว้า่อะไรผดิอะไรถูก อะไรดอีะไรช ัว่ อะไรเป็น

คุณอะไรเป็นโทษ ส่วนใหญ่จะทาํในสิง่ทีเ่ป็นโทษเป็นพษิเป็นภยักบัเรา แลว้ก็ตอ้งมาเสยี

อกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้เวลาตกทกุขไ์ดย้าก ลาํบากลาํบน ตดิคุกตดิตะราง จงึควรตอบ

แทนบญุคุณของคุณพ่อคุณแม ่ของครูบาอาจารย ์ดว้ยการเชื่อฟงัคาํส ัง่สอนของท่านและ

ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั จะมแีต่ความสุขความเจริญกา้วหนา้โดยถ่ายเดยีว จงึขอฝาก

เรื่องของการทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา และการสรา้งความสุขความเจริญใหก้บัตนเอง 

ดว้ยการศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้นาํไปปฏบิตั ิ การแสดงก็เหน็วา่

สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเทา่น้ี  
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กณัฑท์ี่ ๓๔๘ 

รูร้กัสามคัคี 
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีเป็นวนัพระ วนัธรรมสวนะ วนัฟงัธรรม เป็นวนัชาํระกายวาจาใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ 

เพือ่ความสุขความเจริญ ความร่มเยน็เป็นสุข พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหพ้ทุธศาสนิกชน 

ใหห้ม ัน่เขา้วดักนัเป็นประจาํ อย่างนอ้ยอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ เพือ่จะไดท้าํภารกจิทางศาสนา 

คอืชาํระกายวาจาใจใหส้ะอาด เน่ืองจากกายวาจาใจก็เป็นเหมอืน เสื้อผา้ทีส่วมใส่ 

หลงัจากทีใ่ส่ไปแลว้ตอ้งเปรอะเป้ือน ตอ้งนาํไปซกั เอาไปรีด เอาไปทาํความสะอาด 

ตลอดระยะเวลา ๗ วนัทีผ่่านมา เรามกีารกระทาํ มกีารพูด มกีารคดิ ทีท่าํใหเ้ปรอะเป้ือน

เช่นกนั เช่นการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปด พูดเพอ้เจอ้ พูด

คาํหยาบ พูดส่อเสยีด คอืพูดเพือ่ใหแ้ตกสามคัค ี ไมไ่ดห้มายถงึพูดเสยีดส ีทีท่าํใหผู้อ้ืน่

เจ็บชํา้นํา้ใจ พูดส่อเสยีดคอืพูดยุยงส่งเสริมใหเ้กดิความแตกแยกสามคัค ี เช่นยุยงให ้

สามภีรรยาทะเลาะววิาทกนั ยงุยงใหค้นในสงัคมแตกแยกกนั เมือ่มกีารแตกแยกกนัแลว้

ย่อมไมม่คีวามสุข ไมม่คีวามเจริญ สงัคมจงึตอ้งมคีวามรกัความสามคัคกีนั จงึจะอยู่กนั

ไดอ้ย่างร่มเยน็เป็นสุข เจริญกา้วหนา้ ดงัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงเนน้สอนอยู่

เสมอวา่ ใหรู้ร้กัสามคัค ีคอืใหร้กักนั ใหส้ามคัคกีนั จงึตอ้งระมดัระวงัไมใ่หพู้ดส่อเสยีด 

เพราะพูดไปแลว้ไมเ่กดิประโยชนม์แีต่จะเกดิโทษ ถงึแมจ้ะเป็นความจรงิก็ไมค่วรพูด 

ความจริงบางอย่างไมพู่ดเสยีจะดกีวา่ พูดไปแลว้ทาํใหท้ะเลาะววิาท ตอ้งทาํรา้ยกนั เช่น

ไปเหน็สามเีขาไปกบัคนอืน่ ก็ไปบอกภรรยาเขาอย่างน้ีเป็นตน้ พูดไปแลว้มนัเกดิ

ประโยชนอ์ะไร พูดไปแลว้ทาํใหภ้รรยาตอ้งเจ็บชํา้นํา้ใจ โกรธแคน้ขึ้นมา ถา้ไมพู่ดก็จะไม่

รู ้ ก็ยงัรกักนัอยู่ ปลอ่ยใหรู้เ้องดกีวา่ น่ีคอืการพูดทีจ่ะทาํใหเ้กดิความเปรอะเป้ือน ซึง่เรา

ก็คงพูดกนัอยู่เรื่อยๆ พูดปดบา้ง พูดเพอ้เจอ้บา้ง พูดคาํหยาบบา้ง พูดส่อเสยีดบา้ง พอ

ถงึวนัพระก็มาชาํระกนั ดว้ยการต ัง้ใจใหมว่า่จะไมพู่ดอย่างนัน้อกี  
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ส่วนความเปรอะเป้ือนทางใจก็มอียู ่๓ ประการดว้ยกนัคอื ความโลภ ความโกรธ ความ

หลง เวลาเราโลภ เราโกรธ เราหลง ก็ทาํใหใ้จเปรอะเป้ือนเศรา้หมอง มคีวามทกุข ์ ไม่

สบายอกไมส่บายใจ พระพทุธเจา้จงึทรงส ัง่สอนใหห้ม ัน่ชาํระใจใหส้ะอาด เพราะเป็น

ตน้เหตขุองการกระทาํและการพูด ถา้ใจดกีจ็ะพูดดทีาํด ีถา้ใจไมด่กี็จะพูดไมด่ทีาํไมด่ ีใจ

จะดไีดก็้ตอ้งไมโ่ลภ ไมโ่กรธ ไมห่ลง ถา้ใจโลภใจโกรธใจหลง ก็จะไมพู่ดดทีาํด ี เวลา

โกรธจะใชผ้รุสวาทวาจา พูดคาํหยาบ เวลาโลภก็จะพูดในสิง่ทีไ่มเ่ป็นความจริง เวลา

อจิฉาริษยาก็จะพูดส่อเสยีด เหน็ใครไดด้กี็จะพูดยุยงใหเ้กลยีดชงัใหแ้ตกแยกกนั สิง่ที่

สาํคญัทีสุ่ดก็คอืการดูแลใจ ถา้ดูแลใจไมใ่หโ้ลภโกรธหลงไดแ้ลว้ ก็จะทาํดพีูดด ี ตน้เหตุ

ของการกระทาํและการพูดท ัง้ดแีละไมด่ ี อยู่ทีใ่จเป็นหลกั ถา้ใจสงบน่ิง ปราศจากความ

โลภโกรธหลง ก็จะไมท่าํไมพู่ดในสิง่ทีเ่สยีหาย ถา้ใจโลภโกรธหลง ก็จะทาํจะพูดในสิง่ที่

ไมด่ ี พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหเ้ฝ้าดูใจเป็นหลกั สงัเกตดูใจทกุขณะ เช่นในขณะน้ีใจ

เป็นอย่างไร โลภหรือไม ่ โกรธหรือไม ่ หลงหรือไม ่ ถา้นัง่สงบสบายกจ็ะไมโ่ลภ ไมโ่กรธ 

ไมห่ลง ถา้เรานัง่ไมต่ดิ แสดงวา่มคีวามโลภแลว้ อยากจะลกุหนีไป เพราะหงดุหงดิ

ราํคาญใจ ขอใหดู้ใจเป็นหลกั ถา้ใจไมส่งบน่ิง ก็แสดงวา่กาํลงัวุน่วาย ก็จะพูดหรือทาํใน

สิง่ทีไ่มด่ ีจงึตอ้งเฝ้าดูใจเสมอ เวลาเหน็ใครพูดอะไรทาํอะไร ตอ้งดูใจเราวา่พอใจหรือไม ่

ถา้ไมพ่อใจก็จะโกรธ จะพูดจะทาํไมด่ ีถา้รูว้า่ไมพ่อใจ ก็ไมค่วรพูดไมค่วรทาํอะไร ใหน่ิ้ง

เฉยไว ้ถงึแมจ้ะสรา้งความเสยีหายใหก้บัเรา ก็ตอ้งน่ิงเฉยไวก่้อน ถา้ไปพูดไปทาํอะไร จะ

ทาํใหเ้กดิความเสยีหายมากขึ้นไปอกี ความเสยีหายเกดิขึ้นแลว้ จะพูดหรือไมก่็ลบให ้

หายไปไมไ่ด ้การน่ิงเฉยจะยบัย ัง้ปญัหาไมใ่หบ้านปลาย  

พออารมณ์สงบตวัลง ก็จะสบายใจ อารมณ์ต่างๆทีอ่ยู่ในใจ ไมว่า่จะเป็นความไมพ่อใจ 

ความโกรธ ความโลภ ความอยากต่างๆ ก็ไมไ่ดอ้ยู่ไปตลอด เกดิขึ้นแลว้ก็ดบัไป เหมอืน

แสงหิง่หอ้ย ทีเ่กดิดบัเกดิดบัอยู่ตลอดเวลา ถา้มสีตจิะรูท้นัอารมณ์ รูแ้ลว้จะได ้

ระมดัระวงั ถา้ไมจ่าํเป็นตอ้งทาํอะไร ก็น่ิงเฉยไว ้ แลว้ทกุอย่างจะดเีอง พออารมณ์สงบ

แลว้ จะมองทกุสิง่ทกุอย่างไปอกีแบบหน่ึง ขณะทีม่อีารมณ์โกรธ ก็อยากจะทาํรา้ยผูอ้ืน่ 

พอหายโกรธแลว้ ก็จะไมอ่ยากทาํ ถา้ทาํก็จะเสยีใจในภายหลงั ปญัหาอยู่ทีต่วัเราเอง คน

อืน่ไมส่ามารถทาํใหเ้ราโกรธได ้ถา้เราไมม่คีวามโกรธ ต่อใหท้าํรา้ยเราฆ่าเรา กจ็ะไมโ่กรธ 
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ถา้มคีวามโกรธ พอใครพูดอะไรนิดทาํอะไรหน่อย ก็จะโกรธขึ้นมาทนัท ี คนอืน่เพยีง

จดุชนวน ถา้มเีชื้อก็จะลกุขึ้นมาทนัท ีถา้ไมม่เีชื้อต่อใหจ้ดุอย่างไรไฟก็จะไมล่กุ เราจงึตอ้ง

กาํจดัเชื้อภายในใจ ทีท่าํใหใ้จลกุเป็นไฟขึ้นมา ทาํใหใ้จรุ่มรอ้นทกุขก์งัวล คอืความโลภ

ความโกรธความหลงน้ีเอง เป็นเชื้อไฟในใจทีต่อ้งกาํจดัใหไ้ด ้ อย่าไปส่งเสริม เวลาโลภก็

ไมโ่ลภตาม เวลาโกรธก็ไมโ่กรธตาม เวลาหลงก็ไมห่ลงตาม วธิีทีส่่งเสริมความโลภความ

โกรธความหลงใหม้มีากขึ้น ก็คอืเวลาโลภก็โลภตาม เวลาโกรธก็โกรธตาม เวลาหลงก็

หลงตาม ถา้ทาํอย่างน้ีก็จะทาํใหม้คีวามโลภความโกรธความหลงมากขึ้น ทาํใหไ้ฟลกุมาก

ขึ้น ทาํใหม้คีวามทกุขม์ากยิง่ขึ้น เราจงึตอ้งต่อสูก้บัความโลภความโกรธความหลงเสมอ  

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหใ้ชเ้หตผุลเวลาทีม่คีวามโลภ อยากไดส้ิง่หน่ึงสิง่ใด ใหพ้จิารณาวา่

ถา้ไมไ่ดแ้ลว้ จะอยู่ไดห้รือไม ่ถา้อยู่ไดก้็ไม่ควรเอามา ใหต้ดัความโลภ ตดัความอยากไป 

เหน็คนอืน่มสีิง่น ัน้สิง่น้ี ก็อยากไดท้ ัง้ๆทีไ่ม่มกี็อยู่ได ้ ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร ก็ควรจะหกัหา้ม

จติใจ เพราะจะสุขสบายกวา่ ถา้อยากไดอ้ะไรก็ตอ้งเสยีเงนิเสยีทองไปซื้อหามา ตอ้งดูแล

รกัษา ตอ้งเสยีอกเสยีใจเวลาจากเราไปหายไป น่ีคอืวธิีเอาชนะความโลภ ความอยากได ้

คอืใชเ้หตผุล ถา้ไมม่แีลว้ไมต่ายก็แสดงวา่ไมต่อ้งเอามา พระพทุธเจา้ทรงสอนใหอ้ยู่อย่าง

มกันอ้ยสนัโดษ อย่าไปโลภมาก เอานอ้ยๆ เอาเท่าทีจ่าํเป็น พอมพีอกนิก็พอแลว้ มี

มากกวา่น้ีก็ไมไ่ดท้าํใหใ้จมคีวามสุขมากไปกวา่น้ี แต่กลบัจะทาํใหม้คีวามทกุขม์ากยิง่ขึ้น 

ตอ้งคอยดูแลรกัษา ตอ้งคอยห่วงคอยกงัวล ตอ้งรอ้งห่มรอ้งไห ้เศรา้โศกเสยีใจ เมือ่ตอ้ง

จากกนัไป ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีใ่จทีไ่มโ่ลภ ไมโ่กรธ ไมห่ลง จะไมท่กุขก์บัอะไร เราจงึ

ตอ้งต่อสูก้บัความโลภดว้ยการใชเ้หตผุล ต่อสูก้บัความโกรธดว้ยความเมตตา ใหอ้ภยั 

ไมจ่องเวร ไมว่า่ใครจะพูดอะไรทาํอะไร สรา้งความเดอืดรอ้น สรา้งความเจ็บชํา้นํา้ใจให ้

มากนอ้ยเพยีงไร ถา้ไมโ่กรธ ใหอ้ภยั ไมจ่องเวร ก็จะไมม่ปีญัหาอะไร สิง่ทีเ่ขาพูดไปแลว้

ทาํไปแลว้ก็ผ่านไปแลว้ ถา้เป็นขา้วของก็เสยีไปแลว้ แต่อย่าไปเสยีใจตามไปดว้ย เช่นถูก

แย่งเอาสมบตัไิป เอาไปแลว้ เสยีของไปแลว้ เสยีอย่างเดยีวก็พอ อย่าเสยีสองอย่าง คอื

อย่าเสยีใจดว้ย เสยีใจน่ีมนัทกุขท์รมานมาก เสยีของไปก็เท่านัน้ ถา้รูจ้กัเสยีกลบัมี

ความสุข ถา้คดิวา่เอาไปไดก้็ด ี จะไดห้มดภาระกนั จะไดไ้มต่อ้งมาห่วงมากงัวล ไมต่อ้ง

มาเสยีอกเสยีใจในภายหลงั  
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อย่างวนัน้ีญาตโิยมก็เสยีเงนิเสยีทองเสยีขา้วเสยีของ แต่กลบัไมท่กุขใ์จแต่อย่างใด 

เพราะต ัง้ใจจะเสยี ยนิดทีีจ่ะเสยี ยนิดทีีจ่ะมาทาํบญุใหท้าน ฉนัใดเวลาทีเ่สยีอะไรไป 

ขอใหค้ดิวา่เป็นการทาํบญุใหท้าน เรียกวา่อภยัทาน อภยัทานก็เป็นการใหเ้หมอืนกนั 

เหมอืนกบัการใหข้า้วของเงนิทอง ทีเ่รียกวา่วตัถทุาน ส่วนการใหอ้ภยัไมถ่อืโทษโกรธ

เคอืง ไมจ่องเวรจองกรรม เรียกวา่อภยัทาน ก็เป็นบญุเป็นกศุลเหมอืนกนั น่ีคอืวธิีที่

เอาชนะความโกรธ ส่วนความหลงก็ตอ้งใชป้ญัญา ตอ้งเขา้ใจวา่สิง่ต่างๆ ทีห่ลงอยากได ้

อยากมมีาเป็นของเรา อยากจะใหอ้ยู่กบัเราไปนานๆ อยากจะใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี

ไปนานๆ เป็นไปไมไ่ด ้ เพราะเราอยู่ในโลกของความไม่เทีย่งแทแ้น่นอน มกีาร

เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีเ่กดิมาแลว้

จะไมด่บัไป ทกุสิง่ทกุอย่างมเีกดิมดีบัเป็นธรรมดา มกีารเปลีย่นแปลงเป็นธรรมดา เช่น

ร่างกายของเรา เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายเป็นธรรมดา สมบตัขิา้วของเงนิทอง

และบคุคลต่างๆ ก็เป็นเช่นเดยีวกนัมกีารเปลีย่นแปลง จากใหมก่ลายเป็นเก่า จากเก่าก็

กลายเป็นของเสยี ของชาํรุดไป หรือตายไป เป็นเรื่องปกต ิเป็นเรื่องธรรมดา จงึอย่าหลง

ยดึตดิกบัสิง่ต่างๆ เราอยู่ในโลกน้ีเกดิมาในโลกน้ี ไมไ่ดเ้กดิมาเพือ่ครอบครองสมบตัขิา้ว

ของเงนิทองบคุคลต่างๆ เพราะไมส่ามารถครอบครองไปไดต้ลอดเวลา การมาเกดิน้ีเป็น

การมาใชบ้ญุใชก้รรม มาสรา้งบญุสรา้งกรรมใหม ่อยู่ทีว่า่จะเลอืกทาํอะไร  

เวลามคีวามสุขความเจริญ แสดงวา่กาํลงัรบัอานิสงสข์องบญุเก่า เวลาตกทกุขไ์ด ้

ยากลาํบากลาํบน มเีรื่องมรีาวมปีญัหา มคีวามทกุข ์ มคีวามวุน่วาย มคีวามเศรา้โศก

เสยีใจ แสดงวา่กาํลงัใชก้รรมเก่า ผลของบญุเก่าและกรรมเก่าเราหา้มไมไ่ด ้ จะตอ้ง

เกดิขึ้น มสีิง่เดยีวทีเ่ราทาํได ้ ก็คอืสูม้นัรบัรูม้นัดว้ยจติใจทีน่ิ่งสงบ ไมส่ยีอกเสยีใจ ไม่

โทษใคร ไมต่โีพยตพีาย ไมโ่ทษตวัเราเอง แต่โทษกรรมเก่า จงึตอ้งมารบัใชก้รรมเก่า 

ส่วนการสรา้งบญุและสรา้งกรรมใหมเ่ราเลอืกได ้ สรา้งบญุก็ได ้ สรา้งกรรมก็ได ้ เราเลอืก

ได ้ ถา้เชื่อฟงัพระพทุธเจา้และปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ชาํระกายวาจาใจให ้

สะอาด ก็เป็นการสรา้งบญุไมส่รา้งบาปไปในตวั ถา้ทาํแต่บญุไมท่าํบาป ก็จะมแีต่ผลบญุ

ปรากฏขึ้นมาใหเ้ชยชม ไมม่ผีลบาปกรรมใหเ้ผชญิ ใหท้กุขย์ากลาํบาก ทกุสิง่ทกุอย่างที่

เกดิขึ้นกบัตวัเรา พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่เกดิขึ้นจากการกระทาํของเรา เป็นเหตทุีท่าํให ้
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เราสุข ใหเ้ราทกุข ์ ใหเ้ราเจริญ ใหเ้ราเสือ่ม ในปจัจบุนัน้ีพวกเรามคีวามแตกต่างกนั ไม่

เหมอืนกนั รวยจนไมเ่ท่ากนั รูปร่างหนา้ตาสวยงามไมเ่ท่ากนั อายุส ัน้ยาวไมเ่ท่ากนั เป็น

ผลของบญุของกรรมทีไ่ดท้าํในอดตี แกไ้ขไมไ่ด ้ สิง่ทีแ่กไ้ขไดก้็คอือนาคตของเรา เรา

สามารถลขิติอนาคตของเราได ้ ใชก้รรมเป็นตวัลขิติอนาคต ศาสนาพทุธสอนเรื่องกรรม

ลขิิต ไมไ่ดส้อนเรื่องพรหมลขิติ ไมม่พีรหมทีไ่หนจะมาลขิติชวีติของเราได ้ มกีารกระทาํ

ของเราเท่านัน้ ทีจ่ะลขิติชวีติของเราได ้ ถา้คดิดพีูดดทีาํด ี ก็จะสรา้งความสุขความเจรญิ

ใหก้บัเรา ถา้คดิไมด่พีูดไมด่ทีาํไมด่ ีก็จะลขิติชวีติทีไ่มด่ใีหก้บัเรา  

พระพทุธเจา้ไมส่ามารถลขิติชวีติของเราได ้ ทาํไดเ้พยีงสอนเราใหเ้รารูว้า่ อะไรดอีะไรช ัว่ 

จะทาํหรือไมท่าํ ไมม่ใีครบงัคบัเราได ้ เราเท่านัน้ทีจ่ะตอ้งเป็นผูต้ดัสนิใจและทาํเอง ถา้ยงั

ไมรู่ย้งัไมแ่น่ใจ ก็ขอใหเ้ชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไวก่้อน อย่าปฏเิสธคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เพราะพระพทุธเจา้ทรงรูจ้ริงเหน็จริง ทรงไดส้มัผสักบัผลทีไ่ดก้ระทาํมาแลว้ 

จงึรูอ้ย่างแมน่ยาํวา่ ทาํดไีดด้ ี ทาํช ัว่ไดช้ ัว่ ถา้เรายงัไมรู่ย้งัไมแ่น่ใจ ก็อย่าไปปฏเิสธ ให ้

เชื่อพระพทุธเจา้ เพราะทรงเปรียบเหมอืนคนตาด ี ส่วนเราเป็นเหมอืนคนตาบอด คนตา

บอดจะเหน็เหมอืนคนตาดไีมไ่ด ้ คนตาบอดจงึตอ้งเชื่อคนตาด ี นอกจากไปเจอคนตาดทีี่

ใจไมด่ ี ชอบหลอกคนอืน่ ก็ถอืวา่เป็นกรรม แต่พระพทุธเจา้ไมไ่ดเ้ป็นคนแบบนัน้ ทรง

เป็นคนตาดแีละใจดดีว้ย มคีวามเมตตากรุณาสงสารสตัวโ์ลก ทรงเหน็วา่ถา้สตัวโ์ลกไมม่ี

ใครสอน ก็จะตอ้งทกุขท์รมานไปกบัการเวยีนวา่ยตายเกดิ ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น เพราะไมรู่ว้ธิี

ดาํเนินชวีติใหสุ้ขใหเ้จริญ จงึทรงสละเวลาอทุศิชวีติของพระองคส์ ัง่สอนสตัวโ์ลก ใหหู้ตา

สวา่งขึ้นมา ผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัแลว้มศีรทัธาความเชื่อ นาํเอาไปปฏบิตัจินไดร้บัผลทีด่เีลศิ มี

เป็นจาํนวนมาก หลดุพน้จากความทกุข ์หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ มเีป็นจาํนวน

มากมาย ต ัง้แต่วนัแรกทีท่รงประกาศสอนพระศาสนาจนมาถงึปจัจบุนัน้ี แมพ้ระพทุธเจา้

จะไมไ่ดม้ชีวีติอยู่แลว้ก็ตาม แต่พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ยงัทาํหนา้ทีเ่ป็นพระ

ศาสดา เป็นครูเป็นอาจารยแ์ทนพระพทุธเจา้ได ้ ถา้นอ้มเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้ ที่

สอนใหเ้ขา้วดัอยู่อย่างสมํา่เสมอ เพือ่มาชาํระกายวาจาใจ ดว้ยการทาํบญุใหท้าน รกัษา

ศีล ปฏบิตัธิรรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรมแลว้ รบัรองไดว้า่ชวีติของเราจะกา้วไปสู่ความร่มเยน็

เป็นสุขอย่างแน่นอน  



67 
 

จงึควรเชื่อแลว้นอ้มเอามาปฏบิตั ิพอเหน็ผลแลว้จะหายสงสยั ไมต่อ้งเชื่อพระพทุธเจา้อกี

ต่อไป เหมอืนกบัรบัยาจากหมอมา ตอนตน้ก็ไมแ่น่ใจวา่จะรกัษาโรคใหห้ายไดห้รือไม ่

พอรบัประทานแลว้ อาการดขีึ้นตามลาํดบั ก็ไมต่อ้งเชื่อหมอแลว้ เพราะรูแ้ลว้ มคีวาม

ม ัน่ใจแลว้ วา่ยาทีไ่ดม้าเป็นยาทีว่เิศษจริงๆ รกัษาโรคใหห้ายไดจ้ริงๆ ฉนัใดเมือ่ไดเ้หน็

ผลจากการปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนแลว้ จะไมส่งสยัในพระพทุธเจา้อกีต่อไป จะไม่

ตอ้งเชื่อก่อน พระพทุธเจา้สอนใหท้าํอะไร จะรีบทาํทนัทเีลย เพราะมคีวามม ัน่ใจในพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ แต่ในเบื้องตน้อาจจะลาํบากหน่อย เพราะยงัไมเ่หน็

ผล เน่ืองจากปฏบิตัไิมม่ากพอ ยงัทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล นัง่สมาธิ เจริญปญัญาไมม่าก

พอ จงึไมเ่หน็ผล ยงัลงัเลสงสยัอยู่ ถา้เหน็ผลแลว้ จะเกดิความยนิดทีีจ่ะทาํใหม้าก

ยิง่ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเหน็แลว้วา่ไมม่อีะไรในโลกน้ี ทีจ่ะมคุีณค่ายิง่กวา่ผลทีเ่กดิจากการ

ปฏบิตั ิ ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพราะทาํใหจ้ติใจมคีวามสุขมากขึ้น มี

ความทกุขน์อ้ยลง ทาํใหเ้ป็นคนดมีากขึ้น ทาํใหโ้ลภนอ้ยลง โกรธนอ้ยลง หลงนอ้ยลง มี

ความเมตตากรุณามากขึ้น ถา้ยงัไมเ่หน็ผลก็ตอ้งทาํใหม้ากขึ้น จะไมผ่ดิหวงัอย่างแน่นอน 

การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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