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กัณฑ์ท่ี ๓๓๙

ทําใจให้สว่าง

๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๐
การฟังเทศน์ฟงั ธรรม เป็ นการทําใจให้สว่าง เพราะจะได้ฟงั ในสิง่ ทีไ่ ม่ได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน
สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาแล้ว เมือ่ ได้ฟงั บ่อยๆก็จะเกิดความกระจ่าง ความเข้าอกเข้าใจดียง่ิ ขึ้น
เรื่องทีพ่ วกเรามักจะไม่ค่อยได้ยนิ ได้ฟงั กัน ก็คอื เรื่องบาป เรื่องบุญ เรื่องนรก เรื่อง
สวรรค์ เรื่องเวียนว่ายตายเกิด เรื่องมรรคผลนิพพาน เป็ นเรื่องทีจ่ ะไม่ค่อยได้ยนิ ได้ฟงั
กัน ถ้าไม่ได้มาวัด เพราะเวลาอยู่นอกวัดก็จะฟังแต่เรื่องการบ้านการเมือง เรื่องทํามาหา
กิน เรื่องหาความสุขตามสถานทีต่ ่างๆ ดูหนังเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ใจของพวกเราจึงไม่สว่าง
ไสว เพราะเรื่องต่างๆทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั กันนัน้ ไม่ได้ทาํ ให้เกิดแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมาในใจ
มีแต่จะสร้างความมืดบอด คือความหลงให้มมี ากยิง่ ขึ้น ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั แต่เรื่องทํามาหา
กิน หาเงินหาทอง หายศหาตําแหน่ง หาคําสรรเสริญ หาความสุขจากรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะต่างๆ ก็จะยิง่ ทําให้ใจมืดบอดมากขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถา้ มาวัดจะได้ยนิ เรื่องกรรม
ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ ทําบุญได้ไปสวรรค์ ทําบาปได้ไปตกนรก ถ้าปฏิบตั ธิ รรม ชําระ
ความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจได้ ก็จะได้ไปถึงพระนิพพาน มีแต่
พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกเท่านัน้ ทีจ่ ะรู้ได้ พวกเราทีเ่ ป็ นปุถชุ นคนธรรมดา ไม่มี
ทางรู้เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ เรื่องเวียนว่ายตายเกิด เรื่องการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตาย
เกิดได้เลย เราจึงต้องอาศัยการได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพือ่ จุด
ประกายแสงสว่างให้ปรากฏขึ้นมาในจิตในใจ พอให้เห็นเรื่องราวต่างๆทีเ่ ราไม่เคยเห็นมา
ก่อน เพือ่ จะได้ปฏิบตั ใิ ห้ได้เห็นมากยิง่ ๆขึ้นไป จนเห็นอย่างแจ้งชัด เช่นเดียวกับ
พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย
ถ้าไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ก็จะไม่รู้วา่ นรกมีจริง สวรรค์มจี ริง จะคิดว่าเป็ นเรื่องนิยาย เพราะเรา
มักจะได้ยนิ เรื่องนรกสวรรค์อยู่ในนิยาย อยู่ในละคร ก็เลยคิดว่าเป็ นเรื่องของนิยาย เป็ น
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เรื่องของละครไป แต่ความจริงนรกและสวรรค์เป็ นสิง่ ทีม่ จี ริง เพียงแต่ไม่ได้เป็ นสถานที่
เหมือนกับสถานทีน่ ้ ี ทีเ่ ราขับรถมาได้ นรกสวรรค์เราขับรถไปไม่ได้ นัง่ เครื่องบินไปไม่ได้
ไปได้ดว้ ยการกระทําของเรา ถ้าทําบุญก็ได้ไปสวรรค์ ถ้าทําบาปก็ได้ไปนรก สวรรค์
แปลว่าความสุขใจ ความเย็นใจ นรกแปลว่าความร้อนใจ ความทุกข์ใจ นรกและสวรรค์
จึงไม่ได้อยู่ทไ่ี หน อยู่ในใจของเรานี้เอง เป็ นสภาวธรรมทีเ่ กิดขึ้นจากการกระทําของเรา
ถ้าทําดีทาํ บุญทํากุศล ใจก็จะเย็นจะสงบ เป็ นสวรรค์ข้นึ มา ถ้าทําบาปทํากรรม อาฆาต
พยาบาท โหดร้ายทารุณ ใจก็จะรุ่มร้อน เป็ นนรกขึ้นมา นี่คอื เรื่องของใจทีเ่ ราจะไม่ค่อยรู้
กัน รู้แต่เรื่องของร่างกายเท่านัน้ เพราะเห็นแต่ร่างกาย ไม่เห็นใจ แต่ทกุ วันนี้ทเ่ี ราสุขทีเ่ รา
ทุกข์ ทีเ่ ราร้องห่มร้องไห้ ทีเ่ ราหัวเราะ ก็เพราะใจต่างหาก เวลาใจมีความสุขก็ดอี กดีใจ
หัวเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส เวลาใจมีความทุกข์ ก็เศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ แต่เราไม่
เห็นใจผูท้ าํ ให้เราร้องห่มร้องไห้ ให้เราดีอกดีใจ คิดว่าเป็ นร่างกาย แต่ความจริงแล้ว
ร่างกายเป็ นเพียงเครื่องมือของใจเท่านัน้ เอง เป็ นเหมือนรถยนต์คนั หนึ่ง ถ้าไม่มคี นขับรถ
รถยนต์ก็จะจอดอยู่เฉยๆ ไม่สามารถขยับเขยื้อนไปไหนได้ ฉันใดร่างกายถ้าไม่มใี จ ก็จะ
เป็ นเหมือนคนตาย จะนอนนิ่งแข็งอยู่เฉยๆ จะพูดอะไรก็ไม่ได้ จะทําอะไรก็ไม่ได้ เพราะ
ไม่มใี จสังให้
่ พูด สังให้
่ ไปทําสิง่ นัน้ ทําสิง่ นี้ วันนี้ใจก็สงให้
ั ่ เรามาวัดมาทําบุญ เมือ่ ทําบุญ
แล้วใจก็มคี วามสุข มีความเย็น มีความสบาย ตอนนี้ใจของเราก็เป็ นสวรรค์ ใจได้ขึ้น
สวรรค์แล้ว
แต่ถา้ เดีย๋ วเราไปทําอย่างอืน่ ไปเกิดความโลภ เกิดความอยากได้ แล้วก็ไปเบียดเบียน
ผูอ้ น่ื เพือ่ ให้ได้มาในสิง่ ทีต่ อ้ งการ ใจก็จะเป็ นนรกไป เป็ นเปรตไป เป็ นอสุรกายไป ถ้ามี
ความรุ่มร้อน อาฆาตพยาบาทเคียดแค้น ใจก็เป็ นนรก ถ้ามีความหวาดกลัว ใจก็เป็ น
อสุรกาย ถ้ามีความโลภ มีความหิว มีความอยากมากๆ ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จกั อิม่ ไม่รู้จกั
พอ ใจก็เป็ นเปรต ถ้ามีความเมตตา มีการให้ มีการเสียสละ ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ใจก็เป็ น
สวรรค์เป็ นเทพ ถ้าใจสงบนิ่งอยู่ในฌาน อยู่ในความสงบ ไม่คดิ ไม่ปรุง ไม่รบั รู้เรื่องอะไร
ต่างๆ ไม่วา่ จะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางใจ ใจก็เป็ นพรหม ถ้าตัดกิเลสตัดความ
หลงได้ ไม่ยดึ ไม่ตดิ ว่าสิง่ นัน้ สิง่ นี้เป็ นเรา เป็ นของเรา เป็ นตัวเรา ปล่อยวางได้ ก็เป็ นพระ
อริยเจ้า เป็ นพระโสดาบัน ถ้ามองเห็นร่างกาย ไม่สวยไม่งาม เป็ นเหมือนซากศพทีย่ งั
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หายใจได้ เมือ่ ไม่หายใจแล้วก็ยง่ิ ดูน่าเกียจขึ้นไปใหญ่ ก็จะเกิดความเบือ่ หน่าย ไม่ยนิ ดี
อยากได้ร่างกายของคนอืน่ มาให้ความสุข ก็จะไม่อยากมีคู่ครอง อยู่คนเดียวแสนจะสุข
แสนจะสบาย มีคู่ครองก็เหมือนกับเอาซากศพมาเป็ นคู่ครอง แต่เนื่องจากไม่พจิ ารณากัน
เราจึงไม่เห็น เพราะมีหนังปกปิ ดอวัยวะต่างๆอยู่ ถ้าสามารถมองทะลุเข้าไปใต้ผวิ หนังได้
เราจะเห็นว่าร่างกายนี้มแี ต่สง่ิ ทีไ่ ม่สวยงาม มีโครงกระดูก มีตบั มีไต มีไส้ มีพงุ ไม่มี
อะไรทีส่ วยงามในร่างกายเลย ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความเบือ่ หน่าย ก็จะเป็ นพระ
อนาคามี จะอยู่แบบนักบวช ไม่มคี ู่ครอง ถือศีลพรหมจรรย์ ถ้าตัดความหลงต่างๆจน
หมดสิ้นไปจากใจได้ ก็จะเป็ นพระอรหันต์ เรื่องทัง้ หมดนี้อยู่ทใ่ี จตัวเดียวเท่านัน้
ใจตัวนี้ข้นึ ๆลงๆไปกับสภาวธรรมต่างๆอยู่ตลอดเวลา บางเวลาก็เป็ นเทพ บางเวลาก็เป็ น
เดรัจฉาน บางเวลาก็เป็ นสัตว์นรก ขึ้นอยู่กบั ความคิดว่าคิดดีหรือคิดชัว่ ถ้าคิดดีก็จะเป็ น
สวรรค์ ถ้าคิดชัว่ ก็จะเป็ นนรก ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ ใจก็จะเปลีย่ นไปเปลีย่ นมาอยู่เรื่อยๆ
บางทีก็ข้นึ สวรรค์ บางทีก็ตกนรก บางทีก็เป็ นเทพ บางทีก็เป็ นเดรัจฉาน สลับกันไปอยู่
เรื่อยๆจนถึงเวลาตาย ตอนนัน้ ถ้าใจเป็ นอะไรก็จะเป็ นอย่างนัน้ ถ้าเป็ นเดรัจฉาน ก็จะไป
เกิดเป็ นเดรัจฉาน ถ้ามีความรุ่มร้อนอาฆาตพยาบาท ก็จะไปนรก ใจนี่แหละจะเป็ นนรก
ใจนี่แหละจะเป็ นเดรัจฉาน เมือ่ ใจเป็ นเดรัจฉาน ก็จะไปหาร่างของเดรัจฉาน ถ้าใจเป็ น
มนุษย์ ก็จะไปหาร่างของมนุษย์ จะเป็ นมนุษย์ได้ก็ตอ้ งไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ต้องมีศีล ๕
อยู่ประจําใจ ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่พูดปดมดเท็จ
โกหกหลอกลวง ไม่เสพสุรายาเมา ก็เป็ นมนุษย์ได้ เวลาตายไปก็จะได้กลับมาเกิดเป็ น
มนุษย์อกี ถ้าในขณะทีต่ าย ใจมีอาการหวาดกลัวก็จะไปเป็ นอสุรกาย ถ้าโกรธแค้น
อาฆาตพยาบาท ก็จะไปตกนรก ถ้ามีความหิวมีความอยากมากๆ ไม่รู้จกั อิม่ ไม่รู้จกั พอ ก็
จะไปเป็ นเปรต พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทาํ ใจให้ดี ด้วยการคิดดีพูดดีทาํ ดี ทําบุญให้ทาน
รักษาศีล ทําจิตใจให้สงบ ไม่หาความสุขจากสิง่ ภายนอก คือรูปสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
เพราะไม่ให้ความอิม่ ความพอ ได้มาเท่าไหร่ก็ยงั อยากจะได้อยู่เรื่อยๆ อยากจะสัมผัสอยู่
เรื่อยๆ แล้วถ้าไปหามาด้วยวิธีทม่ี ชิ อบ ไปประพฤติผดิ ศีลผิดประเพณี ก็จะทําให้
กลายเป็ นเปรตไป แต่ถา้ ไม่ละเมิดศีลในขณะทีไ่ ปหาความสุขทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิ้น ทางกาย ก็ยงั เป็ นมนุษย์อยู่
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ถ้าเรายังตัดกามตัณหาความอยากในกามไม่ได้ ตัดความอยากในรู ปในเสียงในกลิน่ ในรส
ไม่ได้ ก็ให้หามาด้วยวิธีทส่ี ุจริต ไม่ไปทําผิดศีลผิดธรรม เช่นอยากจะได้คู่ครอง ก็หามา
ด้วยความถูกต้องตามประเพณี ไม่ไปเอาสามีภรรยาของผูอ้ น่ื มาเป็ นคู่ครอง ควรมีสามี
เดียวภรรยาเดียว มีสามีเดียวก็พอแล้ว มีภรรยาเดียวก็พอแล้ว ถ้ามีมากกว่านัน้ ก็จะเป็ น
เปรตไป เพราะไม่รู้จกั อิม่ ไม่รู้จกั พอ พอได้ ๒ คนแล้ว ก็อยากจะได้ ๓ คน อยากจะได้
๔ คน อยากจะได้ ๕ คน จะอยากไปเรื่อยๆ อย่างนี้ก็จะกลายเป็ นเปรตไป ถ้าอยากจะ
รักษาความเป็ นมนุษย์ไว้ ต้องมีผวั เดียวเมียเดียว รักเดียวใจเดียว มีสามีคนเดียวก็พอ
มีภรรยาคนเดียวก็พอ มีความสุขเท่ากัน จะมีภรรยา ๓ คน สามี ๕ คน ก็ไม่มคี วามสุข
มากไปกว่าการมีภรรยามีสามีเพียงคนเดียว นอกจากมีความสุขไม่มากกว่ากันแล้ว คนที่
มีสามีมภี รรยามาก กลับมีความทุกข์ความวุน่ วายมากกว่าเสียอีก เพราะจะต้องทะเลาะ
กัน ถ้าภรรยาหรือสามีรู้วา่ ไปมีมากกว่าหนึ่งคน ก็จะต้องเสียอกเสียใจ เป็ นเดือดเป็ น
แค้นขึ้นมา เราจึงควรดูแลใจของเราให้ดี เพราะใจนี้แลทีจ่ ะไปเวียนว่ายตายเกิด ไปเกิด
ในทีส่ ูง ไปเกิดในทีต่ าํ ่ ก็เกิดจากความคิดของเรา ถ้าคิดดี เราก็จะทําดี พูดดี แล้วใจของ
เราก็จะดีข้นึ ไปด้วย อย่างวันนี้เราคิดดี คิดมาทําบุญ มารักษาศีล มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม
อย่างน้อยก็ได้เป็ นมนุษย์ ถ้ามากกว่านัน้ ก็ได้เป็ นเทพ ถ้าทําจิตใจให้สงบก็ได้เป็ นพรหม
ถ้าปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ ก็จะเป็ นพระอริยเจ้า เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ไม่
เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่ยดึ ติดกับสิง่ ต่างๆ เพราะจะทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มา ถ้ายึดติดกับ
อะไร เวลาสิง่ ทีย่ ดึ ติดจากเราไป เราก็เสียอกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ กินไม่ได้นอนไม่หลับ
สภาวธรรมทัง้ หลายในโลกนี้ จะเป็ นอย่างนี้ทงั้ นัน้ ไม่มอี ะไรในโลกนี้ ทีจ่ ะให้ความสุขแก่
เราได้อย่างแท้จริง ให้ความสุขโดยทีไ่ ม่มคี วามทุกข์แถมมานัน้ ไม่มใี นโลกนี้ มีแต่จะมี
ความทุกข์แถมมาด้วยทัง้ นัน้ เป็ นความทุกข์ทม่ี ากกว่าความสุข เพราะมาทีหลัง ความสุข
มาก่อน พอความทุกข์มาแล้ว ความสุขทีม่ าก่อนก็หายไป เหมือนกับไม่มเี ลย คนฉลาด
จึงรู้จกั ปลงรู้จกั วาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ ถึงแม้จะมีอยู่ก็ตอ้ งเตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่า สักวันหนึ่ง
จะต้องพลัดพรากจากกัน พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญธรรมบททีว่ า่ เราเกิดมาแล้วย่อม
มีความแก่เป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ น
ธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ ย่อมมีความตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้น
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ความตายไปไม่ได้ ย่อมมีการพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นจากการพลัด
พรากจากกันไม่ได้ ถ้าเตือนสติสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้ว ใจก็จะปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ติด
เพราะรู้วา่ ถ้ายึดติดแล้ว จะต้องทุกข์ทรมาน เราอยากจะสุขหรือทุกข์ทรมานใจ ก็อยู่ทต่ี วั
เรา ถ้าอยากจะสุขก็ตอ้ งปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิงต่างๆ ต้องสอนตัวเราอยู่เรื่อยๆ ทุก
ขณะทุกเวลา เพราะถ้าไม่สอนแล้ว ความหลงก็จะหลอกให้ไปยึดติดทันที อยากจะให้สิง่
นัน้ อยู่กบั เราไปนานๆ อยากจะให้ดกี บั เราไปนานๆ พอไม่ได้เป็ นไปดังทีต่ อ้ งการก็เกิด
ความเสียใจ เกิดความโกรธแค้น แล้วก็ตอ้ งไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งามต่อไป ทําให้ใจ
กลายเป็ นนรกไป กลายเป็ นเดรัจฉานไป เพราะไม่มธี รรมะไว้คอยเตือนสตินนั ่ เอง
ถ้ามีธรรมะแล้วจะไม่หวังอะไรจากใครทัง้ สิ้น มีก็มไี ป อยู่ดว้ ยกันได้ก็อยู่ไป อยู่แบบไหน
ก็ได้ จะดีก็ได้ จะชัว่ ก็ได้ ไม่วติ ก เมือ่ มีความจําเป็ นต้องอยู่ดว้ ยกัน ก็อยู่กนั ไป จะดีจะ
ชัว่ ก็เรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าเราไม่ได้ไปหวังให้เขาดีแล้ว เขาจะชัว่ อย่างไร เราก็
ไม่เดือดร้อน แต่ถา้ เราไปหวังให้เขาดีอย่างนัน้ ดีอย่างนี้ พอเขาไม่ดี กลับโหดร้ายทารุณ
เราก็จะเสียอกเสียใจ แต่ถา้ ไม่หวังอะไรแล้ว จะรู้สกึ เฉยๆ เหมือนกับญาติโยมไม่ได้หวัง
อะไรจากคนทีเ่ ราไม่รู้จกั เขาจะดีหรือไม่ จะชัว่ หรือไม่ เราก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่ได้หวัง
ไม่ได้ยดึ ติดกับเขานัน่ เอง ปล่อยให้เขาเป็ นไปตามเรื่องของเขา ฉันใดกับคนทีอ่ ยู่ดว้ ยกัน
ก็ตอ้ งเป็ นอย่างนัน้ อย่าไปยึดติด อย่าไปหลง อย่าไปอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ดูแลกัน ไม่ให้ช่วยเหลือกัน ก็ยงั มีความเมตตาต่อกัน มี
ไมตรีจติ มีความกรุณา มีความสงสาร คอยช่วยเหลือกัน เดือดร้อนอะไร พอจะทําอะไร
ให้กนั ได้ก็ทาํ ไป แต่ไม่หวังผลตอบแทนเพราะมีผลอยู่ในตัวแล้ว ถ้าเรามีความเมตตา
กรุณา ใจของเราจะมีความสุขอิม่ เอิบใจ ไม่ตอ้ งให้คนทีเ่ ราให้ความเมตตากรุณา มาให้
อะไรตอบแทน เพราะสิง่ ทีเ่ ขาให้เรานัน้ ไม่ทาํ ให้เราอิม่ เอิบใจสุขใจได้ เวลาช่วยเหลือใคร
อย่าไปหวังผลตอบแทน เพราะเรามีความสุขเป็ นสิง่ ตอบแทนอยู่ภายในใจแล้ว เพราะถ้า
ไปหวังแล้ว เกิดเขาไม่ทาํ ตามทีเ่ ราหวัง เราก็จะเสียใจ ก็จะลบล้างความสุขใจทีม่ อี ยู่ให้
หายไป พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พจิ ารณา ถึงความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ของสิง่ ต่างๆใน
โลกนี้อยู่เสมอๆว่า มีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไปเป็ นธรรมดา อย่าไปยึดอย่าไปติด
แล้วจะไม่ทกุ ข์ จะไม่กงั วล จะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบาย
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นี่แลคือเรื่องของใจทีพ่ วกเรามักจะไม่ค่อยได้ยนิ ได้ฟงั กัน ถ้าไม่ได้มาวัด เพราะเห็นแต่
ร่างกาย วิตกกังวลกับร่างกาย พอเจ็บไข้ได้ป่วยก็เดือดร้อนวุน่ วายใจ พอแก่ก็เดือดร้อน
ใจ พอตายก็ยง่ิ วุน่ วายใจใหญ่ เพราะไม่รู้วา่ ร่างกายเป็ นเพียงเปลือกเท่านัน้ เอง ไม่ได้เป็ น
ตัวตนทีแ่ ท้จริง ตัวตนทีแ่ ท้จริงคือใจต่างหากทีไ่ ม่ตาย เวลาร่างกายตายไป ใจไม่ได้ตาย
ไปด้วย เพราะใจเป็ นธรรมชาติทไ่ี ม่เกิดไม่ดบั ทําอย่างไรก็ไม่ตาย เอาระเบิดนิวเคลียร์มา
ถล่มก็ไม่ตาย ตายเพียงร่างกาย ใจก็ไปเกิดใหม่ ขึ้นอยู่กบั ว่าขณะทีต่ ายไป สภาวะของใจ
เป็ นอย่างไร ถ้าสงบเย็นปล่อยวางก็ไปสวรรค์ไปนิพพาน ถ้ารุ่มร้อนหวาดกลัววิตกกังวลก็
จะไปสู่อบาย เราจึงต้องฝึ กสอนใจ ทําใจให้สงบ ให้น่งิ ให้เย็นให้สบาย ด้วยการทําบุญ
สร้างกุศล รักษาศีล นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา ปลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตามทีไ่ ด้ทรง
สอนไว้ พิจารณาอยู่บ่อยๆว่า เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเป็ นธรรมดา ต้องพลัด
พรากจากกันเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นไปไม่ได้
ถ้าคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้ว จะเกิดปัญญาแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมา ทีจ่ ะทําให้ไม่หลง ไม่
ยึด ไม่ตดิ กับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ เมือ่ ไม่ยดึ ไม่ตดิ แล้ว ใจก็เย็นสบาย หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทงั้ ปวง ไม่ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป จึงขอให้หมันมาวั
่ ดกัน เพือ่ จะได้ทาํ ให้
หูตาและใจสว่างไสวด้วยแสงสว่างแห่งธรรม ฟังแล้วก็รกั ษาให้สว่างอยู่เรื่อยๆ ด้วยการ
ระลึก ด้วยการพิจารณา ด้วยการปฏิบตั ติ าม ถ้าฟังแล้วไม่เอาไปพิจารณาต่อ ไม่เอาไป
ระลึกต่อ ไม่เอาไปปฏิบตั ติ ่อ ก็จะดับไป เหมือนกับไม้ขีดทีจ่ ดุ ไว้ ไม่นานก็จะดับไป แต่
ถ้าจุดไม้ขีดแล้วเอาไปจุดกับเทียนหลายๆเล่ม จุดไปเรื่อยๆ ก็จะสว่างไสวอย่างต่อเนื่อง
ถ้าเอาไปพิจารณา เอาไปปฏิบตั ติ ่อ ก็จะทําให้แสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าสว่าง
ไสวอยู่ในใจไปเรื่อยๆ จะไม่ถูกความหลงหลอกให้ไปยึดไปติด ไปสร้างความทุกข์ให้กบั
เรา จึงควรให้ความสําคัญต่อการมาวัด มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม นําเอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ไป
ประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึง
ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๔๐

พึ่งตนเอง

๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๐
วันนี้ท่านทัง้ หลายได้ตงั้ ใจมาวัด เพือ่ มาประกอบคุณงามความดี มาสร้างทรัพย์ภายใน
ให้กบั ตน เพราะเป็ นทรัพย์ทแ่ี ท้จริง ต่างกับทรัพย์ภายนอกทีไ่ ม่จรี งั ถาวร พอตายไปก็จะ
กลายเป็ นสมบัตขิ องผูอ้ น่ื ไป แต่ทรัพย์สมบัตภิ ายใน ทีเ่ รามาสร้างมาสะสมกันทีว่ ดั อยู่
เรื่อยๆ จะเป็ นทรัพย์สมบัตทิ จ่ี ะติดไปกับเรา เวลาทีเ่ ราจากโลกนี้ไป นักปราชญ์ทงั้ หลาย
จึงสอน ให้เห็นความสําคัญของทรัพย์ภายใน ยิง่ กว่าทรัพย์ภายนอก เนื่องจากท่านรู้เห็น
ในสิง่ ทีเ่ ราไม่รู้เห็นกัน ก็คอื หลังจากทีเ่ ราตายไปแล้ว ใจของเราไม่ได้ตายไปด้วย ใจต้อง
เดินทางไปต่อ ถ้าได้สร้างทรัพย์ภายในไว้ ก็จะมีทรัพย์รออยู่ในภายภาคหน้า มีอยู่หลาย
ชนิดด้วยกัน เช่นเทวสมบัติ พรหมสมบัติ มรรคผลนิ พพานสมบัติ เป็ นสมบัตทิ จ่ี ะทําให้
เราอยู่อย่างสุขสบาย ห่างไกลจากความทุกข์ความวุน่ วายทัง้ หลาย ถ้าไม่สร้างกันไว้ เมือ่
ถึงเวลาทีเ่ ราต้องจากโลกนี้ไป จะไม่ได้ไปสวรรค์ ไปเป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยเจ้า
จะไปเกิดในทีไ่ ม่พงึ ปรารถนากัน ถ้าทําบาปทํากรรมไว้ เช่นฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์
ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง เกี่ยวข้องกับอบายมุขทัง้ หลาย เช่น
สุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน คบคนชัว่ เป็ นมิตร เกียจคร้าน ก็จะฉุดลากให้
ไปสู่ทต่ี าํ ่ ไปสูเ่ ดรัจฉานสมบัติ เปรตสมบัติ อสุรกายสมบัติ นรกสมบัติ เป็ นทีไ่ ปของผูท้ ่ี
ไม่สร้างบุญสร้างกุศล สร้างแต่บาปสร้างแต่กรรม เมือ่ มีเวลาว่างจึงไม่ควรปล่อยให้ผา่ น
ไป โดยไม่สะสมสมบัตภิ ายในเลย ด้วยการให้ การเสียสละ การไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื การ
ทําจิตใจให้สงบ การสอนจิตใจให้ฉลาด รู้ทนั สภาวธรรมทัง้ หลายว่า ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์
ไม่มตี วั ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
ควรสะสมให้มาก อย่าเสียดายทรัพย์สมบัตภิ ายนอก มีไว้ใช้กบั ความจําเป็ นก็พอ ถ้ามี
เหลือมีเกินก็เอามาแปลงเป็ นสมบัตภิ ายใน อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายได้มากระทํากันในวันนี้ มี
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เงินทองเหลือกินเหลือใช้ เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไร ตายไปก็กลายเป็ นของคนอืน่ ไป จึงเอามา
เปลีย่ นเป็ นทรัพย์ภายใน เหมือนกับเอาเงินสดไปแลกเช็คทีธ่ นาคาร เวลาทีต่ อ้ งเดินทาง
ไปต่างประเทศ เวลาต้องการใช้เงินก็เอาเช็คไปแลกเป็ นเงินสดได้เลย ถ้าไม่มเี ช็คติดตัว
ไปเลย ก็จะไม่มเี งินใช้ การตายจากชาติน้ ีไปสู่ชาติหน้า ก็เหมือนกับเดินทางไป
ต่างประเทศ แทนทีจ่ ะขึ้นเครื่องบิน เราก็ออกจากร่างกายไป คือใจออกจากร่างกายไป
ไปตามฐานะของสมบัตทิ ไ่ี ด้สะสมไว้ ถ้าได้สะสมเทวสมบัตไิ ว้ก็จะไปสวรรค์ ถ้าสะสม
พรหมสมบัตกิ ็จะไปสวรรค์ชนั้ พรหม ถ้าสะสมมรรคผลนิพพานสมบัติ ก็ไปเป็ นพระอริย
เจ้า เป็ นพระอรหันต์ อยู่ทค่ี วามสามารถของเรา อยู่ทต่ี วั เรา ไม่มใี ครทําแทนเราได้ ถ้าไม่
ทําก็ไม่ได้ พ่อแม่ทาํ ให้เราไม่ได้ พีน่ อ้ งทําให้เราไม่ได้ สามีภรรยาทําให้เราไม่ได้ เพือ่ น
สนิทมิตรสหายทําให้เราไม่ได้ พระสงฆ์องค์เจ้าก็ทาํ ให้เราไม่ได้ อยู่ทต่ี วั เรา เราต้องเป็ น
ผูท้ าํ เป็ นผูส้ ร้างขึ้นมา พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พ่งึ ตนเอง อัตตาหิ อัตโน นาโถ ตน
เป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน จะสุขจะเจริญก็อยู่ทต่ี นเอง อยู่ทก่ี ารกระทําทางกายวาจาและทางใจ ถ้า
ไม่ทาํ ก็จะไม่ได้อะไร เวลาเดินทางจากโลกนี้ไป ก็จะไปตัวเปล่าๆ ถ้าทําบาปทํากรรม ก็จะ
มีโทษติดตัวไป ต้องไปใช้โทษในนรก ไปเกิดเป็ นเปรต เป็ นเดรัจฉาน เหมือนกับไปติด
คุก สําหรับผู ้ทีท่ าํ ผิด ก็ตอ้ งไปใช้โทษ สําหรับผูท้ ท่ี าํ ถูก ทําบุญทํากุศล ก็จะไปรับรางวัล
คือสมบัตติ ่างๆ
ถ้ารักษาศีล ๕ ได้มนคง
ั ่ ก็จะได้มนุษยสมบัติ จะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ถ้ารักษาศีล
และทําบุญให้ทานด้วย มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ ก็เอามาแจกจ่าย เอามาสงเคราะห์
เอามาช่วยเหลือผูต้ กทุกข์ได้ยาก ผูท้ ม่ี พี ระคุณ หรือผู ้ทีเ่ ราเมตตากรุณา ก็จะได้
เทวสมบัติ ได้ไปเกิดเป็ นเทพชัน้ ต่างๆ ถ้ารักษาศีลให้ทานและปฏิบตั สิ มถภาวนา ก็จะได้
พรหมสมบัติ ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชนั้ พรหม สมถภาวนาคือการทําจิตใจให้สงบ ด้วยการ
ระลึกถึงพุทโธๆไปเรื่อยๆ ไม่ไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ หรือจะกําหนดดูลมหายใจเข้าออก
ก็ได้ ไม่ให้ไปคิดเรื่องอืน่ ให้คดิ แต่เรื่องลมหายใจอย่างเดียว หายใจเข้าก็คดิ ว่ากําลัง
หายใจเข้า หายใจออกก็คดิ ว่ากําลังหายใจออก หรือจะไม่คดิ ก็ได้ เพียงแต่ให้รู้วา่ กําลัง
หายใจเข้าหายใจออก จะหายใจสัน้ หายใจยาวก็ไม่ตอ้ งไปบังคับ หายใจสัน้ ก็รู้วา่ หายใจ
สัน้ หายใจยาวก็รู้วา่ หายใจยาว ลมจะละเอียดหรือลมจะหยาบก็รู้ตามความจริง ลม
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หายไปก็ให้รู้ตามความจริง ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะตาย คนทีป่ ฏิบตั ดิ ูลมหายใจเข้าออก เมือ่
มาถึงจุดทีร่ ู้สกึ ว่า ลมหายใจหายไปหมดแล้ว ก็จะเกิดความวิตกกลัวขึ้นมา กลัวว่าจะ
ตายเพราะไม่ได้หายใจ แต่ความจริงไม่ตาย เพียงแต่ตอนนัน้ ลมมันละเอียดมากจนไม่
สามารถรับรู้ได้ ก็ขอให้รู้วา่ ลมละเอียด ให้รู้วา่ ไม่มลี ม แล้วก็ให้อยู่กบั ความรู้นนั้ ไว้ แล้ว
ไม่นานจิตก็จะรวมลงเป็ นหนึ่ง เป็ นเอกัคคตารมณ์ ตอนนัน้ ร่างกายก็จะหายไปจาก
ความรู้สกึ เหลือแต่จติ ตัวเดียว เหลือแต่ผูร้ ู้อยู่ตวั เดียว รู้อยู่อย่างเดียว ไม่มคี วามคิด
ไม่มคี วามรู้สกึ ทางร่างกาย มีแต่ความสุข ความอิม่ เอิบ ความปี ติ ความพอ เป็ นผลทีจ่ ะ
เกิดขึ้นจากการทําจิตใจให้สงบ ทําสมถภาวนา นัง่ สมาธิ
จะใช้พทุ โธก็ได้ ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ หรือจะรวมกันทัง้ สองอย่างก็ได้ เช่นหายใจเข้าก็
ระลึกถึงพุทโธ หายใจออกก็ระลึกถึงพุทโธ ก็ทาํ ได้เช่นเดียวกัน ถ้ายังทําไม่ได้ จะสวด
มนต์ไปพลางๆก่อนก็ได้ สวดไปเรื่อยๆ สวดไปภายในใจไม่ตอ้ งออกเสียง นัง่ ขัดสมาธิก็
ได้ นัง่ พับเพียบก็ได้ ไม่ตอ้ งจุดธู ปเทียนก็ได้ เพราะการภาวนาเป็ นการบูชาด้วยการ
ปฏิบตั บิ ูชาอยู่แล้ว ไม่ตอ้ งจุดธูปจุดเทียนให้กงั วล เพราะจะกลัวว่านัง่ หลับตาแล้ว ไฟ
อาจจะลุกไหม้ขึ้นมา ก็ไม่ตอ้ งจุดธู ปจุดเทียน ไม่ตอ้ งมีดอกไม้ เพราะบูชาได้ ๒ วิธี
ด้วยกันคือ อามิสบูชาและปฏิบตั บิ ูชา อามิสบูชาคือการบูชาด้วยดอกไม้ธู ปเทียน ส่วน
ปฏิบตั บิ ูชาคือการปฏิบตั ธิ รรม ไม่วา่ จะเป็ นการทําบุญให้ทาน รักษาศีล นัง่ สมาธิทาํ จิตให้
สงบ ก็เป็ นการบูชาเหมือนกัน เป็ นการบูชาทีแ่ ท้จริง พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า การบูชาที่
แท้จริงต้องปฏิบตั บิ ูชา เพราะจะได้ผล ส่วนอามิสบูชาจะไม่ได้ผลอะไรมาก จึงไม่ตอ้ ง
กังวลกับเรื่องดอกไม้ธู ปเทียน เวลาบําเพ็ญสมถภาวนาทําจิตใจให้สงบ ถ้าปฏิบตั จิ นเป็ น
นิสยั แล้ว เวลาตายไปก็จะได้พรหมสมบัติ ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชนั้ พรหม ถ้าอยากจะได้
สมบัตทิ ด่ี กี ว่าพรหมสมบัติ คือมรรคผลนิพพานสมบัติ ก็ตอ้ งบําเพ็ญภาวนาอีกระดับ
หนึ่งคือวิปสั สนาภาวนา เพือ่ ให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิง่ ต่างๆ ทีใ่ จไปเกี่ยวข้องด้วย เช่นรู ป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีใ่ จมักหลงคิดว่าจะอยู่กบั เราไปตลอด จะให้ความสุขกับเรา
เป็ นสมบัตขิ องเรา ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วว่า ไม่จรี งั ถาวร มีเกิด
มีดบั อยู่ตลอดเวลา ไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริง แต่จะให้ความทุกข์เมือ่ ต้องพลัดพราก
จากกัน จึงไม่เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริง
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เราต้องพิจารณาให้เห็น รูปทีเ่ ห็นด้วยตา ก็เปลีย่ นไปเรื่อยๆ ตอนนี้เห็นรูปในศาลา พอ
ออกไปนอกศาลา ก็จะเห็นรูปเห็นภาพอีกแบบหนึ่ง พอไปอีกทีห่ นึ่งก็จะเห็นอีกแบบหนึ่ง
เปลีย่ นไปเรื่อยๆ ถ้ายินดีเวลาไม่ได้เห็นรู ปเห็นภาพนัน้ ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา อาลัย
อาวรณ์อยากจะเห็นอีก ถ้าเห็นตลอดเวลาแล้วเกิดความเบือ่ หน่าย ก็เกิดความทุกข์ใจอีก
แบบหนึ่ง อยากจะให้หายไปก็ไม่ยอมหายไป เช่นคนทีเ่ ราอยู่ดว้ ย มาทะเลาะเบาะแว้งกัน
ไม่ชอบหน้ากัน แต่ยงั ต้องอยู่ร่วมกัน ยังต้องเห็นหน้ากัน ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ปล่อยวาง อย่าไปยึดอย่าไปติด อย่าไปยินดีกบั รูปเสียงกลิน่
รสโผฏฐัพพะต่างๆ เพราะจะให้ความสุขในขณะทีม่ คี วามชื่นชมยินดีเท่านัน้
พอ
เปลีย่ นไปก็จะเกิดความเบือ่ หน่ายรังเกียจขึ้นมา ถ้ายังต้องอยูร่ ่วมกันก็จะเกิดความทุกข์
ขึ้นมา ถ้ายังไม่เบือ่ หน่าย พอจากไป ก็จะเสียอกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ พระพุทธเจ้าจึง
สอนให้เจริญวิปสั สนา ให้พจิ ารณาทุกสิง่ ทุกอย่างในกรอบของไตรลักษณ์ทม่ี อี ยู่ ๓
ลักษณะคือ ๑. อนิ จจังไม่เทีย่ ง ๒. ทุกขังเป็ นทุกข์ ๓. อนัตตาไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เรา
ไม่ใช่ของเรา อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็ นคุณสมบัตขิ องทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ ไม่วา่
จะเป็ นอะไรก็ตาม จะเป็ นวัตถุข ้าวของต่างๆ ก็เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา จะเป็ นบุคคล
ต่างๆ เช่นร่างกายของเรา หรือร่างกายของคนอืน่ ก็เป็ นอย่างนัน้ เหมือนกัน มีการเกิดแก่
เจ็บตายเหมือนกัน ไม่มใี ครอยู่เหนือความจริงนี้ได้ เพราะเป็ นธรรมชาติของทุกสิง่ ทุก
อย่างในโลกนี้ ทีจ่ ะต้องเป็ นอย่างนี้ กฎของธรรมชาติบงั คับเอาไว้ว่า เกิดแล้วต้องแก่ตอ้ ง
เจ็บต้องตาย มีสง่ิ ของใหม่ๆเดีย๋ วก็ตอ้ งกลายเป็ นของเก่าไป ในทีส่ ุดก็จะเสียไป ซื้อรถมา
ใหม่ๆก็วง่ิ ดี ใช้ไปเรื่อยๆก็เสีย ต้องซ่อม ซ่อมไม่ไหวก็ตอ้ งทิ้งไป เพราะไม่สามารถอยู่
ต่อไปได้
ร่างกายของเราก็เช่นกัน ของคนทีเ่ รารัก ทีใ่ ห้ความสุขกับเรา เช่นสามีภรรยาของเรา ก็
เป็ นเหมือนกัน ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายไป หรือเปลีย่ นไป จากคน
ทีค่ อยเอาอกเอาใจเรา กลายเป็ นคนไม่เอาอกเอาใจ จากคนทีเ่ สียสละ กลายเป็ นคนเอา
รัดเอาเปรียบเห็นแก่ตวั เราก็จะไม่พอใจ ก็จะไม่อยากอยู่ใกล้เขา ถ้ายังไม่สามารถแยก
ทางกันได้ ก็ตอ้ งทุกข์ทรมานไปก่อน จนกว่าจะแยกทางกันไป นี่คอื ความจริงของทุกสิง่
ทุกอย่างในโลกนี้ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พจิ ารณาอยู่เสมอๆ อย่าไปหลงยึดติดกับ
12

อะไร พยายามสอนตนเองเสมอว่า สักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากกันไป ถ้าเขาไม่จากเราไปก่อน
เราก็จากเขาไปก่อน หรือไม่เช่นนัน้ ก็จากไปพร้อมๆกัน ก็มแี ค่น้ ี ไม่ได้อยู่ร่วมกันไป
ตลอด มารู้จกั กัน แล้วก็แยกทางกัน ถ้ารู้อย่างนี้จะได้ไม่หลงไม่ยดึ ติด เจอใครก็คบค้า
สมาคมกันไป แต่ไม่มคี วามผูกพัน เพราะเดีย๋ วก็จะไม่เห็นหน้ากันแล้ว อย่างพวกเราทีม่ า
ทําบุญทีศ่ าลากัน พอเสร็จภารกิจแล้ว ก็ไปกันคนละทาง นี่ก็แสดงถึงความไม่เทีย่ งให้
เห็นแล้ว อนิ จจัง เกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป พอออกจากทีน่ ่ีก็ไปเจอคนอืน่ อีก เจอไปเรื่อย
ตราบใดทีย่ งั มีการเคลือ่ นไหว ไปไหนมาไหนอยู่เรื่อยๆ ก็จะเจอคนนัน้ เจอคนนี้อยู่เรื่อยๆ
ถ้าเจอแล้วทําใจให้วางเฉย ก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้าเกิดมีความยินดี ก็จะเกิดความทุกข์ทเ่ี กิด
ความอยากได้ เวลาชอบอะไรก็อยากได้ ถ้าไม่ได้ก็เสียใจ ถ้าได้ก็เกิดความหึงหวง เกิด
ความห่วง เกิดความกังวล กลัวจะต้องเสียไป แล้วก็เสียไปจริงๆ ไม่ชา้ ก็เร็ว เพราะไม่มี
ใครอยู่ดว้ ยกันไปได้ตลอด พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเห็นความไม่เทีย่ ง เห็นความ
ทุกข์ทม่ี อี ยู่ในสิง่ ต่างๆ เห็นว่าไม่ใช่เป็ นของเรา ถ้ามีอะไรก็ให้คดิ ว่าเป็ นของยืมมา เป็ น
สมบัตขิ องผูอ้ น่ื ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะมาเอาคืนไป
เจ้าของทีแ่ ท้จริงก็คอื ยมบาลนี้เอง เดีย๋ วก็มาเอาร่างกายของคนนัน้ คนนี้ไป เอาสามีไป
เอาภรรยาไป เอาพ่อไป เอาแม่ไป เอาลูกไป เอาร่างกายของเราไป ทุกสิง่ ทุกอย่างต้องไป
กันหมด ถ้าพิจารณาแล้ว จะไม่ยดึ ติด จะปล่อยวาง จะไม่เดือดร้อน เวลาทีเ่ ขามาเอาไป
เหมือนกับเวลาทีเ่ ราไปยืมของมา เรารู้วา่ ไม่ใช่ของเรา เดีย๋ วก็ตอ้ งเอาไปคืนเจ้าของ หรือ
เจ้าของมาเอาคืน เมือ่ รู้วา่ ไม่ใช่ของเรา ก็ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่หลงว่าเป็ นของเรา พอถึงเวลาเขา
มาเอาไป ก็คนื เขาไป ฉันใดสมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆก็เป็ นอย่างนัน้ มีสง่ิ เดียวทีเ่ ป็ น
ของเราทีแ่ ท้จริง ไม่มใี ครสามารถเอาจากเราไปได้ ก็คอื ทรัพย์ภายในทีเ่ รามาสร้างกันนี้ ที่
เกิดจากการทําบุญให้ทาน รักษาศีล บําเพ็ญสมถภาวนา วิปสั สนาภาวนา เป็ นทรัพย์ของ
เรา ไม่มใี ครเอาไปได้ ยมบาลเอาเพียงแต่ร่างกายไปเท่านัน้ แต่สมบัตทิ อ่ี ยู่คู่กบั ใจเอาไป
ไม่ได้ เป็ นสมบัตขิ องเรา ถ้าเป็ นมนุษยสมบัติ เมือ่ เราตายไป ก็จะได้ร่างกายมนุษย์ใหม่
ถ้าเป็ นเทวสมบัติ ก็จะเป็ นเทพบุตรเป็ นเทพธิดา ถ้าเป็ นพรหมสมบัติ ก็จะได้เป็ นพรหม
ถ้าเป็ นมรรคผลนิพพานสมบัติ ก็จะได้เป็ นพระอริยเจ้า เป็ นพระโสดาบัน พระสกิทาคามี
พระอนาคามี พระอรหันต์ พระพุทธเจ้า เป็ นสมบัตทิ ไ่ี ม่มใี ครแย่งจากเราไปได้ เพราะ
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เป็ นธรรมชาติทอ่ี ยู่ตดิ กับใจ เกิดจากการทําความดี ละบาป ชําระใจให้สะอาดบริสทุ ธิ์
ปราศจากความโลภความโกรธความหลง นี่แลคือสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา จะเกิดขึ้นได้
เมือ่ เราบําเพ็ญปฏิบตั ิ ทําบุญให้ทาน รักษาศีล ภาวนา ทัง้ สมถะและวิปสั สนา ปล่อยวาง
ทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับอะไรทัง้ นัน้
ของต่างๆในโลกนี้มไี ว้มาทําประโยชน์ มีเงินมีทองก็เอามาทําบุญทําทาน มีร่างกายก็เอา
มาทําความดี มารักษาศีล มาปฏิบตั ธิ รรม เป็ นการใช้เงินทองใช้ร่างกายให้เกิดประโยชน์
ถ้าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟื อย ไปเทีย่ ว เสพสุรายาเมา เล่นการพนัน ก็จะสร้างความเสือ่ ม
เสีย สร้างโทษให้กบั เรา ไม่เกิดประโยชน์ ทําให้เราต้องตกทุกข์ได้ยากในลําดับต่อไป จึง
ควรเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เพราะพระพุทธเจ้ามีตาใน มีดวงตาเห็นธรรม มี
แสงสว่างแห่งธรรม ทีม่ องเห็นกรรมของสัตว์ได้ เห็นว่าทํากรรมอย่างนี้จะได้ผลอย่างนัน้
เห็นว่าทํากรรมอย่างนัน้ จะได้ผลอย่างนี้ ผูท้ ม่ี ดี วงตาเห็นธรรม เช่นพระพุทธเจ้าและพระ
อริยเจ้าทัง้ หลาย จะเห็นวิบากกรรมของสัตว์ทงั้ หลายได้ เห็นวิบากกรรมเห็นการเวียน
ว่ายตายเกิดของตนเองได้ ถ้ายังไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรมจนมีดวงตาเห็นธรรมอย่างพวกเรา ที่
เป็ นปุถชุ นคนธรรมดา ก็จะยังมองไม่เห็นเรื่องของวิบากกรรม จึงต้องอาศัยคนทีม่ ตี าใน
มีแสงสว่างแห่งธรรม เช่นพระพุทธเจ้าคอยสอนเรา ทีเ่ ป็ นเหมือนคนตาบอด ต้องอาศัย
คนตาดีสอน ว่าตรงนัน้ มีอะไรตรงนี้มอี ะไร จะไปตรงนัน้ ตรงนี้จะต้องไปทางไหน ถ้าไม่มี
คนตาดีบอก ก็จะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ ฉันใดพวกเราทุกคนเกิดมาก็
ต้องการความสุข ไม่ตอ้ งการความทุกข์ แต่เราเป็ นเหมือนคนตาบอด ไม่รู้วา่ ความสุขที่
แท้จริงอยู่ตรงไหน ไม่รู้วา่ ความทุกข์อยู่ตรงไหน จึงต้องอาศัยคนตาดีเช่นพระพุทธเจ้า
ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วรับรองได้วา่ จะเจอแต่ความสุข จะห่างไกลจากความทุกข์ ถ้าไม่
เชื่อพระพุทธเจ้าก็จะเจอแต่ความทุกข์ความวุน่ วาย ไม่รู้จกั จบจักสิ้น ดังทีเ่ ป็ นกันอยู่ใน
ปัจจุบนั นี้ ถ้าน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ทุกลมหายใจเข้าออก
แล้ว รับรองได้วา่ จะเจอแต่ความสุข จะห่างไกลจากความทุกข์ จึงควรเชื่อและหมันสร้
่ าง
สมบัตภิ ายใน ให้อยู่ตดิ กับใจ เพือ่ จะได้เป็ นทีพ่ ง่ึ เป็ นทีใ่ ห้ความสุข การแสดงก็เห็นว่า
สมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๔๑

ทางร่มเย็น

๑o มิถนุ ายน ๒๕๕๐
วันนี้ทงั้ หลายได้ตงั้ ใจมาวัด เพือ่ มาทําบุญทําทาน มารักษาศีล มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มา
ปฏิบตั ธิ รรม เป็ นการดําเนินตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้าพระบรมศาสดา ทรงสอนให้ดาํ เนินให้
ปฏิบตั กิ นั เพือ่ ความร่มเย็นเป็ นสุข เพือ่ ความเจริญก้าวหน้าแก่ชวี ติ และจิตใจ เป็ นทาง
ร่มเย็น ทีม่ อี งค์ประกอบคือคุณธรรมอยู่ ๘ ประการด้วยกันคือ ๑. สัมมาทิฐิ ความ
เห็นชอบ ๒. สัมมาสังกัปโป ความคิดชอบ ความดําริชอบ ๓. สัมมากัมมันโต การ
กระทําชอบ ๔. สัมมาวาจา การพูดชอบ ๕. สัมมาอาชีโว อาชีพชอบ ๖. สัมมาวายาโม
ความเพียรชอบ ๗. สัมมาสติ สติชอบ ๘. สัมมาสมาธิ ความตัง้ มันชอบของจิ
่
ตใจ ถ้ามี
คุณธรรมทัง้ ๘ ประการนี้แล้ว ชีวติ จะก้าวไปสู่ความสุขความร่มเย็นความเจริญ ห่างไกล
จากความทุกข์ความวุน่ วายต่างๆ เราจึงควรให้ความสําคัญต่อการเสริมสร้างทํานุบาํ รุง
คุณธรรมทัง้ ๘ ประการนี้ให้มอี ยู่ในใจ ประการแรกทรงสอนให้มสี มั มาทิฐิ ความเห็นที่
ถูกต้อง หมายถึงให้เห็นตามความเป็ นจริง เช่นเห็นว่าบาปมีจริง บุญมีจริง นรกมีจริง
สวรรค์มจี ริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริง ตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วก็ตอ้ งไปใช้บุญใช้
กรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ไปขึ้นสวรรค์บา้ ง ไปตกนรกบ้าง อย่างนี้เรียกว่าเป็ นความเห็นทีถ่ ูกต้อง
เมือ่ มีความเห็นทีถ่ ูกต้องแล้ว ก็จะมีสมั มาสังกัปโป ความคิดทีถ่ ูกต้อง คือคิดทําบุญ คิด
ละบาป ถ้ามีมิจฉาทิฐคิ วามเห็นผิด เช่นเห็นว่าบุญกรรมไม่มี นรกสวรรค์ไม่มี ตายแล้ว
ไม่ตอ้ งไปเกิดอีก ก็จะไม่กลัวบาป ไม่อยากทําบุญ คิดแต่จะทําบาป ทําอะไรไปตามความ
ต้องการของตน โดยไม่คดิ ว่าจะมีผลเสียหายตามมา คิดว่าเมือ่ ตายไปแล้ว ทุกสิง่ ทุก
อย่างก็จบ ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ ต้องพยายามหาเงินหาทองหาความสุขไว้มากๆ จะมาด้วย
วิธีใดก็ไม่สนใจ ขอให้ได้มาก็แล้วกัน จะต้องไปฆ่าผูอ้ น่ื ก็จะทํา ต้องไปลักทรัพย์ไป
ฉ้อโกงไปหลอกลวงผูอ้ น่ื ก็จะทํา ไปประพฤติผดิ ประเวณีผดิ สามีผดิ ภรรยาของผูอ้ น่ื ก็จะ
ทํา ถ้าคิดแบบนี้ก็จะทําแต่บาปทําแต่กรรม แล้วก็ตอ้ งไปใช้เวรใช้กรรมต่อไป
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เพราะชีวติ ของเรามีองค์ประกอบอยู่ ๒ ส่วนด้วยกัน คือร่างกายและใจ ร่างกายเมือ่ ตาย
ไปแล้ว ใจไม่ได้ตายไปด้วย ใจก็ไปเกิดใหม่ ทีเ่ รามาเกิดกันได้ก็เพราะใจของเราไม่ตาย
ชาติก่อนเรามีร่างกาย แต่ได้แตกสลายหมดไปแล้ว ใจจึงต้องไปหาร่างใหม่ ตามวิบาก
กรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ กว่าจะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ได้อกี ก็อาจจะต้องไปเกิดหลายทีด่ ว้ ยกัน
ไปสวรรค์ ไปนรก ไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน อยู่หลายภพหลายชาติ จนกว่าจะหมดบุญกรรม
ทีไ่ ด้ทาํ ไว้ หรือถึงวาระทีจ่ ะต้องมาเกิดเป็ นมนุษย์ ก็ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี มาสร้าง
บุญสร้างกรรมกันอีก ถ้ามีมจิ ฉาทิฐคิ วามเห็นผิด ก็จะสร้างบาปมากกว่าสร้างบุญ ถ้ามี
สัมมาทิฐติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ก็จะสร้างบุญมากกว่าสร้างบาป ตายไปก็จะได้ไป
เสวยบุญมากกว่าไปเสวยบาป ก็จะไปอยู่สวรรค์เป็ นเวลายาวนาน หมดบุญก็จะกลับมา
เกิดเป็ นมนุษย์อกี มาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่อกี เป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสร้าง
บุญสร้างกุศลได้เต็มที่ เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลาย ก็จะได้เป็ นพระ
อรหันต์ เป็ นพระพุทธเจ้าไป นี่คอื ความเห็น ๒ ชนิด เห็นผิดกับเห็นถูก พระพุทธเจ้าทรง
สอนให้เห็นถูก จะได้คดิ ดี พูดดี ทําดี เพราะรู้วา่ การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ การลักทรัพย์ การ
ประพฤติผดิ ประเวณี การพูดปด การเสพสุรายาเมา เป็ นการกระทําเป็ นการพูดทีไ่ ม่ดี ก็
จะหลีกเลีย่ ง
จะมีสมั มาอาชีพ คือรู้วา่ การทํามาหากินต้องไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ทําให้ผูอ้ น่ื ต้องเสียชีวติ
เช่นการค้าขายสารพิษต่างๆ อาวุธต่างๆ เครื่องดักสัตว์ต่างๆ ทรงสอนให้หลีกเลีย่ ง หรือ
ค้าขายสุรายาเมาต่างๆ เพราะเสพสุรายาเมาเข้าไปแล้ว จะไม่มสี ติควบคุมจิตใจ จะไปทํา
ในสิง่ ทีเ่ สียหาย ถ้าขับรถก็จะประสบอุบตั เิ หตุ ทําให้ผูอ้ น่ื และตนเองต้องเจ็บหรือล้มตาย
ไป เวลาเสพสุราแล้วจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ อยากจะทําอะไรก็จะทํา โดยไม่คาํ นึงถึง
ความเสียหายของผูอ้ น่ื ก็จะต้องมีเรื่องมีราว ทะเลาะเบาะแว้ง ทําร้ายร่างกายฆ่ากัน
ตามมา ถ้ากลับไปบ้านก็ไปอาละวาดกับคนทีบ่ า้ น ข่มเหงรังแกภรรยาบุตรธิดาของตน
เพราะสุรายาเมาเมือ่ เสพเข้าไปแล้ว
จะไม่สามารถควบคุมจิตใจให้เป็ นปกติได้
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้หลีกเลีย่ งอาชีพเหล่านี้
เพราะจะทําให้โลกอยู่กนั อย่าง
เดือดร้อนวุน่ วาย ถ้าไม่มกี ารขายอาวุธ ขายยาพิษสารพิษต่างๆ ขายสุรายาเมา คนทีอ่ ยู่
ในโลกนี้ก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข เราสามารถอยู่กนั ได้โดยไม่มสี ง่ิ เหล่านี้ พระพุทธเจ้า
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ทรงรู้ทรงเห็นแล้ว จึงนํามาสังสอนพวกเรา
่
เพือ่ จะได้อยู่กนั อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ไม่ตอ้ ง
หวาดผวากับภัยต่างๆ ภัยส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากใครทีไ่ หน เกิดจากการกระทําของ
มนุษย์ทงั้ นัน้ พอมีความเห็นผิดแล้ว ก็จะไม่กลัวบาป จะกล้าทําบาป ไม่คดิ ถึงความ
เดือดร้อนของผูอ้ น่ื ถ้ามีความเห็นถูก ก็จะไม่กล้าทําบาป จะทําแต่บญ
ุ อย่างญาติโยม
วันนี้มาวัด ก็ไม่ได้มาทําบาปกัน มาทําบุญกัน จึงนัง่ อยู่ในศาลานี้ได้อย่างเป็ นสุขอย่าง
ปลอดภัย ถ้าเกิดมีคนเสพสุรายาเมาถือปื นเข้ามา เราก็จะนัง่ กันอย่างปกติไม่ได้
เราจึงควรเห็นความสําคัญของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า อย่าคิดว่าเป็ นเรื่องไร้
สาระ ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะประสูตเิ มือ่ ๒,๕๐๐ กว่าปี มาแล้วก็ตาม แต่พระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้าไม่ล ้าสมัยเลย ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ถ้าใครนําเอามาใช้ก็จะได้รบั
ประโยชน์ทนั ที นี่แหละคือความวิเศษของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นอกาลิ
โก ไม่ข้นึ กับกาลกับเวลา ไม่เสือ่ มไม่หายไปไหน อยู่ทว่ี า่ จะรักษาให้อยู่กบั ใจของเราได้
หรือไม่เท่านัน้ ถ้าไม่สนใจไม่ศึกษา ไม่นาํ เอามาปฏิบตั ิ ไม่นาํ เอามาเผยแผ่ให้กบั ผู ้อืน่
เช่นลูกหลานของเรา ต่อไปพระธรรมคําสอนก็จะหายไป แต่ไม่ได้หมายความว่าพระ
ธรรมได้สูญไป เพียงแต่วา่ ไม่มคี นสนใจเอามาศึกษาเอามาปฏิบตั ิ ก็เลยไม่มใี ครรู้กนั
เมือ่ ถึงยุคนัน้ ก็จะเป็ นยุคมืด จะเป็ นยุคของมิจฉาทิฐิ ความเห็นผิดเป็ นชอบ จะมีแต่การ
เข่นฆ่ากัน เอารัดเอาเปรียบกันอยู่ตลอดเวลา จนในทีส่ ุดก็จะฆ่ากันตายไปเกือบหมด คน
ดีก็จะหลบไปอยู่ตามป่ าตามเขา ปล่อยให้คนชัว่ ฆ่ากันให้พอ จนไม่มเี หลืออยู่แล้ว คนดีท่ี
หลบหนีไปอยู่ตามป่ าตามเขาก็จะกลับมาสร้างสังคมใหม่ อยู่กนั ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข
รักษาศีล ทําบุญให้ทาน ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน สังคมก็จะ
เจริญรุ่งเรืองกลับขึ้นมาใหม่ สังคมของมนุษย์เราเป็ นอย่างนี้ มีการเจริญและเสือ่ ม การ
เจริญและเสือ่ มทีแ่ ท้จริงไม่ได้อยู่ทส่ี มบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆทีเ่ ราผลิตออกมา ถ้ามอง
ทางด้านวัตถุ ก็ตอ้ งยอมรับว่าสังคมในขณะนี้เจริญรุ่งเรือง จะไปไหนมาไหนก็มคี วาม
สะดวกสบาย มีรถราให้นงั ่ การกินการอยูก่ ็พร้อมบริบูรณ์ แต่ถา้ มองทางด้านจิตใจ ก็จะ
เห็นว่า จิตใจของมนุษย์เราทุกวันนี้เสือ่ มลงไปมาก ขาดความเห็นทีถ่ ูกต้อง มีการกระทํา
บาปทํากรรมกันอย่างเปิ ดเผย โดยไม่มเี กรงกลัวต่อวิบากกรรมแต่อย่างใด และจะทํา
มากขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าตราบใดเราให้ความสนใจต่อการเจริญทางวัตถุมากกว่าทางจิตใจ
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จะทําให้มคี วามโลภความอยากในวัตถุมากขึ้น ก็จะพยายามหามาทุกวิถที าง ถ้าหามา
ด้วยวิธีทส่ี ุจริตไม่ได้ ก็จะหามาด้วยวิธีทจุ ริต เป็ นการก้าวไปของจิตทีม่ คี วามหลง มี
ความเห็นผิดเป็ นชอบ คิดว่าความสุขและความเจริญอยู่ทก่ี ารมีสมบัตขิ ้าวของเงินทอง
มากๆ แต่ใจกลับหาความร่มเย็นเป็ นสุขไม่ได้ ถ้าปล่อยให้ความโลภความอยากมีอาํ นาจ
เหนือจิตใจแล้ว จะไม่มคี วามพอ ถ้าไม่มคี วามพอก็จะไม่มคี วามสุข ได้มามากน้อย
เพียงไร ก็อยากจะได้เพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถา้ มีความพอก็จะมีความสุข ถึงแม้จะไม่มี
อะไรมากมายก็จะไม่อยากจะได้อะไรอีก เช่นพระพุทธเจ้าเป็ นต้น ทรงมีสมบัตมิ ากมาย
ก่ายกอง แต่ทรงเห็นว่าสมบัตไิ ม่ได้ทาํ ให้จติ ใจของพระองค์มคี วามสุขความเจริญ มีแต่
ความทุกข์มแี ต่ความกังวลมีแต่ความห่วงใย จึงทรงสละราชสมบัตเิ พือ่ ปฏิบตั จิ ติ ใจให้
สงบให้น่ิงให้เย็นให้สบายให้อม่ิ ให้พอ พอได้ความสุขได้ความอิม่ ได้ความพอแล้ว ก็จะไม่
หิวไม่อยากกับอะไรอีกต่อไป เพราะความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ทใ่ี จ ไม่ได้อยู่ทส่ี มบัตขิ ้าว
ของเงินทอง ไม่ได้อยู่ทบ่ี คุ คลนัน้ บุคคลนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้หมันทํ
่ าบุญกัน อย่า
เสียดายเงินทองทีเ่ หลือกินเหลือใช้ เอามาทําประโยชน์เอามาช่วยเหลือผูอ้ น่ื เพราะจะทํา
ให้จติ ใจมีความสุขมีความอิม่ มีความพอนัน่ เอง นี่แหละเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้พวกเรามาวัดกัน
เพือ่ ปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ทาํ บาป ทําแต่บญ
ุ ทําจิตใจให้สะอาด ชําระ
ความโลภความโกรธความหลงให้หมดไป ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ทีท่ าํ ให้หูตาสว่าง
เห็นโทษของความโลภความอยาก เห็นคุณของการให้การเสียสละ เห็นคุณของความสงบ
ของจิตใจ ถ้ามีความสงบสุขทางจิตใจแล้ว จะไม่หวิ ไม่อยากกับอะไร จะอยู่ได้อย่างสุข
อย่างสบาย ต่างกับการมีสมบัตขิ ้าวของเงินทองมากมาย แต่อยู่ไม่เป็ นสุข มีแต่ความรุ่ม
ร้อนความวุน่ วายความห่วงความกังวล
นี่คอื ทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
ดาํ เนินคือ ให้มสี มั มาทิฐคิ วามเห็นชอบ สัมมาสังกัป
โปความดําริชอบ สัมมากัมมันโตการกระทําชอบ สัมมาวาจาการพูดชอบ สัมมาอาชีโว
อาชีพชอบ สัมมาวายาโมความเพียรชอบ ทีม่ อี ยู่ ๔ ลักษณะด้วยกันคือ ๑. เพียรทํา
ความดี หมันทํ
่ าความดี ทีย่ งั ไม่มใี ห้ปรากฏขึ้นมา ถ้าไม่เคยทําบุญทําทานก็ทาํ ไป ถ้าทํา
แล้วก็ทาํ ให้มากขึ้นไป จนกลายเป็ นพระเวสสันดรไปเลย ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงกระทํามา
เป็ นตัวอย่าง ๒. ให้รกั ษาความดีทม่ี อี ยู่ไว้ ถ้าเคยทําบุญทําทาน ก็ตอ้ งทําต่อไป ไม่ทอ้ แท้
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ไม่คดิ ว่าทําบุญทําทานแล้วจะต้องรํา่ รวยขึ้นมาทันที นี่ไม่ใช่เป็ นผลของการทําบุญทําทาน
ผลทีจ่ ะได้ในเบื้องต้นก็คอื ความร่มเย็นเป็ นสุข ความอิม่ เอิบใจ ทีจ่ ะปรากฏขึ้นมาใน
ปัจจุบนั ส่วนความรํา่ รวยก็จะตามมาในภพหน้าชาติหน้า ไปเกิดบนกองเงินกองทอง ได้
เป็ นลูกเศรษฐี เป็ นลูกพระเจ้าแผ่นดิน เช่นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายของการเป็ นมนุษย์
ก่อนทีจ่ ะได้มาเกิดเป็ นเจ้าชายสิทธัตถะ ก็ทรงเป็ นพระเวสสันดร ได้ทรงบําเพ็ญทาน
บารมีอย่างสุดๆ มีทรัพย์สนิ สมบัตขิ ้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไร ก็บริจาคแจกจ่ายไป
หมด ไม่เสียดายไม่หวงแหนเลย เมือ่ ตายไปก็ได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ เมือ่ หมดบุญแล้วก็
ลงมาเกิดเป็ นลูกของพระเจ้าแผ่นดิน นี่คอื อานิสงส์ของการทําบุญให้ทาน จะทําให้รํา่ รวย
แต่ไม่ใช่ในชาติน้ ี เป็ นชาติต่อไป ในชาติน้ สี ง่ิ ทีไ่ ด้ก็คอื ความสุขความอิม่ เอิบใจความพอใจ
เราจึงต้องหมันทํ
่ าความดี เสียสละ ทําบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆ ทําให้มากๆ แล้วรักษาไว้ให้ดี
เคยทําแล้วก็ทาํ ต่อไป ๓. ให้ละบาปทีม่ อี ยู่ ถ้ายังฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ
ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา ก็ตอ้ งกําจัดให้หมดไป ๔. ให้ป้องกันไม่ให้บาปที่
ได้กาํ จัดไปแล้วหวนกลับคืนมาอีก ถ้าเลิกฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ พูดปดมดเท็จ
ประพฤติผดิ ประเวณี เสพสุรายาเมาได้แล้ว ก็อย่ากลับไปทําอีก เวลาทีเ่ กิดความโกรธ
อยากจะทําร้าย อยากจะฆ่าใคร ก็ตอ้ งให้อภัย ไม่จองเวรจองกรรมกัน ให้ราํ ลึกถึงพระ
ธรรมคําสอนทีส่ อนว่า เวรไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่ระงับด้วยการไม่จองเวร ถ้าเราไป
ทําอะไรเขา เขาก็ตอ้ งกลับมาทําเราอีก แต่ถา้ เราไม่ตอบโต้ อยู่เฉยๆ ยอมรับเคราะห์
กรรม คิดว่าเป็ นการใช้หนี้เก่าไป ต่อไปเขาก็จะไม่ทาํ อะไรเราอีก นี่คอื ความเพียรชอบ
เรียกว่าสัมมาวายาโม เพียรทําความดี เพียรรักษาความดี เพียรละบาป เพียรป้ องกัน
ไม่ให้บาปทีไ่ ด้ละแล้วหวนกลับคืนมาอีก
คุณธรรมลําดับต่อไปคือสัมมาสติ ให้มสี ติอยู่กบั ตัว อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่ อย ไม่อยู่
กับเนื้อกับตัว ไม่อยู่กบั ร่องกับรอย ให้อยู่ในปัจจุบนั อยู่ทน่ี ้ เี ดีย๋ วนี้ ขณะนี้กาํ ลังฟังเทศน์
ฟังธรรม ก็ให้มสี ติอยู่กบั การฟังเทศน์ฟงั ธรรม อย่าไปคิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร การฟังธรรมมีประโยชน์กว่า จะได้มคี วามรู้ความฉลาด ถ้าไปคิดเรื่องนัน้
เรื่องนี้ ก็จะไม่เข้าใจ เหมือนกับไม่ได้ยนิ ได้ยนิ เสียงแต่ไม่เข้าใจ ไม่วา่ จะทําอะไรก็ตาม
ถ้าไม่มสี ติก็จะทําผิดๆถูกๆ เวลาหันผั
่ กหันเนื
่ ้ อ ก็อาจจะหันนิ
่ ้ วมือได้ เพราะมัวแต่ไปคิด
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เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ถ้าอยากจะให้การกระทําของเราถูกต้องดีงาม ต้องมีสติอยู่กบั ตัวเสมอ
ต้องหลีกเลีย่ งการเสพสุรายาเมา เพราะจะทําให้ขาดสติ จะไม่รู้วา่ กําลังคิดอะไร พูด
อะไร ทําอะไร แล้วก็ตอ้ งมาเสียใจในภายหลัง เมือ่ หายเมาแล้วถึงจะรู้วา่ ถูกตํารวจจับ
เข้าไปในคุกแล้ว เพราะเวลาเมาจะไม่รู้สกึ ตัว ไม่รู้วา่ กําลังคิดกําลังพูดกําลังทําอะไร ถ้าไม่
เมาจะรู้อยู่ทกุ ขณะ ว่าขณะนี้กาํ ลังคิดอะไร กําลังทําอะไร กําลังพูดอะไร คิดดีพูดดีทาํ ดี
หรือคิดไม่ดพี ูดไม่ดที าํ ไม่ดี เราจึงควรตัง้ สติให้อยู่กบั ตัวอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้ใจคิดไป
เรื่อยเปื่ อย ไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่จะทําให้วนุ่ วายใจไปเปล่าๆ
ประการสุดท้ายทรงสอนให้มสี มั มาสมาธิ ความตัง้ มันของจิ
่
ตใจ ให้ตงั้ อยู่ในความสงบ
ระงับจากความโลภจากความโกรธจากความหลง เวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธความ
หลง ก็อย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงตาม พยายามดึงใจให้อยู่เป็ นปกติ ให้อยู่น่งิ ๆอยู่เฉยๆ
อยากจะได้อะไรก็คดิ ด้วยเหตุดว้ ยผลด้วยปัญญาก่อน ว่ามีความจําเป็ นหรือไม่ ถ้าไม่
จําเป็ น ไม่มกี ็ไม่ตาย ก็ตดั ใจไปเลย อย่าไปเอามา ถ้าตัดไม่ได้ ก็จะถูกความโลภครอบงํา
ทีจ่ ะฉุดลากให้ไปทําอะไรต่างๆวุน่ วายไปหมด แต่ถา้ ระงับดับความโลภได้ ก็จะตัง้ อยู่ใน
ความสงบสุข ปัญหาของคนเราอยู่ทอ่ี ยู่เฉยๆไม่ได้ อยู่ไม่เป็ นสุข เพราะไม่มสี มั มาสมาธิ
ถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงํา คอยหลอกคอยล่อให้ไปหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้ หามา
ได้มากน้อยเพียงไร ก็ไม่อม่ิ ไม่พอไม่สุขสักที ต้องหาอยู่เรื่อยๆ หาไปจนวันตายก็จะเป็ น
อย่างนี้ ตายไปแล้วไปเกิดใหม่ก็จะไปหาใหม่ เป็ นอย่างนี้มาไม่รู้ก่ภี พกี่ชาติแล้ว มี
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทเ่ี ห็นโทษของความโลภความโกรธความหลง จึงทรงสอน
ให้ทาํ สมาธิ ทําจิตใจให้ตงั้ มัน่ ด้วยการสวดมนต์ ด้วยการบริกรรมพุทโธๆ ด้วยการ
กําหนดดูลมหายใจเข้าออก ทําใจให้น่งิ ไม่ไหลไปตามอารมณ์ตามความคิดต่างๆ อย่าไป
สนใจในขณะทีท่ าํ สมาธิ ให้อยู่กบั บทสวดมนต์ อยู่กบั คําบริกรรมพุทโธๆ ทําไปเรื่อยๆ
แล้วต่อไปจิตจะตัง้ มัน่ จะไม่ไหลไปตามกระแสของความคิดต่างๆ จะมีความหนักแน่น
เหมือนกับก้อนหิน ถ้าไม่มสี มาธิใจจะเป็ นเหมือนปุยนุ่น เวลาลมพัดมาเบาๆก็จะลอยตาม
ไป ถ้าใจหนักแน่นเหมือนก้อนหินแล้ว ต่อให้มพี ายุพดั กระหนํา่ มาก็จะไม่สามารถพัดใจ
ไปได้ เวลามีเรื่องราวต่างๆมากระทบ ใจจะรู้สกึ เฉยๆ ไม่หวันไหว
่ ไม่เศร้าโศกเสียใจ ไม่
ร้องห่มร้องไห้ ไม่หวาดกลัว เพราะได้ตงั้ ใจไว้ในทีท่ ด่ี นี นั ่ เอง คือตัง้ อยู่ในความสงบ
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ระงับจากความโลภความโกรธความหลง จึงควรทําสมาธิกนั ถ้ามีสมาธิแล้ว ก็จะคิดดี
พูดดีทาํ ดี พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สร้างคุณธรรมทัง้ ๘ ประการนี้ คือให้มคี วามเห็นที่
ถูกต้อง มีความคิดทีถ่ ูกต้อง มีการกระทําทีถ่ ูกต้อง มีการพูดทีถ่ ูกต้อง มีอาชีพทีถ่ ูกต้อง
มีความพากเพียรทีถ่ ูกต้อง มีสติทถ่ี ูกต้อง และมีสมาธิความตัง้ มันของจิ
่
ตใจทีถ่ ูกต้อง
เพือ่ ชีวติ ของเราจะได้ดาํ เนินไปสู่ความสุขและความเจริญ ห่างไกลจากความทุกข์จาก
ความเสือ่ มเสียทัง้ ปวง การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๔๒

พุทธกิจ ๕

๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๐
การทีพ่ วกเรามาวัดกันได้อย่างสมํา่ เสมอ เพราะมีศรัทธาความเชื่อ มีปสาทะความ
เลือ่ มใส ในพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ทีเ่ ป็ นสรณะทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริงของพวก
เรา พระพุทธคุณอันประเสริฐมีอยู่ ๓ ประการคือ ๑. พระบริสทุ ธิคุณ ๒. พระมหา
กรุณาธิคุณ ๓. พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณคือความสะอาดบริสุทธิ์ของพระทัย
ของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้ทรงประพฤติปฏิบตั ชิ าํ ระกําจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ความโลภ
ความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไป ทําให้พระทัยของพระองค์สะอาดบริสทุ ธิ์ เต็มเปี่ ยม
ไปด้วยบรมสุข ปรมัง สุขงั ไม่มเี ชื้อของภพชาติหลงเหลืออยู่เลย ทําให้ไม่ตอ้ งไปเวียน
ว่ายตายเกิด ไม่ตอ้ งไปแก่ไปเจ็บไปตาย ไปต้องพลัดพรากจากกัน หลุดพ้นแล้วจาก
ความทุกข์ทงั้ ปวง บรรลุถงึ ความสุขประเสริฐเลิศโลกทีส่ ุดไปตลอดอนันตกาล หลังจาก
นัน้ ก็ทรงเกิดความกรุณาสงสารสัตว์โลกทัง้ หลาย ทีย่ งั ต้องเวียนว่ายตายเกิด ต้องทุกข์
กับการเกิดการแก่การเจ็บการตาย การพลัดพรากจากกัน อย่างไม่มที ส่ี ุดสิ้น ถ้าไม่มคี นที่
รู้ทางเช่นพระพุทธเจ้ามาสังสอน
่
นํา้ ตาทีส่ ตั ว์โลกต้องหลังในแต่
่
ละภพแต่ละชาตินนั้ ถ้า
เอามารวมกันแล้ว จะมีมากยิง่ กว่านํา้ ในมหาสมุทร แสดงว่าภพชาติของสัตว์โลกทีเ่ วียน
ว่ายตายเกิดนัน้ มีจาํ นวนมากนับไม่ถว้ น คิดดูชาติน้ ีเราร้องห่มร้องไห้หลังนํ
่ า้ ตากันถึงตุ่ม
หนึ่งไหม แล้วเมือ่ ไหร่ถงึ จะได้มากกว่านํา้ ในมหาสมุทร ลองคิดจํานวนของภพชาติดูวา่
มากขนาดไหน นัน่ แหละคือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราทีผ่ ่านมาแล้วในอดีต เต็ม
ไปด้วยความทุกข์ ความเสียอกเสียใจ แต่พวกเราก็ไม่เข็ดไม่จาํ กัน พอหายจากร้องห่ม
ร้องไห้ ก็วง่ิ เข้าหาความทุกข์อกี พอสูญเสียคนนัน้ คนนี้ไป พอหายจากความเศร้าโศก
เสียใจ ก็ไปหาคนใหม่มาอีก หาสามีใหม่หาภรรยาใหม่ หาลูกใหม่ แล้วก็ตอ้ งมาร้องห่ม
ร้องไห้กนั ใหม่อกี ทํากันอย่างนี้มานับไม่ถว้ นแล้ว
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ถ้ามีสติบา้ งก็คงจะจําได้ แต่ไม่ค่อยมีสติกนั เพราะถูกความหลงครอบงํา จึงไม่ให้เห็น
ความทุกข์ทว่ี ง่ิ เข้าหากัน ทีแ่ บกกันอยู่ ก็เลยต้องทุกข์ไปเรื่อยๆ เป็ นสาเหตุทท่ี าํ ให้
พระพุทธเจ้า ทรงเกิดความกรุณาสงสารสัตว์โลก จึงได้อทุ ศิ ชีวติ ของพระองค์ทม่ี เี หลือ
หลังจากทีไ่ ด้ทรงตรัสรู้ เพือ่ โปรดสัตว์โลก สังสอนสั
่
ตว์โลก ให้มแี สงสว่างแห่งธรรม ทีจ่ ะ
พาไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ตลอดเวลา ๔๕ พรรษา พระพุทธเจ้าไม่ได้
ทรงกระทําภารกิจอย่างอืน่ เลย นอกจากสังสอนสั
่
ตว์โลก ทีท่ รงถือเป็ นภารกิจสําคัญทีส่ ุด
คือ ๑. ตอนบ่ายก็ทรงสังสอนศรั
่
ทธาญาติโยม ๒. ตอนคํา่ ก็ทรงสังสอนภิ
่
กษุสามเณร ๓.
ตอนดึกก็ทรงสังสอนเทวดา
่
๔. ตอนก่อนจะสว่างก็ทรงเล็งญาณดูวา่ จะทรงไปโปรดผู ้ใด
ดีในวันนัน้ ๕. พอสว่างก็ทรงออกบิณฑบาต แล้วก็ไปโปรดบุคคลทีท่ รงได้เล็งญาณไว้ นี่
คือพุทธกิจ ๕ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงดําเนินทรงปฏิบตั ทิ รงบําเพ็ญอยู่ทกุ ๆวัน หลังจากทีไ่ ด้
ทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ไม่ได้ทาํ ภารกิจอย่างอืน่ เพือ่ พระองค์เลย ทํา
เพือ่ สัตว์โลกโดยถ่ายเดียว นี่แหละคือพระมหากรุณาธิคุณ ไม่มใี ครสามารถเสียสละทํา
อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงทําได้เลย พวกเราเวลาจะทําอะไรกัน ก็เล็งดูผลประโยชน์ทจ่ี ะ
ได้รบั ก่อนแล้ว ถ้าไม่ได้รบั ผลประโยชน์ก็จะไม่อยากทํากัน เพราะใจของเรายังหนาแน่น
ด้วยกิเลสตัณหา ความโลภความอยาก ทําอะไรก็อยากจะได้ผลตอบแทน แต่พระทัย
ของพระพุทธเจ้าทรงปราศจากความโลภความอยากต่างๆ ทรงทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ด้วยความเมตตากรุณาจริงๆ เพือ่ ให้สตั ว์โลกได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ หลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิด มีเป็ นจํานวนมากนับไม่ถว้ น ตัง้ แต่ทรงประกาศพระธรรมคําสอนครัง้
แรก ก็มผี ูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั ได้บรรลุพระอริยธรรมเลย
ครัง้ แรกทีท่ รงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย ์ ก็มพี ระอัญญาโกณฑัญญะ
หนึ่งในพระปัญจวัคคีย ์ ได้บรรลุอริยธรรมขัน้ ทีห่ นึ่ง ได้บรรลุเป็ นพระโสดาบัน มีดวงตา
เห็นธรรม เห็นว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นมา ย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา ไม่มอี ะไรเกิดขึ้นแล้ว
จะไม่ดบั ถ้ามีการเกิดก็จะต้องมีการดับไปเป็ นธรรมดา นี่คอื แสงสว่างแห่งธรรมที่
พระอัญญาโกณฑัญญะได้เห็น ทําให้ปล่อยวางความเกิดความดับได้ ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่
ทีเ่ กิดขึ้น เพราะรู้วา่ เมือ่ เกิดขึ้นแล้ว ก็จะต้องดับไปสักวันหนึ่ง ถ้าไปหลงยึดติดก็จะเกิด
ความอยากให้อยู่ไปนานๆ แล้วก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจ เมือ่ ต้องจากกันไป นี่
23

คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในขัน้ ทีห่ นึ่ง หลังจากนัน้ ก็ทรงแสดงธรรมเทศนาสอน
พระปัญจวัคคียอ์ กี ครัง้ สองครัง้ ก็ทาํ ให้พระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์
ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง หลังจากนัน้ ทรงให้พระปัญจวัคคีย ์ ช่วยเผยแผ่สงสอน
ั่
ด้วย ทําให้มพี ระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาถึง ๑,๒๕๐ รู ปเป็ นอย่างน้อยในวันมาฆบูชา ในวัน
เพ็ญเดือน ๓ เจ็ดเดือนหลังจากทีไ่ ด้ทรงเริ่มประกาศพระศาสนา ในวันเพ็ญเดือน ๘ พอ
วันเพ็ญเดือน ๓ ของปี ต่อมา ก็มพี ระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รู ป ได้มาเฝ้ าพระพุทธเจ้าโดย
ไม่ได้นดั หมายกัน พระอรหันต์ทงั้ ๑,๒๕๐ รูปล้วนเป็ นเอหิภกิ ขุทงั้ นัน้ คือพระบรม
ศาสดาเป็ นผูท้ าํ การอุปสมบทให้ ด้วยการเปล่งวาจาว่าเอหิภกิ ขุ แปลว่าจงมาเป็ นภิกษุเถิด
สมัยก่อนบวชง่ายไม่ตอ้ งมีพธิ ีมาก โกนหัวนุ่งห่มเหลืองไปกราบขอพระพุทธเจ้า ก็ทรง
ตรัสบอกว่าจงมาเป็ นภิกษุเถิด ก็ถอื ว่าได้เป็ นพระแล้ว ได้บวชแล้ว
หลังจากนัน้ ก็มผี ูม้ ศี รัทธาอยากจะบวชเป็ นจํานวนมาก
อยู่กนั คนละทิศคนละทาง
ห่างไกลจากพระบรมศาสดา เวลาจะบวชแต่ละครัง้ ก็ตอ้ งเดินทางมาให้พระบรมศาสดา
บวชให้ ก็กลายเป็ นภาระทัง้ ๒ ฝ่ าย ทัง้ ผู ้ทีจ่ ะบวชและผูท้ จ่ี ะให้บวช พระพุทธเจ้าจึงได้
มอบหมายการบวชให้กบั สงฆ์ต่อไป คือให้มพี ระภิกษุ ๑๐ รูปขึ้นไปทําพิธบี วชให้ ถ้าอยู่
ในทีก่ นั ดารหาพระภิกษุยาก ก็ให้อนุโลมให้ใช้เพียง ๕ รู ป ก็บวชพระภิกษุได้ เป็ นธรรม
เนียมทีไ่ ด้ปฏิบตั กิ นั มาจนถึงทุกวันนี้
นี่คอื ความหมายของพระมหากรุณาธิคุณของ
พระพุทธเจ้า ทําให้สตั ว์โลกได้หลุดพ้นจากกองทุกข์เป็ นจํานวนมาก และยังหลุดกันอยู่
จนถึงทุกวันนี้ ยังมีผูท้ ม่ี จี ติ ศรัทธา น้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้า ไปศึกษาและ
ปฏิบตั ิ จนบรรลุเห็นธรรมกัน ยังมีอยู่เป็ นจํานวนมาก พวกเราจึงไม่ควรท้อแท้ อย่าไป
คิดว่าศาสนานี้หมดยุคหมดสมัยไปแล้ว ไม่มปี ระสิทธิภาพทีจ่ ะทําให้เราได้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ เหมือนกับในสมัยพระพุทธกาล อย่าไปคิดอย่างนัน้ เพราะหนึ่งในพระ
ธรรมคุณก็คอื อกาลิโก ธรรมะเป็ นอกาลิโก ไม่ข้นึ กับกาลกับเวลา ไม่เสือ่ มไปกับกาลกับ
เวลาเหมือนกับสิง่ อืน่ ๆ เช่นอาหารหรือยาทีเ่ ราซื้อมารับประทาน จะมีเขียนฉลากไว้วา่
หมดอายุในวันทีน่ นั้ วันทีน่ ้ ี แต่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่มวี นั หมดอายุ ตราบ
ใดมีผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ น้อมนําเอาไปปฏิบตั อิ ยู่ ก็ยงั จะได้รบั ผลจากการปฏิบตั อิ ย่าง
แน่นอน
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พระพุทธคุณประการที่ ๓ ก็คอื พระปัญญาธิคุณ ทีท่ าํ ให้สตั ว์โลกได้หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ได้ เพราะทรงมีพระปัญญารู้จกั แยกแยะสัตว์โลก ว่าควรจะสอนธรรมะหนักเบามาก
น้อยเพียงไร
เพราะสัตว์โลกก็เปรียบเหมือนกับคนไข้ทีม่ อี าการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่
เหมือนกัน บางคนก็เจ็บหนัก บางคนก็เจ็บไม่หนัก หมอทีจ่ ะรักษาคนไข้ก็ตอ้ งรู้อาการ
ของคนไข้ ว่าควรจะรักษาวิธีใด รักษาด้วยยาชนิดใด มากน้อยเพียงใด ไม่เช่นนัน้ ถ้า
รักษาไม่ถูกวิธี คนไข้แทนทีจ่ ะหายอาจจะแย่กว่าเดิม หรืออาจจะตายไปก็ได้ คนทีท่ าํ งาน
โรงพยาบาลรู้กนั ดี แต่พูดไม่ได้ เพราะจะทําให้เกิดความตื่นตระหนกขึ้นมา ทําให้คนไม่
กล้าไปรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล แต่เชื่อได้วา่ มีการรักษาทีผ่ ดิ พลาด มีการวิเคราะห์โรคภัยที่
ผิด ให้ยาผิด ให้การรักษาผิด ทําให้คนไข้ไม่หายจากโรคหรือตายไปได้ แต่พระพุทธเจ้า
ไม่ได้เป็ นหมอแบบนัน้ ทรงเป็ นหมอทีฉ่ ลาดมาก ทรงรู้ถงึ โรคของผูท้ ม่ี ารักษา เวลาทรง
แสดงธรรมจะทรงแสดงธรรมทีไ่ ม่เหมือนกัน
เวลาทีม่ ผี ูฟ้ งั กลุม่ หนึ่งก็จะแสดงไปใน
ระดับหนึ่ง อีกกลุม่ หนึ่งก็จะแสดงไปอีกระดับหนึ่ง เพราะว่าธรรมะมีหลายขัน้ ด้วยกัน
เหมือนกับโรงเรียนมีหลายชัน้ นักเรียนทีม่ าเรียนก็มคี วามรู้ความสามารถต่างกัน ถ้าอยู่
ในชัน้ อนุบาลก็ตอ้ งสอนระดับอนุบาลไป ถ้าอยู่ในชัน้ ปริญญาก็ตอ้ งสอนระดับปริญญา มิ
เช่นนัน้ จะไม่เกิดประโยชน์ ถ้าเอาวิชาความรู้ระดับปริญญามาสอนให้กบั เด็กอนุบาล ก็จะ
ไม่เข้าใจ จะไม่สามารถเรียนรู้ได้เพราะสูงเกินไป ถ้าเอาความรู้ระดับอนุบาลไปสอนระดับ
ปริญญา ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะได้เรียนมาแล้ว
จึงทรงแยกแยะคําสอนให้เหมาะสมกับผูท้ ม่ี าศึกษา ทรงรู้วา่ ควรสอนมากน้อยเพียงไร
หนักเบาเพียงไร บางครัง้ เพียงพูดคําสองคําเท่านัน้ ผูฟ้ งั ก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้เลย
บางครัง้ ก็ตอ้ งสอนอยู่เรื่อยๆ พูดอยู่เรื่อยๆ เพราะคนฟังไม่ฉลาดพอ ต้องสอนเรื่อยๆ
สอนบ่อยๆ จนกว่าจะเข้าใจ ทรงแยกแยะผู ้ทีม่ าศึกษาไว้ ๔ กลุม่ เป็ นเหมือนบัว ๔ เหล่า
คือ ๑. พวกทีร่ ู้เร็ว ฟังเพียงครัง้ สองครัง้ ก็บรรลุได้เลย เป็ นพวกทีอ่ ยู่เหนือนํา้ แล้ว
เพียงแต่รอให้แสงตะวันมาสัมผัสก็จะบานออกมา ๒. พวกทีร่ ู้ได้แต่ชา้ หน่อย คือโผล่จาก
นํา้ แล้ว แต่ยงั ไม่บานทันที เมือ่ ได้สมั ผัสกับแสงพระอาทิตย์ ต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่ง
ก่อน จึงจะบาน พวกนี้ตอ้ งฟังหลายครัง้ แล้วก็เอาไปปฏิบตั ิ แล้วก็กลับมาฟังอีก ก็จะ
บรรลุได้ ๓. พวกนี้ยงั ไม่ได้โผล่เหนือนํา้ เกือบจะโผล่ แต่ยงั อยู่ใต้นาํ้ พวกนี้จะต้องใช้
25

เวลามากหน่อย กว่าทีจ่ ะโผล่ข้นึ มาและบานได้ ต้องสอนไปเรื่อยๆ เป็ นเวลานาน
พอสมควร อาจจะไม่ได้บรรลุในชาติน้ ี แต่จะได้สะสมบารมี ไว้สําหรับภพชาติต่อไป เมือ่
ได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป ได้กลับมาเกิดแล้วได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนใหม่
ก็จะสามารถต่อยอดได้เลย จะก้าวไปได้อย่างรวดเร็ว ๔. บัวทีอ่ ยู่กน้ บ่อ ไม่มโี อกาสทีจ่ ะ
เจริญเติบโตขึ้นมาได้ เพราะจะเป็ นอาหารของปูของปลาไป พวกนี้เป็ นเหมือนคนหูหนวก
ตาบอดทางปัญญา ไม่เชื่อนรกเชื่อสวรรค์ ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกรรม ไม่เชื่อพระธรรม
คําสอน ไม่เข้าวัด ชอบเล่นการพนัน ชอบเทีย่ วกลางคืน ชอบเสพสุรายาเมา เชื่อในสิ่งที่
ไม่มสี าระ ไหว้เหรียญไหว้วัตถุ ทําพิธีสะเดาะเคราะห์ เชื่อหมอดู เป็ นพวกมืดบอด ไม่มี
โอกาสหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เพราะไม่ได้สมั ผัสกับแสงสว่างแห่งธรรม เวลา
ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมก็ไม่นาํ เอาไปปฏิบตั ิ เวลาฟังก็ไม่ตงั้ ใจฟัง นัง่ คิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ จะไป
เทีย่ วทีน่ นั ่ จะไปกินทีน่ ่ี จะไปหาเงินทีน่ นั ่ หาเงินทีน่ ่ี ฟังเทศน์ไปจนวันตาย ก็ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร เหมือนกับทัพพีในหม้อแกง อยู่ในหม้อแกงนานเท่าไหร่ ก็จะไม่รู้รสของ
แกง
ส่วนพระธรรมคุณก็มอี ยู่หลายประการด้วยกัน ประการแรกคือ สวากขาโต ภควตา ธัม
โม ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้นัน้ เป็ นธรรมทีถ่ ูกต้องแม่นยํา ไม่ผดิ พลาด
จากความจริงเลย สอนว่าสวรรค์มจี ริงก็มจี ริง นรกมีจริงก็มจี ริง บาปบุญมีจริงก็มจี ริง
ตายแล้วต้องเวียนว่ายตายเกิดก็เป็ นอย่างนัน้ จริง ประพฤติปฏิบตั ธิ รรมก็จะสามารถหลุด
พ้นจากความทุกข์ได้ก็เป็ นอย่างนัน้ จริง ทุกสิง่ ทุกอย่างทีพ่ ระพุทธจ้าทรงตรัสไว้ ทีม่ ี
มากมายถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ไม่มคี วามปลอมอยู่เลย ไม่มคี าํ โกหกอยู่เลย เป็ น
ความจริงล้วนๆ ทีเ่ รามันใจได้
่ วา่ การศึกษาและประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน
จะไม่นาํ พาเราไปสู่ความล่มจม แต่จะพาเราไปสู่ความเจริญ สู่การหลุดพ้นโดยถ่ายเดียว
ประการต่อมา ก็คอื อกาลิโก ไม่ข้นึ กับกาลกับเวลา ไม่เสื่อมไปกับกาลกับเวลา ถึงแม้
พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์ไปถึง ๒,๕๐๐ กว่าปี แล้วก็ตาม แต่พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ยังเป็ นเหมือนยาทีผ่ ลิตออกมาใหม่ๆจากโรงงาน ผูใ้ ดนําเอาไปรับประทาน
นําเอาไปปฏิบตั ิ ก็จะได้รบั ผลอย่างเต็มทีเ่ ช่นเดียวกับในสมัยพุทธกาล ประการต่อมาคือ
สันทิฏฐิโก ผูป้ ฏิบตั สิ ามารถรู้เห็นได้ดว้ ยตนเอง ไม่มใี ครรู้แทนกันได้ เห็นแทนกันได้ ไม่
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เหมือนกับสถานที่ ทีค่ นอืน่ เห็นแล้วถ่ายรู ปมาให้เราดูได้ ว่าสถานทีต่ รงนัน้ เป็ นอย่างนี้นะ
มีรูปร่างอย่างนี้ สันทิฏฐิโกต้องปฏิบตั เิ อง เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้วก็จะเห็นเอง เหมือนกับการ
รับประทานอาหาร ถ้าไม่รบั ประทาน เราจะไม่รู้วา่ อาหารอร่อยหรือไม่ ถ้ารับประทานแล้ว
ก็จะรู้ ฉันใดถ้าปฏิบตั เิ ราก็จะเห็นนรกเห็นสวรรค์ เห็นความสุขเห็นความทุกข์ ทีเ่ กิดจาก
การทําบุญทําบาป เห็นการดับของทุกข์ เห็นความทุกข์ทเ่ี กิดขึ้นจากกิเลสตัณหาต่างๆได้
อย่างชัดเจน ประการต่อมาคือโอปนยิโก เราต้องน้อมเข้ามาสู่กายวาจาใจ พอได้ยนิ ได้ฟงั
แล้ว ต้องนําเอามาประพฤติปฏิบตั กิ บั กายวาจาใจ เอามาคิดพิจารณา วันนี้ได้ยนิ ได้ฟงั
อะไร ก็นาํ เอาไปคิดพิจารณาอยู่เรื่อยๆ แล้วก็นาํ เอาไปปฏิบตั ิ เช่นทรงสอนให้คดิ ดีพูดดี
ทําดี ก็เอาไปปฏิบตั ดิ ู ต่อไปนี้จะคิดดีพูดดีทาํ ดี ไม่คดิ ร้ายกับใคร คิดด้วยความเมตตา
กรุณาเสียสละ เวลาพูดอะไรก็จะพูดแต่สง่ิ ทีด่ ี ไม่พูดเรื่องเหลวไหล ไม่พูดเรื่องทีเ่ กิด
ความเสียหาย ไม่พูดความเท็จอย่างนี้เป็ นต้น แล้วก็จะทําดี เช่นทําบุญปฏิบตั ธิ รรม นัง่
สมาธิ ปลงอนิจจังทุกขังอนัตตา ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เมือ่ ทําแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาในใจ
คือมีความสุขมากขึ้น มีความทุกข์นอ้ ยลง มีความฉลาดมากขึ้น มีความโง่เขลาเบา
ปัญญาน้อยลง นี่คอื ผลทีจ่ ะเกิดขึ้น ถ้าน้อมเอาพระธรรมเข้ามา จึงควรรําลึกถึงพระ
ธรรมคุณอยู่เสมอ แล้วก็นอ้ มเอาเข้ามาสู่กายวาจาใจ เพือ่ นําไปปฏิบตั ติ ่อไป เพือ่ จะได้
สัมผัสกับผล ว่าเป็ นอกาลิโกจริงๆ เป็ นสันทิฏฐิโกจริงๆ
พระสังฆคุณก็มอี ยู่ ๔ ประการด้วยกันคือ ๑. สุปฏิปนั โน ๒. อุชปุ ฏิปนั โน ๓. ญาย
ปฏิปนั โน ๔. สามีจปิ ฏิปนั โน เป็ นพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ม่ได้หมายถึง
พระภิกษุหรือสามเณรหรือนักบวชทัง้ หลาย แต่หมายถึงผูท้ ม่ี พี ระสังฆคุณทัง้ ๔ ประการ
นี้คอื ปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ ปฏิบตั ติ รง ปฏิบตั เิ พือ่ การหลุดพ้นจากความทุกข์โดย
ถ่ายเดียว ถ้ามีคุณสมบัตทิ งั้ ๔ ประการนี้แล้ว ย่อมเป็ นพระอริยสงฆ์สาวกของ
พระพุทธเจ้า เป็ นหญิงก็ได้เป็ นชายก็ได้ เป็ นนักบวชก็ได้เป็ นฆราวาสก็ได้ เป็ นเด็กก็ได้
เป็ นผูใ้ หญ่ก็ได้ เพราะธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั เพศกับวัย แต่อยู่ทก่ี าร
ปฏิบตั ทิ งั้ ๔ ประการนี้เท่านัน้ คือ สุปฏิปนั โน ปฏิบตั ดิ ี อุชปุ ฏิปนั โน ปฏิบตั ติ รง ญาย
ปฏิปนั โน ปฏิบตั เิ พือ่ การหลุดพ้นจากความทุกข์ สามีจปิ ฏิปนั โน ปฏิบตั ชิ อบ พระอริย
สงฆ์สาวกมีอยู่ ๔ ระดับด้วยกันคือ ๑. พระโสดาบัน ๒. พระสกิทาคามี ๓. พระ
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อนาคามี ๔. พระอรหันต์ อานิสงส์ทไ่ี ด้จากการบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆมีดงั นี้ พระโสดาบัน
จะมีภพชาติเหลือเพียง ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก และเป็ นสุคติภพ คือไม่ตอ้ งไปเกิดในอบาย
อีกต่อไป ผูท้ บ่ี รรลุเป็ นโสดาบันแล้ว จะเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิน ๗ ชาติ ในภพของ
มนุษย์ของเทพของพรหมเท่านัน้ พระสกิทาคามีจะเหลือเพียงภพชาติเดียวเท่านัน้ พระ
อนาคามีไม่ตอ้ งกลับมาเกิดในภพของมนุษย์ภพของเทวดา แต่จะเกิดในภพของพรหม
แล้วก็จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดในลําดับต่อไป พระอรหันต์
ไม่ตอ้ งไปเกิดทีไ่ หนอีกต่อไป เพราะถึงทีส่ ดุ แห่งการเวียนว่ายตายเกิดในชาติน้ แี ล้ว เป็ น
ชาติสุดท้าย พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย เมือ่ ตายไปแล้วก็ไม่ตอ้ งไปเวียน
ว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่คอื อานิสงส์ของผู ป้ ฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ติ รง ปฏิบตั เิ พือ่ การหลุดพ้น
จากความทุกข์ ปฏิบตั ชิ อบ เรียกสัน้ ๆว่าสุปฏิปนั โน ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ นี่คอื พระ
รัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ทีเ่ รา
กราบไหว้บูชาเลือ่ มใสเคารพ ถ้าเชื่อแล้วปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า เอา
พระพุทธเจ้า และพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายเป็ นแบบฉบับเป็ นเยีย่ งอย่าง ไม่ชา้ ก็เร็วก็
จะได้เป็ นพระอริยสงฆ์ ได้วมิ ตุ ติ หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอน จึงควรมันใจใน
่
การดําเนินตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ดังทีไ่ ด้มาบําเพ็ญกันในวันนี้ มาปฏิบตั ิ
ภารกิจ มาปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบกัน การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๔๓

ศรัทธา จาคะ ศีล ปัญญา
๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๐

วันนี้ท่านทัง้ หลายได้มาวัด มาปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพุทธศาสนิกชน ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
มอบไว้ เพือ่ ประโยชน์สุข เพือ่ ความเจริญก้าวหน้าทีจ่ ะตามมาต่อไป หน้าทีข่ อง
พุทธศาสนิกชนทีท่ รงแสดงไว้มีอยู่ ๔ ประการด้วยกันคือ ๑. ศรัทธาความเชื่อ ๒. จาคะ
การเสียสละ ๓. ศีลการไม่เบียดเบียนกัน ๔. ปัญญาความฉลาดด้วยเหตุดว้ ยผล เป็ น
คุณธรรม ๔ ประการทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พทุ ธศาสนิกชนหมันบํ
่ าเพ็ญ หมันปลู
่ กฝัง
ให้เจริญงอกงามขึ้นมา เพราะจะทําให้ได้พบกับความสุขความเจริญ ห่างไกลจากความ
ทุกข์ความวุน่ วายทัง้ หลาย ในเบื้องต้นทรงสอนให้มศี รัทธาความเชื่อ เชื่อในพระพุทธพระ
ธรรมพระสงฆ์ เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็ นผูต้ รัสรู้ธรรม เป็ นผูร้ ู้ผูเ้ ห็น เรื่องความสุข ความ
ทุกข์ ความเจริญ ความเสือ่ ม ทรงรู้วา่ เกิดจากเหตุ คือการกระทําของเราเป็ นหลัก ทีม่ อี ยู่
๓ ชนิดคือ ๑. มโนกรรมการกระทําทางใจ ๒. วจีกรรมการกระทําทางวาจา ๓.
กายกรรมการกระทําทางกาย การกระทําทัง้ ๓ นี้เป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุขหรือความ
ทุกข์ ความเจริญหรือความเสือ่ ม ถ้าคิดดีพูดดีทาํ ดีก็จะนํามาซึง่ ความสุขและความเจริญ
ถ้าคิดไม่ดพี ูดไม่ดที าํ ไม่ดกี ็จะนํามาซึง่ ความทุกข์และความเสือ่ ม นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงรู้แล้วก็นาํ มาสังสอนพวกเรา
่
พระพุทธเจ้าไม่สามารถเสกเป่ าหรือดลบันดาลให้พวก
เราได้สง่ิ ต่างๆทีอ่ ยากได้กนั
อยากรวยก็ขอพระพุทธเจ้า
อยากมีความสุขก็ขอ
พระพุทธเจ้า อยากได้สามีได้ภรรยาก็ขอพระพุทธเจ้า อยากได้ลูกก็ขอพระพุทธเจ้า
อยากได้อะไรก็ขอหมด ซึง่ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตั ิ พระพุทธเจ้าทรง
สอนว่า ถ้าอยากจะได้อะไรก็ให้สร้างขึ้นมาด้วยกายวาจาใจของเรา ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รา
ต้องการทีเ่ ราปรารถนานัน้ อยู่ในความสามารถของพวกเราอยู่แล้ว เพียงแต่อย่าเกียจ
คร้านเท่านัน้ เอง
29

อยากจะรวยก็ตอ้ งขยันทํามาหากิน หาเงินหาทอง เก็บเงินเก็บทองไว้ ไม่นานก็จะรวย
ขึ้นมาได้ อย่ารวยแบบงอมืองอเท้า ซื้อลอตเตอรี่ แทงหวย ทําไปจนวันตายก็ไม่มที างที่
จะรวยได้ ถ้ารวยได้ป่านนี้ก็รวยกันไปหมดทัง้ ประเทศแล้ว เพราะมีคนแทงหวยซื้อ
ลอตเตอรี่กนั เป็ นประจํา ซื้อมาเป็ นกี่สบิ ปี แล้วก็ยงั ไม่เห็นรวยสักที แต่ก็ไม่เคยคิดเลยว่า
วิธีทจ่ี ะทําให้รวยเป็ นอย่างไร พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ขยันทํามาหากิน หาเงินหาทอง
รู้จกั ใช้เงินใช้ทอง รู้จกั เก็บเงินเก็บทอง ใช้ในสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น ถ้าไม่จาํ เป็ นก็เก็บเอาไว้ เก็บไป
เรื่อยๆ ก็จะมีเงินทองมาก กลายเป็ นเศรษฐีข้นึ มา จึงควรเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอน พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้หาเหรียญมาห้อยคอ แม้พระพุทธรูปก็ไม่ทรงสอนให้
สร้างขึ้นมา ทรงตรัสไว้ว่า ผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต พระพุทธเจ้าทีแ่ ท้จริงอยู่
ในพระธรรมนัน่ เอง ถ้าศึกษาและปฏิบตั จิ นมีพระธรรมคําสอนอยู่ในใจแล้ว ก็จะเห็น
พระพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้าเป็ นทีพ่ ง่ึ คอยคุม้ ครองรักษา เพราะคนทีม่ ธี รรมอยู่ในใจ
ย่อมตัง้ อยู่ในความดีงาม ไม่ประพฤติตนในทางทีเ่ สียหาย ไม่เสพสุรายาเมา เล่นการ
พนัน เทีย่ วกลางคืน เกียจคร้าน คบคนชัว่ เป็ นมิตร ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์
ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ ถ้าไม่กระทําสิง่ เหล่านี้แล้ว ความเสียหายต่างๆก็จะ
ไม่ปรากฏขึ้นมา ยกเว้นเป็ นเรื่องของกรรมเก่าทีไ่ ด้ทาํ มา เราเกิดมาในโลกนี้เราก็มวี บิ าก
ติดตัวมาด้วย คือความแก่ความเจ็บความตาย เป็ นวิบากของกรรมทีเ่ ราได้ทาํ ในอดีต ส่ง
ให้เรามาเกิด เมือ่ เกิดแล้วก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคน ไม่มใี ครหนีพน้ ต่อ
ให้มพี ระพุทธรูปราคาองค์ละเป็ นล้านห้อยอยู่ทค่ี อ ก็ป้องกันไม่ได้เรื่องของวิบากกรรม
แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยงั ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเหมือนกัน คนทีเ่ สกเป่ าเหรียญแจก
พวกเรา ก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเหมือนกัน ไม่มใี ครหนีความแก่ความเจ็บความตายไป
ได้
แต่สง่ิ ทีเ่ ราหนีได้ก็คอื ความทุกข์ คนทีม่ พี ระธรรมคําสอนอยู่ในใจแล้ว จะไม่วนุ่ วายกับ
ความแก่ความเจ็บความตาย จะรู้สกึ เฉยๆ เป็ นเรื่องธรรมดา เหมือนฝนตกแดดออก ไม่
เห็นจะเป็ นเรื่องใหญ่โตอะไรเลย ตายกันทุกคน แก่กนั ทุกคน เจ็บกันทุกคน แต่พอได้
ข่าวว่าคนนัน้ คนนี้ตายไปเท่านัน้ ก็วุน่ วายเดือดร้อนกันไปหมด เพราะขาดพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้านัน่ เอง ไม่มพี ระพุทธเจ้าอยู่ในใจ เพราะมัวแต่หาพระพุทธเจ้าทีอ่ ยู่
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ภายนอก ทีเ่ ป็ นรูปเป็ นเหรียญต่างๆ ทีไ่ ม่สามารถช่วยอะไรเราได้เลย แม้แต่พระพุทธรู ป
เองก็ยงั ช่วยตัวท่านเองไม่ได้เลย ถูกขโมยตัดพระเศียรไปขายเป็ นจํานวนมาก ถ้า
พระพุทธรูปวิเศษจริงทําไมไม่สามารถป้ องกันตัวท่านได้ เพราะเป็ นเพียงสัญลักษณ์เท่า
นัน้ เอง เป็ นรูปเหมือน เพือ่ ให้เรารําลึกถึงพระพุทธเจ้าทีแ่ ท้จริง ทีท่ รงตรัสรู้เรื่องบุญเรื่อง
บาป เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เรื่องกรรม เรื่องเวียนว่ายตายเกิด แล้วก็นาํ เอามาสังสอน
่
พวกเรา ให้คดิ ดีพูดดีทาํ ดี เพราะเป็ นวิถที างเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะพาไปสู่ความสุขความเจริญ
ปราศจากความทุกข์ทงั้ หลาย มีวธิ ีน้ เี ท่านัน้ ถ้าคิดดีพูดดีทาํ ดีแล้ว จะไม่ทกุ ข์กบั อะไรเลย
สูญเสียอะไรไปก็จะคิดว่าไม่ใช่ของเรา เป็ นของทีย่ มื มา ไม่อยู่กบั เราไปตลอด เมือ่ ถึง
เวลาจากไป ก็คดิ เสียว่าต้องไป คืนสู่เจ้าของเดิม ก็มอี ยู่เท่านัน้ ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะไม่
วุน่ วาย ไม่เดือดร้อน ถ้าประสบกับความทุกข์ความลําบาก ก็คดิ ว่ามันเป็ นกรรมเก่า ไป
ทําบาปทํากรรม ทําสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งามมา ก็เลยต้องใช้เวรใช้กรรมในขณะนี้ ไม่หวันไหว
่
เพราะตราบใดทีย่ งั มีลมหายใจเข้าออกอยู่ ยังสามารถสร้างความดีได้ สร้างความสุขให้ได้
เพราะความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ภายในใจ
ไม่ตอ้ งมีอะไรภายนอกมาทําให้ใจมีความสุข
เพียงแต่ทาํ ใจให้สงบระงับ ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ทีส่ ร้างความทุกข์ความวุน่ วายใจเท่า
นัน้ เอง ก็มคี วามสุขได้แล้ว
เวลาทุกข์กบั เรื่องอะไร มีปญั หากับเรื่องอะไร ก็อย่าไปคิดถึงมัน ถ้ามันจะคิดก็ดงึ มาคิด
เรื่องอืน่ เช่นคิดพุทโธๆไปเรื่อยๆ หรือสวดอรหังสัมมาฯไปในใจเรื่อยๆ สวดไปกี่รอบก็
ได้ สวดไปจนกว่าจะลืม ไม่คดิ ถึงเรื่องทีท่ าํ ให้ทกุ ข์วนุ่ วายใจ พอไม่คดิ แล้ว ความทุกข์
ความวุน่ วายใจก็หมดไปเอง เพราะเราสร้างมันขึ้นมาเองด้วยการคิดถึงมัน ถ้าจะคิดก็
ต้องคิดให้ถูกหลักธรรม ถูกหลักความจริง วุน่ วายกับเรื่องอะไร ก็คดิ ว่ามันเป็ นอย่างนี้
เราห้ามมันไม่ได้ ก็ไม่ตอ้ งไปวุน่ วายกับมัน ปล่อยให้มนั เป็ นไป ตอนนี้สง่ิ ทีเ่ ราทําได้อย่าง
เดียวก็คอื ทําใจของเราไม่ให้วุน่ วายเท่านัน้ เองแต่เรื่องอืน่ เราห้ามไม่ได้ เช่นห้ามไม่ให้คน
เกลียดเราไม่ได้ ไม่ให้แกล้งเราไม่ได้ ไม่ให้ทาํ ร้ายเราไม่ได้ ถ้าไม่หวันไหวกั
่
บการกระทํา
ของเขาแล้ว เขาก็ทาํ ได้แต่ร่างกายหรือสมบัตขิ ้าวของเงินทองของเราเท่านัน้ แต่ไม่
สามารถทําอะไรกับใจของเราได้ ใจจะไม่เดือดร้อนวุน่ วาย เพราะรู้วา่ เมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ้ ง
ตายไป ก็ตอ้ งจากทุกสิง่ ทุกอย่างไปอยู่ดี จากคนนัน้ คนนี้ไป จากสมบัตขิ ้าวของเงินทอง
31

ต่างๆไป ต้องจากไปด้วยกันทุกคน ถ้าจะจากกันตอนนี้ก็ให้จากไป ถ้าเสียเพียงของนอก
กายไป ก็ยงั มีร่างกายอยู่ ทีเ่ ป็ นสมบัตทิ ม่ี คี ุณค่ามากทีส่ ุดในโลกนี้ ต่อให้เอาเงินร้อยล้าน
พันล้านมาแลก เราจะยินดีทจ่ี ะแลกหรือไม่ ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะรู้วา่ เรามีสมบัตทิ ม่ี คี ุณค่า
อย่างยิง่ อยู่แล้ว ก็คอื ร่างกายนี้เอง ก็คอยดูแลรักษาร่างกายไว้ให้ดกี ็แล้วกัน จะสูญเสีย
อะไรไปก็ให้เสียไป ของนอกกายหาใหม่ได้ คนรักตายไปเดีย๋ วก็หาใหม่ได้ สิง่ ทีเ่ รารักจาก
ไปเดีย๋ วก็หาใหม่ได้ ไม่ตอ้ งกลัว ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็ นอะไร เพราะการไม่มอี ะไรเลยนัน้ ดี
ทีส่ ุด
ได้อะไรมาแล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งร้องห่มร้องไห้ ต้องทุกข์กงั วลใจกับของทีไ่ ด้มา จะหวงจะห่วง
จะกังวล เวลาจากไปก็รอ้ งห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ ถ้าไม่มอี ะไรเลยแสนจะสบาย ไม่
ต้องหวง ไม่ตอ้ งห่วง ไม่ตอ้ งกังวลกับอะไรกับใครทัง้ นัน้ เพียงแต่ทาํ ใจให้น่งิ ไม่ให้ไป
อยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้เท่านัน้ เอง ถ้าเห็นคนอื่นมีแล้วอยากจะมีบา้ ง ก็ให้คดิ ถึงความทุกข์ท่ี
เขามีกบั สิง่ ต่างๆเหล่านัน้ เราก็จะไม่อยากได้ คิดถึงพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง ทรงมี
สมบัตขิ า้ วของเงินทองมากมาย แต่ก็ทรงสละไปหมด เพราะทรงเห็นว่าเป็ นความทุกข์
ไม่ได้เป็ นความสุข เวลาไม่มแี ล้วแสนจะสบาย พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มจี าคะการ
เสียสละ ให้ละให้ตดั สิง่ ต่างๆ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นออกไปให้หมด นอกจากปัจจัย ๔ เท่านัน้ ทีเ่ รา
ยังต้องอาศัยมันอยู่ ต้องมีอาหารรับประทาน มีเสื้อผ้าใส่ มียารักษาโรค มีบา้ นไว้หลบ
แดดหลบฝน ก็มเี ท่านัน้ เอง ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นราคาแพงๆ ไม่ตอ้ งใหญ่โตมโหฬาร อาหาร
กินมื้อละ ๕๐ บาทก็อยู่ได้ ไม่จาํ เป็ นต้องไปเสียเงินเป็ นร้อยเป็ นพัน เพือ่ กินอาหารมื้อ
หนึ่ง กินไปแล้วก็อม่ิ เหมือนกัน เวลาออกมาก็ตอ้ งไปออกในห้องนํา้ เหมือนกัน ไปทีอ่ น่ื
ไม่ได้ ไม่มรี าคาอะไรแล้วเวลามันออกมา จึงอย่าหลงกับเรื่องการกินการอยู่มาก
จนเกินไป เพราะจะกดดันจิตใจให้ด้นิ รนหามาโดยไม่จาํ เป็ น ต้องไปหาซื้อบ้านราคาหลาย
ล้านมาอยู่ หาซื้อเสื้อผ้าราคาเป็ นพันเป็ นหมืน่ มาใส่ ต้องไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ ่าย
ทีเป็ นแสนเป็ นล้าน ถึงเวลาก็ตายเหมือนกัน คนทีไ่ ปรักษาทีโ่ รงพยาบาลเอกชนตายไปก็มี
อยู่เยอะ โรงพยาบาลไหนก็เหมือนกันทัง้ นัน้ หมอก็เรียนมาจากโรงเรียนเดียวกัน มีวชิ า
ความรู้เหมือนกัน รักษาเราเต็มทีเ่ หมือนกัน จึงอย่าเสียเวลามากจนเกินไปกับเรื่องปัจจัย
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๔ พอมีพออยู่พอเป็ นพอไปก็พอแล้ว ถึงเวลาก็ตอ้ งตายเหมือนกัน ต่อให้มเี งินเป็ นหมืน่
ล้านแสนล้านก็ช่วยอะไรไม่ได้ ถึงเวลาทีร่ ่างกายจะแตกจะดับ ไม่มอี ะไรจะช่วยมันได้
สิง่ เดียวทีจ่ ะดูแลรักษาใจของเราไม่ให้วนุ่ วายได้ ก็คอื ปัญญาความฉลาด พระพุทธเจ้าจึง
ทรงสอนให้มปี ญั ญา ด้วยการศึกษาความจริงของชีวิตว่า เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้อง
ตายเป็ นธรรมดา ต้องพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บ
ความตายไปไม่ได้ ล่วงพ้นจากการพลัดพรากจากกันไปไม่ได้ ถ้าสอนใจอยู่เรื่อยๆ ต่อไป
จะมีปญั ญาความฉลาด จะรู้ทนั กับเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึ้นกับชีวติ ของเรา พอเวลาเราแก่
เราเจ็บเราตาย เวลาสิง่ นัน้ สิง่ นี้คนนัน้ คนนี้จากเราไป เราก็จะไม่วนุ่ วาย จะไม่ทกุ ข์ จะไม่
เสียอกเสียใจ นี่คอื ปัญญา ให้พจิ ารณาความจริงของชีวติ อย่าไปกลัว บางคนคิดว่าเวลา
คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วจะทําให้แก่เจ็บตายทันที เป็ นไปไม่ได้ ความแก่
ความเจ็บความตายก็เป็ นไปตามเหตุตามปัจจัย เมือ่ ถึงเวลาจะตาย จะคิดหรือไม่คดิ ก็
ตายเหมือนกัน เวลาจะเจ็บไข้ได้ป่วย จะคิดหรือไม่คดิ ก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกัน ไม่ได้
อยู่ทค่ี ดิ หรือไม่คดิ เราจึงควรคิดเพือ่ สอนใจเรา ให้เตรียมรับกับเหตุการณ์ไว้ เมือ่ ใจรู้
แล้วว่าจะต้องเกิดเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้น ก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ พอเกิดขึ้นมาใจก็ไม่
วิตก ไม่หวันไหว
่
จะรู้สกึ เฉยๆ เหมือนกับเวลาไปยืมเงินมา รู้วา่ สักวันหนึ่งก็ตอ้ งคืนเขา
ไป พอถึงเวลาคืนก็ให้เขาไปเท่านัน้ เอง จะไม่เสียอกเสียใจ ถ้าเงินทองหายไป ก็คดิ ว่าคืน
เจ้าของไป ก็หมดเรื่อง จะร้องไห้เสียอกเสียใจไปทําไม เสียเงินก็พอแล้ว อย่าเสียใจด้วย
เสียใจนี่มนั เจ็บมาก ยิง่ กว่าเสียเงินเสียทอง เงินทองเป็ นของนอกกายนอกใจ อย่าไป
เสียดาย คิดเสียว่าเมือ่ ถึงเวลามันก็ตอ้ งไป ถ้าคิดอย่างนี้แล้วจะสบายใจ จะอยู่อย่าง
ร่มเย็นเป็ นสุข ไม่เดือดร้อน
เมือ่ รู้แล้วว่าเงินทองเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน ไม่จรี งั ถาวร ก็อย่าไปอาศัยเงินทองมาก
จนเกินไป หัดอยู่แบบไม่ตอ้ งใช้เงินใช้ทอง เช่นวันเสาร์วนั อาทิตย์ลองอยู่บา้ นดูเฉยๆ อย่า
ออกไปใช้เงินใช้ทอง หาอะไรทําในบ้าน เก็บกวาดเช็ดถูอะไรไป ทําให้บา้ นเรือนสะอาด มี
ความสุขกับการอยู่บา้ น ไม่ตอ้ งเสียเงินทอง ไม่ตอ้ งกังวลกับการหาเงินหาทองมาก
จนเกินไป ถึงแม้บางวันหาเงินมาไม่ได้ก็จะไม่วติ ก แต่ถา้ ใช้เงินใช้ทองแบบสุรุ่ยสุร่าย
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อยากจะได้อะไรก็ซ้อื มา เวลาหงุดหงิดใจ ไม่สบายใจก็ออกไปหาซื้อข้าวของมา เพือ่ ทําให้
ความหงุดหงิดใจหายไป ซึง่ ไม่ใช่เป็ นวิธีแก้ความหงุดหงิดใจ เพราะความหงุดหงิดใจเกิด
จากความดิ้นรนของใจ เวลาอยู่เฉยๆไม่ได้ทาํ อะไรก็จะหงุดหงิด ก็หางานให้มนั ทําสิ เอา
มาสวดมนต์ เอามานัง่ สมาธิ ทําจิตใจให้สงบ พอจิตสงบแล้วความหงุดหงิดก็หายไปเอง
ไม่ตอ้ งไปเสียเงินเสียทอง พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ทงั้ หลายไม่มเี งินไม่มที อง แต่อยู่
ได้อย่างสุขอย่างสบาย เพราะรู้จกั อยู่แบบไม่ตอ้ งใช้เงินใช้ทอง พวกเราก็สามารถอยู่แบบ
นัน้ ได้ ถ้าจะใช้เงินใช้ทองก็ใช้กบั สิง่ ทีจ่ าํ เป็ น คือปัจจัย ๔ ไม่จาํ เป็ นจะต้องไปซื้อข้าวของ
ต่างๆมาให้รกบ้าน มาเป็ นภาระ ต้องคอยดูแลรักษา นี่แหละคือการดําเนินชีวติ ของชาว
พุทธเรา พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สละสิง่ ภายนอกออกไปให้หมด สละได้มากเท่าไรจะมี
ความสุขความสบายใจมากเท่านัน้ ทรงสอนให้เตือนใจอยู่เสมอว่า เราอยู่ในโลกของ
ความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน โลกของความเกิดแก่เจ็บตาย สักวันหนึ่งเราก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บ
ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกันไป
ถ้าเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วจะไม่เดือดร้อน จะไม่ทกุ ข์ ไม่วุน่ วายใจ เวลามาเกิดก็มาคน
เดียว มาตัวเปล่าๆ ทําไมเวลาไปจะต้องเดือดร้อนด้วย เพราะเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้อยู่ดี
เอาไปได้แต่บาปและบุญเท่านัน้ จึงทรงสอนให้ละบาป เพราะทําบาปแล้วจะมีชนักติดตัว
ไป จะมีหนี้ตดิ ตามไปด้วย มีเจ้ากรรมนายเวรตามไปจองล้างจองผลาญ จึงทรงสอนให้มี
ศีล ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา
เพราะจะทําให้ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในภพหน้าชาติหน้าต่อไป แทนทีจ่ ะไปเกิดบนสวรรค์
หรือกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ก็ตอ้ งไปใช้เวรใช้กรรมในอบายก่อน ไปเกิดเป็ นเดรัจฉานบ้าง
เป็ นเปรตบ้าง ไปตกนรกบ้าง เพราะเป็ นผลทีเ่ กิดจากการไม่มศี ีลนัน่ เอง พระพุทธเจ้าทรง
ไม่อยากให้เราต้องไปใช้เวรใช้กรรม ไปตกนรก ไปแบกความทุกข์กนั จึงทรงสอนให้ละ
บาปและหลีกเลีย่ งอบายมุข ทีจ่ ะฉุดให้ไปทําบาป เช่น เล่นการพนัน พอหมดเนื้อหมดตัว
ก็ตอ้ งไปหาเงินมาโดยวิธีทม่ี ชิ อบ ไปลักขโมย ไปปล้น ไปจี้ ไปฆ่า เพือ่ ให้ได้เงินมาเล่น
การพนันต่อ ถ้าชอบหาความสุขจากการเทีย่ ว ก็จะต้องหาเงินมาใช้อยู่เรื่อยๆ เพราะคนที่
ชอบเทีย่ วมักจะไม่ชอบทํางานทําการทํามาหากิน เงินทองทีม่ อี ยู่ก็ใช้ไปจนหมด ก็ตอ้ งไป
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กูห้ นี้ยมื สิน ไปโกหกหลอกลวง ไปลักขโมย หาเงินหาทองมาเทีย่ วต่อ ทําให้มบี าปมีกรรม
ติดตัวไป ต้องไปใช้กรรมในอบาย
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้หลีกเลีย่ งอบายมุขและการกระทําบาป
เพราะเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่
จําเป็ นกับชีวติ ของเรา ไม่ทาํ สิง่ เหล่านี้เราก็อยู่ได้ อยู่อย่างมีความสุขด้วย ทรงสอนให้
ปลูกฝังคุณธรรมทัง้ ๔ ประการอยู่เรื่อยๆ ให้มศี รัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์ มีจาคะการเสียสละ ให้ตดั ให้ลดให้ละสิง่ ทีอ่ ยู่นอกกายนอกใจ มีไว้เท่าทีจ่ าํ เป็ น
ก็พอ ส่วนไหนไม่มคี วามจําเป็ นก็เอาไปบริจาค ให้คนทีเ่ ดือดร้อน ให้คนทีไ่ ม่มี ถ้ามี
เสื้อผ้าอยู่ในตูท้ ไ่ี ม่ได้ใส่มาเป็ นปี ก็อย่าเก็บไว้ให้เกะกะเลย ไม่เกิดประโยชน์อะไร บริจาค
ไปจะได้บญ
ุ ได้กศุ ล ทําให้มคี วามสุขใจ ทําให้เป็ นคนทีน่ ่ารัก น่าชื่นชมยินดี แล้วก็ทรง
สอนให้มศี ีล ไม่เบียดเบียนกัน ให้มปี ญั ญารู้ทนั ความจริงของชีวติ ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่
ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากกัน ปัญญาจะดูแลรักษาใจของเรา ให้อยู่อย่าง
ร่มเย็นเป็ นสุข ปราศจากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง จึงขอให้ท่านนําเอาคุณธรรม
ทัง้ ๔ ประการ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ ไปพินิจพิจารณา ไปปลูกฝัง ไปบําเพ็ญ ให้เกิดขึ้น
มาภายในใจต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๔๔

เรือนใจ

๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๐
ชีวติ ของคนเรามีองค์ประกอบอยู่ ๒ ส่วนด้วยกัน คือร่างกายและจิตใจ แต่ละส่วนมี
ความจําเป็ นทีจ่ ะต้องอาศัยสิง่ เกื้อหนุน ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ร่างกายก็ตอ้ งอาศัย
ปัจจัย ๔ คืออาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่มห่ม ใจก็ตอ้ งมีบญ
ุ มีกศุ ลซึง่ เป็ น
เหมือนเรือนใจ ทีม่ อี งค์ประกอบอยู่หลายส่วน เหมือนกับบ้านเรือนทีเ่ ราพักอยู่อาศัย มี
เสา มีพ้นื มีฝา มีหลังคา มีประตู มีหน้าต่าง และส่วนประกอบอืน่ ๆ ฉันใดเรือนใจก็มี
ส่วนประกอบหลายส่วนเช่นกัน คือ ๑. ทานการให้ ๒. ศีลการไม่เบียดเบียนกัน ๓.
ภาวนาการพัฒนาจิตใจให้แข็งแกร่ง ให้มปี ญั ญาความรู้ความฉลาด ๔. การอุทศิ ส่วนบุญ
ส่วนกุศลให้แก่ผูท้ ล่ี ว่ งลับไปแล้ว ๕. การอนุโมทนาบุญ ร่วมทําบุญกับผูอ้ น่ื ๖. การ
ช่วยเหลือรับใช้ผูอ้ น่ื ๗. การอ่อนน้อมถ่อมตน ๘. มีความเห็นทีถ่ ูกต้อง เห็นว่าบาปมีจริง
บุญมีจริง นรกมีจริงสวรรค์มจี ริง เวียนว่ายตายเกิดเป็ นความจริง ๙. การฟังเทศน์ฟงั
ธรรมเพือ่ ให้เกิดปัญญา เพือ่ ให้เกิดความเห็นชอบ ความเห็นทีถ่ ูกต้อง ๑๐. เผยแผ่
ธรรมะให้กบั ผูอ้ น่ื การกระทําเหล่านี้เป็ นบุญ เป็ นส่วนประกอบของเรือนใจ ทีพ่ ระบรม
ศาสดาทรงสอน ให้พทุ ธศาสนิกชนหมันบํ
่ าเพ็ญเสริมสร้าง ให้มขี ้นึ มากๆ เพือ่ เป็ นทีอ่ ยู่
อาศัยของจิตใจ ให้ปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆ ทีเ่ กิดจากความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วย
ความตาย การพลัดพรากจากกัน เหมือนกับมีบา้ นสําหรับหลบแดดหลบฝน เวลาฝนตก
มีพายุมอี ากาศหนาว ถ้าอยู่ในบ้านก็จะปลอดภัย ฉันใดใจก็ตอ้ งมีบญ
ุ เป็ นเรือนใจไว้
คุม้ ครอง จึงไม่ควรมองข้ามการทําบุญทํากุศลอย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่อง
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน ให้สาธุชนพุทธบริษทั เข้าวัดกัน อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครัง้
ในวันพระ วันธัมมัสสวนะ ซึง่ ในสมัยพุทธกาล ได้กาํ หนดให้เป็ นไปตามวันขึ้นแรม ๘ คํา่
๑๔ หรือ ๑๕ คํา่ แต่ในสมัยนี้เราอยู่ในโลกทีเ่ ป็ นโลกาภิวฒั น์ เป็ นโลกสากล ทีใ่ ช้เวลา
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สากล คือแทนทีจ่ ะใช้วนั ขึ้นแรม ก็ใช้วนั จันทร์องั คารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แทน ใน
การทําภารกิจต่างๆ เช่นวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ ก็ไปทํางาน ไปเรียนหนังสือ ส่วนวันเสาร์วนั
อาทิตย์ก็หยุดพักผ่อน แต่วนั พระของทางศาสนา จะไม่เป็ นวันใดวันหนึ่งเสมอไป ไม่เป็ น
วันจันทร์เสมอไป ไม่เป็ นวันอาทิตย์เสมอไป จะเลือ่ นไปเรื่อยๆตามปฏิทนิ จันทรคติ ก็จะ
ไม่ตรงกับวันเสาร์วนั อาทิตย์เสมอไป สําหรับผูท้ ต่ี อ้ งไปทํางานวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ ทีไ่ ป
ตรงกับวันพระ ก็จะไม่สามารถมาวัด มาทําบุญมาสร้างเรือนใจได้ ชาวพุทธเราจึงต้องใช้
ปัญญา ปรับตัวให้รับกับเหตุการณ์ ด้วยการใช้วนั เสาร์วนั อาทิตย์เป็ นวันพระแทน เพราะ
วันพระจริงๆแล้วไม่ได้ข้นึ อยู่กบั วัน แต่ข้นึ อยู่กบั กิจกรรมทีท่ าํ
วันพระเป็ นวันที่
พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พวกเราปล่อยวางภารกิจทางโลก คือการทํามาหากิน การศึกษา
เล่าเรียน การกระทําอืน่ ๆ ให้หนั มาทํากิจกรรมทางจิตใจ มาสร้างเรือนใจ ด้วยการทําบุญ
ให้ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรมเป็ นต้น ไม่เช่นนัน้ จิตใจจะไม่มที พ่ี ง่ึ ไม่
มีทห่ี ลบภัย จากความทุกข์ต่างๆ เราจึงต้องปรับวันพระของเรา ให้เป็ นวันเสาร์วนั อาทิตย์
แทน ถึงแม้ในทางปฏิทนิ ยังเป็ นวันขึ้นแรม ๘ คํา่ ๑๕ คํา่ เพือ่ จะได้ปฏิบตั ภิ ารกิจของ
ศาสนาได้
ทีว่ ดั ญาณฯนี้ ก็ได้ปรับให้ทนั สมัย ให้มกี ารแสดงธรรม มีกจิ กรรมทางศาสนาเพิม่ ขึ้นอีก
๒ วัน คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพือ่ ให้คนทีห่ ยุดวันเสาร์อาทิตย์ มาบําเพ็ญบุญกุศลมา
สร้างเรือนใจได้ พวกเราจึงไม่มขี ้ออ้างไม่มขี ้อแก้ตวั ว่า มาวัดไม่ได้เพราะต้องไปทํางาน
เพราะเดีย๋ วนี้ทางวัดได้ปรับให้วนั เสาร์และวันอาทิตย์เป็ นวันพระแล้ว
มีกจิ กรรม
เหมือนกับวันพระ มีการทําบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม วันนี้
ถ้าอยากจะถือศีล ๘ ก็ถอื ได้ ไม่ตอ้ งรอให้เป็ นวันธัมมัสสวนะเป็ นวันพระ เพราะศีลอยู่ท่ี
การรักษา ไม่ได้อยู่ทว่ี นั เวลา ถ้าเราอยากจะมีศีล ก็มไี ด้ทกุ วันทุกเวลาทุกสถานที่ ไม่ตอ้ ง
รอมาทีว่ ดั ไม่ตอ้ งรอใส่ชดุ ขาวถึงจะมีศีล ๘ ได้ เพราะศีลอยู่ทใ่ี จ อยู่ทเ่ี จตนารมณ์ ถ้า
ตัง้ ใจจะรักษาศีลแล้ว ก็มศี ีลได้ ไม่ตอ้ งมีพระให้ศีล เพราะจริงๆแล้วพระไม่ได้ให้ศีลกับ
เรา พระให้ศีลกับใครไม่ได้ ศีลของพระ พระก็ตอ้ งดูแลรักษา เอาไปแจกให้ผูอ้ น่ื ไม่ได้
พระเพียงบอกให้รู้วา่ ศีลมีอะไรบ้าง ศีล ๕ ศีล ๘ มีอะไรบ้าง สําหรับผู ้ทีย่ งั ไม่รู้จะได้รู้ จะ
ได้เอาไปรักษาต่อไป แต่ศีลของพระ ๒๒๗ ข้อแบ่งให้ผูอ้ น่ื ไม่ได้ ถ้าแบ่งแล้วศีลของพระ
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ก็ขาด ขาดแล้วก็ไม่เป็ นพระ เพราะคําว่าพระแปลว่าผูป้ ระเสริฐ คนเราจะประเสริฐได้ก็
ต้องมีศีล มีความซือ่ สัตย์สุจริตมีความดี ศีลนี่แหละคือความดีทแ่ี ท้จริง ต่อให้เราให้ทาน
เป็ นหมืน่ เป็ นล้านบาท แต่ถา้ ยังพูดปดมดเท็จ ยังเสพสุรายาเมา ยังโกหกหลอกลวง ยัง
ฉ้อโกง ยังประพฤติผดิ ประเวณี ยังฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ เราก็ยงั ไม่ประเสริฐ เพราะการให้ทาน
อย่างเดียวไม่ได้ทาํ ให้ประเสริฐ แต่ก็ดกี ว่าไม่ให้ทานเลย ถ้าไม่มศี ีล ก็ยงั ไม่ประเสริฐ
ในทางตรงกันข้ามถึงแม้จะไม่มเี งินทองให้ทาน แต่มศี ีล ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ซือ่ สัตย์
สุจริต ก็ประเสริฐกว่าผูท้ าํ บุญร้อยล้านพันล้าน แต่ยงั โกหกหลอกลวง ประพฤติผดิ
ประเวณี เสพสุรายาเมา เพราะบุญแต่ละอย่างแตกต่างกัน ทําหน้าทีไ่ ม่เหมือนกัน
เหมือนกับเสาทีม่ หี น้าทีอ่ ย่างหนึ่ง หลังคาก็มหี น้าทีอ่ กี อย่างหนึ่ง ต่อให้มเี สาสูงขนาดไหน
ก็ตาม ถ้าไม่มหี ลังคาครอบอยู่ ก็จะป้ องกันฝนไม่ได้ เวลาฝนตกก็จะต้องเปี ยก แต่ถ ้ามี
ทัง้ เสามีทงั้ หลังคา ก็จะป้ องกันฝนได้ ฉันใดบุญต่างๆก็มหี น้าทีแ่ ตกต่างกัน เช่นทานมี
หน้าทีช่ าํ ระความตระหนี่ ความเห็นแก่ตวั ความโลภ ความหิวกระหาย เวลาให้ทานแล้ว
จะมีความอิม่ เอิบใจ ไม่ตอ้ งไปหาความสุขจากสิง่ อืน่ ถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่
ต้องการผลตอบแทนจากผูอ้ น่ื เวลาช่วยเหลือใคร จึงอย่าไปหวังผลตอบแทนจากผูท้ เ่ี รา
ช่วยเหลือ ถ้าเขาไม่ทาํ ตามทีเ่ ราหวัง เราก็จะเสียใจน้อยใจ เกิดความโกรธขึ้นมาได้ ถ้าทํา
โดยไม่หวังผลตอบแทน เพือ่ ให้ผูอ้ น่ื มีความสุข เราก็จะมีความสุขอิม่ เอิบใจ นี่คือผลของ
การทําบุญให้ทาน จะไม่อยากไปเทีย่ วทีไ่ หน อยู่บา้ นเฉยๆพักผ่อนได้อย่างสุขอย่างสบาย
ถ้าไม่ได้ทาํ บุญให้ทาน จิตใจจะดิ้นรน อยู่บา้ นเฉยๆจะหงุดหงิดใจ รําคาญใจ เบือ่ หน่าย
ต้องออกไปข้างนอก ไปดูไปเห็นไปได้ยนิ ไปดืม่ ไปรับประทาน ถึงจะมีความสุข แต่เป็ น
ความสุขใจทีไ่ ม่จรี งั ถาวร เพราะเมือ่ กลับมาถึงบ้านแล้ว ก็มคี วามอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว
อยากจะออกไปอีก ถ้าช่วยเหลือผูอ้ น่ื ให้สง่ิ ของต่างๆแก่ผูอ้ น่ื อยู่เสมอ จะไม่ชอบ
เบียดเบียนผูอ้ น่ื เวลาทําให้ผูอ้ น่ื มีความทุกข์ มีความไม่สบายใจ ก็จะเกิดความไม่สบาย
ใจตามมา ก็จะไม่อยากทํา อยากจะทําแต่สง่ิ ทีท่ าํ ให้ผูอ้ น่ื มีความสบายใจ และตนเองก็มี
ความสบายใจด้วย
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สิง่ ทีใ่ ห้ก็มอี ยู่หลายชนิดด้วยกัน ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นข้าวของเงินทองแต่อย่างเดียว ถ้ามี
ข้าวของเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็ให้ไป เรียกว่าวัตถุทาน ถ้าไม่มเี งินทองก็ให้อย่างอืน่
แทนก็ได้ เช่นให้ความรู้ ถ้ารู้จกั วิธีทาํ กับข้าวกับปลาอาหาร เย็บปักถักร้อยเย็บเสื้อผ้า ก็
เอาไปสอนผูอ้ น่ื ได้โดยไม่คดิ เงินคิดทอง
ถ้ามีใครสนใจอยากจะได้รบั ความรู้กใ็ ห้ไป
เรียกว่าวิทยาทาน ก็ทาํ ให้มคี วามสุขความอิม่ ใจภูมใิ จได้เหมือนกัน ไม่ตอ้ งให้เงินให้ทอง
เสมอไป นอกจากวัตถุทานวิทยาทานแล้ว ยังให้อภัยทานได้ดว้ ย ไม่ถอื โทษโกรธเคือง
ผูอ้ น่ื เวลาพูดหรือทําอะไรให้เจ็บชํา้ นํา้ ใจเสียหาย แทนทีจ่ ะโกรธแค้นอาฆาตพยาบาท ก็
ให้อภัยเขา เป็ นการทําบุญทําทาน สิง่ ทีพ่ ูดทีท่ าํ ก็ผ่านไปแล้ว ไม่สามารถย้อนกลับไปลบ
ได้ แต่สง่ิ ทีล่ บได้ก็คอื ความจํา ถ้าไม่อยู่ในใจแล้วก็เหมือนไม่ได้เกิดขึ้น เราก็ได้ผ่าน
เหตุการณ์ต่างๆทีไ่ ม่ดมี ามากมาย แต่ตอนนี้จาํ ไม่ได้เลย เพราะไม่ได้คดิ ถึงมัน ก็
เหมือนกับไม่ได้เกิดขึ้น ดังนัน้ เวลาใครทําให้เจ็บชํา้ นํา้ ใจเสียหาย ก็ลบมันออกไปจากใจ
อย่าไปคิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้เราโกรธ อย่าไปคิดถึงคนทีท่ าํ ให้เราโกรธ ถ้ายิง่ คิดจะยิง่ ทําให้
จิตใจรุ่มร้อน ทําให้อาฆาตพยาบาท พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ลบออกด้วยการให้อภัย
เป็ นการทําบุญ เหมือนมีคนเอาซองผ้าป่ ามาให้ เราก็เอาเงินใส่ซองให้เขาไปก็จบ เขาได้
พูดได้ทาํ ไปแล้วก็ถอื ว่าจบแล้ว เหมือนกับใส่เงินในซองผ้าป่ าให้เขาไปแล้ว ปล่อยให้ผ่าน
ไป จะได้สบายใจ ไม่วุน่ วายใจ ไม่ตอ้ งเสียเวลาคิดว่าจะล้างแค้นอย่างไรดี จะตอบโต้
อย่างไรดี ไม่ได้นาํ ไปสู่สนั ติสุข สู่ความยุติธรรม ความยุตธิ รรมแปลว่าการหยุด ไม่ได้
หมายถึงการแก้แค้น ตาต่อตาฟันต่อฟัน อย่างนี้ไม่เรียกว่ายุตธิ รรม คําว่ายุตธิ รรม
แปลว่ายุติ ยุตแิ ปลว่าหยุด ไม่ให้มเี รื่องกัน ด้วยการไม่จองเวรกัน ดังทีพ่ ระพุทธองค์ทรง
ตรัสไว้ว่า เวรไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
ถ้าใครทําอะไรเรา แล้วเราไม่ตอบโต้ เขาก็จะไม่ตอบโต้ ต่างคนต่างแยกกันไป ถ้าเราตอบ
โต้ เขาก็ตอ้ งทําเราอีก เราก็ตอ้ งทําเขาอีก ทําไปเรื่อยๆไม่รู้ก่ภี พกี่ชาติ มีเวรมีกรรมกันมา
มากน้อยเพียงไร เราไม่รู้หรอก เวลาเจอใครทีเ่ ราไม่ชอบ แสดงว่าคนนัน้ แหละเคยมีเวรมี
กรรมกับเรามา เพราะเราไม่ให้อภัย ถ้าเจอใครทีเ่ ราไม่ชอบขี้หน้า ก็ควรให้อภัย อย่าไป
โกรธอย่าไปเกลียด พยายามแผ่เมตตา ทําความรู้สกึ ทีด่ ใี ห้เกิดขึ้นในใจ ว่าเป็ นมิตรกัน
เมือ่ ให้อภัยได้แล้วเราจะมีความสุขสบายใจปลอดภัย ไม่ตอ้ งหลบซ่อน เวลาทําร้ายผูอ้ น่ื
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เราก็เกิดความหวาดกลัวกังวล กินไม่ได้นอนไม่หลับ ถ้าให้อภัยได้ เราสบายเขาก็สบาย
ต่างคนต่างหลับนอนกันได้อย่างสุขอย่างสบาย เป็ นการให้ทด่ี ี รองจากการให้ธรรมะคํา
สอนของพระพุทธเจ้า ทีท่ าํ ให้คนไม่รู้ธรรมะมีหูตาสว่างขึ้น รู้จกั อยู่อย่างมีความสุข เช่น
วันนี้เราได้ยนิ เรื่องการให้อภัยกัน ถ้าปฏิบตั ไิ ด้เราจะอยู่เย็นเป็ นสุขไม่วนุ่ วาย ใครจะทํา
อะไรก็ให้อภัยเสมอ ใครจะด่าเราก็ให้อภัย ใครจะทุบตีเราก็ให้อภัย ใครจะลักขโมยของ
รักของเราไป เราก็ให้อภัย เอาสามีเอาภรรยาเอาลูกไปก็จะให้อภัย ไม่ถอื โทษโกรธเคือง
ถือว่าเป็ นเวรเป็ นกรรมเป็ นวิบากกรรมของเรา ถือว่าถึงเวลาจะต้องพลัดพรากจากกัน ซึง่
พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่า การพลัดพรากจากกันเป็ นเรื่องธรรมดา ไม่มใี ครจะอยู่ร่วมกัน
ไปได้ตลอด สักวันหนึ่งก็ตอ้ งแยกทางกันไป ต่อให้รกั กันมากขนาดไหนก็ตาม เมือ่ ถึง
เวลาก็ตอ้ งจากกันไป ถ้าจากกันด้วยธรรมะ ไม่ยดึ ติด ปล่อยวางด้วยการให้อภัย เราจะ
ไม่ทกุ ข์ไม่เสียใจแต่อย่างใด
ผูม้ ธี รรมอยู่ในใจแล้ว ถือว่ามีเรือนใจไว้ปกป้ องคุม้ ครองรักษา สุดยอดของบุญก็คอื
ธรรมะนี้เอง เป็ นบุญทีค่ รอบบุญทัง้ หลายไว้ทัง้ หมด ถ้ามีธรรมะแล้วย่อมจะทําบุญทํา
ทานเป็ นปกติ รักษาศีลเป็ นปกติ ภาวนาเป็ นปกติ ทําจิตใจให้สงบ เรียกว่าสมถภาวนา
ทําจิตใจให้ฉลาดรู้ทนั สิง่ ต่างๆทีจ่ ะเกิดขึ้น เรียกว่าวิปสั สนาภาวนา ผูม้ ธี รรมจะบําเพ็ญอยู่
เสมอ จะให้ความสําคัญต่อการบําเพ็ญธรรม ยิง่ กว่าภารกิจอย่างอืน่ เรื่องการทํางานทํา
การทํามาหากิน ถ้ายังมีความจําเป็ น ก็ทาํ พอประทังชีวติ ไปเท่านัน้ ไม่ได้หวังรํา่ หวังรวย
เป็ นมหาเศรษฐี เพราะเห็นแล้วว่า ทรัพย์สมบัตเิ งินทองข้าวของไม่ได้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของใจเลย
ไม่สามารถปกป้ องจิตใจ ทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ต่อให้เป็ นมหาเศรษฐีมเี งินเป็ น
หมืน่ ล้านแสนล้าน ก็ยงั จะต้องทุกข์กบั เรื่องราวต่างๆ เวลาใครพูดอะไรไม่ดที าํ อะไรไม่ดี
ไม่ถูกอกถูกใจ ก็จะโกรธแค้น เกิดความทุกข์ข้นึ มา แต่คนทีม่ ธี รรมะมีอภัยทานแล้ว จะ
อยู่อย่างเป็ นสุข ถึงแม้จะไม่มเี งินแม้แต่บาทเดียวติดอยู่ในกระเป๋ า จะไม่รู้สกึ ว่าขาด
แคลนอะไรเลย เพราะธรรมะจะทําให้จิตใจมีความสุข ความอิม่ เอิบ ความพอ อยู่
ตลอดเวลา ต่างกับคนทีไ่ ม่มธี รรมะแต่มเี งินทองเป็ นหมืน่ เป็ นแสนล้าน ทีย่ งั หิวยังอยาก
ได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้อยู่ ต่อให้มเี งินมากมายเพียงไร ก็ยงั อยากจะได้เพิม่ ขึ้นอีก มีสามีภรรยา
แล้ว ก็ยงั อยากมีเพิม่ ขึ้นอีก เพราะใจไม่อม่ิ ด้วยการได้มา แต่อม่ิ ด้วยการให้ไป ให้
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ได้มากเท่าไหร่จะมีความอิม่ ใจมากเท่านัน้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสละพระราชสมบัตทิ งั้ หมด
เลย มีอะไรมากน้อยเท่าไหร่สละหมดเลย ออกไปอยู่ในป่ าในเขา มีบริขารเพียงไม่กช่ี ้นิ
เท่านัน้ มีบาตร มีจวี ร อยู่ตามโคนไม้ ตามถํา้ ตามผา ตามเรือนร้าง ด้วยจิตใจทีเ่ ลิศ
ประเสริฐ ตัง้ อยู่ในความเมตตากรุณา ซือ่ สัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ทําแต่ประโยชน์ กลายเป็ นผูน้ ่ากราบไหว้บูชามาจนถึงปัจจุบนั นี้ แม้
จะได้ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วถึง ๒๕๐๐ กว่าปี แต่ความประเสริฐเลิศโลก
ความน่าเคารพบูชา ยังติดตาติดใจสัตว์โลกอย่างพวกเรามาตลอด กราบไหว้พระพุทธรูป
ได้อย่างสนิทใจ เพราะความดีงามและธรรมะทีไ่ ด้ทรงตรัสรู้
เมือ่ ได้นาํ พระธรรมคําสอนมาเผยแผ่ ก็ทาํ ให้สตั ว์โลกได้มโี อกาสพัฒนาตนให้เป็ นเหมือน
พระพุทธเจ้า พวกเราทุกคนมีบญ
ุ มีวาสนามาก ทีไ่ ด้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ถ้าไม่ได้
พบก็จะไม่รู้เรื่องของพระธรรมคําสอน ไม่รู้วา่ ความประเสริฐเลิศโลก ความเจริญที่
แท้จริงอยู่ทไ่ี หน จะคิดว่าอยู่ทก่ี ารมีเงินมีทองมีตาํ แหน่งมีฐานะสูงๆ เป็ นพระมหากษัตริย ์
เป็ นประธานาธิบดี เป็ นมหาเศรษฐี ทีไ่ ม่ใช่เป็ นความเจริญทีแ่ ท้จริง เจริญเพียงไม่ก่ปี ี พอ
ร่างกายแตกดับไป ทุกสิง่ ทุกอย่างก็จบ การเป็ นกษัตริย ์ เป็ นประธานาธิบดี เป็ นมหา
เศรษฐีก็หมดไป ใจก็ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิดอีก ถ้าทําแต่บาปกรรม เพือ่ เป็ นกษัตริย ์
เป็ นประธานาธิบดี เป็ นมหาเศรษฐี ตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบาย เกิดเป็ นเดรัจฉาน
เกิดในนรก เป็ นทีไ่ ปของผูท้ ห่ี ลงกับความเจริญทางโลก ด้วยการทําบาปทํากรรมเพือ่ ให้
ได้มาในสิง่ ทีป่ รารถนา แต่พวกเราโชคดีทไ่ี ด้เจอพระพุทธศาสนา ได้เจอพระธรรมคําสอน
ทีส่ อนให้ทาํ ดีละบาป สร้างความเจริญในจิตใจด้วยบุญด้วยกุศล ด้วยการมาวัดอย่าง
น้อยอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ ถ้าเป็ นไปได้ก็ควรทําให้มากๆ ไม่วา่ จะอยู่ทใ่ี ด ไม่ได้มาวัด ก็
ทําบุญทําทานได้ เห็นใครเดือดร้อนพอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป เวลามีใครทําให้
เราไม่พออกพอใจ ก็ให้อภัยไป เราสามารถปฏิบตั บิ าํ เพ็ญบุญกุศลได้ทกุ สถานทีแ่ ละเวลา
จึงไม่ควรปล่อยให้เวลาอันมีค่าของชีวติ นี้ผ่านไป รีบสร้างเรือนใจให้เสร็จก่อนทีพ่ ายุจะ
กระหนํา่ นํา้ จะท่วมจิตใจ เวลาทีเ่ ราจะต้องจากโลกนี้ไป จะมีทงั้ พายุมที งั้ นํา้ ทีจ่ ะโหม
กระหนํา่ จิตใจให้วนุ่ วายเดือดร้อน ถ้ามีเรือนใจเราจะมีสถานทีห่ ลบภัย จึงควรหมันมาวั
่ ด
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กัน มาปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน อย่าปล่อยให้ชวี ติ ทีม่ คี ุณค่านี้หมดไปกับสิง่ ทีไ่ ร้สาระ
ทัง้ หลาย การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๔๕

ความหลง

๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๐
พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย ให้ตงั้ อยู่ในความไม่ประมาท ด้วยการยัง
ประโยชน์ตนและผูอ้ น่ื ให้ถงึ พร้อม ความไม่ประมาทหมายถึงไม่ให้ผดั วันประกันพรุ่ง ทํา
วันหน้าก็ได้ เพราะไม่รู้วา่ วันข้างหน้าจะมีโอกาสหรือไม่ อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการ
ไม่สามารถมาวัดก็ได้ อาจจะตายไปก็ได้ จึงไม่ควรประมาท ให้เตือนตนอยู่เรื่อยๆ ว่าเกิด
มาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา ไม่มใี ครหลีกเลีย่ ง
ได้ จึงควรเร่งสร้างบุญสร้างกุศล เพราะจะทําให้ร่มเย็นเป็ นสุข เป็ นเกราะคุม้ กันภัยต่างๆ
ทีจ่ ะเกิดขึ้น ภัยทีเ่ กิดจากความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความตาย การพลัดพรากจากกัน
ไม่ให้เข้ามาสู่ใจ มาเหยียบยํา่ ทําลาย ให้ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ ให้หวาดกลัว
ได้เลย จะทําได้ก็กบั ใจทีไ่ ม่ฉลาด ไม่มบี ญ
ุ ไม่มกี ศุ ลเท่านัน้ ทีพ่ อมีเหตุการณ์ไม่ถูกใจ ก็
จะหวาดกลัว มีความทุกข์วุน่ วายใจ แต่ความจริงแล้วไม่มอี ะไรทําให้ใจเป็ นอะไรไปได้
เลย ไม่วา่ จะเป็ นความแก่ความเจ็บความตาย ก็เป็ นเพียงแต่ร่างกายเท่านัน้ แต่ใจกลับไป
วุน่ วายแทนร่างกาย ทัง้ ๆทีร่ ่างกายไม่รู้เรื่องอะไรเลย ร่างกายเป็ นเหมือนนาฬกิ าข้อมือ
เวลานาฬกิ าเดิน มันก็ไม่รู้วา่ มันมีชีวติ เวลามันหยุดเดิน มันก็ไม่รู้วา่ มันตาย คนทีร่ ู้คอื ใจ
ทีว่ นุ่ วายไปกับนาฬกิ า เวลานาฬกิ าไม่เดินก็ตอ้ งเอาไปซ่อม ซ่อมไม่ได้ก็ตอ้ งโยนทิ้งไป
ต้องเปลีย่ นใหม่ แต่ความจริงแล้วใจไม่ได้เป็ นอะไรไปกับนาฬกิ าเลย ฉันใดร่างกายก็เป็ น
เหมือนนาฬกิ า ร่างกายไม่รู้วา่ มันเป็ นหรือมันตาย หายใจเข้าหายใจออก มันก็ไม่รู้ มันก็
เพียงทําตามหน้าที่ เหมือนกับนาฬกิ า นาฬกิ ามีหน้าทีห่ มุน มันก็หมุนไปเรื่อยๆ มันไม่รู้
ว่ามันหมุนหรือไม่หมุน ผูท้ ร่ี ู้ก็คอื ใจ ถ้าใจไม่หลงคิดว่านาฬกิ าเป็ นใจแล้ว เวลานาฬกิ า
เป็ นอะไรไป ใจก็จะไม่เดือดร้อน จะรู้สกึ เฉยๆ นาฬกิ าเสียก็เอาไปซ่อม ซ่อมได้ก็ซ่อม
ซ่อมไม่ได้ก็โยนทิ้งไป มีเงินก็ซ้อื นาฬกิ าใหม่ ก็เท่านัน้ เอง
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ใจกับร่างกายก็เป็ นอย่างนัน้ ร่างกายก็ตอ้ งเจ็บไข้ได้ป่วย เหมือนกับนาฬกิ าเสีย เมือ่ เสียก็
ต้องส่งเข้าโรงซ่อม เข้าโรงพยาบาล ให้หมอตรวจดูวา่ เป็ นอะไร หมอก็ให้ยามา
รับประทาน หรือทําการผ่าตัด หลังจากนัน้ ก็หายเป็ นปกติ ใช้ร่างกายต่อไปได้อกี จนกว่า
จะซ่อมไม่ได้ ก็ตอ้ งโยนทิ้งไป ส่งไปให้สปั เหร่อเอาไปเผา แต่เผาได้เพียงแต่ร่างกาย
เท่านัน้ ใจเผาไม่ได้ ใจไม่ได้อยู่กบั ร่างกายหลังจากทีร่ ่างกายตายไปแล้ว เอาอะไรไปทิม่
ไปแทงซากศพ ก็จะไม่รู้สกึ อะไร จะไม่สะดุง้ ไม่ผวา ถ้ายังมีชวี ติ อยู่เอาเข็มฉีดยาไปทิม่ ก็
จะสะดุง้ ผูท้ ส่ี ะดุงไม่
้ ใช่ร่างกาย ผูท้ ส่ี ะดุงคื
้ อใจ ทีเ่ ป็ นเหมือนคลืน่ วิทยุทเ่ี รามองไม่เห็น
มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น คลืน่ วิทยุก็เหมือนกัน แต่รู้วา่ มันมีอยู่หรือไม่มี ถ้าเปิ ดวิทยุมี
เสียงก็แสดงว่ามีคลืน่ แต่เรามองไม่เห็นคลืน่ ฉันใดใจเราก็มองไม่เห็น แต่ปฏิเสธไม่ได้
ว่าไม่มใี จ ถ้าไม่มใี จในขณะนี้จะฟังไม่รู้เรื่อง เอาคนตายมานอนฟัง ต่อให้เทศน์ดงั ขนาด
ไหน ก็จะฟังไม่รู้เรื่อง เพราะไม่มผี ู ้รับรู้คอื ใจ เวลาเสียงเข้าไปกระทบกับหูแล้ว ก็จะส่งเข้า
ไปสู่ใจ ถ้าไม่มใี จก็เหมือนกับพูดกับท่อนไม้ท่อนฟื น พูดกับนาฬกิ า พูดกับรถยนต์ สิง่
เหล่านี้ไม่มใี จ ไม่มวี ญ
ิ ญาณ ไม่รู้เรื่องเลย ฉันใดร่างกายก็เป็ นวัตถุช้ นิ หนึ่งเท่านัน่ เอง
ในขณะทีม่ ใี จครอบครองอยู่ก็ทาํ ให้รู้สกึ ว่า มีตวั มีตน เป็ นเราเป็ นของเรา ความรู้สกึ นี้
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็ นความหลง เห็นผิดเป็ นชอบ ไม่ได้เห็นตามความเป็ นจริง ใจ
ไม่ได้เป็ นร่างกาย แต่ใจไปหลงคิดว่าร่างกายเป็ นตน ความจริงร่างกายเป็ นเหมือนนาฬกิ า
เหมือนรถยนต์ ไม่มตี วั ตน เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกผลิตขึ้นมา มีช้ นิ ส่วนต่างๆ ประกอบกันขึ้นมา ทํา
ให้เป็ นนาฬกิ า เป็ นรถยนต์
ร่างกายก็เหมือนกัน ประกอบจากอาหารทีเ่ รารับประทานเข้าไป ถ้าไม่รบั ประทานอาหาร
ร่างกายก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้ ออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วต้องมีอาหารหล่อเลี้ยง
แม่ตอ้ งให้นม ให้ข ้าว ให้อาหารต่างๆ ร่างกายจึงเจริญเติบโตขึ้นมาได้ อาหารคือตัวทีท่ าํ
ให้มรี ่างกายขึ้นมา ร่างกายกับอาหารจึงเป็ นสิง่ เดียวกัน ร่างกายมาจากอาหาร อาหารก็มา
จากดินนํา้ ลมไฟ เวลาตายไปนํา้ ก็ไหลออกมาหมด อากาศก็ระเหยออกไปหมด ไฟคือ
ความร้อนก็หายไปหมด เหลือแต่โครงกระดูก ทีก่ ลายเป็ นดินไป ถ้าเอาไปเผาก็กลายเป็ น
ขี้เถ้าไป พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พจิ ารณาให้เห็นว่า ร่างกายไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา
เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ มีใจมาครอบครองเป็ นเจ้าของ มีความหลงมาหลอกให้ยดึ ติด ให้
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คิดว่าร่างกายเป็ นตัวเราเป็ นของเรา
พอร่างกายเป็ นอะไรขึ้นมาก็เกิดความวิตกกังวล
หวันไหวหวาดกลั
่
ว เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะกังวลว่าจะตายหรือเปล่า เวลาเห็นคนอืน่ ตาย
ก็กงั วล ว่าเมือ่ ไรเราจะตาย นี่แหละคือสิง่ ทีเ่ ราต้องศึกษาทําความเข้าใจ เพือ่ จะได้ปล่อย
วาง ถ้าปล่อยวางได้แล้ว เวลาร่างกายเป็ นอะไรเราจะไม่เดือดร้อน เหมือนกับสิง่ ต่างๆที่
เราปล่อยวาง ไม่ยดึ ติดว่าเป็ นของเรา เราจะไม่เดือดร้อน เวลาไฟไหม้บ้านของคนอืน่ เรา
จะไม่เดือดร้อน รถยนต์ของคนอืน่ เสียหรือพังไป เราก็ไม่เดือดร้อน ร่างกายของคนอืน่
เป็ นอะไรไป เราก็ไม่เดือดร้อน ถ้าหลงยึดติดว่าเป็ นพ่อแม่ เป็ นสามีเป็ นภรรยา เป็ นลูก
ของเรา พอเป็ นอะไรขึ้นมาเราก็วติ กกังวลห่วงใย เศร้าโศกเสียใจเวลาทีเ่ ขาจากเราไป
เพราะหลงยึดติดว่าเป็ นของเรา
ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ ใดหรือบุคคลใด จะไม่วนุ่ วายเดือดร้อน คนทีเ่ ราไม่รู้จกั เขาจะเป็ น
อย่างไร เราจะรู้สกึ เฉยๆ แต่คนทีเ่ ราหลงคิดว่าเป็ นสามี เป็ นภรรยา เป็ นลูกของเรา พอ
เขาเป็ นอะไรไป เราก็เดือดร้อนใจขึ้นมา พระพุทธเจ้าจึงสอนให้แยกแยะความจริง ซึง่ มี
อยู่ ๒ ลักษณะด้วยกันคือ ๑. ความจริงทีเ่ ป็ นความจริงตายตัว ไม่มชี ่อื ไม่มเี สียง ไม่มี
อะไรทัง้ สิ้น เป็ นอยู่อย่างนัน้ คือดินนํา้ ลมไฟ ๒. ความจริงทีเ่ ราสมมุตกิ นั ขึ้นมา สมมุตวิ า่
เป็ นพ่อเป็ นแม่ เป็ นสามีเป็ นภรรยา เป็ นลูกของเรา ทีจ่ ริงเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ไม่ได้เป็ น
อะไรมากไปกว่านัน้ เมือ่ รวมตัวกันก็เป็ นรู ปร่างต่างๆ เป็ นผูห้ ญิง เป็ นผูช้ าย เป็ นเด็ก
เป็ นผูใ้ หญ่ เป็ นคนแก่ เป็ นคนเป็ น เป็ นคนตาย เมือ่ ตายแล้วดินนํา้ ลมไฟก็แยกกันไป นี่
คือความจริงของร่างกายทีม่ อี ยู่ ๒ ลักษณะ ความจริงทีเ่ ป็ นสมมติและความจริงที่
ตายตัว ความจริงทีต่ ายตัวก็คอื เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ มีใจมาครอบครองเป็ นเจ้าของ
พอร่างกายหยุดหายใจก็กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟไป ใจก็ไปหาร่างใหม่ ตามบุญตามกรรมที่
ได้ทาํ มา ถ้าทําบุญก็จะได้ร่างกายทีด่ กี ว่าเดิม มีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิม มีฐานะทีด่ ี
กว่าเดิม มีความรํา่ รวยกว่าเดิม ถ้าทําบาปก็ตอ้ งไปเกิดในทีเ่ ลวกว่าเดิม ได้ร่างกายทีไ่ ม่ดี
เช่นได้ร่างกายของสุนขั ของแมว ของวัว ของควายเป็ นต้น ต้องใช้กรรมจนกว่าจะหมด
ถึงจะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ ก็จะวนไปเวียนมาอย่างนี้จนกว่าจะปล่อยวางได้ ไม่
อยากจะเกิดอีกต่อไป จิตก็จะสะอาดบริสทุ ธิ์ เป็ นจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระ
อรหันต์ ทีม่ คี วามสุขความพออยู่ตลอดเวลา
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มีปญั ญารู้ทนั ความหลงทีจ่ ะหลอกให้ไปเกิดอีก เพราะคิดว่าเกิดแล้วจะมีความสุข แต่หา
รู้ไม่วา่ ความสุขทีไ่ ด้จากการเกิดนัน้ มีความทุกข์เป็ นเงาตามตัว เกิดแล้วก็ตอ้ งแก่ พอแก่
ก็ทกุ ข์ เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทกุ ข์ ตายก็ทกุ ข์ พลัดพรากจากคนนัน้ จากคนนี้ไปก็ทกุ ข์ ผู ้ทีม่ ี
ปัญญาจะไม่อยากจะเกิด เพราะรู้วา่ เกิดแล้วมีแต่ความทุกข์ เกิดไปทําไม ไม่เกิดมี
ความสุขมากกว่าเกิด จิตของพระพุทธเจ้าเป็ นอย่างนี้ ได้ทาํ ความดีจนถึงจุดสูงสุดแล้ว
ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ได้ ไม่อยากได้อะไรเลย ไม่อยากเป็ นอะไรเลย ไม่
อยากจะไปเกิดอีกเลย เพราะจิตมีความดีมบี ญ
ุ มีกศุ ลหล่อเลี้ยงจิตใจ ให้มคี วามอิม่ ความ
พออยู่ตลอดเวลา ส่วนจิตของพวกเรายังมีความหิวความอยากความต้องการอยู่ เพราะ
ยังไม่ได้ทาํ ความดีให้ถงึ พร้อม ยังสร้างความอยากให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ความอยากจะไม่
หมดไปถ้าทําตามความอยาก อยากได้อะไร พอได้มาแล้ว เดีย๋ วก็อยากจะได้อกี เป็ น
อย่างนี้มาตัง้ แต่เกิด และจะเป็ นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ เวลาตายไป ถ้าใจยังมีความอยาก
อยู่ ก็จะไปหาร่างกายใหม่ ไปเกิดใหม่ เพือ่ จะได้ไปทําตามความอยากต่อ ทําไปเรื่อยๆ
ทํามาไม่รู้ก่ภี พกี่ชาติแล้ว นับไม่ถว้ น และจะทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้เจอ
พระพุทธเจ้า เจอพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีส่ อนว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจก็
คือ ความอยากนี้เอง ถ้าไม่อยากทุกข์กบั การแก่เจ็บตาย กับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็ตอ้ งไม่เกิด
ต้องทําความดีให้มาก ทําบุญทําทานให้มาก รักษาศีลให้มาก ปฏิบตั ธิ รรมให้มาก ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมให้มาก จะได้กาํ จัดความอยากให้หมดไป จะได้ไม่ทกุ ข์อกี ต่อไป
ถ้าไม่อยากได้อะไร จะไม่ทกุ ข์เวลาทีไ่ ม่ได้ ถ้าอยากได้ เวลาไม่ได้ก็จะทุกข์ พอได้มาก็ดี
ใจเดีย๋ วเดียว แล้วก็อยากได้อกี เพราะความอยากไม่มขี อบไม่มเี ขต ไม่มที ส่ี ้นิ สุด ความ
อยากไม่ได้ดบั ด้วยการทําตามความอยาก จะดับต่อเมือ่ ฝื นความอยาก เวลาอยากได้
อะไรให้ใช้เหตุผล ให้ถามตัวเองว่าจําเป็ นต่อการดํารงชีพหรือไม่ ถ้าไม่มจี ะตายหรือไม่
ถ้าตายก็แสดงว่าจําเป็ น อย่างนี้ไม่เป็ นความอยาก เป็ นความจําเป็ น เอามาได้ เช่นต้องมี
อาหารรับประทาน ถ้าไม่มรี ่างกายก็จะอยู่ไม่ได้ ไม่มรี ่างกายก็จะไม่สามารถทําความดีทาํ
กุศล ต่อสูก้ บั ความอยาก เพือ่ หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ ยังต้องอาศัยร่างกายอยู่
เพือ่ มากําจัดความอยาก แต่ตอ้ งระมัดระวังไม่ให้ความจําเป็ นของร่างกาย เป็ นเหตุให้เกิด
ความอยากขึ้นมา ต้องเอาเท่าทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้ อาหารก็ตอ้ งรับประทานพอสมควร พอให้
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อิม่ ก็พอ ไม่ให้รบั ประทานตามความอยาก เวลาท้องอิม่ แล้วยังอยากรับประทานอีก ต้อง
หยุดรับประทาน อย่าไปรับประทาน ถ้ารับประทานต่อ จะรับประทานไปเรื่อยๆ จนมี
นํา้ หนักเกิน กลายเป็ นคนอ้วนไป เกินความจําเป็ น กินตามความอยาก ถึงลดนํา้ หนักได้
ยาก คนทีก่ นิ ตามความอยาก รู้วา่ อ้วนแต่ไม่มกี าํ ลังจิตกําลังใจต่อสูก้ บั ความอยาก ถ้าใช้
ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามาต่อสูก้ ็จะสูไ้ ด้ ต้องแน่วแน่ต่อเหตุผล อย่าทําตาม
อารมณ์ พอร่างกายได้รบั อาหารพอเพียงแล้วก็หยุดรับประทาน เหมือนกับเวลาเติม
นํา้ มันรถ พอล้นถังแล้ว ก็อย่าใส่เข้าไปอีก ไม่เกิดประโยชน์อะไร พอรับประทานอาหาร
อิม่ แล้วก็ควรจะหยุด ถ้ามีนาํ้ หนักเกินความจําเป็ น ก็อย่ารับประทานมาก พยายามลด
นํา้ หนักให้อยู่ระดับปกติ เราทําได้ ไม่ได้เป็ นสิง่ ทีย่ ากเย็นอะไร ถ้ามีความตัง้ ใจทีจ่ ะต่อสู ้
กับความอยาก
ให้มสี ติเตือนตนเสมอว่า ความอยากเป็ นตัวสร้างความทุกข์ ความวุน่ วาย เป็ นตัว
ผลักดันให้ไปผุดไปเกิด ไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ อย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ใช้เหตุผล ให้ทาํ จิตใจให้สงบนิ่ง เพราะเวลาจิตใจสงบนิ่งความ
อยากจะทํางานไม่ได้ เหมือนกับรถยนต์ ถ้าจอดอยู่เฉยๆ คนทีน่ งั ่ อยู่ในรถจะไปไหนมา
ไหนไม่ได้ ต้องให้รถยนต์วง่ิ ถึงจะไปได้ ฉันใดความอยากก็อาศัยการทํางานของใจ เวลา
ใจคิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ ความอยากก็ตามมาได้ พอคิดถึงขนมก็นาํ้ ลายหก พอคิดถึง
อาหารก็อยากจะรับประทาน ถ้าไม่คดิ ถึงเรื่องอะไรเลย ก็จะไม่อยากกับอะไรเลย เช่น
ในขณะนี้เรากําลังฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่ ไม่มโี อกาสไปคิดถึงเรื่องอาหาร เรื่องขนม ก็ไม่
รู้สกึ อยากจะกินอะไร ถ้าไม่ควบคุมจิตใจ ปล่อยให้ไหลไปเรื่อยๆ พอคิดถึงขนมคิดถึง
อาหาร ก็จะหยุดมันไม่ได้ จึงต้องหยุดใจให้ได้ ด้วยการทําสมาธิ ควบคุมใจไม่ให้ไปคิด
เรื่องต่างๆ บังคับให้คดิ อยู่เรื่องเดียว เช่นพุทโธๆ คิดไปเรื่อยๆ ถ้าอยู่กบั พุทโธ ก็จะไม่
สามารถไปคิดเรื่องอืน่ ได้ ถ้าเผลอก็จะไปคิด จะไม่สามารถนัง่ ทําสมาธิต่อไปได้ พอพุทโธ
ไปได้คาํ สองคําก็นึกถึงอาหาร นึกถึงขนม สักพักหนึ่งก็ทนนัง่ อยู่ไม่ได้ อยากลุกขึ้นไป
รับประทานอาหาร ไปรับประทานขนม ถ้าควบคุมใจด้วยสติ บังคับให้อยู่กบั พุทโธๆอย่าง
เดียว เวลาไปคิดเรื่องอะไรก็รีบดึงกลับมาทีพ่ ทุ โธๆ ไม่นานจิตจะสงบนิ่ง เหมือนกับ
รถยนต์ทเ่ี ราคอยเหยียบเบรกอยู่เรื่อยๆ ไม่ชา้ ก็เร็วรถก็จะหยุดนิ่ง ฉันใดใจของเราก็เป็ น
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อย่างนัน้ พุทโธก็เป็ นเหมือนเบรกใจ ถ้าบริกรรมพุทโธอยู่เรื่อยๆ ก็เหมือนคอยเหยียบ
เบรกอยู่เรื่อยๆ ไม่ชา้ ก็เร็วใจก็จะหยุดนิ่ง จะเกิดความอิม่ ความสุขขึ้นมา เพราะความ
อยากได้หยุดทํางานไปชัว่ คราว
พอออกจากความสงบ ความอยากก็จะปรากฏขึ้นมาอีก ก็ตอ้ งใช้เหตุผลต่อสู ้ ถ้าไม่
จําเป็ นก็อย่าไปเอามา ก็จะชนะความอยากได้ พอไม่มคี วามอยากแล้ว ก็จะไม่มคี วาม
ทุกข์ความวุน่ วายใจความหวาดกลัว ร่างกายจะเป็ นอย่างไร จะไม่หวาดกลัวเลย เพราะ
ได้พจิ ารณาจนเห็นแล้วว่า เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความ
แก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ นี่คอื ความจริง เป็ นเหตุผล ถ้าเอาเหตุผลมายืนยันก็จะ
ไม่กลัว เพราะความกลัวสูค้ วามจริงไม่ได้ ความจริงลบล้างไม่ได้ เมือ่ กลัวแล้ว เวลาแก่
เจ็บตาย จะรู้สกึ เฉย ๆ ไม่ทกุ ข์ไม่หวันไหว
่
ความกลัวก็เป็ นความอยากอย่างหนึ่ง คือ
ความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย ทีท่ าํ ให้กลัวความแก่ กลัวความเจ็บ กลัว
ความตาย พอเอาเหตุผล เอาความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
มาต่อสูค้ วามกลัวก็จะ
หายไป กลัวไปทําไม กลัวแล้วก็ตอ้ งตายเหมือนกัน ถ้าไม่กลัวจะไม่ทกุ ข์ ไม่หวันไหว
่
จะ
อยู่อย่างสุขสบาย ทัง้ ในขณะทีย่ งั ไม่แก่ ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ยังไม่ตาย ทัง้ ในขณะทีแ่ ก่
ขณะทีเ่ จ็บไข้ได้ป่วย และขณะทีต่ ายไป จะไม่เดือดร้อนเลย ถ้าไม่เอาเหตุผลเอาความ
จริงมาสอนใจ เอามาต่อสูก้ บั ความกลัวแล้ว ก็จะกลัวไปเรื่อยๆ ขณะทีย่ งั ไม่แก่ก็กลัว
แล้ว พอคิดถึงความแก่ คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วย คิดถึงความตายก็กลัวแล้ว ทัง้ ๆทีย่ งั
ไม่ได้แก่เจ็บตายเลย เพราะไม่มคี วามจริงอยู่ในใจ ไม่มเี หตุผล มีแต่ความหลง ความ
หลงทีอ่ ยากจะอยู่ไปนานๆ อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ให้ตาย นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราต้อง
ทําลายด้วยความจริง ความจริงเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย ความจริงทําให้พระพุทธเจ้าหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
พอมีเหตุผลอยู่ในใจแล้ว ความหลงก็จะถูกทําลายไป ความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ
อยากไม่ตาย ก็จะถูกทําลายไป จะอยู่อย่างสุขสบายใจ ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย ก็
เป็ นเรื่องปกติ เป็ นเรื่องธรรมดา ร่างกายของเขาของเราเป็ นเหมือนกันหมด เวลาร่างกาย
ของเขาเป็ นอะไรเราไม่เดือดร้อน
เวลาร่างกายของเราเป็ นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อน
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เหมือนกัน เพราะเป็ นสิง่ เดียวกันเหมือนกัน ถ้ามีความจริง มีเหตุผล มีปญั ญาก็จะเห็น
อย่างนี้ ถ้ามีความหลงก็จะแยกว่าเป็ นของเราเป็ นของเขา ถ้าเป็ นของเขาก็ไม่เดือดร้อน
ถ้าเป็ นของเราก็เดือดร้อน นี่คือความหลงทีต่ อ้ งกําจัดให้ได้ ต้องเห็นว่าไม่มอี ะไรเป็ นของ
เราเลย เป็ นดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ สักวันหนึ่งเขาก็ตอ้ งมาเอาคืนไป ดินนํา้ ลมไฟจะต้องมา
เอากลับคืนไป แต่ใจจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่ไปเกิดอีกต่อไป นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราจะได้รบั
จากการประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน
ทีท่ รงสอนให้ยงั ประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ของผูอ้ น่ื ให้ถงึ พร้อม ด้วยความไม่ประมาท จึงขอให้นาํ เอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ใน
วันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขและความสิ้นทุกข์ทจ่ี ะตามมาต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๔๖

สายธรรม

๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๐
วันนี้ท่านทัง้ หลายมากับสายฝน มากับความเย็น ทัง้ ร่างกายและจิตใจ ร่างกายเย็นเพราะ
สายฝน ใจเย็นเพราะสายธรรม สายบุญ สายกุศล ถ้าเย็นทัง้ กายและใจ ก็จะมีความสุข
ถ้าเย็นแต่กาย ใจรุ่มร้อน ความสุขก็จะหายไป ถ้าร้อนกาย แต่เย็นใจ ก็ยงั มีความสุขอยู่
เพราะความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทใ่ี จ สุขทุกข์ทางกายไม่เหนือสุขทุกข์ทางใจ พระพุทธเจ้าจึง
ทรงสอนให้ดูแลรักษาใจ ให้มแี ต่ความสุขปราศจากความทุกข์ ด้วยการทําความดี
ทัง้ หลายให้ถงึ พร้อม ด้วยการละบาป ด้วยการชําระใจให้สะอาดบริสทุ ธิ์ ปราศจากความ
โลภความโกรธความหลง ถ้าใจได้รบั การดูแลรักษา จนมีความสุขตลอดเวลาแล้ว ไม่วา่
อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย กับสิง่ ต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับเราก็ดี จะไม่ทาํ ให้ใจทุกข์ได้เลย
เพราะความสุขทางใจมีอานุภาพเหนือสิง่ ต่างๆในโลกนี้ จึงควรให้ความสนใจต่อการทํานุ
บํารุงดูแลรักษาใจ ให้มคี วามร่มเย็นเป็ นสุขตลอดเวลา ด้วยการคิดดีพูดดีทาํ ดี คือคิด
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์กบั ตนและผูอ้ น่ื คิดไม่เบียดเบียน สร้างความเดือดร้อนให้กบั ตน
และผูอ้ น่ื อย่างนี้เรียกว่าคิดดี ทําดีพูดดีก็เช่นเดียวกัน ต้องเล็งถึงประโยชน์สุขทีจ่ ะ
ตามมาทัง้ กับตนเองและผูอ้ น่ื ถ้าสิง่ ทีค่ ดิ ทีพ่ ูดทีท่ าํ เป็ นโทษทัง้ กับตนเองและผูอ้ น่ื สิง่ นัน้
เรียกว่าบาป ต้องหลีกเลีย่ งละเว้น เช่นการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ
ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา ส่วนการทําความดีทาํ แล้วเกิดประโยชน์สุขทัง้ กับ
ตนเองและผูอ้ น่ื พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทาํ ให้มากๆ ทําอยู่เรื่อยๆ เช่นการทําบุญให้ทาน
ทําไปแล้วจะทําให้สุขใจ ทัง้ ผูก้ ระทําและผู ้รับ
วันนี้พวกเราก็นาํ กับข้าวกับปลาอาหารของคาวของหวาน และสิง่ จําเป็ นต่อการดํารงชีพ
ของพระภิกษุสามเณร มาบริจาคมาถวาย ทําแล้วก็จะมีความสุข ความภูมใิ จ ความอิม่
เอิบใจ ไม่หวิ กระหายอยากกับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัย เช่นความสุขทางตาหูจมูกลิ้น
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กาย ถ้าไม่ได้ทาํ บุญทําความดีอยู่เรื่อยๆ ใจจะหิวกระหาย อยากหาความสุขจากสิง่
ภายนอก ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ทีไ่ ด้เสพได้สมั ผัสมากน้อยเพียงไร ก็จะ
ไม่ทาํ ให้เกิดความอิม่ ความพอ ใจยังหิวยังกระหายยังต้องการยังอยากอยู่ และจะมีเพิม่
มากขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่เหมือนกับการทําความดี ทีจ่ ะทําให้เกิดความอิม่ ความพอขึ้นมา
ตามลําดับ เมือ่ มีความอิม่ ความพอ ใจก็จะไม่หวิ โหยกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็
ไม่ตอ้ งไปดิ้นรนแสวงหาเงินทอง มาซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อยากจะดู
ภาพยนตร์ ก็ตอ้ งเสียเงินซื้อตัวเข้าไปดู
๋
หรือซื้อเครื่องเล่นภาพยนตร์ ซื้อแผ่นทีบ่ รรจุ
ภาพยนตร์มาไว้ดูทบ่ี า้ น ดูมากน้อยเพียงไรก็ไม่อม่ิ ไม่พอ ก็ตอ้ งคอยหามาอยู่เรื่อยๆ หา
เงินทองอยู่เรื่อยๆ ทีห่ าได้ไม่งา่ ยเหมือนกับก้อนอิฐก้อนกรวด ทีเ่ ก็บได้ตามข้างถนน เงิน
ทองเกิดจากการทํามาหากิน ความเหน็ดเหนื่อย จะเสียเวลากับการหาเงินหาทอง
เสียเวลากับการใช้เงินใช้ทองซื้อข้าวซื้อของซื้อสิง่ ต่างๆ มาบํารุงบําเรอ มาให้ความสุขทาง
ตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนแก่เฒ่าทําไม่ได้ ก็จะหงุดหงิดใจ
เศร้าสร้อยหงอยเหงา ต้องอยู่กบั บ้าน ออกไปข้างนอกไม่ได้ ไม่มคี วามสุข ตายไปก็ตอ้ ง
กลับมาเกิดใหม่ มาเกิดสูงหรือตํา่ ก็ข้นึ อยู่กบั บาปบุญทีไ่ ด้ทาํ ไว้
ถ้าทําบุญมากกว่าทําบาป ก็จะไปเกิดเป็ นเทพก่อน แล้วค่อยกลับมาเกิดเป็ นมนุ ษย์ ถ้าทํา
บาปมากกว่าทําบุญ ก็จะไปเกิดในอบายก่อน แล้วค่อยกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ มาสร้าง
บุญสร้างกรรมใหม่ วนเวียนอยู่อย่างนี้มาหลายรอบแล้ว และจะวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ไม่มที ส่ี ้นิ สุด ถ้าไม่ทาํ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
คือทําดี ละบาป ชําระใจให้สะอาด
บริสุทธิ์ ชําระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไป ใจก็จะมีความอิม่ เต็มที่ ไม่มี
ความหิวความอยากความต้องการเหลืออยู่เลย ใจก็จะไม่ไปเกิดใหม่อกี ต่อไป เพราะใจ
ได้ถงึ พระนิพพานแล้ว เป็ นสถานภาพของใจทีม่ คี วามสุขเต็มเปี่ ยม เป็ นความสุขตลอด
อนันตกาล จึงทรงเรียกว่าปรมังสุขงั บรมสุข เพราะไม่เสือ่ มสลายหมดไป เหมือนกับ
ความสุขทางโลกทีส่ มั ผัสแล้วก็จางหายไป เราจึงต้องหาความสุขทางโลกอยู่เรื่อยๆ หามา
หลายภพหลายชาติแล้ว แต่ก็ยงั ไม่ได้ความสุขทีอ่ ยู่กบั เราไปตลอดเลย เพราะความสุข
ทางโลกไม่เทีย่ งนัน่ เอง มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป พระพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญา ทรง
เห็นความไม่เทีย่ งของความสุขทางโลก จึงได้ทรงสละความสุขทางโลก แล้วก็หนั ไปหา
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ความสุขทางใจ ความสุขทางธรรม เพราะเป็ นความสุขทีถ่ าวรนัน่ เอง เมือ่ ได้ทรงพบ
ความสุขทีถ่ าวรนี้แล้ว จึงได้นาํ เอามาเผยแผ่สงสอนสั
ั่
ตว์โลก ผูท้ ม่ี จี ติ ศรัทธาหลังจากได้
ยินได้ฟงั แล้วก็นาํ เอาไปปฏิบตั ิ ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะได้พบกับความสุขทีป่ ระเสริฐนี้ กลายเป็ น
พระอรหันต์เป็ นจํานวนมาก มาจนถึงปัจจุบนั นี้ และจะเป็ นอย่างนี้ไป จนกว่าพระศาสนา
ของพระพุทธเจ้าจะสูญสิ้นหมดไป ถ้าไม่มผี ูศ้ ึกษาปฏิบตั ิ พระศาสนาก็จะหมดไป
หลังจากนัน้ โลกก็จะว่างจากพระศาสนา จะไม่มใี ครรู้จกั ความสุขทีแ่ ท้จริงว่าอยูท่ ไ่ี หน
และจะปฏิบตั เิ พือ่ ให้ได้ความสุขนี้มาได้อย่างไร ต้องรอให้มพี ระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้
แล้วประกาศพระธรรมคําสอนใหม่ พวกเราจึงถือว่าโชคดี ทีไ่ ด้มาเกิดในช่วงทีย่ งั มีพระ
ศาสนาอยู่ในโลกนี้ มีการสังสอนพระธรรมคํ
่
าสอน มีการศึกษา มีการปฏิบตั ิ เพราะถ้าไป
เกิดในช่วงทีไ่ ม่มพี ระศาสนา ไม่มกี ารเผยแผ่พระธรรมคําสอน ไม่มกี ารปฏิบตั แิ ล้ว เรา
จะไม่มโี อกาสได้พบกับความสุขทีแ่ ท้จริงเลย แต่ชาติน้ เี ป็ นบุญวาสนาของเรา ทีไ่ ด้พบ
พระพุทธศาสนา จึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันดีงามนี้ให้หลุดมือไป ควรไขว่คว้าหาความสุข
ทีแ่ ท้จริงมาเป็ นสมบัตใิ ห้ได้ ซึง่ ไม่อยู่เหนือวิสยั ของมนุษย์อย่างพวกเรา เพราะมีมนุษย์
อย่างพวกเรา ทีไ่ ด้ศึกษา ได้ปฏิบตั ิ จนได้สมบัตทิ ป่ี ระเสริฐนี้ คือความสุขทีแ่ ท้จริงมา
ครองแล้ว มีเป็ นจํานวนมาก ตัง้ แต่ในสมัยพระพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบนั นี้ เพียงแต่
ศึกษาแล้วนํามาปฏิบตั เิ ท่านัน้ เอง ท่านสอนให้ทาํ ความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม ก็พยายาม
ทํากัน เช่นทําบุญให้ทาน มีความกตัญ�ูกตเวที สัมมาคารวะ เสียสละ ไม่เห็นแก่ตวั
เมตตากรุณาต่อเพือ่ นมนุษย์และสัตว์ทงั้ หลาย ส่วนการกระทําบาปทีท่ รงสอนให้ละ ก็คอื
การเบียดเบียนผูอ้ น่ื นัน่ เอง ด้วยการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูด
ปดมดเท็จ เสพสุรายาเมาและอบายมุขทัง้ หลาย เพราะจะสร้างความทุกข์ความเสียหาย
ให้กบั ตนเองและผูอ้ น่ื ส่วนการชําระใจให้สะอาด ชําระความโลภความโกรธความหลง ก็
ต้องอาศัยการบําเพ็ญจิตภาวนา ทีเ่ ป็ นเครื่องซักฟอกจิตใจ เหมือนกับผงซักฟอกเสื้อผ้า
ถ้าซักเสื้อผ้าโดยไม่ใช้ผงซักฟอก ก็จะไม่สะอาด ถ้าใช้ก็จะสะอาดหมดจด
ใจของเราก็เช่นเดียวกัน ทําความดีและละบาป ยังไม่พอเพียงต่อการซักฟอกใจให้
บริสุทธิ์ เพราะเป็ นเพียงการตัดกําลังของความโลภความโกรธความหลง ให้เบาบางลงไป
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เท่านัน้ ไม่ได้ทาํ ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ ต้องอาศัยการปฏิบตั จิ ติ ภาวนา ทีม่ อี ยู่ ๒
ส่วนด้วยกันคือ สมถภาวนาทําจิตใจให้สงบ วิปสั สนาภาวนาทําจิตใจให้รู้แจ้งเห็นจริง
กับสิง่ ทีจ่ ติ ใจไปหลงยึดติด ไปโลภไปอยาก ถ้าเห็นจริงแล้ว จะไม่หลงไม่โลภไม่โกรธ
นอกจากทําดีละบาปแล้ว ยังต้องทําจิตภาวนาด้วย ซึง่ สามารถทําได้ดว้ ยกันทุกคน ไม่วา่
จะเป็ นนักบวชหรือไม่ ความแตกต่างระหว่างนักบวชกับฆราวาสอยู่ตรงที่ นักบวชจะมี
เวลาปฏิบตั มิ ากกว่าฆราวาส เพราะฆราวาสต้องเสียเวลากับการทํามาหากิน เลี้ยงปาก
เลี้ยงท้อง เวลาปฏิบตั จิ งึ มีนอ้ ย แต่นกั บวชไม่ตอ้ งทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เพราะมี
ญาติโยมคอยดูแลสนับสนุน จึงมีเวลาปฏิบตั จิ ติ ภาวนามาก นักบวชจึงได้รับผลจากการ
ปฏิบตั ิ มากกว่าฆราวาสญาติโยม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่านักบวชกับฆราวาสญาติโยม
มีความแตกต่างกันในความสามารถทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ต่างกันทีม่ เี วลามากน้อยเท่านัน้ เอง
สําหรับฆราวาสบางท่าน ถึงแม้ไม่ได้บวชแต่มเี วลาว่างมาก ก็สามารถปฏิบตั ไิ ด้เหมือนกับ
นักบวช สามารถบรรลุถงึ ผลของการปฏิบตั ไิ ด้เหมือนกัน เพราะการปฏิบตั เิ พือ่ ให้
บรรลุผล ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั เพศกับวัย เป็ นนักบวชหรือเป็ นฆราวาส เป็ นผูห้ ญิงหรือเป็ น
ผูช้ าย เป็ นผูใ้ หญ่หรือเป็ นเด็ก สิง่ เหล่านี้ไม่ได้เป็ นตัวสําคัญ ทีจ่ ะทําให้บรรลุผลขึ้นมา ตัว
สําคัญอยู่ทก่ี ารปฏิบตั เิ ท่านัน้
ถ้าปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนได้
่
มากเท่าไหร่
โอกาสทีจ่ ะได้บรรลุผลก็มมี ากขึ้นเท่านัน้ ถ้าปฏิบตั นิ อ้ ย โอกาสทีจ่ ะบรรลุก็นอ้ ยหรือช้า
ถ้าปฏิบตั มิ ากก็จะบรรลุเร็ว
จึงอย่าให้กเิ ลสมาหลอกเราว่า สมัยนี้ไม่สามารถปฏิบตั ิ เพือ่ ให้บรรลุผลทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงได้บรรลุแล้ว เพราะไม่มพี ระพุทธเจ้าคอยสังสอน
่
อย่างนี้เป็ นการเข้าใจผิด เพราะ
พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ก่อนทีจ่ ะจากเราไปว่า ธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ชอบแล้ว
ตรัสไว้ดีแล้วนี้ แล จะเป็ นศาสดาของพวกเธอต่อไป พวกเธอจะไม่อยู่ปราศจากศาสดา
นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงฝากไว้ก่อนทีจ่ ะจากพวกเราไป ไม่ให้ยดึ ติดกับตัวพระพุทธเจ้า
แต่ให้ยดึ ติดกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ทีเ่ ป็ นองค์แท้ๆของพระพุทธเจ้า
ร่างกายของพระพุทธเจ้า กับร่างกายของพวกเรา ไม่มคี วามแตกต่างกัน มีอาการ ๓๒
เหมือนกัน ต่างกันทีใ่ จเท่านัน้ ใจของพระพุทธเจ้าเป็ นใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ทรงถ่ายทอด
ความสะอาดบริสุทธิ์ไว้ในพระธรรมคําสอน ผูใ้ ดได้ศึกษาพระธรรมคําสอนและปฏิบตั ิ
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ตามจนได้บรรลุธรรม ก็จะเห็นพระพุทธเจ้า ได้พบพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ดังทีท่ รง
ตรัสไว้ว่า ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้ันเห็นเราตถาคต ผูท้ ่เี ห็นตถาคต เป็ นผูเ้ ห็นธรรม การทีจ่ ะ
เห็นธรรมได้ ก็ตอ้ งปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน คือทําความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม ละ
บาปทัง้ ปวงชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ กําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไป
พวกเราทุกคนจึงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน ทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้ได้ผลทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถงึ
อยู่ทก่ี ารปฏิบตั เิ ท่านัน้ จึงควรปฏิบตั ใิ ห้มาก ทําบุญให้มาก ละบาปให้มาก เจริญจิต
ภาวนาให้มาก
เบื้องต้นก็หมันทํ
่ าจิตใจให้สงบระงับ ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆทีไ่ ม่จาํ เป็ น วันๆหนึ่งเราจะ
เสียเวลากับการคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ไปเรื่อยๆ ใจจึงไม่ค่อยสงบ มีแต่ความวุน่ วายความ
ฟุ้งซ่าน จึงต้องคอยควบคุมบังคับใจ ไม่เฉพาะแต่เวลาทีน่ งั ่ ทําสมาธิเท่านัน้ ควรควบคุม
ใจตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาเลย ตื่นขึ้นมาก็ตอ้ งดูใจว่ากําลังคิดอะไรอยู่ ถ้าคิดเรื่องเรื่อยเปื่ อย เรื่อง
ทีไ่ ม่จาํ เป็ น เรื่องทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบนั ก็อย่าไปคิด ให้คดิ อยู่กบั เรื่องทีก่ าํ ลังทําอยู่
กําลังทําอะไรก็ให้มสี ติรู้อยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ อย่าไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ให้ใจอยู่กบั การ
ทํางานของกาย กําลังแปรงฟันก็ให้อยู่กบั การแปรงฟัน กําลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่
กับการรับประทานอาหาร กําลังอาบนํา้ อาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ
อย่าให้ไปอยู่ทอ่ี น่ื อย่างนี้ก็เป็ นการปฏิบตั สิ มาธิแล้ว ทําจิตใจให้ตงั้ มันอยู
่ ่ในปัจจุบนั
ถึงแม้จะไม่สงบ แต่อย่างน้อยจะไม่ฟ้ งุ ซ่าน จะมีความร่มเย็นเป็ นสุข พอถึงเวลานัง่ ทํา
สมาธิ ก็จะสามารถควบคุมใจให้อยู่กบั อารมณ์กรรมฐานได้ ถ้าให้อยู่กบั บทสวดมนต์ ก็
จะสวดมนต์ไปเรื่อยๆ ไม่ไปคิดเรื่องอืน่ จิตก็จะสงบลงอย่างรวดเร็ว ถ้าให้บริกรรมพุท
โธๆไปเรื่อยๆ ก็จะบริกรรมแต่พทุ โธๆไปอย่างเดียว ไม่แวบไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ไม่นาน
จิตก็จะสงบตัวลง ถ้าให้ดูลมหายใจเข้าออก ก็จะอยู่กบั ลมหายใจเข้าออก ไม่นานจิตก็จะ
รวมลง มีความสุขในขณะทีส่ งบตัวลง เป็ นความสุขทีแ่ ปลกประหลาดมหัศจรรย์ใจอย่าง
ยิง่ เหนือความสุขต่างๆในโลกนี้ ถ้าเราได้สมั ผัสกับความสุขแบบนี้แล้ว จะรู้เลยว่า
ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทไ่ี หน จะพยายามสร้างความสุขนี้ให้มมี ากขึ้นไป ให้อยู่ไปเรื่อยๆ
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แต่เราไม่สามารถนัง่ สมาธิได้ตลอดเวลา หลังจากนัง่ ไปสักพักหนึ่งก็ตอ้ งลุกขึ้นมา เพือ่ ไป
ทําหน้าทีอ่ น่ื แต่เรายังสามารถรักษาความสุขทีม่ อี ยู่ในใจได้ ด้วยการเจริญวิปสั สนา ต้อง
เฝ้ าดูใจ เวลาไปหลงอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่า สิง่ ทีอ่ ยากได้นนั้ ไม่
เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริง ไม่อยู่กบั เราไปตลอด เช่นเห็นคนนัน้ เห็นคนนี้ ก็
อยากได้มาเป็ นคู่ครอง เพราะคิดว่าจะมีความสุข จะพึง่ พาอาศัยได้ แต่น้ ีเป็ นความหลง
ผิด เพราะเมือ่ อยู่กบั เขาแล้ว นอกจากได้ความสุขแล้ว ยังได้ความทุกข์แถมมาด้วย พอ
อยู่ดว้ ยกันแล้ว ไม่นานก็จะทะเลาะกัน ก็จะมีความทุกข์ตามมา ไม่เช่นนัน้ ก็ตอ้ งคอยห่วง
คอยกังวล เวลาทีไ่ ม่เห็นหน้ากัน พอถึงเวลาทีต่ อ้ งจากกัน ก็ตอ้ งทุกข์ใจ ร้องห่มร้องไห้
เศร้าโศกเสียใจ เป็ นความทุกข์มากกว่าเป็ นความสุข เพราะไม่จรี งั ถาวร ต้องเปลีย่ นไป
ตอนพบกันใหม่ๆ ก็ดไี ปหมด พออยู่ดว้ ยกันแล้ว ก็เปลีย่ นไป เคยดีก็กลับไม่ดอี ย่างนี้
เป็ นต้น ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริง เพราะจะไม่อยู่กบั เราไปตลอด เวลา
จากกัน ก็เอาติดกับเราไปไม่ได้ ไปได้แต่ใจอย่างเดียว เอาอย่างอืน่ ไปไม่ได้ เอาร่างกาย
ไปไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พจิ ารณาให้เห็นว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ รวมทัง้
ร่างกายของเรา เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ใช่สมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา ไม่ได้ให้ความสุข
กับเราอย่างแท้จริง มีแต่จะให้ความทุกข์กบั เรา ไม่จรี งั ถาวร มีการเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา เกิดแล้วก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย นี่คอื วิปสั สนา พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริง
ตามความเป็ นจริง เมือ่ เห็นแล้วก็จะไม่หลงยึดติด ไม่อยากได้ ไม่อยากเข้าใกล้
เหมือนกับพิจารณางูพษิ ว่าเป็ นงูพษิ ถ้าไม่พจิ ารณา ไม่รู้จกั ว่างูพษิ เป็ นอย่างไร เวลาเจองู
พิษ ก็อาจจะคิดว่าเป็ นงูธรรมดา ไม่มพี ษิ ก็ได้ ก็จะไม่กลัว จะกล้าเข้าใกล้ ถ้ารู้วา่ เป็ นงู
พิษ ก็จะกระโดดหนีทนั ทีเลย
ฉันใดสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ก็เป็ นพิษเป็ นภัยกับใจทัง้ นัน้ แต่ใจไม่รู้วา่ เป็ นพิษเป็ นภัย หลงคิด
ว่าจะให้ความสุขกับใจ จึงวิง่ เข้าหา คอยแสวงหาสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุหรือ
บุคคล หามาได้มากน้อยเพียงไร ก็ตอ้ งมาทุกข์วนุ่ วายใจกับสิง่ ทีไ่ ด้มา ไม่เคยคิดเลยว่า
เป็ นพิษเป็ นภัยกับตน จะทุกข์ขนาดไหน จะร้องห่มร้องไห้ขนาดไหน จะหวาดกลัวขนาด
ไหน ก็ไม่เคยคิดเลยว่า เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้ทุกข์วนุ่ วายใจ จึงต้องพิจารณา ต้องเจริญ
วิปสั สนาภาวนา ถ้าพิจารณาจนเห็นว่าไม่เทีย่ งแท้แน่นอน เป็ นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั
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เรา ก็จะปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับอะไรอีกต่อไป พอปล่อยวางแล้ว ใจก็จะหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ มีปญั ญาหรือวิปสั สนานี้เท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ให้ปล่อย
วางได้อย่างอืน่ ไม่สามารถทําได้ สมถภาวนาทําให้ปล่อยวางได้เพียงชัว่ คราว ในขณะทีใ่ จ
สงบเท่านัน้ ส่วนการละบาปและการทําบุญ เพียงแต่ทาํ ให้กเิ ลสเบาบางลงไปเท่านัน้ มี
วิปสั สนาภาวนาเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้ปล่อยวางได้หมดเลย จึงต้องเจริญวิปสั สนาภาวนาด้วย
ทําเป็ นขัน้ เป็ นตอนไป เบื้องต้นก็ทาํ ความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม มีความกตัญ�ูกตเวที มี
สัมมาคารวะ มีความเมตตากรุณา มีจาคะการเสียสละ แล้วก็ละเว้นจากบาปกรรมและ
อบายมุขทัง้ หลาย แล้วค่อยมาเจริญสมถภาวนา ทําจิตใจให้สงบ เมือ่ ออกจากความสงบ
แล้ว ก็หมันสอนใจให้
่
รู้แจ้งเห็นจริงในสิง่ ต่างๆ ว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่เทีย่ งแท้
แน่นอน เป็ นทุกข์ ไม่เป็ นสมบัตขิ องเรา ไม่ใช่ตวั เรา ถ้าทําได้แล้ว จิตจะอยู่ห่างไกลจาก
ความทุกข์ จะมีแต่ความสุข โดยไม่ตอ้ งมีอะไรภายนอกเลย ไม่ตอ้ งมีเงินมีทอง ไม่ตอ้ งมี
คู่ครอง ไม่ตอ้ งมีสมบัตขิ ้าวของต่างๆ เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลาย ท่านอยู่
อย่างนัน้ อยู่อย่างมีความสุขเต็มเปี่ ยมภายในใจ เพราะได้ทาํ หน้าทีค่ รบถ้วนบริบูรณ์แล้ว
ได้ทาํ ความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม ได้ละบาปทัง้ ปวง ได้ชาํ ระใจจนสะอาดบริสทุ ธิ์ กําจัด
ความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไปแล้ว จึงได้กลายเป็ นพระพุทธเจ้าและพระ
อรหันต์ข้นึ มา พวกเราก็จะเป็ นเช่นนัน้ เหมือนกัน ถ้าปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
จึงขอให้มคี วามเชื่อมันและยิ
่
นดีต่อการปฏิบตั ิ แล้วประโยชน์สุขทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระ
อรหันต์ทงั้ หลายได้รบั เราก็จะได้รบั เช่นเดียวกัน การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึง
ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๔๗

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐

วันนี้มคี ณะครูบาอาจารย์จากโรงเรียนอรุโณทัย เมืองพัทยา ได้พาเด็กนักเรียนมาทัศน
ศึกษา มาปฏิบตั ศิ าสนากิจ เพือ่ ทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เป็ นร่มโพธิ์ร่ม
ไทรให้กบั สัตว์โลกและกับเด็กนักเรียนไปนานๆ เป็ นการทําบุญทําความดี เป็ นการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ด้วยการศึกษารํา่ เรียนพระธรรมคําสอน แล้วก็นาํ ไปปฏิบตั ิ พอ
ได้เห็นผลแล้วว่าดีอย่างไร มีความสุขมีความเจริญอย่างไร ก็นาํ เอาไปเผยแผ่ให้กบั ผู ้อืน่
อีกต่อหนึ่ง พระพุทธศาสนาก็จะไม่เสือ่ มหายไปจากโลก การทีพ่ ระพุทธศาสนาจะถูก
บรรจุไว้ในรัฐธรรมนู ญหรือไม่ ไม่ใช่เรื่องสําคัญ เพราะเป็ นเพียงตัวอักษร ถ้าบรรจุไว้ได้ก็
ดี ถ้าไม่บรรจุก็ไม่เสียหายอะไร เพราะศาสนาไม่ได้อยู่ในกระดาษ ไม่ได้อยู่ในหนังสือ แต่
อยู่ในใจของชาวพุทธ อยู่ทก่ี ารศึกษา อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ิ ถึงแม้จะได้บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ
ถ้าไม่สนใจศึกษา ไม่สนใจปฏิบตั ติ าม พระพุทธศาสนาก็จะเสือ่ มลงได้ เพราะเหตุของ
การเสือ่ มและการเจริญของพระศาสนาอยู่ตรงที่ ได้ศึกษาและปฏิบตั ติ ามพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ จึงควรให้ความสนใจต่อการศึกษาและการปฏิบตั ิ วันนี้เราก็
มาศึกษา ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม แล้วก็ปฏิบตั ิ ด้วยการให้ทาน รักษาศีล นัง่ สมาธิ
เดินจงกรม ทีจ่ ะทําให้เกิดความสุขขึ้นมาภายในใจของเรา
การปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
เป็ นการทําบุญ
ถ้าทําตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ก็ถอื ว่าได้ทาํ บุญแล้ว เช่นท่านสอนให้เราให้ทาน รักษาศีล ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม ถ้าปฏิบตั ติ าม เราก็จะได้บญ
ุ คือความสุขใจ เราจึงควรดูการกระทําของ
เราเป็ นหลัก ว่าทําตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนหรื
่
อไม่ ถ้าไม่ทาํ ตามก็จะไม่ได้บญ
ุ ไม่ได้
ความสุข โดยสรุปบุญคือการกระทําทางกายวาจาใจ ทีไ่ ม่เกิดโทษ มีแต่คุณมีแต่
ประโยชน์ ทัง้ กับตนเองและผูอ้ น่ื เช่นการถวายทานนี้ เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ทงั้ ๒ ฝ่ าย
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ผูใ้ ห้ก็มคี วามสุขใจ ผูร้ บั ก็ได้ประโยชน์จากสิง่ ของทีถ่ วาย ถ้าทําแล้วเกิดโทษเกิดความ
เสียหายขึ้นมา ก็จะเป็ นบาป เช่นฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ยิงนกตกปลา ตบมดตบแมลง ทําไป
แล้วนกปลามดแมลงจะต้องตายไป นกปลามดแมลงไม่มอี ะไรต่างจากพวกเรา มี
ความรู้สกึ นึกคิดเหมือนกัน มีความกลัวตายเหมือนกัน เพียงแต่ตวั เล็กกว่าเราเท่านัน้ เอง
แต่ใจเขากับใจเราเหมือนกัน อยากมีความสุข อยากอยู่ไปนานๆ ไม่อยากตาย ไม่อยาก
ถูกฆ่าถูกทําลายเหมือนกัน เราจึงควรเคารพชีวติ ของผูอ้ น่ื เท่ากับเคารพชีวติ ของเรา เห็น
เขาเป็ นตัวเล็กๆ อย่าไปคิดว่าไม่มคี วามรู้สกึ เหมือนเรา เขาเหมือนกับเรา เราเหมือนกับ
ผูใ้ หญ่ ตัวผูใ้ หญ่กบั ตัวเด็กมีขนาดไม่เท่ากัน แต่ใจของเด็กและใจของผูใ้ หญ่เหมือนกัน
มีความรักตัวกลัวตาย ปรารถนาความสุขและความเจริญเหมือนกัน พระพุทธเจ้าจึงทรง
สอนให้มคี วามเมตตาต่อกัน คือให้มคี วามปรารถนาดีต่อกัน ให้มองว่าเป็ นเพือ่ นเป็ นพี่
เป็ นน้องกัน เป็ นคนทีเ่ รารัก อย่าเกลียดกัน ถ้าเกลียดใครแสดงว่าขาดความเมตตา ถ้า
รักใครแสดงว่ามีความเมตตา
จึงควรระมัดระวังเวลาพูดอะไรทําอะไร จะต้องไม่ให้ผูอ้ น่ื เดือดร้อน เจ็บเนื้อเจ็บตัว เจ็บ
ชํา้ นํา้ ใจ พูดด้วยวาจาทีส่ ุภาพ พูดคําหยาบฟังแล้วทําให้รู้สกึ ไม่สบายใจ พระพุทธเจ้าจึง
ทรงสอนให้พูดด้วยวาจาทีส่ ุภาพ ไม่วา่ จะพูดกับใครก็ตาม พูดกับคุณครู คุณพ่อคุณแม่
กับผูห้ ลักผูใ้ หญ่ กับเพือ่ นด้วยกันหรือกับผูอ้ น่ื มีค่ะ มีขา มีครับ มีผม จะทําให้เป็ นคน
น่ารัก น่าชื่นชมยินดี น่ายกย่องสรรเสริญ ถ้าพูดคําหยาบก็จะเป็ นคนน่าเกลียด น่าตําหนิ
เพราะคําหยาบเป็ นเหมือนกับขยะมูลฝอย เป็ นสิง่ ทีส่ กปรก ฟังแล้วไม่ช่นื อกชื่นใจ ฟัง
แล้วรําคาญใจ นี่คอื การพูดทีป่ ระกอบไปด้วยความเมตตา นอกจากนัน้ ก็ตอ้ งพูดความ
จริง ถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าพูด ถ้าไม่อยากจะพูดความจริงก็น่งิ เฉย ไม่ตอ้ งพูดอะไร
ถ้าพูดโกหกก็จะทําให้เราเสียหาย เป็ นคนไม่มคี ุณค่า สมมติวา่ เรามีคุณค่าอยู่ ๑๐๐ ทุก
ครัง้ ทีเ่ ราพูดเท็จพูดปด ก็เท่ากับลดคุณค่าของเราลงไปทีละเล็กทีละน้อย จาก ๑๐๐ ก็
เหลือ ๙๙ จาก ๙๙ ก็เหลือ ๙๘ ถ้าพูดเท็จพูดปดไปเรื่อยๆ ต่อไปจะไม่มคี ุณค่าหลง
เหลืออยู่ในตัวเราเลย จะเป็ นคนทีไ่ ม่น่าเชื่อถือ ไม่มใี ครเชื่อฟังเรา เวลาขอร้องขอความ
ช่วยเหลือ เพราะเราเดือดร้อนจริงๆ จะไม่มใี ครเชื่อเรา เพราะเห็นเราพูดแต่คาํ เท็จ เมือ่
เราต้องการความช่วยเหลือ ก็จะไม่ได้รบั ความช่วยเหลือจากผูอ้ น่ื เพราะไม่เชื่อว่าเรา
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เดือดร้อนจริงลําบากจริง ถ้าพูดความจริงตลอดเวลา พอเราเดือดร้อน ต้องการความ
ช่วยเหลือ ก็จะยินดีช่วยเหลือเรา เพราะคนเราทุกคนต้องตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนบ้าง
เป็ นธรรมดา การช่วยเหลือกันเป็ นบุญเป็ นกุศล ช่วยผูอ้ น่ื แล้วทําให้เรามีความสุข ทําให้
เราสูงขึ้นเจริญขึ้นดีข้นึ เวลาใครเดือดร้อนพอทีจ่ ะช่วยเหลือได้ ก็ควรยินดีช่วยเหลือกัน
เป็ นการทําบุญ
เราจึงควรระมัดระวังเวลาพูดอะไรทําอะไร ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ้ น่ื ไม่ทาํ ลาย
ชีวติ ของผูอ้ น่ื ไม่เอาทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองของผูอ้ น่ื ทีเ่ ขาไม่ได้อนุญาต อยากจะได้
เงินทองของคุณพ่อคุณแม่ ต้องขออนุญาตก่อน ขอเงินไปซื้อขนม ซื้อหนังสือ เงินทอง
ของคุณพ่อคุณแม่ทว่ี างไว้บนโต๊ะ ไม่ได้เก็บไว้ในลิ้นชักใส่กุญแจ ถ้าอยากได้ก็ตอ้ งขอ
อนุญาตก่อน ถ้าไม่ขออนุญาตก็เป็ นการทําบาป สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ถ้ามีใคร
เอาเงินของเราไป เราจะรู้สกึ อย่างไร ถ้าเขาไม่ได้ขอก่อน เขาเห็นวางไว้ก็หยิบไปเลย เราก็
จะไม่มเี งินใช้ ก็จะต้องเสียใจ จะต้องโกรธ เกิดความทุกข์ความรุ่มร้อนใจขึ้นมา ถ้าเกิด
ความโกรธ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ระงับความโกรธ ถ้าเราโกรธแสดงว่าเราไม่มคี วาม
เมตตาแล้ว เราต้องรักษาความเมตตาไว้ให้ได้ เวลาเราโกรธใครต้องระงับด้วยการให้
อภัย คิดว่าเป็ นการทําบุญให้ทานไปก็แล้วกัน ใครหยิบข้าวของของเราไป โดยทีเ่ รายัง
ไม่ได้ให้เขา ก็อย่าไปโกรธเขา คิดว่าเป็ นการทําบุญก็แล้วกัน เหมือนวันนี้เราเอาข้าวของ
มาทําบุญ มาถวายพระ พอถวายแล้วเราก็มคี วามสุขใจ มีความอิม่ ใจ มีความภูมใิ จ เรา
ไม่โกรธ ไม่อาฆาตพยาบาท เพราะตัง้ ใจจะให้ ถ้าไม่โกรธ ยินดีทจ่ี ะเสียสละ เราจะได้บญ
ุ
ทันที ไม่ตอ้ งเสียเวลามาทําบุญทีว่ ดั เราทําบุญได้ทกุ สถานทีท่ กุ เวลา เวลาโกรธแล้วให้
อภัย คิดว่าเป็ นการให้ทาน เป็ นการทําบุญ เป็ นการช่วยเหลือกัน เราก็ยงั มีความเมตตา
อยู่ ความเมตตานี้จะคุม้ ครองเรา ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ผูท้ ม่ี คี วามเมตตาย่อมมีความสุขทัง้ ในขณะทีต่ ่นื และในขณะที่
หลับ เวลาหลับก็ไม่ฝนั ร้าย เป็ นทีร่ กั ของมนุษย์และเทวดาทัง้ หลาย เราอยากจะให้เทวดา
รักเราคุม้ ครองเรา เราไม่ตอ้ งไปซื้อเหรียญมาห้อยให้เสียเวลา เพราะเหรียญทีห่ อ้ ยคอ
ไม่ใช่เทวดาทีแ่ ท้จริง เทวดาทีแ่ ท้จริงอยู่ทก่ี ารทําความดี ถ้าเรามีความเมตตาแล้วเทวดาก็
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จะรู้ จะมาดูแลรักษาคุม้ ครองเรา ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทัง้ หลาย ผูท้ ม่ี ี
ความเมตตาจะไม่ตายด้วยยาพิษ ไม่ตายด้วยศัสตราวุธ ไม่ถูกยิงตาย ไม่ถูกแทงตาย
เพราะไม่มใี ครฆ่าคนทีม่ คี วามเมตตา คนทีท่ าํ แต่ความดี คนทีช่ ่วยเหลือผูอ้ น่ื คนทีถ่ ูกฆ่า
ตายเป็ นคนทําบาป เบียนเบียดผูอ้ น่ื สร้างความโกรธแค้นให้กบั ผูอ้ น่ื ไปลักทรัพย์ไป
ปล้นไปจี้ ไปต่อสูก้ บั เจ้าหน้าทีต่ าํ รวจ ก็จะต้องถูกยิงตาย ถ้าไม่ไปลักทรัพย์ ไม่ไปทําร้าย
ผูอ้ น่ื ก็จะไม่มใี ครมาทําร้ายเรา ถ้าอยากจะอยู่อย่างปลอดภัย ต้องมีเมตตาต่อกัน เป็ น
สิง่ ทีจ่ ะปกป้ องคุม้ ครองรักษาเราจริงๆ ไม่ใช่พระทีห่ อ้ ยไว้ทีค่ อ บางทีพระยังรักษาตัวเอง
ไม่ได้เลย เผลอไปวางไว้ทีไ่ หนก็หายไปได้ คุม้ ครองไม่ได้ พระทีห่ อ้ ยคอมีไว้สําหรับ
เตือนใจเรา ให้มคี วามเมตตาต่อกัน ไม่เบียดเบียนกัน มีความกรุณาต่อกัน ช่วยเหลือกัน
สงเคราะห์ ถ้ามีความเมตตากรุณา ดูแลกันช่วยเหลือกันแล้ว จะมีมนุษย์และเทวดาคอย
ปกป้ องเรา จึงอย่าหลงประเด็น ทุกวันนี้เราเข้าใจผิดกัน คิดว่ามีเหรียญมีพระห้อยคอ
แล้ว จะปลอดภัย เป็ นไปไม่ได้ คนทีห่ อ้ ยพระถูกปล้น ถูกจี้ ถูกฆ่าก็มี ประสบอุบตั เิ หตุ
ตายไปก็มี คนทีไ่ ม่หอ้ ย ไม่ตายก็มี ไม่ได้อยู่ทห่ี อ้ ยหรือไม่หอ้ ย อยู่ทว่ี า่ ถึงวาระหรือยัง
เมือ่ ถึงแล้วก็ตอ้ งตายไป ไม่วา่ จะห้อยพระหรือไม่
ชีวติ จะสัน้ หรือจะยาวอยู่ทบ่ี ญ
ุ กรรมทีไ่ ด้ทาํ มา บุญเป็ นเหมือนนํา้ มันรถ ถ้าเติมนํา้ มันเต็ม
ถัง ก็จะไปได้ไกลกว่า เติมนํา้ มันเพียงครึ่งถัง ไปได้เพียงครึ่งทาง เติมนํา้ มันเต็มถังก็ไป
ได้สุดทาง ฉันใดบุญถ้าทําไว้มากอายุก็จะยืนยาวนาน ถ้าทําบุญน้อยอายุก็จะสัน้ อยู่ตรง
นี้ต่างหาก อยู่ทก่ี ารกระทําของเรา ไม่ได้อยู่ทใ่ี คร ไม่ได้อยู่ทพ่ี ระพุทธเจ้า ไม่ได้อยู่ทพ่ี ระ
อริยสงฆ์ ไม่ได้อยู่ทเ่ี หรียญ ไม่ได้อยู่ทพ่ี ระพุทธรูป อยู่ทต่ี วั เรา อยู่ทก่ี ารทําความดี ขอให้
เชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนและปฏิ
่
บตั ติ าม คือทําความดีให้มากๆ มีความเมตตา
กรุณาต่อกัน มีความกตัญ�ูกตเวทีให้ราํ ลึกถึงพระคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์
แล้วตอบแทนบุญคุณเท่าทีจ่ ะทําได้ ถ้าเป็ นเด็กก็ตอบแทนด้วยการให้ความเคารพ เชื่อ
ฟังคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ ท่านจะพูดสังสอนอะไรเรา
่
ให้พนมมือตัง้ ใจฟังสิง่ ทีท่ า่ น
พูด ถึงแม้จะไม่ชอบฟัง ก็อย่าไปเถียง อย่าไปปฏิเสธ เพราะท่านเกิดมาก่อนเรา มีประสบ
ประการณ์มามากกว่าเรา รู้อะไรดีอะไรไม่ดี อะไรเป็ นคุณเป็ นประโยชน์ อะไรเป็ นโทษ
เราก็ควรเชื่อฟังและปฏิบตั ติ าม แล้วเราจะปลอดภัย โบราณมีคาํ พูดอยู่วา่ เดินตามหลัง
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ผูใ้ หญ่หมาไม่กดั เดินไปเองโดนหมากัด ถ้าไม่อยากให้หมากัดก็ให้เดินตามผูใ้ หญ่ คือ
เชื่อฟังผูใ้ หญ่ เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ เชื่อฟังครูบาอาจารย์ จะปลอดภัย ถ้าไม่เชื่อฟังก็
จะต้องเสีย่ งกับภัยอันตรายต่างๆ เพราะไม่รู้วา่ อะไรผิดอะไรถูก อะไรดีอะไรชัว่ อะไรเป็ น
คุณอะไรเป็ นโทษ ส่วนใหญ่จะทําในสิง่ ทีเ่ ป็ นโทษเป็ นพิษเป็ นภัยกับเรา แล้วก็ตอ้ งมาเสีย
อกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ เวลาตกทุกข์ได้ยาก ลําบากลําบน ติดคุกติดตะราง จึงควรตอบ
แทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ ของครูบาอาจารย์ ด้วยการเชื่อฟังคําสังสอนของท่
่
านและ
ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด จะมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียว จึงขอฝาก
เรื่องของการทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนา และการสร้างความสุขความเจริญให้กบั ตนเอง
ด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําไปปฏิบตั ิ การแสดงก็เห็นว่า
สมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๔๘

รูร้ กั สามัคคี

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐
วันนี้เป็ นวันพระ วันธรรมสวนะ วันฟังธรรม เป็ นวันชําระกายวาจาใจให้สะอาดบริสทุ ธิ์
เพือ่ ความสุขความเจริญ ความร่มเย็นเป็ นสุข พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พทุ ธศาสนิกชน
ให้หมันเข้าวั
่ ดกันเป็ นประจํา อย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ เพือ่ จะได้ทาํ ภารกิจทางศาสนา
คือชําระกายวาจาใจให้สะอาด เนื่องจากกายวาจาใจก็เป็ นเหมือน เสื้อผ้าทีส่ วมใส่
หลังจากทีใ่ ส่ไปแล้วต้องเปรอะเปื้ อน ต้องนําไปซัก เอาไปรีด เอาไปทําความสะอาด
ตลอดระยะเวลา ๗ วันทีผ่ ่านมา เรามีการกระทํา มีการพูด มีการคิด ทีท่ าํ ให้เปรอะเปื้ อน
เช่นกัน เช่นการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปด พูดเพ้อเจ้อ พูด
คําหยาบ พูดส่อเสียด คือพูดเพือ่ ให้แตกสามัคคี ไม่ได้หมายถึงพูดเสียดสี ทีท่ าํ ให้ผู ้อืน่
เจ็บชํา้ นํา้ ใจ พูดส่อเสียดคือพูดยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกสามัคคี เช่นยุยงให้
สามีภรรยาทะเลาะวิวาทกัน ยุงยงให้คนในสังคมแตกแยกกัน เมือ่ มีการแตกแยกกันแล้ว
ย่อมไม่มคี วามสุข ไม่มคี วามเจริญ สังคมจึงต้องมีความรักความสามัคคีกนั จึงจะอยู่กนั
ได้อย่างร่มเย็นเป็ นสุข เจริญก้าวหน้า ดังทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเน้นสอนอยู่
เสมอว่า ให้รูร้ กั สามัคคี คือให้รกั กัน ให้สามัคคีกนั จึงต้องระมัดระวังไม่ให้พูดส่อเสียด
เพราะพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์มแี ต่จะเกิดโทษ ถึงแม้จะเป็ นความจริงก็ไม่ควรพูด
ความจริงบางอย่างไม่พูดเสียจะดีกว่า พูดไปแล้วทําให้ทะเลาะวิวาท ต้องทําร้ายกัน เช่น
ไปเห็นสามีเขาไปกับคนอืน่
ก็ไปบอกภรรยาเขาอย่างนี้เป็ นต้น พูดไปแล้วมันเกิด
ประโยชน์อะไร พูดไปแล้วทําให้ภรรยาต้องเจ็บชํา้ นํา้ ใจ โกรธแค้นขึ้นมา ถ้าไม่พูดก็จะไม่
รู้ ก็ยงั รักกันอยู่ ปล่อยให้รู้เองดีกว่า นี่คอื การพูดทีจ่ ะทําให้เกิดความเปรอะเปื้ อน ซึง่ เรา
ก็คงพูดกันอยู่เรื่อยๆ พูดปดบ้าง พูดเพ้อเจ้อบ้าง พูดคําหยาบบ้าง พูดส่อเสียดบ้าง พอ
ถึงวันพระก็มาชําระกัน ด้วยการตัง้ ใจใหม่วา่ จะไม่พูดอย่างนัน้ อีก
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ส่วนความเปรอะเปื้ อนทางใจก็มอี ยู่ ๓ ประการด้วยกันคือ ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง เวลาเราโลภ เราโกรธ เราหลง ก็ทาํ ให้ใจเปรอะเปื้ อนเศร้าหมอง มีความทุกข์ ไม่
สบายอกไม่สบายใจ พระพุทธเจ้าจึงทรงสังสอนให้
่
หมันชํ
่ าระใจให้สะอาด เพราะเป็ น
ต้นเหตุของการกระทําและการพูด ถ้าใจดีกจ็ ะพูดดีทาํ ดี ถ้าใจไม่ดกี ็จะพูดไม่ดที าํ ไม่ดี ใจ
จะดีได้ก็ตอ้ งไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ถ้าใจโลภใจโกรธใจหลง ก็จะไม่พูดดีทาํ ดี เวลา
โกรธจะใช้ผรุสวาทวาจา พูดคําหยาบ เวลาโลภก็จะพูดในสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นความจริง เวลา
อิจฉาริษยาก็จะพูดส่อเสียด เห็นใครได้ดกี ็จะพูดยุยงให้เกลียดชังให้แตกแยกกัน สิง่ ที่
สําคัญทีส่ ุดก็คอื การดูแลใจ ถ้าดูแลใจไม่ให้โลภโกรธหลงได้แล้ว ก็จะทําดีพูดดี ต้นเหตุ
ของการกระทําและการพูดทัง้ ดีและไม่ดี อยู่ทใ่ี จเป็ นหลัก ถ้าใจสงบนิ่ง ปราศจากความ
โลภโกรธหลง ก็จะไม่ทาํ ไม่พูดในสิง่ ทีเ่ สียหาย ถ้าใจโลภโกรธหลง ก็จะทําจะพูดในสิง่ ที่
ไม่ดี พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เฝ้ าดูใจเป็ นหลัก สังเกตดูใจทุกขณะ เช่นในขณะนี้ใจ
เป็ นอย่างไร โลภหรือไม่ โกรธหรือไม่ หลงหรือไม่ ถ้านัง่ สงบสบายก็จะไม่โลภ ไม่โกรธ
ไม่หลง ถ้าเรานัง่ ไม่ตดิ แสดงว่ามีความโลภแล้ว อยากจะลุกหนีไป เพราะหงุดหงิด
รําคาญใจ ขอให้ดูใจเป็ นหลัก ถ้าใจไม่สงบนิ่ง ก็แสดงว่ากําลังวุน่ วาย ก็จะพูดหรือทําใน
สิง่ ทีไ่ ม่ดี จึงต้องเฝ้ าดูใจเสมอ เวลาเห็นใครพูดอะไรทําอะไร ต้องดูใจเราว่าพอใจหรือไม่
ถ้าไม่พอใจก็จะโกรธ จะพูดจะทําไม่ดี ถ้ารู้วา่ ไม่พอใจ ก็ไม่ควรพูดไม่ควรทําอะไร ให้น่งิ
เฉยไว้ ถึงแม้จะสร้างความเสียหายให้กบั เรา ก็ตอ้ งนิ่งเฉยไว้ก่อน ถ้าไปพูดไปทําอะไร จะ
ทําให้เกิดความเสียหายมากขึ้นไปอีก ความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว จะพูดหรือไม่ก็ลบให้
หายไปไม่ได้ การนิ่งเฉยจะยับยัง้ ปัญหาไม่ให้บานปลาย
พออารมณ์สงบตัวลง ก็จะสบายใจ อารมณ์ต่างๆทีอ่ ยู่ในใจ ไม่วา่ จะเป็ นความไม่พอใจ
ความโกรธ ความโลภ ความอยากต่างๆ ก็ไม่ได้อยู่ไปตลอด เกิดขึ้นแล้วก็ดบั ไป เหมือน
แสงหิง่ ห้อย ทีเ่ กิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลา ถ้ามีสติจะรู้ทนั อารมณ์ รู้แล้วจะได้
ระมัดระวัง ถ้าไม่จาํ เป็ นต้องทําอะไร ก็น่งิ เฉยไว้ แล้วทุกอย่างจะดีเอง พออารมณ์สงบ
แล้ว จะมองทุกสิง่ ทุกอย่างไปอีกแบบหนึ่ง ขณะทีม่ อี ารมณ์โกรธ ก็อยากจะทําร้ายผู ้อืน่
พอหายโกรธแล้ว ก็จะไม่อยากทํา ถ้าทําก็จะเสียใจในภายหลัง ปัญหาอยู่ทต่ี วั เราเอง คน
อืน่ ไม่สามารถทําให้เราโกรธได้ ถ้าเราไม่มคี วามโกรธ ต่อให้ทาํ ร้ายเราฆ่าเรา ก็จะไม่โกรธ
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ถ้ามีความโกรธ พอใครพูดอะไรนิดทําอะไรหน่อย ก็จะโกรธขึ้นมาทันที คนอืน่ เพียง
จุดชนวน ถ้ามีเชื้อก็จะลุกขึ้นมาทันที ถ้าไม่มเี ชื้อต่อให้จดุ อย่างไรไฟก็จะไม่ลกุ เราจึงต้อง
กําจัดเชื้อภายในใจ ทีท่ าํ ให้ใจลุกเป็ นไฟขึ้นมา ทําให้ใจรุ่มร้อนทุกข์กงั วล คือความโลภ
ความโกรธความหลงนี้เอง เป็ นเชื้อไฟในใจทีต่ อ้ งกําจัดให้ได้ อย่าไปส่งเสริม เวลาโลภก็
ไม่โลภตาม เวลาโกรธก็ไม่โกรธตาม เวลาหลงก็ไม่หลงตาม วิธีทส่ี ง่ เสริมความโลภความ
โกรธความหลงให้มมี ากขึ้น ก็คอื เวลาโลภก็โลภตาม เวลาโกรธก็โกรธตาม เวลาหลงก็
หลงตาม ถ้าทําอย่างนี้ก็จะทําให้มคี วามโลภความโกรธความหลงมากขึ้น ทําให้ไฟลุกมาก
ขึ้น ทําให้มคี วามทุกข์มากยิง่ ขึ้น เราจึงต้องต่อสูก้ บั ความโลภความโกรธความหลงเสมอ
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้เหตุผลเวลาทีม่ คี วามโลภ อยากได้สง่ิ หนึ่งสิง่ ใด ให้พจิ ารณาว่า
ถ้าไม่ได้แล้ว จะอยู่ได้หรือไม่ ถ้าอยู่ได้ก็ไม่ควรเอามา ให้ตดั ความโลภ ตัดความอยากไป
เห็นคนอืน่ มีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ก็อยากได้ทงั้ ๆทีไ่ ม่มกี ็อยู่ได้ ไม่เดือดร้อนอะไร ก็ควรจะหักห้าม
จิตใจ เพราะจะสุขสบายกว่า ถ้าอยากได้อะไรก็ตอ้ งเสียเงินเสียทองไปซื้อหามา ต้องดูแล
รักษา ต้องเสียอกเสียใจเวลาจากเราไปหายไป นี่คอื วิธีเอาชนะความโลภ ความอยากได้
คือใช้เหตุผล ถ้าไม่มแี ล้วไม่ตายก็แสดงว่าไม่ตอ้ งเอามา พระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่อย่าง
มักน้อยสันโดษ อย่าไปโลภมาก เอาน้อยๆ เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น พอมีพอกินก็พอแล้ว มี
มากกว่านี้ก็ไม่ได้ทาํ ให้ใจมีความสุขมากไปกว่านี้ แต่กลับจะทําให้มคี วามทุกข์มากยิง่ ขึ้น
ต้องคอยดูแลรักษา ต้องคอยห่วงคอยกังวล ต้องร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ เมือ่ ต้อง
จากกันไป ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทใ่ี จทีไ่ ม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง จะไม่ทกุ ข์กบั อะไร เราจึง
ต้องต่อสูก้ บั ความโลภด้วยการใช้เหตุผล ต่อสูก้ บั ความโกรธด้วยความเมตตา ให้อภัย
ไม่จองเวร ไม่วา่ ใครจะพูดอะไรทําอะไร สร้างความเดือดร้อน สร้างความเจ็บชํา้ นํา้ ใจให้
มากน้อยเพียงไร ถ้าไม่โกรธ ให้อภัย ไม่จองเวร ก็จะไม่มปี ญั หาอะไร สิง่ ทีเ่ ขาพูดไปแล้ว
ทําไปแล้วก็ผ่านไปแล้ว ถ้าเป็ นข้าวของก็เสียไปแล้ว แต่อย่าไปเสียใจตามไปด้วย เช่นถูก
แย่งเอาสมบัตไิ ป เอาไปแล้ว เสียของไปแล้ว เสียอย่างเดียวก็พอ อย่าเสียสองอย่าง คือ
อย่าเสียใจด้วย เสียใจนี่มนั ทุกข์ทรมานมาก เสียของไปก็เท่านัน้ ถ้ารู้จกั เสียกลับมี
ความสุข ถ้าคิดว่าเอาไปได้ก็ดี จะได้หมดภาระกัน จะได้ไม่ตอ้ งมาห่วงมากังวล ไม่ตอ้ ง
มาเสียอกเสียใจในภายหลัง
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อย่างวันนี้ญาติโยมก็เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของ
แต่กลับไม่ทกุ ข์ใจแต่อย่างใด
เพราะตัง้ ใจจะเสีย ยินดีทจ่ี ะเสีย ยินดีทจ่ี ะมาทําบุญให้ทาน ฉันใดเวลาทีเ่ สียอะไรไป
ขอให้คดิ ว่าเป็ นการทําบุญให้ทาน เรียกว่าอภัยทาน อภัยทานก็เป็ นการให้เหมือนกัน
เหมือนกับการให้ข ้าวของเงินทอง ทีเ่ รียกว่าวัตถุทาน ส่วนการให้อภัยไม่ถอื โทษโกรธ
เคือง ไม่จองเวรจองกรรม เรียกว่าอภัยทาน ก็เป็ นบุญเป็ นกุศลเหมือนกัน นี่คอื วิธีท่ี
เอาชนะความโกรธ ส่วนความหลงก็ตอ้ งใช้ปญั ญา ต้องเข้าใจว่าสิง่ ต่างๆ ทีห่ ลงอยากได้
อยากมีมาเป็ นของเรา อยากจะให้อยู่กบั เราไปนานๆ อยากจะให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้
ไปนานๆ เป็ นไปไม่ได้ เพราะเราอยู่ในโลกของความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีการ
เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทเ่ี กิดมาแล้ว
จะไม่ดบั ไป ทุกสิง่ ทุกอย่างมีเกิดมีดบั เป็ นธรรมดา มีการเปลีย่ นแปลงเป็ นธรรมดา เช่น
ร่างกายของเรา เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเป็ นธรรมดา สมบัตขิ ้าวของเงินทอง
และบุคคลต่างๆ ก็เป็ นเช่นเดียวกันมีการเปลีย่ นแปลง จากใหม่กลายเป็ นเก่า จากเก่าก็
กลายเป็ นของเสีย ของชํารุดไป หรือตายไป เป็ นเรื่องปกติ เป็ นเรื่องธรรมดา จึงอย่าหลง
ยึดติดกับสิง่ ต่างๆ เราอยู่ในโลกนี้เกิดมาในโลกนี้ ไม่ได้เกิดมาเพือ่ ครอบครองสมบัตขิ ้าว
ของเงินทองบุคคลต่างๆ เพราะไม่สามารถครอบครองไปได้ตลอดเวลา การมาเกิดนี้เป็ น
การมาใช้บญ
ุ ใช้กรรม มาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่ อยู่ทว่ี า่ จะเลือกทําอะไร
เวลามีความสุขความเจริญ แสดงว่ากําลังรับอานิสงส์ของบุญเก่า เวลาตกทุกข์ได้
ยากลําบากลําบน มีเรื่องมีราวมีปญั หา มีความทุกข์ มีความวุน่ วาย มีความเศร้าโศก
เสียใจ แสดงว่ากําลังใช้กรรมเก่า ผลของบุญเก่าและกรรมเก่าเราห้ามไม่ได้ จะต้อง
เกิดขึ้น มีสง่ิ เดียวทีเ่ ราทําได้ ก็คอื สูม้ นั รับรู้มนั ด้วยจิตใจทีน่ ่งิ สงบ ไม่สยี อกเสียใจ ไม่
โทษใคร ไม่ตโี พยตีพาย ไม่โทษตัวเราเอง แต่โทษกรรมเก่า จึงต้องมารับใช้กรรมเก่า
ส่วนการสร้างบุญและสร้างกรรมใหม่เราเลือกได้ สร้างบุญก็ได้ สร้างกรรมก็ได้ เราเลือก
ได้ ถ้าเชื่อฟังพระพุทธเจ้าและปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ชําระกายวาจาใจให้
สะอาด ก็เป็ นการสร้างบุญไม่สร้างบาปไปในตัว ถ้าทําแต่บญ
ุ ไม่ทาํ บาป ก็จะมีแต่ผลบุญ
ปรากฏขึ้นมาให้เชยชม ไม่มผี ลบาปกรรมให้เผชิญ ให้ทกุ ข์ยากลําบาก ทุกสิง่ ทุกอย่างที่
เกิดขึ้นกับตัวเรา พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเกิดขึ้นจากการกระทําของเรา เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้
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เราสุข ให้เราทุกข์ ให้เราเจริญ ให้เราเสือ่ ม ในปัจจุบนั นี้พวกเรามีความแตกต่างกัน ไม่
เหมือนกัน รวยจนไม่เท่ากัน รูปร่างหน้าตาสวยงามไม่เท่ากัน อายุสนั้ ยาวไม่เท่ากัน เป็ น
ผลของบุญของกรรมทีไ่ ด้ทาํ ในอดีต แก้ไขไม่ได้ สิง่ ทีแ่ ก้ไขได้ก็คอื อนาคตของเรา เรา
สามารถลิขติ อนาคตของเราได้ ใช้กรรมเป็ นตัวลิขติ อนาคต ศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรม
ลิขิต ไม่ได้สอนเรื่องพรหมลิขติ ไม่มพี รหมทีไ่ หนจะมาลิขติ ชีวติ ของเราได้ มีการกระทํา
ของเราเท่านัน้ ทีจ่ ะลิขติ ชีวติ ของเราได้ ถ้าคิดดีพูดดีทาํ ดี ก็จะสร้างความสุขความเจริญ
ให้กบั เรา ถ้าคิดไม่ดพี ูดไม่ดที าํ ไม่ดี ก็จะลิขติ ชีวติ ทีไ่ ม่ดใี ห้กบั เรา
พระพุทธเจ้าไม่สามารถลิขติ ชีวติ ของเราได้ ทําได้เพียงสอนเราให้เรารู้วา่ อะไรดีอะไรชัว่
จะทําหรือไม่ทาํ ไม่มใี ครบังคับเราได้ เราเท่านัน้ ทีจ่ ะต้องเป็ นผูต้ ดั สินใจและทําเอง ถ้ายัง
ไม่รู้ยงั ไม่แน่ใจ ก็ขอให้เชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้ก่
่
อน อย่าปฏิเสธคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้จริงเห็นจริง ทรงได้สมั ผัสกับผลทีไ่ ด้กระทํามาแล้ว
จึงรู้อย่างแม่นยําว่า ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ ถ้าเรายังไม่รู้ยงั ไม่แน่ใจ ก็อย่าไปปฏิเสธ ให้
เชื่อพระพุทธเจ้า เพราะทรงเปรียบเหมือนคนตาดี ส่วนเราเป็ นเหมือนคนตาบอด คนตา
บอดจะเห็นเหมือนคนตาดีไม่ได้ คนตาบอดจึงต้องเชื่อคนตาดี นอกจากไปเจอคนตาดีท่ี
ใจไม่ดี ชอบหลอกคนอืน่ ก็ถอื ว่าเป็ นกรรม แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็ นคนแบบนัน้ ทรง
เป็ นคนตาดีและใจดีดว้ ย มีความเมตตากรุณาสงสารสัตว์โลก ทรงเห็นว่าถ้าสัตว์โลกไม่มี
ใครสอน ก็จะต้องทุกข์ทรมานไปกับการเวียนว่ายตายเกิด ไม่รู้จกั จบจักสิ้น เพราะไม่รู้วธิ ี
ดําเนินชีวติ ให้สุขให้เจริญ จึงทรงสละเวลาอุทศิ ชีวติ ของพระองค์สงสอนสั
ั่
ตว์โลก ให้หูตา
สว่างขึ้นมา ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั แล้วมีศรัทธาความเชื่อ นําเอาไปปฏิบตั จิ นได้รบั ผลทีด่ เี ลิศ มี
เป็ นจํานวนมาก หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด มีเป็ นจํานวน
มากมาย ตัง้ แต่วนั แรกทีท่ รงประกาศสอนพระศาสนาจนมาถึงปัจจุบนั นี้ แม้พระพุทธเจ้า
จะไม่ได้มชี วี ติ อยู่แล้วก็ตาม แต่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ยังทําหน้าทีเ่ ป็ นพระ
ศาสดา เป็ นครูเป็ นอาจารย์แทนพระพุทธเจ้าได้ ถ้าน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่
สอนให้เข้าวัดอยู่อย่างสมํา่ เสมอ เพือ่ มาชําระกายวาจาใจ ด้วยการทําบุญให้ทาน รักษา
ศีล ปฏิบตั ธิ รรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรมแล้ว รับรองได้วา่ ชีวติ ของเราจะก้าวไปสู่ความร่มเย็น
เป็ นสุขอย่างแน่นอน
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จึงควรเชื่อแล้วน้อมเอามาปฏิบตั ิ พอเห็นผลแล้วจะหายสงสัย ไม่ตอ้ งเชื่อพระพุทธเจ้าอีก
ต่อไป เหมือนกับรับยาจากหมอมา ตอนต้นก็ไม่แน่ใจว่าจะรักษาโรคให้หายได้หรือไม่
พอรับประทานแล้ว อาการดีข้นึ ตามลําดับ ก็ไม่ตอ้ งเชื่อหมอแล้ว เพราะรู้แล้ว มีความ
มันใจแล้ว
่
ว่ายาทีไ่ ด้มาเป็ นยาทีว่ เิ ศษจริงๆ รักษาโรคให้หายได้จริงๆ ฉันใดเมือ่ ได้เห็น
ผลจากการปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนแล้ว จะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าอีกต่อไป จะไม่
ต้องเชื่อก่อน พระพุทธเจ้าสอนให้ทาํ อะไร จะรีบทําทันทีเลย เพราะมีความมันใจในพระ
่
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว แต่ในเบื้องต้นอาจจะลําบากหน่อย เพราะยังไม่เห็น
ผล เนื่องจากปฏิบตั ไิ ม่มากพอ ยังทําบุญทําทาน รักษาศีล นัง่ สมาธิ เจริญปัญญาไม่มาก
พอ จึงไม่เห็นผล ยังลังเลสงสัยอยู่ ถ้าเห็นผลแล้ว จะเกิดความยินดีทจ่ี ะทําให้มาก
ยิง่ ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเห็นแล้วว่าไม่มอี ะไรในโลกนี้ ทีจ่ ะมีคุณค่ายิง่ กว่าผลทีเ่ กิดจากการ
ปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะทําให้จติ ใจมีความสุขมากขึ้น มี
ความทุกข์นอ้ ยลง ทําให้เป็ นคนดีมากขึ้น ทําให้โลภน้อยลง โกรธน้อยลง หลงน้อยลง มี
ความเมตตากรุณามากขึ้น ถ้ายังไม่เห็นผลก็ตอ้ งทําให้มากขึ้น จะไม่ผดิ หวังอย่างแน่นอน
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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