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กัณฑ์ท่ี ๓๔๙

พัฒนาภายใน
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐

วันนี้ท่านทัง้ หลายได้มาวัด เพือ่ มาพัฒนาจิตใจ ให้ดขี ้นึ ให้เจริญขึ้น ตลอดเวลา ๕-๖
วันทีผ่ ่านมา ท่านก็ใช้เวลากับการพัฒนาทางด้านอืน่ พัฒนาการทํามาหากินให้มรี ายได้
มากขึ้น พัฒนาความสุขให้มมี ากขึ้น ด้วยการซื้อข้าวของต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นบ้านเป็ นรถ
เป็ นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ เป็ นการพัฒนาภายนอก แต่วนั นี้เรามาพัฒนาภายใน
กัน พัฒนาใจให้เจริญให้มคี วามสุขมากขึ้น การพัฒนาภายนอกและภายใน มีความ
แตกต่างกัน การพัฒนาภายในเป็ นการพัฒนาทีแ่ ท้จริง การพัฒนาภายนอกเป็ นการ
พัฒนาทีไ่ ม่ถาวร ทีต่ อ้ งทําในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ในโลกนี้ ตราบใดทีย่ งั มีลมหายใจ ก็ตอ้ ง
พัฒนาภายนอก แต่หลังจากทีต่ ายไปแล้ว ใจของเราก็จะไปสู่ภพหน้าชาติหน้า ถ้าใจได้รบั
การพัฒนาในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ อย่างเช่นวันนี้ ถ้าได้รบั การพัฒนาอยู่เรื่อยๆ ใจก็จะสูงขึ้น
ดีข้นึ มีความสุขมากขึ้น จะไปเกิดทีด่ กี ว่าปัจจุบนั นี้ จึงไม่ควรมองข้ามการพัฒนาจิตใจ
ควบคู่กบั การพัฒนาภายนอก เช่นสมบัตขิ ้าวของเงินทอง วิชาความรู้ทใ่ี ช้ในการประกอบ
อาชีพต่างๆ ถ้าเป็ นเด็กเช่นเด็กนักเรียนอรุโณทัย ทีว่ นั นี้คุณครู ได้พามาพัฒนาจิตใจ
ในช่วงวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ ก็ตอ้ งพัฒนาทางวิชาความรู้ ต้องไปเรียนหนังสือ เพือ่ จะได้มี
วิชาความรู้ เป็ นเครื่องมือประกอบสัมมาอาชีพ ถ้าไม่มคี วามรู้ก็จะไม่สามารถประกอบ
อาชีพทีด่ ที ส่ี บายได้ ถ้าไม่ได้เรียนหนังสือ เวลาไปทํางานก็จะไม่ได้ทาํ งานบริษทั นัง่ โต๊ะ
เขียนหนังสือใช้เครื่องคอมฯ สังงานสั
่ งการผู
่ อ้ น่ื ต้องทํางานทีใ่ ช้แรงงาน เป็ นภารโรง เป็ น
คนสวน เป็ นคนรับใช้ ซักเสื้อผ้า ทําความสะอาดในบ้านเรือน เพราะไม่มคี วามรู้ รายได้ก็
จะแตกต่างกัน ถ้าไม่มคี วามรู้จะได้รายได้ขนั้ ตํา่ วันละร้อยสองร้อยบาท ถ้าได้เรียนจบ
ขัน้ ปริญญา ก็จะได้เงินเดือนมากกว่าหลายเท่า ได้เป็ นหมืน่ เป็ นแสน
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ในเบื้องต้นจึงต้องพัฒนาภายนอกให้พอเสียก่อน ถ้าเป็ นนักเรียนนักศึกษา ก็ตอ้ งหมันไป
่
โรงเรียน หมันเรี
่ ยนหนังสือ ตัง้ ใจเรียน เวลาอยู่ในห้องเรียนก็ไม่เล่นกัน ไม่พูดไม่คุยกัน
ตัง้ ใจฟัง เวลาคุณครูสอนให้ตงั้ ใจฟังให้ดี พยายามจดจําเอาไว้ คุณครูให้การบ้านกลับไป
ทําทีบ่ า้ น เมือ่ กลับไปถึงบ้านก็รีบทําการบ้านก่อน อย่าไปทําอย่างอืน่ ทําการบ้านให้เสร็จ
เรียบร้อย แล้วค่อยไปทําอย่างอืน่ ต่อไป ถ้าไม่เล่นได้ก็ดี มีเวลาว่างก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่
ทํางาน มีงานอะไรในบ้านพอทีจ่ ะช่วยได้ก็ควรช่วย อย่างน้อยก็ดูแลส่วนของเราให้
เรียบร้อย ถ้ามีหอ้ งนอนของเราเอง ก็กวาดถูจดั ห้องให้เรียบร้อย ถ้าซักเสื้อผ้าได้ก็ควร
ซักเอง ถ้าพอทีจ่ ะช่วยคุณแม่ล ้างถ้วยล้างชามได้ก็ควรจะทํา เพราะเป็ นการพัฒนาจิตใจ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาวิชาความรู้ พอเรียนจบแล้ว จะได้ไปทํางาน เวลาทํางานเราก็ตอ้ ง
ตัง้ ใจทํา ขยันทํา ทําด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ไม่โกงเวลา เขาจ้างเราไปทํางาน ไม่ได้จา้ ง
ให้เราไปอ่านหนังสือพิมพ์ ไปดืม่ กาแฟไปทําธุรกิจส่วนตัว เขาจ้างไปทํางานให้กบั บริษทั
เราก็ตอ้ งซือ่ สัตย์ ต้องทํางานให้เต็มที่ ถ้าไม่ทาํ อย่างเต็มที่ ใช้เวลาของบริษทั ไปแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็เป็ นการประพฤติทจุ ริตมิชอบ เป็ นการลักขโมย เป็ นการฉ้อโกง
ทําให้เราไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน เจ้านายไม่อยากส่งเสริม ไม่อยากเลือ่ นขัน้
เลือ่ นตําแหน่งให้ ไม่อยากเพิม่ เงินเดือนให้ เพราะไม่ได้ทาํ งานเต็มที่ ถ้าขยันตัง้ หน้าตัง้ ตา
ทํางานอย่างเต็มที่ เวลาไปทํางานก็ไปก่อนเวลา เวลาเลิกงานก็ออกจากบริษทั หลังเวลา
เลิกงาน ถ้าทําอย่างนี้รบั รองได้วา่ จะเจริญก้าวหน้า มีรายได้เพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ เพือ่ จะได้เอา
ไปใช้จ่ายต่อไป
การใช้จ่ายก็ตอ้ งรู้จกั ใช้ ต้องแบ่งรายรับไว้เป็ นส่วนๆ ส่วนหนึ่งก็ใช้กบั สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการ
ดํารงชีพ เช่นค่าอาหารค่านํา้ ค่าไฟเป็ นต้น อีกส่วนหนึ่งก็ตอ้ งเก็บเอาไว้ เพือ่ ใช้จ่ายเวลา
ตกงานหรือเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย ไม่สามารถไปทํางานได้ จะได้มเี งินสํารองไว้ดูแลตัว
เรา อีกส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้สําหรับทําบุญทําทานช่วยเหลือผูอ้ น่ื ตอบแทนบุญคุณต่อผูม้ ี
พระคุณ เช่นคุณพ่อคุณแม่ ครู บาอาจารย์ ทีเ่ ราควรรําลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของ
ท่านเสมอ เพราะถ้าไม่มคี ุณพ่อคุณแม่ เราก็เกิดมาไม่ได้ เป็ นตัวตนอย่างทีเ่ ป็ นอยู่วนั นี้
ไม่ได้ จะไปเรียนหนังสือก็ไปไม่ได้ เพราะไม่มเี งินจ่ายค่าเล่าเรียน ทุกวันนี้ทเ่ี ราสามารถ
ทําอะไรต่างๆได้ ก็เป็ นเพราะคุณพ่อคุณแม่เป็ นผูส้ นับสนุน ให้เงินให้ทองเรา อยากจะ
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เรียนหนังสือ ท่านก็ส่งเราไปโรงเรียน ต้องการซื้อเสื้อผ้าชุดนักเรียนใส่ คุณพ่อคุณแม่ก็
ซื้อให้ มีแต่คุณพ่อคุณแม่เท่านัน้ ทีด่ ูแลเรา เราจึงต้องสํานึกถึงบุญคุณอันประเสริฐของ
คุณพ่อคุณแม่เสมอ ถ้าไม่มที ่านคอยดูแลเราแล้ว เราจะตกทุกข์ยากลําบาก อาจจะต้อง
ไปขายพวงมาลัยตามสีแ่ ยก เป็ นเด็กขอทานอยู่ข ้างถนนก็ได้ ถ้าไม่มคี ุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดู
ส่งเสีย ให้ได้เรียนหนังสือ ให้ได้อยู่อย่างสุขอย่างสบาย นี่คอื พระคุณของคุณพ่อคุณแม่ท่ี
เราควรจะตระหนักรําลึกถึงอยู่เสมอ
ถ้าเรายังไม่มรี ายได้ ก็ควรแสดงความกตัญ�ู ด้วยการเคารพนับถือ กราบพ่อกราบแม่
อยู่เสมอ เวลาจะไปจะมาก็ตอ้ งไหว้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อน อยากจะไปข้างนอกบ้าน
ก็ตอ้ งขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อน เมือ่ กลับมาแล้วก็ตอ้ งรายงานตัวให้คุณพ่อคุณแม่
ทราบ ว่าได้กลับมาแล้ว ต้องเชื่อฟังคําสังสอนของคุ
่
ณพ่อคุณแม่ ท่านสอนให้ทาํ อะไรก็
ควรทํา ท่านห้ามไม่ให้ทาํ อะไรก็ไม่ทาํ เพราะท่านมีอายุมากกว่าเรา ท่านเกิดก่อนเรา ผ่าน
โลกมามากกว่าเรา รู้ผดิ รู้ถูกรู้ดรี ู้ชวั ่ มากกว่าเรา ท่านจึงไม่อยากให้เรารับเคราะห์กรรม
เหมือนกับทีท่ ่านได้รบั มา ไม่อยากให้เราเสียเวลาทีม่ คี ุณค่าของชีวติ ไปกับสิง่ ทีเ่ ป็ นโทษ
สิง่ ทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์ ท่านจึงต้องคอยสอนคอยห้ามเรา ถ้าเราเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้ว
เราก็จะอยู่เย็นเป็ นสุขและเจริญก้าวหน้า ทําให้คุณพ่อคุณแม่มคี วามสุขตามไปด้วย เป็ น
การระลึกถึงบุญคุณและตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ พอเราโตแล้วมีเงินทอง ก็
แบ่งเอาไว้ตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ ซื้อข้าวของให้ท่านใช้บา้ ง ถ้าท่านมีอายุ
มากไม่มคี วามสามารถดูแลตัวของท่านได้ ก็เป็ นหน้าทีข่ องพวกเราทีจ่ ะต้องเลี้ยงดูท่าน
ต่อไป เวลาท่านมีอายุมากๆ ก็จะเป็ นเหมือนเด็ก ทําอะไรเองไม่ได้ เพราะความชรา นี่คอื
การปฏิบตั กิ บั บิดามารดา
ส่วนคุณครูทโ่ี รงเรียนก็เช่นกัน เราก็ตอ้ งให้ความเคารพ ต้องเชื่อฟังคําสังสอนของคุ
่
ณครู
เพราะคุณครูมคี วามปรารถนาดี รักลูกศิษย์ มีความเสียสละ แทนทีจ่ ะไปทําอาชีพอืน่ ที่
ได้เงินทองมากกว่าเป็ นครู ก็ยอมเสียสละ เพราะมีจติ เมตตา มีสญั ชาตญาณของผู ้
เสียสละอยู่ในจิตใจ จึงรักทีจ่ ะอบรมสังสอนพวกเรา
่
ให้เจริญก้าวหน้า มีวชิ าความรู้ไว้
เป็ นทีพ่ ง่ึ ต่อไป คุณครู บาอาจารย์เปรียบเหมือนคนพายเรือจ้าง สมัยก่อนเวลาจะข้าม
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แม่นาํ้ ข้ามคลอง ต้องนัง่ เรือพายข้าม สมัยนี้มมี อเตอร์ไซด์รบั จ้างแทน คุณครูก็เป็ น
เหมือนคนขีม่ อเตอร์ไซด์รบั จ้าง พาเราจากสถานทีห่ นึ่งไปสู่อกี สถานทีห่ นึ่ง ในสมัย
โบราณมีแต่เรือพายรับจ้าง อยากจะข้ามจากฝัง่ นี้ไปฝัง่ นัน้ ก็จา้ งเรือพายกัน จึงเปรียบ
คุณครู วา่ เหมือนเป็ นคนพายเรือจ้าง เป็ นผูพ้ าลูกศิษย์ลูกหาจากความโง่เขลาเบาปัญญา
ไม่มวี ชิ าความรู้ ให้มคี วามรู้ความฉลาด มีปริญญา เพือ่ จะได้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนต่อไป เรา
จึงต้องรําลึกในบุญของคุณครูบาอาจารย์เสมอ อย่าไปคิดว่าท่านเป็ นเพียงลูกจ้างของ
โรงเรียน ท่านเป็ นมากกว่านัน้ เป็ นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของเรา เพราะเวลาทีเ่ ราออกจาก
บ้านมาโรงเรียน คุณครูน่แี หละจะเป็ นพ่อแม่แทนคุณพ่อคุณแม่เรา เพราะคุณพ่อคุณแม่
ไว้วางใจคุณครู เราจึงต้องให้ความเคารพให้ความเชื่อฟัง เหมือนกับเราเคารพและเชื่อฟัง
คุณพ่อคุณแม่ ถ้าเราปฏิบตั อิ ย่างนี้ได้แล้ว เราจะเป็ นคนดี มีคนยกย่องสรรเสริญ เรียน
จบชัน้ สูงๆ เวลาไปทํางานก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน จะรํา่ รวยมีความสุข
เพราะจะมีเงินไปซื้อข้าวของต่างๆ
แต่ความรํา่ รวยยังไม่ได้ให้ความสุขเท่าทีค่ วร ยังมีความสุขทีด่ กี ว่า ความสุขจากความ
รํา่ รวยเป็ นเหมือนขนม ความสุขทีเ่ กิดจากการพัฒนาจิตใจให้ดขี ้นึ ให้สูงขึ้น เป็ นเหมือน
กับข้าวกับปลาอาหาร ความสุขจากการพัฒนาภายนอกเป็ นเหมือนขนมของหวานต่างๆ
รับประทานแล้วก็มคี วามสุข ถ้ารับประทานขนมอย่างเดียว ไม่รบั ประทานอาหารด้วย
ร่างกายก็จะไม่สบายได้ เพราะไม่พอเพียงต่อการดูแลร่างกาย กินขนมมากเกินไป ก็จะ
ทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ จึงต้องกินอาหารด้วย กินข้าวกินกับกินผลไม้ต่างๆ อาหาร
ทีเ่ รารับประทานจึงเป็ นเหมือนกับการพัฒนาทางจิตใจ การทําความดีต่างๆ เช่นวันนี้เรา
มาทําความดีดว้ ยการทําบุญตักบาตร ถวายอาหาร ถวายข้าวของต่างๆ มารักษาศีล ละ
เว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายา
เมา มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม จะได้มวี ชิ าความรู้ไว้พัฒนาจิตใจให้ดขี ้นึ ให้สูงขึ้น มีความสุข
มากขึ้น มีความทุกข์นอ้ ยลง เป็ นอาหารทีแ่ ท้จริงสําหรับจิตใจ ถ้าใจได้รบั การพัฒนาแล้ว
ชีวติ ของเราจะสมดุล คือมีความสุขกับการใช้เงินใช้ทอง จิตใจมีความสุขกับการทําความ
ดี กับการศึกษาพระธรรมคําสอน เพือ่ จะได้ใช้ความรู้น้ ปี ฏิบตั กิ บั เหตุการณ์ต่างๆทีจ่ ะ
เกิดขึ้นต่อไป ศาสนาจะสอนให้เราเตรียมตัวเตรียมใจ รับกับเหตุการณ์ทเ่ี ราไม่อยากจะ
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เจอกัน เช่นการพลัดพรากจากกัน การสูญเสียสิง่ ต่างๆ บุคคลต่างๆไป ความผิดหวัง ที่
เราไม่อยากจะเจอกัน แต่เป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ เรา ทีจ่ ะต้องพบกันไม่ชา้ ก็เร็ว สักวันหนึ่ง
เราก็ตอ้ งจากกัน ไม่อยู่ดว้ ยกันไปตลอด สักวันหนึ่งก็อาจจะต้องผิดหวังกับเรื่องนัน้ กับ
เรื่องนี้ อาจจะชอบคนนัน้ รักคนนี้ แต่เขาไม่รกั เรา เราก็จะผิดหวังได้
พระพุทธศาสนาจึงต้องสอนให้เราเตรียมตัวเตรียมใจ ไว้รับกับเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึ้น จะ
ได้ไม่เสียใจกับความผิดหวัง เวลาไม่ได้ดงั ใจก็ไม่เป็ นไร ยังมีชวี ติ อยู่หาใหม่ได้ เมือ่ ก่อน
ไม่มสี ง่ิ นี้ เราก็อยู่ได้ มีความสุขได้ ตอนนี้อยากได้แต่ไม่ได้มา ก็ไม่เป็ นไร ถ้าได้มาก็ตอ้ ง
เตือนเราว่า สิง่ ต่างๆทีอ่ ยากได้นนั้ อาจจะไม่ได้มาเสมอไป เพราะไม่มอี ะไรแน่นอนใน
โลกนี้ เราอยู่ในโลกทีไ่ ม่มคี วามแน่นอน ไม่สมหวังเสมอไป เราต้องพร้อมทีจ่ ะผิดหวัง จะ
ได้รู้สกึ เฉยๆ ไม่เดือดร้อน ถ้าไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ เวลาผิดหวังก็จะทุกข์ทรมานใจ
จะคิดทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ประชดผูอ้ น่ื ด้วยการทําร้ายตัวเอง ทําตัวสํามะเลเทเมาเป็ นต้น ทํา
ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่จะซํา้ เติมตัวเราให้ทรุดลงไปให้เสือ่ มลงไป ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ ทีส่ อนให้รู้วา่ จะต้องพลัดพรากจากกัน สัก
วันหนึ่งอาจจะต้องไปอยู่ทอ่ี น่ื ไม่ได้อยู่กบั คุณพ่อคุณแม่ ก็ตอ้ งเตรียมตัวเตรียมใจไว้ ไม่
เป็ นไร เพราะคนอืน่ ทีไ่ ม่ได้อยู่กบั พ่อกับแม่ เขาก็อยู่กนั ได้ อยู่ทใ่ี จเราเท่านัน้ ว่าพร้อม
หรือไม่ ถ้าพร้อมแล้วอยู่ทไ่ี หนกับใครก็ได้ นี่คอื ความจริงของชีวติ จะต้องมีการจากกัน
จากสิง่ นัน้ ไปจากสิง่ นี้ไป จากคนนัน้ ไปจากคนนี้ไป แต่ในขณะเดียวกันก็จะได้พบกับสิง่
ใหม่ๆ พบคนใหม่ เวลาได้พบก็อย่าไปหลงคิดว่าจะต้องอยู่ดว้ ยกันไปตลอด ต้องคิดว่า
เดีย๋ วก็ตอ้ งจากกันอีก ชีวติ ของเราเป็ นอย่างนี้ มีการจากกัน มีการพบกัน แล้วก็จากกัน
อีก สลับกันไปอย่างนี้อยูเ่ รื่อยๆ ต้องคิดว่าเป็ นเหมือนฝนตกแดดออก ฝนเดีย๋ วก็ตก
เดีย๋ วก็หยุด เดีย๋ วก็กลับมาตกอีกเดีย๋ วก็หยุดอีก ถ้าพร้อมทีจ่ ะรับกับฝน เราก็ไม่
เดือดร้อน ฝนจะตกหรือไม่
เช่นเดียวกับการพบกันและจากกัน ถ้าพร้อมทีจ่ ะพบกับใคร อยู่กบั ใคร จากใครไป
รับรองได้วา่ จะไม่วุน่ วาย ไม่ทกุ ข์ ไม่เศร้าโศกเสียใจ ไม่เสียใจ ไม่ผดิ หวัง เพราะไม่ได้
หวัง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทาํ อะไร ก็ทาํ ไปตามความสามารถ ได้อะไรมามาก
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น้อย ก็พอใจกับสิง่ ทีไ่ ด้มา และพร้อมทีจ่ ะเสียไปเมือ่ ถึงเวลา เช่นวันนี้คุณพ่อคุณแม่ให้
เงินให้ทองมา เราก็เอามาซื้อข้าวของ มาทําบุญถวายพระ ได้เงินมาแล้วก็เสียไป แต่เสีย
ด้วยความเต็มใจ ก็เป็ นบุญเป็ นกุศลไป ทําให้มคี วามสุขความสบายใจ เราจึงต้องฝึ กอยู่
เรื่อยๆ ยินดีทจ่ี ะเสีย เห็นเพือ่ นขาดอะไร พอจะแบ่งให้เพือ่ นได้ ก็ให้เขาไป จะมีความสุข
ใจ ถ้าไม่ได้ให้แล้วเกิดหายไป จะเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ นี่คอื ความจริงทีพ่ ระพุทธศาสนา
สอน ให้รู้จกั คิดและรู้จกั วิธีปฏิบตั กิ บั เหตุการณ์ต่างๆ เราจึงต้องฟังอยู่เรื่อยๆ คําสอน
ของครูบาอาจารย์ทงั้ หลาย ไม่วา่ จะเป็ นคุณครูทโ่ี รงเรียน หรือพระตามวัดต่างๆ ให้ตงั้ ใจ
ฟัง จดจําไว้ให้ดี ให้คดิ อยู่เรื่อยๆ ให้พร้อมทีจ่ ะรับกับเรื่องราวต่างๆ จะได้ไม่เสียใจ ไม่
ผิดหวัง จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข มีแต่ความเจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียว จึงขอฝากเรื่อง
การพัฒนาทัง้ สองส่วนคือ พัฒนาภายนอก คือวัตถุข ้าวของเงินทอง และพัฒนาภายใน
คือบุญและกุศล ให้เอาไปพิจารณาและประพฤติปฏิบตั ติ ่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควร
แก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๕๐

พระ

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐
วันนี้เป็ นวันพระ วันธรรมสวนะ วันฟังธรรม เป็ นวันดี เพราะศรัทธาญาติโยมได้มาทํา
ความดีกนั คิดดีพูดดีทาํ ดี พระแปลว่าประเสริฐ วันพระไม่ได้ประเสริฐตรงวันเดือนปี
แต่ประเสริฐเพราะการทําความดี ถ้าเป็ นวันพระแต่ไม่มกี ารทําความดี ทําบุญให้ทานตัก
บาตร รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม ก็ไม่ถอื ว่าเป็ นวันพระ เพราะวันพระที่
แท้จริง เป็ นวันทีพ่ ระบรมศาสดาได้ทรงบัญญัติ ให้สาธุชนพุทธบริษทั ปล่อยวางภารกิจ
การงานต่างๆ เพือ่ ทําความดี ทําตนให้เป็ นพระ เป็ นผูป้ ระเสริฐ พระไม่ได้หมายถึง
นักบวช ทีโ่ กนหัวห่มผ้าเหลืองเท่านัน้ เป็ นคํากลางๆ แปลว่าผูป้ ระเสริฐ ผูใ้ ดทําความดีผู ้
นัน้ ก็เป็ นพระ เป็ นผูป้ ระเสริฐ ไม่ได้อยู่ทเ่ี ครื่องนุ่งห่ม ห่มเหลืองหรือห่มขาว โกนศีรษะ
หรือไม่โกน เพราะเป็ นเพียงสัญลักษณ์ของพระ ของผู ้ประเสริฐ ของผูท้ าํ ความดีเท่านัน้
ถ้าโกนหัวห่มเหลืองหรือห่มขาวแล้ว แต่ไม่ทาํ ความดี ก็ยงั ไม่ถอื ว่าเป็ นพระ ในทาง
ตรงกันข้าม ผูท้ ไ่ี ม่ได้ห่มเหลือง ไม่ได้โกนหัว แต่ทาํ ความดีอย่างสมํา่ เสมอ ผูน้ นั้ แลคือ
พระ เป็ นคนดี เป็ นผูป้ ระเสริฐ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้คดิ ดีพูดดีทาํ ดี เพราะจะทําให้
เป็ นผูเ้ จริญ ผูก้ า้ วหน้า ผูม้ คี วามสุขอย่างแท้จริง ถ้าวันไหนมีเวลาว่าง พอทีจ่ ะทําความดี
ได้ ก็ควรทําไปเลย ไม่ตอ้ งรอให้เป็ นวันพระ เป็ นวันเสาร์ เป็ นวันอาทิตย์ เพราะการทํา
ความดีนนั้ ทําทีก่ ายวาจาใจ ไม่ได้ทาํ ได้เฉพาะทีว่ ดั เท่านัน้ ทําได้ทกุ ทีท่ กุ แห่งทุกหน มี
เวลามีโอกาสก็ควรทําเลย เห็นผูใ้ ดเดือดร้อน พอทีจ่ ะช่วยเหลือได้ ก็ช่วยเหลือเลย เวลา
นัง่ บนรถเมล์มผี ูท้ อ่ี ่อนแอกว่า ผูช้ ราภาพ ยืนอยู่ไม่มที น่ี งั ่ ถ้าเสียสละให้เขาได้นงั ่ ก็ได้ทาํ
ความดีแล้ว ทําบุญแล้ว ทําตนเป็ นพระ เป็ นผูป้ ระเสริฐแล้ว
จึงควรดูทก่ี ารกระทําทางกายวาจาใจเป็ นหลัก อย่าไปดูทว่ี นั เดือนปี พอไม่ใช่วนั พระก็จะ
ไม่ทาํ ความดี ก็จะไม่ได้ทาํ ความดีเท่าทีค่ วร เพราะวันพระมีเพียงอาทิตย์ละ ๑ วันเท่า
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นัน้ เอง ถ้าจะเป็ นคนดีจริงๆ เป็ นผูป้ ระเสริฐจริงๆ ต้องทําทุกๆวันเลย ทําวันพระเพียงวัน
เดียวไม่พอ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบัญญัตวิ นั พระไว้ ก็เพือ่ ให้ศรัทธาญาติโยมได้หยุดการ
ทํางานทําการ ได้มเี วลาเข้าวัด ได้ทาํ ความดีหลายอย่าง ได้รบั ประโยชน์หลายอย่าง เช่น
วันนี้ญาติโยมมาวัดก็ได้บูชาพระรัตนตรัย บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทีเ่ ป็ นสรณะ
อันประเสริฐ เวลาบูชาก็ไม่ได้เพียงแต่กราบเฉยๆ จุดธู ปเทียนดอกไม้เฉยๆ ต้องรําลึกถึง
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็ นพระอรหันต์ เป็ นผูส้ ้นิ
กิเลสแล้ว เป็ นผูต้ รัสรู้ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดอีกต่อไป นี้คอื ส่วนหนึ่งของพระ
พุทธคุณ
พระธรรมคุณก็คอื เป็ นสันทิฏฐิโก ทีผ่ ูป้ ฏิบตั สิ ามารถเห็นผลได้จากการปฏิบตั ขิ องตน
ไม่ใช่ปฏิบตั ไิ ปแล้ว ไม่มผี ลตามมา สันทิฏฐิโก แปลว่าผูป้ ฏิบตั ยิ ่อมเห็นผลของธรรมอัน
ประเสริฐนี้ อกาลิโก ไม่ข้นึ กับกาลเวลา ไม่เสือ่ มคุณภาพ สมัยพระพุทธกาลมีคุณภาพ
อย่างไร สมัยนี้ก็มคี ุณภาพอย่างนัน้ เป็ นสวากขาโต ภควตา ธัมโม เป็ นธรรมทีต่ รัสไว้
ชอบแล้ว ตรงกับความจริงทุกประการ ไม่มขี องแปลกปลอมของโกหกปนอยู่ในพระ
ธรรมคําสอนเลย ทุกคําพูดของพระพุทธเจ้าเป็ นความจริงทัง้ นัน้ เช่นบาปมีจริง บุญมี
จริง นรกมีจริง สวรรค์มจี ริง ตายแล้วต้องไปเกิด การเวียนว่ายตายเกิดมีจริง การหลุด
พ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงก็มจี ริง คือพระนิพพาน เป็ นของจริงทีผ่ ูป้ ฏิบตั จิ ะได้เห็น ได้
สัมผัส ได้เป็ นสมบัติ โอปนยิโก ต้องน้อมเข้าสู่กายวาจาใจ เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว รู้แล้วว่า
นรกมีจริงสวรรค์มจี ริง นรกเกิดจากการทําบาป ก็ละเว้นจากการทําบาป ไม่ฆ่าสัตว์ตดั
ชีวติ ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่พูดปดมดเท็จ ไม่เสพสุรายาเมา เป็ นโอ
ปนยิโก น้อมเข้าสู่กายวาจาใจของเรา คือนําเอามาปฏิบตั ิ อย่าฟังเฉยๆ ก็เหมือนกับดู
อาหารเฉยๆ ไม่ได้รบั ประทานอาหาร ดูไปจนวันตายก็จะไม่อม่ิ ฉันใดพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า ถึงแม้จะเป็ นสวากขาโต ภควตา ธัมโม เป็ นธรรมทีต่ รัสไว้ชอบแล้วก็
ตาม เป็ นสันทิฏฐิโก ผูป้ ฏิบตั สิ ามารถเห็นผลได้ แต่ถา้ ผูป้ ฏิบตั ไิ ม่ปฏิบตั ิ ไม่โอปนยิโก
ไม่นอ้ มเข้ามาสู่การปฏิบตั ทิ ก่ี ายวาจาใจก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์ จากพระธรรมคําสอนอัน
ประเสริฐของพระพุทธเจ้า
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พระสังฆคุณคือผูท้ ป่ี ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอน แล้วเกิดศรัทธา
ความเชื่อ แล้วก็โอปนยิโก น้อมเข้ามาสู่กายวาจาใจ ด้วยการปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ ปฏิบตั ิ
ตรง ปฏิบตั เิ พือ่ การหลุดพ้นจากความทุกข์ คือสุปฏิปนั โน อุชปุ ฏิปนั โน ญายะปฏิปนั โน
สามีจปิ ฏิปนั โน ผูน้ นั ่ แลคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ไม่ได้หมายถึงผูท้ โ่ี กนหัวห่ม
ผ้าเหลือง ทีอ่ าจจะเป็ นพระอริยสงฆ์ก็ได้ อาจจะไม่เป็ นก็ได้ ขึ้นอยู่กบั การกระทําของท่าน
ถ้าสุปฏิปนั โน อุชุ ญายะ สามีจปิ ฏิปนั โน ท่านก็เป็ นอริยสงฆ์สาวก ถ้าไม่ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ิ
ชอบ ถึงแม้จะห่มเหลืองโกนศีรษะ ก็ยงั ไม่เป็ นพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ใน
สมัยพระพุทธกาลและในสมัยนี้ มีพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็ นจํานวนมาก ที่
ไม่ได้เป็ นนักบวช ไม่ได้เป็ นผูช้ าย มีทงั้ หญิง มีทงั้ เด็ก ทีไ่ ด้สะสมบุญบารมีมามาก พอได้
พบพระพุทธศาสนา ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอน ก็นอ้ มเอาไปปฏิบตั ิ จนบรรลุเป็ นพระ
โสดาบัน เป็ นพระสกิทาคามี เป็ นพระอนาคามี เป็ นพระอรหันต์กนั เป็ นจํานวนมาก มีทงั้
นักบวชและฆราวาส มีทงั้ หญิงทัง้ ชาย มีทงั้ เด็กทัง้ ผูใ้ หญ่ เพราะมรรคผลนิพพาน หรือ
การเป็ นพระอริยสงฆ์สาวกนัน้ ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั เพศกับวัย แต่ข้นึ อยู่กบั การปฏิบตั กิ าย
วาจาใจ ให้เป็ นปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ นี้คอื สิง่ ทีไ่ ด้กระทํากันเมือ่ เรามาวัด มาบูชาพระ
รัตนตรัย มารําลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เมือ่ ได้ราํ ลึกอยู่เรื่อยๆ
แล้ว ก็จะทําให้เกิดมีศรัทธาความเชื่อ ฉันทะความยินดี ทีจ่ ะโอปนยิโก น้อมเอาพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ เราจึงได้สมาทานศีลกัน เป็ นการน้อมเอาพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เข้าสู่กายวาจาใจของเรา
วันนี้เราก็ได้สมาทานศีลกัน จะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ
ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา ถ้ามีสจั จะคือความจริงใจ ก็ตอ้ งนําเอาไปปฏิบตั ิ
ไม่ใช่รบั ทีศ่ าลานี้ พอออกไปก็โยนใส่ถงั ขยะไป ก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์ ไม่เป็ นสุปฏิปนั โน
ไม่ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ถ้าเป็ นพอสมาทานศีลแล้วก็ตอ้ งรักษาไว้ให้ดี ถึงจะได้สมั ผัสกับ
ผลทีจ่ ะปรากฏขึ้นมา จะเห็นว่าธรรมะเป็ นสันทิฏฐิโก เวลารักษาศีลจะมีจติ ใจทีแ่ น่วแน่
มันคง
่ ไม่หวันไหว
่
ไม่หวาดกลัวกับภัยต่างๆ ไม่กลัวใครจะมาประณาม มาติฉินนินทา
ว่าเป็ นคนไม่ดี เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าเราเป็ นคนดี เพราะศีลนี้แลทีท่ าํ ให้เราเป็ นคนดี ไม่ใช่
พ่อแม่ ไม่ใช่นามสกุลไม่ใช่ช่อื มีศีลเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้เราเป็ นคนดี น่านับถือเคารพ
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เลือ่ มใสชื่นชมยินดี ต่างกับคนทีไ่ ม่มศี ีล เป็ นคนทีน่ ่ารังเกียจขยะแขยง น่าอยู่หา่ งไกล
เพราะคนทีไ่ ม่มศี ีลย่อมทําร้ายทําลายผูอ้ น่ื นัน่ เอง ถ้ามีคนไม่มศี ีลอยู่ในบ้าน เราก็จะต้อง
เดือดร้อนกัน มีข ้าวของหายเป็ นต้น หรืออาจจะถูกเขาฆ่าก็ได้ เช่นเวลามีโจรผูร้ า้ ยเข้ามา
ลักทรัพย์ มาปล้นมาจี้ ถ้าเจอเราก็อาจจะฆ่าเราได้ เพราะเขาไม่มศี ีล ทีอ่ ยู่ของเขาก็คอื คุก
ตะรางเพียงแต่วา่ เจ้าหน้าทีต่ าํ รวจอาจจะมีกาํ ลังไม่พอ ยังไม่สามารถจับเขาเข้าคุกเข้า
ตะรางได้ เท่าทีจ่ บั ได้ก็แทบจะไม่พออยู่แล้ว คุกตะรางล้นด้วยคนทีไ่ ม่มศี ีลธรรม ไม่
สนใจไม่เชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ว่าบาปมีจริง นรกมีจริง บุญมีจริง
สวรรค์มจี ริง จึงชอบตกนรกกัน ต้องไปติดคุกติดตะรางทีเ่ ป็ นนรกของมนุษย์ ตายไปก็
ต้องไปตกนรกต่อ จนกว่าจะหมดกรรม
วันนี้นอกจากได้ทาํ บุญทําทาน ได้บูชาพระรัตนตรัย ได้สมาทานศีลแล้ว ก็ได้ฟงั เทศน์ฟงั
ธรรมกันด้วย ทําให้จติ ใจผ่องใส ทําให้จิตใจสงบ ทําให้มคี วามสุข เวลาทีฟ่ งั เทศน์ฟงั
ธรรมเราจะไม่มโี อกาสไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ถ้าตัง้ ใจฟังอย่างจริงๆ ก็จะติดตามคําสอนไป
เรื่อยๆ ก็จะเข้าไปสู่ใจ เป็ นเหมือนนํา้ มนต์ชโลมใจ เป็ นนํา้ มนต์ทแ่ี ท้จริง ก็คอื พระธรรม
คําสอนนี่แล ไม่ใช่นาํ้ ทีเ่ อามาประพรมกัน นํา้ ก็เป็ นนํา้ อยู่อย่างนัน้ ไม่วา่ ใครเสกใครเป่ า ก็
ยังเป็ นนํา้ อยู่อย่างนัน้ ไม่ได้เป็ นนํา้ มนต์ทแ่ี ท้จริง ทีจ่ ะเข้าไปสู่ใจได้ นอกจากพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ถ้าตัง้ ใจฟังด้วยสติ ไม่ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ พระธรรมคํา
สอนก็จะเข้าสู่ใจ จิตก็จะค่อยสงบตัวลง ความผ่องใสความสุขความปี ตกิ ็ปรากฏขึ้นมา นี่
คือนํา้ มนต์ชโลมใจทีแ่ ท้จริง เป็ นมงคลทีแ่ ท้จริง ถ้ามีธรรมะในใจแล้ว ย่อมมีแสงสว่างนํา
ทาง เวลาจะฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ก็จะมีธรรมะคอยเตือนว่าผิดศีลนะ ทําไม่ได้นะ ทําแล้ว
บาปกรรมต้องตกนรก พอมีธรรมะเตือนใจ ก็จะไม่ทาํ บาปทํากรรม จะทําแต่ความดี
เพราะธรรมะสอนให้ทาํ ความดีอยู่เสมอ ให้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ให้มคี วามเมตตา ให้รู้จกั ให้
อภัย ไม่โกรธ ไม่เกลียด ไม่อาฆาตพยาบาท ไม่จองเวรจองกรรม เพราะไม่เป็ นคุณเป็ น
ประโยชน์กบั จิตใจ เป็ นไฟทีจ่ ะเผาจิตใจให้ร้อนรนกระวนกระวาย เวลาโกรธแล้วจะนัง่ ไม่
ติด วุน่ วายไปหมด จองเวรจองกรรมอาฆาตพยาบาท ถ้าให้อภัยได้ ไม่ถอื โทษโกรธเคือง
ใจจะสงบเย็นสบายมีความสุข เพราะการให้อภัยเป็ นการทําบุญนัน่ เอง เป็ นอภัยทาน
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วันนี้ญาติโยมเอาข้าวของต่างๆมาให้ เป็ นวัตถุทาน พอให้แล้วก็มคี วามสุขใจสบายใจ ไม่
รุ่มร้อนวุน่ วาย
ฉันใดเวลาใครทําให้โกรธแค้น ก็ตอ้ งให้อภัย เหมือนมีพระมาบิณฑบาตทีห่ น้าบ้าน ก็
ต้องให้อภัยทันที จะได้มคี วามสุข จะได้บุญ ถ้าตายไปตอนนัน้ จะได้ไปสวรรค์เลย
ในทางตรงกันข้ามถ้าให้อภัยไม่ได้ จิตใจก็จะรุ่มร้อนเป็ นเหมือนนรก ตายไปตอนนัน้ ก็จะ
ตกนรกทันที จึงควรเห็นความสําคัญของการให้อภัย ไม่ถอื โทษโกรธเคือง เพราะสิง่ ที่
เกิดขึ้นก็ผ่านไปแล้ว เสียอะไรก็เสียไป แต่อย่าเสีย ๒ ต่อ อย่าเสียใจด้วย เสียสามีก็เสีย
ไป เสียภรรยาก็เสียไป แต่อย่าเสียใจ ใจนี้เรารักษาได้ รักษาให้สงบให้เย็นให้สบายให้ยิ้ม
ได้ เพราะมีปญั ญา รู้วา่ อยู่ในโลกของความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้ว
ดับไปเป็ นธรรมดา แต่งงานได้ก็หย่าได้ ตายจากกันได้ หนีจากกันได้ เป็ นเรื่องธรรมดา
ถ้ามีปญั ญารู้ทนั ก็จะให้อภัยได้ จะรู้สกึ เฉยๆ ไม่เสียอกเสียใจ เสียแต่ของภายนอกก็พอ
เสียสมบัตขิ ้าวของเงินทองเสียไป เสียสามีเสียภรรยาเสียไป เสียร่างกายเสียไป แต่จะไม่
เสียใจ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ให้รกั ษาธรรมยิง่ กว่าชีวติ ให้สละชีวติ เพือ่ รักษา
ธรรม คือความสงบสุขของใจ การไม่เสียใจนี่แหละคือธรรม ถ้าเสียใจแปลว่าอธรรม
ไม่ใช่ธรรม ถ้ามีธรรมแล้วใจย่อมมีความสงบมีความสุข ย่อมไม่เสียใจกับอะไรทัง้ สิ้น
เพราะมีปญั ญาปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ เห็นแล้วว่าเกิดมาก็มาตัวเปล่าๆ เวลาไปก็ไม่ได้
เอาอะไรติดตัวไปเลย แล้วจะมาเสียใจกับอะไร
ทรงสอนให้พจิ ารณาอยู่เสมอว่า ของต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา สมบัตขิ ้าว
ของเงินทองต่างๆ ไม่ใช่สมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา เป็ นสมมุตสิ มบัติ สมมุตวิ า่ เป็ นของเรา
เมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ้ งจากไป สมบัตติ ่างๆก็กลายเป็ นของคนอืน่ ไป เป็ นของลูกของหลาน
ของสามีของภรรยา ของเจ้าหนี้เจ้ากรรมนายเวร ไม่ได้เป็ นของเรา แม้แต่ร่างกายก็
เช่นเดียวกัน ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา เป็ นเพียงสมมุติ พอตายไปก็เป็ นของสัปเหร่อไป
เอาไปเผากลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป นี้คอื สัจจธรรมความจริง ผูร้ ู้ความจริงนี้เป็ นผูม้ ปี ญั ญา
จะไม่หลงยึดติด ว่าเป็ นตัวเป็ นตน เป็ นเรา เป็ นของเรา จะปล่อยวาง ไม่เสียใจ ไม่ทกุ ข์
กับการสูญเสียต่างๆ จะให้อภัยได้เสมอ ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้น ไม่วา่ ใครจะทําอะไร จะไม่
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ถือโทษโกรธเคือง ไม่สร้างเวรสร้างกรรมกันอีกต่อไป ถ้าให้อภัยไม่ได้ก็จะต้องสร้างเวร
สร้างกรรมกัน เป็ นคู่กรรมคู่เวรกันต่อไปอีก ไปเกิดชาติหน้าเจอกันก็จะเกลียดชังกัน
อาฆาตพยาบาทกัน ไม่รู้จกั จบจักสิ้น นี่คอื อานิสงส์ทเ่ี กิดจากการฟังเทศน์ฟงั ธรรม จะทํา
ให้มสี มั มาทิฐคิ วามเห็นชอบ เห็นว่าการให้อภัยเป็ นธรรมะ เป็ นบุญเป็ นกุศล เห็นว่าการ
อาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรม เป็ นกิเลส เป็ นบาป เป็ นกรรม ไม่ควรทํา นี้คอื สิง่ ทีจ่ ะ
ได้รบั ในวันพระเมือ่ เราเข้าวัด ทีเ่ ราอาจจะไม่ได้รบั ถ้าอยู่บา้ น เพราะจะยุ่งกับการทํามาหา
กิน ยุ่งกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็เลยไม่มโี อกาส ไม่มเี วลาว่าง ทีจ่ ะฟังเทศน์ฟงั ธรรม ทัง้ ๆที่
สามารถฟังได้ทบ่ี ้าน
ถ้ามีวทิ ยุก็เปิ ดฟังได้ มีโทรทัศน์ก็เปิ ดดูได้ มีเครื่องเล่นก็เปิ ดฟังได้ แต่มกั จะไม่ค่อยมี
เวลากัน หมดเวลาไปกับการทํามาหากิน ก็เลยไม่มโี อกาสฟังสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม เมือ่ ไม่ได้ฟงั ก็
จะถูกความโลภความโกรธความหลงพาไป พาให้โลภให้โกรธให้หลง ให้ยดึ ติดกับสิง่ นัน้
สิง่ นี้ ว่าเป็ นเราเป็ นของเรา ว่าจะให้ความสุขกับเรา ซึง่ เป็ นความหลงทัง้ นัน้ เพราะใน
สายตาของผูม้ ปี ญั ญา เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลาย จะเห็นว่าไม่มอี ะไรใน
โลกนี้ให้ความสุขกับเราเลย มีแต่จะให้ความทุกข์ทงั้ นัน้ พอมีอะไรแล้วก็จะต้องทุกข์กบั
สิง่ นัน้ ทันที มีสามีก็ตอ้ งทุกข์กบั สามี มีภรรยาก็ตอ้ งทุกข์กบั ภรรยา มีลูกก็ตอ้ งทุกข์กบั
ลูก ถ้าไม่มกี ็จะไม่ทกุ ข์ ไม่มสี ามีไม่มภี รรยา ก็ไม่ตอ้ งทุกข์กบั สามี ทุกข์กบั ภรรยา ไม่มี
ลูกก็ไม่ตอ้ งทุกข์กบั ลูก ไม่ตอ้ งห่วง ไม่ตอ้ งกังวล ไม่ตอ้ งหวง ไม่ตอ้ งอาลัยอาวรณ์ ไม่
ต้องเสียดายเวลาจากกัน จึงควรเชื่อพระพุทธเจ้า อย่าไปหลงอยากได้สง่ิ ต่างๆ ถ้ายังเป็ น
โสดอยู่ก็อย่าไปคิดมีสามีมภี รรยา เพราะเหมือนกับวิง่ เข้ากองไฟ ชีวติ คู่ครองจึงมีแต่
ความทุกข์วนุ่ วายใจ ไม่รู้จกั จบจักสิ้น เนื่องจากใจมืดบอดปราศจากธรรมะแสงสว่าง
ไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมกัน จึงหลงกัน เห็นกลับตาลปัตร เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นว่ามี
สามีมภี รรยา มีสง่ิ ต่างๆ จะมีความสุข แต่พอมีเข้าจริงๆ ก็นาํ้ ตาตกในกันทุกคน มีแต่บ่น
มีแต่รอ้ งห่มร้องไห้กนั วัดนี้แทบจะไม่วา่ งจากคนทีม่ คี วามทุกข์เลย เวลาทุกข์ถงึ จะเข้าวัด
กัน ตอนนัน้ มันก็สายเสียแล้ว ตอนทีไ่ ม่ทกุ ข์ทาํ ไมไม่เข้าวัด ไม่ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม เตรียม
ตัวเตรียมใจ ไม่ป้องกันใจให้กระโดดเข้ากองไฟกัน
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นี้คอื อานิสงส์ของการมาวัด ได้ทาํ บุญได้ทาํ ความดี ได้รบั ประโยชน์หลายอย่าง แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่า อยู่ทอ่ี น่ื แล้วจะทําความดีไม่ได้ ถ้ามีเวลาว่างก็ควรรําลึกถึงพระพุทธพระ
ธรรมพระสงฆ์ ควรฟังเทศน์ฟงั ธรรม ควรทําความดี ควรรักษาศีลกัน ถ้าทําได้ก็ไม่ตอ้ ง
มาวัดก็ได้ ถ้ายังทําไม่ได้ ก็ตอ้ งมาวัดก่อน มาฝึ กให้เป็ นนิสยั ก่อน จะได้ทาํ ทีไ่ หนก็ได้ ถ้า
ไม่เข้าวัดเลยจะไม่คดิ ทําความดีเลย จะไหลไปตามกระแสของความโลภความโกรธความ
หลงอย่างเดียว จะทุกข์วนุ่ วายใจไม่รู้จกั จบจักสิ้น จะไม่ได้รบั ประโยชน์จากการได้เกิด
เป็ นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา จะเป็ นเหมือนทัพพีในหม้อแกง ทีไ่ ม่ได้สมั ผัสกับรส
แกงเลย ไม่เหมือนกับลิ้น ฉันใดพวกทีไ่ ม่สนใจเข้าวัด ไม่สนใจศึกษาปฏิบตั ธิ รรม ก็
เหมือนทัพพีในหม้อแกง ส่วนผูท้ ส่ี นใจมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
ในการปฏิบตั ธิ รรม จะไม่เสียชาติเกิด จะได้รบั ประโยชน์จากพระพุทธศาสนา จะได้เลือ่ น
ขัน้ เลือ่ นชัน้ ขึ้นไปตามลําดับ เป็ นเทพเป็ นพรหมเป็ นพระอริยเจ้า พวกทีไ่ ม่เชื่อไม่สนใจ
พระธรรมคําสอนก็จะลดชัน้ ลงไป จากมนุษย์ก็ไปเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต ไปตกนรก
วันนี้เป็ นวันพระจึงควรทําให้เป็ นวันพระจริงๆ อย่าเป็ นวันพระในปฏิทนิ ให้เป็ นวันพระ
ในกายวาจาใจ ด้วยการคิดดีพูดดีทาํ ดี การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้
เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๕๑

รักษาตนให้ดี

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐
การมาวัดก็มอี ยู่ ๒ ลักษณะด้วยกันคือ ๑. มาด้วยกําลังของตนเอง ไม่ตอ้ งให้ใครชวน
มา ๒. มาเพราะมีคนอืน่ ชวนมา คนทีม่ าวัดโดยไม่ตอ้ งให้ใครชวน ก็เป็ นเหมือนเรือที่มี
เครื่องยนต์ สามารถวิง่ ไปเองได้ ส่วนคนที่ตอ้ งให้คนอืน่ ชวนมา ก็เป็ นเหมือนเรือพ่วง ถ้า
ไม่มเี รือยนต์ลากมา ก็มาไม่ได้ เพราะบําเพ็ญบุญบารมีมาไม่เท่ากัน ถ้าได้บาํ เพ็ญมาก ก็
จะมีพลังทําความดีมาก เช่นทําบุญให้ทานรักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม ไม่
ต้องให้คนอืน่ ชักจูง ทําได้เอง ส่วนพวกทีย่ งั ทําเองไม่ได้ ก็ตอ้ งอาศัยผูอ้ น่ื ชักชวนก่อน จึง
เป็ นเหมือนเรือพ่วง พอได้ทาํ ไปเรื่อยๆแล้ว ก็จะเป็ นเรือทีม่ เี ครื่องยนต์ พวกเรือพ่วงจึง
ต้องอาศัยพวกเรือยนต์ฉุดลากไปก่อน แต่ก็ตอ้ งระวัง เพราะพวกเรือยนต์ก็มอี ยู่ ๒ พวก
ด้วยกันคือ ๑. พวกทีล่ ากไปทําความดี ไปสู่ความเจริญสู่ความสุข ๒. พวกทีล่ ากไปทํา
ความเสือ่ มเสีย ไปสู่ความทุกข์ความหายนะ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้คบบัณฑิต ไม่ให้
คบคนพาล บัณฑิตเป็ นคนทีม่ พี ลังทําความดี ก็จะชวนเราไปในทางทีด่ ี คนพาลเป็ นคนที่
มีพลังทําความเสือ่ มเสีย เช่นเล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน เสพสุรายาเมา ถ้าคบกับคน
พาล เขาจะไม่ชวนมาวัด มาทําบุญให้ทาน มารักษาศีล มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาปฏิบตั ิ
ธรรม แต่จะชวนเข้าบ่อนเข้าบาร์ ไปตามสถานเริงรมย์ต่างๆ ผลจึงมีความแตกต่างกัน
มาวัดทําให้ร่มเย็นเป็ นสุข อิม่ เอิบใจ ได้พฒั นาจิตใจให้สูงขึ้น เป็ นมนุษย์ทด่ี ขี ้นึ มีความ
ซือ่ สัตย์สุจริตมากขึ้น ถ้าพัฒนาไปเรื่อยๆ จิตใจก็จะกลายเป็ นเทพเป็ นพรหมเป็ นพระ
อริยเจ้าไป ถ้าไปตามบาร์ตามบ่อน จิตใจจะตกตํา่ ลงไปเรื่อยๆ จากมนุษย์ก็จะกลายเป็ น
เดรัจฉาน เป็ นเปรตเป็ นสัตว์นรกไป
พอไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งไปทําผิดศีลผิดธรรม ไปลักทรัพย์ ไป
โกหกหลอกลวง ไปฆ่าผูอ้ น่ื เพือ่ จะได้เอาทรัพย์มาสนับสนุนอบายมุข เช่นเล่นการพนัน
16

จนหมดเนื้อหมดตัว ก็ตอ้ งไปลักเล็กขโมยน้อย ไปปล้นไปจี้ไปฆ่าผูอ้ น่ื เพือ่ จะได้เอาเงิน
มาเล่นต่อ หรือเอามาใช้หนี้ ก็ตอ้ งถูกเจ้าหน้าทีต่ ดิ ตามจับตัว เอามาลงโทษ จับไปขังคุก
ขังตะราง ตกนรกในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ เมือ่ ตายไปก็ตอ้ งไปตกนรกต่อ เพราะยังทุกข์ยงั
วุน่ วายใจอยู่ นี่คือทาง ๒ ทางทีเ่ ราต้องเลือก จะไปทางไหนดี สําหรับคนทีม่ ปี ญั ญาบารมี
รู้ผดิ ถูกดีชวั ่ ก็จะเลือกมาวัด พวกทีไ่ ม่รู้ไม่มพี ลังผลักดันตนเอง ก็ตอ้ งอาศัยคนดีอาศัย
บัณฑิตพาไป พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้คบบัณฑิต ไม่ให้คบคนพาล ถ้าอยากจะ
เจริญรุ่งเรือง มีแต่สริ ิมงคล อยู่ทก่ี ารเลือกคบคน เราเลือกได้ ไม่มใี ครบังคับเราได้
นอกจากต้องทํางานร่วมกัน ก็คบไปเพือ่ ไม่ให้เสียมารยาท แต่จะไม่ให้เขาฉุดลากไปทําใน
สิง่ ทีเ่ ป็ นโทษ ไม่มใี ครบังคับเราได้ เราบังคับตัวเราเองได้ ถ้ารู้วา่ ไม่ดี ก็อย่าไปทํา ก็จะไม่
เสียหาย ถ้ากลัวจะเสียเพือ่ น ก็ควรเลือกระหว่างเสียเพือ่ นกับเสียคน ว่าอะไรมีคุณค่า
กว่ากัน เพือ่ นเรากับตัวเรา ส่วนไหนจะมีคุณค่ากว่ากัน เสียเพือ่ นไปก็หาใหม่ได้ เพือ่ นมี
เยอะแยะ มีเป็ นล้าน แต่เสียคนนี่หาใหม่ไม่ได้ เพราะมีตวั เราอยู่หนึ่งเดียวเท่านัน้ เสียคน
แล้ว จะมีแต่ความเสือ่ มเสีย มีแต่ความทุกข์ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้รกั ษาตนให้ดี ตน
เป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน อัตตาหิ อัตโน นาโถ แต่ก็ตอ้ งพึง่ ผูท้ เ่ี ก่งกว่า ดีกว่า ฉลาดกว่าก่อน
ทรงสอนว่าถ้าหาคนทีเ่ ก่งกว่า ฉลาดกว่า ดีกว่าคบเป็ นเพือ่ นไม่ได้ ก็อย่าไปคบกับใคร
ดีกว่า ให้อยู่คนเดียวจะดีกว่า ถ้าคบกับคนทีแ่ ย่กว่าเลวกว่า ก็จะฉุดลากให้ลงตํา่ ถ้าคบ
กับคนเสพสุรายาเมา ก็จะชวนเสพสุรา คบกับคนเล่นการพนัน ก็จะชวนเล่นการพนัน
คบกับคนทีช่ อบเทีย่ วกลางคืน ก็จะชวนเทีย่ วกลางคืน คบกับคนเกียจคร้าน ก็จะชวนให้
เกียจคร้านไปด้วย แทนทีจ่ ะขยันทํามาหากิน ขยันไปโรงเรียน ก็ชวนกันหนีโรงเรียนชวน
กันหนีงาน ก็จะมีแต่ความเสือ่ มเสียตามมา ไม่มที างทีจ่ ะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองได้ จึงควร
คบบัณฑิต คนดี คนทีฉ่ ลาดกว่า ถ้าหาคนทีเ่ ก่งทีด่ ที ฉ่ี ลาดไม่ได้ ก็ให้คบพระพุทธพระ
ธรรมพระสงฆ์ ถึงแม้ท่านจะไม่อยู่กบั เราแล้ว แต่คาํ สอนของท่านยังอยู่ เป็ นตัวแทนของ
ท่าน ถ้าศึกษาคําสอนแล้วนําเอามาประพฤติปฏิบตั ิ ก็เหมือนมีเพือ่ นทีด่ อี ยู่ในใจ
ตลอดเวลา เวลาทีไ่ ม่ได้อยู่กบั เพือ่ นภายนอก ก็จะขาดเพือ่ น แต่ถา้ มีคาํ สอนทีด่ อี ยู่ในจิต
ในใจไว้เตือนสติอยู่เสมอแล้ว ก็จะไม่ขาดเพือ่ นเลย จะมีเพือ่ นคอยสอนให้รกั ษาศีล ไม่
ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา เวลาจะทํา
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ผิดศีล ก็จะมีเสียงกระซิบเตือนห้ามว่า ทําบาปไม่ได้ จะเสียหาย ให้ทาํ ความดี ให้รกั ษา
ความดีแม้จะต้องเสียชีวติ ไป เพราะชีวติ ไม่มคี ุณค่าเท่ากับความดี มีชีวติ อยู่กบั ความชัว่
อยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่ความทุกข์มแี ต่ความเสือ่ มเสีย เทียบกับรักษาความดี
แล้วตายไปไม่ได้ เพราะเวลาตายไปนัน้ ตายไปเพียงครึ่งเดียวเท่านัน้ คือร่างกาย แต่
ตัวตนทีแ่ ท้จริงคือใจไม่ได้ตาย ใจจะได้ไปเกิดดีกว่าเดิม นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรง
เห็น จึงได้นาํ เอามาสังสอนพวกเรา
่
พวกเรามองไม่เห็นกัน เห็นเพียงครึ่งเดียว คือเห็นร่างกาย แต่ไม่เห็นใจ เราไม่รู้วา่ ใจเป็ น
อย่างไร ถ้าไม่มใี จก็เป็ นเหมือนคนตาย คนตายคือร่างกายทีไ่ ม่มใี จ เวลาคุยกับคนตาย
จะไม่รบั รู้อะไรทัง้ สิ้น เพราะผูร้ บั รู้คอื ใจ ไม่ได้อยู่กบั ร่างกายแล้ว แต่พวกเรามองไม่เห็น
ใจกัน มีแต่ผูท้ ป่ี ฏิบตั ธิ รรมเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเท่านัน้ ทีม่ ดี วงตาเห็น
ธรรม มีตาทิพย์ ทีจ่ ะสามารถเห็นกายทิพย์คอื ใจได้ กายทิพย์หรือใจไม่ตายไปกับกาย
หยาบคือร่างกาย เมือ่ ร่างกายแตกดับไปแล้วกายทิพย์ก็ไปต่อ จะไปสูงไปตํา่ ก็ข้นึ อยู่กบั
บาปบุญทีท่ าํ ไว้ ถ้าทําบาปก็จะไปสู่ทต่ี าํ ่ ไปเกิดในอบาย ไปเป็ นเดรัจฉานบ้าง ไปเป็ นเปรต
บ้าง ไปตกนรกบ้าง ถ้าทําบุญทํากุศลรักษาศีลประพฤติปฏิบตั ธิ รรม ก็จะไปเกิดเป็ นเทพ
บ้างเป็ นพรหมบ้าง เป็ นพระอริยเจ้าบ้าง ไปสู่พระนิพพานบ้าง ใจไม่เกิดไม่ดบั ทําอย่างไร
ก็ไม่ดบั เอาระเบิดนิวเคลียร์ใส่ก็ไม่สลายหายไป ผูท้ ร่ี ู้แล้วจึงไม่กลัวตาย เพราะผู ้ทีก่ ลัว
ตายไม่ได้ตายนัน่ เอง ส่วนผูท้ ต่ี ายคือร่างกาย ก็ไม่รู้อะไร เป็ นเหมือนกับเสาต้นหนึ่ง เอา
มีดไปฟันเอาค้อนไปทุบ ก็ไม่รู้สกึ อะไร ใจต่างหากทีเ่ ป็ นผู ้รู้ พอมาเกี่ยวข้องกับร่างกาย ก็
หลงคิดว่า ร่างกายเป็ นตนเป็ นใจขึ้นมา ก็เลยเกิดความวิตกกังวล เวลาร่างกายเป็ นอะไร
ไป จะตกใจกลัว ผูท้ ต่ี กใจกลัวไม่ใช่ร่างกาย แต่คอื ใจนี้เอง ทัง้ ๆทีใ่ จไม่ได้เป็ นอะไรไป
เลย เหมือนกับดูภาพยนตร์ ดูหนังผี ทัง้ ๆทีเ่ ป็ นภาพเฉยๆ ใจยังกลัวได้เลย เพราะใจไม่
ฉลาด ถูกความหลงความมืดบอดครอบงํา เห็นอะไรก็กลัวไปหมด
ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนได้ปฏิบตั แิ ล้ว จนแยกใจออกจากกายได้แล้ว จะไม่
หวันไหวกั
่
บอะไรทัง้ สิ้น จะรู้วา่ เหมือนกับดูหนังดูละคร ใจเป็ นเพียงผูด้ ู ส่วนกายเป็ นผู ้
แสดง ได้อะไรมาแล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งหมดไป แม้แต่ร่างกาย ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งหมดไป แต่ใจ
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ไม่หมดตามร่างกาย ไม่ได้หมดไปกับอะไรทัง้ สิ้น ถ้าใจฉลาดใจรู้ ก็จะไม่หลง จะไม่ทกุ ข์
ไม่วนุ่ วายกับการมาการไปของสิง่ ต่างๆ จะไม่อยากมีอะไรอีกต่อไป เพราะได้อะไรมาก็
ต้องเสียไป เกิดมาก็ไม่ได้มอี ะไรติดตัวมาด้วยเลย พอเกิดก็ได้ร่างกาย พอโตขึ้นก็ได้ขา้ ว
ของเงินทองต่างๆ ได้สามีได้ภรรยาได้ลูก พอแก่ตายไปก็ไปคนเดียว ทิ้งทุกสิง่ ทุกอย่าง
ไว้ ผูท้ ไ่ี ด้ประพฤติปฏิบตั ธิ รรมจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้ว จะเบือ่ หน่ายกับการเกิด เพราะ
เกิดแล้วจะต้องแก่เจ็บตาย ต้องพลัดพรากจากกัน เมือ่ เกิดความเบือ่ หน่ายแล้ว จะไม่
ยินดีทจ่ี ะไปเกิดอีกต่อไป
เมือ่ ไม่เกิดก็ไม่ตอ้ งแก่เจ็บตายอีกต่อไป
นี่คอื ใจของ
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ แต่ไม่ได้สูญหายไปไหน ไม่ได้หมายความว่า ถ้าไม่ได้เกิด
แล้วจะสูญหายไปไหน ใจของท่านก็ยงั อยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ไม่ตอ้ งไปแบกภาระของ
การเกิดแก่เจ็บตาย ไม่ตอ้ งไปแบกความทุกข์ต่างๆทีต่ ามมา ท่านอยู่กบั บรมสุข ปรมัง สุ
ขัง เพราะเห็นแล้วว่า การทีจ่ ะไม่มที กุ ข์ได้นนั้ จะต้องไม่เกิดเท่านัน้ ถ้ายังเกิดอยู่ ก็ยงั
ต้องทุกข์อยู่ จึงทรงตรัสสอนว่า ทุกข์ย่อมไม่มีกบั ผูไ้ ม่เกิดเท่านั้น ถ้ายังเกิดกันอยู่ ก็ยงั
ต้องทุกข์กนั อยู่ ถ้าทําความดีไปเรื่อยๆ ถึงแม้จะยังไม่ได้ไปถึงทีส่ ้นิ สุดแห่งการเวียนว่าย
ตายเกิด ก็จะได้เกิดในภพทีด่ ี จะมีความทุกข์นอ้ ยลงไปเรื่อยๆ เพราะมีปญั ญาคอยสอน
เราไม่ให้หลงยึดติดกับสิง่ ต่างๆ ถ้ามีปญั ญามากเท่าไหร่ก็จะปล่อยวางได้มากเท่านัน้ ถ้ามี
ปัญญาเต็มทีเ่ ลยก็จะปล่อยวางได้หมดเลย
จึงควรเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
พระพุทธเจ้าเป็ นบัณฑิต ให้คบพระพุทธเจ้า
คบพระอริยสงฆ์สาวก แล้วเดินตามพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวก ท่านอยู่อย่างไร เราก็
อยู่อย่างนัน้ ท่านอยู่อย่างสมถะเรียบง่าย ไม่แสวงหาสิง่ ต่างๆในโลกนี้มาเป็ นสมบัติ
เพราะเห็นด้วยปัญญาแล้วว่า เป็ นทุกข์มากกว่าเป็ นสุข ได้อะไรมาก็ตอ้ งทุกข์กบั สิง่ ที่
ได้มา มีความหวงความห่วง มีความเสียดายเวลาจากกัน ถ้าไม่มกี ็จะไม่เดือดร้อน สิ่งที่
จําเป็ นต่อการดํารงชีพก็มไี ม่มาก มีเพียงปัจจัย ๔ เท่านัน้ เองคือ อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย ยา
รักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ถ้ามีพอเพียงแล้ว เราก็ควรหยุดได้แล้ว อย่าหามามากกว่านี้
เพราะเป็ นการหาความทุกข์มาใส่ตวั หาเหามาใส่หวั ถ้าอยู่เฉยๆแบบพระพุทธเจ้า แบบ
พระอริยสงฆ์สาวกได้ จะมีความสุขมาก ถ้ายังไม่ได้ทาํ ก็ตอ้ งเริ่มทํา พยายามตัดลดละสิง่
ต่างๆ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีพออกไป เช่นของฟุ่มเฟื อยต่างๆ อย่าหลงระเริงกับของ
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ฟุ่มเฟื อย ไม่ได้ทาํ ให้มคี วามสุขมากขึ้น แต่จะกดดันให้มคี วามทุกข์มากขึ้น ถ้าเคยใช้ของ
ฟุ่มเฟื อยแล้ว ก็จะติดเป็ นนิสยั ต้องหาเงินมาซื้ออยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่มเี งินพอก็จะทุกข์
วุน่ วายใจ ถ้าอยู่อย่างเรียบง่าย อยู่อย่างสมถะ จะไม่มอี ะไรมากดดันให้ด้นิ รนหาเงินหา
ทอง จะมีเวลาพัฒนาจิตใจ พัฒนาความสุขทีแ่ ท้จริง จะมีเวลามาวัดมากขึ้น แทนทีจ่ ะมา
อาทิตย์ละหนึ่งครัง้ ก็จะมาได้หลายครัง้ มาอยู่วดั ครัง้ ละหลายๆวัน เพราะไม่ตอ้ งไป
ทํางานทําการเหมือนเมือ่ ก่อน เพราะพอมีพอกินแล้ว พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้ว พอมี
เงินสะสมดูแลเราแล้ว เรื่องอะไรทีจ่ ะต้องไปวุน่ วายกับการหาเงินหาทองมาอีก ได้มา
มากกว่าความจําเป็ น ก็ไม่ได้ทาํ ให้มคี วามสุขมากขึ้น มีพอกับความจําเป็ นก็พอแล้ว มีไว้
เพือ่ ดับทุกข์ ถ้าขาดสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นแล้ว ปัญหาคือความทุกข์ก็จะตามมา เช่นร่างกายขาด
อาหารก็จะเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มเี สื้อผ้าใส่ก็จะเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มยี ารักษาโรคก็อาจจะตาย
ได้
ถ้ามีพอเพียงแล้ว ก็อย่าไปหาอะไรอีกเลย ไม่เกิดประโยชน์ มีแต่จะสร้างความทุกข์ความ
วุน่ วายใจ หาบุญบารมีดกี ว่า จะทําให้สขุ ใจอิม่ ใจ ทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความ
วุน่ วายใจ พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกจึงดําเนินชีวติ แบบนัน้ เพราะพบทางทีถ่ ูก
แล้ว เป็ นทางทีป่ ระเสริฐ ทางทีจ่ ะนําไปสู่ความสุขทีแ่ ท้จริง ไม่มที างอืน่ เป็ นทางสู่
ความสุขตลอดอนันตกาล ปรมังสุขงั แปลว่า ความสุขทีไ่ ม่เสือ่ มคลาย ไม่มที ส่ี ้นิ สุด
ความสุขต่างๆในโลกนี้มที ส่ี ้นิ สุด เวลาได้อะไรมาใหม่ๆ ก็ดอี กดีใจมีความสุข หลังจาก
นัน้ ก็กลายเป็ นความกังวล ถ้าได้อะไรทีร่ กั ทีช่ อบมา ก็จะหวงจะห่วงจะกังวล กลัวจะจาก
ไป กลัวจะสูญหายไป ความสุขทางโลกเป็ นอย่างนี้ เป็ นเหมือนยาขมเคลือบนํา้ ตาล เวลา
อมเข้าไปใหม่ๆก็หวานดี พอนํา้ ตาลละลายไปหมดก็เหลือแต่ความขมขืน่ ชีวติ ของพวก
เราก็เป็ นอย่างนี้ เวลาอยู่คนเดียวก็รู้สกึ หงอยเหงา ก็อยากจะมีคู่ครอง อยากจะมีสามีมี
ภรรยา พอได้พบคู่ครองก็ดอี กดีใจมีความสุข พออยู่ร่วมกันใหม่ๆก็มคี วามสุข พอผ่าน
ไปสักระยะหนึ่ง ความสุขก็หมดไป กลายเป็ นความเคยชิน ถ้าขัดใจกันทะเลาะกัน ก็จะ
เสียใจไม่สบายใจ ถ้าเกิดอุบตั เิ หตุตอ้ งจากกันอย่างกะทันหัน ก็จะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศก
เสียใจ ความสุขทางโลกเป็ นอย่างนี้ พระพุทธเจ้าทรงมีความสุขแบบนี้มาก่อน ทรงเป็ น
พระราชกุมารอยู่ในวัง มีความสุขต่างๆบํารุงบําเรอเป็ นจํานวนมาก แต่ทรงเป็ นคนฉลาด
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มีปญั ญา ไม่หลงระเริงกับความสุขทีม่ คี วามทุกข์ตามมา ทีเ่ ป็ นเหมือนยาขมเคลือบ
นํา้ ตาล จึงกล้าสละตัดความสุขแล้วออกบวช หาความสุขแบบนํา้ ตาลเคลือบยาขม ยอม
ทุกข์ยอมลําบากก่อนแล้วสุขทีหลัง วิธีของนักปราชญ์เป็ นอย่างนี้
ยอมทรมานตน อดข้าวอดอาหาร อยู่ในทีล่ าํ บากกันดาร อยู่ตามมีตามเกิด ไม่ได้สนใจ
กับเรื่องการอยู่การกิน สนใจอย่างเดียวคือ ทําอย่างไรทีจ่ ะกําจัดความโลภความโกรธ
ความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใจได้ เพราะเป็ นตัวสร้างความทุกข์ความวุน่ วายใจ
ให้กบั สัตว์โลกทัง้ หลายไม่รู้จกั จบจักสิ้น นี่คอื ตัวการสําคัญทีจ่ ะต้องกําจัดให้ได้ แต่ไม่
ค่อยมีใครอยากจะต่อสูก้ บั ความโลภความโกรธความหลง อยากจะเป็ นพวกเดียวกัน
เวลาชวนให้โลภก็โลภตาม ชวนให้โกรธก็โกรธตาม ชวนให้หลงก็หลงตาม แต่ผลทีเ่ กิด
จากการตามกิเลสเป็ นอย่างไร ก็มแี ต่ความทุกข์วุน่ วายใจ ถ้าต่อสูก้ บั มันถึงแม้จะลําบาก
ยากเย็น พอชนะมันแล้วก็จะสบาย ไม่มอี ะไรมากวนใจอีกต่อไป เช่นอยากจะเลิกสูบบุหรี่
ทุกครัง้ เวลาทีอ่ ยากสูบก็ไม่สูบ ก็เท่ากับเป็ นการต่อสูก้ บั กิเลส ตอนต้นก็จะรู้สกึ อึดอัด
ทรมานใจ ถ้าสูจ้ นชนะมันได้ ต่อไปมันก็จะบังคับให้สูบบุหรี่ไม่ได้ ก็จะหลุดพ้นจากการ
เป็ นทาสของบุหรี่ ถ้าไม่สูม้ นั ทุกครัง้ ทีอ่ ยากจะสูบก็ตอ้ งสูบ ก็จะสูบไปเรื่อยๆ สูบมากขึ้น
ไปเรื่อยๆ จากซองหนึ่งก็เป็ น ๒ ซอง จาก ๒ ซองก็เป็ น ๓ ซอง ไม่ชา้ ก็เร็วปอดก็จะ
เสียหาย จะต้องตายไปก่อนวัยทีค่ วร เพราะอ่อนแอ ไม่มกี าํ ลังต่อสูก้ บั กิเลส ยังต้องการ
ความสุขจากความโลภความโกรธความหลง เพราะไม่คดิ ว่าเป็ นเหมือนความสุขทีเ่ คลือบ
ความทุกข์ไว้ พอความสุขหมดไปก็จะมีแต่ความทุกข์ ทําไมไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็ น
ตัวอย่าง เอาความสุขทีม่ คี วามทุกข์เคลือบไว้
การทีจ่ ะได้ความสุขจากการหลุดพ้นจากกิเลส จะต้องทุกข์ลาํ บากก่อน ต้องต่อสูก้ บั กิเลส
ด้วยวิธีการต่างๆ พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ต้องออกไปอยู่ในป่ าใน
เขา อยู่อย่างลําบากลําบน ตามมีตามเกิด กินแบบตามมีตามเกิด ไม่ได้กนิ มากมาย กิน
วันละมื้อ พระธุดงค์ทอ่ี ยู่ป่าส่วนใหญ่จะถือธุดงควัตรคือ ฉันในบาตร ฉันมื้อเดียว ออก
บิณฑบาต ไม่มใี ครเอากับข้าวกับปลามาถวายถึงทีก่ ฏุ ิ จะต้องเดินไปบิณฑบาตในหมูบ่ ้าน
ได้อาหารอะไรมาก็รบั ประทานไปตามทีไ่ ด้มา ไม่โทรศัพท์สงให้
ั ่ สง่ อาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้
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มาบํารุงบําเรอ เพราะไม่ใช่วถิ ที างสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ขอให้เลือกเอาความสุขที่
ตามความทุกข์มา ดีกว่าเอาความทุกข์ทต่ี ามความสุขมา พอความสุขหมดไปก็จะเหลือ
แต่ความทุกข์ ส่วนความสุขทีต่ ามความทุกข์มา พอความทุกข์หมดไป ก็จะเหลือแต่
ความสุข จะสุขไปตลอดไม่มที ส่ี ้นิ สุด อย่างพวกเราก็จะทุกข์ไปตลอด ไม่มที ส่ี ้นิ สุด
เหมือนกัน ถ้าเลือกเอาความสุขทีต่ ามความทุกข์ นี่คอื ทางเลือกของพวกเรา จะไปทาง
บัณฑิตก็ได้ ไปทางคนพาลก็ได้ จะไปทางไหนก็ควรคิดให้ดี คิดถึงผลทีจ่ ะตามมา
อยากจะเป็ นเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก หรืออยากจะเป็ นเหมือนพวกเรา
ทีต่ อ้ งกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จกั จบจักสิ้น การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอ
ยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๕๒

ธุระของพระ

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐
การมาวัดมาได้หลายรูปแบบด้วยกัน บางท่านมาตอนเช้า มาทําบุญให้ทานตักบาตร ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม เสร็จแล้วก็กลับบ้าน เพือ่ ไปทําหน้าทีก่ ารงานต่อไป บางท่านมีเวลาว่างก็
มาอยู่วดั ๓ วันบ้าง ๗ วันบ้าง ๓ เดือนบ้าง เช่นขณะนี้ใกล้จะถึงเวลาเข้าพรรษา เป็ น
ธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยพุทธ ถ้ามีลูกชายอายุครบบวช คือตัง้ แต่อายุ ๒๐ ปี ข้นึ
ไป ถ้าลูกมีศรัทธาจะบวช พ่อแม่ก็จะพามาฝากวัดเพือ่ เตรียมตัวบวช การบวชจะต้อง
เตรียมตัวหลายอย่าง เพราะเป็ นการเปลีย่ นวิถชี วี ติ จากฆราวาสให้เป็ นพระภิกษุ ซึง่ เป็ น
ชีวติ ทีต่ ่างกัน เพศของฆราวาสไม่ค่อยมีกาํ หนดกฎเกณฑ์มากนัก ไม่เหมือนกับเพศของ
พระ ทีม่ พี ระวินยั ข้อบังคับอยู่ถงึ ๒๒๗ ข้อ นอกจากนัน้ ยังมีกฎมีระเบียบอืน่ ๆอีก เช่น
ทีว่ ดั นี้ก็มขี ้อธุดงควัตร ทีพ่ ระภิกษุสามเณรอยู่จาํ พรรษาจะต้องปฏิบตั ติ าม คือต้องออก
บิณฑบาตทุกวัน ยกเว้นไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วย ต้องกลับมาฉันทีศ่ าลา ฉันในบาตร เอา
อาหารทัง้ หมดใส่ไปในบาตร ไม่ตอ้ งใช้ถว้ ยชาม เป็ นการฝึ กอยู่แบบเรียบง่าย ไม่พถิ พี ถิ นั
มากจนเกินไป นอกจากนัน้ ก็ให้ฉนั มื้อเดียว พอฉันเสร็จแล้วลุกออกจากทีน่ งั ่ ไปแล้ว ก็
จะไม่ฉนั อาหารอีก จนกว่าจะถึงวันรุ่งขึ้น เป็ นการฝึ กความอดทน ความมักน้อยสันโดษ
สําหรับนักบวชไม่ตอ้ งรับประทานถึงวันละ ๓ มื้อ เพราะไม่มภี ารกิจการงานทีต่ อ้ งใช้
พลังงานมาก การรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวกลับจะดีกว่า เพราะจะช่วยส่งเสริมการ
ปฏิบตั ธิ รรม เช่นการนัง่ สมาธิ ถ้ารับประทานอาหารมาก จะง่วงเหงาหาวนอน นัง่ สัปหงก
หลับใน ไม่ได้ผล อุบายแก้ความง่วงอย่างหนึ่ง ก็คอื การรับประทานอาหารพอประมาณ
ถ้าต้องการให้เข้มข้นยิง่ ขึ้นก็อดอาหารเป็ นครัง้ เป็ นคราวไป
การรับประทานอาหารพอประมาณ ก็คอื รับประทานวันละ ๑ ครัง้ ก็พอแล้ว แต่สาํ หรับ
บางองค์บางท่านทีย่ งั ง่วงอยู่ ก็จะอดอาหารไปทีละหลายๆวัน เพราะจะทําให้ต่นื ตัวไม่งว่ ง
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เหงาหาวนอน เวลานัง่ ทําสมาธิจะมีสติ จะเข้าสู่ความสงบได้งา่ ยกว่า เวลาทีร่ บั ประทาน
อาหารตามปกติ นี่คอื ข้อวัตรต่างๆทีผ่ ูม้ าบวชจะต้องมาปฏิบตั ิ จึงให้มาลองดูก่อน ๗ วัน
ก่อนบวช ให้อยู่เป็ นผ้าขาว ๗ วัน ปฏิบตั ติ ามพระทุกอย่าง ตอนเช้ามืดตี ๔ ก็ลกุ ขึ้นมา
นัง่ สมาธิ พอตี ๕ ก็ลงโบสถ์ทาํ วัตรเช้าไหว้พระสวดมนต์ พอตอน ๖ โมงก็ออก
บิณฑบาต ช่วยพระหิ้วอาหาร กลับจากบิณฑบาตก็ช่วยกันจัดอาหารแบ่งอาหาร
รับประทานอาหารทีศ่ าลา ถ้าเป็ นวันเสาร์วนั อาทิตย์วนั พระ ก็จะมีการแสดงพระธรรม
เทศนาอบรมสังสอน
่
เพือ่ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ เพราะการจะปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบได้
จะต้องรู้วา่ จะต้องปฏิบตั อิ ย่างไร จะต้องละอะไร จะต้องส่งเสริมอะไร ถ้าไม่ได้ศึกษาจะ
ไม่รู้ เหมือนกับการเดินทาง จะต้องศึกษาดูทศิ ทางก่อน ถ้ามีแผนทีก่ ็เปิ ดกางดู ถ้าไม่มกี ็
ต้องถามคนทีเ่ คยไปมาแล้ว ไม่เช่นนัน้ จะไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง ในทางศาสนาจึง
ต้องมีการศึกษาเป็ นเบื้องต้น มีการอบรมสังสอน
่
เพือ่ ให้รู้วา่ จะต้องปฏิบตั อิ ย่างไร เมือ่ รู้
แล้วก็นาํ เอาไปปฏิบตั ิ ปฏิบตั แิ ล้วก็จะได้ผล ได้ผลแล้วก็นาํ เอาไปเผยแผ่สงสอนผู
ั่
อ้ น่ื
เป็ นวิธีสบื ทอดพระพุทธศาสนา มาตัง้ แต่สมัยพระพุทธกาล
เริ่มตัง้ แต่พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาเป็ นครัง้ แรก พอผูม้ จี ติ ศรัทธาได้ฟงั แล้ว ก็
นําเอาไปปฏิบตั ิ ก็จะบรรลุถงึ ผลทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถงึ
ต่อจากนัน้ ก็ช่วยพระพุทธเจ้าสังสอนแก่
่
ผูอ้ น่ื อีกต่อหนึ่ง พอผูม้ ศี รัทธาได้ยนิ ได้ฟงั ก็
นําเอาไปปฏิบตั ิ ก็บรรลุผลกัน แล้วก็ช่วยกันสังสอนต่
่
อ พระพุทธศาสนาจึงมีความ
รุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบนั นี้ ตราบใดยังมีการบวชเรียน มีการศึกษา มีการปฏิบตั ิ มีการ
บรรลุธรรมอยู่ ศาสนาจะไม่สูญไปจากโลกนี้ จะบรรจุไว้ในรัฐธรรมนู ญหรือไม่ก็ตาม
ไม่ใช่เรื่องสําคัญ สําคัญอยู่ทช่ี าวพุทธจะศึกษาปฏิบตั จิ นบรรลุผลได้หรือไม่ ถ้าไม่สนใจที่
จะศึกษา ไม่สนใจฟังเทศน์ฟงั ธรรม ไม่สนใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม ผลอันเลิศอันประเสริฐ ที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลายได้บรรลุถงึ ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา ก็จะไม่สามารถ
นําเอาไปเผยแผ่สงสอนถ่
ั่
ายทอดให้กบั ผูอ้ น่ื ได้
เป็ นเหมือนคนทีไ่ ม่ได้เดินทางไปถึง
จุดหมายปลายทาง แล้วจะไปบอกคนอืน่ ได้อย่างไรว่าดีอย่างไร จะบอกไม่ได้ ถ้าบอกก็
บอกแบบคาดคะเน ไม่แน่ใจไม่มนใจ
ั ่ พอถูกซักถามก็ตอบไม่ได้ เพราะไม่ได้เห็นด้วยตา
ของตนเอง แต่คนทีไ่ ปถึงแล้ว เห็นแล้วว่าเป็ นอย่างไร ต่อให้ถามอย่างไรก็จะตอบได้ ทํา
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ให้ผูฟ้ งั ผูถ้ ามเข้าอกเข้าใจเกิดศรัทธา ยินดีทจ่ี ะศึกษาและปฏิบตั ติ าม และเมือ่ ปฏิบตั แิ ล้ว
ก็จะเห็นผลอย่างแน่นอน
นี่แลคือการทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนา
การส่งเสริม
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ให้เป็ นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็ นทีพ่ ง่ึ แก่สตั ว์โลกไปยาวนาน
ผูม้ าบวชจึงควรคํานึงเสมอว่าตนมีหน้าทีอ่ ะไร อย่าสักแต่วา่ บวช บวชตามประเพณี เห็น
เขาบวชก็บวชตาม ไม่สนใจปฏิบตั ติ ามกฎตามระเบียบตามพระวินยั บวชไปก็เสียข้าวสุก
เสียเวลา ไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่ร่างของนักบวชแต่ไม่มสี าระของการบวชเลย มีแต่
กิริยาของการบวช โกนหัวนุ่งห่มผ้าเหลือง แต่ไม่มสี าระของการบวชเลย นักบวชไม่มธี ุระ
ทีต่ อ้ งทําเหมือนกับฆราวาสญาติโยม ทีม่ ภี ารกิจการงานมาก ธุระของพระของนักบวชนัน้
พระพุทธเจ้าทรงกําหนดไว้เพียง ๒ อย่างเท่านัน้ คือ ๑. คันถธุระ ๒. วิปสั สนาธุระ คันถ
ธุระคือการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า วิปสั สนาธุระคือการปฏิบตั ิ
ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า นี่คอื หน้าทีห่ ลักของพระภิกษุสามเณร ของ
นักบวชในพระพุทธศาสนา มีเพียง ๒ อย่างนี้เท่านัน้ หลังจากได้ศึกษาและปฏิบตั จิ น
บรรลุแล้ว จึงมีหน้าทีเ่ ป็ นครู เป็ นอาจารย์ เผยแผ่พระธรรมคําสอนอีกต่อหนึ่ง แต่หน้าที่
อย่างอืน่ ไม่ใช่เป็ นหน้าทีห่ ลัก เช่นการก่อสร้างต่างๆ สร้างโบสถ์ สร้างเจดีย ์ สร้างกุฏิ
สร้างวิหารไม่ใช่หน้าทีข่ องพระภิกษุโดยตรง เป็ นหน้าทีข่ องฆราวาสญาติโยม ถ้ามีจติ
ศรัทธาก็จะสร้างให้เอง ไม่ตอ้ งไปเรี่ยไร ไม่ตอ้ งแจกซองผ้าป่ า ศาสนาพุทธไม่ได้เป็ น
ศาสนาของขอทาน เป็ นศาสนาของพระอริยเจ้าผูป้ ระเสริฐ มีปญั ญาเหนือสัตว์โลก
ทัง้ หลาย เป็ นโลกวิทู ผูร้ ู้โลก เป็ นสัตถา เทวะมะนุ สสานัง เป็ นครู ของเทวดาและมนุษย์
ทัง้ หลาย จึงไม่ตอ้ งไปเรี่ยไรขอเงินขอทองจากศรัทธาญาติโยม
เพราะศรัทธาญาติโยมจะมีศรัทธาเอง ถ้ารู้วา่ ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ เช่น พระพุทธเจ้าและ
พระอรหันต์ทงั้ หลาย ไม่ตอ้ งเรียกร้อง ไม่ตอ้ งขอร้องเลย มีแต่จะขอสร้างถวาย ในสมัย
พุทธกาล พระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดเลยแม้แต่วดั เดียว มีแต่ศรัทธาญาติโยมเป็ นผูส้ ร้าง
ถวายให้ทงั้ นัน้ เพราะไม่ทรงถือเป็ นภารกิจ ทรงมีหน้าทีส่ งสอนอบรมเท่
ั่
านัน้ มีภารกิจอยู่
๕ ประการ ทีท่ รงปฏิบตั ทิ กุ ๆวัน เรียกว่าพุทธกิจ ๕ คือ ๑. ตอนเช้าทรงออกบิณฑบาต
โปรดสัตว์ ๒. ตอนบ่ายทรงอบรมสังสอนฆราวาสญาติ
่
โยม ๓. ตอนหัวคํา่ ทรงอบรมสัง่
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สอนพระภิกษุสามเณร ๔. ตอนดึกทรงสังสอนเทวดา
่
๕. ตอนก่อนจะสว่างทรงเล็งญาณ
ดูวา่ จะมีผูใ้ ดสมควรไปโปรดไปสังไปสอน
่
นี่คอื ภารกิจทัง้ ๕ ประการ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
บําเพ็ญตลอด ๔๕ ปี ดว้ ยกัน เป็ นหน้าทีห่ ลักของพระพุทธเจ้า พระองค์ไม่เคยนัง่ ปลุก
เสกปลุกเหรียญ สร้างพระพุทธรูปสร้างเหรียญต่างๆ ไว้แจกศรัทธาญาติโยม เพราะ
ไม่ได้ทาํ ให้สุขให้เจริญ ไม่ได้ทาํ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาย
เกิดเลย มีไปก็เท่านัน้ ห้อยไปก็เท่านัน้ ตายเหมือนกัน ไม่ได้ทาํ ให้วเิ ศษไปกว่าเดิม ถ้า
วิเศษจริงแล้ว พวกทีห่ อ้ ยพระห้อยเหรียญทัง้ หลาย น่าจะวิเศษกันไปหมดแล้ว ประเทศ
ไทยจะมีแต่คนวิเศษ เพราะมีการปลุกเสกมีการผลิตเหรียญแจกกันนับจํานวนไม่ถว้ น
แต่ประเทศชาติกลับเดินถอยหลังเข้าคลอง เพราะไม่สนใจศึกษาปฏิบตั ิ ไม่สนใจทําความ
ดี ไม่สนใจละความชัว่ ละอบายมุขต่างๆ แต่กลับสนใจส่งเสริมพวกอบายมุขต่างๆให้มี
มากยิง่ ขึ้น มีการพยายามทําให้การเล่นการพนันถูกกฎหมาย เปิ ดบ่อนถูกกฎหมายเป็ น
ต้น
เป็ นการเดินถอยหลังเข้าคลอง ไม่ใช่เดินตามพระพุทธเจ้าตามนักปราชญ์ จะมีความสุข
ความเจริญได้อย่างไร ความสุขความเจริญทีไ่ ด้ก็เป็ นความสุขความเจริญปลอม ไม่ใช่
ของจริง เช่นสุขกับการดืม่ สุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน เสพกาม เป็ นความสุข
ปลอมเพราะมีความทุกข์ตามมา มีใครบ้างทีไ่ ม่ทกุ ข์จากสิง่ เหล่านี้ เล่นการพนันก็หมด
เนื้อหมดตัว กินเหล้าเมายาก็ไปทะเลาะวิวาท ไปขับรถชนผูอ้ น่ื ไปประสบอุบตั เิ หตุ เป็ น
ความทุกข์ทงั้ นัน้ แต่คนทีไ่ ม่มปี ญั ญา มีความหลงครอบงําจิตใจ จะไม่เห็นความทุกข์
กลับเห็นเป็ นความสุข เห็นกลับตาลปัตร เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นอบายมุขต่างๆว่า
เป็ นสิง่ ทีด่ ี ควรส่งเสริม ควรทําให้ถูกกฎหมาย ถ้าเป็ นอย่างนี้แล้วสังคมจะเสือ่ มลงไป
เรื่อย ๆ จะวุน่ วายมากขึ้นไปเรื่อยๆ จะมีการฆ่าฟันการเบียดเบียนกันมากขึ้นไปเรื่อยๆ
ทัง้ ๆทีม่ คี วามเจริญในทางวัตถุ มีสง่ิ ของต่างๆมากมายก่ายกอง มีรถยนต์ มีถนนหนทาง
มีตกึ รามบ้านช่อง มีเครื่องปรับอากาศ มีโทรทัศน์ มีวทิ ยุ แต่ใจกลับไม่ได้เจริญตามสิง่
เหล่านี้ ใจกลับเสือ่ มลง เพราะมีความโลภความอยากเพิม่ มากขึ้น เห็นคนอื่นมีสง่ิ ของ
ต่างๆ ก็อยากจะมีเหมือนเขา แต่ไม่มปี ญั ญาไปซื้อมา เพราะไม่ได้ทาํ งานทําการ ถ้าทําก็มี
รายได้ไม่พอ ก็เลยต้องหาวิธีทไ่ี ม่ถูกต้อง วิธีทท่ี จุ ริต ฉ้อโกงปล้นจี้ โกหกหลอกลวง ฆ่า
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กัน เพือ่ ให้ได้มาในสิง่ ทีต่ อ้ งการ โลกจึงมีความเจริญกับความเสือ่ มไปพร้อมกัน เจริญไป
ในทางวัตถุ ซึง่ เป็ นความเจริญปลอม เสื่อมทางจิตใจ จากมนุษย์ไปเป็ นเดรัจฉานบ้าง
เป็ นเปรตบ้าง เป็ นสัตว์นรกบ้าง
ถ้าอยากจะให้เจริญจริงๆต้องเจริญทางจิตใจ ต้องพัฒนาจิตใจด้วยการศึกษาปฏิบตั ิ ตาม
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้ายังไม่ได้บวชก็ทาํ บุญทําทาน สละทรัพย์สนิ สมบัติ
ข้าวของเงินทองทีเ่ หลือใช้ไปก่อน อย่าเก็บเอาไว้ ไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่จะเป็ นภาระ
ทีจ่ ะต้องคอยดูแลรักษา คอยห่วง คอยกังวล ต้องเสียใจเวลาทีส่ ูญหายไป เอามาทําบุญ
เอามาแจกจ่ายผูอ้ น่ื เสีย จะมีความสุขใจอิม่ ใจ เหมือนกับทีท่ ่านมาทํากันในวันนี้ เสียเงิน
ทองส่วนหนึ่งไป แต่ไม่ได้เสียอกเสียใจ มีความสุขใจ มีความอิม่ ใจ เพราะตัง้ ใจจะเสีย
ตัง้ ใจจะให้ เป็ นการทําบุญให้ทาน เสียแบบนี้ดกี ว่าไม่ตงั้ ใจจะเสีย จะได้ไม่เป็ นโทษกับเรา
เช่น เวลาตายไปถ้าเสียดายสมบัติ ก็จะกลับมาเกิดเป็ นสัตว์ในบ้านของตนเอง เป็ นสุนขั
บ้าง เป็ นตุก๊ แกบ้าง เป็ นจิ้งจกบ้าง เพราะความห่วงใย ความเสียดาย ในทรัพย์สมบัตขิ ้าว
ของเงินทอง ทําให้ตอ้ งวนเวียนเฝ้ าสมบัตอิ ยู่ ถ้าได้บริจาคทรัพย์สมบัตทิ ม่ี เี หลือกินเหลือ
ใช้ไปแล้ว เวลาตายไปจะไปสู่สุคติ ไปอย่างสงบ ไปอย่างมีความสุข เวลาไปเกิดใหม่จะมี
ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองรออยู่ ได้เกิดเป็ นลูกของเศรษฐีเป็ นต้น เพราะบุญกุศลทีไ่ ด้
ทํามาในอดีต จึงอย่าประมาทในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า อย่าไปคิดว่าเป็ นการ
หลอกลวง เป็ นเรื่องไร้สาระ คนสมัยนี้คดิ ว่าตายแล้วสูญ ไม่ได้ไปเกิดอีก สวรรค์ไม่มี
นรกไม่มี ซึง่ เป็ นความเห็นของคนตาบอด คนทีต่ าไม่บอด เช่นพระพุทธเจ้า พระอรหันต์
ทัง้ หลาย ไม่ได้เห็นอย่างนัน้
ท่านเห็นว่าตายแล้วต้องไปเกิดอีก ไปเกิดเป็ นอะไร ไปสูงไปตํา่ ก็อยู่ทบ่ี ญ
ุ ทีก่ รรมทีไ่ ด้ทาํ
ไว้ เพราะท่านเห็นใจ ทีพ่ วกเราไม่เห็น เห็นแต่กาย ไม่รู้วา่ มีใจด้วย ไม่รู้วา่ เวลาทีก่ ายตาย
ไปแล้ว ใจไม่ได้ตายไปกับกาย ใจไปเกิดใหม่ ไปหาร่างใหม่ ถ้าทําบุญทําความดีก็จะได้
ร่างทีด่ ี เป็ นมนุษย์บา้ ง เป็ นเทพบ้าง เป็ นพรหมบ้าง เป็ นพระอริยเจ้าบ้าง เป็ นทีไ่ ปของใจ
ทีท่ าํ ความดี ทีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ส่วนใจทีไ่ ม่ทาํ
ความดี ทําแต่บาปแต่กรรม ตายไปก็ตอ้ งไปเป็ นเดรัจฉานบ้าง เป็ นเปรตบ้าง เป็ นสัตว์
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นรกบ้าง นี้คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็น ไม่สงสัยเลย จึงได้ทรงประกาศสังสอน
่
สัตว์โลก เพือ่ จะได้ไม่ประมาท จะได้รีบทําบุญทํากุศล เพราะไม่มโี อกาสไหนจะดีเท่ากับ
การเป็ นมนุษย์ ถ้าไม่ได้เป็ นมนุษย์โอกาสที่จะทําบุญแทบจะไม่มเี ลย ถ้าเกิดเป็ นเทพเป็ น
พรหมก็จะมีแต่ความสุข ไม่มใี ครมีความทุกข์บนสวรรค์ ไม่ตอ้ งช่วยเหลือใคร ไม่ตอ้ ง
ทําบุญ ถ้าไปตกนรกก็เหมือนกับไปติดคุกติดตะราง ก็ไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้ทาํ บุญ
เช่นเดียวกัน มีแต่จะทําบาปต่อกัน เหมือนคนทีต่ ดิ คุก จะเบียดเบียนกันทําลายกัน มีภพ
ของมนุษย์น้ เี ท่านัน้ ทีจ่ ะทําบุญก็ได้ทาํ บาปก็ได้ เพราะมีเหตุมปี จั จัยเกื้อหนุนให้ทาํ มีคน
ตกทุกข์ได้ยากเป็ นจํานวนมาก ถ้ามีเงินทองเหลือใช้ก็จะช่วยเหลือได้ จะทําบาปทํากรรม
ก็ได้ เพราะมีสง่ิ ยัวใจล่
่ อใจให้ทาํ อยู่เสมอ มีข ้าวของต่างๆล่อใจให้อยากได้ ให้อยากมี ถ้า
ไม่มเี งินทองไปซื้อมา ก็จะต้องเบียดเบียนผูอ้ น่ื ทําผิดศีลผิดธรรม ไปฆ่า ไปลักทรัพย์
ไปประพฤติผดิ ประเวณี ไปพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง
เกิดในภพของมนุษย์จงึ ทําได้ทงั้ บุญทัง้ บาป ถ้าได้เจอพระพุทธศาสนา ก็เป็ นโชค ๒ ชัน้
จะได้รู้วา่ เกิดมาเพือ่ ทําดี ละบาป ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ กําจัดความโลภความโกรธ
ความหลงให้หมดสิ้นไป เพราะเป็ นต้นเหตุให้ทาํ บาป ให้เวียนว่ายตายเกิด ไม่รู้จกั จบจัก
สิ้น จึงต้องศึกษาและปฏิบตั ิ ถ้ายังบวชไม่ได้ ก็ศึกษาปฏิบตั ใิ นฐานะของฆราวาสไปก่อน
วันพระวันเสาร์วนั อาทิตย์ก็เข้าวัดฟังเทศน์ฟงั ธรรม ทําบุญทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม
ถ้าบวชได้ก็บวชเลย จะได้มเี วลาบําเพ็ญปฏิบตั อิ ย่างเข้มข้น ผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่าง
รวดเร็ว เป็ นกอบเป็ นกํา ต่างกับการเป็ นฆราวาส เพราะไม่มเี วลาปฏิบตั ิ เหมือนกับ
นักกีฬาอาชีพกับนักกีฬาสมัครเล่น มีความต่างกัน นักกีฬาอาชีพมีความสามารถ มี
ฝี ไม้ลายมือ คว้ารางวัลต่างๆได้มากกว่า นักกีฬาสมัครเล่นจะไม่สามารถคว้ารางวัลต่างๆ
มาครองได้เลย ฉันใดนักปฏิบตั อิ าชีพกับนักปฏิบตั สิ มัครเล่นก็เป็ นเช่นนัน้ ถ้าเป็ นนัก
ปฏิบตั สิ มัครเล่นโอกาสทีจ่ ะได้ผลจากการปฏิบตั จิ ะมีนอ้ ยมาก พอให้หอมปากหอมคอ
พอเป็ นตัวอย่างให้นาํ้ ลายหก ให้เกิดศรัทธาทีจ่ ะปฏิบตั อิ ย่างมืออาชีพ จะได้ผลอันเลิศ
ประเสริฐ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ได้มาครองแล้ว ต้องเป็ นนักปฏิบตั มิ อื อาชีพ
เท่านัน้ ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั แล้วเกิดความเชื่อ ในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
อยากจะได้ผล
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อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ได้รบั กัน ก็ตอ้ งตัง้ ใจปฏิบตั ไิ ปจนกว่าจะเห็นว่า การ
ปฏิบตั ใิ นเพศฆราวาสไม่เพียงพอ ก็ออกบวชกัน
เหมือนกับการปลูกต้นไม้ ในตอนต้นก็ปลูกไว้ในกระถางก่อน พอต้นไม้เจริญเติบโตขึ้น
ไปเรื่อยๆ รากจะทําให้กระถางแตกได้ ก็จะรู้วา่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องเอาลงดินแล้ว ถ้าอยู่ใน
กระถางก็จะไม่เจริญเติบโตมากไปกว่านี้ ฉันใดการศึกษาและการปฏิบตั ิ ตามพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็ นอย่างนัน้ ในเบื้องต้นก็ศึกษาปฏิบตั แิ บบสมัครเล่นไปก่อน
พอเห็นผลแล้วก็อยากจะได้มากขึ้น ก็ตอ้ งเตรียมตัวออกบวช มีภารกิจหน้าทีก่ ารงาน
อะไร ทีย่ งั คัง่ ค้างอยู่ ก็รีบทําให้เสร็จ มีพนั ธะผูกพันอยู่ ก็พยายามตัดไปให้หมด ไม่
ปล่อยให้เป็ นเหตุทาํ ให้ไม่ได้บวช เพราะไม่มอี ะไรทีจ่ ะประเสริฐเลิศโลกเท่ากับการบวช
ได้ปฏิบตั อิ ย่างมืออาชีพ ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มใี ครทําได้นอกจาก
มนุษย์เท่านัน้ จึงอย่าให้สง่ิ เล็กๆน้อยๆ เช่นสามีภรรยาลูก ภารกิจการงานต่างๆ ทรัพย์
สมบัตขิ า้ วของเงินทองต่างๆ เป็ นข้ออ้าง ทําให้บวชไม่ได้ สิง่ เหล่านี้ช่วยเราไม่ได้ เวลาที่
เราทุกข์ นอกจากการปฏิบตั ธิ รรมเท่านัน้ จึงควรเข้าหาพระธรรมคําสอน ควรศึกษาให้
มาก ปฏิบตั ใิ ห้มาก แล้วผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั กิ ็จะตามมาอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่อง
การเข้าวัดเพือ่ ศึกษาและปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะชัวคราวหรื
่
อถาวร ไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ิ
เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๕๓

อุปสมบท

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐
วันนี้มกี ารประกอบพิธีอปุ สมบทแก่ผูม้ จี ติ ศรัทธา ทีบ่ วชเพือ่ บูชาพระคุณของบิดามารดา
เป็ นการกระทําทีด่ ี ทีจ่ ะนํามาซึง่ ความสุขความเจริญ ทัง้ กับผู ้บวชเองและผูใ้ กล้ชิด เช่น
บิดามารดาเป็ นต้น ดังมีคาํ พูดทีว่ า่ พ่อแม่อาศัยเกาะชายผ้าเหลืองของลูกไปสวรรค์
เพราะการบวชเป็ นการกระทําทีส่ ูงส่ง ทีไ่ ม่ใช่ธรรมดา ผูบ้ วชจะต้องเสียสละ ต้องมีความ
อดทนอดกลัน้ ต้องอยู่ในกรอบของความดีงาม การบวชจึงไม่ใช่เป็ นของง่าย จึงมี
อานิสงส์มากมีผลมาก มีโอกาสไปถึงพระนิพพาน บิดามารดาญาติสนิทมิตรสหาย ก็จะ
ได้อาศัยเกาะชายผ้าเหลืองตามไปด้วย แต่ไม่ได้เหาะเหินเดินอากาศไป นัง่ เครื่องบินไป
แต่ไปด้วยการกระทําความดี ทีเ่ ป็ นเหตุเป็ นปัจจัยทีจ่ ะพาให้ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ได้ไปสู่
ทีด่ ี ไปสู่สวรรค์ชนั้ ต่างๆ พรหมโลกชัน้ ต่างๆ และมรรคผลนิพพาน ไปด้วยการปฏิบตั ดิ ี
ปฏิบตั ชิ อบ ไม่ได้นงั ่ เครื่องบินไป เพราะไม่สามารถพาไปสวรรค์ พาไปมรรคผลนิพพาน
ได้ ต้องอยู่ทก่ี ารปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ทางกายทางวาจาทางใจเท่านัน้ เมือ่ ลูกได้บวชแล้ว
เป็ นธรรมดาทีพ่ ่อแม่และญาติสนิทมิตรสหาย ทีม่ คี วามผูกพันมีความรักคิดถึงกัน ก็ตอ้ ง
มาดูแลมาเยีย่ มเยียนเป็ นประจํา ก็จะได้มโี อกาสทําดี ได้ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบตามไปด้วย
ถ้าไม่มลี ูกไม่มเี พือ่ นไม่มญี าติมาบวช ก็จะไม่ค่อยได้เข้าวัดกัน เพราะมีธุระต่างๆทีจ่ ะต้อง
ทําอยู่มากมาย เลยผัดการมาวัดไปก่อน ขอทําสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นเฉพาะหน้าก่อน จึงไม่ได้เข้าวัด
เท่าทีค่ วร ไม่มโี อกาสได้ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ไม่ได้ไปสวรรค์ชนั้ ต่างๆ พรหมโลกชัน้ ต่างๆ
ไปสู่มรรคผลนิพพาน การบวชจึงเป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้คนหลายคน ได้มโี อกาสไปสู่ทช่ี อบ
ไปสู่สุคติ เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องจากโลกนี้ไป เพราะความเสียสละของผูบ้ วชนัน่ เอง
คนทีจ่ ะบวชจึงต้องเสียสละมาก ต้องอดทนอดกลัน้ มาก ต้องตัง้ อยู่ในศีลในธรรมเสมอ
เป็ นคุณธรรมทีจ่ ะทําให้อยู่ในกรอบของความดีงามได้ ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบได้ ในเบื้องต้น
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จึงต้องเสียสละก่อน สละจากเพศของฆราวาสสู่เพศของบรรพชิต เป็ นการเสียสละที่
ยิง่ ใหญ่ เพราะโดยปกติแล้วจะยึดติดกับชีวติ ของฆราวาสกัน ยึดติดกับความสุขต่างๆที่
ฆราวาสสามารถจะทําได้ เช่นไปเทีย่ ว ไปดืม่ ไปดูหนังฟังเพลง ไปหาความสุขทางตาหู
จมูกลิ้นกาย เมือ่ ต้องสละจึงเป็ นสิง่ ทีย่ ากมาก เป็ นเหมือนกับการเลิกเสพสุรายาเมา เลิก
ยาเสพติด คนทีต่ ดิ ยาเสพติดติดสุราติดบุหรี่ จะรู้วา่ เลิกได้ยากมาก แต่ถา้ ได้พจิ ารณาจน
เห็นว่า ไม่มคี ุณไม่มปี ระโยชน์อะไร เสพไปแล้วมีแต่จะเสียหาย มีแต่จะขาดทุน ไหนจะ
เสียเวลา ไหนจะเสียเงินเสียทอง ไหนจะเสียสุขภาพร่างกาย ถ้าคิดสักหน่อยก็จะเห็นว่า
ตนเป็ นคนโง่ ทําร้ายตัวเอง ก็จะละได้สละได้ ถ้าเห็นว่าเพศของฆราวาสมีแต่ความวุน่ วาย
มีแต่ความทุกข์ มีแต่ปญั หาต่างๆ เพราะมีการเปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ คิดว่าได้มาแล้วจะ
มีความสุข พอได้มาไม่นานก็เปลีย่ นไป ต้องแก้ไขอยู่เรื่อยๆ ถ้าเป็ นวัตถุข ้าวของต่างๆ
ได้มาไม่นานก็ชาํ รุดทรุดโทรม ต้องซ่อมบํารุงอยู่เรื่อยๆ ความสุขทางโลกจึงปนไปด้วย
ความทุกข์ความวุน่ วายใจต่างๆ ถ้าได้พจิ ารณาก็จะสนใจความสุขทางธรรม ทีไ่ ม่ตอ้ ง
พึง่ พาอาศัยวัตถุข ้าวของต่างๆ บุคคลนัน้ หรือบุคคลนี้ เพราะความสุขทางธรรมอาศัยการ
ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ อาศัยการเสียสละ ความอดทนอดกลัน้ อาศัยระเบียบวินยั
ความสุขทางธรรมเกิดจากความสงบของจิตใจ เป็ นความสุขทีด่ กี ว่าความสุขต่างๆทาง
โลก ทางตาหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ทีม่ คี วามแตกต่างกันเหมือนฟ้ ากับดินเลย เหมือน
เพชรกับก้อนอิฐก้อนหิน ถ้ายังไม่ได้สมั ผัสจะไม่รู้ ผู ้ทีไ่ ด้สมั ผัสแล้วเท่านัน้ ทีร่ ู้ จะแสวงหา
ความสุขแบบนี้ให้เพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเป็ นฆราวาส ก็จะยินดีออกบวช พร้อมทีจ่ ะสละ
ความสุขต่างๆของทางโลกไป ได้เห็นแล้วว่าต่างกันเหมือนฟ้ ากับดิน เหมือนเพชรกับก้อน
หิน จะไปหลงอะไรกับก้อนหิน เมือ่ ได้เพชรแล้ว รู้วา่ เพชรอยู่ทไ่ี หน ก็ตอ้ งมุง่ ไปหาเพชร
กอบโกยให้มากทีส่ ุด เพราะความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของใจเป็ นเหมือนเพชร พอได้
สัมผัสแล้วจะไม่ยนิ ดีกบั ความสุขทางโลกอีกต่อไป จะไม่ไปเทีย่ ว ไปดืม่ ไปสูบ ไปดูหนัง
ฟังเพลง ไปทําอะไรต่างๆอย่างทีเ่ คยทํามา เพราะทําไปแล้วก็เหมือนเดิม ไม่ได้วเิ ศษวิโส
เลย ไม่อม่ิ พอ ได้มาเท่าไหร่ก็ตอ้ งแสวงหาใหม่อกี วันนี้ไปเทีย่ วมีความสนุกกัน พอกลับ
มาถึงบ้าน ความสนุกก็หายไปหมด พอพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้า ก็อยากจะไปเทีย่ วใหม่ ทํา
อย่างนี้มานานแล้ว ก็ยงั ไม่อม่ิ พอ ส่วนความสุขทางธรรมนี้ เมือ่ ได้พบแล้วจะเริ่มมีความ
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อิม่ มีความพอ จะไม่หวิ อยากกับความสุขทางโลกเลย อยากจะมีความสุขทางธรรม อยาก
มีความสงบมากยิง่ ขึ้น เพราะครัง้ แรกทีไ่ ด้สัมผัส จะเป็ นเพียงชัว่ ขณะเดียว ขณะทีจ่ ติ
รวมลงครัง้ แรกจะรวมไม่นาน เพียงชัว่ วินาทีสองวินาทีก็ถอนออกมาแล้ว แต่ก็ทาํ ให้เห็น
คุณค่าอันประเสริฐวิเศษของความสุขทางธรรมแล้ว ทําให้อยากมีมากยิง่ ขึ้น ให้มอี ยู่
ตลอดเวลาเลย ไม่เพียงหนึ่งวินาทีสองวินาที อยากจะให้มตี ลอด ๒๔ ชัว่ โมง
การทีจ่ ะมีความสุขอย่างนัน้ ได้ ก็ตอ้ งสละความสุขทางโลก ไม่มวี ธิ ีใดทีจ่ ะดีเท่ากับการ
ออกบวช เพราะจะได้มเี วลาเต็มทีใ่ นการสร้างความสุขทางจิตใจ ไม่ตอ้ งเสียเวลาไปกับ
การทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เหมือนอย่างฆราวาส เพราะมีผูอ้ น่ื คอยดูแลเลี้ยงดู
อย่างวันนี้ญาติโยมก็นาํ กับข้าวกับปลาอาหารมาถวายพระล้นศาลา กินไปอีก ๑๐ วันก็กนิ
ไม่หมด พระพุทธเจ้าทรงไม่ให้พระมีอาชีพทํามาหากิน หน้าทีข่ องพระหรืออาชีพของพระ
อยู่ทก่ี ารศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็นาํ เอาพระธรรมคําสอน
มาปฏิบตั กิ บั กายวาจาใจของตน ชําระใจให้สะอาด ไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลง เพราะ
ความโลภความโกรธความหลง จะทําให้คดิ ไม่ดพี ูดไม่ดที าํ ไม่ดี ทําให้ทกุ ข์วนุ่ วายใจ ถ้า
ไม่มคี วามโลภความโกรธความหลงแล้ว ใจจะมีแต่ความสงบ มีแต่ความอิม่ ความพอ นัง่
อยู่เฉยๆก็จะไม่รู้สกึ รําคาญใจ ไม่ตอ้ งหาอะไรมาดู หาอะไรมาฟัง หาอะไรมาดืม่ มา
รับประทาน เพราะไม่มคี วามโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ เมือ่ ไม่มแี ล้วก็
แสนจะสุขแสนจะสบาย ไม่ตอ้ งมีอะไรภายนอก ไม่ตอ้ งดิ้นรนขวนขวายหาเงินหาทอง หา
ข้าวหาของ หาคนนัน้ หาคนนี้ ไปเทีย่ วทีน่ นั ่ ไปเทีย่ วทีน่ ่ี ไม่ตอ้ งทําแล้ว เพราะมีความสุข
อยู่ในตัวแล้ว แต่พวกเรายังไม่ได้ศึกษาวิธีชาํ ระกายวาจาใจให้สะอาด กําจัดความโลภ
ความโกรธความหลงให้หมดไป จึงอยู่เฉยๆกันไม่ได้ ให้นงั ่ อยู่เฉยๆคนเดียวสักระยะ
หนึ่งก็จะเบือ่ หน่าย ต้องทํานัน่ ทํานี่ ต้องลุกขึ้นไปดูนนั ่ ดูน่ี เพราะใจไม่เป็ นสุข อยู่ไม่เป็ น
สุข เป็ นกรรมของพวกเราทีส่ ร้างความโลภความโกรธความหลงไว้ จึงทําให้คนั เหมือน
สุนขั ขี้เรื้อน เกาเท่าไหร่ก็ไม่หายคัน เพราะเกาไม่ถูกที่ คันทีห่ ลังแต่ไปเกาทีศ่ รี ษะ ก็จะไม่
หายคัน
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ฉันใดการแก้ความทุกข์ความเบือ่ หน่าย ด้วยการไปหาความสุขจากสิง่ ต่างๆภายนอก ไป
หารู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไปดูหนังไปเทีย่ วไปฟังเพลงไปดืม่ ไปรับประทาน ไม่ใช่วธิ ี
แก้ความคันของใจ เพราะคันทีใ่ จ ทีค่ วามโลภความโกรธความหลง พระพุทธเจ้าได้ทรง
แก้มาแล้ว ทรงรู้แล้วว่าสิง่ ทีท่ าํ ให้ใจคันอยู่ไม่เป็ นสุข ก็คือความโลภความโกรธความหลง
นี้เอง ได้ทรงศึกษาวิธีทแ่ี ละได้กาํ จัดความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไป จน
หายคันแล้ว ก็ทรงนําเอามาสังสอนพวกเรา
่
ให้เสียสละทําบุญให้ทาน อย่าเสียดายสมบัติ
ข้าวของเงินทองทีม่ เี หลือกินเหลือใช้ อย่าเก็บเอาไว้ ให้เอาไปทําบุญทําทาน เพราะจะช่วย
ลดความโลภความอยากลงไปได้ ทําให้อยากน้อยลงโลภน้อยลง ความหิวความต้องการ
น้อยลง ความทุกข์นอ้ ยลง อยู่เฉยๆก็มคี วามสุขได้ นอกจากการให้ทานแล้ว ก็ทรงสอน
ให้รกั ษาศีล ไม่ให้ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับผูอ้ น่ื เพราะจะทําให้มคี วามทุกข์มากยิง่ ขึ้น
ยิง่ คันมากยิง่ ขึ้น ยิง่ อยู่เฉยๆไม่ได้ เวลาไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื ฆ่าผูอ้ น่ื ทําร้ายผูอ้ น่ื แล้ว จะ
อยู่อย่างปกติไม่ได้ จะมีความหวาดกลัว ทีจ่ ะต้องถูกจับไปลงโทษ ถูกจองเวรจองกรรม
ถ้าไม่ได้เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่ได้ทาํ ร้ายผูอ้ น่ื จะไม่กงั วลหรือหวาดกลัว จะอยู่เฉยๆได้
อย่างสุขอย่างสบาย แล้วก็ทรงสังสอนให้
่
ทาํ จิตใจให้สงบ เพราะใจเป็ นเหมือนรถวิง่ ลงเขา
จะให้มนั หยุดโดยไม่เหยียบเบรกไม่ได้ ต้องมีเบรก ถึงจะทําให้รถวิง่ ช้าลงและหยุดได้ ใจ
ก็เป็ นอย่างนัน้ ถ้าปล่อยไปตามเรื่อง ก็จะคิดไปเรื่อยเปื่ อย เป็ นอย่างนี้มานานแล้ว เคย
เห็นใจหยุดนิ่งบ้างไหม เพราะไม่เคยเบรกใจ ไม่รู้จกั วิธีเบรกใจ ไม่รู้วา่ ทําไมจะต้องเบรก
ใจด้วย
แต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นคุณค่าของการเบรกใจ เพราะเป็ นการเบรกความโลภความโกรธ
ความหลงไปในตัว เวลาใจหยุดคิด ความโลภความโกรธความหลงก็หยุดตามไปด้วย
ความหิวอยากต้องการสิง่ นัน้ สิง่ นี้ก็หายไปด้วย ความอิม่ ความพอก็ปรากฏขึ้นมาแทนที่
นี่คอื ความสงบของใจ คือการหยุดใจนี้เอง เราจึงควรศึกษาวิธีการหยุดใจและนําเอาไป
ปฏิบตั ิ เพราะถ้าหยุดใจได้แล้ว จะพบกับสิง่ ทีม่ หัศจรรย์ใจทีไ่ ม่เคยพบมาก่อน ไม่มอี ะไร
ในโลกนี้ทจ่ี ะให้ความมหัศจรรย์ใจกับเราได้ นอกจากการเบรกใจให้หยุดนิ่ง การทําใจให้
หยุดนิ่งก็คอื การทําสมาธิ เป็ นการหลอกใจไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆ ถ้าไม่มอี ะไรหลอกให้ใจ
ทํา ก็จะไปคิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆ จึงหลอกให้สวดมนต์เป็ นต้น สวดไปเรื่อยๆ
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โดยไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่องอืน่ ใจก็จะค่อยสงบตัวลง จนไม่อยากจะสวดก็หยุดสวดได้
นัง่ อยู่เฉยๆ ถ้าใจไม่คดิ อะไร ไม่อยากได้อะไร ไม่อยากทําอะไร ก็จะมีความสุขในระดับ
หนึ่ง มีความสงบในระดับหนึ่ง ถ้าอยากจะให้สงบมากกว่านัน้ ก็ดูลมหายใจต่อไป ดูลม
หายใจเข้า ดูลมหายใจออก ถ้าไม่ไปเผลอคิดอะไร ไม่นานจิตก็จะรวมลงเต็มที่ ก็จะ
ปรากฏความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ใจ ใจจะเบา จะโล่ง มีปีติ มีความสุขมาก มี
ความอิม่ ความพอ เป็ นการสร้างความสุขโดยไม่ตอ้ งอาศัยสิง่ ต่างๆภายนอก มีความสุข
อยู่ในตัวของเราแล้ว เพียงแต่ไม่รู้จกั วิธีทาํ ให้เกิดขึ้นมา พวกเราโชคดีทช่ี าติน้ ไี ด้เกิดเป็ น
มนุษย์ และได้เจอพระพุทธศาสนา ทีร่ ู้วธิ ีสร้างความสุขทีแ่ ท้จริง คือวิธีทาํ จิตใจให้สงบนี้
เอง ด้วยการทําบุญให้ทาน เสียสละ รักษาศีลและทําสมาธิ
ถ้านําเอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ ไปปฏิบตั ปิ ระพฤติไปทําอยู่เรื่อยๆ สักวันหนึ่งก็จะได้
พบกับสิง่ มหัศจรรย์ คือความสุขทีด่ ที เ่ี ลิศกว่าความสุขต่างๆในโลกนี้ ถ้าได้สมั ผัสเพียง
ครัง้ เดียว จะมีกาํ ลังใจทีจ่ ะเสียสละเพศของฆราวาสออกบวช เพือ่ สร้างความสุขแบบนี้ให้
มีมากยิง่ ขึ้นไป จนมีอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลาย ที่
มีความสุขแบบนี้อยู่ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง เดินยืนนัง่ นอน หลับหรือตื่น ไม่จางหายไปไหน
เพราะอยู่กบั จิตใจไปตลอดอนันตกาล นี่คอื ผลทีจ่ ะได้รบั จากการเสียสละออกบวช แล้ว
ยังสามารถจูงใจให้ผูอ้ น่ื เดินตามด้วย พ่อแม่พน่ี อ้ งญาติสนิทมิตรสหายจะได้เดินตาม
ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงกระทําเป็ นตัวอย่าง
หลังจากทีไ่ ด้ทรงตรัสรู้เป็ นพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็ทรงเสด็จไปโปรดพระราชวงศ์ในพระราชวัง ก็ปรากฏมีญาติสนิท
มิตรสหายต่างๆของพระพุทธเจ้า เกิดศรัทธาความเลือ่ มใสออกบวชกันเป็ นจํานวนมาก
ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็ นจํานวนมาก
เพราะการเสียสละของพระพุทธเจ้าเพียง
พระองค์เดียว ทําให้ผูท้ ไ่ี ม่มโี อกาสได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้ไปสวรรค์ชนั้
ต่างๆ ไปพรหมโลกชัน้ ต่างๆ ได้มโี อกาสไปกัน มีจาํ นวนมากนับไม่ถว้ น มาจนถึงปัจจุบนั
นี้
การบวชจึงเป็ นการกระทําทีน่ ่ายกย่องสรรเสริญน่าสนับสนุน ถ้ามีลูกอายุครบบวชแล้ว
ถ้ายังไม่ได้บวช ก็ควรหาวิธีทาํ ให้เขาอยากบวช วิธีทด่ี ที ส่ี ุดคือพาเข้าวัดฟังเทศน์ฟงั ธรรม
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บ่อยๆ จะเกิดศรัทธา จะยินดีออกบวช ดีกว่าไปบังคับหรือไปล่อด้วยรางวัลต่างๆ เช่น
บวชแล้วจะซื้อรถให้ จะซื้อบ้านให้ ถ้าเป็ นอย่างนี้ก็จะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ เพราะจะไม่
ตัง้ ใจศึกษารํา่ เรียน จะนัง่ นับวันนับคืน ว่าจะถึงเวลาสึกเมือ่ ไหร่ จะได้รบั รางวัล แต่จะ
ไม่ได้ประโยชน์จากการบวช เพราะมีแต่กริ ยิ าของการบวชแต่ไม่มสี าระของการบวช คือ
การศึกษาปฏิบตั นิ นั ่ เอง ดังนัน้ ถ้าจะบวชก็ให้บวชด้วยศรัทธา อย่าบวชเพราะถูก
เคี่ยวเข็ญบังคับหรือล่อด้วยรางวัล แต่หาอุบายให้เขาบวชด้วยการพาเข้าวัดบ่อยๆ พาไป
ดูพธิ ีบวช จะได้รู้วา่ บวชเพือ่ อะไร ส่วนใหญ่จะไม่รู้วา่ บวชเพือ่ อะไร คิดว่าไปติดคุกติด
ตะราง แต่ความจริงการบวชเป็ นการไปสู่สวรรค์ชนั้ ต่างๆ ไปสู่พรหมโลกชัน้ ต่างๆ ไปสู่
การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด จึงขอฝากเรื่องการบวชไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ิ
เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๕๔

อาหารใจ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐
การสร้างบุญสร้างกุศล เป็ นการสร้างความสุขสร้างความเจริญทีแ่ ท้จริง ต่างกับความสุข
และความเจริญในทางโลก ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่ถาวร เช่นความสุขทีไ่ ด้จากลาภยศ
สรรเสริญ และการเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย เป็ นความสุข
ทีส่ ร้างความอยาก สร้างความต้องการให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่ได้สร้างความอิม่ สร้าง
ความพอให้กบั ใจ ทําให้เราต้องตะเกียกตะกาย ต้องดิ้นรนแสวงหาความสุขความเจริญ
แบบนี้ไปเรื่อยๆจนวันตาย ก็จะไม่พบกับความอิม่ และความพอ พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า
เป็ นความสุขความเจริญทีไ่ ม่แท้จริง จึงได้ทรงสละความสุขและความเจริญเหล่านี้ ทัง้ ๆที่
ทรงเป็ นพระราชโอรส มีสมบัตขิ ้าวของเงินทองเป็ นจํานวนมาก มีความสุขจากการเสพรู ป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ แต่ทรงเห็นว่าไม่ได้ทาํ ให้พระองค์อม่ิ พอเลย มีแต่สร้างความ
อยาก ความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว ความกังวลอยู่เรื่อยๆ จึงได้ทรงสละราชสมบัตแิ ละเสด็จ
ออกผนวช เพือ่ แสวงหาความสุขทีแ่ ท้จริง ทรงบําเพ็ญเพียรด้วยวิธีต่างๆอยู่ถงึ ๖ ปี ถึง
จะได้พบกับความสุขและความเจริญทีแ่ ท้จริง ไม่เสือ่ มไม่สลาย เพราะเป็ นความสุขที่อยู่
ในใจ ใจเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เสือ่ มไม่สลาย ไม่แตกไม่ดบั ไม่เหมือนกับร่างกาย ทีม่ กี ารเสือ่ ม มี
การแตกดับ ความสุขความเจริญทีต่ งั้ อยู่ในใจจึงเทีย่ งแท้แน่นอนและถาวร ส่วนความสุข
ทีต่ งั้ อยู่กบั กาย อาศัยกายเป็ นเครื่องมือ จึงไม่เทีย่ งแท้แน่นอนและถาวร เช่นความสุข
ทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีต่ อ้ งมีร่างกาย ต้องมีตามีหูมจี มูกมีล้นิ มีกายไว้สัมผัส
พอร่างกายเสือ่ มลงไปหรือตายไป ความสุขก็ตอ้ งหมดไปด้วย
ส่วนใจถ้าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้ ก็จะมีแต่ความทุกข์ ความรุ่มร้อน ความอยาก
ความหิว ความกระหาย เวลาแยกจากร่างกายไป ก็จะไปแบบขอทาน ไปอย่างหิว
กระหาย ไม่มอี ะไรติดเนื้อติดตัวไป ส่วนใจทีไ่ ด้บาํ เพ็ญ ได้ปฏิบตั ติ ามพระพุทธเจ้า ได้
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ทําบุญทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ทําจิตใจให้สงบ เจริญปัญญา ก็จะเป็ นใจทีม่ คี วาม
สว่างไสว มีความสุข มีความอิม่ พอ ก็จะไปอย่างสุขสบาย อย่างอิม่ เอิบ นี่คอื ความสุข
และความเจริญ ๒ แบบ ทีม่ คี วามแตกต่างกัน ความสุขความเจริญทางด้านร่างกายมีจดุ
จบ จุดหมายปลายทางอยู่ทค่ี วามตาย ส่วนความสุขและความเจริญทางจิตใจ ไม่มที ่ี
สิ้นสุด เพราะอยู่กบั ใจ ใจเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย ทําอย่างไรก็ไม่ตาย เหมือนกับนํา้ ทําอย่างไรก็
ไม่สามารถทําลายนํา้ ได้ เอาไปต้มก็ระเหยกลายเป็ นเมฆไป แล้วก็ตกลงมาเป็ นนํา้ อีก
ธรรมชาติของนํา้ เป็ นอย่างนี้ ทําลายไม่ได้ ฉันใดใจก็เป็ นอย่างนัน้ ใจก็ทาํ ลายไม่ได้ ต่อให้
ฆ่าทําร้ายร่างกายไป แต่ใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จึงมีการเกิดอยู่เรื่อยๆ เพราะใจไม่
ตายนัน่ เอง พอแยกจากร่างกายไป ก็ไปหาร่างกายใหม่ สูงหรือตํา่ ก็ข้นึ อยู่กบั บุญกับ
กรรมทีไ่ ด้บาํ เพ็ญมา ถ้าบําเพ็ญบุญมากกว่ากระทําบาปก็จะได้ร่างกายทีด่ กี ว่าเดิม เช่น
ร่างกายมนุษย์ทด่ี กี ว่าเดิม หรือได้ร่างของเทพ ของพรหม ของพระอริยเจ้า ถ้าเป็ นของ
พระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ ก็เป็ นพระนิพพาน เป็ นใจทีส่ ะอาดบริสทุ ธิ์ ไม่หวิ ไม่อยาก
มีแต่ความอิม่ ความสุขไปตลอดอนันตกาล จึงไม่ตอ้ งไปเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ เป็ น
พรหม เพราะมีความสุขทีเ่ หนือกว่าดีกว่า เป็ นความสุขทีถ่ าวร อิม่ พอไปตลอดอนันตกาล
จึงได้นาํ ออกมาเผยแผ่สงสอนสั
ั่
ตว์โลกอย่างพวกเรา ทีย่ งั มีความมืดบอด ยังมีความหลง
อยู่กบั ความสุขทีม่ รี ่างกายเป็ นทีต่ งั้ ยังหลงกับความเจริญทางลาภยศสรรเสริญและกาม
สุข เวลาได้เงินได้ทองมา ได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ นตําแหน่ง ได้รบั การสรรเสริญเยินยอก็จะดีอก
ดีใจ ได้สมั ผัสกับรูปกลิน่ เสียงรสโผฏฐัพพะทีถ่ ูกอกถูกใจก็จะมีความสุข แต่เป็ นความสุข
ทีไ่ ม่นาน พอผ่านไปแล้วก็อยากจะได้อกี วันนี้ไปเทีย่ วมีความสุข พรุ่งนี้ก็อยากจะออกไป
เทีย่ วอีก เพราะไม่ตดิ อยู่กบั ใจไปตลอด ได้เงินมาใหม่ๆก็ดอี กดีใจ พออีกสองสามวันก็
อยากจะได้อกี ทัง้ ๆทีย่ งั ใช้ไม่หมด ก็ยงั อยากจะได้อกี สรรเสริญก็เป็ นแบบเดียวกัน
ยศถาบรรดาศักดิ์ตาํ แหน่งก็เหมือนกัน วันนี้ได้เป็ นนายร้อย พรุ่งนี้ก็อยากจะเป็ นนายพัน
พอได้เป็ นนายพันก็อยากจะได้เป็ นนายพล เป็ นสส.ก็อยากจะเป็ นรัฐมนตรี เป็ นรัฐมนตรี
ก็อยากจะเป็ นนายกฯ เป็ นนายกฯแล้วก็อยากจะเป็ นไปนานๆ นี้คอื ความสุขความเจริญ
ทางโลก ทีไ่ ม่เคยทําให้เราพบกับความอิม่ ความพอ ถ้าไม่อม่ิ ไม่พอก็ไม่เป็ นประโยชน์
เหมือนกับการรับประทานอาหาร รับประทานแล้วไม่อม่ิ รับประทานไปทําไม รับประทาน
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ไปก็ไม่อม่ิ สักที อย่างนี้ก็ไม่มใี ครอยากจะรับประทาน โชคดีทอ่ี าหารทีเ่ รารับประทานกัน
ทําให้ร่างกายอิม่ ได้ ถ้าอิม่ แล้วต่อให้เอาอาหารวิเศษขนาดไหน มีราคาแพงขนาดไหนมา
ให้ ก็จะรับประทานไม่ลง รับประทานไม่ได้ แต่อย่างอืน่ ไม่ได้เป็ นอย่างนี้
สิง่ ทีพ่ วกเราแสวงหากันอยู่ทกุ วันนี้ ก็คอื ลาภยศสรรเสริญสุขนี่เอง ทุกวันนี้เราออกไป
ทํางานทําการ ก็เพือ่ หาเงินหาทอง หาตําแหน่ง อยากจะได้เลือ่ นขัน้ จากขัน้ นี้ก็อยากจะ
เป็ นขัน้ นัน้ อยากให้คนชื่นชมยินดีสรรเสริญ ให้รางวัล ให้ใบประกาศนียบัตร ให้
ปริญญาดุษฎีบณั ฑิต เป็ นปริญญาทีไ่ ด้มาโดยไม่ตอ้ งรํา่ เรียน เพราะชื่นชมยินดีในความรู้
ในความสามารถ อยากได้ความสุขจากการไปดูไปฟังไปดืม่ ไปรับประทาน ทีไ่ ม่อม่ิ พอ
ต่อให้ได้มามากเพียงไร ก็ยงั รู้สกึ ว่างๆอยู่ในใจ เพราะไม่ใช่อาหารของใจนัน่ เอง
เหมือนกับสูดลม ไม่ทาํ ให้ร่างกายอิม่ ได้เลย อาหารของร่างกายต้องเป็ นกับข้าวกับปลา
ของหวานของคาวต่างๆ ถึงจะทําให้ร่างกายอิม่ ได้ ฉันใดใจจะอิม่ ได้ก็ต่อเมือ่ ได้อาหารใจ
ก็คอื บุญและกุศลนี่เอง ทีพ่ วกเรามาทํากันในวันนี้ เป็ นการเติมอาหารให้กบั ใจ เป็ นการ
พัฒนาใจให้สูงขึ้นไปด้วย จึงเรียกว่าเป็ นการสร้างความสุขและความเจริญทีแ่ ท้จริง ถ้า
เต็มใจให้ จะมีความสุขใจ ถ้าจําใจให้ จะไม่สุขใจ การให้จงึ ต้องให้ดว้ ยความเต็มใจ ด้วย
ความยินดี ถ้ามาทําบุญวันนี้อย่างไม่เต็มใจ มาเพราะถูกบังคับให้มา จะไม่สุขใจ เพราะ
ไม่ได้ให้ดว้ ยความเต็มใจ ทานเป็ นการให้ จะเป็ นบุญคือความสุขใจขึ้นมาได้ ก็ต่อเมือ่ เรา
ให้ดว้ ยความพอใจ ด้วยความยินดี ถ้าให้ดว้ ยความจําใจ เสียดายไม่อยากจะให้ ให้ไป
แล้วจะไม่ได้บญ
ุ เพราะบุญคือความสุขใจความอิม่ ใจ ดังนัน้ เวลาเราทําบุญ ให้ดูใจเป็ น
หลัก ทําแล้วมีความสุขใจอิม่ เอิบใจหรือไม่ ถ้าฝื นทําจะไม่ได้บญ
ุ เท่าทีค่ วร
เวลาทําบุญจึงควรทําด้วยความเต็มใจ ไม่วา่ จะเป็ นการให้ข ้าวของต่างๆแก่ผูอ้ น่ื หรือรับ
ใช้ผูอ้ น่ื รับใช้บดิ ามารดาผูม้ พี ระคุณ ถ้ามีความเต็มใจมีความยินดีก็จะมีความสุขใจ ถ้า
จําใจทําก็จะหงุดหงิดใจ ไม่มคี วามสุข เวลาทําบุญให้ทานจึงควรคิดว่า เป็ นการให้อาหาร
กับจิตใจ ทําด้วยความเต็มใจ แล้วจะมีความสุข นอกจากการให้แล้ว การไม่เบียดเบียน
ผูอ้ น่ื
ก็เป็ นการสร้างความสุขและความเจริญให้กบั เราเช่นเดียวกัน เวลาทีเ่ ราไม่
เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่ฆ่าผูอ้ น่ื ไม่เอาทรัพย์ของผูอ้ น่ื มาโดยไม่ได้รบั อนุญาต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
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สามีภรรยาบุตรธิดาของผูอ้ น่ื ไม่พูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง ไม่เสพสุรายาเมา จะมี
ความสบายใจ ไม่วนุ่ วายกังวลใจ ต่างกับเวลาทีไ่ ปเบียดเบียนผูอ้ น่ื จะมีความวุน่ วาย
ความหวาดกลัว ความกังวล กลัวถูกจับไปลงโทษ ไปใช้เวรใช้กรรม ไม่ได้รบั การยกย่อง
นับถือ ไม่เหมือนกับผูท้ ต่ี งั้ อยู่ในศีลในธรรม ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื จะได้รบั การยกย่องนับ
ถือ ถ้าบวชเป็ นพระ เพียงแต่โกนหัวห่มผ้าเหลืองพอออกมาจากโบสถ์ ก็มคี นกราบไหว้
แล้ว เพราะเชื่อว่าเป็ นคนดีมศี ีล แม้แต่พ่อแม่ยงั กราบลูกเลย เพราะเป็ นการสร้าง
ความสุขและความเจริญทีแ่ ท้จริง จึงไม่ควรมองข้ามการรักษาศีลเป็ นอันขาด ถ้าอยากจะ
เป็ นคนดี น่าเคารพนับถือ มีความสุขสบายใจ รักษาศีล ๕ ให้ได้ อย่าหลงไปตามกระแส
ของโลก ซึง่ เป็ นกระแสของคนมืดบอด ไม่รู้วา่ อะไรดีอะไรชัว่ เห็นกลับตาลปัตร เห็น
กงจักรเป็ นดอกบัว เห็นความเสือ่ มเป็ นความเจริญ
เช่นผูท้ ไ่ี ปเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเสพสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ ว
กลางคืน ประพฤติผดิ ประเวณี ไปแย่งสามีภรรยาของผูอ้ น่ื คิดว่าตนเก่งและฉลาด แต่
ไม่รู้ถงึ ผลทีจ่ ะตามมาต่อไป เพราะใจมืดบอดขาดแสงสว่างแห่งธรรม ไม่เหมือนกับใจ
ของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันต์ ทีม่ แี สงสว่าง สามารถมองเห็นสิง่ ทีต่ าเนื้อไม่
สามารถมองเห็นได้ สามารถมองเห็นใจของสัตว์โลกและใจของท่านเองได้ ว่านอกจากมี
ร่างกายแล้วยังมีใจด้วย เหมือนกับต้นไม้ นอกจากมีลาํ ต้นมีใบมีก่งิ ก้านแล้ว ก็ยงั มีราก
ด้วย แต่คนส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นรากกัน ถ้าไม่ถอนต้นไม้ออกจากดินก็จะไม่เห็นราก
ฉันใดคนทีม่ คี วามมืดบอดทางธรรมะก็จะไม่เห็นใจ ไม่เห็นตัวจิต หลังจากทีร่ ่างกายตาย
ไปแล้ว ตัวจิตนี้ยงั ต้องเดินทางไปต่อ ต้องไปเกิดใหม่ ต้องไปมีร่างกายใหม่ ถ้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ แล้วก็ไปทําผิดศีลผิดธรรม ตายไปก็จะต้องไปอบาย คําว่า
อบายมุขนี้แปลว่าทวารสู่อบาย ประตูสู่อบาย ผูท้ ไ่ี ปเกี่ยวข้องไปยุ่งกับการเสพสุรายาเมา
เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน มีความเกียจคร้าน คบคนชัว่ เป็ นมิตรแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วก็
จะต้องไปทําบาปทํากรรม เช่นไปเล่นการพนันจนหมดเงินหมดทอง ก็ตอ้ งไปหาเงินมา
โดยวิธีมชิ อบ ไปลักเล็กขโมยน้อย ไปปล้น ไปจี้ ไปโกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื ขอยืมเงินทอง
แล้วก็ไม่ใช้คนื ไปปล้นไปจี้แล้วมีการต่อสูก้ นั ก็ตอ้ งฆ่าผูอ้ น่ื เมือ่ ได้ทาํ บาปทํากรรมแล้ว
ใจก็ตอ้ งไปสู่อบาย ทีอ่ ยู่ของสัตว์เดรัจฉานทัง้ หลาย เช่นสุนขั แมวเป็ นต้น หรือไปนรก
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คือสภาพของใจทีม่ คี วามรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลา เหมือนกําลังถูกไฟเผา เช่นเวลาทีม่ คี วาม
เคียดแค้น ความโกรธ ความทุกข์
เมือ่ ได้ทาํ บาปทํากรรมแล้ว ใจจะมีความรุ่มร้อน เมือ่ ตายไปความรุ่มร้อนก็จะติดไปกับใจ
กลายเป็ นนรกขึ้นมา นรกไม่ได้เป็ นสถานทีเ่ หมือนวัดญาณฯ ทีเ่ ดินทางมาถึงได้โดย
รถยนต์ แต่นรกคือสภาพจิตใจของเรา ถ้ามีความรุ่มร้อนใจก็กาํ ลังตกนรก ถ้ามีความสุข
ความอิม่ เอิบใจ เช่นวันนี้เรามาทําบุญ เรามีความสุขมีความอิม่ เอิบใจ ขณะนี้เรากําลังอยู่
ในสวรรค์ ใจของเรากําลังอยู่ในสวรรค์ เพราะสวรรค์หรือนรกไม่ได้เป็ นสถานที่ แต่เป็ น
สภาวะใจของเราทีเ่ ปลีย่ นไปเรื่อยๆ ตามบุญตามบาปกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ในขณะทีเ่ ราเป็ น
มนุษย์ เราจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกอยู่เป็ นประจํา แต่ข้นึ ไม่นานและตกไม่นาน เพราะเรา
ดีใจมีความสุขเดีย๋ วเดียว เดีย๋ วก็มคี วามทุกข์มคี วามวุน่ วายใจ เนื่องจากมีสง่ิ ต่างๆมา
คอยกระทบอยู่เรื่อยๆ ทําให้เราทําบุญทําบาปสลับกันไป จึงมีความสุขมีความทุกข์
สลับกันไปเรื่อยๆ ถ้าฉลาดรู้จกั ทําบุญละบาปให้กบั ใจ ก็จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์
ถ้าไม่ฉลาดก็จะสร้างความทุกข์มากกว่าความสุข เพราะว่าความสุขและความทุกข์เกิด
จากการกระทําของใจ ถ้าใจคิดดี เช่นวันนี้ คิดมาทําบุญทําทาน มารักษาศีล มาฟังเทศน์
ฟังธรรม ใจก็มคี วามสุข ถ้าใจคิดไม่ดี คิดไปเล่นการพนัน ไปเสพสุรายาเมา ก็ตอ้ งเกิด
ความทุกข์ตามมา เวลาเล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัว หรือไปเสพสุรายาเมาแล้วไป
ทะเลาะวิวาท ไปทุบไปทําลายสิง่ ของของผูอ้ น่ื ขับรถยนต์ไปชนผูอ้ น่ื ไปประสบกับ
อุบตั เิ หตุ ใจก็จะต้องวุน่ วายมีความทุกข์ เกิดจากการกระทําของใจทัง้ นัน้ ไม่ได้เกิดจาก
ใครเลย เนื่องจากไม่มปี ญั ญา ไม่ฉลาด ทีจ่ ะดูแลรักษาใจให้มคี วามสุข ให้อยู่ในสวรรค์
นัน่ เอง ใจจึงตกนรกอยู่เรื่อยๆ
เวลาทีใ่ จไม่มรี ่างกายแล้ว ตอนนัน้ จะไม่มอี ะไรมากระทบ ให้ไปทําบาปหรือบุญ ถ้าใจมี
ความทุกข์ก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆ จนกว่าความทุกข์จะหมดไป เป็ นเหมือนไฟกับเชื้อไฟ ถ้า
ยังมีเชื้อไฟอยู่ไฟก็จะไหม้ไปเรื่อยๆ จนกว่าเชื้อไฟจะหมด ใจทีต่ กนรกก็จะเป็ นอย่างนัน้
จะมีความทุกข์ไปจนกว่าบาปกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้จะหมดไป เมือ่ หมดไปแล้วก็จะได้กลับมา
เกิดเป็ นมนุษย์อกี อาจจะต้องไปใช้กรรมอย่างอืน่ ต่อก่อน อาจจะต้องไปเป็ นเปรตก่อน
40

จึงจะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ มาสร้างบาปสร้างบุญใหม่ ขึ้นอยู่วา่ จะฉลาดหรือโง่ ถ้าได้
อยู่ใกล้คนฉลาดก็จะคอยสอนให้ทาํ บุญ ทําความดี ละบาป ถ้าอยู่กบั คนโง่ ก็จะสอนให้
ทําบาป ไม่ให้ทาํ บุญ ถ้าเชื่อก็จะทําตาม ถ้าสอนให้ทาํ ดีก็จะได้ไปทีด่ ี เช่นพวกเรามาวัดกัน
เพราะมีคนสอน ถ้าไม่ใช่พ่อแม่ก็อาจจะเป็ นพีน่ อ้ ง เป็ นญาติสนิทมิตรสหาย อาจจะเป็ น
ธรรมะทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มา ถ้าไม่เช่นนัน้ ก็เป็ นบุญเก่าทีไ่ ด้สะสมไว้ ทีย่ งั มีเหลืออยู่ในใจ ก็จะ
ชักจูงหรือผลักดันให้ทาํ บุญต่อ เช่นเดียวกับบาปทีย่ งั มีเหลืออยู่ในใจ ก็จะชักจูงหรือ
ผลักดันให้ไปทําบาปต่อ บุญและบาปนี้เราสามารถเลือกทําได้ ขณะใดทีจ่ ติ คิดจะทําบาป
เราก็ยบั ยัง้ ได้ อยากจะเสพสุรายาเมาก็ยบั ยัง้ ได้ อยากจะเล่นการพนันก็ยบั ยัง้ ได้ อยู่ทเ่ี รา
ไม่มใี ครบังคับเราได้ เช่นเดียวกับการทําบุญทําความดี ถ้าอยากจะทํา แต่ไม่ได้ทาํ ก็จะ
ไม่ได้บญ
ุ เวลาอยากทําอะไร ต้องใช้ปญั ญาแยกแยะดูวา่ เป็ นบุญหรือเป็ นบาป ถ้าเป็ นบุญ
ก็รีบทําเลย พอคิดอยากจะทําบุญก็ทาํ ทันทีเลย คิดอยากจะทําบาปก็รบี ระงับทันที อย่า
ไปคิดว่าไม่เป็ นไร เล็กๆน้อยๆ ทําแล้วไม่เกิดอะไร ครัง้ นี้ทาํ ไปแล้วอาจจะไม่เกิดอะไร
แต่ครัง้ ต่อไปจะทํามากขึ้น จะทําหนักขึ้นไปเรื่อยๆ
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ระมัดระวังกับเรื่องบาปกรรมทัง้ หลาย แม้จะเป็ นเรื่องเล็กน้อย
เท่าผงธุลกี ็ตาม ก็อย่าไปทํามัน ทําแล้วจะติดเป็ นนิสยั จะทําง่ายขึ้นทําบ่อยขึ้นทํามากขึ้น
จะกลายเป็ นกรรมใหญ่เป็ นบาปใหญ่ข้นึ มา เช่นเดียวกับการทําบุญ ถึงแม้จะเป็ นการ
ทําบุญเล็กๆน้อยๆ ก็ให้รีบทําเสีย อย่าไปคิดว่าทําได้นิดเดียว สูค้ นอืน่ ไม่ได้ รอให้รวย
ก่อนค่อยทํา ก็จะไม่ได้ทาํ เลย เพราะเมือ่ รวยแล้วก็จะเสียดายจะหวงเงินทอง ก็จะไม่
อยากทําอยู่ดี ดังนัน้ เมือ่ เราอยากจะทําบุญ ถึงแม้จะมีเพียงแต่ข ้าวเปล่าๆ ก็ขอให้ทาํ ไป
จะได้ตดิ เป็ นนิสยั ต่อไปถ้ามีเงินมาก ก็จะซื้อกับข้าวกับปลาใส่บาตรได้ ซื้อจีวร ซื้อยา
ซื้อเครื่องสังฆทานถวายได้ อย่าไปมองคนอืน่ ให้มองตัวเรา เพราะคนเราสร้างบุญสร้าง
กุศลมาไม่เท่ากัน คนทีไ่ ด้สร้างบุญสร้างกุศลมามาก ก็เป็ นเหมือนคนทีเ่ รียนหนังสือมา
มาก เวลาเข้าโรงเรียนก็ได้เรียนชัน้ สูงต่อเลย ถ้ายังไม่ได้เรียนมาเลยก็ตอ้ งเริ่มต้นทีช่ นั้
อนุบาลก่อน ฉันใดการสร้างบุญสร้างกุศลก็เป็ นอย่างนัน้ ทํามาไม่เท่ากัน อานิสงส์ของ
บุญจึงปรากฏไม่เท่ากัน ทําให้พวกเรามีความแตกต่างกัน มีความสุขความเจริญ มีรูปร่าง
หน้าตา มีอายุมสี ุขภาพต่างกัน คนทีท่ าํ บุญมากกว่าย่อมได้มากกว่า คนทีท่ าํ น้อยกว่า
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ย่อมได้นอ้ ยกว่า เป็ นเรื่องธรรมดา เพราะบุญบารมีแข่งกันไม่ได้ มีสุภาษิตทีว่ า่ แข่ง
รถแข่งเรือพอแข่งกันได้ แต่บญ
ุ บารมีแข่งกันไม่ได้ มีแต่จะต้องทํากัน ของใครของมัน
ทําให้มาก เมือ่ ถึงเวลาทีอ่ านิสงส์ของบุญบารมีจะส่งผล ก็จะทําให้เราได้ความสุขความ
เจริญ ในปัจจุบนั นี้ถงึ แม้อยากจะสุขอยากจะเจริญเพียงไร ถ้าไม่ได้สร้างบุญสร้างบารมี
มาในอดีต ต่อให้อยากไปจนวันตายก็จะไม่ได้มา จึงควรเชื่อว่าการสร้างบุญสร้างกุศล
เป็ นการสร้างความสุขสร้างความเจริญทีแ่ ท้จริง เป็ นทางทีถ่ ูกต้อง ทางทีด่ ที ส่ี ุด ดีกว่าการ
สร้างความสุขความเจริญทีไ่ ม่ถาวร คือความสุขความเจริญทางลาภยศสรรเสริญสุข อย่า
หลงไปติดกับดักนี้ เพราะจะทําให้ทกุ ข์ในภายหลัง จะต้องไปเกิดในทีต่ าํ ่ ในทีไ่ ม่ดี ขอให้
เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วหมันสร้
่ างบุญสร้างกุศลกันเทอญ แล้วความสุขและความเจริญที่
แท้จริง จะเป็ นสมบัตขิ องพวกเราอย่างแน่นอน การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอ
ยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๕๕

วันอาสาฬหบูชา
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

วันนี้เป็ นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เป็ นวันอาสาฬหบูชา เป็ นวันคล้ายวันเกิดของ
พระพุทธศาสนา เป็ นวันก่อตัง้ พระพุทธศาสนา เป็ นครัง้ แรกทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง
พระธรรมเทศนา ประกาศพระศาสนา สังสอนสั
่
ตว์โลกเมือ่ ๒๕๙๕ ปี มาแล้ว พระ
พุทธศักราชนับเริ่มต้นตัง้ แต่วนั ทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรง
ประกาศพระศาสนา ๔๕ ปี ก่อนทีจ่ ะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ถ้าอยากจะทราบอายุ
ของพระพุทธศาสนา ก็เอาปี พ.ศ.บวกกับ ๔๕ ปี เข้าไป ปี น้ ี พ.ศ. ๒๕๕๐ บวกอีก ๔๕ ปี
เป็ น ๒,๕๙๕ ปี นี่คอื อายุของพระพุทธศาสนา ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าศาสนาจะอยูไ่ ด้
๕,๐๐๐ ปี ตอนนี้ก็เลยครึ่งหนึ่งไปแล้ว แต่ก็ยงั เป็ นทีพ่ ง่ึ ของสัตว์โลกได้ ถึงแม้
พระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่กบั เราแล้วก็ตาม
เพราะศาสนาไม่ได้อยู่ทส่ี รีระร่างกายของ
พระพุทธเจ้า
แต่อยูท่ พ่ี ระธรรมคําสอนทีท่ รงตรัสไว้ชอบแล้ว นี่คอื ศาสดาแทน
พระพุทธเจ้า หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงจากพวกเราไปแล้ว พวกเราจึงไม่ได้อยู่
ปราศจากพระศาสดา ไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้า ตราบใดทีย่ งั มีการสังสอนอบรม
่
พระธรรมคําสอน มีการศึกษา มีการปฏิบตั ิ มีการบรรลุผล มีการเผยแผ่ให้กบั ผูอ้ น่ื นี่
คือการสืบทอดพระศาสนาทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงริเริ่ม เมือ่ ๒,๕๙๕ ปี มาแล้ว
ในเบื้องต้นตอนทีไ่ ด้ทรงตรัสรู้ใหม่ๆ ในวันเพ็ญเดือน ๖ วันวิสาขบูชา ทรงท้อพระทัย ไม่
อยากจะประกาศพระศาสนา ไม่อยากทีจ่ ะสังสอนสั
่
ตว์โลก ทรงเห็นว่าสิง่ ทีไ่ ด้ทรงตรัสรู้
เห็นนัน้ เป็ นสิง่ ทีย่ ากสําหรับสัตว์โลกจะปฏิบตั ไิ ด้ จึงไม่ปรารถนาทีจ่ ะสังสอนสั
่
ตว์โลก
ต่อมามีทา้ วมหาพรหม ได้มากราบอาราธนา ขอให้เมตตากรุณาต่อสัตว์โลก หลังจากทีไ่ ด้
ทรงพิจารณา ก็ทรงเห็นว่าสัตว์โลกมีระดับสติปญั ญาทีต่ ่างกัน ทรงจําแนกไว้เป็ น ๔ พวก
ด้วยกัน เปรียบเหมือนบัว ๔ เหล่า คือ ๑. บัวทีอ่ ยู่เหนือนํา้ แล้ว พอได้รบั แสงอาทิตย์ก็
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จะบานออกมา เปรียบเหมือนคนทีฉ่ ลาดมาก มีความรู้มาก พอได้ยนิ ได้ฟงั เพียงคําสอง
คํา ก็จะเข้าใจ สามารถรู้ตามได้ ๒. บัวทีเ่ พิง่ โผล่พน้ นํา้ ต้องรออีกวันสองวันถึงจะบานได้
เป็ นเหมือนคนทีม่ สี ติปญั ญารองลงมา ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั หลายๆครัง้ ก็จะบรรลุธรรมได้ ๓.
บัวทีย่ งั อยู่ใต้นาํ้ ทีจ่ ะโผล่เหนือนํา้ ในลําดับต่อไป เป็ นเหมือนคนทีม่ สี ติปญั ญาปานกลาง
ต้องใช้เวลาศึกษาไปเรื่อยๆก่อน ชาติน้ อี าจจะยังไม่ได้บรรลุธรรม ได้แต่สะสมบุญบารมี
ไปก่อน ๔. บัวทีอ่ ยู่กน้ บ่อก้นสระ อยู่กบั ตมกับโคลน จะไม่มโี อกาสโผล่ข้นึ มาเหนือนํา้
และบานได้เลย เพราะจะกลายเป็ นอาหารของปูของปลาไป เปรียบเหมือนคนทีม่ ี
สติปญั ญาทึบ หูหนวกตาบอดทางปัญญา พวกนี้จะไม่เชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
จะไม่เชื่อว่าบาปมีจริง บุญมีจริง นรกมีจริง สวรรค์มจี ริง สังสอนไปก็
่
เสียเวลาเปล่าๆ
เหมือนกับเทนํา้ ใส่แก้วทีค่ วํา่ ไว้ เทลงไปเท่าไรก็ไม่สามารถเก็บนํา้ ได้แม้แต่หยดเดียว
เพราะไม่ได้หงายแก้วขึ้นมา พระพุทธเจ้าจึงทรงไม่สอนคนเหล่านี้ จะทรงสอนแต่พวกทีม่ ี
โอกาสจะบรรลุธรรมได้
จึงทรงมุง่ สอนพวกทีม่ สี ติปญั ญาแหลมคมก่อน พร้อมจะบรรลุธรรมได้ทนั ที ถ้าได้ยนิ ได้
ฟังสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
จึงทรงคิดถึงพระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ ทีเ่ คยติดตาม
ปรนนิบตั พิ ระพุทธเจ้ามา แต่ได้แยกทางไปตอนก่อนทีจ่ ะทรงตรัสรู้ ทรงเห็นว่าพระปัญจ
วัคคียม์ บี ารมีพร้อมทีจ่ ะบรรลุธรรมได้ ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าจะทรงสอน จึง
ทรงมุง่ ไปหาพระปัญจวัคคีย ์ ในวันนี้คอื วันเพ็ญเดือน ๘ ทรงแสดงพระธรรมเทศนาครัง้
แรกโปรดพระปัญจวัคคีย ์ พระธรรมเทศนานี้มชี ่อื ว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แสดงพระ
อริยสัจ ๔ ธรรมทีท่ าํ ให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมา คือความจริง ๔
ประการ ทีเ่ กี่ยวข้องกับสัตว์โลกทุกตัวทุกบุคคล ไม่วา่ จะอยู่ในสมัยไหน สัตว์โลกทีเ่ กิด
มาในโลกนี้จะต้องอยู่ภายใต้สจั จะทัง้ ๔ นี้ คือ ทุกข์ สมุทยั นิ โรธ มรรค ทุกข์หมายถึง
ความทุกข์ใจ สัตว์โลกเมือ่ เกิดมาแล้วย่อมมีความทุกข์ใจด้วยกันทัง้ นัน้ มีความไม่สบาย
ใจ กังวลใจ เสียใจ หวาดกลัวเป็ นต้น ความทุกข์น้ ที รงตรัสว่าเกิดจากอริยสัจข้อที่ ๒ คือ
สมุทยั ต้นเหตุของความทุกข์ ประกอบด้วยตัณหาความอยาก ๓ ชนิดด้วยกันคือ ๑.
กามตัณหา ความอยากในกาม ๒. ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น ๓. วิภวตัณหา
ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น ความอยากทัง้ ๓ นี้ทท่ี าํ ให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
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เช่นอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็ตอ้ งห่วงกังวลกับร่างกาย เพราะต้องอาศัย
ร่างกายเป็ นเครื่องมือหาความสุข ถ้าร่างกายพิกลพิการไป ก็จะไม่สามารถหาความสุข
ทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ ถ้าตาบอดไปก็จะไม่สามารถหาความสุขจากการดูสง่ิ ต่างๆได้ ถ้า
หูหนวกก็ไม่สามารถหาความสุขจากการฟังสิง่ ต่างๆได้ นี่คอื ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความ
อยากในรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ตอ้ งละความอยากนี้เสีย คืออย่า
ไปอยากดู อยากฟัง อยากลิ้มรส อยากดมกลิน่ อยากสัมผัสกับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ทางร่างกาย
ปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ มีอะไรดูก็ดูไป มีอะไรฟังก็ฟงั ไป ไม่มกี ็ไม่เดือดร้อน ถ้า
อย่างนี้ก็จะไม่ทกุ ข์ แสดงว่าไม่มคี วามอยากทางรูปเสียงกลิน่ รส ไม่มกี ามตัณหา ความ
อยากในกาม พระพุทธเจ้าจึงทรงสังสอนถ้
่
าอยากจะดับความทุกข์ใจ ก็ตอ้ งละความอยาก
ทัง้ ๓ เสีย อย่าไปอยาก เพราะอยากแล้วเป็ นทุกข์ อย่าไปอยากดีกว่า จะมีความสุขที่
ดีกว่า เวลาได้อะไรมาก็มคี วามสุขใจ แต่พอเสียอะไรไปก็มคี วามทุกข์ตามมา ถ้าไม่อยาก
กับอะไรเลย เวลาเสียอะไรไปก็จะไม่เสียใจ จะรู้สกึ เฉยๆ จะมีความสุขทัง้ ๆทีเ่ สียสิง่ ต่างๆ
ไป เพราะมีความสุขทีด่ กี ว่า ทีเ่ กิดจากการดับความอยากนัน่ เอง พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน
ให้ดบั ความทุกข์ให้ได้ คือทํานิ โรธ อริยสัจข้อที่ ๓ ให้แจ้ง ด้วยการเจริญมรรค อริยสัจ
ข้อที่ ๔ ทีเ่ ป็ นเครื่องมือดับทุกข์ใจ ประกอบด้วย ทานคือการให้ ศีลการไม่เบียดเบียน
กัน ภาวนาการทําจิตใจให้สงบ ให้เกิดปัญญา ให้เข้าใจในความจริงของชีวติ ว่า ความ
ทุกข์เกิดจากความอยาก ความสุขเกิดจากการไม่อยาก ต้องตัดความอยากให้หมดสิ้นไป
ด้วยการทําบุญให้ทานรักษาศีลและภาวนา
นี้คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนในวั
่
นแรก หลังจากนัน้ ก็มพี ระปัญจวัคคียห์ นึ่งท่าน ได้
มีดวงตาเห็นธรรม ได้บรรลุเป็ นพระโสดาบัน เป็ นพระอริยะขัน้ ที่ ๑ พ้นจากการเกิดใน
อบาย มีภพชาติเหลือไม่เกิน ๗ ชาติ จะเกิดแต่ในสุคติ คือภพของมนุษย์ของเทพเท่านัน้
นี่คอื อานิสงส์ทเ่ี กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมครัง้ แรก หลังจากนัน้ ก็ทรงแสดงพระธรรม
เทศนาโปรดพระปัญจวัคคียอ์ กี ๒,๓ ครัง้ พระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ ก็ได้บรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ เป็ นผูส้ ้นิ กิเลสตามพระพุทธเจ้า ไม่ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ไม่ตอ้ งแก่
ไม่ตอ้ งเจ็บ ไม่ตอ้ งตาย ไม่ตอ้ งพลัดพรากจากกัน จิตได้เข้าสู่พระนิพพาน มีความสุข
เต็มทีต่ ลอดไป ตลอดอนันตกาล ไม่มที ส่ี ้นิ สุด นี่คอื สิง่ ทีผ่ ูป้ ฏิบตั จิ ะได้รบั จากการน้อม
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เอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษาและปฏิบตั ิ
จิตใจจะค่อยเจริญขึ้นไป
เรื่อยๆ เพราะการปฏิบตั จิ ะชําระกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจ ทีเ่ ป็ นเหตุทาํ ให้ทุกข์วนุ่ วายใจ
ให้ปฏิบตั มิ ากขึ้นไปเรื่อยๆ จากทานก็รกั ษาศีล จากศีลก็ภาวนา นัง่ สมาธิทาํ จิตใจให้สงบ
ด้วยอุบายวิธีต่างๆ จะสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ สวดไปภายในใจไม่ตอ้ งออกเสียงก็ได้ ข้อ
สําคัญเวลาสวด ให้มสี ติรู้อยู่กบั การสวด อย่าเผลอไปคิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ ให้อยู่กบั บท
สวดมนต์อย่างเดียว สวดไปเรื่อยๆ จิตจะค่อยสงบลงไปๆจนสงบนิ่ง ก็จะปรากฏ
ความสุขสบายใจขึ้นมา เป็ นการดับทุกข์วธิ ีหนึ่ง
เวลาไม่สบายอกไม่สบายใจ คิดถึงเรื่องนัน้ คิดถึงเรื่องนี้แล้วทําให้เกิดความกังวล ความ
วุน่ วายใจ ก็อย่าไปคิดถึงมัน ให้สวดมนต์แทน สวดบทไหนก็ได้ทจ่ี าํ ได้ บทสัน้ ก็ได้ บท
ยาวก็ได้ ข้อสําคัญคือให้สวดไปเรื่อยๆ สวดหลายๆรอบ อย่าไปคิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้ไม่
สบายใจ พอสวดไปสักระยะหนึ่งก็จะลืมเรื่องทีท่ าํ ให้เราไม่สบายใจ ความสุขก็จะปรากฏ
ขึ้นมา เราก็จะรู้วา่ เรื่องต่างๆไม่สาํ คัญเลย อะไรจะเกิดก็เกิด ใครจะอยู่ก็อยู่ ใครจะจาก
ไปก็จากไป ไม่สาํ คัญอะไร เพราะเรามีความสุขได้โดยไม่ตอ้ งมีอะไร นี้คอื ผลทีจ่ ะเกิดขึ้น
จากการสวดมนต์ ทําจิตใจให้สงบ จะรู้ข้นึ มา จะเกิดปัญญาขึ้นมาว่า ไม่มอี ะไรก็มี
ความสุขได้ จะเสียอะไรไปมากน้อยเพียงไร ก็ไม่เป็ นปัญหาเลย เพราะยังมีความสุขได้
ด้วยการสวดมนต์น่เี อง นี่คอื วิธีดบั ทุกข์ เป็ นการสร้างความสุขอย่างแท้จริง ความสุข
อย่างอืน่ ทีต่ อ้ งอาศัยสิง่ นัน้ สิง่ นี้ อาศัยคนนัน้ คนนี้ เป็ นความสุขทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่รู้
ว่าคนนัน้ คนนี้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ จะอยู่กบั เราไปตลอดหรือไม่ จะเปลีย่ นไปหรือเปล่า ถ้า
เปลีย่ นไปหรือจากไป เราก็ตอ้ งเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ นี่คอื ความสุขทีเ่ กิดจากการมี
สิง่ ต่างๆ มีบคุ คลนัน้ มีบคุ คลนี้ ความสุขทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบตั กิ นั ไม่
ต้องพึง่ พาอาศัยสิง่ นัน้ สิง่ นี้หรือบุคคลนัน้ บุคคลนี้เลย แต่อาศัยความศรัทธาคือความเชื่อ
เชื่อว่าสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
ปฏิบตั นิ นั้ เป็ นการสร้างความสุขทีแ่ ท้จริง เมือ่ มี
ศรัทธาแล้วจะมีความขยันหมันเพี
่ ยร ทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม จะไม่เสียดายกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้
เลย
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ทรงสอนให้ทาํ บุญทําทานก็ทาํ อย่างเต็มใจ ไม่เสียดายกับสิง่ ทีใ่ ห้ไป เพราะรู้วา่ ไม่ได้ให้
ความสุขทีแ่ ท้จริง เวลาให้แล้วใจจะเบาจะสุข ไม่ตอ้ งกังวลกับสิง่ นัน้ อีกต่อไป ถ้ายังมีสง่ิ
นัน้ อยู่ก็ยงั ต้องคอยดูแลรักษา คอยหวงคอยกังวล เวลาสูญเสียไปหายไป ก็จะต้องเสีย
อกเสียใจ ถ้าให้ผูอ้ น่ื ไปด้วยความยินดี ด้วยความพอใจ คิดว่าเป็ นการช่วยเหลือกัน เป็ น
การทําบุญทําทาน ก็จะเกิดความสุขขึ้นมา จึงอย่าเสียดายกับสิง่ ต่างๆทีเ่ หลือกินเหลือใช้
เอาไปแจกจ่ายช่วยเหลือผูท้ เ่ี ดือดร้อน จะช่วยระงับดับความทุกข์ความกังวลใจในวัตถุ
ข้าวของต่างๆได้ จะลดความอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ลงไปด้วย เวลาให้แล้วจะอิม่ เอิบใจ จะ
ไม่อยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ จึงควรเสียสละให้มาก ให้ทานให้มาก ถ้ามีเวลาว่างก็ฝึกทําจิตใจ
ให้สงบ ไหว้พระสวดมนต์ แทนทีจ่ ะเสียเวลาไปดูหนังฟังเพลง ทําให้จติ ใจฟุ้งซ่านวุน่ วาย
หิวกระหายไม่รู้จกั จบจักสิ้น เอาเวลามาฝึ กทําจิตใจให้สงบ ด้วยการสวดมนต์จะดีกว่า
ถ้าสวดมนต์เป็ นทําสมาธิเป็ นแล้ว ต่อไปไม่ตอ้ งไปเทีย่ วข้างนอกให้เสียเวลา เพราะมีท่ี
เทีย่ วอยู่ในบ้านแล้ว อยู่ในตัวเรา เทีย่ วข้างในดีกว่า เทีย่ วด้วยการสวดมนต์ พอสวด
มนต์แล้วจิตใจจะสงบอิม่ เอิบใจพอใจ จะไม่อยากไปไหน ไม่อยากได้อะไร ไม่ดกี ว่าหรือ
เพราะความอยากเป็ นโทษ เมือ่ อยากแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องดิ้นรนหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้มา หา
มาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยพอ ได้มาแล้วก็อยากจะได้ใหม่อกี ก็จะต้องดิ้นรนไป
เรื่อยๆ จนแก่ตายไป ก็ตอ้ งไปเกิดใหม่ ไปดิ้นรนใหม่ ทําอย่างนี้มานับไม่ถว้ นแล้ว ไม่รู้ก่ี
รอบแล้ว ตายเกิดมาไม่รู้ก่รี อบแล้ว ไม่เบือ่ กันบ้างเลยหรือ ทําไมไม่ทาํ ตามพระพุทธเจ้า
คือทําจิตใจให้สงบ จะได้ไม่อยากได้อะไร ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป ไม่ตอ้ งไปแก่ ไม่ตอ้ ง
ไปเจ็บ ไม่ตอ้ งไปตาย ไม่ตอ้ งพลัดพรากจากกัน นี่คอื ทางของผูป้ ระเสริฐ ของผูท้ ร่ี ู้จริง
เห็นจริง เป็ นทางไปสู่ความสุขทีแ่ ท้จริง ไม่มที างอืน่ ทางอืน่ มีแต่ความทุกข์ ความวุน่ วาย
ความเศร้าโศกเสียใจ การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๕๖

วันเข้าพรรษา

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐
วันนี้เป็ นวันเข้าพรรษา เป็ นวันทีพ่ ระภิกษุสงฆ์จะต้องอธิษฐานอยูจ่ าํ พรรษาทีว่ ดั ใดวัด
หนึ่ง ทีใ่ ดทีห่ นึ่งตลอดเวลา ๓ เดือน ไม่จาริกไม่เดินทางไปค้างแรมทีอ่ น่ื ยกเว้นถ้ามีเหตุ
ฉุกเฉินเหตุจาํ เป็ น ก็ทรงอนุญาตให้ไปค้างได้ไม่เกิน ๗ วัน ๗ คืน เช่นบิดามารดา
อุปชั ฌาย์ครูบาอาจารย์ไม่สบาย ไปดูแลรักษาท่านได้ ไปได้ ๗ วัน ๗ คืน ก็ตอ้ งกลับมา
ถ้ายังจําเป็ นต้องไปใหม่ก็ไปได้อกี ไปไม่เกินครัง้ ละ ๗ วัน ๗ คืน ถ้ากุฏวิ หิ ารเกิดชํารุด
ขึ้นมากะทันหัน ต้องไปหาวัสดุต่างๆมาซ่อมแซม ก็สามารถไปได้เช่นเดียวกัน ถ้าศรัทธา
ญาติโยมนิมนต์ไปในงานบุญก็ไปได้ ถ้ามีสหธรรมิกคือพระภิกษุดว้ ยกัน มีความกําหนัด
อยากจะลาสิกขาลาเพศ ก็สามารถไปยับยัง้ ได้ นี่คอื ข้อยกเว้นในกรณีทต่ี อ้ งจาริกไปค้าง
แรมทีอ่ น่ื ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นก็ตอ้ งอยู่คา้ งแรมทีว่ ดั ตลอดเวลา ๓ เดือน ตัง้ แต่วนั แรม
๑ คํา่ เดือน ๘ ถึงวันแรม ๑ คํา่ เดือน ๑๑ เพราะในสมัยพุทธกาลช่วงเข้าพรรษาจะเป็ น
ฤดูฝน เป็ นฤดูปลูกพืชต่างๆ ทําไร่ไถนาถ้าพระภิกษุจาริกไปไหนมาไหน ก็จะต้องเดิน
เหยียบยํา่ ไปในนาทีไ่ ด้หว่านเมล็ดไว้แล้ว ก็จะไปทําลายพืชทีไ่ ด้ปลูกไว้ ชาวบ้านชาวนา
ชาวไร่จงึ ได้กราบทูลขออนุญาต ให้ทรงบัญญัตหิ า้ มไม่ให้พระภิกษุจาริกไปในทีต่ ่างๆ
ตลอดเวลา ๓ เดือน เนื่องพระภิกษุสมัยก่อนบวชเพือ่ ปฏิบตั ธิ รรม บวชเพือ่ มรรคผล
นิพพาน จึงมีการจาริกไปมา ไปหาครู บาอาจารย์ เพือ่ รับการอบรมสังสอน
่
ไปธุดงค์ตาม
ป่ าตามเขา จะไม่ได้อยู่ประจําทีเ่ หมือนทีเ่ ป็ นอยู่ในสมัยนี้
ภารกิจของพระมีอยู่เพียง ๒ อย่าง คือศึกษาและปฏิบตั ิ คันถธุระและวิปสั สนาธุระ งาน
ของพระในสมัยก่อนเป็ นอย่างนี้ จะไม่ยงุ่ เกี่ยวกับการเรี่ยไร ขอเงินขอทองศรัทธาญาติ
โยม มาสร้างกุฏิ สร้างโบสถ์ สร้างเจดีย ์ สร้างอะไรต่างๆ เพราะไม่ใช่หน้าทีข่ องพระ ถ้า
ศรัทธาญาติโยมมีจติ ศรัทธา ก็จะสร้างให้เอง มีเศรษฐีมกี ษัตริยส์ ร้างวัดถวายให้กับ
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พระพุทธเจ้าเป็ นจํานวนมาก แต่พระพุทธเจ้าไม่เคยเสียเวลากับการสร้างวัดเลย เพราะ
เป้ าหมายหลักของพระพุทธเจ้าต้องการสร้างพระ สร้างคนให้เป็ นพระเท่านัน้ จึงทรง
ทุ่มเทเวลาไปกับการสังสอน
่
ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็ตอ้ งนําเอาไปปฏิบตั ิ แสวงหาทีส่ งบ
สงัดวิเวกตามป่ าตามเขา เพราะถ้าปฏิบตั อิ ยู่ตามบ้านจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไร เหมือนกับ
การหว่านเมล็ดข้าว ถ้าดินดีเมล็ดข้าวก็จะเจริญเติบโต ออกดอกออกผลมาก ถ้าดินไม่ดี
เป็ นดินทราย เป็ นหิน ก็จะไม่เจริญเติบโต ไม่ออกดอกออกผล ฉันใดเมล็ดแห่งการตรัส
รู้ แห่งมรรคผลนิพพาน ก็เป็ นอย่างนัน้ สถานทีท่ จ่ี ะทําให้มรรคผลนิพพานเจริญงอกงาม
ต้องเป็ นทีส่ งบสงัดวิเวก ห่างไกลจากกามคุณทัง้ ๕ คือรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีเ่ ป็ น
ตัวล่อตัวดึงจิตใจให้ตดิ อยู่กบั การเวียนว่ายตายเกิด ผูป้ ฏิบตั ทิ ม่ี งุ่ ต่อมรรคผลนิพพาน
มุง่ ต่อการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด มุง่ ต่อการพ้นทุกข์ ก็ตอ้ งออกจากบ้านออก
จากเรือน ไปสู่ป่าสู่เขา เพือ่ บําเพ็ญสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา สมถภาวนาคือการทํา
จิตใจให้สงบ ด้วยอุบายแห่งกรรมฐาน เช่นพุทโธๆเป็ นต้น ถ้ากําหนดจิตให้ราํ ลึกอยู่แต่
คําว่าพุทโธๆ โดยไม่ไปคิดอะไร จิตก็จะไม่สามารถไปสร้างความทุกข์ความวุน่ วายใจ
ให้กบั ตนได้ ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะสงบตัวลง
เมือ่ สงบตัวลงก็จะมีความสุขความอิม่ มีกาํ ลังทีจ่ ะเจริญธรรมะขัน้ ต่อไป คือวิปสั สนา
ความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทัง้ หลาย ทีม่ อี ยู่ ๓ ลักษณะด้วยกันคือ ๑. ไม่เทีย่ ง ๒.
เป็ นทุกข์ ๓. ไม่มตี วั ตน เป็ นคุณสมบัตขิ องทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุขา้ ว
ของเงินทองก็ดี เป็ นร่างกายของมนุษย์หรือของสัตว์เดรัจฉานก็ดี ย่อมตกอยู่ในลักษณะ
เดียวกันทัง้ นัน้ คําว่าไม่เทีย่ งก็หมายถึงมีการเกิดขึ้นมีการดับไปเป็ นธรรมดา ถ้าเห็น
ความจริงนี้แล้วก็จะไม่ยดึ ติด จะไม่ทกุ ข์กบั การเสือ่ มการแตกดับของสิง่ ต่างๆ แต่ถา้ ยัง
ไม่เห็นด้วยปัญญาก็จะหลงยึดติด มีตณั หาความอยากให้สง่ิ ต่างๆ อยู่กบั ตนไปนานๆ ถ้า
เป็ นสิง่ ทีด่ กี ็ไม่ให้อยากเปลีย่ นแปลงไป ซึง่ ฝื นธรรมชาติ เพราะธรรมชาติไม่ได้เป็ นอย่างนี้
ธรรมชาติมกี ารเปลีย่ นแปลง เดีย๋ วดีเดีย๋ วไม่ดี มีการแตกดับสูญหายไป พระพุทธเจ้าจึง
ทรงสอนให้เห็นความทุกข์ในสิง่ เหล่านี้ เวลาได้อะไรมาใหม่ๆ จะมีความสุขดีใจ แต่พอได้
มาแล้ว ก็ตอ้ งกังวล ต้องห่วง ต้องเสียดาย ต้องหึงหวง ถ้ามีความรู้สกึ เหล่านี้อยู่ในใจ ก็
ต้องมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นมา จึงทรงสอนให้เห็นความทุกข์ทจ่ี ะตามมากับสิง่ ต่างๆ ที่
49

อยากจะได้มา ถ้าเห็นความทุกข์ก็จะเปลีย่ นใจได้ ไม่รู้จะเอามาทําไม อยู่คนเดียวก็มี
ความสุขพอสมควร ไม่ตอ้ งทุกข์กบั สิง่ ต่างๆ พอได้อะไรมาแล้ว ได้คนนัน้ คนนี้มาเป็ น
คู่ครอง ก็จะต้องทุกข์กงั วลห่วงหวง ร้องห่มร้องไห้เวลาทะเลาะกันหรือพลัดพรากจากกัน
นี่คอื คุณสมบัตขิ องสิง่ ต่างๆ ของบุคคลต่างๆ
จึงทรงสอนให้พจิ ารณาให้เห็นว่าเป็ นทุกข์ จะได้ไม่หลงยึดติด จะได้ไม่อยากให้เขาเป็ น
อย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เขาจะเป็ นอย่างไรก็รบั ได้ เป็ นเหมือนคนที่เราไม่รู้จกั เขาจะเป็ น
อย่างไรเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเลย เขาจะดีเขาจะชัว่ เราก็ไม่เดือดร้อน จะเป็ นจะตายเราก็ไม่
เดือดร้อน ฉันใดกับคนทีอ่ ยู่ใกล้ตัวเราใกล้ชิดกับเราก็ควรเป็ นอย่างนัน้ อย่าไปมีอารมณ์
อย่าไปยึดติด เขาดีก็เรื่องของเขา เขาไม่ดกี ็เรื่องของเขา เขาเป็ นเขาตายก็เรื่องของเขา ถ้า
ทําใจได้แล้วจะอยู่ในโลกนี้ดว้ ยความสุข จะไม่ทกุ ข์กบั อะไร พร้อมทีจ่ ะจากทุกสิง่ ทุก
อย่างไป ขณะทีม่ กี ็ใช้ไปตามความจําเป็ น แต่ไม่หาความสุขจากสิง่ ต่างๆ เพราะไม่จรี งั
ถาวร ไม่ดเี ท่ากับความสุขทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลายได้คน้ พบ แล้วนําเอามา
เผยแผ่สงสอนพวกเรา
ั่
คือความสุขที่เกิดจากการดับความทุกข์นนั ่ เอง เป็ นความสุขทีเ่ ลิศ
ทีส่ ุข ถ้าไม่มคี วามทุกข์แล้ว ก็ไม่ตอ้ งดิ้นรนหาความสุข เพราะมีความสุขอยู่ในใจแล้ว
เหมือนกับความมืดกับความสว่างจะปรากฏพร้อมกันไม่ได้ ถ้ามืดก็จะไม่สว่าง ถ้าสว่างก็
จะไม่มดื ในใจของเราก็เป็ นอย่างนัน้ ถ้าทุกข์ก็จะไม่สุข ถ้าสุขก็จะไม่ทกุ ข์ เราจึงต้องหา
ความสุขทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ตามมา ด้วยการระงับดับความอยากความต้องการต่างๆ ถ้ายัง
ไม่สามารถดับความอยากความต้องการได้ ก็จะต้องหาความทุกข์มาใส่ใจ ไปหาคนนัน้
คนนี้ หาสิง่ นัน้ สิง่ นี้มาให้เราทุกข์ ถ้าได้ศึกษาและปฏิบตั ติ ามพระพุทธเจ้า ทําจิตใจให้สงบ
ได้ ก็จะไม่หวิ ไม่กระหาย เวลาอยากอะไรก็พอยับยัง้ ได้ ถ้าไม่มคี วามสงบแล้วจะไม่มี
กําลังยับยัง้ ความอยากต่างๆได้ พออยากได้อะไรก็ตอ้ งไปหามา ยากลําบากเพียงไรก็ตอ้ ง
หามา เพราะทนสูค้ วามอยากไม่ได้
ถ้าเราฝึ กจิต ทําจิตให้สงบ ด้วยการไหว้พระสวดมนต์ก็ดี ด้วยการระลึกถึงพุทโธๆก็ดี
ด้วยการกําหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ดี ถ้าฝึ กทําไปเรื่อยๆแล้ว ต่อไปใจจะสงบ มี
ความสุข มีความอิม่ ไม่ตอ้ งไปหาความสุขมาเพิม่ เพราะความสุขต่างๆทีห่ ามานัน้ ไม่หนัก
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แน่นเท่ากับความสุขทีไ่ ด้จากความสงบของใจ เปรียบเหมือนก้อนหินกับปุยนุ่น ปุยนุ่น
มันเบาแต่กอ้ นหินมันหนัก ฉันใดความสุขทีเ่ กิดจากความสงบก็จะหนักแน่น จะต่อต้าน
อารมณ์ต่างๆได้ เวลาเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาก็ไม่โกรธตาม เวลาเกิดอารมณ์โลภขึ้นมาก็
ไม่โลภตาม เวลาเกิดอารมณ์หลงขึ้นมาก็ไม่หลงตามไม่เหมือนกับใจทีไ่ ม่สงบ จะเป็ น
เหมือนปุยนุ่น เวลาอะไรมากระทบเล็กๆ น้อยๆ ก็จะเกิดอารมณ์ข้นึ มา เห็นอะไรไม่ถูกใจ
ก็เสียใจ เกิดความโกรธ อยากได้อะไรก็ทนไม่ได้ ต้องหามาให้ได้ ก็เลยกลายเป็ นทาส
ของความอยาก ทาสของความโกรธ ทาสของอารมณ์ไป เวลามีอารมณ์นงั ่ อยู่เฉยๆไม่ได้
นัง่ ไม่เป็ นสุข ถ้าได้ฝึกทําจิตใจให้สงบแล้ว จิตใจจะหนักแน่นเหมือนกับหิน ไม่วา่ อะไรจะ
มากระทบ จะมีความหนักแน่น จะรับกับอารมณ์ต่างๆได้ ถึงแม้จะไม่สามารถดับอารมณ์
หรือป้ องกันไม่ให้อารมณ์เกิดขึ้นมาได้ อย่างน้อยก็จะไม่ถกู อารมณ์ฉุดลากให้ไปทําความ
เสียหาย เช่นคนทีท่ าํ ผิดศีล ไม่วา่ จะเป็ นการลักทรัพย์ ฆ่าผูอ้ น่ื หรือฆ่าตนเอง ล้วนเกิด
จากความไม่หนักแน่นของจิตใจ ไม่มภี ูมคิ มุ ้ กัน พอมีอารมณ์อะไรมากระทบก็ไหลไป
ตาม ถ้าอยากจะฆ่าผูอ้ น่ื อยากจะฆ่าตนเองก็จะทํา เพราะจิตใจไม่หนักแน่น พอทีจ่ ะต้าน
อารมณ์ต่างๆได้
จึงควรไหว้พระสวดมนต์อยู่เรื่อยๆ ไม่เฉพาะขณะทีอ่ ยู่ในห้องพระหรืออยู่ในวัดเท่านัน้
แต่ทาํ ในทุกสถานทีท่ กุ เวลาเลย ทําในใจ จะสวดมนต์ไปในใจในขณะขับรถก็ได้ ทําอะไร
อยู่ก็ได้ เป็ นการฝึ กใจไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆ ตามความคิดต่างๆ ถ้าฝึ กไปเรื่อยๆ
แล้วต่อไปใจจะเป็ นเหมือนเรือทีไ่ ด้ทอดสมอไว้ จะไม่ไหลไปตามกระแสนํา้ ฉันใดใจทีม่ ี
สมาธิ มีความสงบ มีความตัง้ มัน่ ก็จะไม่ไหลไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆ เมือ่ เป็ น
อย่างนัน้ แล้ว ชีวติ ก็จะดําเนินไปตามทํานองครองธรรม จะมีแต่ความร่มเย็นเป็ นสุข มีแต่
ความเจริญก้าวหน้า นี่คอื อานิสงส์ของการฝึ กจิตทําจิตใจให้สงบทีเ่ รียกว่าสมถภาวนา ถ้า
ต้องการกําจัดอารมณ์ต่างๆให้หมดไปเลย กําจัดความโลภความโกรธความหลง ก็ตอ้ ง
เจริญธรรมะอีกขัน้ หนึ่งคือวิปสั สนาภาวนา พิจารณาให้เห็นว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ไม่
เทีย่ งแท้แน่นอน เป็ นทุกข์ ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ถ้าเห็นแล้วจะไม่มตี ณั หา
ความอยาก จิตจะไม่แก่วงไปแกว่งมาตามอารมณ์ต่างๆ เวลาเห็นอะไรก็จะรู้สกึ เฉยๆ
เวลาสัมผัสอะไรก็จะรู้สกึ เฉยๆ ไม่วา่ จะดีหรือชัว่ คนสรรเสริญเยินยอก็จะไม่ดอี กดีใจ
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คนดุด่าว่ากล่าวตําหนิตเิ ตียนก็จะไม่เสียใจ ได้ข ้าวของเงินทองมาก็จะไม่ดใี จ เวลาถูกลัก
ขโมยไปก็จะไม่เสียใจ เพราะใจไม่ได้อาศัยอะไรให้ความสุขแล้ว เพราะเห็นว่าเป็ นความ
ทุกข์มากกว่า เอาความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของใจดีกว่า ถ้าพิจารณาได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลาแล้ว จะไม่วุน่ วายใจ จะไม่อยากได้อะไรเลย จะไม่มอี ารมณ์กบั อะไรเลย จะ
อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุขไปตลอด นี่คอื ใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลาย ใจ
ของท่านเป็ นอย่างนี้ เพราะบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมกัน
ในสมัยพุทธกาลจึงปรากฏมีพระอรหันต์เป็ นจํานวนมาก เพราะไม่ได้มงุ่ สร้างวัตถุเหมือน
ในสมัยนี้ สร้างโบสถ์ สร้างเจดีย ์ สร้างเหรียญต่างๆ ไม่เป็ นวิธีทาํ จิตให้หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ได้ ไม่ได้ทาํ ให้ร่มเย็นเป็ นสุขเจริญก้าวหน้า จึงควรระลึกถึงเหตุการณ์ในสมัย
พุทธกาล พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกบําเพ็ญอย่างไร สังสอนให้
่
ประพฤติปฏิบตั ิ
อย่างไร ให้ยดึ ตรงนัน้ อย่าไปหลงกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุข ้าวของเงินทอง
หรือบุคคลต่างๆ สิง่ เหล่านี้ไม่ใช่สรณะ ไม่ใช่ทพ่ี ง่ึ เวลาทุกข์ใจสิง่ เหล่านี้ช่วยไม่ได้ มีสง่ิ
เดียวทีจ่ ะช่วยได้ ก็คอื พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ใน
วันเข้าพรรษานี้จงึ ควรตัง้ จิตตัง้ ใจ ประพฤติปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอน
่
ทํา
อะไรได้ก็ทาํ ไป ตักบาตรทัง้ พรรษาได้ก็ตกั ไป รักษาศีลได้ก็รกั ษาไป ละอบายมุขต่างๆได้
ก็ละไป บําเพ็ญภาวนาทําจิตใจให้สงบ ด้วยการสวดมนต์ ด้วยการระลึกถึงพุทโธไป
เรื่อยๆ กําหนดดูลมหายใจเข้าออกได้ ก็ทาํ ไป พิจารณาความไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่มี
ตัวตนของสภาวธรรมทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุข ้าวของหรือบุคคลต่างๆได้ ก็พจิ ารณา
ไป ถ้าทําได้แล้ว ใจจะปล่อยวาง จะมีความสุข จะไม่ทกุ ข์กบั อะไรเลย การแสดงก็เห็นว่า
สมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๕๗

กิเลสตายด้วยการปฏิบตั ิ
๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

ในพรรษาเป็ นเวลาทีศ่ รัทธาญาติโยม จะให้ความสําคัญ ต่อการบําเพ็ญประพฤติปฏิบตั ิ
ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า มากกว่าปกติ มากกว่าในช่วงนอกพรรษา ตลอด
ระยะเวลา ๓ เดือนของพรรษา เป็ นเวลาทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนจะมีฉนั ทะความยินดี มีวิริยะ
ความอุตสาหะพากเพียร มีจติ ตะจิตใจจดจ่อ มีวิมงั สาใคร่ครวญในเรื่องธรรมะคําสอน
ของพระพุทธเจ้า เพราะเป็ นทางทีจ่ ะพาให้สตั ว์โลกไปสู่การสิ้นสุดแห่งความทุกข์ หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มอี ะไรทีจ่ ะพาสัตว์โลกไปได้ นอกจากพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าอันประเสริฐนี้เท่านัน้ ดังนัน้ ในช่วงพรรษา จึงควรเพิม่ การประพฤติปฏิบตั ิ
การศึกษา การเข้าวัด ให้มากกว่าในช่วงนอกพรรษา บางท่านมีจติ ศรัทธาปล่อยวาง
ภารกิจการงานตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ออกบวชเป็ นพระภิกษุสงฆ์บา้ ง เป็ นแม่ชบี า้ ง
เพือ่ ทีจ่ ะได้มเี วลาเต็มทีต่ ่อการศึกษาและประพฤติปฏิบตั ิ ซึง่ เป็ นเหมือนกับการทํางาน
อย่างหนึ่ง ต้องทุ่มเทเวลาให้กบั การงาน ผลถึงจะปรากฏขึ้นมา ถ้าให้เวลาน้อยผลก็จะ
ปรากฏขึ้นมาน้อย ถ้าให้เวลามากผลก็จะปรากฏขึ้นมามาก จึงต้องดูทเ่ี หตุคอื การกระทํา
เป็ นหลัก ไม่ได้ดูทผ่ี ลทีต่ อ้ งการ เพราะผลไม่ได้ลอยมาเหมือนเมฆบนท้องฟ้ า จุดธู ป ๓
ดอกแล้วขอให้ปรากฏเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ย่อมไม่เป็ นตามหลักของเหตุผล เหตุคอื
การกระทํา ผลเป็ นสิง่ ทีต่ ามมา ถ้าเหตุมาก ผลก็จะมาก ถ้าเหตุนอ้ ย ผลก็จะน้อย ไม่มี
ใครมอบผลให้กบั เราได้
แม้แต่พระบรมศาสดาทีเ่ ราเคารพนับถือ ก็มอบผลให้กบั เราไม่ได้ มอบมรรคผลนิพพาน
อันประเสริฐให้กบั เราไม่ได้ มอบพรหมสมบัติ เทวสมบัติ มนุษยสมบัตใิ ห้กบั เราไม่ได้ มี
แต่ตวั เราเท่านัน้ ทีจ่ ะมอบให้ได้ ด้วยการศึกษาปฏิบตั ิ ด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมงั สา คือ
อิทธิบาท ๔ ถ้ามีคุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้แล้ว ไม่มอี ะไรทีเ่ ราจะทําไม่ได้ เหตุทเ่ี ราทํากัน
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ไม่ได้ก็เพราะไม่มอี ทิ ธิบาท ๔ นี้เอง ไม่มฉี นั ทะความยินดีความพอใจ ทีจ่ ะสร้างเหตุทท่ี าํ
ให้เกิดผลทีเ่ ราต้องการ ไม่มวี ริ ิยะความพากเพียรทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้ผลปรากฏขึ้นมา ไม่มจี ติ
ตะจดจ่อกับภารกิจการงานทีต่ อ้ งทํา ไม่มวี มิ งั สาใคร่ครวญถึงงานทีต่ อ้ งทํา มัวแต่ไปคิด
เรื่องอืน่ ก็เลยไปทําเรื่องอืน่ เมือ่ ไปทําเรื่องอืน่ ผลทีต่ อ้ งการก็ไม่ปรากฏขึ้นมา ได้แต่ผล
อืน่ ถ้าอยากจะมีความสุขความเจริญ แต่ไปให้ความสนใจกับสิง่ ทีจ่ ะทําให้จติ ใจทุกข์และ
เสือ่ มลง ผลก็คอื ความทุกข์ความวุน่ วายใจจึงตามมา จึงควรมุง่ ไปทีพ่ ระธรรมคําสอน มุง่
ไปทีก่ ารศึกษา มุง่ ไปทีก่ ารปฏิบตั ิ ด้วยฉันทะความยินดีความพอใจ ทําอย่างไรจึงจะเกิด
ความยินดีความพอใจ ก็ไม่ยาก ต้องหมันเข้าหาผู
่
ร้ ู้ ผูท้ ร่ี ู้จริงเห็นจริง ผูท้ ไ่ี ด้สง่ิ ทีเ่ ลิศที่
ประเสริฐ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลายได้มาเป็ นสมบัตแิ ล้ว ถ้าได้อยู่ใกล้ชิด
ได้ยนิ ได้ฟงั จากท่าน ก็จะได้รู้ถงึ ความดีความประเสริฐของพระธรรมคําสอนพระพุทธเจ้า
พอได้ยนิ ได้ฟงั บ่อยๆเข้า ก็จะเกิดศรัทธาความเชื่อ เกิดฉันทะอยากปฏิบตั ิ เกิดความ
พอใจ
เหมือนกับเวลาทีด่ ูโฆษณาสินค้าต่างๆ ในเบื้องต้นเราก็ไม่รู้วา่ เป็ นอะไร ทําอะไรได้บ ้าง
พอเห็นโฆษณา ก็จะรู้วา่ ดีอย่างไร ทําอะไรให้กบั เราได้บา้ ง ถ้าไม่ได้ดูโฆษณาก็จะไม่รู้ ไม่
เกิดความยินดี ทีจ่ ะไปซื้อสินค้านัน้ มาใช้ ให้เกิดประโยชน์กบั ตัวเรา ฉันใดธรรมะก็ตอ้ ง
อาศัยการโฆษณาเช่นกัน ต้องดูธรรมะฟังธรรมะบ่อยๆ อย่าไปดูอย่างอืน่ มากจนเกินไป
ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสนใจดูธรรมะฟังธรรมะกัน ส่วนหนึ่งอาจจะเป็ นเพราะผูเ้ สนอ ไม่ได้
เสนอให้เกิดศรัทธา ให้เกิดความยินดี เสนอไม่ถูกหรือเสนอไม่เป็ น เสนอแบบผิดๆถูกๆ
ไม่ได้เห็นด้วยตนเอง เสนอไปตามจินตนาการของตน ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง เหมือนกับคนที่
ไม่เคยไปสถานทีแ่ ห่งหนึ่ง เพียงแต่ได้ยนิ ได้ฟงั ได้อ่าน แล้วก็ไปบอกผูอ้ น่ื ผูอ้ น่ื ฟังแล้วก็
ไม่ค่อยเชื่อ ไม่ยนิ ดีทจ่ี ะไปทีน่ นั้ ไม่เหมือนกับคนทีไ่ ด้ไปมาแล้ว ได้เห็นแล้ว แล้วนํามา
บอกเล่าให้ฟงั ว่าสถานทีน่ นั้ มีอะไรบ้าง ดีอย่างไร พูดด้วยความมันใจ
่ ถ้าถูกซักถามก็
สามารถตอบได้ดว้ ยความมันใจ
่ เมือ่ ผูฟ้ งั ผูถ้ ามได้รบั คําตอบทีม่ นใจแล้ว
ั่
ก็จะเกิดศรัทธา
ความเชื่อ เกิดฉันทะความยินดีข้นึ มา การทีจ่ ะมีฉนั ทะต่อธรรมะ ก็ตอ้ งไปหาพระทีร่ ู้จริง
เห็นจริง พระสุปฏิปนั โน ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ไม่ใช่พระทีศ่ ึกษาอย่างเดียว ศึกษาแล้วไม่
ปฏิบตั กิ ็ยงั ไม่พอ ยังไม่ได้ทาํ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในจิตในใจ เพราะกิเลสไม่ตายด้วย
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การศึกษา กิเลสตายด้วยการปฏิบตั ิเท่านัน้ ต้องปฏิบตั ทิ านศีลภาวนา กิเลสถึงจะถูก
ทําลายไปได้
ถ้าศึกษาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปฏิบตั ทิ านศีลภาวนา ก็จะไม่เห็นความแตกต่างทีจ่ ะปรากฏ
ขึ้นมาในจิตในใจ ก็จะไม่สามารถอธิบายหรือสอนให้ผูอ้ น่ื เห็นถึงความประเสริฐ ของการ
หลุดพ้นจากกิเลสทัง้ ปวงได้เหมือนกับคนทีไ่ ม่ได้รบั ประทานอาหาร เพียงแต่เห็นอาหารที่
ขายอยู่ตามร้าน แต่ไม่ได้ซ้อื มารับประทาน ก็ไม่รู้วา่ รสชาติเป็ นอย่างไร ดีหรือไม่
เอร็ดอร่อยหรือไม่ อิม่ หรือไม่ ฉันใดการศึกษาก็เป็ นอย่างนัน้ แต่ก็จาํ เป็ น ถ้าไม่ศึกษาก็
จะไม่รู้วา่ จะปฏิบตั อิ ะไร เหมือนกับแผนที่ ถ้าต้องการเดินทางไปทีไ่ ม่เคยไป ถ้าไม่มคี น
พาไป ก็ตอ้ งเปิ ดแผนทีด่ ู ถ้าดูแผนทีแ่ ล้วแต่ไม่ออกเดินทาง ต่อให้ดูอกี ๑๐ ปี ก็จะไปไม่
ถึงไหน เพราะไม่ได้เดินทางไป เมือ่ ดูแผนทีแ่ ล้ว รู้วา่ จะต้องเดินไปทางทิศไหน ก็ตอ้ งเดิน
ไป เดินไปเรื่อยๆ ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะถึงจุดหมายปลายทาง นี่ก็เช่นกัน เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั ได้
ศึกษาจากผูร้ ู้จริงเห็นจริงแล้ว ก็จะเกิดฉันทะความยินดีทจ่ี ะออกปฏิบตั ิ วิรยิ ะความ
พากเพียรก็จะตามมา เพราะรู้วา่ จะได้อะไรจากการปฏิบตั ิ เหมือนกับคนทํางานทีร่ ู้วา่ จะ
ได้เงินเดือนเท่าไหร่ ก็จะมีกาํ ลังจิตกําลังใจ มีวริ ิยะความพากเพียรทํางาน ถ้าไม่ได้ปฏิบตั ิ
เพียงแต่ศึกษาอย่างเดียว ก็จะไม่ได้สมั ผัสกับผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ ก็เหมือนกับทํางาน
แล้วไม่ได้เงินเดือน ก็จะไม่มกี าํ ลังใจทีจ่ ะทํา ถ้าศึกษาแล้วนําเอาไปปฏิบตั ิ ก็จะได้สมั ผัส
กับผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ จิตใจจะมีความสุขอิม่ เอิบใจเพิม่ มากขึ้น มีความทุกข์ความ
วุน่ วายใจน้อยลงไป
พอมีฉนั ทะแล้ว ก็จะมีวริ ิยะความพากเพียรตามมา สามารถปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีไ่ ม่เคยปฏิบตั ิ
ได้ เมือ่ ก่อนไม่ชอบทําบุญให้ทาน เสียดายเงินทอง พอได้ยนิ ได้ฟงั ว่าการทําบุญให้ทาน
มีคุณมีประโยชน์กบั จิตใจ ทําให้มคี วามสุขใจอิม่ ใจ มีความโลภน้อยลง ไปเกิดชาติหน้าก็
จะมีสมบัตขิ ้าวของเงินทองรอเราอยู่ ในปัจจุบนั ก็จะเห็นผลทีเ่ กิดจากการให้ทานบ่อยๆ
จะมีความสุขใจสบายใจ ถ้าให้โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทนจากผู ้รับ ให้ดว้ ยจิตทีส่ ะอาด
บริสุทธิ์ ให้ดว้ ยความเมตตากรุณา ไม่ตอ้ งการผลตอบแทนจากผูร้ บั ไม่ตอ้ งการให้เขา
ขอบใจ ให้สาํ นึกในบุญคุณ ให้เพราะเห็นว่าเดือดร้อนทุกข์ยากลําบาก ต้องการปลด
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เปลื้องผ่อนปรนความทุกข์ยากลําบากให้นอ้ ยลงไป ถ้าทําอย่างนี้จะมีความสุขใจ มีความ
อิม่ มีความพอ มีความภูมใิ จ มีความพอใจทีจ่ ะทําให้มากขึ้น แทนทีจ่ ะเอาเงินไปใช้กบั สิง่
ทีเ่ ป็ นโทษ ไม่เป็ นประโยชน์กบั ใจ เช่นเอาไปซื้อของฟุ่มเฟื อย เอาไปใช้กบั พวกอบายมุข
ต่างๆ ไปดืม่ สุรายาเมา ไปเทีย่ วกลางคืน ทําไปแล้วไม่ได้ทาํ ให้จติ ใจมีความอิม่ เอิบ มี
ความสุข มีความภูมใิ จ แต่กลับทําให้มคี วามอยากมากขึ้น อยากซื้อของฟุ่มเฟื อยมากขึ้น
อยากจะดืม่ มากขึ้น อยากจะเทีย่ วมากขึ้น ถ้าเอาเงินมาทําบุญให้ทาน สงเคราะห์ผู ้อืน่
ช่วยเหลือผูอ้ น่ื จะมีความรู้สกึ ทีแ่ ตกต่างเกิดขึ้นในตัวเรา จะรู้สกึ ว่าเป็ นคนทีด่ ขี ้นึ มี
ความเมตตากรุณามากขึ้น มีความภูมใิ จมากขึ้น มีความสุข มีความอิม่ มีความพอมาก
ขึ้น มีความอยากซื้อของฟุ่มเฟื อย ไปเทีย่ วไปดืม่ น้อยลงไป พอเห็นผลแล้ว ก็จะมีวริ ิยะ
เพิม่ มากขึ้น อยากจะทํามากขึ้น จะมีจติ ตะคือใจจะจดจ่อคิดแต่เรื่องทําบุญ รักษาศีล
ภาวนา เพราะทําแล้ว ใจจะมีความสุขความอิม่ มากขึ้น เพราะเป็ นการให้อาหารใจ
ใจก็เป็ นเหมือนร่างกาย ร่างกายต้องการอาหารฉันใด ใจก็ตอ้ งการอาหารเช่นเดียวกัน
อาหารของใจก็คอื การปฏิบตั ทิ านศีลภาวนานี้เอง ถ้าให้อาหารใจได้มากเท่าไหร่ ใจจะมี
ความสุขมากขึ้นไปเท่านัน้ จนมีความสุขเต็มที่ เช่นเดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลายได้สมั ผัส ก็คอื บรมสุข ปรมังสุขงั ความสุขของพระนิพพาน นี่คอื
ความอิม่ เต็มทีข่ องใจ ทีพ่ วกเราทุกคนมีสทิ ธิ์จะได้รบั มีสทิ ธิ์ครอบครอง ถ้ามีจติ ใจจดจ่อ
คิดแต่เรื่องบุญเรื่องกุศล อย่าไปคิดเรื่องทางโลก อย่าไปคิดเรื่องลาภยศสรรเสริญสุข
เพราะไม่ได้เป็ นอาหารของใจ แต่เป็ นพิษกับใจ เพราะจะทําให้เกิดความโลภโกรธหลง
มากขึ้น ยิง่ รวยยิง่ สูงเท่าไหร่ จิตใจกลับยิง่ ตํา่ ลง ยิง่ มีความโลภมาก ยิง่ มีความโกรธมาก
ยิง่ มีความหลงมาก พอได้มา ๑ แสน ก็เกิดความโลภอยากจะได้ ๑ ล้าน พอได้มา ๑๐
ล้าน ก็เกิดความโลภอยากจะได้ ๑๐๐ ล้าน ถ้าไม่ได้ก็เกิดความโกรธขึ้นมา ถ้าใคร
ขัดขวางก็จะอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรม ทําร้ายเขา กลายเป็ นคนไม่ดไี ป ต่างกับ
ทางของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนให้เราอยู่เรื่อยๆ ทรงสอนไม่ให้หวงสมบัตขิ ้าวของเงิน
ทอง ทํามาหากินด้วยความสุจริต ถ้ามีเงินทองมากเกินความจําเป็ น ก็อย่าเก็บเอาไว้
เพราะตายไปเอาติดตัวไปไม่ได้ ตายไปก็กลายเป็ นสมบัตขิ องผูอ้ น่ื ไป ถ้าเอาไปทําบุญให้
ทาน ก็เป็ นการแปลงสินทรัพย์ จากทรัพย์ภายนอกมาเป็ นทรัพย์ภายใน ทีเ่ อาติดตัวไปได้
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เวลาจากโลกนี้ไป เหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคาร ไปทีไ่ หนก็เบิกเอามาใช้ได้
สมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ ก็จะรอเราอยู่ข ้างหน้า ได้ไปเกิดเป็ นลูกของเศรษฐี ลูกของ
พระเจ้าแผ่นดินเป็ นต้น หรือไม่เช่นนัน้ ก็จะมีลาภลอยมา โดยไม่ตอ้ งดิ้นรนหาเหมือน
ผูอ้ น่ื เพราะเป็ นอานิสงส์ของการทําบุญให้ทานของเรา
ถ้ารักษาศีล ๕ ได้อย่างมันคง
่ ก็จะได้ไปสูส่ ุคติ ไม่ตอ้ งไปเกิดในอบาย ไปเป็ นเดรัจฉาน
ไปเป็ นเปรต ไปตกนรก เพราะเป็ นทีไ่ ปของผูท้ ไ่ี ม่รกั ษาศีลนัน่ เอง ถ้าฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลัก
ทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปด เสพสุรายาเมา ตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบาย ถ้า
รักษาศีลได้ ก็จะไปเกิดในภพของมนุษย์ ของเทวดา ของพรหม ของพระอริยเจ้า ขึ้นอยู่
กับบุญกุศลทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ ถ้าทําบุญทําทานรักษาศีลเป็ นหลัก ไม่ได้ภาวนา ตายไปก็ได้ไป
เกิดเป็ นเทพหรือเป็ นมนุษย์
ถ้าอยากจะไปสูงกว่านัน้ ก็ตอ้ งบําเพ็ญสมถภาวนาและ
วิปสั สนาภาวนา สมถภาวนาคือการทําจิตใจให้สงบ ไม่คดิ ปรุงเรื่องต่างๆ ด้วยอุบาย
กรรมฐาน เช่นอานาปานสติ กําหนดดูลมหายใจเข้าออก อาศัยลมหายใจเข้าออกเป็ น
เครื่องผูกใจ เหมือนกับเรือทีต่ อ้ งผูกไว้กับเสา จะได้ไม่ลอยไปตามกระแสนํา้ ใจก็เป็ น
เหมือนกับเรือ ถ้าไม่มอี ะไรผูกไว้ เช่นอานาปานสติ คือลมหายใจเข้าออก ใจก็จะไหลไป
คิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ ก็จะไม่สงบนิ่ง ไม่มคี วามสุข ถ้าผูกใจไว้กับลมหายใจ โดยมีสติ
คอยเฝ้ าดูอยู่ตลอดเวลา หายใจเข้าก็รู้วา่ หายใจเข้า หายใจออกก็รู้วา่ หายใจออก ไม่ให้
เผลอไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ให้ผูกติดไว้กับลมหายใจ ใจก็จะค่อยๆสงบตัวลงไป ถ้าทําได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เดีย๋ วใจก็จะสงบนิ่ง ตอนนัน้ ก็ไม่ตอ้ งดู
ลมหายใจ เพราะไม่มคี วามจําเป็ น ใจไม่ด้นิ ไปไหนแล้ว จะมีความสงบเย็นสบาย มี
ความสุข
เป็ นความสุขทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เป็ นความสุขทีเ่ หนือความสุขอืน่ ใดในโลกนี้ สุขที่
ได้จากการสัมผัสรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะก็ดี ได้เงินได้ทองมาก็ดี ได้รบั ตําแหน่งได้รับ
ยศต่างๆก็ดี ได้รบั การสรรเสริญก็ดี จะสูก้ บั ความสุขทีไ่ ด้จากความสงบของใจไม่ได้ เมือ่
ได้สมั ผัสกับความสงบแบบนี้แล้ว จะยินดีท่มุ เทเวลาให้กบั การปฏิบตั อิ ย่างเต็มทีเ่ ลย ถ้า
ไม่ได้ปฏิบตั สิ ูงกว่านี้ ตายไปก็ได้ไปสู่พรหมโลก เพราะจิตมีฌานเป็ นสมบัตนิ นั ่ เอง ความ
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สงบนี้เรียกว่าฌาน เป็ นสมบัตขิ องพรหม แต่ถา้ อยากจะไปสูงกว่านัน้ คือไม่อยากจะ
กลับมาเกิดอีกเลย ก็ตอ้ งเจริญวิปสั สนาภาวนา ถ้ายังไม่ได้เจริญวิปสั สนาภาวนา ถึงแม้
ได้ไปถึงสวรรค์ชนั้ พรหม ก็ยงั ต้องกลับมาเกิดใหม่อกี เมือ่ บุญทีไ่ ด้ทาํ ไว้เสื่อมหมดไป จิต
ก็จะหยาบลง ก็จะเคลือ่ นลงจากสวรรค์ชนั้ พรหมสู่สวรรค์ชนั้ เทพ เมือ่ บุญของสวรรค์ชนั้
เทพหมดไป ก็จะเคลือ่ นลงสู่มนุษยโลก มาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่
ต้องบําเพ็ญกันใหม่ ถ้าได้เจริญวิปสั สนาภาวนาแล้ว จะไม่ตอ้ งกลับมาเกิดอีก ภพชาติ
น้อยลงไปเรื่อยๆ ถ้าได้ขนั้ ที่ ๑ คือโสดาบัน ด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างใน
โลกเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา เช่นร่างกายของเราก็เป็ นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา มีการเกิดแก่เจ็บตายเป็ นธรรมดา เป็ นทุกข์ ตื่นขึ้นมาก็ทกุ ข์แล้ว ทุกข์ดว้ ยความ
หิวอาหาร ต้องให้อาหาร ต้องอาบนํา้ อาบท่า ต้องแต่งเนื้อแต่งตัว ต้องคอยดูแลรักษา นี่ก็
เป็ นความทุกข์ ตายไปก็กลายเป็ นดินนํา้ ลมไฟไป เป็ นธาตุ ๔ ไม่ได้เป็ นตัวเป็ นตน ถ้า
พิจารณาจนเห็นว่าเป็ นอย่างนี้แล้ว ก็จะบรรลุธรรมขัน้ แรก เป็ นพระโสดาบันขึ้นมา
อานิสงส์ของพระโสดาบันก็คอื จะมีภพชาติเหลือไม่เกิน ๗ ชาติ ไม่ตอ้ งไปเกิดในอบายอีก
ต่อไป ถึงแม้ในอดีตเคยทําบาปทํากรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตาม แต่เมือ่ ได้เป็ นโสดาบัน
แล้ว จะเกิดในสุคติเท่านัน้ ไม่เป็ นเทพก็เป็ นมนุษย์ ไม่เกิน ๗ ชาติ พอกลับมาเกิดเป็ น
มนุษย์ก็จะบําเพ็ญต่อโดยอัตโนมัติ ไม่ตอ้ งมีใครบังคับ เพราะใจของพระโสดาบันมี
ฉันทะวิริยะจิตตะวิมงั สาอยู่กบั ธรรมอยู่แล้ว ได้เข้าสู่กระแสของธรรมแล้ว กระแสทีจ่ ะ
นําไปสู่พระนิพพาน ก็จะปฏิบตั ติ ่อไปได้เลย ไม่วา่ จะมีอาจารย์หรือไม่ก็ตาม ถ้ามีอาจารย์
ก็จะเร็วหน่อย ถ้าไม่มอี าจารย์ก็ชา้ หน่อย แต่ไม่หลงทางแล้ว ไปถูกทางแล้ว จะช้าหรือเร็ว
เท่านัน้ เอง แต่ไม่เกิน ๗ ชาติ ถ้าขัน้ ไปอีกขัน้ หนึ่งเรียกว่าขัน้ สกิทาคามี ด้วยการเจริญ
อสุภกรรมฐาน พิจารณาจนเห็นความไม่สวยงามของร่างกาย เป็ นเหมือนศพเดินได้ ใต้
ผิวหนังมีโครงกระดูกมีอวัยวะต่างๆ ทีไ่ ม่สวยไม่งามซ่อนเร้นอยู่ พอไม่หายใจก็
กลายเป็ นซากศพไป ถ้าเห็นว่าเป็ นซากศพเดินได้ ซากศพทีห่ ายใจได้ ก็จะมีความยินดี
น้อยลงไป เป็ นเป็ นพระสกิทาคามีข้นึ มา ทํากามตัณหาให้เบาบางลงไป แต่ยงั ไม่หมดสิ้น
ไป ก็จะมีภพชาติเหลืออีกเพียง ๑ ชาติเท่านัน้ ถ้าเจริญอสุภกรรมฐาน จนตัดกามตัณหา
จนหมดสิ้นไปได้ ไม่อยากมีคู่ครองอีกต่อไป ก็จะกลายเป็ นพระอนาคามี เป็ นพระ
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อริยบุคคลขัน้ ที่ ๓ ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดในกามโลกกามภพ คือภพของมนุษย์ภพของเทพ
อีกต่อไป จะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชนั้ พรหม ชัน้ สุทธาวาส มีอยู่ ๕ ชัน้ ด้วยกัน และจะ
บรรลุเป็ นพระอรหันต์ไปในทีส่ ุด ถ้าบําเพ็ญต่อไปในขณะทีเ่ ป็ นมนุษย์จนกําจัดอวิชชาได้
ก็จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ ไม่ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่คอื วิปสั สนาภาวนา
เป็ นธรรมขัน้ สูงสุด เป็ นธรรมทีจ่ ะตัดภพตัดชาติ ตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างราบ
คาบ ธรรมขัน้ ทานศีลกับสมถภาวนา ไม่สามารถตัดภพชาติได้ ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
อีก ถ้าอยากจะให้หลุดพ้นก็ตอ้ งเจริญขัน้ วิปสั สนาด้วย แต่ก่อนจะไปถึงขัน้ วิปสั สนาได้ ก็
ต้องไต่เต้าจากขัน้ ตํา่ ขึ้นไป จากการให้ทาน ไปสู่การรักษาศีล สู่การบําเพ็ญสมถภาวนา
จนจิตใจมีความสงบแล้ว ถึงจะเจริญวิปสั สนาภาวนาได้ จะข้ามขัน้ ไปไม่ได้ เหมือนกับอยู่
ชัน้ อนุบาลจะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเลยไม่ได้ ต้องเข้าสู่ชนั้ ประถมก่อน แล้วก้าวเข้า
สู่ชนั้ มัธยม แล้วจึงจะเข้าสู่ชนั้ อุดมศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย การบําเพ็ญประพฤติปฏิบตั ิ
ในทางพระพุทธศาสนาก็เป็ นเช่นนัน้ ต้องก้าวไปตามขัน้ ของตน อยู่ขนั้ ไหนก็กา้ วจากขัน้
นัน้ ไป ถ้าอยู่ขนั้ ศีลแล้ว ก็กา้ วสู่ขนั้ ภาวนาได้เลย ถ้ายังอยู่ขนั้ ทาน ก็ตอ้ งเข้าสู่ขนั้ ศีลก่อน
ไม่เช่นนัน้ จะภาวนาไม่ได้ ถ้ายังรักษาศีลไม่ได้ เวลาภาวนาจะมีนิวรณ์ มีความวิตกกังวล
ต่างๆ จะไม่สามารถทําใจให้สงบได้ ถ้ายังรักษาศีลไม่ได้ ก็ตอ้ งทําบุญให้ทานให้มากๆ
ก่อน ถ้าทําบุญให้ทานด้วยจิตทีเ่ มตตากรุณาแล้ว ก็ไม่อยากจะเบียดเบียนผูอ้ น่ื ก็จะมีศีล
ขึ้นมา นี่คอื สิง่ ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนจะตัง้ หน้าตัง้ ตาบําเพ็ญกันในพรรษานี้ จะให้เวลามากต่อ
การปฏิบตั ิ เพราะชีวติ ของเราไม่แน่นอน จะไปเมือ่ ไหร่ไม่มใี ครรู้ ไม่มใี ครกําหนดได้วา่ จะ
ไปวันนัน้ หรือไปวันนี้ จะไปอายุเท่านัน้ อายุเท่านี้ เรากําหนดไม่ได้ เพราะเป็ นเรื่องของบุญ
ของกรรม เป็ นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตา เราจึงไม่ควรประมาท เมือ่ มีเวลามีโอกาสที่
จะบําเพ็ญได้ เข้าวัดได้ ก็ขอให้มงุ่ ไปทีว่ ดั กัน ไปบําเพ็ญกัน อย่าผัดวันประกันพรุ่ง
เพราะวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มสี าํ หรับเราก็ได้
ดังทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาบําเพ็ญกันในวันนี้
แสดงว่าไม่ตงั้ อยู่ในความประมาท มีฉนั ทะวิริยะจิตตะวิมงั สา ทีจ่ ะนําพาไปสู่ความสุข
และความเจริญ สู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายได้อย่างแน่นอน การแสดงก็เห็นว่า
สมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๕๘

บุญบารมี

๕ สิงหาคม ๒๕๕๐
บุญบารมีเป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของพวกเรา สมบัตอิ ย่างอืน่ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุข ้าวของเงิน
ทองต่างๆ บุคคลต่างๆ ไม่ได้เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริง เพราะเอาติดตัวไปไม่ได้ เมือ่ เราตาย
จากโลกนี้ไป บางทียงั ไม่ทนั ตายก็จากไปก่อนแล้ว แต่บญ
ุ บารมีจะติดอยู่กบั ใจของเรา
ไม่มใี ครพรากจากเราไปได้ เป็ นทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง การได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ก็เป็ นเพราะบุญ
บารมี ทีเ่ ราได้สะสมไว้ในอดีต ได้มาเกิดมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม ไม่ข้เี หร่ มีอายุยนื มี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย มีอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์ ไม่พกิ ลพิการ มี
สติปญั ญาความฉลาด ไม่โง่เขลา มีทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ไม่ยากจน ล้วนเป็ นผล
ของบุญบารมีทเ่ี ราได้สร้างไว้ในอดีตชาติ ส่งผลให้มาเกิดเป็ นมนุษย์ แทนทีจ่ ะเกิดเป็ น
เดรัจฉาน ถ้ายังบําเพ็ญบุญบารมีต่อ สะสมให้มากกว่าเดิม ภพหน้าชาติหน้าของเราก็จะดี
กว่าเดิมไปเรื่อยๆ จนถึงภพสุดท้าย ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์เป็ นพระพุทธเจ้าไป เป็ นผล
ของบุญบารมีทงั้ นัน้ ทีไ่ ม่มใี ครสามารถสร้างแทนเราได้ เราต้องเป็ นผูส้ ร้างผูส้ ะสมเอง
พ่อแม่ไม่สามารถสร้างบุญบารมีให้กบั เราได้ ญาติสนิทมิตรสหายก็เช่นเดียวกัน เพราะ
เป็ นเรื่องของ อัตตา หิ อัตโน นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน เป็ นผูส้ ร้างบุญบารมีเอง
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สตั ว์โลกทัง้ หลายหมันสะสมบุ
่
ญบารมีไว้เสมอๆ เพือ่ ประโยชน์
สุขและความเจริญทีจ่ ะเป็ นผลตามมา ทัง้ ในปัจจุบนั ชาติและชาติทจ่ี ะตามมาต่อไป ใน
ปัจจุบนั ก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข มีความเจริญ ตายไปก็ได้ภพชาติทด่ี กี ว่าเดิม ได้ไป
เกิดเป็ นเทพเป็ นพรหม ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ได้เป็ นพระอรหันต์ เป็ นพระพุทธเจ้าไป
ในทีส่ ุด จึงควรหมันบํ
่ าเพ็ญกันอย่างสมํา่ เสมอ
บารมีทเ่ี ราต้องบําเพ็ญในเบื้องต้นก็คอื อธิษฐานบารมี อธิษฐานแปลว่าความตัง้ ใจ ไม่ได้
แปลว่าขอ ก่อนทีจ่ ะสร้างบารมีอน่ื ได้ตอ้ งมีอธิษฐานบารมีก่อน เช่นจะสร้างทานบารมี ก็
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ต้องมีอธิษฐานบารมี คือความตัง้ ใจในการบําเพ็ญทานบารมี วันนี้ญาติโยมก่อนจะมาที่
วัดได้ก็ตอ้ งมีความตัง้ ใจไว้ก่อนแล้ว ว่าวันนี้จะมาวัด มาทําบุญรักษาศีลฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ถ้าไม่ได้ตงั้ ใจไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะมา พอถึงเวลาก็อาจจะไม่ได้มา ขณะนี้ยงั อาจจะนอน
หลับอยู่ เพราะไม่ได้ตงั้ ใจไว้ว่าจะมาวัด เมือ่ คืนนี้เลยอยู่ดกึ ก็ต่นื เช้าไม่ได้ ต้องตื่นสาย
เพราะไม่ได้ตงั้ จิตอธิษฐานไว้ว่าจะมาวัด ไม่วา่ จะบําเพ็ญบารมีอะไรก็ตาม ต้องมีอธิษฐาน
บารมีก่อน จะบําเพ็ญทานบารมีก็ดี ศีลบารมีก็ดี เนกขัมมบารมีก็ดี ปัญญาบารมีก็ดี
ต้องมีอธิษฐานบารมีก่อนทัง้ นัน้
ต้องมีความตัง้ ใจ พอตัง้ ใจแล้วจะได้มจี ดุ หมาย
ปลายทางไป เหมือนกับเวลาออกจากบ้าน ถ้าไม่ตงั้ ใจไว้ก่อนว่าจะไปไหน ก็จะไม่รู้วา่ จะ
ไปไหน ไปแบบสุ่มสีส่ ุ่มห้า ก็จะไปไม่ถงึ ไหน เพราะไม่ได้ตงั้ ใจไว้ก่อน ฉันใดชีวติ ของเรา
ก็เป็ นเหมือนกับการเดินทาง ต้องตัง้ เป้ าหมายไว้ ให้ไปสู่ความสุขและความเจริญ ไม่
ปล่อยให้ไปตามยถากรรม เหมือนกับเรือทีไ่ ม่มหี างเสือ รถยนต์ทไ่ี ม่มพี วงมาลัย ไม่
สามารถควบคุมบังคับ ให้ไปในทิศทางทีต่ อ้ งการจะไปได้ ชีวติ ของเราก็ตอ้ งมีพวงมาลัยมี
หางเสือ ก็คอื มีอธิษฐานบารมี ต้องตัง้ จิตอธิษฐานว่าจะทําบุญทําทานอย่างสมํา่ เสมอ จะ
รักษาศีลอย่างสมํา่ เสมอ จะปฏิบตั เิ นกขัมมะถือศีลบวช ไม่วา่ จะเป็ นศีล ๘ สําหรับ
อุบาสกอุบาสิกา ศีล ๑๐ สําหรับสามเณร ศีล ๒๒๗ สําหรับพระภิกษุ จะตัง้ ใจสร้าง
ปัญญาบารมีดว้ ยการฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมอ
เมือ่ มีอธิษฐานบารมีแล้ว ก็ตอ้ งมีสจั จบารมี ถ้าไม่มสี จั จบารมีความจริงใจแล้ว เวลาตัง้ ใจ
จะทําอะไรพอถึงเวลาจะทําจริงๆ ก็อาจจะเปลีย่ นใจได้ เช่นวันนี้ตงั้ ใจจะมาวัด พอตืน่
ขึ้นมาก็นึกได้วา่ มีอะไรบางอย่างต้องทําก็เลยไม่มาวัด ไปทําในสิง่ ทีต่ อ้ งทํา ถ้ามีสจั จบารมี
ความจริงใจ เวลาตัง้ จิตอธิษฐานแล้วจะไม่ให้ล ้มเหลว ตัง้ ใจจะทําอะไรก็ตอ้ งทําให้ได้
เช่นวันนี้ตงั้ ใจจะมาวัด ถึงแม้ฝนจะตกแดดจะออกนํา้ จะท่วมก็ตาม ถ้ายังสามารถมาได้ก็
จะมา เรียกว่ามีสจั จะคือความจริงใจ ถ้าไม่มสี จั จะแล้วตัง้ จิตอธิษฐานไปก็จะไม่ได้ผล ตัง้
ไปได้วนั สองวันก็ล ้มแล้ว เช่นในพรรษาตัง้ ใจจะเลิกดืม่ สุราตลอดเวลา ๓ เดือน พอ
เวลาผ่านไปสัก ๓-๔ วันก็ทนไม่ไหว อยากจะดืม่ สุรา ก็กลับไปดืม่ ใหม่ แสดงว่ามี
อธิษฐานแต่ไม่มสี จั จะ ไม่สามารถทําตามทีต่ งั้ ใจไว้ได้ นอกจากมีอธิษฐานบารมีแล้วก็
ต้องมีสจั จบารมี มีความจริงใจต่อตนเอง อย่าหลอกตนเอง บอกตนเองว่าจะทําอะไร ก็
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ต้องทําให้ได้ เช่นเดียวกับการให้คาํ มันสั
่ ญญากับผูอ้ น่ื ก็ตอ้ งรักษาคํามันสั
่ ญญาให้ได้ จึง
จะมีสจั จะ ถ้าไม่มสี จั จะก็จะไม่สามารถทําความดีได้ พอถึงเวลาจะทําก็มกั จะเปลีย่ นใจ
ถูกอํานาจใฝ่ ตาํ ่ ชักจูงไปทํา เช่นตัง้ ใจจะเลิกดืม่ สุรา พอถึงเวลาจริงๆ ก็ถูกอํานาจของ
ความอยากดืม่ สุรา ฉุดลากไปดืม่ สุราอีก ถ้ามีสจั จบารมีแล้ว เป็ นตายอย่างไรก็ตอ้ งรักษา
ให้ได้ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าในขณะทีท่ รงนัง่ อยู่ใต้ตน้ โพธิ์ ก่อนทีจ่ ะตรัสรู้เป็ นพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้ทรงตัง้ สัจจาธิษฐานไว้ว่า จะนัง่ ไปจนกว่าจะตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้า
ถึงแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไป ก็จะไม่ลกุ ถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็ขอยอมตาย
เมือ่ มีความจริงใจแล้วก็ตอ้ งมีวิริยบารมีความพากเพียร เมือ่ ตัง้ ใจจะทําอะไรแล้ว ก็ตอ้ ง
ขยันทําอย่างสมํา่ เสมอ ตัง้ ใจมาวัดตลอดพรรษา มาทําบุญตักบาตร ก็ตอ้ งขยันมา ตัง้ ใจ
จะใส่บาตรทีบ่ า้ นทุกวัน ก็ตอ้ งขยันใส่ ตัง้ ใจจะรักษาศีลก็ตอ้ งขยันรักษา ตัง้ ใจฟังเทศน์
ฟังธรรมตลอดพรรษา ไม่ดูโทรทัศน์ไม่ฟงั เพลง ก็ตอ้ งขยันฟังแต่ธรรมะอย่างเดียว
ความสําเร็จไม่ได้เกิดจากความตัง้ ใจจากสัจจะเท่านัน้ ต้องมีวริ ิยบารมีดว้ ย ความ
พยายามอยู่ทไ่ี หนความสําเร็จย่อมอยู่ทน่ี นั ่ ไม่วา่ ตัง้ ใจจะไปทีไ่ หน ถ้าไม่มคี วามขยันก็จะ
ไปไม่ถงึ เช่นตัง้ ใจจะมาวัด พอถึงเวลาก็บอกว่าขี้เกียจ ไม่อยากจะมา เปลีย่ นใจ เพราะ
ขาดวิริยบารมี ถูกความขี้เกียจแซงหน้าไป เราจึงต้องบําเพ็ญวิริยบารมี ให้มคี วาม
ขยันหมันเพี
่ ยรติดเป็ นนิสยั อย่าอยู่เฉยๆ โดยไม่ทาํ อะไรให้เกิดประโยชน์ อย่าปล่อยให้
เวลาเสียไปกับเรื่องไร้สาระ เช่นเรื่องเล่นเรื่องเทีย่ วเป็ นต้น ไม่เป็ นบุญบารมี ไม่ส่งเสริม
ให้เจริญก้าวหน้า มีแต่จะฉุดลงสู่ทต่ี าํ ่ ต้องขยันทําความดีอยู่เสมอ อยู่ทบ่ี า้ นมีอะไรพอจะ
ช่วยกันได้ก็ช่วยกัน กวาดถูทาํ ความสะอาด เพือ่ จะได้เป็ นนิสยั เวลาตัง้ ใจทําในสิง่ ทีด่ ที ่ี
เลิศ จะได้มคี วามขยันพาไปได้ ถ้าขี้เกียจแล้วจะทําบุญไม่ได้ รักษาศีลไม่ได้ ฟังเทศน์ฟงั
ธรรมไม่ได้ ภพหน้าชาติหน้าจะไม่เจริญขึ้น ไม่ดขี ้นึ
เมือ่ มีวริ ิยบารมีแล้ว ก็ตอ้ งมีขนั ติบารมีเป็ นเครื่องสนับสนุน เพราะการทําความดีเป็ นสิง่ ที่
ยาก เหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา ถ้าไม่มคี วามอดทนก็จะทําไม่สาํ เร็จ เวลาเกิดอารมณ์
อยากจะพูดปด ก็ตอ้ งอดทนไม่พูดปด จะทําทําบุญตักบาตรก็ตอ้ งตื่นแต่เช้า ถ้าไม่อดทน
ก็จะตื่นไม่ได้ เวลานัง่ สมาธิไปนานๆ เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ ถ้าไม่อดทนก็จะนัง่ ไม่ได้ จึง
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ต้องมีขนั ติบารมีคอยสนับสนุน ต้องฝึ กให้มีความอดทน อย่าเอาแต่ความสุขความสบาย
ให้คดิ ว่าความทุกข์ยากลําบากนี้ จะพาให้ไปสู่ความสุขในบัน้ ปลาย ดีกว่าความสุขความ
สบายทีจ่ ะพาไปสูค่ วามทุกข์ในบัน้ ปลาย ถ้าไม่มขี นั ติบารมีเวลาทุกข์ในบัน้ ปลาย ตอนที่
เราแก่ เราเจ็บ เราตาย จะทุกข์ทรมานใจมาก ถ้าได้ฝึกฝนสร้างขันติบารมีในขณะทีย่ งั
หนุ่มยังแน่นอยู่ ยอมต่อสูก้ บั ความทุกข์ยากลําบาก ทีเ่ กิดจากการนัง่ สมาธิก็ดี เกิดจาก
การทําความดีต่างๆก็ดี เราจะมีขนั ติความอดทนไว้ต่อสู ้ จิตใจจะไม่ทรมาน ไม่ทรุ นทุราย
จิตใจจะสงบนิ่ง นี่คอื บารมี ๔ ประการทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ในการบําเพ็ญบารมี เช่นทาน
บารมีการให้ มีอะไรทีไ่ ม่จาํ เป็ นต้องเก็บไว้ ก็ควรเอาไปจําหน่ายจ่ายแจก ไม่วา่ จะเป็ นเงิน
ทองหรือเป็ นอะไรก็ตาม เก็บไว้ไม่เกิดประโยชน์ทงั้ กับเราและกับผูอ้ น่ื จะได้ทานบารมี
ทําให้เป็ นเศรษฐีในภายภาคหน้า ในภพหน้าชาติหน้า ไม่ตอ้ งไปหาเงินหาทองให้ลาํ บาก
ยากเย็น เพราะจะไปเกิดบนกองเงินกองทอง ไปเกิดเป็ นลูกของเศรษฐี เป็ นลูกของ
พระมหากษัตริยเ์ ป็ นต้น ศีลบารมีการไม่เบียดเบียนกัน เป็ นการสร้างสุคติ ภพชาติทด่ี ี
จะเกิดเป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยเจ้า เป็ นมนุษย์ได้ จะต้องมีศีลบารมีพาไป ถ้าไม่
มีศีลบารมีก็จะต้องไปเกิดเป็ นเดรัจฉานบ้าง เป็ นเปรตบ้าง ไปตกนรกบ้าง
เนกขัมมบารมีการถือศีลบวช เพือ่ พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ถ้าไม่มเี นกขัมมบารมี ก็จะไม่
สามารถเข้าสู่พรหมโลกได้ ไม่สามารถเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ ต้องอาศัยเนกขัมมบารมี
ต้องถือศีลบวช ไม่วา่ จะเป็ นศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ข้อก็ดี จะต้องโกนหัวห่มเหลือง
ห่มขาวหรือไม่ ความจริงก็ไม่จาํ เป็ น ถ้ารักษาศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ได้ ก็เป็ นเหมือน
นักบวชแล้ว เพราะศีลไม่ได้อยู่ทผ่ี า้ เหลือง ไม่ได้อยู่ทผ่ี า้ ขาว ไม่ได้อยู่ทโ่ี กนศีรษะหรือไม่
ไม่ได้อยู่ทผ่ี ูห้ ญิงทีผ่ ูช้ าย เด็กหรือผูใ้ หญ่ อยู่ทก่ี ารรักษาศีลได้หรือไม่ ถ้ารักษาได้ก็ถอื ว่า
ได้บาํ เพ็ญเนกขัมมบารมี มีสทิ ธิ์ทจ่ี ะก้าวเข้าสู่พรหมโลก สู่มรรคผลนิพพาน ปัญญา
บารมีความรู้ความฉลาด จะทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ ถ้ามีแต่เนกขัมมบารมีกจ็ ะ
ได้แค่ขนั้ พรหมโลก ได้แค่ฌาน ได้แค่สมาธิ ถ้าต้องการมรรคผลนิพพาน หลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิด จากความทุกข์ทงั้ ปวง ก็ตอ้ งบําเพ็ญปัญญาบารมี ต้องฟังเทศน์ฟงั
ธรรม บําเพ็ญวิปสั สนาภาวนา เพือ่ ให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง ในสภาวธรรมทัง้ หลาย ว่า
เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ทีเ่ ห็นด้วยตาก็ดี ได้
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ยินด้วยหูก็ดี สัมผัสด้วยกายก็ดี ล้วนเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาทัง้ นัน้ เห็นแล้วก็หายไป
ได้ยนิ แล้วก็หายไป ร่างกายก็เช่นเดียวกัน เกิดแล้วก็ตอ้ งแก่เจ็บตายไป ไม่มอี ะไรอยู่กบั
ใจไปตลอด มีการเกิดดับ มีมามีไป ถ้าหลงยึดติดก็จะต้องเกิดความทุกข์ เกิดตัณหา
ความอยากได้ข้นึ มา ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีก ถ้ามีปญั ญารู้แล้วว่า ไม่สามารถ
ยึดติดกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ได้ ก็จะปล่อยวาง จะเกิดก็เกิด จะดับก็ดบั ปล่อยให้เป็ นไป
ตามความเป็ นจริง จะได้ไม่ทกุ ข์ ไม่อยาก ไม่มเี หตุทจ่ี ะพาให้ไปเกิดอีกต่อไป จิตก็จะ
กลายเป็ นพระนิพพานไป ไม่ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิด ไปแก่ ไปเจ็บ ไปตาย ไปพลัด
พรากจากกัน นี่คอื ปัญญาทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมอ
วันนี้เราฟังแล้วก็เกิดปัญญา รู้อะไรหลายอย่างทีไ่ ม่รู้มาก่อน เช่น อธิษฐานบารมี ส่วน
ใหญ่จะคิดว่าอธิษฐานคือการขอ ทําบุญแล้วก็ขอให้ได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ถ้าทําแล้วไม่ขอก็ได้อยู่
ดี เพราะการกระทําเป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้ได้ผล ถ้าให้ทานก็จะได้ทานบารมี ถ้ารักษาศีลก็จะ
ได้ศีลบารมี ไม่ตอ้ งขอก็ได้ คําว่าอธิษฐานนี้ไม่ได้แปลว่าขอ แต่เป็ นการตัง้ ใจ ถ้าไม่ได้
ตัง้ ใจก็จะไม่ได้ทาํ เมือ่ ไม่ได้ทาํ ก็จะไม่ได้ผล ถ้าจะขออย่างเดียว ไม่ทาํ อะไรเลย ขอไปจน
วันตายก็จะไม่ได้ผล เช่นขอไปพระนิพพาน ถ้าไม่ทาํ บุญให้ทาน ไม่รกั ษาศีล ไม่บาํ เพ็ญ
เนกขัมมบารมี ไม่เจริญปัญญาบารมี ต่อให้ขอไปจนวันตาย ขออีกร้อยล้านชาติ ก็จะไป
ไม่ถงึ พระนิพพาน เพราะพระนิพพานไม่ได้เกิดจากการขอ แต่เกิดจากการบําเพ็ญบุญ
บารมีทงั้ ๑๐ ประการ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมาเป็ นตัวอย่าง จนได้บรรลุเป็ นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
ก็ได้บาํ เพ็ญบุญบารมีมา
เช่นเดียวกัน พวกเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าบําเพ็ญบุญบารมีทงั้ ๑๐ ประการได้อย่าง
ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว ก็จะได้เป็ นพระอรหันต์ เป็ นพระพุทธเจ้าในลําดับต่อไปอย่าง
แน่นอน จึงควรใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ด้วยการบําเพ็ญบารมีอย่างต่อเนื่อง
คืออธิษฐานบารมี สัจจบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี
ปัญญาบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี จะได้กาํ ไรจากการได้มาเกิดเป็ นมนุษย์
ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ถ้าบําเพ็ญเพือ่ ลาภยศสรรเสริญสุข ก็จะขาดทุน ตายไปเอา
ติดตัวไปไม่ได้ จะไม่ได้ไปเกิดดีกว่าเดิม ไม่ได้พฒั นาภพชาติให้สูงขึ้น จึงควรให้
ความสําคัญต่อการบําเพ็ญบุญบารมี ให้ถอื เป็ นหน้าทีห่ ลักของชีวติ เลย ถ้ามีใครถามว่า
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เกิดมาเพือ่ ทําอะไร ก็ตอบได้เลยว่า เกิดมาเพือ่ บําเพ็ญบุญบารมี นี่คอื หน้าทีข่ องมนุษย์
นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ได้ทรงบําเพ็ญมา จึงนํามาเผยแผ่สงสอนพวกเรา
ั่
จึง
ควรเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนแล้วนํ
่
ามาปฏิบตั ิ จะได้มแี ต่ความเจริญก้าวหน้า
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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