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กณัฑท์ี่ ๓๔๙ 

พฒันาภายใน 
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายไดม้าวดั เพือ่มาพฒันาจติใจ ใหด้ขีึ้นใหเ้จริญขึ้น ตลอดเวลา ๕-๖ 

วนัทีผ่่านมา ท่านก็ใชเ้วลากบัการพฒันาทางดา้นอืน่ พฒันาการทาํมาหากนิใหม้รีายได ้

มากขึ้น พฒันาความสุขใหม้มีากขึ้น ดว้ยการซื้อขา้วของต่างๆ ไมว่า่จะเป็นบา้นเป็นรถ

เป็นเสื้อผา้เครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ เป็นการพฒันาภายนอก แต่วนัน้ีเรามาพฒันาภายใน

กนั พฒันาใจใหเ้จริญใหม้คีวามสุขมากขึ้น การพฒันาภายนอกและภายใน มคีวาม

แตกต่างกนั การพฒันาภายในเป็นการพฒันาทีแ่ทจ้ริง การพฒันาภายนอกเป็นการ

พฒันาทีไ่มถ่าวร ทีต่อ้งทาํในขณะทีม่ชีวีติอยู่ในโลกน้ี ตราบใดทีย่งัมลีมหายใจ ก็ตอ้ง

พฒันาภายนอก แต่หลงัจากทีต่ายไปแลว้ ใจของเราก็จะไปสู่ภพหนา้ชาตหินา้ ถา้ใจไดร้บั

การพฒันาในขณะทีม่ชีวีติอยู่ อย่างเช่นวนัน้ี ถา้ไดร้บัการพฒันาอยู่เรื่อยๆ ใจก็จะสูงขึ้น

ดขีึ้นมคีวามสุขมากขึ้น จะไปเกดิทีด่กีวา่ปจัจบุนัน้ี จงึไมค่วรมองขา้มการพฒันาจติใจ 

ควบคู่กบัการพฒันาภายนอก เช่นสมบตัขิา้วของเงนิทอง วชิาความรูท้ีใ่ชใ้นการประกอบ

อาชพีต่างๆ ถา้เป็นเดก็เช่นเดก็นกัเรียนอรุโณทยั ทีว่นัน้ีคุณครูไดพ้ามาพฒันาจติใจ 

ในช่วงวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์ ก็ตอ้งพฒันาทางวชิาความรู ้ ตอ้งไปเรียนหนงัสอื เพือ่จะไดม้ี

วชิาความรู ้ เป็นเครื่องมอืประกอบสมัมาอาชพี ถา้ไมม่คีวามรูก้็จะไมส่ามารถประกอบ

อาชพีทีด่ทีีส่บายได ้ ถา้ไมไ่ดเ้รียนหนงัสอื เวลาไปทาํงานก็จะไมไ่ดท้าํงานบริษทั นัง่โตะ๊

เขยีนหนงัสอืใชเ้ครื่องคอมฯ ส ัง่งานส ัง่การผูอ้ืน่ ตอ้งทาํงานทีใ่ชแ้รงงาน เป็นภารโรง เป็น

คนสวน เป็นคนรบัใช ้ซกัเสื้อผา้ ทาํความสะอาดในบา้นเรือน เพราะไมม่คีวามรู ้รายไดก้็

จะแตกต่างกนั ถา้ไมม่คีวามรูจ้ะไดร้ายไดข้ ัน้ตํา่ วนัละรอ้ยสองรอ้ยบาท ถา้ไดเ้รียนจบ

ข ัน้ปริญญา ก็จะไดเ้งนิเดอืนมากกวา่หลายเท่า ไดเ้ป็นหมืน่เป็นแสน 



4 
 

ในเบื้องตน้จงึตอ้งพฒันาภายนอกใหพ้อเสยีก่อน ถา้เป็นนกัเรียนนกัศึกษา ก็ตอ้งหม ัน่ไป

โรงเรียน หม ัน่เรียนหนงัสอื ต ัง้ใจเรียน เวลาอยู่ในหอ้งเรียนก็ไมเ่ลน่กนั ไมพู่ดไมคุ่ยกนั 

ต ัง้ใจฟงั เวลาคุณครูสอนใหต้ ัง้ใจฟงัใหด้ ีพยายามจดจาํเอาไว ้คุณครูใหก้ารบา้นกลบัไป

ทาํทีบ่า้น เมือ่กลบัไปถงึบา้นกร็ีบทาํการบา้นก่อน อย่าไปทาํอย่างอืน่ ทาํการบา้นใหเ้สร็จ

เรียบรอ้ย แลว้ค่อยไปทาํอย่างอืน่ต่อไป ถา้ไมเ่ลน่ไดก้็ด ี มเีวลาวา่งก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่

ทาํงาน มงีานอะไรในบา้นพอทีจ่ะช่วยไดก้็ควรช่วย อย่างนอ้ยก็ดูแลส่วนของเราให ้

เรียบรอ้ย ถา้มหีอ้งนอนของเราเอง ก็กวาดถูจดัหอ้งใหเ้รียบรอ้ย ถา้ซกัเสื้อผา้ไดก้็ควร

ซกัเอง ถา้พอทีจ่ะช่วยคุณแมล่า้งถว้ยลา้งชามไดก้็ควรจะทาํ เพราะเป็นการพฒันาจติใจ

ควบคู่ไปกบัการพฒันาวชิาความรู ้พอเรียนจบแลว้ จะไดไ้ปทาํงาน เวลาทาํงานเราก็ตอ้ง

ต ัง้ใจทาํ ขยนัทาํ ทาํดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติ ไมโ่กงเวลา เขาจา้งเราไปทาํงาน ไมไ่ดจ้า้ง

ใหเ้ราไปอ่านหนงัสอืพมิพ ์ ไปดืม่กาแฟไปทาํธุรกจิส่วนตวั เขาจา้งไปทาํงานใหก้บับรษิทั 

เราก็ตอ้งซือ่สตัย ์ ตอ้งทาํงานใหเ้ต็มที ่ ถา้ไมท่าํอย่างเต็มที ่ ใชเ้วลาของบริษทัไปแสวงหา

ผลประโยชนส่์วนตวั ก็เป็นการประพฤตทิจุริตมชิอบ เป็นการลกัขโมย เป็นการฉอ้โกง 

ทาํใหเ้ราไมเ่จริญกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน เจา้นายไมอ่ยากส่งเสริม ไมอ่ยากเลือ่นข ัน้

เลือ่นตาํแหน่งให ้ไมอ่ยากเพิม่เงนิเดอืนให ้เพราะไมไ่ดท้าํงานเต็มที ่ถา้ขยนัต ัง้หนา้ต ัง้ตา

ทาํงานอย่างเต็มที ่ เวลาไปทาํงานก็ไปก่อนเวลา เวลาเลกิงานก็ออกจากบริษทัหลงัเวลา

เลกิงาน ถา้ทาํอย่างน้ีรบัรองไดว้า่จะเจริญกา้วหนา้ มรีายไดเ้พิม่ขึ้นเรื่อยๆ เพือ่จะไดเ้อา

ไปใชจ่้ายต่อไป  

การใชจ่้ายก็ตอ้งรูจ้กัใช ้ ตอ้งแบ่งรายรบัไวเ้ป็นส่วนๆ ส่วนหน่ึงก็ใชก้บัสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการ

ดาํรงชพี เช่นค่าอาหารค่านํา้ค่าไฟเป็นตน้ อกีส่วนหน่ึงก็ตอ้งเก็บเอาไว ้ เพือ่ใชจ่้ายเวลา

ตกงานหรือเจ็บไขไ้ดป่้วยไมส่บาย ไมส่ามารถไปทาํงานได ้ จะไดม้เีงนิสาํรองไวดู้แลตวั

เรา อกีส่วนหน่ึงก็แบ่งไวส้าํหรบัทาํบญุทาํทานช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ตอบแทนบญุคุณต่อผูม้ี

พระคุณ เช่นคุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย ์ ทีเ่ราควรราํลกึถงึพระคุณอนัประเสริฐของ

ท่านเสมอ เพราะถา้ไมม่คุีณพ่อคุณแม ่ เราก็เกดิมาไมไ่ด ้ เป็นตวัตนอย่างทีเ่ป็นอยู่วนัน้ี

ไมไ่ด ้ จะไปเรียนหนงัสอืก็ไปไมไ่ด ้ เพราะไมม่เีงนิจ่ายค่าเลา่เรียน ทกุวนัน้ีทีเ่ราสามารถ

ทาํอะไรต่างๆได ้ ก็เป็นเพราะคุณพ่อคุณแมเ่ป็นผูส้นบัสนุน ใหเ้งนิใหท้องเรา อยากจะ
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เรียนหนงัสอื ท่านก็ส่งเราไปโรงเรียน ตอ้งการซื้อเสื้อผา้ชดุนกัเรียนใส่ คุณพ่อคุณแม่ก็

ซื้อให ้ มแีต่คุณพ่อคุณแมเ่ท่านัน้ทีดู่แลเรา เราจงึตอ้งสาํนึกถงึบญุคุณอนัประเสริฐของ

คุณพ่อคุณแมเ่สมอ ถา้ไมม่ที่านคอยดูแลเราแลว้ เราจะตกทกุขย์ากลาํบาก อาจจะตอ้ง

ไปขายพวงมาลยัตามสีแ่ยก เป็นเดก็ขอทานอยู่ขา้งถนนก็ได ้ถา้ไมม่คุีณพ่อคุณแมเ่ลี้ยงดู

ส่งเสยี ใหไ้ดเ้รียนหนงัสอื ใหไ้ดอ้ยู่อย่างสุขอย่างสบาย น่ีคอืพระคุณของคุณพ่อคุณแมท่ี่

เราควรจะตระหนกัราํลกึถงึอยู่เสมอ  

ถา้เรายงัไมม่รีายได ้ ก็ควรแสดงความกตญั�ู ดว้ยการเคารพนบัถอื กราบพ่อกราบแม่

อยู่เสมอ เวลาจะไปจะมาก็ตอ้งไหวต้อ้งบอกคุณพ่อคุณแมก่่อน อยากจะไปขา้งนอกบา้น

ก็ตอ้งขออนุญาตคุณพ่อคุณแมก่่อน เมือ่กลบัมาแลว้ก็ตอ้งรายงานตวัใหคุ้ณพ่อคุณแม่

ทราบ วา่ไดก้ลบัมาแลว้ ตอ้งเชื่อฟงัคาํส ัง่สอนของคุณพ่อคุณแม ่ ท่านสอนใหท้าํอะไรก็

ควรทาํ ท่านหา้มไมใ่หท้าํอะไรก็ไมท่าํ เพราะท่านมอีายุมากกวา่เรา ท่านเกดิก่อนเรา ผ่าน

โลกมามากกวา่เรา รูผ้ดิรูถู้กรูด้รูีช้ ัว่มากกวา่เรา ท่านจงึไมอ่ยากใหเ้รารบัเคราะหก์รรม

เหมอืนกบัทีท่่านไดร้บัมา ไมอ่ยากใหเ้ราเสยีเวลาทีม่คุีณค่าของชวีติ ไปกบัสิง่ทีเ่ป็นโทษ 

สิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์ ท่านจงึตอ้งคอยสอนคอยหา้มเรา ถา้เราเชื่อฟงัคุณพ่อคุณแมแ่ลว้ 

เราก็จะอยู่เยน็เป็นสุขและเจริญกา้วหนา้ ทาํใหคุ้ณพ่อคุณแมม่คีวามสุขตามไปดว้ย เป็น

การระลกึถงึบญุคุณและตอบแทนบญุคุณของคุณพ่อคุณแม ่ พอเราโตแลว้มเีงนิทอง ก็

แบ่งเอาไวต้อบแทนบญุคุณของคุณพ่อคุณแม ่ ซื้อขา้วของใหท้่านใชบ้า้ง ถา้ท่านมอีายุ

มากไมม่คีวามสามารถดูแลตวัของท่านได ้ ก็เป็นหนา้ทีข่องพวกเราทีจ่ะตอ้งเลี้ยงดูท่าน

ต่อไป เวลาท่านมอีายุมากๆ ก็จะเป็นเหมอืนเดก็ ทาํอะไรเองไมไ่ด ้เพราะความชรา น่ีคอื

การปฏบิตักิบับดิามารดา  

ส่วนคุณครูทีโ่รงเรียนก็เช่นกนั เราก็ตอ้งใหค้วามเคารพ ตอ้งเชื่อฟงัคาํส ัง่สอนของคุณครู 

เพราะคุณครูมคีวามปรารถนาด ี รกัลูกศิษย ์มคีวามเสยีสละ แทนทีจ่ะไปทาํอาชพีอืน่ ที่

ไดเ้งนิทองมากกวา่เป็นครู ก็ยอมเสยีสละ เพราะมจีติเมตตา มสีญัชาตญาณของผู ้

เสยีสละอยู่ในจติใจ จงึรกัทีจ่ะอบรมส ัง่สอนพวกเรา ใหเ้จริญกา้วหนา้ มวีชิาความรูไ้ว ้

เป็นทีพ่ึง่ต่อไป คุณครูบาอาจารยเ์ปรียบเหมอืนคนพายเรือจา้ง สมยัก่อนเวลาจะขา้ม
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แมน่ํา้ขา้มคลอง ตอ้งนัง่เรือพายขา้ม สมยัน้ีมมีอเตอรไ์ซดร์บัจา้งแทน คุณครูก็เป็น

เหมอืนคนขีม่อเตอรไ์ซดร์บัจา้ง พาเราจากสถานทีห่น่ึงไปสู่อกีสถานทีห่น่ึง ในสมยั

โบราณมแีต่เรือพายรบัจา้ง อยากจะขา้มจากฝัง่น้ีไปฝัง่นัน้ ก็จา้งเรือพายกนั จงึเปรียบ

คุณครูวา่เหมอืนเป็นคนพายเรือจา้ง เป็นผูพ้าลูกศิษยลู์กหาจากความโงเ่ขลาเบาปญัญา 

ไมม่วีชิาความรู ้ ใหม้คีวามรูค้วามฉลาด มปีริญญา เพือ่จะไดเ้ป็นทีพ่ึง่ของตนต่อไป เรา

จงึตอ้งราํลกึในบญุของคุณครูบาอาจารยเ์สมอ อย่าไปคดิวา่ท่านเป็นเพยีงลูกจา้งของ

โรงเรียน ท่านเป็นมากกวา่นัน้ เป็นเหมอืนคุณพ่อคุณแมข่องเรา เพราะเวลาทีเ่ราออกจาก

บา้นมาโรงเรียน คุณครูน่ีแหละจะเป็นพ่อแมแ่ทนคุณพ่อคุณแมเ่รา เพราะคุณพ่อคุณแม่

ไวว้างใจคุณครู เราจงึตอ้งใหค้วามเคารพใหค้วามเชื่อฟงั เหมอืนกบัเราเคารพและเชื่อฟงั

คุณพ่อคุณแม ่ ถา้เราปฏบิตัอิย่างน้ีไดแ้ลว้ เราจะเป็นคนด ี มคีนยกย่องสรรเสริญ เรียน

จบชัน้สูงๆ เวลาไปทาํงานก็จะมคีวามเจริญกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน จะรํา่รวยมคีวามสุข 

เพราะจะมเีงนิไปซื้อขา้วของต่างๆ  

แต่ความรํา่รวยยงัไมไ่ดใ้หค้วามสุขเท่าทีค่วร ยงัมคีวามสุขทีด่กีวา่ ความสุขจากความ

รํา่รวยเป็นเหมอืนขนม ความสุขทีเ่กดิจากการพฒันาจติใจใหด้ขีึ้นใหสู้งขึ้น เป็นเหมอืน

กบัขา้วกบัปลาอาหาร ความสุขจากการพฒันาภายนอกเป็นเหมอืนขนมของหวานต่างๆ 

รบัประทานแลว้ก็มคีวามสุข ถา้รบัประทานขนมอย่างเดยีว ไมร่บัประทานอาหารดว้ย 

ร่างกายก็จะไมส่บายได ้ เพราะไมพ่อเพยีงต่อการดูแลร่างกาย กนิขนมมากเกนิไป ก็จะ

ทาํใหร่้างกายเจ็บไขไ้ดป่้วยได ้จงึตอ้งกนิอาหารดว้ย กนิขา้วกนิกบักนิผลไมต่้างๆ อาหาร

ทีเ่รารบัประทานจงึเป็นเหมอืนกบัการพฒันาทางจติใจ การทาํความดต่ีางๆ เช่นวนัน้ีเรา

มาทาํความดดีว้ยการทาํบญุตกับาตร ถวายอาหาร ถวายขา้วของต่างๆ มารกัษาศีล ละ

เวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายา

เมา มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม จะไดม้วีชิาความรูไ้วพ้ฒันาจติใจใหด้ขีึ้นใหสู้งขึ้น มคีวามสุข

มากขึ้น มคีวามทกุขน์อ้ยลง เป็นอาหารทีแ่ทจ้ริงสาํหรบัจติใจ ถา้ใจไดร้บัการพฒันาแลว้ 

ชวีติของเราจะสมดุล คอืมคีวามสุขกบัการใชเ้งนิใชท้อง จติใจมคีวามสุขกบัการทาํความ

ด ี กบัการศึกษาพระธรรมคาํสอน เพือ่จะไดใ้ชค้วามรูน้ี้ปฏบิตักิบัเหตกุารณ์ต่างๆทีจ่ะ

เกดิขึ้นต่อไป ศาสนาจะสอนใหเ้ราเตรียมตวัเตรียมใจ รบักบัเหตกุารณ์ทีเ่ราไมอ่ยากจะ
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เจอกนั เช่นการพลดัพรากจากกนั การสูญเสยีสิง่ต่างๆ บคุคลต่างๆไป ความผดิหวงั ที่

เราไมอ่ยากจะเจอกนั แต่เป็นส่วนหน่ึงของชวีติเรา ทีจ่ะตอ้งพบกนัไมช่า้ก็เร็ว สกัวนัหน่ึง

เราก็ตอ้งจากกนั ไมอ่ยู่ดว้ยกนัไปตลอด สกัวนัหน่ึงก็อาจจะตอ้งผดิหวงักบัเรื่องนัน้กบั

เรื่องน้ี อาจจะชอบคนนัน้รกัคนน้ี แต่เขาไมร่กัเรา เราก็จะผดิหวงัได ้ 

พระพทุธศาสนาจงึตอ้งสอนใหเ้ราเตรียมตวัเตรียมใจ ไวร้บักบัเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึ้น จะ

ไดไ้มเ่สยีใจกบัความผดิหวงั เวลาไม่ไดด้งัใจก็ไมเ่ป็นไร ยงัมชีวีติอยู่หาใหมไ่ด ้ เมือ่ก่อน

ไมม่สีิง่น้ี เราก็อยู่ได ้มคีวามสุขได ้ตอนน้ีอยากไดแ้ต่ไมไ่ดม้า ก็ไมเ่ป็นไร ถา้ไดม้าก็ตอ้ง

เตอืนเราวา่ สิง่ต่างๆทีอ่ยากไดน้ัน้ อาจจะไมไ่ดม้าเสมอไป เพราะไมม่อีะไรแน่นอนใน

โลกน้ี เราอยู่ในโลกทีไ่มม่คีวามแน่นอน ไม่สมหวงัเสมอไป เราตอ้งพรอ้มทีจ่ะผดิหวงั จะ

ไดรู้ส้กึเฉยๆ ไมเ่ดอืดรอ้น ถา้ไมเ่ตรียมตวัเตรียมใจไว ้ เวลาผดิหวงัก็จะทกุขท์รมานใจ 

จะคดิทาํในสิง่ทีไ่มด่ ี ประชดผูอ้ืน่ดว้ยการทาํรา้ยตวัเอง ทาํตวัสาํมะเลเทเมาเป็นตน้ ทาํ

ไปก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร มแีต่จะซํา้เตมิตวัเราใหท้รุดลงไปใหเ้สือ่มลงไป ถา้ไดย้นิไดฟ้งั

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่เรื่อยๆ ทีส่อนใหรู้ว้า่ จะตอ้งพลดัพรากจากกนั สกั

วนัหน่ึงอาจจะตอ้งไปอยู่ทีอ่ืน่ ไมไ่ดอ้ยู่กบัคุณพ่อคุณแม ่ก็ตอ้งเตรียมตวัเตรียมใจไว ้ไม่

เป็นไร เพราะคนอืน่ทีไ่มไ่ดอ้ยู่กบัพ่อกบัแม ่ เขาก็อยู่กนัได ้ อยู่ทีใ่จเราเท่านัน้วา่พรอ้ม

หรือไม ่ ถา้พรอ้มแลว้อยู่ทีไ่หนกบัใครก็ได ้ น่ีคอืความจริงของชวีติ จะตอ้งมกีารจากกนั 

จากสิง่นัน้ไปจากสิง่น้ีไป จากคนนัน้ไปจากคนน้ีไป แต่ในขณะเดยีวกนัก็จะไดพ้บกบัสิง่

ใหม่ๆ  พบคนใหม ่ เวลาไดพ้บก็อย่าไปหลงคดิวา่จะตอ้งอยู่ดว้ยกนัไปตลอด ตอ้งคดิวา่

เดีย๋วก็ตอ้งจากกนัอกี ชวีติของเราเป็นอย่างน้ี มกีารจากกนั มกีารพบกนั แลว้ก็จากกนั

อกี สลบักนัไปอย่างน้ีอยูเ่รื่อยๆ ตอ้งคดิวา่เป็นเหมอืนฝนตกแดดออก ฝนเดีย๋วก็ตก

เดีย๋วก็หยุด เดีย๋วก็กลบัมาตกอกีเดีย๋วก็หยุดอกี ถา้พรอ้มทีจ่ะรบักบัฝน เรากไ็ม่

เดอืดรอ้น ฝนจะตกหรือไม ่ 

เช่นเดยีวกบัการพบกนัและจากกนั ถา้พรอ้มทีจ่ะพบกบัใคร อยู่กบัใคร จากใครไป 

รบัรองไดว้า่จะไมวุ่น่วาย ไมท่กุข ์ ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ ไมเ่สยีใจ ไมผ่ดิหวงั เพราะไมไ่ด ้

หวงั แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่จะไมท่าํอะไร ก็ทาํไปตามความสามารถ ไดอ้ะไรมามาก
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นอ้ย ก็พอใจกบัสิง่ทีไ่ดม้า และพรอ้มทีจ่ะเสยีไปเมือ่ถงึเวลา เช่นวนัน้ีคุณพ่อคุณแมใ่ห ้

เงนิใหท้องมา เราก็เอามาซื้อขา้วของ มาทาํบญุถวายพระ ไดเ้งนิมาแลว้ก็เสยีไป แต่เสยี

ดว้ยความเต็มใจ ก็เป็นบญุเป็นกศุลไป ทาํใหม้คีวามสุขความสบายใจ เราจงึตอ้งฝึกอยู่

เรื่อยๆ ยนิดทีีจ่ะเสยี เหน็เพือ่นขาดอะไร พอจะแบง่ใหเ้พือ่นได ้ก็ใหเ้ขาไป จะมคีวามสุข

ใจ ถา้ไมไ่ดใ้หแ้ลว้เกดิหายไป จะเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้ น่ีคอืความจรงิทีพ่ระพทุธศาสนา

สอน ใหรู้จ้กัคดิและรูจ้กัวธิีปฏบิตักิบัเหตกุารณ์ต่างๆ เราจงึตอ้งฟงัอยู่เรื่อยๆ คาํสอน

ของครูบาอาจารยท์ ัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นคุณครูทีโ่รงเรียน หรือพระตามวดัต่างๆ ใหต้ ัง้ใจ

ฟงั จดจาํไวใ้หด้ ี ใหค้ดิอยู่เรื่อยๆ ใหพ้รอ้มทีจ่ะรบักบัเรื่องราวต่างๆ จะไดไ้มเ่สยีใจ ไม่

ผดิหวงั จะอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข มแีต่ความเจริญกา้วหนา้โดยถ่ายเดยีว จงึขอฝากเรื่อง

การพฒันาท ัง้สองส่วนคอื พฒันาภายนอก คอืวตัถขุา้วของเงนิทอง และพฒันาภายใน 

คอืบญุและกศุล ใหเ้อาไปพจิารณาและประพฤตปิฏบิตัต่ิอไป การแสดงก็เหน็วา่สมควร

แก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๕๐ 

พระ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีเป็นวนัพระ วนัธรรมสวนะ วนัฟงัธรรม เป็นวนัด ี เพราะศรทัธาญาตโิยมไดม้าทาํ

ความดกีนั คดิดพีูดดทีาํด ี พระแปลวา่ประเสริฐ วนัพระไมไ่ดป้ระเสริฐตรงวนัเดอืนปี 

แต่ประเสริฐเพราะการทาํความด ี ถา้เป็นวนัพระแต่ไมม่กีารทาํความด ี ทาํบญุใหท้านตกั

บาตร รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม ก็ไมถ่อืวา่เป็นวนัพระ เพราะวนัพระที่

แทจ้รงิ เป็นวนัทีพ่ระบรมศาสดาไดท้รงบญัญตั ิ ใหส้าธุชนพทุธบริษทั ปลอ่ยวางภารกจิ

การงานต่างๆ เพือ่ทาํความด ี ทาํตนใหเ้ป็นพระ เป็นผูป้ระเสริฐ พระไมไ่ดห้มายถงึ

นกับวช ทีโ่กนหวัห่มผา้เหลอืงเท่านัน้ เป็นคาํกลางๆ แปลวา่ผูป้ระเสริฐ ผูใ้ดทาํความดผูี ้

น ัน้ก็เป็นพระ เป็นผูป้ระเสริฐ ไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่ครื่องนุ่งห่ม ห่มเหลอืงหรือห่มขาว โกนศีรษะ

หรือไมโ่กน เพราะเป็นเพยีงสญัลกัษณ์ของพระ ของผูป้ระเสริฐ ของผูท้าํความดเีท่านัน้ 

ถา้โกนหวัห่มเหลอืงหรือห่มขาวแลว้ แต่ไมท่าํความด ี ก็ยงัไมถ่อืวา่เป็นพระ ในทาง

ตรงกนัขา้ม ผูท้ีไ่มไ่ดห้่มเหลอืง ไมไ่ดโ้กนหวั แต่ทาํความดอีย่างสมํา่เสมอ ผูน้ ัน้แลคอื

พระ เป็นคนด ี เป็นผูป้ระเสริฐ พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหค้ดิดพีูดดทีาํด ี เพราะจะทาํให ้

เป็นผูเ้จริญ ผูก้า้วหนา้ ผูม้คีวามสุขอย่างแทจ้ริง ถา้วนัไหนมเีวลาวา่ง พอทีจ่ะทาํความดี

ได ้ ก็ควรทาํไปเลย ไมต่อ้งรอใหเ้ป็นวนัพระ เป็นวนัเสาร ์ เป็นวนัอาทติย ์ เพราะการทาํ

ความดนีัน้ ทาํทีก่ายวาจาใจ ไมไ่ดท้าํไดเ้ฉพาะทีว่ดัเท่านัน้ ทาํไดท้กุทีท่กุแห่งทกุหน มี

เวลามโีอกาสก็ควรทาํเลย เหน็ผูใ้ดเดอืดรอ้น พอทีจ่ะช่วยเหลอืได ้ก็ช่วยเหลอืเลย เวลา

นัง่บนรถเมลม์ผูีท้ีอ่่อนแอกวา่ ผูช้ราภาพ ยนือยู่ไมม่ทีีน่ ัง่ ถา้เสยีสละใหเ้ขาไดน้ ัง่ ก็ไดท้าํ

ความดแีลว้ ทาํบญุแลว้ ทาํตนเป็นพระ เป็นผูป้ระเสริฐแลว้  

จงึควรดูทีก่ารกระทาํทางกายวาจาใจเป็นหลกั อย่าไปดูทีว่นัเดอืนปี พอไมใ่ช่วนัพระก็จะ

ไมท่าํความด ี ก็จะไมไ่ดท้าํความดเีท่าทีค่วร เพราะวนัพระมเีพยีงอาทติยล์ะ ๑ วนัเท่า
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นัน้เอง ถา้จะเป็นคนดจีริงๆ เป็นผูป้ระเสรฐิจริงๆ ตอ้งทาํทกุๆวนัเลย ทาํวนัพระเพยีงวนั

เดยีวไมพ่อ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบญัญตัวินัพระไว ้ ก็เพือ่ใหศ้รทัธาญาตโิยมไดห้ยุดการ

ทาํงานทาํการ ไดม้เีวลาเขา้วดั ไดท้าํความดหีลายอย่าง ไดร้บัประโยชนห์ลายอย่าง เช่น

วนัน้ีญาตโิยมมาวดัก็ไดบู้ชาพระรตันตรยั บูชาพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ทีเ่ป็นสรณะ

อนัประเสริฐ เวลาบูชาก็ไมไ่ดเ้พยีงแต่กราบเฉยๆ จดุธูปเทยีนดอกไมเ้ฉยๆ ตอ้งราํลกึถงึ

พระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ วา่พระพทุธเจา้ทรงเป็นพระอรหนัต ์ เป็นผูส้ิ้น

กเิลสแลว้ เป็นผูต้รสัรูด้ว้ยตนเอง ไมต่อ้งกลบัมาเกดิอกีต่อไป น้ีคอืส่วนหน่ึงของพระ

พทุธคุณ  

พระธรรมคุณก็คอืเป็นสนัทิฏฐโิก ทีผู่ป้ฏบิตัสิามารถเหน็ผลไดจ้ากการปฏบิตัขิองตน 

ไมใ่ช่ปฏบิตัไิปแลว้ ไมม่ผีลตามมา สนัทฏิฐโิก แปลวา่ผูป้ฏบิตัยิ่อมเหน็ผลของธรรมอนั

ประเสริฐน้ี อกาลโิก ไมข่ึ้นกบักาลเวลา ไมเ่สือ่มคุณภาพ สมยัพระพทุธกาลมคุีณภาพ

อย่างไร สมยัน้ีก็มคุีณภาพอย่างนัน้ เป็นสวากขาโต ภควตา ธมัโม เป็นธรรมทีต่รสัไว ้

ชอบแลว้ ตรงกบัความจริงทกุประการ ไมม่ขีองแปลกปลอมของโกหกปนอยู่ในพระ

ธรรมคาํสอนเลย ทกุคาํพูดของพระพทุธเจา้เป็นความจริงท ัง้นัน้ เช่นบาปมจีรงิ บญุมี

จริง นรกมจีริง สวรรคม์จีริง ตายแลว้ตอ้งไปเกดิ การเวยีนวา่ยตายเกดิมจีริง การหลดุ

พน้จากความทกุขโ์ดยสิ้นเชงิก็มจีริง คอืพระนิพพาน เป็นของจริงทีผู่ป้ฏบิตัจิะไดเ้หน็ ได ้

สมัผสั ไดเ้ป็นสมบตั ิโอปนยิโก ตอ้งนอ้มเขา้สู่กายวาจาใจ เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ รูแ้ลว้วา่

นรกมจีริงสวรรคม์จีรงิ นรกเกดิจากการทาํบาป ก็ละเวน้จากการทาํบาป ไมฆ่่าสตัวต์ดั

ชวีติ ไมล่กัทรพัย ์ ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี ไมพู่ดปดมดเทจ็ ไม่เสพสุรายาเมา เป็นโอ

ปนยโิก นอ้มเขา้สู่กายวาจาใจของเรา คอืนาํเอามาปฏบิตั ิ อย่าฟงัเฉยๆ ก็เหมอืนกบัดู

อาหารเฉยๆ ไมไ่ดร้บัประทานอาหาร ดูไปจนวนัตายก็จะไมอ่ิม่ ฉนัใดพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ ถงึแมจ้ะเป็นสวากขาโต ภควตา ธมัโม เป็นธรรมทีต่รสัไวช้อบแลว้ก็

ตาม เป็นสนัทฏิฐโิก ผูป้ฏบิตัสิามารถเหน็ผลได ้ แต่ถา้ผูป้ฏบิตัไิมป่ฏบิตั ิ ไมโ่อปนยโิก 

ไมน่อ้มเขา้มาสู่การปฏบิตัทิีก่ายวาจาใจก็จะไมไ่ดร้บัประโยชน ์ จากพระธรรมคาํสอนอนั

ประเสริฐของพระพทุธเจา้  
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พระสงัฆคุณคอืผูท้ีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอน แลว้เกดิศรทัธา

ความเชื่อ แลว้ก็โอปนยโิก นอ้มเขา้มาสู่กายวาจาใจ ดว้ยการปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ ปฏบิตัิ

ตรง ปฏบิตัเิพือ่การหลดุพน้จากความทกุข ์ คอืสุปฏปินัโน อชุปุฏปินัโน ญายะปฏปินัโน 

สามจีปิฏปินัโน ผูน้ ัน่แลคอืพระสงฆส์าวกของพระพทุธเจา้ ไมไ่ดห้มายถงึผูท้ีโ่กนหวัห่ม

ผา้เหลอืง ทีอ่าจจะเป็นพระอริยสงฆก์็ได ้อาจจะไมเ่ป็นก็ได ้ขึ้นอยูก่บัการกระทาํของทา่น 

ถา้สุปฏปินัโน อชุ ุญายะ สามจีปิฏปินัโน ท่านก็เป็นอริยสงฆส์าวก ถา้ไมป่ฏบิตัดิปีฏบิตัิ

ชอบ ถงึแมจ้ะห่มเหลอืงโกนศีรษะ ก็ยงัไมเ่ป็นพระอริยสงฆส์าวกของพระพทุธเจา้ ใน

สมยัพระพทุธกาลและในสมยัน้ี มพีระอริยสงฆส์าวกของพระพทุธเจา้เป็นจาํนวนมาก ที่

ไมไ่ดเ้ป็นนกับวช ไมไ่ดเ้ป็นผูช้าย มที ัง้หญงิ มที ัง้เดก็ ทีไ่ดส้ะสมบญุบารมมีามาก พอได ้

พบพระพทุธศาสนา ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอน ก็นอ้มเอาไปปฏบิตั ิจนบรรลเุป็นพระ

โสดาบนั เป็นพระสกทิาคาม ี เป็นพระอนาคาม ี เป็นพระอรหนัตก์นัเป็นจาํนวนมาก มที ัง้

นกับวชและฆราวาส มที ัง้หญงิท ัง้ชาย มที ัง้เดก็ท ัง้ผูใ้หญ่ เพราะมรรคผลนิพพาน หรือ

การเป็นพระอริยสงฆส์าวกนัน้ ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัเพศกบัวยั แต่ขึ้นอยู่กบัการปฏบิตักิาย

วาจาใจ ใหเ้ป็นปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ น้ีคอืสิง่ทีไ่ดก้ระทาํกนัเมือ่เรามาวดั มาบูชาพระ

รตันตรยั มาราํลกึถงึพระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ เมือ่ไดร้าํลกึอยู่เรื่อยๆ

แลว้ ก็จะทาํใหเ้กดิมศีรทัธาความเชื่อ ฉนัทะความยนิด ี ทีจ่ะโอปนยโิก นอ้มเอาพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ เราจงึไดส้มาทานศีลกนั เป็นการนอ้มเอาพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เขา้สู่กายวาจาใจของเรา  

วนัน้ีเราก็ไดส้มาทานศีลกนั จะละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิ

ประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา ถา้มสีจัจะคอืความจริงใจ กต็อ้งนาํเอาไปปฏบิตั ิ

ไมใ่ช่รบัทีศ่าลาน้ี พอออกไปก็โยนใส่ถงัขยะไป ก็จะไมไ่ดร้บัประโยชน ์ไมเ่ป็นสุปฏปินัโน 

ไมป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ถา้เป็นพอสมาทานศีลแลว้ก็ตอ้งรกัษาไวใ้หด้ ี ถงึจะไดส้มัผสักบั

ผลทีจ่ะปรากฏขึ้นมา จะเหน็วา่ธรรมะเป็นสนัทฏิฐโิก เวลารกัษาศีลจะมจีติใจทีแ่น่วแน่

ม ัน่คง ไมห่ว ัน่ไหว ไมห่วาดกลวักบัภยัต่างๆ ไมก่ลวัใครจะมาประณาม มาตฉิินนินทา 

วา่เป็นคนไมด่ ี เพราะรูอ้ยู่แก่ใจวา่เราเป็นคนด ี เพราะศีลน้ีแลทีท่าํใหเ้ราเป็นคนด ี ไมใ่ช่

พ่อแม ่ ไมใ่ช่นามสกลุไมใ่ช่ชื่อ มศีีลเท่านัน้ทีจ่ะทาํใหเ้ราเป็นคนด ี น่านบัถอืเคารพ
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เลือ่มใสชื่นชมยนิด ี ต่างกบัคนทีไ่มม่ศีีล เป็นคนทีน่่ารงัเกยีจขยะแขยง น่าอยู่หา่งไกล 

เพราะคนทีไ่มม่ศีีลย่อมทาํรา้ยทาํลายผูอ้ืน่นัน่เอง ถา้มคีนไมม่ศีีลอยู่ในบา้น เราก็จะตอ้ง

เดอืดรอ้นกนั มขีา้วของหายเป็นตน้ หรืออาจจะถูกเขาฆ่าก็ได ้ เช่นเวลามโีจรผูร้า้ยเขา้มา

ลกัทรพัย ์มาปลน้มาจี้ ถา้เจอเราก็อาจจะฆ่าเราได ้เพราะเขาไมม่ศีีล ทีอ่ยู่ของเขาก็คอืคุก

ตะรางเพยีงแต่วา่เจา้หนา้ทีต่าํรวจอาจจะมกีาํลงัไมพ่อ ยงัไมส่ามารถจบัเขาเขา้คุกเขา้

ตะรางได ้ เท่าทีจ่บัไดก้็แทบจะไมพ่ออยู่แลว้ คุกตะรางลน้ดว้ยคนทีไ่มม่ศีีลธรรม ไม่

สนใจไมเ่ชื่อในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ วา่บาปมจีริง นรกมจีริง บญุมจีริง 

สวรรคม์จีริง จงึชอบตกนรกกนั ตอ้งไปตดิคุกตดิตะรางทีเ่ป็นนรกของมนุษย ์ ตายไปก็

ตอ้งไปตกนรกต่อ จนกวา่จะหมดกรรม  

วนัน้ีนอกจากไดท้าํบญุทาํทาน ไดบู้ชาพระรตันตรยั ไดส้มาทานศีลแลว้ ก็ไดฟ้งัเทศนฟ์งั

ธรรมกนัดว้ย ทาํใหจ้ติใจผ่องใส ทาํใหจ้ติใจสงบ ทาํใหม้คีวามสุข เวลาทีฟ่งัเทศนฟ์งั

ธรรมเราจะไมม่โีอกาสไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ถา้ต ัง้ใจฟงัอย่างจรงิๆ ก็จะตดิตามคาํสอนไป

เรื่อยๆ ก็จะเขา้ไปสู่ใจ เป็นเหมอืนนํา้มนตช์โลมใจ เป็นนํา้มนตท์ีแ่ทจ้ริง ก็คอืพระธรรม

คาํสอนน่ีแล ไม่ใช่นํา้ทีเ่อามาประพรมกนั นํา้ก็เป็นนํา้อยู่อย่างนัน้ ไมว่า่ใครเสกใครเป่า ก็

ยงัเป็นนํา้อยู่อย่างนัน้ ไมไ่ดเ้ป็นนํา้มนตท์ีแ่ทจ้ริง ทีจ่ะเขา้ไปสู่ใจได ้นอกจากพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้เท่านัน้ ถา้ต ัง้ใจฟงัดว้ยสต ิ ไมไ่ปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี พระธรรมคาํ

สอนก็จะเขา้สู่ใจ จติก็จะค่อยสงบตวัลง ความผ่องใสความสุขความปีตกิ็ปรากฏขึ้นมา น่ี

คอืนํา้มนตช์โลมใจทีแ่ทจ้ริง เป็นมงคลทีแ่ทจ้ริง ถา้มธีรรมะในใจแลว้ ย่อมมแีสงสวา่งนาํ

ทาง เวลาจะฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ก็จะมธีรรมะคอยเตอืนวา่ผดิศีลนะ ทาํไมไ่ดน้ะ ทาํแลว้

บาปกรรมตอ้งตกนรก พอมธีรรมะเตอืนใจ ก็จะไมท่าํบาปทาํกรรม จะทาํแต่ความด ี

เพราะธรรมะสอนใหท้าํความดอียู่เสมอ ใหช่้วยเหลอืผูอ้ืน่ ใหม้คีวามเมตตา ใหรู้จ้กัให ้

อภยั ไมโ่กรธ ไมเ่กลยีด ไม่อาฆาตพยาบาท ไมจ่องเวรจองกรรม เพราะไมเ่ป็นคุณเป็น

ประโยชนก์บัจติใจ เป็นไฟทีจ่ะเผาจติใจใหร้อ้นรนกระวนกระวาย เวลาโกรธแลว้จะนัง่ไม่

ตดิ วุน่วายไปหมด จองเวรจองกรรมอาฆาตพยาบาท ถา้ใหอ้ภยัได ้ไมถ่อืโทษโกรธเคอืง 

ใจจะสงบเยน็สบายมคีวามสุข เพราะการใหอ้ภยัเป็นการทาํบญุนัน่เอง เป็นอภยัทาน 
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วนัน้ีญาตโิยมเอาขา้วของต่างๆมาให ้ เป็นวตัถทุาน พอใหแ้ลว้ก็มคีวามสุขใจสบายใจ ไม่

รุ่มรอ้นวุน่วาย  

ฉนัใดเวลาใครทาํใหโ้กรธแคน้ ก็ตอ้งใหอ้ภยั เหมอืนมพีระมาบณิฑบาตทีห่นา้บา้น ก็

ตอ้งใหอ้ภยัทนัท ี จะไดม้คีวามสุข จะไดบ้ญุ ถา้ตายไปตอนนัน้ จะไดไ้ปสวรรคเ์ลย 

ในทางตรงกนัขา้มถา้ใหอ้ภยัไมไ่ด ้ จติใจก็จะรุ่มรอ้นเป็นเหมอืนนรก ตายไปตอนนัน้ก็จะ

ตกนรกทนัท ี จงึควรเหน็ความสาํคญัของการใหอ้ภยั ไมถ่อืโทษโกรธเคอืง เพราะสิง่ที่

เกดิขึ้นก็ผ่านไปแลว้ เสยีอะไรก็เสยีไป แต่อย่าเสยี ๒ ต่อ อย่าเสยีใจดว้ย เสยีสามกี็เสยี

ไป เสยีภรรยาก็เสยีไป แต่อย่าเสยีใจ ใจน้ีเรารกัษาได ้รกัษาใหส้งบใหเ้ยน็ใหส้บายใหย้ิ้ม

ได ้ เพราะมปีญัญา รูว้า่อยู่ในโลกของความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้

ดบัไปเป็นธรรมดา แต่งงานไดก้็หย่าได ้ ตายจากกนัได ้ หนีจากกนัได ้ เป็นเรื่องธรรมดา 

ถา้มปีญัญารูท้นัก็จะใหอ้ภยัได ้ จะรูส้กึเฉยๆ ไมเ่สยีอกเสยีใจ เสยีแต่ของภายนอกก็พอ 

เสยีสมบตัขิา้วของเงนิทองเสยีไป เสยีสามเีสยีภรรยาเสยีไป เสยีร่างกายเสยีไป แต่จะไม่

เสยีใจ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ใหร้กัษาธรรมยิง่กวา่ชวีติ ใหส้ละชวีติเพือ่รกัษา

ธรรม คอืความสงบสุขของใจ การไมเ่สยีใจน่ีแหละคอืธรรม ถา้เสยีใจแปลวา่อธรรม 

ไมใ่ช่ธรรม ถา้มธีรรมแลว้ใจย่อมมคีวามสงบมคีวามสุข ย่อมไมเ่สยีใจกบัอะไรท ัง้สิ้น 

เพราะมปีญัญาปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิ เหน็แลว้วา่เกดิมาก็มาตวัเปลา่ๆ เวลาไปก็ไม่ได ้

เอาอะไรตดิตวัไปเลย แลว้จะมาเสยีใจกบัอะไร  

ทรงสอนใหพ้จิารณาอยู่เสมอวา่ ของต่างๆในโลกน้ีไมใ่ช่ของเรา ไมใ่ช่ตวัเรา สมบตัขิา้ว

ของเงนิทองต่างๆ ไมใ่ช่สมบตัทิีแ่ทจ้รงิของเรา เป็นสมมตุสิมบตั ิ สมมตุวิา่เป็นของเรา 

เมือ่ถงึเวลาทีต่อ้งจากไป สมบตัต่ิางๆก็กลายเป็นของคนอืน่ไป เป็นของลูกของหลาน 

ของสามขีองภรรยา ของเจา้หน้ีเจา้กรรมนายเวร ไมไ่ดเ้ป็นของเรา แมแ้ต่ร่างกายก็

เช่นเดยีวกนั ไมใ่ช่ของเรา ไมใ่ช่ตวัเรา เป็นเพยีงสมมตุ ิ พอตายไปก็เป็นของสปัเหร่อไป 

เอาไปเผากลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป น้ีคอืสจัจธรรมความจรงิ ผูรู้ค้วามจรงิน้ีเป็นผูม้ปีญัญา 

จะไมห่ลงยดึตดิ วา่เป็นตวัเป็นตน เป็นเรา เป็นของเรา จะปลอ่ยวาง ไมเ่สยีใจ ไมท่กุข ์

กบัการสูญเสยีต่างๆ จะใหอ้ภยัไดเ้สมอ ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้น ไมว่า่ใครจะทาํอะไร จะไม่
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ถอืโทษโกรธเคอืง ไมส่รา้งเวรสรา้งกรรมกนัอกีต่อไป ถา้ใหอ้ภยัไมไ่ดก้็จะตอ้งสรา้งเวร

สรา้งกรรมกนั เป็นคู่กรรมคู่เวรกนัต่อไปอกี ไปเกดิชาตหินา้เจอกนัก็จะเกลยีดชงักนั 

อาฆาตพยาบาทกนั ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น น่ีคอือานิสงสท์ีเ่กดิจากการฟงัเทศนฟ์งัธรรม จะทาํ

ใหม้สีมัมาทฐิคิวามเหน็ชอบ เหน็วา่การใหอ้ภยัเป็นธรรมะ เป็นบญุเป็นกศุล เหน็วา่การ

อาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรม เป็นกเิลส เป็นบาป เป็นกรรม ไมค่วรทาํ น้ีคอืสิง่ทีจ่ะ

ไดร้บัในวนัพระเมือ่เราเขา้วดั ทีเ่ราอาจจะไมไ่ดร้บัถา้อยู่บา้น เพราะจะยุ่งกบัการทาํมาหา

กนิ ยุ่งกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็เลยไมม่โีอกาส ไมม่เีวลาวา่ง ทีจ่ะฟงัเทศนฟ์งัธรรม ท ัง้ๆที่

สามารถฟงัไดท้ีบ่า้น  

ถา้มวีทิยุก็เปิดฟงัได ้ มโีทรทศันก์็เปิดดูได ้ มเีครื่องเลน่ก็เปิดฟงัได ้ แต่มกัจะไมค่่อยมี

เวลากนั หมดเวลาไปกบัการทาํมาหากนิ ก็เลยไมม่โีอกาสฟงัสิง่ทีด่ทีีง่าม เมือ่ไมไ่ดฟ้งัก็

จะถูกความโลภความโกรธความหลงพาไป พาใหโ้ลภใหโ้กรธใหห้ลง ใหย้ดึตดิกบัสิง่นัน้

สิง่น้ี วา่เป็นเราเป็นของเรา วา่จะใหค้วามสุขกบัเรา ซึง่เป็นความหลงท ัง้นัน้ เพราะใน

สายตาของผูม้ปีญัญา เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลาย จะเหน็วา่ไมม่อีะไรใน

โลกน้ีใหค้วามสุขกบัเราเลย มแีต่จะใหค้วามทกุขท์ ัง้นัน้ พอมอีะไรแลว้ก็จะตอ้งทกุขก์บั

สิง่นัน้ทนัท ี มสีามกี็ตอ้งทกุขก์บัสาม ี มภีรรยาก็ตอ้งทกุขก์บัภรรยา มลูีกก็ตอ้งทกุขก์บั

ลูก ถา้ไมม่กี็จะไมท่กุข ์ ไมม่สีามไีมม่ภีรรยา ก็ไมต่อ้งทกุขก์บัสาม ี ทกุขก์บัภรรยา ไมม่ี

ลูกก็ไมต่อ้งทกุขก์บัลูก ไมต่อ้งห่วง ไมต่อ้งกงัวล ไมต่อ้งหวง ไมต่อ้งอาลยัอาวรณ์ ไม่

ตอ้งเสยีดายเวลาจากกนั จงึควรเชื่อพระพทุธเจา้ อย่าไปหลงอยากไดส้ิง่ต่างๆ ถา้ยงัเป็น

โสดอยู่ก็อย่าไปคดิมสีามมีภีรรยา เพราะเหมอืนกบัวิง่เขา้กองไฟ ชวีติคู่ครองจงึมแีต่

ความทกุขวุ์น่วายใจ ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น เน่ืองจากใจมดืบอดปราศจากธรรมะแสงสวา่ง 

ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมกนั จงึหลงกนั เหน็กลบัตาลปตัร เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็ว่ามี

สามมีภีรรยา มสีิง่ต่างๆ จะมคีวามสุข แต่พอมเีขา้จริงๆ ก็นํา้ตาตกในกนัทกุคน มแีต่บ่น 

มแีต่รอ้งห่มรอ้งไหก้นั วดัน้ีแทบจะไมว่า่งจากคนทีม่คีวามทกุขเ์ลย เวลาทกุขถ์งึจะเขา้วดั

กนั ตอนนัน้มนัก็สายเสยีแลว้ ตอนทีไ่มท่กุขท์าํไมไมเ่ขา้วดั ไมฟ่งัเทศนฟ์งัธรรม เตรียม

ตวัเตรียมใจ ไมป้่องกนัใจใหก้ระโดดเขา้กองไฟกนั  
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น้ีคอือานิสงสข์องการมาวดั ไดท้าํบญุไดท้าํความด ีไดร้บัประโยชนห์ลายอย่าง แต่ก็ไมไ่ด ้

หมายความวา่ อยู่ทีอ่ืน่แลว้จะทาํความดไีมไ่ด ้ ถา้มเีวลาวา่งก็ควรราํลกึถงึพระพทุธพระ

ธรรมพระสงฆ ์ควรฟงัเทศนฟ์งัธรรม ควรทาํความด ีควรรกัษาศีลกนั ถา้ทาํไดก้็ไมต่อ้ง

มาวดัก็ได ้ถา้ยงัทาํไมไ่ด ้ก็ตอ้งมาวดัก่อน มาฝึกใหเ้ป็นนิสยัก่อน จะไดท้าํทีไ่หนก็ได ้ถา้

ไมเ่ขา้วดัเลยจะไมค่ดิทาํความดเีลย จะไหลไปตามกระแสของความโลภความโกรธความ

หลงอย่างเดยีว จะทกุขวุ์น่วายใจไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น จะไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการไดเ้กดิ

เป็นมนุษย ์ ไดพ้บพระพทุธศาสนา จะเป็นเหมอืนทพัพใีนหมอ้แกง ทีไ่มไ่ดส้มัผสักบัรส

แกงเลย ไมเ่หมอืนกบัลิ้น ฉนัใดพวกทีไ่มส่นใจเขา้วดั ไมส่นใจศึกษาปฏบิตัธิรรม ก็

เหมอืนทพัพใีนหมอ้แกง ส่วนผูท้ีส่นใจมศีรทัธาความเชื่อในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์

ในการปฏบิตัธิรรม จะไมเ่สยีชาตเิกดิ จะไดร้บัประโยชนจ์ากพระพทุธศาสนา จะไดเ้ลือ่น

ข ัน้เลือ่นช ัน้ขึ้นไปตามลาํดบั เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจา้ พวกทีไ่มเ่ชื่อไมส่นใจ

พระธรรมคาํสอนก็จะลดชัน้ลงไป จากมนุษยก์็ไปเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต ไปตกนรก 

วนัน้ีเป็นวนัพระจงึควรทาํใหเ้ป็นวนัพระจริงๆ อย่าเป็นวนัพระในปฏทินิ ใหเ้ป็นวนัพระ

ในกายวาจาใจ ดว้ยการคดิดพีูดดทีาํด ี การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิว ้

เพยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๓๕๑ 

รกัษาตนใหด้ ี
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

การมาวดัก็มอียู่ ๒ ลกัษณะดว้ยกนัคอื ๑. มาดว้ยกาํลงัของตนเอง ไมต่อ้งใหใ้ครชวน

มา ๒. มาเพราะมคีนอืน่ชวนมา คนทีม่าวดัโดยไมต่อ้งใหใ้ครชวน ก็เป็นเหมอืนเรือที่มี

เครื่องยนต ์สามารถวิง่ไปเองได ้ส่วนคนที่ตอ้งใหค้นอืน่ชวนมา ก็เป็นเหมอืนเรือพ่วง ถา้

ไมม่เีรือยนตล์ากมา ก็มาไมไ่ด ้ เพราะบาํเพญ็บญุบารมมีาไมเ่ท่ากนั ถา้ไดบ้าํเพญ็มาก ก็

จะมพีลงัทาํความดมีาก เช่นทาํบญุใหท้านรกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม ไม่

ตอ้งใหค้นอืน่ชกัจูง ทาํไดเ้อง ส่วนพวกทีย่งัทาํเองไมไ่ด ้ก็ตอ้งอาศยัผูอ้ืน่ชกัชวนก่อน จงึ

เป็นเหมอืนเรือพ่วง พอไดท้าํไปเรื่อยๆแลว้ ก็จะเป็นเรือทีม่เีครื่องยนต ์ พวกเรือพ่วงจงึ

ตอ้งอาศยัพวกเรือยนตฉุ์ดลากไปก่อน แต่ก็ตอ้งระวงั เพราะพวกเรือยนตก์็มอียู่ ๒ พวก

ดว้ยกนัคอื ๑. พวกทีล่ากไปทาํความด ี ไปสู่ความเจริญสู่ความสุข ๒. พวกทีล่ากไปทาํ

ความเสือ่มเสยี ไปสู่ความทกุขค์วามหายนะ พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหค้บบณัฑติ ไมใ่ห ้

คบคนพาล บณัฑติเป็นคนทีม่พีลงัทาํความด ีก็จะชวนเราไปในทางทีด่ ีคนพาลเป็นคนที่

มพีลงัทาํความเสือ่มเสยี เช่นเลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื เสพสุรายาเมา ถา้คบกบัคน

พาล เขาจะไมช่วนมาวดั มาทาํบญุใหท้าน มารกัษาศีล มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม มาปฏบิตัิ

ธรรม แต่จะชวนเขา้บ่อนเขา้บาร ์ ไปตามสถานเริงรมยต่์างๆ ผลจงึมคีวามแตกต่างกนั 

มาวดัทาํใหร่้มเยน็เป็นสุข อิม่เอบิใจ ไดพ้ฒันาจติใจใหสู้งขึ้น เป็นมนุษยท์ีด่ขี ึ้น มคีวาม

ซือ่สตัยสุ์จริตมากขึ้น ถา้พฒันาไปเรื่อยๆ จติใจก็จะกลายเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระ

อริยเจา้ไป ถา้ไปตามบารต์ามบ่อน จติใจจะตกตํา่ลงไปเรื่อยๆ จากมนุษยก์็จะกลายเป็น

เดรจัฉาน เป็นเปรตเป็นสตัวน์รกไป  

พอไปเกี่ยวขอ้งกบัอบายมขุแลว้ ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งไปทาํผดิศีลผดิธรรม ไปลกัทรพัย ์ ไป

โกหกหลอกลวง ไปฆ่าผูอ้ืน่ เพือ่จะไดเ้อาทรพัยม์าสนบัสนุนอบายมขุ เช่นเลน่การพนนั
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จนหมดเน้ือหมดตวั ก็ตอ้งไปลกัเลก็ขโมยนอ้ย ไปปลน้ไปจี้ไปฆ่าผูอ้ืน่ เพือ่จะไดเ้อาเงนิ

มาเลน่ต่อ หรือเอามาใชห้น้ี ก็ตอ้งถูกเจา้หนา้ทีต่ดิตามจบัตวั เอามาลงโทษ จบัไปขงัคุก

ขงัตะราง ตกนรกในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ เมือ่ตายไปก็ตอ้งไปตกนรกต่อ เพราะยงัทกุขย์งั

วุน่วายใจอยู่ น่ีคือทาง ๒ ทางทีเ่ราตอ้งเลอืก จะไปทางไหนด ีสาํหรบัคนทีม่ปีญัญาบารม ี

รูผ้ดิถูกดชี ัว่ ก็จะเลอืกมาวดั พวกทีไ่มรู่ไ้ม่มพีลงัผลกัดนัตนเอง ก็ตอ้งอาศยัคนดอีาศยั

บณัฑติพาไป พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหค้บบณัฑติ ไมใ่หค้บคนพาล ถา้อยากจะ

เจริญรุ่งเรือง มแีต่สริิมงคล อยู่ทีก่ารเลอืกคบคน เราเลอืกได ้ ไมม่ใีครบงัคบัเราได ้

นอกจากตอ้งทาํงานร่วมกนั ก็คบไปเพือ่ไมใ่หเ้สยีมารยาท แต่จะไมใ่หเ้ขาฉุดลากไปทาํใน

สิง่ทีเ่ป็นโทษ ไมม่ใีครบงัคบัเราได ้เราบงัคบัตวัเราเองได ้ถา้รูว้า่ไมด่ ีก็อย่าไปทาํ ก็จะไม่

เสยีหาย ถา้กลวัจะเสยีเพือ่น ก็ควรเลอืกระหวา่งเสยีเพือ่นกบัเสยีคน วา่อะไรมคุีณค่า

กวา่กนั เพือ่นเรากบัตวัเรา ส่วนไหนจะมคุีณค่ากวา่กนั เสยีเพือ่นไปก็หาใหมไ่ด ้ เพือ่นมี

เยอะแยะ มเีป็นลา้น แต่เสยีคนน่ีหาใหมไ่ม่ได ้เพราะมตีวัเราอยู่หน่ึงเดยีวเท่านัน้ เสยีคน

แลว้ จะมแีต่ความเสือ่มเสยี มแีต่ความทกุข ์ พระพทุธเจา้จงึสอนใหร้กัษาตนใหดี้ ตน

เป็นทีพ่ึง่ของตน อตัตาห ิอตัโน นาโถ แต่ก็ตอ้งพึง่ผูท้ีเ่ก่งกวา่ ดกีวา่ ฉลาดกวา่ก่อน 

ทรงสอนวา่ถา้หาคนทีเ่ก่งกวา่ ฉลาดกวา่ ดกีวา่คบเป็นเพือ่นไมไ่ด ้ ก็อย่าไปคบกบัใคร

ดกีวา่ ใหอ้ยู่คนเดยีวจะดกีวา่ ถา้คบกบัคนทีแ่ย่กวา่เลวกวา่ ก็จะฉุดลากใหล้งตํา่ ถา้คบ

กบัคนเสพสุรายาเมา ก็จะชวนเสพสุรา คบกบัคนเลน่การพนนั ก็จะชวนเลน่การพนนั 

คบกบัคนทีช่อบเทีย่วกลางคนื ก็จะชวนเทีย่วกลางคนื คบกบัคนเกยีจครา้น ก็จะชวนให ้

เกยีจครา้นไปดว้ย แทนทีจ่ะขยนัทาํมาหากนิ ขยนัไปโรงเรียน ก็ชวนกนัหนีโรงเรียนชวน

กนัหนีงาน ก็จะมแีต่ความเสือ่มเสยีตามมา ไมม่ทีางทีจ่ะเจริญกา้วหนา้รุ่งเรืองได ้จงึควร

คบบณัฑติ คนด ี คนทีฉ่ลาดกวา่ ถา้หาคนทีเ่ก่งทีด่ทีีฉ่ลาดไมไ่ด ้ ก็ใหค้บพระพทุธพระ

ธรรมพระสงฆ ์ถงึแมท้่านจะไมอ่ยู่กบัเราแลว้ แต่คาํสอนของท่านยงัอยู่ เป็นตวัแทนของ

ท่าน ถา้ศึกษาคาํสอนแลว้นาํเอามาประพฤตปิฏบิตั ิ ก็เหมอืนมเีพือ่นทีด่อียู่ในใจ

ตลอดเวลา เวลาทีไ่มไ่ดอ้ยู่กบัเพือ่นภายนอก ก็จะขาดเพือ่น แต่ถา้มคีาํสอนทีด่อียู่ในจิต

ในใจไวเ้ตอืนสตอิยู่เสมอแลว้ ก็จะไมข่าดเพือ่นเลย จะมเีพือ่นคอยสอนใหร้กัษาศีล ไม่

ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา เวลาจะทาํ
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ผดิศีล ก็จะมเีสยีงกระซบิเตอืนหา้มวา่ ทาํบาปไมไ่ด ้ จะเสยีหาย ใหท้าํความด ี ใหร้กัษา

ความดแีมจ้ะตอ้งเสยีชวีติไป เพราะชวีติไมม่คุีณค่าเท่ากบัความด ี มชีีวติอยู่กบัความชัว่ 

อยู่ไปก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร มแีต่ความทกุขม์แีต่ความเสือ่มเสยี เทยีบกบัรกัษาความดี

แลว้ตายไปไมไ่ด ้ เพราะเวลาตายไปนัน้ ตายไปเพยีงครึ่งเดยีวเท่านัน้คอืร่างกาย แต่

ตวัตนทีแ่ทจ้ริงคอืใจไมไ่ดต้าย ใจจะไดไ้ปเกดิดกีวา่เดมิ น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รง

เหน็ จงึไดน้าํเอามาส ัง่สอนพวกเรา  

พวกเรามองไมเ่หน็กนั เหน็เพยีงครึ่งเดยีว คอืเหน็ร่างกาย แต่ไมเ่หน็ใจ เราไมรู่ว้า่ใจเป็น

อย่างไร ถา้ไมม่ใีจก็เป็นเหมอืนคนตาย คนตายคอืร่างกายทีไ่มม่ใีจ เวลาคุยกบัคนตาย

จะไมร่บัรูอ้ะไรท ัง้สิ้น เพราะผูร้บัรูค้อืใจ ไมไ่ดอ้ยู่กบัร่างกายแลว้ แต่พวกเรามองไมเ่หน็

ใจกนั มแีต่ผูท้ีป่ฏบิตัธิรรมเช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกเท่านัน้ ทีม่ดีวงตาเหน็

ธรรม มตีาทพิย ์ ทีจ่ะสามารถเหน็กายทพิยค์อืใจได ้ กายทพิยห์รือใจไมต่ายไปกบักาย

หยาบคอืร่างกาย เมือ่ร่างกายแตกดบัไปแลว้กายทพิยก์็ไปต่อ จะไปสูงไปตํา่ก็ขึ้นอยู่กบั

บาปบญุทีท่าํไว ้ถา้ทาํบาปกจ็ะไปสู่ทีต่ ํา่ไปเกดิในอบาย ไปเป็นเดรจัฉานบา้ง ไปเป็นเปรต

บา้ง ไปตกนรกบา้ง ถา้ทาํบญุทาํกศุลรกัษาศีลประพฤตปิฏบิตัธิรรม ก็จะไปเกดิเป็นเทพ

บา้งเป็นพรหมบา้ง เป็นพระอริยเจา้บา้ง ไปสู่พระนิพพานบา้ง ใจไมเ่กดิไมด่บั ทาํอย่างไร

ก็ไมด่บั เอาระเบดินิวเคลยีรใ์ส่ก็ไมส่ลายหายไป ผูท้ีรู่แ้ลว้จงึไมก่ลวัตาย เพราะผูท้ีก่ลวั

ตายไมไ่ดต้ายนัน่เอง ส่วนผูท้ีต่ายคอืร่างกาย ก็ไมรู่อ้ะไร เป็นเหมอืนกบัเสาตน้หน่ึง เอา

มดีไปฟนัเอาคอ้นไปทบุ ก็ไมรู่ส้กึอะไร ใจต่างหากทีเ่ป็นผูรู้ ้พอมาเกี่ยวขอ้งกบัร่างกาย ก็

หลงคดิวา่ ร่างกายเป็นตนเป็นใจขึ้นมา ก็เลยเกดิความวติกกงัวล เวลาร่างกายเป็นอะไร

ไป จะตกใจกลวั ผูท้ีต่กใจกลวัไมใ่ช่ร่างกาย แต่คอืใจน้ีเอง ท ัง้ๆทีใ่จไมไ่ดเ้ป็นอะไรไป

เลย เหมอืนกบัดูภาพยนตร ์ ดูหนงัผ ีท ัง้ๆทีเ่ป็นภาพเฉยๆ ใจยงักลวัไดเ้ลย เพราะใจไม่

ฉลาด ถูกความหลงความมดืบอดครอบงาํ เหน็อะไรก็กลวัไปหมด  

ถา้ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนไดป้ฏบิตัแิลว้ จนแยกใจออกจากกายไดแ้ลว้ จะไม่

หว ัน่ไหวกบัอะไรท ัง้สิ้น จะรูว้า่เหมอืนกบัดูหนงัดูละคร ใจเป็นเพยีงผูดู้ ส่วนกายเป็นผู ้

แสดง ไดอ้ะไรมาแลว้เดีย๋วก็ตอ้งหมดไป แมแ้ต่ร่างกาย ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งหมดไป แต่ใจ
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ไมห่มดตามร่างกาย ไมไ่ดห้มดไปกบัอะไรท ัง้สิ้น ถา้ใจฉลาดใจรู ้ ก็จะไมห่ลง จะไมท่กุข ์

ไมวุ่น่วายกบัการมาการไปของสิง่ต่างๆ จะไมอ่ยากมอีะไรอกีต่อไป เพราะไดอ้ะไรมาก็

ตอ้งเสยีไป เกดิมาก็ไมไ่ดม้อีะไรตดิตวัมาดว้ยเลย พอเกดิก็ไดร่้างกาย พอโตขึ้นก็ไดข้า้ว

ของเงนิทองต่างๆ ไดส้ามไีดภ้รรยาไดลู้ก พอแก่ตายไปก็ไปคนเดยีว ทิ้งทกุสิง่ทกุอยา่ง

ไว ้ผูท้ีไ่ดป้ระพฤตปิฏบิตัธิรรมจนมดีวงตาเหน็ธรรมแลว้ จะเบือ่หน่ายกบัการเกดิ เพราะ

เกดิแลว้จะตอ้งแก่เจ็บตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนั เมือ่เกดิความเบือ่หน่ายแลว้ จะไม่

ยนิดทีีจ่ะไปเกดิอกีต่อไป เมือ่ไมเ่กดิก็ไมต่อ้งแก่เจ็บตายอกีต่อไป น่ีคอืใจของ

พระพทุธเจา้และพระอรหนัต ์ แต่ไมไ่ดสู้ญหายไปไหน ไมไ่ดห้มายความวา่ ถา้ไม่ไดเ้กดิ

แลว้จะสูญหายไปไหน ใจของท่านก็ยงัอยู่เหมอืนเดมิ เพยีงแต่ไมต่อ้งไปแบกภาระของ

การเกดิแก่เจ็บตาย ไมต่อ้งไปแบกความทกุขต่์างๆทีต่ามมา ท่านอยู่กบับรมสุข ปรมงั สุ

ขงั เพราะเหน็แลว้วา่ การทีจ่ะไมม่ทีกุขไ์ดน้ ัน้ จะตอ้งไมเ่กดิเท่านัน้ ถา้ยงัเกดิอยู่ ก็ยงั

ตอ้งทกุขอ์ยู่ จงึทรงตรสัสอนวา่ ทกุขย่์อมไม่มีกบัผูไ้ม่เกดิเท่านั้น ถา้ยงัเกดิกนัอยู่ ก็ยงั

ตอ้งทกุขก์นัอยู่ ถา้ทาํความดไีปเรื่อยๆ ถงึแมจ้ะยงัไมไ่ดไ้ปถงึทีส่ิ้นสุดแหง่การเวยีนวา่ย

ตายเกดิ ก็จะไดเ้กดิในภพทีด่ ี จะมคีวามทกุขน์อ้ยลงไปเรื่อยๆ เพราะมปีญัญาคอยสอน

เราไมใ่หห้ลงยดึตดิกบัสิง่ต่างๆ ถา้มปีญัญามากเท่าไหร่ก็จะปลอ่ยวางไดม้ากเท่านัน้ ถา้มี

ปญัญาเต็มทีเ่ลยก็จะปลอ่ยวางไดห้มดเลย  

จงึควรเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน พระพทุธเจา้เป็นบณัฑติ ใหค้บพระพทุธเจา้ 

คบพระอริยสงฆส์าวก แลว้เดนิตามพระพทุธเจา้พระอริยสงฆส์าวก ท่านอยู่อย่างไร เราก็

อยู่อย่างนัน้ ท่านอยู่อย่างสมถะเรียบงา่ย ไมแ่สวงหาสิง่ต่างๆในโลกน้ีมาเป็นสมบตั ิ

เพราะเหน็ดว้ยปญัญาแลว้วา่ เป็นทกุขม์ากกวา่เป็นสุข ไดอ้ะไรมาก็ตอ้งทกุขก์บัสิง่ที่

ไดม้า มคีวามหวงความห่วง มคีวามเสยีดายเวลาจากกนั ถา้ไมม่กี็จะไมเ่ดอืดรอ้น สิ่งที่

จาํเป็นต่อการดาํรงชพีก็มไีมม่าก มเีพยีงปจัจยั ๔ เท่านัน้เองคอื อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั ยา

รกัษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ถา้มพีอเพยีงแลว้ เราก็ควรหยุดไดแ้ลว้ อย่าหามามากกวา่น้ี 

เพราะเป็นการหาความทกุขม์าใส่ตวั หาเหามาใส่หวั ถา้อยู่เฉยๆแบบพระพทุธเจา้ แบบ

พระอริยสงฆส์าวกได ้จะมคีวามสุขมาก ถา้ยงัไมไ่ดท้าํก็ตอ้งเริ่มทาํ พยายามตดัลดละสิง่

ต่างๆ ทีไ่มจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพีออกไป เช่นของฟุ่มเฟือยต่างๆ อย่าหลงระเรงิกบัของ
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ฟุ่มเฟือย ไมไ่ดท้าํใหม้คีวามสุขมากขึ้น แต่จะกดดนัใหม้คีวามทกุขม์ากขึ้น ถา้เคยใชข้อง

ฟุ่มเฟือยแลว้ ก็จะตดิเป็นนิสยั ตอ้งหาเงนิมาซื้ออยู่เรื่อยๆ ถา้ไมม่เีงนิพอก็จะทกุข ์

วุน่วายใจ ถา้อยู่อย่างเรียบงา่ย อยู่อย่างสมถะ จะไมม่อีะไรมากดดนัใหด้ิ้นรนหาเงนิหา

ทอง จะมเีวลาพฒันาจติใจ พฒันาความสุขทีแ่ทจ้ริง จะมเีวลามาวดัมากขึ้น แทนทีจ่ะมา

อาทติยล์ะหน่ึงครัง้ ก็จะมาไดห้ลายครัง้ มาอยู่วดัครัง้ละหลายๆวนั เพราะไมต่อ้งไป

ทาํงานทาํการเหมอืนเมือ่ก่อน เพราะพอมพีอกนิแลว้ พอเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งแลว้ พอมี

เงนิสะสมดูแลเราแลว้ เรื่องอะไรทีจ่ะตอ้งไปวุน่วายกบัการหาเงนิหาทองมาอกี ไดม้า

มากกวา่ความจาํเป็น ก็ไมไ่ดท้าํใหม้คีวามสุขมากขึ้น มพีอกบัความจาํเป็นก็พอแลว้ มไีว ้

เพือ่ดบัทกุข ์ ถา้ขาดสิง่ทีจ่าํเป็นแลว้ ปญัหาคอืความทกุขก์็จะตามมา เช่นร่างกายขาด

อาหารก็จะเจ็บไขไ้ดป่้วย ไมม่เีสื้อผา้ใส่ก็จะเจ็บไขไ้ดป่้วย ไมม่ยีารกัษาโรคก็อาจจะตาย

ได ้ 

ถา้มพีอเพยีงแลว้ ก็อย่าไปหาอะไรอกีเลย ไมเ่กดิประโยชน ์มแีต่จะสรา้งความทกุขค์วาม

วุน่วายใจ หาบญุบารมดีกีวา่ จะทาํใหสุ้ขใจอิม่ใจ ทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุขค์วาม

วุน่วายใจ พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกจงึดาํเนินชวีติแบบนัน้ เพราะพบทางทีถู่ก

แลว้ เป็นทางทีป่ระเสริฐ ทางทีจ่ะนาํไปสู่ความสุขทีแ่ทจ้ริง ไมม่ทีางอืน่ เป็นทางสู่

ความสุขตลอดอนนัตกาล ปรมงัสุขงัแปลวา่ ความสุขทีไ่ม่เสือ่มคลาย ไมม่ทีีส่ิ้นสุด 

ความสุขต่างๆในโลกน้ีมทีีส่ิ้นสุด เวลาไดอ้ะไรมาใหม่ๆ  ก็ดอีกดใีจมคีวามสุข หลงัจาก

นัน้ก็กลายเป็นความกงัวล ถา้ไดอ้ะไรทีร่กัทีช่อบมา ก็จะหวงจะห่วงจะกงัวล กลวัจะจาก

ไป กลวัจะสูญหายไป ความสุขทางโลกเป็นอย่างน้ี เป็นเหมอืนยาขมเคลอืบนํา้ตาล เวลา

อมเขา้ไปใหม่ๆ ก็หวานด ี พอนํา้ตาลละลายไปหมดก็เหลอืแต่ความขมขืน่ ชวีติของพวก

เราก็เป็นอย่างน้ี เวลาอยู่คนเดยีวก็รูส้กึหงอยเหงา ก็อยากจะมคู่ีครอง อยากจะมสีามมีี

ภรรยา พอไดพ้บคู่ครองก็ดอีกดใีจมคีวามสุข พออยู่ร่วมกนัใหม่ๆ ก็มคีวามสุข พอผ่าน

ไปสกัระยะหน่ึง ความสุขก็หมดไป กลายเป็นความเคยชนิ ถา้ขดัใจกนัทะเลาะกนั ก็จะ

เสยีใจไมส่บายใจ ถา้เกดิอบุตัเิหตตุอ้งจากกนัอย่างกะทนัหนั ก็จะรอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศก

เสยีใจ ความสุขทางโลกเป็นอย่างน้ี พระพทุธเจา้ทรงมคีวามสุขแบบน้ีมาก่อน ทรงเป็น

พระราชกมุารอยู่ในวงั มคีวามสุขต่างๆบาํรุงบาํเรอเป็นจาํนวนมาก แต่ทรงเป็นคนฉลาด
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มปีญัญา ไมห่ลงระเริงกบัความสุขทีม่คีวามทกุขต์ามมา ทีเ่ป็นเหมอืนยาขมเคลอืบ

นํา้ตาล จงึกลา้สละตดัความสุขแลว้ออกบวช หาความสุขแบบนํา้ตาลเคลอืบยาขม ยอม

ทกุขย์อมลาํบากก่อนแลว้สุขทหีลงั วธิีของนกัปราชญเ์ป็นอย่างน้ี  

ยอมทรมานตน อดขา้วอดอาหาร อยู่ในทีล่าํบากกนัดาร อยู่ตามมตีามเกดิ ไมไ่ดส้นใจ

กบัเรื่องการอยู่การกนิ สนใจอย่างเดยีวคอื ทาํอย่างไรทีจ่ะกาํจดัความโลภความโกรธ

ความหลง ใหห้มดไปจากจติจากใจได ้ เพราะเป็นตวัสรา้งความทกุขค์วามวุน่วายใจ 

ใหก้บัสตัวโ์ลกท ัง้หลายไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น น่ีคอืตวัการสาํคญัทีจ่ะตอ้งกาํจดัใหไ้ด ้ แต่ไม่

ค่อยมใีครอยากจะต่อสูก้บัความโลภความโกรธความหลง อยากจะเป็นพวกเดยีวกนั 

เวลาชวนใหโ้ลภก็โลภตาม ชวนใหโ้กรธก็โกรธตาม ชวนใหห้ลงก็หลงตาม แต่ผลทีเ่กดิ

จากการตามกเิลสเป็นอย่างไร ก็มแีต่ความทกุขวุ์น่วายใจ ถา้ต่อสูก้บัมนัถงึแมจ้ะลาํบาก

ยากเยน็ พอชนะมนัแลว้ก็จะสบาย ไมม่อีะไรมากวนใจอกีต่อไป เช่นอยากจะเลกิสูบบหุรี่ 

ทกุครัง้เวลาทีอ่ยากสูบก็ไมสู่บ ก็เท่ากบัเป็นการต่อสูก้บักเิลส ตอนตน้ก็จะรูส้กึอดึอดั

ทรมานใจ ถา้สูจ้นชนะมนัได ้ ต่อไปมนัก็จะบงัคบัใหสู้บบหุรี่ไมไ่ด ้ ก็จะหลดุพน้จากการ

เป็นทาสของบหุรี่ ถา้ไมสู่ม้นั ทกุครัง้ทีอ่ยากจะสูบก็ตอ้งสูบ กจ็ะสูบไปเรื่อยๆ สูบมากขึ้น

ไปเรื่อยๆ จากซองหน่ึงก็เป็น ๒ ซอง จาก ๒ ซองก็เป็น ๓ ซอง ไมช่า้ก็เร็วปอดก็จะ

เสยีหาย จะตอ้งตายไปก่อนวยัทีค่วร เพราะอ่อนแอ ไมม่กีาํลงัต่อสูก้บักเิลส ยงัตอ้งการ

ความสุขจากความโลภความโกรธความหลง เพราะไมค่ดิวา่เป็นเหมอืนความสุขทีเ่คลอืบ

ความทกุขไ์ว ้ พอความสุขหมดไปก็จะมแีต่ความทกุข ์ ทาํไมไมเ่อาพระพทุธเจา้เป็น

ตวัอย่าง เอาความสุขทีม่คีวามทกุขเ์คลอืบไว ้ 

การทีจ่ะไดค้วามสุขจากการหลดุพน้จากกเิลส จะตอ้งทกุขล์าํบากก่อน ตอ้งต่อสูก้บักเิลส

ดว้ยวธิีการต่างๆ พระพทุธเจา้และพระอรยิสงฆส์าวกท ัง้หลาย ตอ้งออกไปอยู่ในป่าใน

เขา อยู่อย่างลาํบากลาํบน ตามมตีามเกดิ กนิแบบตามมตีามเกดิ ไมไ่ดก้นิมากมาย กนิ

วนัละมื้อ พระธุดงคท์ีอ่ยู่ป่าส่วนใหญ่จะถอืธุดงควตัรคอื ฉนัในบาตร ฉนัมื้อเดยีว ออก

บณิฑบาต ไมม่ใีครเอากบัขา้วกบัปลามาถวายถงึทีก่ฏุ ิจะตอ้งเดนิไปบณิฑบาตในหมูบ่า้น 

ไดอ้าหารอะไรมาก็รบัประทานไปตามทีไ่ดม้า ไมโ่ทรศพัทส์ ัง่ใหส่้งอาหารชนิดนัน้ชนิดน้ี
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มาบาํรุงบาํเรอ เพราะไมใ่ช่วถิทีางสู่การหลดุพน้จากความทกุข ์ ขอใหเ้ลอืกเอาความสุขที่

ตามความทกุขม์า ดกีวา่เอาความทกุขท์ีต่ามความสุขมา พอความสุขหมดไปก็จะเหลอื

แต่ความทกุข ์ ส่วนความสุขทีต่ามความทกุขม์า พอความทกุขห์มดไป ก็จะเหลอืแต่

ความสุข จะสุขไปตลอดไมม่ทีีส่ิ้นสุด อย่างพวกเราก็จะทกุขไ์ปตลอด ไมม่ทีีส่ิ้นสุด

เหมอืนกนั ถา้เลอืกเอาความสุขทีต่ามความทกุข ์ น่ีคอืทางเลอืกของพวกเรา จะไปทาง

บณัฑติก็ได ้ ไปทางคนพาลก็ได ้ จะไปทางไหนก็ควรคดิใหด้ ี คดิถงึผลทีจ่ะตามมา 

อยากจะเป็นเหมอืนพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก หรืออยากจะเป็นเหมอืนพวกเรา 

ทีต่อ้งกลบัมาเวยีนวา่ยตายเกดิไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอ

ยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๕๒ 

ธุระของพระ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

การมาวดัมาไดห้ลายรูปแบบดว้ยกนั บางทา่นมาตอนเชา้ มาทาํบญุใหท้านตกับาตร ฟงั

เทศนฟ์งัธรรม เสร็จแลว้ก็กลบับา้น เพือ่ไปทาํหนา้ทีก่ารงานต่อไป บางท่านมเีวลาวา่งก็

มาอยู่วดั ๓ วนับา้ง ๗ วนับา้ง ๓ เดอืนบา้ง เช่นขณะน้ีใกลจ้ะถงึเวลาเขา้พรรษา เป็น

ธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยพทุธ ถา้มลูีกชายอายุครบบวช คอืต ัง้แต่อายุ ๒๐ ปีขึ้น

ไป ถา้ลูกมศีรทัธาจะบวช พ่อแมก่็จะพามาฝากวดัเพือ่เตรียมตวับวช การบวชจะตอ้ง

เตรียมตวัหลายอย่าง เพราะเป็นการเปลีย่นวถิชีวีติ จากฆราวาสใหเ้ป็นพระภกิษุ ซึง่เป็น

ชวีติทีต่่างกนั เพศของฆราวาสไมค่่อยมกีาํหนดกฎเกณฑม์ากนกั ไมเ่หมอืนกบัเพศของ

พระ ทีม่พีระวนิยั ขอ้บงัคบัอยู่ถงึ ๒๒๗ ขอ้ นอกจากนัน้ยงัมกีฎมรีะเบยีบอืน่ๆอกี เช่น

ทีว่ดัน้ีก็มขีอ้ธุดงควตัร ทีพ่ระภกิษุสามเณรอยู่จาํพรรษาจะตอ้งปฏบิตัติาม คอืตอ้งออก

บณิฑบาตทกุวนั ยกเวน้ไมส่บาย เจ็บไขไ้ดป่้วย ตอ้งกลบัมาฉนัทีศ่าลา ฉนัในบาตร เอา

อาหารท ัง้หมดใส่ไปในบาตร ไมต่อ้งใชถ้ว้ยชาม เป็นการฝึกอยู่แบบเรียบงา่ย ไมพ่ถิพีถินั

มากจนเกนิไป นอกจากนัน้ก็ใหฉ้นัมื้อเดยีว พอฉนัเสร็จแลว้ลกุออกจากทีน่ ัง่ไปแลว้ ก็

จะไมฉ่นัอาหารอกี จนกวา่จะถงึวนัรุ่งขึ้น เป็นการฝึกความอดทน ความมกันอ้ยสนัโดษ 

สาํหรบันกับวชไมต่อ้งรบัประทานถงึวนัละ ๓ มื้อ เพราะไมม่ภีารกจิการงานทีต่อ้งใช ้

พลงังานมาก การรบัประทานอาหารเพยีงมื้อเดยีวกลบัจะดกีวา่ เพราะจะช่วยส่งเสริมการ

ปฏบิตัธิรรม เช่นการนัง่สมาธ ิถา้รบัประทานอาหารมาก จะงว่งเหงาหาวนอน นัง่สปัหงก 

หลบัใน ไมไ่ดผ้ล อบุายแกค้วามงว่งอย่างหน่ึง ก็คอืการรบัประทานอาหารพอประมาณ 

ถา้ตอ้งการใหเ้ขม้ขน้ยิง่ขึ้นก็อดอาหารเป็นครัง้เป็นคราวไป  

การรบัประทานอาหารพอประมาณ ก็คอืรบัประทานวนัละ ๑ ครัง้ก็พอแลว้ แต่สาํหรบั

บางองคบ์างท่านทีย่งังว่งอยู่ ก็จะอดอาหารไปทลีะหลายๆวนั เพราะจะทาํใหต้ื่นตวัไมง่ว่ง
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เหงาหาวนอน เวลานัง่ทาํสมาธิจะมสีต ิ จะเขา้สู่ความสงบไดง้า่ยกวา่ เวลาทีร่บัประทาน

อาหารตามปกต ิ น่ีคอืขอ้วตัรต่างๆทีผู่ม้าบวชจะตอ้งมาปฏบิตั ิจงึใหม้าลองดูก่อน ๗ วนั

ก่อนบวช ใหอ้ยู่เป็นผา้ขาว ๗ วนั ปฏบิตัติามพระทกุอย่าง ตอนเชา้มดืต ี๔ ก็ลกุขึ้นมา

นัง่สมาธิ พอต ี ๕ ก็ลงโบสถท์าํวตัรเชา้ไหวพ้ระสวดมนต ์ พอตอน ๖ โมงก็ออก

บณิฑบาต ช่วยพระหิ้วอาหาร กลบัจากบณิฑบาตก็ช่วยกนัจดัอาหารแบ่งอาหาร 

รบัประทานอาหารทีศ่าลา ถา้เป็นวนัเสารว์นัอาทติยว์นัพระ ก็จะมกีารแสดงพระธรรม

เทศนาอบรมส ัง่สอน เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ เพราะการจะปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบได ้

จะตอ้งรูว้า่จะตอ้งปฏบิตัอิย่างไร จะตอ้งละอะไร จะตอ้งส่งเสริมอะไร ถา้ไมไ่ดศึ้กษาจะ

ไมรู่ ้ เหมอืนกบัการเดนิทาง จะตอ้งศึกษาดูทศิทางก่อน ถา้มแีผนทีก่็เปิดกางดู ถา้ไมม่กี็

ตอ้งถามคนทีเ่คยไปมาแลว้ ไมเ่ช่นนัน้จะไปไมถ่งึจดุหมายปลายทาง ในทางศาสนาจงึ

ตอ้งมกีารศึกษาเป็นเบื้องตน้ มกีารอบรมส ัง่สอน เพือ่ใหรู้ว้า่จะตอ้งปฏบิตัอิย่างไร เมือ่รู ้

แลว้ก็นาํเอาไปปฏบิตั ิ ปฏบิตัแิลว้ก็จะไดผ้ล ไดผ้ลแลว้ก็นาํเอาไปเผยแผ่ส ัง่สอนผูอ้ืน่ 

เป็นวธิีสบืทอดพระพทุธศาสนา มาต ัง้แต่สมยัพระพทุธกาล  

เริ่มต ัง้แต่พระพทุธเจา้ประกาศพระศาสนาเป็นครัง้แรก พอผูม้จีติศรทัธาไดฟ้งัแลว้ ก็

นาํเอาไปปฏบิตั ิ ก็จะบรรลถุงึผลทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบรรลถุงึ 

ต่อจากนัน้ก็ช่วยพระพทุธเจา้ส ัง่สอนแก่ผูอ้ืน่อกีต่อหน่ึง พอผูม้ศีรทัธาไดย้นิไดฟ้งั ก็

นาํเอาไปปฏบิตั ิ ก็บรรลผุลกนั แลว้ก็ช่วยกนัส ัง่สอนต่อ พระพทุธศาสนาจงึมคีวาม

รุ่งเรืองมาจนถงึปจัจบุนัน้ี ตราบใดยงัมกีารบวชเรียน มกีารศึกษา มกีารปฏบิตั ิ มกีาร

บรรลธุรรมอยู่ ศาสนาจะไมสู่ญไปจากโลกน้ี จะบรรจไุวใ้นรฐัธรรมนูญหรือไมก่็ตาม 

ไมใ่ช่เรื่องสาํคญั สาํคญัอยู่ทีช่าวพทุธจะศึกษาปฏบิตัจินบรรลผุลไดห้รือไม ่ถา้ไมส่นใจที่

จะศึกษา ไมส่นใจฟงัเทศนฟ์งัธรรม ไมส่นใจทีจ่ะปฏบิตัติาม ผลอนัเลศิอนัประเสริฐ ที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลายไดบ้รรลถุงึ ก็จะไมป่รากฏขึ้นมา ก็จะไมส่ามารถ

นาํเอาไปเผยแผ่ส ัง่สอนถ่ายทอดใหก้บัผูอ้ืน่ได ้ เป็นเหมอืนคนทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปถงึ

จดุหมายปลายทาง แลว้จะไปบอกคนอืน่ไดอ้ย่างไรวา่ดอีย่างไร จะบอกไมไ่ด ้ ถา้บอกก็

บอกแบบคาดคะเน ไมแ่น่ใจไมม่ ัน่ใจ พอถูกซกัถามก็ตอบไมไ่ด ้ เพราะไมไ่ดเ้หน็ดว้ยตา

ของตนเอง แต่คนทีไ่ปถงึแลว้ เหน็แลว้วา่เป็นอย่างไร ต่อใหถ้ามอย่างไรก็จะตอบได ้ทาํ
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ใหผู้ฟ้งัผูถ้ามเขา้อกเขา้ใจเกดิศรทัธา ยนิดทีีจ่ะศึกษาและปฏบิตัติาม และเมือ่ปฏบิตัแิลว้

ก็จะเหน็ผลอย่างแน่นอน น่ีแลคอืการทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา การส่งเสริม

พระพทุธศาสนาใหเ้จริญรุ่งเรือง ใหเ้ป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นทีพ่ึง่แก่สตัวโ์ลกไปยาวนาน  

ผูม้าบวชจงึควรคาํนึงเสมอวา่ตนมหีนา้ทีอ่ะไร อย่าสกัแต่วา่บวช บวชตามประเพณี เหน็

เขาบวชก็บวชตาม ไมส่นใจปฏบิตัติามกฎตามระเบยีบตามพระวนิยั บวชไปก็เสยีขา้วสุก 

เสยีเวลา ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร มแีต่ร่างของนกับวชแต่ไมม่สีาระของการบวชเลย มแีต่

กริิยาของการบวช โกนหวันุ่งห่มผา้เหลอืง แต่ไมม่สีาระของการบวชเลย นกับวชไม่มธุีระ

ทีต่อ้งทาํเหมอืนกบัฆราวาสญาตโิยม ทีม่ภีารกจิการงานมาก ธุระของพระของนกับวชนัน้ 

พระพทุธเจา้ทรงกาํหนดไวเ้พยีง ๒ อย่างเท่านัน้คอื ๑. คนัถธุระ ๒. วิปสัสนาธุระ คนัถ

ธุระคอืการศึกษาเลา่เรียนพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ วปิสัสนาธุระคอืการปฏบิตัิ

ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ น่ีคอืหนา้ทีห่ลกัของพระภกิษุสามเณร ของ

นกับวชในพระพทุธศาสนา มเีพยีง ๒ อย่างน้ีเท่านัน้ หลงัจากไดศึ้กษาและปฏบิตัจิน

บรรลแุลว้ จงึมหีนา้ทีเ่ป็นครูเป็นอาจารย ์ เผยแผ่พระธรรมคาํสอนอกีต่อหน่ึง แต่หนา้ที่

อย่างอืน่ไมใ่ช่เป็นหนา้ทีห่ลกั เช่นการก่อสรา้งต่างๆ สรา้งโบสถ ์ สรา้งเจดยี ์ สรา้งกฏุ ิ

สรา้งวหิารไมใ่ช่หนา้ทีข่องพระภกิษุโดยตรง เป็นหนา้ทีข่องฆราวาสญาตโิยม ถา้มจีติ

ศรทัธาก็จะสรา้งใหเ้อง ไมต่อ้งไปเรี่ยไร ไมต่อ้งแจกซองผา้ป่า ศาสนาพทุธไมไ่ดเ้ป็น

ศาสนาของขอทาน เป็นศาสนาของพระอริยเจา้ผูป้ระเสริฐ มปีญัญาเหนือสตัวโ์ลก

ท ัง้หลาย เป็นโลกวิทู ผูรู้โ้ลก เป็นสตัถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูของเทวดาและมนุษย์

ท ัง้หลาย จงึไมต่อ้งไปเรี่ยไรขอเงนิขอทองจากศรทัธาญาตโิยม  

เพราะศรทัธาญาตโิยมจะมศีรทัธาเอง ถา้รูว้า่ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ เช่น พระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตท์ ัง้หลาย ไมต่อ้งเรียกรอ้ง ไมต่อ้งขอรอ้งเลย มแีต่จะขอสรา้งถวาย ในสมยั

พทุธกาล พระพทุธเจา้ไมเ่คยสรา้งวดัเลยแมแ้ต่วดัเดยีว มแีต่ศรทัธาญาตโิยมเป็นผูส้รา้ง

ถวายใหท้ ัง้นัน้ เพราะไมท่รงถอืเป็นภารกจิ ทรงมหีนา้ทีส่ ัง่สอนอบรมเท่านัน้ มภีารกจิอยู่ 

๕ ประการ ทีท่รงปฏบิตัทิกุๆวนั เรียกวา่พทุธกจิ ๕ คอื ๑. ตอนเชา้ทรงออกบณิฑบาต

โปรดสตัว ์ ๒. ตอนบ่ายทรงอบรมส ัง่สอนฆราวาสญาตโิยม ๓. ตอนหวัคํา่ทรงอบรมส ัง่
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สอนพระภกิษุสามเณร ๔. ตอนดกึทรงส ัง่สอนเทวดา ๕. ตอนก่อนจะสวา่งทรงเลง็ญาณ

ดูวา่ จะมผูีใ้ดสมควรไปโปรดไปส ัง่ไปสอน น่ีคอืภารกจิท ัง้ ๕ ประการ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

บาํเพญ็ตลอด ๔๕ ปีดว้ยกนั เป็นหนา้ทีห่ลกัของพระพทุธเจา้ พระองคไ์มเ่คยนัง่ปลกุ

เสกปลกุเหรียญ สรา้งพระพทุธรูปสรา้งเหรียญต่างๆ ไวแ้จกศรทัธาญาตโิยม เพราะ

ไมไ่ดท้าํใหสุ้ขใหเ้จริญ ไมไ่ดท้าํใหห้ลดุพน้จากความทกุข ์ หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตาย

เกดิเลย มไีปก็เท่านัน้ หอ้ยไปก็เท่านัน้ ตายเหมอืนกนั ไมไ่ดท้าํใหว้เิศษไปกวา่เดมิ ถา้

วเิศษจริงแลว้ พวกทีห่อ้ยพระหอ้ยเหรียญท ัง้หลาย น่าจะวเิศษกนัไปหมดแลว้ ประเทศ

ไทยจะมแีต่คนวเิศษ เพราะมกีารปลกุเสกมกีารผลติเหรียญแจกกนันบัจาํนวนไมถ่ว้น 

แต่ประเทศชาตกิลบัเดนิถอยหลงัเขา้คลอง เพราะไมส่นใจศึกษาปฏบิตั ิไมส่นใจทาํความ

ด ี ไมส่นใจละความชัว่ ละอบายมขุต่างๆ แต่กลบัสนใจส่งเสริมพวกอบายมขุต่างๆใหม้ี

มากยิง่ขึ้น มกีารพยายามทาํใหก้ารเลน่การพนนัถูกกฎหมาย เปิดบ่อนถูกกฎหมายเป็น

ตน้  

เป็นการเดนิถอยหลงัเขา้คลอง ไมใ่ช่เดนิตามพระพทุธเจา้ตามนกัปราชญ ์ จะมคีวามสุข

ความเจริญไดอ้ย่างไร ความสุขความเจริญทีไ่ดก้็เป็นความสุขความเจริญปลอม ไมใ่ช่

ของจริง เช่นสุขกบัการดืม่สุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื เสพกาม เป็นความสุข

ปลอมเพราะมคีวามทกุขต์ามมา มใีครบา้งทีไ่มท่กุขจ์ากสิง่เหลา่น้ี เลน่การพนนัก็หมด

เน้ือหมดตวั กนิเหลา้เมายาก็ไปทะเลาะววิาท ไปขบัรถชนผูอ้ืน่ ไปประสบอบุตัเิหต ุ เป็น

ความทกุขท์ ัง้นัน้ แต่คนทีไ่มม่ปีญัญา มคีวามหลงครอบงาํจติใจ จะไมเ่หน็ความทกุข ์

กลบัเหน็เป็นความสุข เหน็กลบัตาลปตัร เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็อบายมขุต่างๆวา่

เป็นสิง่ทีด่ ี ควรส่งเสริม ควรทาํใหถู้กกฎหมาย ถา้เป็นอย่างน้ีแลว้สงัคมจะเสือ่มลงไป

เรื่อย ๆ จะวุน่วายมากขึ้นไปเรื่อยๆ จะมกีารฆ่าฟนัการเบยีดเบยีนกนัมากขึ้นไปเรื่อยๆ 

ท ัง้ๆทีม่คีวามเจริญในทางวตัถ ุมสีิง่ของต่างๆมากมายก่ายกอง มรีถยนต ์มถีนนหนทาง 

มตีกึรามบา้นช่อง มเีครื่องปรบัอากาศ มโีทรทศัน ์ มวีทิยุ แต่ใจกลบัไมไ่ดเ้จริญตามสิง่

เหลา่น้ี ใจกลบัเสือ่มลง เพราะมคีวามโลภความอยากเพิม่มากขึ้น เหน็คนอื่นมสีิง่ของ

ต่างๆ ก็อยากจะมเีหมอืนเขา แต่ไมม่ปีญัญาไปซื้อมา เพราะไมไ่ดท้าํงานทาํการ ถา้ทาํกม็ี

รายไดไ้มพ่อ ก็เลยตอ้งหาวธิีทีไ่มถู่กตอ้ง วธิีทีท่จุริต ฉอ้โกงปลน้จี้ โกหกหลอกลวง ฆ่า
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กนั เพือ่ใหไ้ดม้าในสิง่ทีต่อ้งการ โลกจงึมคีวามเจริญกบัความเสือ่มไปพรอ้มกนั เจริญไป

ในทางวตัถ ุ ซึง่เป็นความเจริญปลอม เสื่อมทางจติใจ จากมนุษยไ์ปเป็นเดรจัฉานบา้ง 

เป็นเปรตบา้ง เป็นสตัวน์รกบา้ง  

ถา้อยากจะใหเ้จริญจริงๆตอ้งเจริญทางจติใจ ตอ้งพฒันาจติใจดว้ยการศึกษาปฏบิตั ิตาม

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ถา้ยงัไมไ่ดบ้วชก็ทาํบญุทาํทาน สละทรพัยส์นิสมบตัิ

ขา้วของเงนิทองทีเ่หลอืใชไ้ปก่อน อย่าเก็บเอาไว ้ ไม่เกดิประโยชนอ์ะไร มแีต่จะเป็นภาระ 

ทีจ่ะตอ้งคอยดูแลรกัษา คอยห่วง คอยกงัวล ตอ้งเสยีใจเวลาทีสู่ญหายไป เอามาทาํบญุ 

เอามาแจกจ่ายผูอ้ืน่เสยี จะมคีวามสุขใจอิม่ใจ เหมอืนกบัทีท่่านมาทาํกนัในวนัน้ี เสยีเงนิ

ทองส่วนหน่ึงไป แต่ไมไ่ดเ้สยีอกเสยีใจ มคีวามสุขใจ มคีวามอิม่ใจ เพราะต ัง้ใจจะเสยี 

ต ัง้ใจจะให ้เป็นการทาํบญุใหท้าน เสยีแบบน้ีดกีวา่ไมต่ ัง้ใจจะเสยี จะไดไ้มเ่ป็นโทษกบัเรา 

เช่น เวลาตายไปถา้เสยีดายสมบตั ิ ก็จะกลบัมาเกดิเป็นสตัวใ์นบา้นของตนเอง เป็นสุนขั

บา้ง เป็นตุก๊แกบา้ง เป็นจิ้งจกบา้ง เพราะความห่วงใย ความเสยีดาย ในทรพัยส์มบตัขิา้ว

ของเงนิทอง ทาํใหต้อ้งวนเวยีนเฝ้าสมบตัอิยู่ ถา้ไดบ้ริจาคทรพัยส์มบตัทิีม่เีหลอืกนิเหลอื

ใชไ้ปแลว้ เวลาตายไปจะไปสู่สุคต ิไปอย่างสงบ ไปอย่างมคีวามสุข เวลาไปเกดิใหมจ่ะมี

ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองรออยู ่ ไดเ้กดิเป็นลูกของเศรษฐเีป็นตน้ เพราะบญุกศุลทีไ่ด ้

ทาํมาในอดตี จงึอย่าประมาทในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ อย่าไปคดิวา่เป็นการ

หลอกลวง เป็นเรื่องไรส้าระ คนสมยัน้ีคดิวา่ตายแลว้สูญ ไมไ่ดไ้ปเกดิอกี สวรรคไ์ม่ม ี

นรกไมม่ ีซึง่เป็นความเหน็ของคนตาบอด คนทีต่าไมบ่อด เช่นพระพทุธเจา้ พระอรหนัต์

ท ัง้หลาย ไมไ่ดเ้หน็อย่างนัน้  

ท่านเหน็วา่ตายแลว้ตอ้งไปเกดิอกี ไปเกดิเป็นอะไร ไปสูงไปตํา่ ก็อยู่ทีบ่ญุทีก่รรมทีไ่ดท้าํ

ไว ้เพราะท่านเหน็ใจ ทีพ่วกเราไมเ่หน็ เหน็แต่กาย ไมรู่ว้า่มใีจดว้ย ไมรู่ว้า่เวลาทีก่ายตาย

ไปแลว้ ใจไมไ่ดต้ายไปกบักาย ใจไปเกดิใหม ่ ไปหาร่างใหม ่ ถา้ทาํบญุทาํความดกี็จะได ้

ร่างทีด่ ีเป็นมนุษยบ์า้ง เป็นเทพบา้ง เป็นพรหมบา้ง เป็นพระอริยเจา้บา้ง เป็นทีไ่ปของใจ

ทีท่าํความด ี ทีป่ระพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ส่วนใจทีไ่มท่าํ

ความด ี ทาํแต่บาปแต่กรรม ตายไปก็ตอ้งไปเป็นเดรจัฉานบา้ง เป็นเปรตบา้ง เป็นสตัว ์
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นรกบา้ง น้ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูเ้หน็ ไมส่งสยัเลย จงึไดท้รงประกาศส ัง่สอน

สตัวโ์ลก เพือ่จะไดไ้มป่ระมาท จะไดร้ีบทาํบญุทาํกศุล เพราะไมม่โีอกาสไหนจะดเีท่ากบั

การเป็นมนุษย ์ ถา้ไมไ่ดเ้ป็นมนุษยโ์อกาสที่จะทาํบญุแทบจะไมม่เีลย ถา้เกดิเป็นเทพเป็น

พรหมก็จะมแีต่ความสุข ไมม่ใีครมคีวามทกุขบ์นสวรรค ์ ไมต่อ้งช่วยเหลอืใคร ไมต่อ้ง

ทาํบญุ ถา้ไปตกนรกก็เหมอืนกบัไปตดิคุกตดิตะราง ก็ไมม่โีอกาสทีจ่ะไดท้าํบญุ

เช่นเดยีวกนั มแีต่จะทาํบาปต่อกนั เหมอืนคนทีต่ดิคุก จะเบยีดเบยีนกนัทาํลายกนั มภีพ

ของมนุษยน้ี์เท่านัน้ ทีจ่ะทาํบญุก็ไดท้าํบาปก็ได ้ เพราะมเีหตมุปีจัจยัเกื้อหนุนใหท้าํ มคีน

ตกทกุขไ์ดย้ากเป็นจาํนวนมาก ถา้มเีงนิทองเหลอืใชก้็จะช่วยเหลอืได ้ จะทาํบาปทาํกรรม

ก็ได ้เพราะมสีิง่ย ัว่ใจลอ่ใจใหท้าํอยู่เสมอ มขีา้วของต่างๆลอ่ใจใหอ้ยากได ้ใหอ้ยากม ีถา้

ไมม่เีงนิทองไปซื้อมา ก็จะตอ้งเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ทาํผดิศีลผดิธรรม ไปฆ่า ไปลกัทรพัย ์

ไปประพฤตผิดิประเวณี ไปพูดปดมดเทจ็โกหกหลอกลวง  

เกดิในภพของมนุษยจ์งึทาํไดท้ ัง้บญุท ัง้บาป ถา้ไดเ้จอพระพทุธศาสนา ก็เป็นโชค ๒ ช ัน้ 

จะไดรู้ว้า่เกดิมาเพือ่ทาํด ี ละบาป ชาํระใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ กาํจดัความโลภความโกรธ

ความหลงใหห้มดสิ้นไป เพราะเป็นตน้เหตใุหท้าํบาป ใหเ้วยีนวา่ยตายเกดิ ไมรู่จ้กัจบจกั

สิ้น จงึตอ้งศึกษาและปฏบิตั ิ ถา้ยงับวชไมไ่ด ้ ก็ศึกษาปฏบิตัใินฐานะของฆราวาสไปก่อน 

วนัพระวนัเสารว์นัอาทติยก์็เขา้วดัฟงัเทศนฟ์งัธรรม ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม 

ถา้บวชไดก้็บวชเลย จะไดม้เีวลาบาํเพญ็ปฏบิตัอิย่างเขม้ขน้ ผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่าง

รวดเร็ว เป็นกอบเป็นกาํ ต่างกบัการเป็นฆราวาส เพราะไมม่เีวลาปฏบิตั ิ เหมอืนกบั

นกักฬีาอาชพีกบันกักฬีาสมคัรเลน่ มคีวามต่างกนั นกักฬีาอาชพีมคีวามสามารถ มี

ฝีไมล้ายมอื ควา้รางวลัต่างๆไดม้ากกวา่ นกักฬีาสมคัรเลน่จะไมส่ามารถควา้รางวลัต่างๆ

มาครองไดเ้ลย ฉนัใดนกัปฏบิตัอิาชพีกบันกัปฏบิตัสิมคัรเลน่ก็เป็นเช่นนัน้ ถา้เป็นนกั

ปฏบิตัสิมคัรเลน่โอกาสทีจ่ะไดผ้ลจากการปฏบิตัจิะมนีอ้ยมาก พอใหห้อมปากหอมคอ 

พอเป็นตวัอย่างใหน้ํา้ลายหก ใหเ้กดิศรทัธาทีจ่ะปฏบิตัอิย่างมอือาชพี จะไดผ้ลอนัเลศิ

ประเสริฐ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตไ์ดม้าครองแลว้ ตอ้งเป็นนกัปฏบิตัมิอือาชพี

เท่านัน้ ถา้ไดย้นิไดฟ้งัแลว้เกดิความเชื่อ ในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน อยากจะไดผ้ล
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อย่างทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตไ์ดร้บักนั ก็ตอ้งต ัง้ใจปฏบิตัไิปจนกวา่จะเหน็วา่ การ

ปฏบิตัใินเพศฆราวาสไมเ่พยีงพอ ก็ออกบวชกนั  

เหมอืนกบัการปลูกตน้ไม ้ ในตอนตน้ก็ปลูกไวใ้นกระถางก่อน พอตน้ไมเ้จริญเตบิโตขึ้น

ไปเรื่อยๆ รากจะทาํใหก้ระถางแตกได ้ ก็จะรูว้า่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งเอาลงดนิแลว้ ถา้อยู่ใน

กระถางกจ็ะไมเ่จริญเตบิโตมากไปกวา่น้ี ฉนัใดการศึกษาและการปฏบิตั ิ ตามพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็เป็นอย่างนัน้ ในเบื้องตน้ก็ศึกษาปฏบิตัแิบบสมคัรเลน่ไปก่อน 

พอเหน็ผลแลว้ก็อยากจะไดม้ากขึ้น ก็ตอ้งเตรียมตวัออกบวช มภีารกจิหนา้ทีก่ารงาน

อะไร ทีย่งัค ัง่คา้งอยู่ ก็รีบทาํใหเ้สร็จ มพีนัธะผูกพนัอยู่ ก็พยายามตดัไปใหห้มด ไม่

ปลอ่ยใหเ้ป็นเหตทุาํใหไ้มไ่ดบ้วช เพราะไมม่อีะไรทีจ่ะประเสริฐเลศิโลกเท่ากบัการบวช 

ไดป้ฏบิตัอิย่างมอือาชพี ไดห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ไมม่ใีครทาํไดน้อกจาก

มนุษยเ์ท่านัน้ จงึอย่าใหส้ิง่เลก็ๆนอ้ยๆ เช่นสามภีรรยาลูก ภารกจิการงานต่างๆ ทรพัย์

สมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ เป็นขอ้อา้ง ทาํใหบ้วชไมไ่ด ้ สิง่เหลา่น้ีช่วยเราไมไ่ด ้ เวลาที่

เราทกุข ์ นอกจากการปฏบิตัธิรรมเท่านัน้ จงึควรเขา้หาพระธรรมคาํสอน ควรศึกษาให ้

มาก ปฏบิตัใิหม้าก แลว้ผลทีเ่กดิจากการปฏบิตักิ็จะตามมาอย่างแน่นอน จงึขอฝากเรื่อง

การเขา้วดัเพือ่ศึกษาและปฏบิตั ิ ไมว่า่จะช ัว่คราวหรือถาวร ไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตั ิ

เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๕๓ 

อปุสมบท 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีมกีารประกอบพธิีอปุสมบทแก่ผูม้จีติศรทัธา ทีบ่วชเพือ่บูชาพระคุณของบดิามารดา 

เป็นการกระทาํทีด่ ี ทีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขความเจริญ ท ัง้กบัผูบ้วชเองและผูใ้กลช้ดิ เช่น

บดิามารดาเป็นตน้ ดงัมคีาํพูดทีว่า่ พอ่แมอ่าศยัเกาะชายผา้เหลอืงของลูกไปสวรรค ์

เพราะการบวชเป็นการกระทาํทีสู่งส่ง ทีไ่มใ่ช่ธรรมดา ผูบ้วชจะตอ้งเสยีสละ ตอ้งมคีวาม

อดทนอดกล ัน้ ตอ้งอยู่ในกรอบของความดงีาม การบวชจงึไมใ่ช่เป็นของงา่ย จงึมี

อานิสงสม์ากมผีลมาก มโีอกาสไปถงึพระนิพพาน บดิามารดาญาตสินิทมติรสหาย กจ็ะ

ไดอ้าศยัเกาะชายผา้เหลอืงตามไปดว้ย แต่ไมไ่ดเ้หาะเหนิเดนิอากาศไป นัง่เครื่องบนิไป 

แต่ไปดว้ยการกระทาํความด ีทีเ่ป็นเหตเุป็นปจัจยัทีจ่ะพาใหผู้ป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ไดไ้ปสู่

ทีด่ ี ไปสู่สวรรคช์ ัน้ต่างๆ พรหมโลกชัน้ต่างๆ และมรรคผลนิพพาน ไปดว้ยการปฏบิตัดิี

ปฏบิตัชิอบ ไมไ่ดน้ ัง่เครื่องบนิไป เพราะไมส่ามารถพาไปสวรรค ์ พาไปมรรคผลนิพพาน

ได ้ ตอ้งอยู่ทีก่ารปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ทางกายทางวาจาทางใจเท่านัน้ เมือ่ลูกไดบ้วชแลว้ 

เป็นธรรมดาทีพ่่อแมแ่ละญาตสินิทมติรสหาย ทีม่คีวามผูกพนัมคีวามรกัคดิถงึกนั ก็ตอ้ง

มาดูแลมาเยีย่มเยยีนเป็นประจาํ ก็จะไดม้โีอกาสทาํด ี ไดป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบตามไปดว้ย 

ถา้ไมม่ลูีกไมม่เีพือ่นไมม่ญีาตมิาบวช ก็จะไมค่่อยไดเ้ขา้วดักนั เพราะมธุีระต่างๆทีจ่ะตอ้ง

ทาํอยู่มากมาย เลยผดัการมาวดัไปก่อน ขอทาํสิง่ทีจ่าํเป็นเฉพาะหนา้ก่อน จงึไมไ่ดเ้ขา้วดั

เท่าทีค่วร ไมม่โีอกาสไดป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ไมไ่ดไ้ปสวรรคช์ ัน้ต่างๆ พรหมโลกชัน้ต่างๆ 

ไปสู่มรรคผลนิพพาน การบวชจงึเป็นเหตทุีจ่ะทาํใหค้นหลายคน ไดม้โีอกาสไปสู่ทีช่อบ

ไปสู่สุคต ิเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งจากโลกน้ีไป เพราะความเสยีสละของผูบ้วชนัน่เอง  

คนทีจ่ะบวชจงึตอ้งเสยีสละมาก ตอ้งอดทนอดกล ัน้มาก ตอ้งต ัง้อยู่ในศีลในธรรมเสมอ 

เป็นคุณธรรมทีจ่ะทาํใหอ้ยู่ในกรอบของความดงีามได ้ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบได ้ในเบื้องตน้
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จงึตอ้งเสยีสละก่อน สละจากเพศของฆราวาสสู่เพศของบรรพชติ เป็นการเสยีสละที่

ยิง่ใหญ่ เพราะโดยปกตแิลว้จะยดึตดิกบัชวีติของฆราวาสกนั ยดึตดิกบัความสุขต่างๆที่

ฆราวาสสามารถจะทาํได ้ เช่นไปเทีย่ว ไปดืม่ ไปดูหนงัฟงัเพลง ไปหาความสุขทางตาหู

จมกูลิ้นกาย เมือ่ตอ้งสละจงึเป็นสิง่ทีย่ากมาก เป็นเหมอืนกบัการเลกิเสพสุรายาเมา เลกิ

ยาเสพตดิ คนทีต่ดิยาเสพตดิตดิสุราตดิบหุรี่ จะรูว้า่เลกิไดย้ากมาก แต่ถา้ไดพ้จิารณาจน

เหน็วา่ ไมม่คุีณไมม่ปีระโยชนอ์ะไร เสพไปแลว้มแีต่จะเสยีหาย มแีต่จะขาดทนุ ไหนจะ

เสยีเวลา ไหนจะเสยีเงนิเสยีทอง ไหนจะเสยีสุขภาพร่างกาย ถา้คดิสกัหน่อยก็จะเหน็วา่ 

ตนเป็นคนโง ่ทาํรา้ยตวัเอง ก็จะละไดส้ละได ้ถา้เหน็วา่เพศของฆราวาสมแีต่ความวุน่วาย 

มแีต่ความทกุข ์มแีต่ปญัหาต่างๆ เพราะมกีารเปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ คดิวา่ไดม้าแลว้จะ

มคีวามสุข พอไดม้าไมน่านก็เปลีย่นไป ตอ้งแกไ้ขอยู่เรื่อยๆ ถา้เป็นวตัถขุา้วของต่างๆ 

ไดม้าไมน่านก็ชาํรุดทรุดโทรม ตอ้งซ่อมบาํรุงอยู่เรื่อยๆ ความสุขทางโลกจงึปนไปดว้ย

ความทกุขค์วามวุน่วายใจต่างๆ ถา้ไดพ้จิารณาก็จะสนใจความสุขทางธรรม ทีไ่มต่อ้ง

พึง่พาอาศยัวตัถขุา้วของต่างๆ บคุคลนัน้หรือบคุคลน้ี เพราะความสุขทางธรรมอาศยัการ

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ อาศยัการเสยีสละ ความอดทนอดกล ัน้ อาศยัระเบยีบวนิยั  

ความสุขทางธรรมเกดิจากความสงบของจติใจ เป็นความสุขทีด่กีวา่ความสุขต่างๆทาง

โลก ทางตาหูทางจมกูทางลิ้นทางกาย ทีม่คีวามแตกต่างกนัเหมอืนฟ้ากบัดนิเลย เหมอืน

เพชรกบักอ้นอฐิกอ้นหนิ ถา้ยงัไมไ่ดส้มัผสัจะไมรู่ ้ผูท้ีไ่ดส้มัผสัแลว้เท่านัน้ทีรู่ ้จะแสวงหา

ความสุขแบบน้ีใหเ้พิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ ถา้เป็นฆราวาส ก็จะยนิดอีอกบวช พรอ้มทีจ่ะสละ

ความสุขต่างๆของทางโลกไป ไดเ้หน็แลว้วา่ต่างกนัเหมอืนฟ้ากบัดนิ เหมอืนเพชรกบักอ้น

หนิ จะไปหลงอะไรกบักอ้นหนิ เมือ่ไดเ้พชรแลว้ รูว้า่เพชรอยู่ทีไ่หน ก็ตอ้งมุง่ไปหาเพชร 

กอบโกยใหม้ากทีสุ่ด เพราะความสุขทีเ่กดิจากความสงบของใจเป็นเหมอืนเพชร พอได ้

สมัผสัแลว้จะไมย่นิดกีบัความสุขทางโลกอกีต่อไป จะไมไ่ปเทีย่ว ไปดืม่ ไปสูบ ไปดูหนงั

ฟงัเพลง ไปทาํอะไรต่างๆอย่างทีเ่คยทาํมา เพราะทาํไปแลว้ก็เหมอืนเดมิ ไมไ่ดว้เิศษวโิส

เลย ไมอ่ิม่พอ ไดม้าเท่าไหร่ก็ตอ้งแสวงหาใหมอ่กี วนัน้ีไปเทีย่วมคีวามสนุกกนั พอกลบั

มาถงึบา้น ความสนุกก็หายไปหมด พอพรุ่งน้ีหรืออาทติยห์นา้ ก็อยากจะไปเทีย่วใหม ่ทาํ

อย่างน้ีมานานแลว้ ก็ยงัไมอ่ิม่พอ ส่วนความสุขทางธรรมน้ี เมือ่ไดพ้บแลว้จะเริ่มมคีวาม
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อิม่มคีวามพอ จะไมห่วิอยากกบัความสุขทางโลกเลย อยากจะมคีวามสุขทางธรรม อยาก

มคีวามสงบมากยิง่ขึ้น เพราะครัง้แรกทีไ่ดส้มัผสั จะเป็นเพยีงช ัว่ขณะเดยีว ขณะทีจ่ติ

รวมลงครัง้แรกจะรวมไมน่าน เพยีงช ัว่วนิาทสีองวนิาทกี็ถอนออกมาแลว้ แต่ก็ทาํใหเ้หน็

คุณค่าอนัประเสริฐวเิศษของความสุขทางธรรมแลว้ ทาํใหอ้ยากมมีากยิง่ขึ้น ใหม้อียู่

ตลอดเวลาเลย ไมเ่พยีงหน่ึงวนิาทสีองวนิาท ีอยากจะใหม้ตีลอด ๒๔ ช ัว่โมง  

การทีจ่ะมคีวามสุขอย่างนัน้ได ้ ก็ตอ้งสละความสุขทางโลก ไมม่วีธิีใดทีจ่ะดเีท่ากบัการ

ออกบวช เพราะจะไดม้เีวลาเต็มทีใ่นการสรา้งความสุขทางจติใจ ไมต่อ้งเสยีเวลาไปกบั

การทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เหมอืนอย่างฆราวาส เพราะมผูีอ้ืน่คอยดูแลเลี้ยงดู 

อย่างวนัน้ีญาตโิยมก็นาํกบัขา้วกบัปลาอาหารมาถวายพระลน้ศาลา กนิไปอกี ๑๐ วนัก็กนิ

ไมห่มด พระพทุธเจา้ทรงไมใ่หพ้ระมอีาชพีทาํมาหากนิ หนา้ทีข่องพระหรืออาชพีของพระ 

อยู่ทีก่ารศึกษาเลา่เรียนพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้ก็นาํเอาพระธรรมคาํสอน

มาปฏบิตักิบักายวาจาใจของตน ชาํระใจใหส้ะอาด ไมใ่หโ้ลภไมใ่หโ้กรธไมใ่หห้ลง เพราะ

ความโลภความโกรธความหลง จะทาํใหค้ดิไมด่พีูดไมด่ทีาํไมด่ ี ทาํใหท้กุขวุ์น่วายใจ ถา้

ไมม่คีวามโลภความโกรธความหลงแลว้ ใจจะมแีต่ความสงบ มแีต่ความอิม่ความพอ นัง่

อยู่เฉยๆก็จะไมรู่ส้กึราํคาญใจ ไมต่อ้งหาอะไรมาดู หาอะไรมาฟงั หาอะไรมาดืม่มา

รบัประทาน เพราะไมม่คีวามโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ เมือ่ไมม่แีลว้ก็

แสนจะสุขแสนจะสบาย ไมต่อ้งมอีะไรภายนอก ไมต่อ้งดิ้นรนขวนขวายหาเงนิหาทอง หา

ขา้วหาของ หาคนนัน้หาคนน้ี ไปเทีย่วทีน่ ัน่ไปเทีย่วทีน่ี่ ไมต่อ้งทาํแลว้ เพราะมคีวามสุข

อยู่ในตวัแลว้ แต่พวกเรายงัไมไ่ดศึ้กษาวธิีชาํระกายวาจาใจใหส้ะอาด กาํจดัความโลภ

ความโกรธความหลงใหห้มดไป จงึอยู่เฉยๆกนัไมไ่ด ้ ใหน้ ัง่อยู่เฉยๆคนเดยีวสกัระยะ

หน่ึงก็จะเบือ่หน่าย ตอ้งทาํนัน่ทาํน่ี ตอ้งลกุขึ้นไปดูนัน่ดูน่ี เพราะใจไมเ่ป็นสุข อยู่ไมเ่ป็น

สุข เป็นกรรมของพวกเราทีส่รา้งความโลภความโกรธความหลงไว ้ จงึทาํใหค้นัเหมอืน

สุนขัขี้เรื้อน เกาเท่าไหร่ก็ไมห่ายคนั เพราะเกาไมถู่กที ่คนัทีห่ลงัแต่ไปเกาทีศี่รษะ ก็จะไม่

หายคนั  
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ฉนัใดการแกค้วามทกุขค์วามเบือ่หน่าย ดว้ยการไปหาความสุขจากสิง่ต่างๆภายนอก ไป

หารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไปดูหนงัไปเทีย่วไปฟงัเพลงไปดืม่ไปรบัประทาน ไมใ่ช่วธิี

แกค้วามคนัของใจ เพราะคนัทีใ่จ ทีค่วามโลภความโกรธความหลง พระพทุธเจา้ไดท้รง

แกม้าแลว้ ทรงรูแ้ลว้วา่สิง่ทีท่าํใหใ้จคนัอยู่ไมเ่ป็นสุข ก็คือความโลภความโกรธความหลง

น้ีเอง ไดท้รงศึกษาวธิีทีแ่ละไดก้าํจดัความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไป จน

หายคนัแลว้ ก็ทรงนาํเอามาส ัง่สอนพวกเรา ใหเ้สยีสละทาํบญุใหท้าน อย่าเสยีดายสมบตัิ

ขา้วของเงนิทองทีม่เีหลอืกนิเหลอืใช ้อย่าเก็บเอาไว ้ใหเ้อาไปทาํบญุทาํทาน เพราะจะช่วย

ลดความโลภความอยากลงไปได ้ ทาํใหอ้ยากนอ้ยลงโลภนอ้ยลง ความหวิความตอ้งการ

นอ้ยลง ความทกุขน์อ้ยลง อยู่เฉยๆก็มคีวามสุขได ้ นอกจากการใหท้านแลว้ ก็ทรงสอน

ใหร้กัษาศีล ไมใ่หไ้ปสรา้งเวรสรา้งกรรมกบัผูอ้ืน่ เพราะจะทาํใหม้คีวามทกุขม์ากยิง่ขึ้น 

ยิง่คนัมากยิง่ขึ้น ยิง่อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ เวลาไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ฆ่าผูอ้ืน่ ทาํรา้ยผูอ้ืน่แลว้ จะ

อยู่อย่างปกตไิมไ่ด ้ จะมคีวามหวาดกลวั ทีจ่ะตอ้งถูกจบัไปลงโทษ ถูกจองเวรจองกรรม 

ถา้ไมไ่ดเ้บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมไ่ดท้าํรา้ยผูอ้ืน่ จะไมก่งัวลหรือหวาดกลวั จะอยู่เฉยๆได ้

อย่างสุขอย่างสบาย แลว้ก็ทรงส ัง่สอนใหท้าํจติใจใหส้งบ เพราะใจเป็นเหมอืนรถวิง่ลงเขา 

จะใหม้นัหยุดโดยไมเ่หยยีบเบรกไมไ่ด ้ตอ้งมเีบรก ถงึจะทาํใหร้ถวิง่ชา้ลงและหยุดได ้ใจ

ก็เป็นอย่างนัน้ ถา้ปลอ่ยไปตามเรื่อง ก็จะคดิไปเรื่อยเป่ือย เป็นอย่างน้ีมานานแลว้ เคย

เหน็ใจหยุดน่ิงบา้งไหม เพราะไมเ่คยเบรกใจ ไมรู่จ้กัวธิีเบรกใจ ไมรู่ว้า่ทาํไมจะตอ้งเบรก

ใจดว้ย  

แต่พระพทุธเจา้ทรงเหน็คุณค่าของการเบรกใจ เพราะเป็นการเบรกความโลภความโกรธ

ความหลงไปในตวั เวลาใจหยุดคดิ ความโลภความโกรธความหลงก็หยุดตามไปดว้ย 

ความหวิอยากตอ้งการสิง่นัน้สิง่น้ีก็หายไปดว้ย ความอิม่ความพอก็ปรากฏขึ้นมาแทนที ่

น่ีคอืความสงบของใจ คอืการหยุดใจน้ีเอง เราจงึควรศึกษาวธิีการหยุดใจและนาํเอาไป

ปฏบิตั ิเพราะถา้หยุดใจไดแ้ลว้ จะพบกบัสิง่ทีม่หศัจรรยใ์จทีไ่มเ่คยพบมาก่อน ไมม่อีะไร

ในโลกน้ีทีจ่ะใหค้วามมหศัจรรยใ์จกบัเราได ้ นอกจากการเบรกใจใหห้ยุดน่ิง การทาํใจให ้

หยุดน่ิงก็คอืการทาํสมาธิ เป็นการหลอกใจไมใ่หไ้ปคดิเรื่องต่างๆ ถา้ไมม่อีะไรหลอกใหใ้จ

ทาํ ก็จะไปคดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ีอยู่เรื่อยๆ จงึหลอกใหส้วดมนตเ์ป็นตน้ สวดไปเรื่อยๆ 
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โดยไมป่ลอ่ยใหไ้ปคดิเรื่องอืน่ ใจก็จะค่อยสงบตวัลง จนไมอ่ยากจะสวดก็หยุดสวดได ้

นัง่อยู่เฉยๆ ถา้ใจไมค่ดิอะไร ไมอ่ยากไดอ้ะไร ไมอ่ยากทาํอะไร ก็จะมคีวามสุขในระดบั

หน่ึง มคีวามสงบในระดบัหน่ึง ถา้อยากจะใหส้งบมากกวา่นัน้ ก็ดูลมหายใจต่อไป ดูลม

หายใจเขา้ ดูลมหายใจออก ถา้ไมไ่ปเผลอคดิอะไร ไมน่านจติก็จะรวมลงเต็มที ่ ก็จะ

ปรากฏความแปลกประหลาดมหศัจรรยใ์จ ใจจะเบา จะโลง่ มปีีต ิ มคีวามสุขมาก มี

ความอิม่ความพอ เป็นการสรา้งความสุขโดยไมต่อ้งอาศยัสิง่ต่างๆภายนอก มคีวามสุข

อยู่ในตวัของเราแลว้ เพยีงแต่ไมรู่จ้กัวธิีทาํใหเ้กดิขึ้นมา พวกเราโชคดทีีช่าตน้ีิไดเ้กดิเป็น

มนุษย ์ และไดเ้จอพระพทุธศาสนา ทีรู่ว้ธิีสรา้งความสุขทีแ่ทจ้ริง คอืวธิีทาํจติใจใหส้งบน้ี

เอง ดว้ยการทาํบญุใหท้าน เสยีสละ รกัษาศีลและทาํสมาธิ  

ถา้นาํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี ไปปฏบิตัปิระพฤตไิปทาํอยู่เรื่อยๆ สกัวนัหน่ึงก็จะได ้

พบกบัสิง่มหศัจรรย ์ คอืความสุขทีด่ทีีเ่ลศิกวา่ความสุขต่างๆในโลกน้ี ถา้ไดส้มัผสัเพยีง

ครัง้เดยีว จะมกีาํลงัใจทีจ่ะเสยีสละเพศของฆราวาสออกบวช เพือ่สรา้งความสุขแบบน้ีให ้

มมีากยิง่ขึ้นไป จนมอียู่ตลอดเวลา เช่นเดยีวกบัพระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลาย ที่

มคีวามสุขแบบน้ีอยู่ตลอด ๒๔ ช ัว่โมง เดนิยนืนัง่นอน หลบัหรือตื่น ไมจ่างหายไปไหน 

เพราะอยู่กบัจติใจไปตลอดอนนัตกาล น่ีคอืผลทีจ่ะไดร้บัจากการเสยีสละออกบวช แลว้

ยงัสามารถจูงใจใหผู้อ้ืน่เดนิตามดว้ย พ่อแมพ่ีน่อ้งญาตสินิทมติรสหายจะไดเ้ดนิตาม 

ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงกระทาํเป็นตวัอย่าง หลงัจากทีไ่ดท้รงตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ ก็ทรงเสดจ็ไปโปรดพระราชวงศใ์นพระราชวงั ก็ปรากฏมญีาตสินิท

มติรสหายต่างๆของพระพทุธเจา้ เกดิศรทัธาความเลือ่มใสออกบวชกนัเป็นจาํนวนมาก 

ไดบ้รรลมุรรคผลนิพพานเป็นจาํนวนมาก เพราะการเสยีสละของพระพทุธเจา้เพยีง

พระองคเ์ดยีว ทาํใหผู้ท้ีไ่มม่โีอกาสไดห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ไดไ้ปสวรรคช์ ัน้

ต่างๆ ไปพรหมโลกชัน้ต่างๆ ไดม้โีอกาสไปกนั มจีาํนวนมากนบัไมถ่ว้น มาจนถงึปจัจบุนั

น้ี  

การบวชจงึเป็นการกระทาํทีน่่ายกย่องสรรเสริญน่าสนบัสนุน ถา้มลูีกอายุครบบวชแลว้ 

ถา้ยงัไมไ่ดบ้วช ก็ควรหาวธิีทาํใหเ้ขาอยากบวช วธิีทีด่ทีีสุ่ดคอืพาเขา้วดัฟงัเทศนฟ์งัธรรม
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บ่อยๆ จะเกดิศรทัธา จะยนิดอีอกบวช ดกีวา่ไปบงัคบัหรือไปลอ่ดว้ยรางวลัต่างๆ เช่น

บวชแลว้จะซื้อรถให ้จะซื้อบา้นให ้ถา้เป็นอย่างน้ีก็จะไมไ่ดป้ระโยชนเ์ท่าไหร่ เพราะจะไม่

ต ัง้ใจศึกษารํา่เรียน จะนัง่นบัวนันบัคนื วา่จะถงึเวลาสกึเมือ่ไหร่ จะไดร้บัรางวลั แต่จะ

ไมไ่ดป้ระโยชนจ์ากการบวช เพราะมแีต่กริยิาของการบวชแต่ไมม่สีาระของการบวช คอื

การศึกษาปฏบิตันิ ัน่เอง ดงันัน้ถา้จะบวชก็ใหบ้วชดว้ยศรทัธา อย่าบวชเพราะถกู

เคี่ยวเขญ็บงัคบัหรือลอ่ดว้ยรางวลั แต่หาอบุายใหเ้ขาบวชดว้ยการพาเขา้วดับ่อยๆ พาไป

ดูพธิีบวช จะไดรู้ว้า่บวชเพือ่อะไร ส่วนใหญ่จะไมรู่ว้า่บวชเพือ่อะไร คดิวา่ไปตดิคุกตดิ

ตะราง แต่ความจริงการบวชเป็นการไปสู่สวรรคช์ ัน้ต่างๆ ไปสู่พรหมโลกชัน้ต่างๆ ไปสู่

การสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ จงึขอฝากเรื่องการบวชไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตั ิ

เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๕๔ 

อาหารใจ 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

การสรา้งบญุสรา้งกศุล เป็นการสรา้งความสุขสรา้งความเจริญทีแ่ทจ้ริง ต่างกบัความสุข

และความเจริญในทางโลก ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมถ่าวร เช่นความสุขทีไ่ดจ้ากลาภยศ

สรรเสริญ และการเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ผ่านทางตาหูจมกูลิ้นกาย เป็นความสุข

ทีส่รา้งความอยาก สรา้งความตอ้งการใหม้มีากขึ้นไปเรื่อยๆ ไมไ่ดส้รา้งความอิม่สรา้ง

ความพอใหก้บัใจ ทาํใหเ้ราตอ้งตะเกยีกตะกาย ตอ้งดิ้นรนแสวงหาความสุขความเจริญ

แบบน้ีไปเรื่อยๆจนวนัตาย ก็จะไมพ่บกบัความอิม่และความพอ พระพทุธเจา้ทรงเหน็วา่

เป็นความสุขความเจริญทีไ่มแ่ทจ้ริง จงึไดท้รงสละความสุขและความเจริญเหลา่น้ี ท ัง้ๆที่

ทรงเป็นพระราชโอรส มสีมบตัขิา้วของเงนิทองเป็นจาํนวนมาก มคีวามสุขจากการเสพรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ แต่ทรงเหน็วา่ไมไ่ดท้าํใหพ้ระองคอ์ิม่พอเลย มแีต่สรา้งความ

อยาก ความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว ความกงัวลอยู่เรื่อยๆ จงึไดท้รงสละราชสมบตัแิละเสดจ็

ออกผนวช เพือ่แสวงหาความสุขทีแ่ทจ้ริง ทรงบาํเพญ็เพยีรดว้ยวธิีต่างๆอยู่ถงึ ๖ ปี ถงึ

จะไดพ้บกบัความสุขและความเจริญทีแ่ทจ้ริง ไมเ่สือ่มไมส่ลาย เพราะเป็นความสุขที่อยู่

ในใจ ใจเป็นสิง่ทีไ่มเ่สือ่มไมส่ลาย ไมแ่ตกไมด่บั ไมเ่หมอืนกบัร่างกาย ทีม่กีารเสือ่ม มี

การแตกดบั ความสุขความเจริญทีต่ ัง้อยู่ในใจจงึเทีย่งแทแ้น่นอนและถาวร ส่วนความสุข

ทีต่ ัง้อยู่กบักาย อาศยักายเป็นเครื่องมอื จงึไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนและถาวร เช่นความสุข

ทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีต่อ้งมร่ีางกาย ตอ้งมตีามหูีมจีมกูมลีิ้นมกีายไวส้มัผสั 

พอร่างกายเสือ่มลงไปหรือตายไป ความสุขก็ตอ้งหมดไปดว้ย  

ส่วนใจถา้ไมไ่ดส้รา้งบญุสรา้งกศุลไว ้ ก็จะมแีต่ความทกุข ์ ความรุ่มรอ้น ความอยาก 

ความหวิ ความกระหาย เวลาแยกจากร่างกายไป ก็จะไปแบบขอทาน ไปอย่างหวิ

กระหาย ไมม่อีะไรตดิเน้ือตดิตวัไป ส่วนใจทีไ่ดบ้าํเพญ็ ไดป้ฏบิตัติามพระพทุธเจา้ ได ้
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ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ทาํจติใจใหส้งบ เจริญปญัญา ก็จะเป็นใจทีม่คีวาม

สวา่งไสว มคีวามสุข มคีวามอิม่พอ ก็จะไปอย่างสุขสบาย อย่างอิม่เอบิ น่ีคอืความสุข

และความเจริญ ๒ แบบ ทีม่คีวามแตกต่างกนั ความสุขความเจริญทางดา้นร่างกายมจีดุ

จบ จดุหมายปลายทางอยู่ทีค่วามตาย ส่วนความสุขและความเจริญทางจติใจ ไมม่ทีี่

สิ้นสุด เพราะอยู่กบัใจ ใจเป็นสิง่ทีไ่มต่าย ทาํอย่างไรก็ไมต่าย เหมอืนกบันํา้ ทาํอย่างไรก็

ไมส่ามารถทาํลายนํา้ได ้ เอาไปตม้ก็ระเหยกลายเป็นเมฆไป แลว้ก็ตกลงมาเป็นนํา้อกี 

ธรรมชาตขิองนํา้เป็นอย่างน้ี ทาํลายไมไ่ด ้ฉนัใดใจก็เป็นอย่างนัน้ ใจก็ทาํลายไมไ่ด ้ต่อให ้

ฆ่าทาํรา้ยร่างกายไป แต่ใจก็ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย จงึมกีารเกดิอยู่เรื่อยๆ เพราะใจไม่

ตายนัน่เอง พอแยกจากร่างกายไป ก็ไปหาร่างกายใหม ่ สูงหรือตํา่ก็ขึ้นอยู่กบับญุกบั

กรรมทีไ่ดบ้าํเพญ็มา ถา้บาํเพญ็บญุมากกวา่กระทาํบาปก็จะไดร่้างกายทีด่กีวา่เดมิ เช่น

ร่างกายมนุษยท์ีด่กีวา่เดมิ หรือไดร่้างของเทพ ของพรหม ของพระอริยเจา้ ถา้เป็นของ

พระพทุธเจา้ ของพระอรหนัต ์ก็เป็นพระนิพพาน เป็นใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ไมห่วิ ไมอ่ยาก 

มแีต่ความอิม่ความสุขไปตลอดอนนัตกาล จงึไมต่อ้งไปเกดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทพ เป็น

พรหม เพราะมคีวามสุขทีเ่หนือกวา่ดกีวา่ เป็นความสุขทีถ่าวร อิม่พอไปตลอดอนนัตกาล  

จงึไดน้าํออกมาเผยแผ่ส ัง่สอนสตัวโ์ลกอย่างพวกเรา ทีย่งัมคีวามมดืบอด ยงัมคีวามหลง 

อยู่กบัความสุขทีม่ร่ีางกายเป็นทีต่ ัง้ ยงัหลงกบัความเจริญทางลาภยศสรรเสริญและกาม

สุข เวลาไดเ้งนิไดท้องมา ไดเ้ลือ่นข ัน้เลือ่นตาํแหน่ง ไดร้บัการสรรเสริญเยนิยอก็จะดอีก

ดใีจ ไดส้มัผสักบัรูปกลิน่เสยีงรสโผฏฐพัพะทีถู่กอกถูกใจก็จะมคีวามสุข แต่เป็นความสุข

ทีไ่มน่าน พอผ่านไปแลว้ก็อยากจะไดอ้กี วนัน้ีไปเทีย่วมคีวามสุข พรุ่งน้ีก็อยากจะออกไป

เทีย่วอกี เพราะไมต่ดิอยู่กบัใจไปตลอด ไดเ้งนิมาใหม่ๆ ก็ดอีกดใีจ พออกีสองสามวนัก็

อยากจะไดอ้กี ท ัง้ๆทีย่งัใชไ้มห่มด ก็ยงัอยากจะไดอ้กี สรรเสริญก็เป็นแบบเดยีวกนั 

ยศถาบรรดาศกัดิ์ตาํแหน่งก็เหมอืนกนั วนัน้ีไดเ้ป็นนายรอ้ย พรุ่งน้ีก็อยากจะเป็นนายพนั 

พอไดเ้ป็นนายพนัก็อยากจะไดเ้ป็นนายพล เป็นสส.ก็อยากจะเป็นรฐัมนตร ี เป็นรฐัมนตรี

ก็อยากจะเป็นนายกฯ เป็นนายกฯแลว้ก็อยากจะเป็นไปนานๆ น้ีคอืความสุขความเจริญ

ทางโลก ทีไ่มเ่คยทาํใหเ้ราพบกบัความอิม่ความพอ ถา้ไมอ่ิม่ไมพ่อก็ไม่เป็นประโยชน ์

เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร รบัประทานแลว้ไมอ่ิม่ รบัประทานไปทาํไม รบัประทาน
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ไปก็ไมอ่ิม่สกัท ี อย่างน้ีก็ไมม่ใีครอยากจะรบัประทาน โชคดทีีอ่าหารทีเ่รารบัประทานกนั 

ทาํใหร่้างกายอิม่ได ้ ถา้อิม่แลว้ต่อใหเ้อาอาหารวเิศษขนาดไหน มรีาคาแพงขนาดไหนมา

ให ้ก็จะรบัประทานไมล่ง รบัประทานไมไ่ด ้แต่อย่างอืน่ไมไ่ดเ้ป็นอย่างน้ี  

สิง่ทีพ่วกเราแสวงหากนัอยู่ทกุวนัน้ี ก็คอืลาภยศสรรเสริญสุขน่ีเอง ทกุวนัน้ีเราออกไป

ทาํงานทาํการ ก็เพือ่หาเงนิหาทอง หาตาํแหน่ง อยากจะไดเ้ลือ่นข ัน้ จากข ัน้น้ีก็อยากจะ

เป็นข ัน้นัน้ อยากใหค้นชื่นชมยนิดสีรรเสริญ ใหร้างวลั ใหใ้บประกาศนียบตัร ให ้

ปริญญาดุษฎบีณัฑติ เป็นปริญญาทีไ่ดม้าโดยไมต่อ้งรํา่เรียน เพราะชื่นชมยนิดใีนความรู ้

ในความสามารถ อยากไดค้วามสุขจากการไปดูไปฟงัไปดืม่ไปรบัประทาน ทีไ่มอ่ิม่พอ 

ต่อใหไ้ดม้ามากเพยีงไร ก็ยงัรูส้กึวา่งๆอยู่ในใจ เพราะไมใ่ช่อาหารของใจนัน่เอง 

เหมอืนกบัสูดลม ไมท่าํใหร่้างกายอิม่ไดเ้ลย อาหารของร่างกายตอ้งเป็นกบัขา้วกบัปลา 

ของหวานของคาวต่างๆ ถงึจะทาํใหร่้างกายอิม่ได ้ ฉนัใดใจจะอิม่ไดก้็ต่อเมือ่ไดอ้าหารใจ 

ก็คอืบญุและกศุลน่ีเอง ทีพ่วกเรามาทาํกนัในวนัน้ี เป็นการเตมิอาหารใหก้บัใจ เป็นการ

พฒันาใจใหสู้งขึ้นไปดว้ย จงึเรียกวา่เป็นการสรา้งความสุขและความเจริญทีแ่ทจ้รงิ ถา้

เต็มใจให ้จะมคีวามสุขใจ ถา้จาํใจให ้จะไมสุ่ขใจ การใหจ้งึตอ้งใหด้ว้ยความเต็มใจ ดว้ย

ความยนิด ี ถา้มาทาํบญุวนัน้ีอย่างไมเ่ต็มใจ มาเพราะถูกบงัคบัใหม้า จะไมสุ่ขใจ เพราะ

ไมไ่ดใ้หด้ว้ยความเต็มใจ ทานเป็นการให ้จะเป็นบญุคอืความสุขใจขึ้นมาได ้ก็ต่อเมือ่เรา

ใหด้ว้ยความพอใจ ดว้ยความยนิด ี ถา้ใหด้ว้ยความจาํใจ เสยีดายไมอ่ยากจะให ้ ใหไ้ป

แลว้จะไมไ่ดบ้ญุ เพราะบญุคอืความสุขใจความอิม่ใจ ดงันัน้เวลาเราทาํบญุ ใหดู้ใจเป็น

หลกั ทาํแลว้มคีวามสุขใจอิม่เอบิใจหรือไม ่ถา้ฝืนทาํจะไมไ่ดบ้ญุเท่าทีค่วร  

เวลาทาํบญุจงึควรทาํดว้ยความเต็มใจ ไมว่า่จะเป็นการใหข้า้วของต่างๆแก่ผูอ้ืน่ หรือรบั

ใชผู้อ้ืน่ รบัใชบ้ดิามารดาผูม้พีระคุณ ถา้มคีวามเต็มใจมคีวามยนิดกี็จะมคีวามสุขใจ ถา้

จาํใจทาํก็จะหงดุหงดิใจ ไมม่คีวามสุข เวลาทาํบญุใหท้านจงึควรคดิวา่ เป็นการใหอ้าหาร

กบัจติใจ ทาํดว้ยความเต็มใจ แลว้จะมคีวามสุข นอกจากการใหแ้ลว้ การไมเ่บยีดเบยีน

ผูอ้ืน่ ก็เป็นการสรา้งความสุขและความเจริญใหก้บัเราเช่นเดยีวกนั เวลาทีเ่ราไม่

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมฆ่่าผูอ้ืน่ ไมเ่อาทรพัยข์องผูอ้ืน่มาโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต ไมยุ่่งเกี่ยวกบั
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สามภีรรยาบตุรธิดาของผูอ้ืน่ ไมพู่ดปดมดเทจ็โกหกหลอกลวง ไมเ่สพสุรายาเมา จะมี

ความสบายใจ ไมวุ่น่วายกงัวลใจ ต่างกบัเวลาทีไ่ปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ จะมคีวามวุน่วาย 

ความหวาดกลวั ความกงัวล กลวัถูกจบัไปลงโทษ ไปใชเ้วรใชก้รรม ไม่ไดร้บัการยกยอ่ง

นบัถอื ไมเ่หมอืนกบัผูท้ีต่ ัง้อยู่ในศีลในธรรม ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ จะไดร้บัการยกย่องนบั

ถอื ถา้บวชเป็นพระ เพยีงแต่โกนหวัห่มผา้เหลอืงพอออกมาจากโบสถ ์ ก็มคีนกราบไหว ้

แลว้ เพราะเชื่อวา่เป็นคนดมีศีีล แมแ้ต่พ่อแมย่งักราบลูกเลย เพราะเป็นการสรา้ง

ความสุขและความเจริญทีแ่ทจ้ริง จงึไมค่วรมองขา้มการรกัษาศีลเป็นอนัขาด ถา้อยากจะ

เป็นคนด ีน่าเคารพนบัถอื มคีวามสุขสบายใจ รกัษาศีล ๕ ใหไ้ด ้อย่าหลงไปตามกระแส

ของโลก ซึง่เป็นกระแสของคนมดืบอด ไมรู่ว้า่อะไรดอีะไรช ัว่ เหน็กลบัตาลปตัร เหน็

กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็ความเสือ่มเป็นความเจริญ  

เช่นผูท้ีไ่ปเกี่ยวขอ้งกบัอบายมขุต่างๆ ไมว่า่จะเป็นการเสพสุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่ว

กลางคนื ประพฤตผิดิประเวณี ไปแย่งสามภีรรยาของผูอ้ืน่ คดิวา่ตนเก่งและฉลาด แต่

ไมรู่ถ้งึผลทีจ่ะตามมาต่อไป เพราะใจมดืบอดขาดแสงสวา่งแห่งธรรม ไมเ่หมอืนกบัใจ

ของพระพทุธเจา้และของพระอรหนัต ์ ทีม่แีสงสวา่ง สามารถมองเหน็สิง่ทีต่าเน้ือไม่

สามารถมองเหน็ได ้ สามารถมองเหน็ใจของสตัวโ์ลกและใจของท่านเองได ้ วา่นอกจากมี

ร่างกายแลว้ยงัมใีจดว้ย เหมอืนกบัตน้ไม ้ นอกจากมลีาํตน้มใีบมกีิ่งกา้นแลว้ ก็ยงัมรีาก

ดว้ย แต่คนส่วนใหญ่จะมองไมเ่หน็รากกนั ถา้ไมถ่อนตน้ไมอ้อกจากดนิก็จะไมเ่หน็ราก 

ฉนัใดคนทีม่คีวามมดืบอดทางธรรมะกจ็ะไมเ่หน็ใจ ไมเ่หน็ตวัจติ หลงัจากทีร่่างกายตาย

ไปแลว้ ตวัจติน้ียงัตอ้งเดนิทางไปต่อ ตอ้งไปเกดิใหม ่ ตอ้งไปมร่ีางกายใหม ่ ถา้ไปยุ่ง

เกี่ยวกบัอบายมขุต่างๆ แลว้ก็ไปทาํผดิศีลผดิธรรม ตายไปกจ็ะตอ้งไปอบาย คาํวา่

อบายมขุน้ีแปลวา่ทวารสู่อบาย ประตูสู่อบาย ผูท้ีไ่ปเกี่ยวขอ้งไปยุ่งกบัการเสพสุรายาเมา 

เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื มคีวามเกยีจครา้น คบคนชัว่เป็นมติรแลว้ ไมช่า้ก็เร็วก็

จะตอ้งไปทาํบาปทาํกรรม เช่นไปเลน่การพนนัจนหมดเงนิหมดทอง ก็ตอ้งไปหาเงนิมา

โดยวธิีมชิอบ ไปลกัเลก็ขโมยนอ้ย ไปปลน้ ไปจี้ ไปโกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ ขอยมืเงนิทอง

แลว้ก็ไมใ่ชค้นื ไปปลน้ไปจี้แลว้มกีารต่อสูก้นัก็ตอ้งฆ่าผูอ้ืน่ เมือ่ไดท้าํบาปทาํกรรมแลว้ 

ใจก็ตอ้งไปสู่อบาย ทีอ่ยู่ของสตัวเ์ดรจัฉานท ัง้หลาย เช่นสุนขัแมวเป็นตน้ หรือไปนรก 
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คอืสภาพของใจทีม่คีวามรุ่มรอ้นอยู่ตลอดเวลา เหมอืนกาํลงัถูกไฟเผา เช่นเวลาทีม่คีวาม

เคยีดแคน้ ความโกรธ ความทกุข ์ 

เมือ่ไดท้าํบาปทาํกรรมแลว้ ใจจะมคีวามรุ่มรอ้น เมือ่ตายไปความรุ่มรอ้นก็จะตดิไปกบัใจ 

กลายเป็นนรกขึ้นมา นรกไมไ่ดเ้ป็นสถานทีเ่หมอืนวดัญาณฯ ทีเ่ดนิทางมาถงึไดโ้ดย

รถยนต ์แต่นรกคอืสภาพจติใจของเรา ถา้มคีวามรุ่มรอ้นใจก็กาํลงัตกนรก ถา้มคีวามสุข

ความอิม่เอบิใจ เช่นวนัน้ีเรามาทาํบญุ เรามคีวามสุขมคีวามอิม่เอบิใจ ขณะน้ีเรากาํลงัอยู่

ในสวรรค ์ ใจของเรากาํลงัอยู่ในสวรรค ์ เพราะสวรรคห์รือนรกไมไ่ดเ้ป็นสถานที ่ แต่เป็น

สภาวะใจของเราทีเ่ปลีย่นไปเรื่อยๆ ตามบญุตามบาปกรรมทีไ่ดท้าํไว ้ ในขณะทีเ่ราเป็น

มนุษย ์เราจะขึ้นสวรรคห์รือตกนรกอยู่เป็นประจาํ แต่ขึ้นไมน่านและตกไมน่าน เพราะเรา

ดใีจมคีวามสุขเดีย๋วเดยีว เดีย๋วก็มคีวามทกุขม์คีวามวุน่วายใจ เน่ืองจากมสีิง่ต่างๆมา

คอยกระทบอยู่เรื่อยๆ ทาํใหเ้ราทาํบญุทาํบาปสลบักนัไป จงึมคีวามสุขมคีวามทกุข ์

สลบักนัไปเรื่อยๆ ถา้ฉลาดรูจ้กัทาํบญุละบาปใหก้บัใจ ก็จะมคีวามสุขมากกวา่ความทกุข ์

ถา้ไมฉ่ลาดก็จะสรา้งความทกุขม์ากกวา่ความสุข เพราะวา่ความสุขและความทกุขเ์กดิ

จากการกระทาํของใจ ถา้ใจคดิด ีเช่นวนัน้ี คดิมาทาํบญุทาํทาน มารกัษาศีล มาฟงัเทศน์

ฟงัธรรม ใจก็มคีวามสุข ถา้ใจคดิไมด่ ี คดิไปเลน่การพนนั ไปเสพสุรายาเมา ก็ตอ้งเกิด

ความทกุขต์ามมา เวลาเลน่การพนนัจนหมดเน้ือหมดตวั หรือไปเสพสุรายาเมาแลว้ไป

ทะเลาะววิาท ไปทบุไปทาํลายสิง่ของของผูอ้ืน่ ขบัรถยนตไ์ปชนผูอ้ืน่ ไปประสบกบั

อบุตัเิหต ุ ใจก็จะตอ้งวุน่วายมคีวามทกุข ์ เกดิจากการกระทาํของใจท ัง้นัน้ ไมไ่ดเ้กดิจาก

ใครเลย เน่ืองจากไมม่ปีญัญา ไมฉ่ลาด ทีจ่ะดูแลรกัษาใจใหม้คีวามสุข ใหอ้ยู่ในสวรรค์

นัน่เอง ใจจงึตกนรกอยู่เรื่อยๆ  

เวลาทีใ่จไมม่ร่ีางกายแลว้ ตอนนัน้จะไมม่อีะไรมากระทบ ใหไ้ปทาํบาปหรือบญุ ถา้ใจมี

ความทกุขก์็จะทกุขไ์ปเรื่อยๆ จนกวา่ความทกุขจ์ะหมดไป เป็นเหมอืนไฟกบัเชื้อไฟ ถา้

ยงัมเีชื้อไฟอยู่ไฟก็จะไหมไ้ปเรื่อยๆ จนกวา่เชื้อไฟจะหมด ใจทีต่กนรกก็จะเป็นอย่างนัน้ 

จะมคีวามทกุขไ์ปจนกวา่บาปกรรมทีไ่ดท้าํไวจ้ะหมดไป เมือ่หมดไปแลว้ก็จะไดก้ลบัมา

เกดิเป็นมนุษยอ์กี อาจจะตอ้งไปใชก้รรมอย่างอืน่ต่อก่อน อาจจะตอ้งไปเป็นเปรตก่อน 
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จงึจะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์มาสรา้งบาปสรา้งบญุใหม ่ ขึ้นอยู่วา่จะฉลาดหรือโง ่ถา้ได ้

อยู่ใกลค้นฉลาดก็จะคอยสอนใหท้าํบญุ ทาํความด ี ละบาป ถา้อยู่กบัคนโง ่ ก็จะสอนให ้

ทาํบาป ไมใ่หท้าํบญุ ถา้เชื่อก็จะทาํตาม ถา้สอนใหท้าํดกี็จะไดไ้ปทีด่ ีเช่นพวกเรามาวดักนั 

เพราะมคีนสอน ถา้ไมใ่ช่พ่อแมก่็อาจจะเป็นพีน่อ้ง เป็นญาตสินิทมติรสหาย อาจจะเป็น

ธรรมะทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมา ถา้ไมเ่ช่นนัน้ก็เป็นบญุเก่าทีไ่ดส้ะสมไว ้ทีย่งัมเีหลอือยู่ในใจ ก็จะ

ชกัจูงหรือผลกัดนัใหท้าํบญุต่อ เช่นเดยีวกบับาปทีย่งัมเีหลอือยู่ในใจ ก็จะชกัจูงหรือ

ผลกัดนัใหไ้ปทาํบาปต่อ บญุและบาปน้ีเราสามารถเลอืกทาํได ้ ขณะใดทีจ่ติคดิจะทาํบาป

เราก็ยบัย ัง้ได ้อยากจะเสพสุรายาเมาก็ยบัย ัง้ได ้อยากจะเลน่การพนนัก็ยบัย ัง้ได ้อยู่ทีเ่รา 

ไมม่ใีครบงัคบัเราได ้ เช่นเดยีวกบัการทาํบญุทาํความด ี ถา้อยากจะทาํ แต่ไมไ่ดท้าํ กจ็ะ

ไมไ่ดบ้ญุ เวลาอยากทาํอะไร ตอ้งใชป้ญัญาแยกแยะดูวา่เป็นบญุหรือเป็นบาป ถา้เป็นบญุ

ก็รีบทาํเลย พอคดิอยากจะทาํบญุก็ทาํทนัทเีลย คดิอยากจะทาํบาปก็รบีระงบัทนัท ี อย่า

ไปคดิวา่ไมเ่ป็นไร เลก็ๆนอ้ยๆ ทาํแลว้ไมเ่กดิอะไร ครัง้น้ีทาํไปแลว้อาจจะไมเ่กดิอะไร 

แต่ครัง้ต่อไปจะทาํมากขึ้น จะทาํหนกัขึ้นไปเรื่อยๆ  

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหร้ะมดัระวงักบัเรื่องบาปกรรมท ัง้หลาย แมจ้ะเป็นเรื่องเลก็นอ้ย

เท่าผงธุลกี็ตาม ก็อย่าไปทาํมนั ทาํแลว้จะตดิเป็นนิสยั จะทาํงา่ยขึ้นทาํบ่อยขึ้นทาํมากขึ้น 

จะกลายเป็นกรรมใหญ่เป็นบาปใหญ่ขึ้นมา เช่นเดยีวกบัการทาํบญุ ถงึแมจ้ะเป็นการ

ทาํบญุเลก็ๆนอ้ยๆ ก็ใหร้ีบทาํเสยี อย่าไปคดิวา่ทาํไดนิ้ดเดยีว สูค้นอืน่ไมไ่ด ้ รอใหร้วย

ก่อนค่อยทาํ ก็จะไมไ่ดท้าํเลย เพราะเมือ่รวยแลว้ก็จะเสยีดายจะหวงเงนิทอง ก็จะไม่

อยากทาํอยู่ด ี ดงันัน้เมือ่เราอยากจะทาํบญุ ถงึแมจ้ะมเีพยีงแต่ขา้วเปลา่ๆ ก็ขอใหท้าํไป 

จะไดต้ดิเป็นนิสยั ต่อไปถา้มเีงนิมาก ก็จะซื้อกบัขา้วกบัปลาใส่บาตรได ้ ซื้อจวีร ซื้อยา 

ซื้อเครื่องสงัฆทานถวายได ้ อย่าไปมองคนอืน่ ใหม้องตวัเรา เพราะคนเราสรา้งบญุสรา้ง

กศุลมาไมเ่ท่ากนั คนทีไ่ดส้รา้งบญุสรา้งกศุลมามาก ก็เป็นเหมอืนคนทีเ่รียนหนงัสอืมา

มาก เวลาเขา้โรงเรียนก็ไดเ้รียนชัน้สูงต่อเลย ถา้ยงัไมไ่ดเ้รียนมาเลยก็ตอ้งเริ่มตน้ทีช่ ัน้

อนุบาลก่อน ฉนัใดการสรา้งบญุสรา้งกศุลก็เป็นอย่างนัน้ ทาํมาไมเ่ท่ากนั อานิสงสข์อง

บญุจงึปรากฏไมเ่ท่ากนั ทาํใหพ้วกเรามคีวามแตกต่างกนั มคีวามสุขความเจริญ มรูีปร่าง

หนา้ตา มอีายุมสุีขภาพต่างกนั คนทีท่าํบญุมากกวา่ย่อมไดม้ากกวา่ คนทีท่าํนอ้ยกวา่ 
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ย่อมไดน้อ้ยกวา่ เป็นเรื่องธรรมดา เพราะบญุบารมแีขง่กนัไมไ่ด ้ มสุีภาษติทีว่า่ แขง่

รถแขง่เรือพอแขง่กนัได ้ แต่บญุบารมแีขง่กนัไมไ่ด ้ มแีต่จะตอ้งทาํกนั ของใครของมนั 

ทาํใหม้าก เมือ่ถงึเวลาทีอ่านิสงสข์องบญุบารมจีะส่งผล ก็จะทาํใหเ้ราไดค้วามสุขความ

เจริญ ในปจัจบุนัน้ีถงึแมอ้ยากจะสุขอยากจะเจริญเพยีงไร ถา้ไมไ่ดส้รา้งบญุสรา้งบารมี

มาในอดตี ต่อใหอ้ยากไปจนวนัตายก็จะไมไ่ดม้า จงึควรเชื่อวา่การสรา้งบญุสรา้งกศุล 

เป็นการสรา้งความสุขสรา้งความเจริญทีแ่ทจ้ริง เป็นทางทีถู่กตอ้ง ทางทีด่ทีีสุ่ด ดกีวา่การ

สรา้งความสุขความเจริญทีไ่มถ่าวร คอืความสุขความเจริญทางลาภยศสรรเสริญสุข อย่า

หลงไปตดิกบัดกัน้ี เพราะจะทาํใหท้กุขใ์นภายหลงั จะตอ้งไปเกดิในทีต่ ํา่ ในทีไ่มด่ ีขอให ้

เชื่อพระพทุธเจา้แลว้หม ัน่สรา้งบญุสรา้งกศุลกนัเทอญ แลว้ความสุขและความเจริญที่

แทจ้รงิ จะเป็นสมบตัขิองพวกเราอย่างแน่นอน การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอ

ยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๕๕ 

วนัอาสาฬหบูชา 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีเป็นวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา เป็นวนัอาสาฬหบูชา เป็นวนัคลา้ยวนัเกดิของ

พระพทุธศาสนา เป็นวนัก่อต ัง้พระพทุธศาสนา เป็นครัง้แรกทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงแสดง

พระธรรมเทศนา ประกาศพระศาสนา ส ัง่สอนสตัวโ์ลกเมือ่ ๒๕๙๕ ปีมาแลว้ พระ

พทุธศกัราชนบัเริ่มตน้ต ัง้แต่วนัทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน พระพทุธเจา้ทรง

ประกาศพระศาสนา ๔๕ ปีก่อนทีจ่ะทรงเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน ถา้อยากจะทราบอายุ

ของพระพทุธศาสนา ก็เอาปี พ.ศ.บวกกบั ๔๕ ปีเขา้ไป ปีน้ี พ.ศ. ๒๕๕๐ บวกอกี ๔๕ ปี 

เป็น ๒,๕๙๕ ปี น่ีคอือายุของพระพทุธศาสนา ไดท้รงพยากรณ์ไวว้า่ศาสนาจะอยูไ่ด ้

๕,๐๐๐ ปี ตอนน้ีก็เลยครึ่งหน่ึงไปแลว้ แต่ก็ยงัเป็นทีพ่ึง่ของสตัวโ์ลกได ้ ถงึแม ้

พระพทุธเจา้จะไมไ่ดอ้ยู่กบัเราแลว้ก็ตาม เพราะศาสนาไมไ่ดอ้ยู่ทีส่รีระร่างกายของ

พระพทุธเจา้ แต่อยูท่ีพ่ระธรรมคาํสอนทีท่รงตรสัไวช้อบแลว้ น่ีคอืศาสดาแทน

พระพทุธเจา้ หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงจากพวกเราไปแลว้ พวกเราจงึไมไ่ดอ้ยู่

ปราศจากพระศาสดา ไมไ่ดอ้ยู่ปราศจากพระพทุธเจา้ ตราบใดทีย่งัมกีารส ัง่สอนอบรม

พระธรรมคาํสอน มกีารศึกษา มกีารปฏบิตั ิ มกีารบรรลผุล มกีารเผยแผ่ใหก้บัผูอ้ืน่ น่ี

คอืการสบืทอดพระศาสนาทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงริเริ่ม เมือ่ ๒,๕๙๕ ปีมาแลว้  

ในเบื้องตน้ตอนทีไ่ดท้รงตรสัรูใ้หม่ๆ  ในวนัเพญ็เดอืน ๖ วนัวสิาขบูชา ทรงทอ้พระทยั ไม่

อยากจะประกาศพระศาสนา ไมอ่ยากทีจ่ะส ัง่สอนสตัวโ์ลก ทรงเหน็วา่สิง่ทีไ่ดท้รงตรสัรู ้

เหน็นัน้ เป็นสิง่ทีย่ากสาํหรบัสตัวโ์ลกจะปฏบิตัไิด ้ จงึไมป่รารถนาทีจ่ะส ัง่สอนสตัวโ์ลก 

ต่อมามทีา้วมหาพรหม ไดม้ากราบอาราธนา ขอใหเ้มตตากรุณาต่อสตัวโ์ลก หลงัจากทีไ่ด ้

ทรงพจิารณา ก็ทรงเหน็วา่สตัวโ์ลกมรีะดบัสตปิญัญาทีต่่างกนั ทรงจาํแนกไวเ้ป็น ๔ พวก

ดว้ยกนั เปรียบเหมอืนบวั ๔ เหลา่ คอื ๑. บวัทีอ่ยู่เหนือนํา้แลว้ พอไดร้บัแสงอาทติยก์็
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จะบานออกมา เปรียบเหมอืนคนทีฉ่ลาดมาก มคีวามรูม้าก พอไดย้นิไดฟ้งัเพยีงคาํสอง

คาํ ก็จะเขา้ใจ สามารถรูต้ามได ้๒. บวัทีเ่พิง่โผลพ่น้นํา้ ตอ้งรออกีวนัสองวนัถงึจะบานได ้

เป็นเหมอืนคนทีม่สีตปิญัญารองลงมา ถา้ไดย้นิไดฟ้งัหลายๆครัง้ ก็จะบรรลธุรรมได ้๓. 

บวัทีย่งัอยู่ใตน้ํา้ ทีจ่ะโผลเ่หนือนํา้ในลาํดบัต่อไป เป็นเหมอืนคนทีม่สีตปิญัญาปานกลาง 

ตอ้งใชเ้วลาศึกษาไปเรื่อยๆก่อน ชาตน้ีิอาจจะยงัไมไ่ดบ้รรลธุรรม ไดแ้ต่สะสมบญุบารมี

ไปก่อน ๔. บวัทีอ่ยู่กน้บ่อกน้สระ อยู่กบัตมกบัโคลน จะไมม่โีอกาสโผลข่ึ้นมาเหนือนํา้

และบานไดเ้ลย เพราะจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไป เปรียบเหมอืนคนทีม่ ี

สตปิญัญาทบึ หูหนวกตาบอดทางปญัญา พวกน้ีจะไมเ่ชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน 

จะไมเ่ชื่อวา่บาปมจีริง บญุมจีรงิ นรกมจีริง สวรรคม์จีริง ส ัง่สอนไปก็เสยีเวลาเปล่าๆ 

เหมอืนกบัเทนํา้ใส่แกว้ทีค่ว ํา่ไว ้ เทลงไปเท่าไรก็ไมส่ามารถเก็บนํา้ไดแ้มแ้ต่หยดเดยีว

เพราะไมไ่ดห้งายแกว้ขึ้นมา พระพทุธเจา้จงึทรงไมส่อนคนเหลา่น้ี จะทรงสอนแต่พวกทีม่ ี

โอกาสจะบรรลธุรรมได ้ 

จงึทรงมุง่สอนพวกทีม่สีตปิญัญาแหลมคมก่อน พรอ้มจะบรรลธุรรมไดท้นัท ีถา้ไดย้นิได ้

ฟงัสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน จงึทรงคดิถงึพระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ ทีเ่คยตดิตาม

ปรนนิบตัพิระพทุธเจา้มา แต่ไดแ้ยกทางไปตอนก่อนทีจ่ะทรงตรสัรู ้ ทรงเหน็วา่พระปญัจ

วคัคยีม์บีารมพีรอ้มทีจ่ะบรรลธุรรมได ้ ถา้ไดย้นิไดฟ้งัสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้จะทรงสอน จงึ

ทรงมุง่ไปหาพระปญัจวคัคยี ์ ในวนัน้ีคอืวนัเพญ็เดอืน ๘ ทรงแสดงพระธรรมเทศนาครัง้

แรกโปรดพระปญัจวคัคยี ์พระธรรมเทศนาน้ีมชีื่อวา่ ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร แสดงพระ

อริยสจั ๔ ธรรมทีท่าํใหพ้ระพทุธเจา้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมา คอืความจริง ๔ 

ประการ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสตัวโ์ลกทกุตวัทกุบคุคล ไมว่า่จะอยู่ในสมยัไหน สตัวโ์ลกทีเ่กิด

มาในโลกน้ีจะตอ้งอยู่ภายใตส้จัจะท ัง้ ๔ น้ี คอื ทกุข ์สมทุยั นิโรธ มรรค ทกุขห์มายถงึ

ความทกุขใ์จ สตัวโ์ลกเมือ่เกดิมาแลว้ย่อมมคีวามทกุขใ์จดว้ยกนัท ัง้นัน้ มคีวามไมส่บาย

ใจ กงัวลใจ เสยีใจ หวาดกลวัเป็นตน้ ความทกุขน้ี์ทรงตรสัวา่เกดิจากอริยสจัขอ้ที ่๒ คอื 

สมทุยั ตน้เหตขุองความทกุข ์ ประกอบดว้ยตณัหาความอยาก ๓ ชนิดดว้ยกนัคอื ๑. 

กามตณัหา ความอยากในกาม ๒. ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น ๓. วิภวตณัหา 

ความอยากไมม่อียากไม่เป็น ความอยากท ัง้ ๓ น้ีทีท่าํใหเ้กดิความทกุขใ์จขึ้นมา  
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เช่นอยากมคีวามสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็ตอ้งห่วงกงัวลกบัร่างกาย เพราะตอ้งอาศยั

ร่างกายเป็นเครื่องมอืหาความสุข ถา้ร่างกายพกิลพกิารไป กจ็ะไมส่ามารถหาความสุข

ทางตาหูจมกูลิ้นกายได ้ ถา้ตาบอดไปก็จะไมส่ามารถหาความสุขจากการดูสิง่ต่างๆได ้ ถา้

หูหนวกก็ไมส่ามารถหาความสุขจากการฟงัสิง่ต่างๆได ้ น่ีคอืความทกุขท์ีเ่กดิจากความ

อยากในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ถา้ไมอ่ยากจะทกุขก์็ตอ้งละความอยากน้ีเสยี คอือย่า

ไปอยากดู อยากฟงั อยากลิ้มรส อยากดมกลิน่ อยากสมัผสักบัสิง่นัน้สิง่น้ีทางร่างกาย 

ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ มอีะไรดูก็ดูไป มอีะไรฟงัก็ฟงัไป ไมม่กี็ไมเ่ดอืดรอ้น ถา้

อย่างน้ีก็จะไมท่กุข ์ แสดงวา่ไมม่คีวามอยากทางรูปเสยีงกลิน่รส ไมม่กีามตณัหา ความ

อยากในกาม พระพทุธเจา้จงึทรงส ัง่สอนถา้อยากจะดบัความทกุขใ์จ ก็ตอ้งละความอยาก

ท ัง้ ๓ เสยี อย่าไปอยาก เพราะอยากแลว้เป็นทกุข ์ อย่าไปอยากดกีวา่ จะมคีวามสุขที่

ดกีวา่ เวลาไดอ้ะไรมาก็มคีวามสุขใจ แต่พอเสยีอะไรไปก็มคีวามทกุขต์ามมา ถา้ไมอ่ยาก

กบัอะไรเลย เวลาเสยีอะไรไปก็จะไมเ่สยีใจ จะรูส้กึเฉยๆ จะมคีวามสุขท ัง้ๆทีเ่สยีสิง่ต่างๆ

ไป เพราะมคีวามสุขทีด่กีวา่ ทีเ่กดิจากการดบัความอยากนัน่เอง พระพทุธเจา้จงึทรงสอน

ใหด้บัความทกุขใ์หไ้ด ้คอืทาํนิโรธ อริยสจัขอ้ที ่๓ ใหแ้จง้ ดว้ยการเจริญมรรค อริยสจั

ขอ้ที ่ ๔ ทีเ่ป็นเครื่องมอืดบัทกุขใ์จ ประกอบดว้ย ทานคอืการให ้ ศีลการไมเ่บยีดเบยีน

กนั ภาวนาการทาํจติใจใหส้งบ ใหเ้กดิปญัญา ใหเ้ขา้ใจในความจริงของชวีติวา่ ความ

ทกุขเ์กดิจากความอยาก ความสุขเกดิจากการไมอ่ยาก ตอ้งตดัความอยากใหห้มดสิ้นไป 

ดว้ยการทาํบญุใหท้านรกัษาศีลและภาวนา  

น้ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนในวนัแรก หลงัจากนัน้ก็มพีระปญัจวคัคยีห์น่ึงทา่น ได ้

มดีวงตาเหน็ธรรม ไดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนั เป็นพระอริยะข ัน้ที ่ ๑ พน้จากการเกดิใน

อบาย มภีพชาตเิหลอืไมเ่กนิ ๗ ชาต ิจะเกดิแต่ในสุคต ิคอืภพของมนุษยข์องเทพเท่านัน้ 

น่ีคอือานิสงสท์ีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งัธรรมครัง้แรก หลงัจากนัน้ก็ทรงแสดงพระธรรม

เทศนาโปรดพระปญัจวคัคยีอ์กี ๒,๓ ครัง้ พระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ ก็ไดบ้รรลเุป็นพระ

อรหนัต ์เป็นผูส้ิ้นกเิลสตามพระพทุธเจา้ ไมต่อ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป ไมต่อ้งแก่ 

ไมต่อ้งเจ็บ ไมต่อ้งตาย ไมต่อ้งพลดัพรากจากกนั จติไดเ้ขา้สู่พระนิพพาน มคีวามสุข

เต็มทีต่ลอดไป ตลอดอนนัตกาล ไมม่ทีีส่ิ้นสุด น่ีคอืสิง่ทีผู่ป้ฏบิตัจิะไดร้บั จากการนอ้ม
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เอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มาศึกษาและปฏบิตั ิ จติใจจะค่อยเจริญขึ้นไป

เรื่อยๆ เพราะการปฏบิตัจิะชาํระกเิลสตณัหาทีม่อียู่ในใจ ทีเ่ป็นเหตทุาํใหท้กุขวุ์น่วายใจ 

ใหป้ฏบิตัมิากขึ้นไปเรื่อยๆ จากทานกร็กัษาศีล จากศีลก็ภาวนา นัง่สมาธิทาํจติใจใหส้งบ 

ดว้ยอบุายวธิีต่างๆ จะสวดมนตไ์ปก่อนก็ได ้ สวดไปภายในใจไมต่อ้งออกเสยีงก็ได ้ ขอ้

สาํคญัเวลาสวด ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัการสวด อย่าเผลอไปคดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ี ใหอ้ยู่กบับท

สวดมนตอ์ย่างเดยีว สวดไปเรื่อยๆ จิตจะค่อยสงบลงไปๆจนสงบน่ิง กจ็ะปรากฏ

ความสุขสบายใจขึ้นมา เป็นการดบัทกุขว์ธิีหน่ึง  

เวลาไมส่บายอกไมส่บายใจ คดิถงึเรื่องนัน้คดิถงึเรื่องน้ีแลว้ทาํใหเ้กดิความกงัวล ความ

วุน่วายใจ ก็อย่าไปคดิถงึมนั ใหส้วดมนตแ์ทน สวดบทไหนก็ไดท้ีจ่าํได ้ บทส ัน้ก็ได ้ บท

ยาวก็ได ้ ขอ้สาํคญัคอืใหส้วดไปเรื่อยๆ สวดหลายๆรอบ อย่าไปคดิถงึเรื่องทีท่าํใหไ้ม่

สบายใจ พอสวดไปสกัระยะหน่ึงก็จะลมืเรื่องทีท่าํใหเ้ราไมส่บายใจ ความสุขก็จะปรากฏ

ขึ้นมา เราก็จะรูว้า่ เรื่องต่างๆไมส่าํคญัเลย อะไรจะเกดิก็เกดิ ใครจะอยู่ก็อยู่ ใครจะจาก

ไปก็จากไป ไมส่าํคญัอะไร เพราะเรามคีวามสุขไดโ้ดยไมต่อ้งมอีะไร น้ีคอืผลทีจ่ะเกดิขึ้น

จากการสวดมนต ์ ทาํจติใจใหส้งบ จะรูข้ึ้นมา จะเกดิปญัญาขึ้นมาวา่ ไมม่อีะไรก็มี

ความสุขได ้ จะเสยีอะไรไปมากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมเ่ป็นปญัหาเลย เพราะยงัมคีวามสุขได ้

ดว้ยการสวดมนตน่ี์เอง น่ีคอืวธิีดบัทกุข ์ เป็นการสรา้งความสุขอย่างแทจ้ริง ความสุข

อย่างอืน่ทีต่อ้งอาศยัสิง่นัน้สิง่น้ี อาศยัคนนัน้คนน้ี เป็นความสุขทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมรู่ ้

วา่คนนัน้คนน้ีสิง่นัน้สิง่น้ี จะอยู่กบัเราไปตลอดหรือไม ่ จะเปลีย่นไปหรือเปลา่ ถา้

เปลีย่นไปหรือจากไป เราก็ตอ้งเสยีอกเสยีใจรอ้งห่มรอ้งไห ้ น่ีคอืความสุขทีเ่กดิจากการมี

สิง่ต่างๆ มบีคุคลนัน้มบีคุคลน้ี ความสุขทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้วกเราปฏบิตักินั ไม่

ตอ้งพึง่พาอาศยัสิง่นัน้สิง่น้ีหรือบคุคลนัน้บคุคลน้ีเลย แต่อาศยัความศรทัธาคอืความเชื่อ 

เชื่อวา่สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหป้ฏบิตันิ ัน้ เป็นการสรา้งความสุขทีแ่ทจ้ริง เมือ่มี

ศรทัธาแลว้จะมคีวามขยนัหม ัน่เพยีร ทีจ่ะปฏบิตัติาม จะไมเ่สยีดายกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี

เลย  
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ทรงสอนใหท้าํบญุทาํทานก็ทาํอย่างเต็มใจ ไมเ่สยีดายกบัสิง่ทีใ่หไ้ป เพราะรูว้า่ไมไ่ดใ้ห ้

ความสุขทีแ่ทจ้ริง เวลาใหแ้ลว้ใจจะเบาจะสุข ไมต่อ้งกงัวลกบัสิง่นัน้อกีต่อไป ถา้ยงัมสีิง่

นัน้อยู่ก็ยงัตอ้งคอยดูแลรกัษา คอยหวงคอยกงัวล เวลาสูญเสยีไปหายไป ก็จะตอ้งเสยี

อกเสยีใจ ถา้ใหผู้อ้ืน่ไปดว้ยความยนิด ีดว้ยความพอใจ คดิวา่เป็นการช่วยเหลอืกนั เป็น

การทาํบญุทาํทาน ก็จะเกดิความสุขขึ้นมา จงึอย่าเสยีดายกบัสิง่ต่างๆทีเ่หลอืกนิเหลอืใช ้

เอาไปแจกจ่ายช่วยเหลอืผูท้ีเ่ดอืดรอ้น จะช่วยระงบัดบัความทกุขค์วามกงัวลใจในวตัถุ

ขา้วของต่างๆได ้ จะลดความอยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ีลงไปดว้ย เวลาใหแ้ลว้จะอิม่เอบิใจ จะ

ไมอ่ยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี จงึควรเสยีสละใหม้าก ใหท้านใหม้าก ถา้มเีวลาวา่งก็ฝึกทาํจติใจ

ใหส้งบ ไหวพ้ระสวดมนต ์แทนทีจ่ะเสยีเวลาไปดูหนงัฟงัเพลง ทาํใหจ้ติใจฟุ้ งซ่านวุน่วาย 

หวิกระหายไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น เอาเวลามาฝึกทาํจติใจใหส้งบ ดว้ยการสวดมนตจ์ะดกีวา่ 

ถา้สวดมนตเ์ป็นทาํสมาธิเป็นแลว้ ต่อไปไมต่อ้งไปเทีย่วขา้งนอกใหเ้สยีเวลา เพราะมทีี่

เทีย่วอยู่ในบา้นแลว้ อยู่ในตวัเรา เทีย่วขา้งในดกีวา่ เทีย่วดว้ยการสวดมนต ์ พอสวด

มนตแ์ลว้จติใจจะสงบอิม่เอบิใจพอใจ จะไมอ่ยากไปไหน ไมอ่ยากไดอ้ะไร ไมด่กีวา่หรือ 

เพราะความอยากเป็นโทษ เมือ่อยากแลว้อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ ตอ้งดิ้นรนหาสิง่นัน้สิง่น้ีมา หา

มาไดม้ากนอ้ยเพยีงไรก็ไมเ่คยพอ ไดม้าแลว้ก็อยากจะไดใ้หมอ่กี ก็จะตอ้งดิ้นรนไป

เรื่อยๆ จนแก่ตายไป ก็ตอ้งไปเกดิใหม ่ไปดิ้นรนใหม ่ทาํอย่างน้ีมานบัไมถ่ว้นแลว้ ไม่รูก้ี่

รอบแลว้ ตายเกดิมาไมรู่ก้ี่รอบแลว้ ไมเ่บือ่กนับา้งเลยหรือ ทาํไมไมท่าํตามพระพทุธเจา้ 

คอืทาํจติใจใหส้งบ จะไดไ้มอ่ยากไดอ้ะไร ไมต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป ไมต่อ้งไปแก่ ไมต่อ้ง

ไปเจ็บ ไมต่อ้งไปตาย ไมต่อ้งพลดัพรากจากกนั น่ีคอืทางของผูป้ระเสริฐ ของผูท้ีรู่จ้ริง

เหน็จริง เป็นทางไปสู่ความสุขทีแ่ทจ้รงิ ไมม่ทีางอืน่ ทางอืน่มแีต่ความทกุข ์ความวุน่วาย 

ความเศรา้โศกเสยีใจ การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๓๕๖ 

วนัเขา้พรรษา 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีเป็นวนัเขา้พรรษา เป็นวนัทีพ่ระภกิษุสงฆจ์ะตอ้งอธิษฐานอยู่จาํพรรษาทีว่ดัใดวดั

หน่ึง ทีใ่ดทีห่น่ึงตลอดเวลา ๓ เดอืน ไมจ่าริกไมเ่ดนิทางไปคา้งแรมทีอ่ืน่ ยกเวน้ถา้มเีหตุ

ฉุกเฉินเหตจุาํเป็น ก็ทรงอนุญาตใหไ้ปคา้งไดไ้มเ่กนิ ๗ วนั ๗ คนื เช่นบดิามารดา 

อปุชัฌายค์รูบาอาจารยไ์มส่บาย ไปดูแลรกัษาท่านได ้ไปได ้๗ วนั ๗ คนื ก็ตอ้งกลบัมา 

ถา้ยงัจาํเป็นตอ้งไปใหมก่็ไปไดอ้กี ไปไมเ่กินครัง้ละ ๗ วนั ๗ คนื ถา้กฏุวิหิารเกดิชาํรุด

ขึ้นมากะทนัหนั ตอ้งไปหาวสัดุต่างๆมาซ่อมแซม ก็สามารถไปไดเ้ช่นเดยีวกนั ถา้ศรทัธา

ญาตโิยมนิมนตไ์ปในงานบญุก็ไปได ้ถา้มสีหธรรมกิคอืพระภกิษุดว้ยกนั มคีวามกาํหนดั

อยากจะลาสกิขาลาเพศ ก็สามารถไปยบัย ัง้ได ้ น่ีคอืขอ้ยกเวน้ในกรณีทีต่อ้งจาริกไปคา้ง

แรมทีอ่ืน่ ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นก็ตอ้งอยู่คา้งแรมทีว่ดัตลอดเวลา ๓ เดอืน ต ัง้แต่วนัแรม 

๑ คํา่เดอืน ๘ ถงึวนัแรม ๑ คํา่เดอืน ๑๑ เพราะในสมยัพทุธกาลช่วงเขา้พรรษาจะเป็น

ฤดูฝน เป็นฤดูปลูกพชืต่างๆ ทาํไร่ไถนาถา้พระภกิษุจาริกไปไหนมาไหน กจ็ะตอ้งเดนิ

เหยยีบยํา่ไปในนาทีไ่ดห้วา่นเมลด็ไวแ้ลว้ ก็จะไปทาํลายพชืทีไ่ดป้ลูกไว ้ ชาวบา้นชาวนา

ชาวไร่จงึไดก้ราบทูลขออนุญาต ใหท้รงบญัญตัหิา้มไมใ่หพ้ระภกิษุจาริกไปในทีต่่างๆ

ตลอดเวลา ๓ เดอืน เน่ืองพระภกิษุสมยัก่อนบวชเพือ่ปฏบิตัธิรรม บวชเพือ่มรรคผล

นิพพาน จงึมกีารจาริกไปมา ไปหาครูบาอาจารย ์ เพือ่รบัการอบรมส ัง่สอน ไปธุดงคต์าม

ป่าตามเขา จะไมไ่ดอ้ยู่ประจาํทีเ่หมอืนทีเ่ป็นอยู่ในสมยัน้ี  

ภารกจิของพระมอียู่เพยีง ๒ อย่าง คอืศึกษาและปฏบิตั ิคนัถธุระและวปิสัสนาธุระ งาน

ของพระในสมยัก่อนเป็นอย่างน้ี จะไมยุ่่งเกี่ยวกบัการเรี่ยไร ขอเงนิขอทองศรทัธาญาติ

โยม มาสรา้งกฏุ ิ สรา้งโบสถ ์ สรา้งเจดยี ์ สรา้งอะไรต่างๆ เพราะไมใ่ช่หนา้ทีข่องพระ ถา้

ศรทัธาญาตโิยมมจีติศรทัธา ก็จะสรา้งใหเ้อง มเีศรษฐมีกีษตัริยส์รา้งวดัถวายใหก้บั
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พระพทุธเจา้เป็นจาํนวนมาก แต่พระพทุธเจา้ไมเ่คยเสยีเวลากบัการสรา้งวดัเลย เพราะ

เป้าหมายหลกัของพระพทุธเจา้ตอ้งการสรา้งพระ สรา้งคนใหเ้ป็นพระเท่านัน้ จงึทรง

ทุ่มเทเวลาไปกบัการส ัง่สอน ผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัแลว้ก็ตอ้งนาํเอาไปปฏบิตั ิ แสวงหาทีส่งบ

สงดัวเิวกตามป่าตามเขา เพราะถา้ปฏบิตัอิยู่ตามบา้นจะไมค่่อยไดผ้ลเท่าไร เหมอืนกบั

การหวา่นเมลด็ขา้ว ถา้ดนิดเีมลด็ขา้วก็จะเจริญเตบิโต ออกดอกออกผลมาก ถา้ดนิไมด่ ี

เป็นดนิทราย เป็นหนิ ก็จะไมเ่จริญเตบิโต ไมอ่อกดอกออกผล ฉนัใดเมลด็แห่งการตรสั

รู ้แห่งมรรคผลนิพพาน ก็เป็นอย่างนัน้ สถานทีท่ีจ่ะทาํใหม้รรคผลนิพพานเจริญงอกงาม 

ตอ้งเป็นทีส่งบสงดัวเิวก ห่างไกลจากกามคุณท ัง้ ๕ คอืรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีเ่ป็น

ตวัลอ่ตวัดงึจติใจใหต้ดิอยู่กบัการเวยีนวา่ยตายเกดิ ผูป้ฏบิตัทิีม่ ุง่ต่อมรรคผลนิพพาน 

มุง่ต่อการสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ มุง่ต่อการพน้ทกุข ์ ก็ตอ้งออกจากบา้นออก

จากเรือน ไปสู่ป่าสู่เขา เพือ่บาํเพญ็สมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา สมถภาวนาคอืการทาํ

จติใจใหส้งบ ดว้ยอบุายแห่งกรรมฐาน เช่นพทุโธๆเป็นตน้ ถา้กาํหนดจติใหร้าํลกึอยู่แต่

คาํวา่พทุโธๆ โดยไมไ่ปคดิอะไร จติก็จะไมส่ามารถไปสรา้งความทกุขค์วามวุน่วายใจ

ใหก้บัตนได ้ไมช่า้ก็เร็วก็จะสงบตวัลง  

เมือ่สงบตวัลงก็จะมคีวามสุขความอิม่ มกีาํลงัทีจ่ะเจริญธรรมะข ัน้ต่อไป คอืวปิสัสนา

ความรูแ้จง้เหน็จริงในสภาวธรรมท ัง้หลาย ทีม่อียู่ ๓ ลกัษณะดว้ยกนัคอื ๑. ไมเ่ทีย่ง ๒. 

เป็นทกุข ์๓. ไมม่ตีวัตน เป็นคุณสมบตัขิองทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ไมว่า่จะเป็นวตัถขุา้ว

ของเงนิทองก็ด ี เป็นร่างกายของมนุษยห์รอืของสตัวเ์ดรจัฉานก็ด ี ย่อมตกอยู่ในลกัษณะ

เดยีวกนัท ัง้นัน้ คาํวา่ไมเ่ทีย่งก็หมายถงึมกีารเกดิขึ้นมกีารดบัไปเป็นธรรมดา ถา้เหน็

ความจริงน้ีแลว้ก็จะไมย่ดึตดิ จะไมท่กุขก์บัการเสือ่มการแตกดบัของสิง่ต่างๆ แต่ถา้ยงั

ไมเ่หน็ดว้ยปญัญาก็จะหลงยดึตดิ มตีณัหาความอยากใหส้ิง่ต่างๆ อยู่กบัตนไปนานๆ ถา้

เป็นสิง่ทีด่กี็ไมใ่หอ้ยากเปลีย่นแปลงไป ซึง่ฝืนธรรมชาต ิเพราะธรรมชาตไิมไ่ดเ้ป็นอย่างน้ี 

ธรรมชาตมิกีารเปลีย่นแปลง เดีย๋วดเีดีย๋วไมด่ ีมกีารแตกดบัสูญหายไป พระพทุธเจา้จงึ

ทรงสอนใหเ้หน็ความทกุขใ์นสิง่เหลา่น้ี เวลาไดอ้ะไรมาใหม่ๆ  จะมคีวามสุขดใีจ แต่พอได ้

มาแลว้ ก็ตอ้งกงัวล ตอ้งห่วง ตอ้งเสยีดาย ตอ้งหงึหวง ถา้มคีวามรูส้กึเหลา่น้ีอยู่ในใจ ก็

ตอ้งมคีวามทกุขใ์จเกดิขึ้นมา จงึทรงสอนใหเ้หน็ความทกุขท์ีจ่ะตามมากบัสิง่ต่างๆ ที่
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อยากจะไดม้า ถา้เหน็ความทกุขก์็จะเปลีย่นใจได ้ ไมรู่จ้ะเอามาทาํไม อยู่คนเดยีวก็มี

ความสุขพอสมควร ไมต่อ้งทกุขก์บัสิง่ต่างๆ พอไดอ้ะไรมาแลว้ ไดค้นนัน้คนน้ีมาเป็น

คู่ครอง ก็จะตอ้งทกุขก์งัวลห่วงหวง รอ้งหม่รอ้งไหเ้วลาทะเลาะกนัหรือพลดัพรากจากกนั 

น่ีคอืคุณสมบตัขิองสิง่ต่างๆ ของบคุคลต่างๆ  

จงึทรงสอนใหพ้จิารณาใหเ้หน็วา่เป็นทกุข ์ จะไดไ้มห่ลงยดึตดิ จะไดไ้มอ่ยากใหเ้ขาเป็น

อย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เขาจะเป็นอย่างไรก็รบัได ้ เป็นเหมอืนคนที่เราไมรู่จ้กั เขาจะเป็น

อย่างไรเราก็ไมไ่ดเ้ดอืดรอ้นเลย เขาจะดเีขาจะช ัว่เราก็ไมเ่ดอืดรอ้น จะเป็นจะตายเราก็ไม่

เดอืดรอ้น ฉนัใดกบัคนทีอ่ยู่ใกลต้วัเราใกลช้ดิกบัเราก็ควรเป็นอย่างนัน้ อย่าไปมอีารมณ์ 

อย่าไปยดึตดิ เขาดกี็เรื่องของเขา เขาไมด่กี็เรื่องของเขา เขาเป็นเขาตายก็เรื่องของเขา ถา้

ทาํใจไดแ้ลว้จะอยู่ในโลกน้ีดว้ยความสุข จะไมท่กุขก์บัอะไร พรอ้มทีจ่ะจากทกุสิง่ทกุ

อย่างไป ขณะทีม่กี็ใชไ้ปตามความจาํเป็น แต่ไมห่าความสุขจากสิง่ต่างๆ เพราะไมจ่รีงั

ถาวร ไมด่เีท่ากบัความสุขทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลายไดค้น้พบ แลว้นาํเอามา

เผยแผ่ส ัง่สอนพวกเรา คอืความสุขที่เกดิจากการดบัความทกุขน์ ัน่เอง เป็นความสุขทีเ่ลศิ

ทีสุ่ข ถา้ไมม่คีวามทกุขแ์ลว้ ก็ไมต่อ้งดิ้นรนหาความสุข เพราะมคีวามสุขอยู่ในใจแลว้ 

เหมอืนกบัความมดืกบัความสวา่งจะปรากฏพรอ้มกนัไมไ่ด ้ ถา้มดืก็จะไมส่วา่ง ถา้สวา่งก็

จะไมม่ดื ในใจของเราก็เป็นอย่างนัน้ ถา้ทกุขก์็จะไมสุ่ข ถา้สุขก็จะไมท่กุข ์ เราจงึตอ้งหา

ความสุขทีไ่มม่คีวามทกุขต์ามมา ดว้ยการระงบัดบัความอยากความตอ้งการต่างๆ ถา้ยงั

ไมส่ามารถดบัความอยากความตอ้งการได ้ ก็จะตอ้งหาความทกุขม์าใส่ใจ ไปหาคนนัน้

คนน้ี หาสิง่นัน้สิง่น้ีมาใหเ้ราทกุข ์ถา้ไดศึ้กษาและปฏบิตัติามพระพทุธเจา้ ทาํจติใจใหส้งบ

ได ้ ก็จะไมห่วิไมก่ระหาย เวลาอยากอะไรก็พอยบัย ัง้ได ้ ถา้ไมม่คีวามสงบแลว้จะไมม่ี

กาํลงัยบัย ัง้ความอยากต่างๆได ้พออยากไดอ้ะไรก็ตอ้งไปหามา ยากลาํบากเพยีงไรกต็อ้ง

หามา เพราะทนสูค้วามอยากไมไ่ด ้ 

ถา้เราฝึกจติ ทาํจติใหส้งบ ดว้ยการไหวพ้ระสวดมนตก์็ด ี ดว้ยการระลกึถงึพทุโธๆก็ด ี

ดว้ยการกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกก็ด ี ถา้ฝึกทาํไปเรื่อยๆแลว้ ต่อไปใจจะสงบ มี

ความสุข มคีวามอิม่ ไมต่อ้งไปหาความสุขมาเพิม่เพราะความสุขต่างๆทีห่ามานัน้ ไมห่นกั
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แน่นเท่ากบัความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบของใจ เปรียบเหมอืนกอ้นหนิกบัปยุนุ่น ปยุนุ่น

มนัเบาแต่กอ้นหนิมนัหนกั ฉนัใดความสุขทีเ่กดิจากความสงบก็จะหนกัแน่น จะต่อตา้น

อารมณ์ต่างๆได ้ เวลาเกดิอารมณ์โกรธขึ้นมาก็ไมโ่กรธตาม เวลาเกดิอารมณ์โลภขึ้นมาก็

ไมโ่ลภตาม เวลาเกดิอารมณ์หลงขึ้นมาก็ไมห่ลงตามไมเ่หมอืนกบัใจทีไ่มส่งบ จะเป็น

เหมอืนปยุนุ่น เวลาอะไรมากระทบเลก็ๆ นอ้ยๆ ก็จะเกดิอารมณ์ขึ้นมา เหน็อะไรไมถู่กใจ

ก็เสยีใจ เกิดความโกรธ อยากไดอ้ะไรก็ทนไมไ่ด ้ ตอ้งหามาใหไ้ด ้ ก็เลยกลายเป็นทาส

ของความอยาก ทาสของความโกรธ ทาสของอารมณ์ไป เวลามอีารมณ์นัง่อยู่เฉยๆไม่ได ้

นัง่ไมเ่ป็นสุข ถา้ไดฝึ้กทาํจติใจใหส้งบแลว้ จติใจจะหนกัแน่นเหมอืนกบัหนิ ไมว่า่อะไรจะ

มากระทบ จะมคีวามหนกัแน่น จะรบักบัอารมณ์ต่างๆได ้ถงึแมจ้ะไมส่ามารถดบัอารมณ์ 

หรือป้องกนัไมใ่หอ้ารมณ์เกดิขึ้นมาได ้ อย่างนอ้ยก็จะไมถ่กูอารมณ์ฉุดลากใหไ้ปทาํความ

เสยีหาย เช่นคนทีท่าํผดิศีล ไมว่า่จะเป็นการลกัทรพัย ์ ฆ่าผูอ้ืน่หรือฆ่าตนเอง ลว้นเกดิ

จากความไมห่นกัแน่นของจติใจ ไมม่ภูีมคุิม้กนั พอมอีารมณ์อะไรมากระทบก็ไหลไป

ตาม ถา้อยากจะฆ่าผูอ้ืน่อยากจะฆ่าตนเองก็จะทาํ เพราะจติใจไมห่นกัแน่น พอทีจ่ะตา้น

อารมณ์ต่างๆได ้ 

จงึควรไหวพ้ระสวดมนตอ์ยู่เรื่อยๆ ไมเ่ฉพาะขณะทีอ่ยู่ในหอ้งพระหรืออยู่ในวดัเท่านัน้ 

แต่ทาํในทกุสถานทีท่กุเวลาเลย ทาํในใจ จะสวดมนตไ์ปในใจในขณะขบัรถก็ได ้ ทาํอะไร

อยู่ก็ได ้เป็นการฝึกใจไมใ่หไ้หลไปตามอารมณ์ต่างๆ ตามความคดิต่างๆ ถา้ฝึกไปเรื่อยๆ

แลว้ต่อไปใจจะเป็นเหมอืนเรือทีไ่ดท้อดสมอไว ้ จะไมไ่หลไปตามกระแสนํา้ ฉนัใดใจทีม่ ี

สมาธิ มคีวามสงบ มคีวามตัง้ม ัน่ ก็จะไมไ่หลไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆ เมือ่เป็น

อย่างนัน้แลว้ ชวีติก็จะดาํเนินไปตามทาํนองครองธรรม จะมแีต่ความร่มเยน็เป็นสุข มแีต่

ความเจริญกา้วหนา้ น่ีคอือานิสงสข์องการฝึกจติทาํจติใจใหส้งบทีเ่รียกวา่สมถภาวนา ถา้

ตอ้งการกาํจดัอารมณ์ต่างๆใหห้มดไปเลย กาํจดัความโลภความโกรธความหลง ก็ตอ้ง

เจริญธรรมะอกีข ัน้หน่ึงคอืวปิสัสนาภาวนา พจิารณาใหเ้หน็วา่ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีไม่

เทีย่งแทแ้น่นอน เป็นทกุข ์ ไม่ใช่ตวัตน ไม่ใช่เรา ไมใ่ช่ของเรา ถา้เหน็แลว้จะไมม่ตีณัหา

ความอยาก จติจะไมแ่ก่วงไปแกวง่มาตามอารมณ์ต่างๆ เวลาเหน็อะไรก็จะรูส้กึเฉยๆ 

เวลาสมัผสัอะไรก็จะรูส้กึเฉยๆ ไมว่า่จะดหีรือช ัว่ คนสรรเสริญเยนิยอก็จะไมด่อีกดใีจ 
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คนดุด่าวา่กลา่วตาํหนิตเิตยีนก็จะไมเ่สยีใจ ไดข้า้วของเงนิทองมาก็จะไมด่ใีจ เวลาถูกลกั

ขโมยไปก็จะไมเ่สยีใจ เพราะใจไมไ่ดอ้าศยัอะไรใหค้วามสุขแลว้ เพราะเหน็วา่เป็นความ

ทกุขม์ากกวา่ เอาความสุขทีเ่กิดจากความสงบของใจดกีวา่ ถา้พจิารณาไดอ้ย่างต่อเน่ือง

ตลอดเวลาแลว้ จะไมวุ่น่วายใจ จะไมอ่ยากไดอ้ะไรเลย จะไมม่อีารมณ์กบัอะไรเลย จะ

อยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุขไปตลอด น่ีคอืใจของพระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลาย ใจ

ของท่านเป็นอย่างน้ี เพราะบาํเพญ็ปฏบิตัธิรรมกนั  

ในสมยัพทุธกาลจงึปรากฏมพีระอรหนัตเ์ป็นจาํนวนมาก เพราะไมไ่ดมุ้ง่สรา้งวตัถเุหมอืน

ในสมยัน้ี สรา้งโบสถ ์สรา้งเจดยี ์สรา้งเหรยีญต่างๆ ไมเ่ป็นวธิีทาํจติใหห้ลดุพน้จากความ

ทกุขไ์ด ้ ไมไ่ดท้าํใหร่้มเยน็เป็นสุขเจริญกา้วหนา้ จงึควรระลกึถงึเหตกุารณ์ในสมยั

พทุธกาล พระพทุธเจา้และพระสงฆส์าวกบาํเพญ็อย่างไร ส ัง่สอนใหป้ระพฤตปิฏบิตัิ

อย่างไร ใหย้ดึตรงนัน้ อย่าไปหลงกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี ไมว่า่จะเป็นวตัถขุา้วของเงนิทอง

หรือบคุคลต่างๆ สิง่เหลา่น้ีไมใ่ช่สรณะ ไม่ใช่ทีพ่ึง่ เวลาทกุขใ์จสิง่เหลา่น้ีช่วยไม่ได ้ มสีิง่

เดยีวทีจ่ะช่วยได ้ก็คอืพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ทีเ่กดิจากการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ใน

วนัเขา้พรรษาน้ีจงึควรต ัง้จติต ัง้ใจ ประพฤตปิฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอน ทาํ

อะไรไดก้็ทาํไป ตกับาตรท ัง้พรรษาไดก้็ตกัไป รกัษาศีลไดก้็รกัษาไป ละอบายมขุต่างๆได ้

ก็ละไป บาํเพญ็ภาวนาทาํจติใจใหส้งบ ดว้ยการสวดมนต ์ ดว้ยการระลกึถงึพทุโธไป

เรื่อยๆ กาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกได ้ ก็ทาํไป พจิารณาความไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ ไมม่ี

ตวัตนของสภาวธรรมท ัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นวตัถขุา้วของหรือบคุคลต่างๆได ้ ก็พจิารณา

ไป ถา้ทาํไดแ้ลว้ ใจจะปลอ่ยวาง จะมคีวามสุข จะไมท่กุขก์บัอะไรเลย การแสดงก็เหน็วา่

สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๕๗ 

กเิลสตายดว้ยการปฏบิตัิ 
๔ สงิหาคม ๒๕๕๐ 

ในพรรษาเป็นเวลาทีศ่รทัธาญาตโิยม จะใหค้วามสาํคญั ต่อการบาํเพญ็ประพฤตปิฏบิตั ิ

ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ มากกวา่ปกต ิมากกวา่ในช่วงนอกพรรษา ตลอด

ระยะเวลา ๓ เดอืนของพรรษา เป็นเวลาทีพ่ทุธศาสนิกชนจะมฉีนัทะความยนิด ี มวิีริยะ

ความอตุสาหะพากเพยีร มจีติตะจติใจจดจ่อ มวิีมงัสาใคร่ครวญในเรื่องธรรมะคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ เพราะเป็นทางทีจ่ะพาใหส้ตัวโ์ลกไปสู่การสิ้นสุดแห่งความทกุข ์หลดุพน้

จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ไมม่อีะไรทีจ่ะพาสตัวโ์ลกไปได ้นอกจากพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้อนัประเสริฐน้ีเท่านัน้ ดงันัน้ในช่วงพรรษา จงึควรเพิม่การประพฤตปิฏบิตั ิ

การศึกษา การเขา้วดั ใหม้ากกวา่ในช่วงนอกพรรษา บางท่านมจีติศรทัธาปลอ่ยวาง

ภารกจิการงานตลอดระยะเวลา ๓ เดอืน ออกบวชเป็นพระภกิษุสงฆบ์า้ง เป็นแมช่บีา้ง 

เพือ่ทีจ่ะไดม้เีวลาเต็มทีต่่อการศึกษาและประพฤตปิฏบิตั ิ ซึง่เป็นเหมอืนกบัการทาํงาน

อย่างหน่ึง ตอ้งทุ่มเทเวลาใหก้บัการงาน ผลถงึจะปรากฏขึ้นมา ถา้ใหเ้วลานอ้ยผลก็จะ

ปรากฏขึ้นมานอ้ย ถา้ใหเ้วลามากผลก็จะปรากฏขึ้นมามาก จงึตอ้งดูทีเ่หตคุอืการกระทาํ

เป็นหลกั ไมไ่ดดู้ทีผ่ลทีต่อ้งการ เพราะผลไมไ่ดล้อยมาเหมอืนเมฆบนทอ้งฟ้า จดุธูป ๓ 

ดอกแลว้ขอใหป้รากฏเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ย่อมไมเ่ป็นตามหลกัของเหตผุล เหตคุอื

การกระทาํ ผลเป็นสิง่ทีต่ามมา ถา้เหตมุาก ผลก็จะมาก ถา้เหตนุอ้ย ผลก็จะนอ้ย ไมม่ี

ใครมอบผลใหก้บัเราได ้ 

แมแ้ต่พระบรมศาสดาทีเ่ราเคารพนบัถอื กม็อบผลใหก้บัเราไมไ่ด ้ มอบมรรคผลนิพพาน

อนัประเสริฐใหก้บัเราไมไ่ด ้มอบพรหมสมบตั ิ เทวสมบตั ิมนุษยสมบตัใิหก้บัเราไมไ่ด ้มี

แต่ตวัเราเท่านัน้ทีจ่ะมอบใหไ้ด ้ ดว้ยการศึกษาปฏบิตั ิ ดว้ยฉนัทะวริิยะจติตะวมิงัสา คอื

อทิธิบาท ๔ ถา้มคุีณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ีแลว้ ไมม่อีะไรทีเ่ราจะทาํไมไ่ด ้เหตทุีเ่ราทาํกนั
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ไมไ่ดก้็เพราะไมม่อีทิธิบาท ๔ น้ีเอง ไมม่ฉีนัทะความยนิดคีวามพอใจ ทีจ่ะสรา้งเหตทุีท่าํ

ใหเ้กดิผลทีเ่ราตอ้งการ ไมม่วีริิยะความพากเพยีรทีจ่ะปฏบิตัใิหผ้ลปรากฏขึ้นมา ไมม่จีติ

ตะจดจ่อกบัภารกจิการงานทีต่อ้งทาํ ไมม่วีมิงัสาใคร่ครวญถงึงานทีต่อ้งทาํ มวัแต่ไปคดิ

เรื่องอืน่ ก็เลยไปทาํเรื่องอืน่ เมือ่ไปทาํเรื่องอืน่ ผลทีต่อ้งการก็ไมป่รากฏขึ้นมา ไดแ้ต่ผล

อืน่ ถา้อยากจะมคีวามสุขความเจริญ แต่ไปใหค้วามสนใจกบัสิง่ทีจ่ะทาํใหจ้ติใจทกุขแ์ละ

เสือ่มลง ผลก็คอืความทกุขค์วามวุน่วายใจจงึตามมา จงึควรมุง่ไปทีพ่ระธรรมคาํสอน มุง่

ไปทีก่ารศึกษา มุง่ไปทีก่ารปฏบิตั ิ ดว้ยฉนัทะความยนิดคีวามพอใจ ทาํอย่างไรจงึจะเกดิ

ความยนิดคีวามพอใจ ก็ไมย่าก ตอ้งหม ัน่เขา้หาผูรู้ ้ ผูท้ีรู่จ้รงิเหน็จรงิ ผูท้ีไ่ดส้ิง่ทีเ่ลศิที่

ประเสริฐ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลายไดม้าเป็นสมบตัแิลว้ ถา้ไดอ้ยู่ใกลช้ิด

ไดย้นิไดฟ้งัจากท่าน ก็จะไดรู้ถ้งึความดคีวามประเสริฐของพระธรรมคาํสอนพระพทุธเจา้ 

พอไดย้นิไดฟ้งับ่อยๆเขา้ ก็จะเกดิศรทัธาความเชื่อ เกดิฉนัทะอยากปฏบิตั ิ เกดิความ

พอใจ  

เหมอืนกบัเวลาทีดู่โฆษณาสนิคา้ต่างๆ ในเบื้องตน้เราก็ไมรู่ว้า่เป็นอะไร ทาํอะไรไดบ้า้ง 

พอเหน็โฆษณา ก็จะรูว้า่ดอีย่างไร ทาํอะไรใหก้บัเราไดบ้า้ง ถา้ไมไ่ดดู้โฆษณาก็จะไมรู่ ้ไม่

เกดิความยนิด ี ทีจ่ะไปซื้อสนิคา้นัน้มาใช ้ ใหเ้กดิประโยชนก์บัตวัเรา ฉนัใดธรรมะกต็อ้ง

อาศยัการโฆษณาเช่นกนั ตอ้งดูธรรมะฟงัธรรมะบ่อยๆ อย่าไปดูอย่างอืน่มากจนเกนิไป 

ส่วนใหญ่จะไมค่่อยสนใจดูธรรมะฟงัธรรมะกนั ส่วนหน่ึงอาจจะเป็นเพราะผูเ้สนอ ไมไ่ด ้

เสนอใหเ้กดิศรทัธา ใหเ้กดิความยนิด ี เสนอไมถู่กหรือเสนอไม่เป็น เสนอแบบผดิๆถูกๆ 

ไมไ่ดเ้หน็ดว้ยตนเอง เสนอไปตามจนิตนาการของตน ถูกบา้งไมถู่กบา้ง เหมอืนกบัคนที่

ไมเ่คยไปสถานทีแ่ห่งหน่ึง เพยีงแต่ไดย้นิไดฟ้งัไดอ่้าน แลว้ก็ไปบอกผูอ้ืน่ ผูอ้ืน่ฟงัแลว้ก็

ไมค่่อยเชื่อ ไมย่นิดทีีจ่ะไปทีน่ ัน้ ไมเ่หมอืนกบัคนทีไ่ดไ้ปมาแลว้ ไดเ้หน็แลว้ แลว้นาํมา

บอกเลา่ใหฟ้งั วา่สถานทีน่ ัน้มอีะไรบา้ง ดอีย่างไร พูดดว้ยความม ัน่ใจ ถา้ถูกซกัถามก็

สามารถตอบไดด้ว้ยความม ัน่ใจ เมือ่ผูฟ้งัผูถ้ามไดร้บัคาํตอบทีม่ ัน่ใจแลว้ ก็จะเกดิศรทัธา

ความเชื่อ เกิดฉนัทะความยนิดขีึ้นมา การทีจ่ะมฉีนัทะต่อธรรมะ ก็ตอ้งไปหาพระทีรู่จ้ริง

เหน็จริง พระสุปฏปินัโน ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ไมใ่ช่พระทีศึ่กษาอย่างเดยีว ศึกษาแลว้ไม่

ปฏบิตักิ็ยงัไมพ่อ ยงัไมไ่ดท้าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในจติในใจ เพราะกเิลสไมต่ายดว้ย
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การศึกษา กเิลสตายดว้ยการปฏิบตัเิท่านัน้ ตอ้งปฏบิตัทิานศีลภาวนา กเิลสถงึจะถูก

ทาํลายไปได ้ 

ถา้ศึกษาอย่างเดยีวแต่ไมไ่ดป้ฏบิตัทิานศีลภาวนา ก็จะไมเ่หน็ความแตกต่างทีจ่ะปรากฏ

ขึ้นมาในจติในใจ ก็จะไมส่ามารถอธิบายหรอืสอนใหผู้อ้ืน่เหน็ถงึความประเสริฐ ของการ

หลดุพน้จากกเิลสท ัง้ปวงไดเ้หมอืนกบัคนทีไ่มไ่ดร้บัประทานอาหาร เพยีงแต่เหน็อาหารที่

ขายอยู่ตามรา้น แต่ไมไ่ดซ้ื้อมารบัประทาน ก็ไมรู่ว้า่รสชาตเิป็นอย่างไร ดหีรือไม ่

เอร็ดอร่อยหรือไม ่ อิม่หรือไม ่ ฉนัใดการศึกษาก็เป็นอย่างนัน้ แต่ก็จาํเป็น ถา้ไมศึ่กษาก็

จะไมรู่ว้า่จะปฏบิตัอิะไร เหมอืนกบัแผนที ่ ถา้ตอ้งการเดนิทางไปทีไ่มเ่คยไป ถา้ไมม่คีน

พาไป ก็ตอ้งเปิดแผนทีดู่ ถา้ดูแผนทีแ่ลว้แต่ไมอ่อกเดนิทาง ต่อใหดู้อกี ๑๐ ปีก็จะไปไม่

ถงึไหน เพราะไมไ่ดเ้ดนิทางไป เมือ่ดูแผนทีแ่ลว้ รูว้า่จะตอ้งเดนิไปทางทศิไหน ก็ตอ้งเดนิ

ไป เดนิไปเรื่อยๆ ไมช่า้ก็เร็วก็จะถงึจดุหมายปลายทาง น่ีก็เช่นกนั เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัได ้

ศึกษาจากผูรู้จ้ริงเหน็จริงแลว้ ก็จะเกดิฉนัทะความยนิดทีีจ่ะออกปฏบิตั ิ วริิยะความ

พากเพยีรก็จะตามมา เพราะรูว้า่จะไดอ้ะไรจากการปฏบิตั ิ เหมอืนกบัคนทาํงานทีรู่ว้า่จะ

ไดเ้งนิเดอืนเท่าไหร่ ก็จะมกีาํลงัจติกาํลงัใจ มวีริิยะความพากเพยีรทาํงาน ถา้ไมไ่ดป้ฏบิตัิ

เพยีงแต่ศึกษาอย่างเดยีว ก็จะไมไ่ดส้มัผสักบัผลทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิก็เหมอืนกบัทาํงาน

แลว้ไมไ่ดเ้งนิเดอืน ก็จะไมม่กีาํลงัใจทีจ่ะทาํ ถา้ศึกษาแลว้นาํเอาไปปฏบิตั ิ ก็จะไดส้มัผสั

กบัผลทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ จติใจจะมคีวามสุขอิม่เอบิใจเพิม่มากขึ้น มคีวามทกุขค์วาม

วุน่วายใจนอ้ยลงไป  

พอมฉีนัทะแลว้ ก็จะมวีริิยะความพากเพยีรตามมา สามารถปฏบิตัใินสิง่ทีไ่มเ่คยปฏบิตัิ

ได ้ เมือ่ก่อนไมช่อบทาํบญุใหท้าน เสยีดายเงนิทอง พอไดย้นิไดฟ้งัวา่การทาํบญุใหท้าน 

มคุีณมปีระโยชนก์บัจติใจ ทาํใหม้คีวามสุขใจอิม่ใจ มคีวามโลภนอ้ยลง ไปเกดิชาตหินา้ก็

จะมสีมบตัขิา้วของเงนิทองรอเราอยู่ ในปจัจบุนัก็จะเหน็ผลทีเ่กดิจากการใหท้านบ่อยๆ 

จะมคีวามสุขใจสบายใจ ถา้ใหโ้ดยไมห่วงัสิง่ตอบแทนจากผูร้บั ใหด้ว้ยจติทีส่ะอาด

บริสุทธิ์ ใหด้ว้ยความเมตตากรุณา ไมต่อ้งการผลตอบแทนจากผูร้บั ไมต่อ้งการใหเ้ขา

ขอบใจ ใหส้าํนึกในบญุคุณ ใหเ้พราะเหน็วา่เดอืดรอ้นทกุขย์ากลาํบาก ตอ้งการปลด
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เปลื้องผ่อนปรนความทกุขย์ากลาํบากใหน้อ้ยลงไป ถา้ทาํอย่างน้ีจะมคีวามสุขใจ มคีวาม

อิม่ มคีวามพอ มคีวามภูมใิจ มคีวามพอใจทีจ่ะทาํใหม้ากขึ้น แทนทีจ่ะเอาเงนิไปใชก้บัสิง่

ทีเ่ป็นโทษ ไมเ่ป็นประโยชนก์บัใจ เช่นเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือย เอาไปใชก้บัพวกอบายมขุ

ต่างๆ ไปดืม่สุรายาเมา ไปเทีย่วกลางคนื ทาํไปแลว้ไมไ่ดท้าํใหจ้ติใจมคีวามอิม่เอบิ มี

ความสุข มคีวามภูมใิจ แต่กลบัทาํใหม้คีวามอยากมากขึ้น อยากซื้อของฟุ่มเฟือยมากขึ้น 

อยากจะดืม่มากขึ้น อยากจะเทีย่วมากขึ้น ถา้เอาเงนิมาทาํบญุใหท้าน สงเคราะหผู์อ้ืน่

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ จะมคีวามรูส้กึทีแ่ตกต่างเกดิขึ้นในตวัเรา จะรูส้กึวา่เป็นคนทีด่ขี ึ้น มี

ความเมตตากรุณามากขึ้น มคีวามภูมใิจมากขึ้น มคีวามสุข มคีวามอิม่ มคีวามพอมาก

ขึ้น มคีวามอยากซื้อของฟุ่มเฟือย ไปเทีย่วไปดืม่นอ้ยลงไป พอเหน็ผลแลว้ ก็จะมวีริิยะ

เพิม่มากขึ้น อยากจะทาํมากขึ้น จะมจีติตะคอืใจจะจดจ่อคดิแต่เรื่องทาํบญุ รกัษาศีล 

ภาวนา เพราะทาํแลว้ ใจจะมคีวามสุขความอิม่มากขึ้น เพราะเป็นการใหอ้าหารใจ  

ใจก็เป็นเหมอืนร่างกาย ร่างกายตอ้งการอาหารฉนัใด ใจก็ตอ้งการอาหารเช่นเดยีวกนั 

อาหารของใจก็คอืการปฏบิตัทิานศีลภาวนาน้ีเอง ถา้ใหอ้าหารใจไดม้ากเท่าไหร่ ใจจะมี

ความสุขมากขึ้นไปเท่านัน้ จนมคีวามสุขเต็มที ่ เช่นเดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลายไดส้มัผสั ก็คอืบรมสุข ปรมงัสุขงั ความสุขของพระนิพพาน น่ีคอื

ความอิม่เต็มทีข่องใจ ทีพ่วกเราทกุคนมสีทิธิ์จะไดร้บั มสีทิธิ์ครอบครอง ถา้มจีติใจจดจ่อ 

คดิแต่เรื่องบญุเรื่องกศุล อย่าไปคดิเรื่องทางโลก อย่าไปคดิเรื่องลาภยศสรรเสริญสุข 

เพราะไมไ่ดเ้ป็นอาหารของใจ แต่เป็นพษิกบัใจ เพราะจะทาํใหเ้กดิความโลภโกรธหลง

มากขึ้น ยิง่รวยยิง่สูงเท่าไหร่ จติใจกลบัยิง่ตํา่ลง ยิง่มคีวามโลภมาก ยิง่มคีวามโกรธมาก 

ยิง่มคีวามหลงมาก พอไดม้า ๑ แสน ก็เกดิความโลภอยากจะได ้๑ ลา้น พอไดม้า ๑๐ 

ลา้น ก็เกดิความโลภอยากจะได ้ ๑๐๐ ลา้น ถา้ไมไ่ดก้็เกดิความโกรธขึ้นมา ถา้ใคร

ขดัขวางก็จะอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรม ทาํรา้ยเขา กลายเป็นคนไมด่ไีป ต่างกบั

ทางของพระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนใหเ้ราอยู่เรื่อยๆ ทรงสอนไมใ่หห้วงสมบตัขิา้วของเงนิ

ทอง ทาํมาหากนิดว้ยความสุจริต ถา้มเีงนิทองมากเกนิความจาํเป็น กอ็ย่าเก็บเอาไว ้

เพราะตายไปเอาตดิตวัไปไมไ่ด ้ ตายไปก็กลายเป็นสมบตัขิองผูอ้ืน่ไป ถา้เอาไปทาํบญุให ้

ทาน ก็เป็นการแปลงสนิทรพัย ์จากทรพัยภ์ายนอกมาเป็นทรพัยภ์ายใน ทีเ่อาตดิตวัไปได ้
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เวลาจากโลกน้ีไป เหมอืนกบัเอาเงนิไปฝากไวใ้นธนาคาร ไปทีไ่หนก็เบกิเอามาใชไ้ด ้

สมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ ก็จะรอเราอยู่ขา้งหนา้ ไดไ้ปเกดิเป็นลูกของเศรษฐ ี ลูกของ

พระเจา้แผ่นดนิเป็นตน้ หรือไมเ่ช่นนัน้ก็จะมลีาภลอยมา โดยไมต่อ้งดิ้นรนหาเหมอืน

ผูอ้ืน่ เพราะเป็นอานิสงสข์องการทาํบญุใหท้านของเรา  

ถา้รกัษาศีล ๕ ไดอ้ย่างม ัน่คง กจ็ะไดไ้ปสู่สุคต ิ ไมต่อ้งไปเกดิในอบาย ไปเป็นเดรจัฉาน 

ไปเป็นเปรต ไปตกนรก เพราะเป็นทีไ่ปของผูท้ีไ่มร่กัษาศีลนัน่เอง ถา้ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกั

ทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปด เสพสุรายาเมา ตายไปก็จะตอ้งไปเกดิในอบาย ถา้

รกัษาศีลได ้ก็จะไปเกดิในภพของมนุษย ์ของเทวดา ของพรหม ของพระอริยเจา้ ขึ้นอยู่

กบับญุกศุลทีไ่ดป้ฏบิตั ิ ถา้ทาํบญุทาํทานรกัษาศีลเป็นหลกั ไมไ่ดภ้าวนา ตายไปก็ไดไ้ป

เกดิเป็นเทพหรือเป็นมนุษย ์ ถา้อยากจะไปสูงกวา่นัน้ก็ตอ้งบาํเพญ็สมถภาวนาและ

วปิสัสนาภาวนา สมถภาวนาคอืการทาํจติใจใหส้งบ ไมค่ดิปรุงเรื่องต่างๆ ดว้ยอบุาย

กรรมฐาน เช่นอานาปานสต ิ กาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก อาศยัลมหายใจเขา้ออกเป็น

เครื่องผูกใจ เหมอืนกบัเรือทีต่อ้งผูกไวก้บัเสา จะไดไ้มล่อยไปตามกระแสนํา้ ใจก็เป็น

เหมอืนกบัเรือ ถา้ไมม่อีะไรผูกไว ้ เช่นอานาปานสต ิ คอืลมหายใจเขา้ออก ใจก็จะไหลไป

คดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ี ก็จะไมส่งบน่ิง ไมม่คีวามสุข ถา้ผูกใจไวก้บัลมหายใจ โดยมสีติ

คอยเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา หายใจเขา้ก็รูว้า่หายใจเขา้ หายใจออกก็รูว้า่หายใจออก ไมใ่ห ้

เผลอไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ใหผู้กตดิไวก้บัลมหายใจ ใจก็จะค่อยๆสงบตวัลงไป ถา้ทาํได ้

อย่างต่อเน่ือง ไมป่ลอ่ยใหไ้ปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี เดีย๋วใจก็จะสงบน่ิง ตอนนัน้ก็ไมต่อ้งดู

ลมหายใจ เพราะไมม่คีวามจาํเป็น ใจไม่ดิ้นไปไหนแลว้ จะมคีวามสงบเยน็สบาย มี

ความสุข  

เป็นความสุขทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ เป็นความสุขทีเ่หนือความสุขอืน่ใดในโลกน้ี สุขที่

ไดจ้ากการสมัผสัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะก็ด ี ไดเ้งนิไดท้องมาก็ด ี ไดร้บัตาํแหน่งไดร้บั

ยศต่างๆก็ด ีไดร้บัการสรรเสริญก็ด ีจะสูก้บัความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบของใจไมไ่ด ้เมือ่

ไดส้มัผสักบัความสงบแบบน้ีแลว้ จะยนิดทีุ่มเทเวลาใหก้บัการปฏบิตัอิย่างเต็มทีเ่ลย ถา้

ไมไ่ดป้ฏบิตัสูิงกวา่น้ี ตายไปก็ไดไ้ปสู่พรหมโลก เพราะจติมฌีานเป็นสมบตันิ ัน่เอง ความ
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สงบน้ีเรียกวา่ฌาน เป็นสมบตัขิองพรหม แต่ถา้อยากจะไปสูงกวา่นัน้ คอืไมอ่ยากจะ

กลบัมาเกดิอกีเลย ก็ตอ้งเจริญวปิสัสนาภาวนา ถา้ยงัไมไ่ดเ้จริญวปิสัสนาภาวนา ถงึแม ้

ไดไ้ปถงึสวรรคช์ ัน้พรหม ก็ยงัตอ้งกลบัมาเกดิใหมอ่กี เมือ่บญุทีไ่ดท้าํไวเ้สื่อมหมดไป จติ

ก็จะหยาบลง ก็จะเคลือ่นลงจากสวรรคช์ ัน้พรหมสู่สวรรคช์ ัน้เทพ เมือ่บญุของสวรรคช์ ัน้

เทพหมดไป ก็จะเคลือ่นลงสู่มนุษยโลก มาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่ มาแก่มาเจ็บมาตายใหม ่

ตอ้งบาํเพญ็กนัใหม ่ ถา้ไดเ้จริญวปิสัสนาภาวนาแลว้ จะไมต่อ้งกลบัมาเกดิอกี ภพชาติ

นอ้ยลงไปเรื่อยๆ ถา้ไดข้ ัน้ที่ ๑ คอืโสดาบนั ดว้ยการพจิารณาใหเ้หน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างใน

โลกเป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เช่นร่างกายของเราก็เป็นอนิจจงัทกุขงั

อนตัตา มกีารเกดิแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา เป็นทกุข ์ตื่นขึ้นมาก็ทกุขแ์ลว้ ทกุขด์ว้ยความ

หวิอาหาร ตอ้งใหอ้าหาร ตอ้งอาบนํา้อาบท่า ตอ้งแต่งเน้ือแต่งตวั ตอ้งคอยดูแลรกัษา น่ีก็

เป็นความทกุข ์ ตายไปก็กลายเป็นดนินํา้ลมไฟไป เป็นธาต ุ ๔ ไมไ่ดเ้ป็นตวัเป็นตน ถา้

พจิารณาจนเหน็วา่เป็นอย่างน้ีแลว้ ก็จะบรรลธุรรมข ัน้แรก เป็นพระโสดาบนัขึ้นมา  

อานิสงสข์องพระโสดาบนัก็คอืจะมภีพชาตเิหลอืไมเ่กนิ ๗ ชาต ิไมต่อ้งไปเกดิในอบายอกี

ต่อไป ถงึแมใ้นอดตีเคยทาํบาปทาํกรรมมามากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม แต่เมือ่ไดเ้ป็นโสดาบนั

แลว้ จะเกดิในสุคตเิท่านัน้ ไมเ่ป็นเทพก็เป็นมนุษย ์ ไมเ่กิน ๗ ชาต ิ พอกลบัมาเกดิเป็น

มนุษยก็์จะบาํเพญ็ต่อโดยอตัโนมตั ิ ไมต่อ้งมใีครบงัคบั เพราะใจของพระโสดาบนัมี

ฉนัทะวริิยะจติตะวมิงัสาอยู่กบัธรรมอยูแ่ลว้ ไดเ้ขา้สู่กระแสของธรรมแลว้ กระแสทีจ่ะ

นาํไปสู่พระนิพพาน ก็จะปฏบิตัต่ิอไปไดเ้ลย ไมว่า่จะมอีาจารยห์รือไมก่็ตาม ถา้มอีาจารย์

ก็จะเร็วหน่อย ถา้ไมม่อีาจารยก์็ชา้หน่อย แต่ไมห่ลงทางแลว้ ไปถูกทางแลว้ จะชา้หรือเร็ว

เท่านัน้เอง แต่ไมเ่กนิ ๗ ชาต ิ ถา้ข ัน้ไปอกีข ัน้หน่ึงเรียกวา่ข ัน้สกทิาคาม ี ดว้ยการเจริญ

อสุภกรรมฐาน พจิารณาจนเหน็ความไมส่วยงามของร่างกาย เป็นเหมอืนศพเดนิได ้ ใต ้

ผวิหนงัมโีครงกระดูกมอีวยัวะต่างๆ ทีไ่มส่วยไมง่ามซ่อนเรน้อยู่ พอไมห่ายใจก็

กลายเป็นซากศพไป ถา้เหน็วา่เป็นซากศพเดนิได ้ ซากศพทีห่ายใจได ้ ก็จะมคีวามยนิดี

นอ้ยลงไป เป็นเป็นพระสกทิาคามขีึ้นมา ทาํกามตณัหาใหเ้บาบางลงไป แต่ยงัไมห่มดสิ้น

ไป ก็จะมภีพชาตเิหลอือกีเพยีง ๑ ชาตเิท่านัน้ ถา้เจริญอสุภกรรมฐาน จนตดักามตณัหา

จนหมดสิ้นไปได ้ ไมอ่ยากมคู่ีครองอกีต่อไป ก็จะกลายเป็นพระอนาคาม ี เป็นพระ
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อริยบคุคลข ัน้ที ่ ๓ ไมต่อ้งกลบัมาเกดิในกามโลกกามภพ คอืภพของมนุษยภ์พของเทพ

อกีต่อไป จะไปเกดิอยู่บนสวรรคช์ ัน้พรหม ช ัน้สุทธาวาส มอียู่ ๕ ช ัน้ดว้ยกนั และจะ

บรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ปในทีสุ่ด ถา้บาํเพญ็ต่อไปในขณะทีเ่ป็นมนุษยจ์นกาํจดัอวชิชาได ้

ก็จะบรรลเุป็นพระอรหนัต ์ไมต่อ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป น่ีคอืวปิสัสนาภาวนา  

เป็นธรรมข ัน้สูงสุด เป็นธรรมทีจ่ะตดัภพตดัชาต ิ ตดัการเวยีนวา่ยตายเกดิไดอ้ย่างราบ

คาบ ธรรมข ัน้ทานศีลกบัสมถภาวนา ไมส่ามารถตดัภพชาตไิด ้ ยงัตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิ

อกี ถา้อยากจะใหห้ลดุพน้ก็ตอ้งเจริญข ัน้วปิสัสนาดว้ย แต่ก่อนจะไปถงึข ัน้วปิสัสนาได ้ก็

ตอ้งไต่เตา้จากข ัน้ตํา่ขึ้นไป จากการใหท้าน ไปสู่การรกัษาศีล สู่การบาํเพญ็สมถภาวนา 

จนจติใจมคีวามสงบแลว้ ถงึจะเจริญวปิสัสนาภาวนาได ้จะขา้มข ัน้ไปไมไ่ด ้เหมอืนกบัอยู่

ช ัน้อนุบาลจะเขา้ไปเรียนในมหาวทิยาลยัเลยไมไ่ด ้ ตอ้งเขา้สู่ช ัน้ประถมก่อน แลว้กา้วเขา้

สู่ช ัน้มธัยม แลว้จงึจะเขา้สู่ช ัน้อดุมศึกษาเขา้มหาวทิยาลยั การบาํเพญ็ประพฤตปิฏบิตัิ

ในทางพระพทุธศาสนาก็เป็นเช่นนัน้ ตอ้งกา้วไปตามข ัน้ของตน อยู่ข ัน้ไหนก็กา้วจากข ัน้

นัน้ไป ถา้อยู่ข ัน้ศีลแลว้ ก็กา้วสู่ข ัน้ภาวนาไดเ้ลย ถา้ยงัอยู่ข ัน้ทาน ก็ตอ้งเขา้สู่ข ัน้ศีลก่อน 

ไมเ่ช่นนัน้จะภาวนาไมไ่ด ้ ถา้ยงัรกัษาศีลไม่ได ้ เวลาภาวนาจะมนิีวรณ์ มคีวามวติกกงัวล

ต่างๆ จะไมส่ามารถทาํใจใหส้งบได ้ ถา้ยงัรกัษาศีลไมไ่ด ้ ก็ตอ้งทาํบญุใหท้านใหม้ากๆ

ก่อน ถา้ทาํบญุใหท้านดว้ยจติทีเ่มตตากรุณาแลว้ ก็ไมอ่ยากจะเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ก็จะมศีีล

ขึ้นมา น่ีคอืสิง่ทีพ่ทุธศาสนิกชนจะตัง้หนา้ต ัง้ตาบาํเพญ็กนัในพรรษาน้ี จะใหเ้วลามากต่อ

การปฏบิตั ิเพราะชวีติของเราไมแ่น่นอน จะไปเมือ่ไหร่ไมม่ใีครรู ้ไมม่ใีครกาํหนดไดว้า่จะ

ไปวนันัน้หรือไปวนัน้ี จะไปอายุเท่านัน้อายุเท่าน้ี เรากาํหนดไมไ่ด ้เพราะเป็นเรื่องของบญุ

ของกรรม เป็นเรื่องของอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เราจงึไมค่วรประมาท เมือ่มเีวลามโีอกาสที่

จะบาํเพญ็ได ้ เขา้วดัได ้ ก็ขอใหมุ้ง่ไปทีว่ดักนั ไปบาํเพญ็กนั อย่าผดัวนัประกนัพรุ่ง 

เพราะวนัพรุ่งน้ีอาจจะไมม่สีาํหรบัเราก็ได ้ ดงัทีท่่านท ัง้หลายไดม้าบาํเพญ็กนัในวนัน้ี 

แสดงวา่ไมต่ ัง้อยู่ในความประมาท มฉีนัทะวริิยะจติตะวมิงัสา ทีจ่ะนาํพาไปสู่ความสุข

และความเจริญ สู่การหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายไดอ้ย่างแน่นอน การแสดงก็เหน็วา่

สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๕๘ 

บญุบารม ี
๕ สงิหาคม ๒๕๕๐ 

บญุบารมีเป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริงของพวกเรา สมบตัอิย่างอืน่ไมว่า่จะเป็นวตัถขุา้วของเงนิ

ทองต่างๆ บคุคลต่างๆ ไมไ่ดเ้ป็นสมบตัทิีแ่ทจ้รงิ เพราะเอาตดิตวัไปไมไ่ด ้ เมือ่เราตาย

จากโลกน้ีไป บางทยีงัไมท่นัตายก็จากไปก่อนแลว้ แต่บญุบารมจีะตดิอยู่กบัใจของเรา 

ไมม่ใีครพรากจากเราไปได ้ เป็นทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้ริง การไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ ก็เป็นเพราะบญุ

บารม ี ทีเ่ราไดส้ะสมไวใ้นอดตี ไดม้าเกดิมรูีปร่างหนา้ตาสวยงาม ไมข่ี้เหร่ มอีายุยนื มี

สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย มอีวยัวะครบถว้นบริบูรณ์ ไมพ่กิลพกิาร มี

สตปิญัญาความฉลาด ไม่โงเ่ขลา มทีรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง ไมย่ากจน ลว้นเป็นผล

ของบญุบารมทีีเ่ราไดส้รา้งไวใ้นอดตีชาต ิ ส่งผลใหม้าเกดิเป็นมนุษย ์ แทนทีจ่ะเกดิเป็น

เดรจัฉาน ถา้ยงับาํเพญ็บญุบารมต่ีอ สะสมใหม้ากกวา่เดมิ ภพหนา้ชาตหินา้ของเราก็จะดี

กวา่เดมิไปเรื่อยๆ จนถงึภพสุดทา้ย ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตเ์ป็นพระพทุธเจา้ไป เป็นผล

ของบญุบารมที ัง้นัน้ ทีไ่มม่ใีครสามารถสรา้งแทนเราได ้ เราตอ้งเป็นผูส้รา้งผูส้ะสมเอง 

พ่อแมไ่มส่ามารถสรา้งบญุบารมใีหก้บัเราได ้ ญาตสินิทมติรสหายก็เช่นเดยีวกนั เพราะ

เป็นเรื่องของ อตัตา ห ิ อตัโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน เป็นผูส้รา้งบญุบารมเีอง 

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหส้ตัวโ์ลกท ัง้หลายหม ัน่สะสมบญุบารมไีวเ้สมอๆ เพือ่ประโยชน์

สุขและความเจริญทีจ่ะเป็นผลตามมา ท ัง้ในปจัจบุนัชาตแิละชาตทิีจ่ะตามมาต่อไป ใน

ปจัจบุนัก็จะอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข มคีวามเจริญ ตายไปก็ไดภ้พชาตทิีด่กีวา่เดมิ ไดไ้ป

เกดิเป็นเทพเป็นพรหม ไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ไดเ้ป็นพระอรหนัต ์เป็นพระพทุธเจา้ไป

ในทีสุ่ด จงึควรหม ัน่บาํเพญ็กนัอย่างสมํา่เสมอ  

บารมทีีเ่ราตอ้งบาํเพญ็ในเบื้องตน้ก็คอือธิษฐานบารมี อธิษฐานแปลวา่ความตัง้ใจ ไมไ่ด ้

แปลวา่ขอ ก่อนทีจ่ะสรา้งบารมอีืน่ไดต้อ้งมอีธิษฐานบารมก่ีอน เช่นจะสรา้งทานบารม ี ก็
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ตอ้งมอีธิษฐานบารม ี คอืความตัง้ใจในการบาํเพญ็ทานบารม ี วนัน้ีญาตโิยมก่อนจะมาที่

วดัไดก็้ตอ้งมคีวามตัง้ใจไวก่้อนแลว้ วา่วนัน้ีจะมาวดั มาทาํบญุรกัษาศีลฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

ถา้ไมไ่ดต้ ัง้ใจไวก่้อนลว่งหนา้วา่จะมา พอถงึเวลาก็อาจจะไมไ่ดม้า ขณะน้ียงัอาจจะนอน

หลบัอยู่ เพราะไมไ่ดต้ ัง้ใจไวว้า่จะมาวดั เมือ่คนืน้ีเลยอยู่ดกึ ก็ตื่นเชา้ไมไ่ด ้ ตอ้งตื่นสาย 

เพราะไมไ่ดต้ ัง้จติอธิษฐานไวว้า่จะมาวดั ไมว่า่จะบาํเพญ็บารมอีะไรก็ตาม ตอ้งมอีธิษฐาน

บารมก่ีอน จะบาํเพญ็ทานบารมกี็ด ี ศีลบารมกี็ด ี เนกขมัมบารมกี็ด ี ปญัญาบารมกี็ด ี

ตอ้งมอีธิษฐานบารมก่ีอนท ัง้นัน้ ตอ้งมคีวามตัง้ใจ พอตัง้ใจแลว้จะไดม้จีดุหมาย

ปลายทางไป เหมอืนกบัเวลาออกจากบา้น ถา้ไมต่ ัง้ใจไวก่้อนวา่จะไปไหน ก็จะไมรู่ว้า่จะ

ไปไหน ไปแบบสุ่มสีสุ่่มหา้ ก็จะไปไมถ่งึไหน เพราะไมไ่ดต้ ัง้ใจไวก่้อน ฉนัใดชวีติของเรา

ก็เป็นเหมอืนกบัการเดนิทาง ตอ้งต ัง้เป้าหมายไว ้ ใหไ้ปสู่ความสุขและความเจริญ ไม่

ปลอ่ยใหไ้ปตามยถากรรม เหมอืนกบัเรือทีไ่มม่หีางเสอื รถยนตท์ีไ่มม่พีวงมาลยั ไม่

สามารถควบคุมบงัคบั ใหไ้ปในทศิทางทีต่อ้งการจะไปได ้ชวีติของเราก็ตอ้งมพีวงมาลยัมี

หางเสอื ก็คอืมอีธิษฐานบารม ี ตอ้งต ัง้จติอธิษฐานวา่จะทาํบญุทาํทานอย่างสมํา่เสมอ จะ

รกัษาศีลอย่างสมํา่เสมอ จะปฏบิตัเินกขมัมะถอืศีลบวช ไม่วา่จะเป็นศีล ๘ สาํหรบั

อบุาสกอบุาสกิา ศีล ๑๐ สาํหรบัสามเณร ศีล ๒๒๗ สาํหรบัพระภกิษุ จะต ัง้ใจสรา้ง

ปญัญาบารมดีว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างสมํา่เสมอ  

เมือ่มอีธิษฐานบารมแีลว้ ก็ตอ้งมสีจัจบารมี ถา้ไมม่สีจัจบารมคีวามจรงิใจแลว้ เวลาต ัง้ใจ

จะทาํอะไรพอถงึเวลาจะทาํจรงิๆ ก็อาจจะเปลีย่นใจได ้ เช่นวนัน้ีต ัง้ใจจะมาวดั พอตืน่

ขึ้นมาก็นึกไดว้า่มอีะไรบางอย่างตอ้งทาํก็เลยไมม่าวดั ไปทาํในสิง่ทีต่อ้งทาํ ถา้มสีจัจบารมี

ความจริงใจ เวลาต ัง้จติอธิษฐานแลว้จะไมใ่หล้ม้เหลว ตัง้ใจจะทาํอะไรก็ตอ้งทาํใหไ้ด ้

เช่นวนัน้ีต ัง้ใจจะมาวดั ถงึแมฝ้นจะตกแดดจะออกนํา้จะท่วมก็ตาม ถา้ยงัสามารถมาไดก้็

จะมา เรียกวา่มสีจัจะคอืความจรงิใจ ถา้ไมม่สีจัจะแลว้ต ัง้จติอธิษฐานไปก็จะไมไ่ดผ้ล ต ัง้

ไปไดว้นัสองวนัก็ลม้แลว้  เช่นในพรรษาต ัง้ใจจะเลกิดืม่สุราตลอดเวลา ๓ เดอืน พอ

เวลาผ่านไปสกั ๓-๔ วนัก็ทนไมไ่หว อยากจะดืม่สุรา ก็กลบัไปดืม่ใหม ่ แสดงวา่มี

อธิษฐานแต่ไมม่สีจัจะ ไมส่ามารถทาํตามทีต่ ัง้ใจไวไ้ด ้ นอกจากมอีธิษฐานบารมแีลว้ก็

ตอ้งมสีจัจบารม ี มคีวามจริงใจต่อตนเอง อย่าหลอกตนเอง บอกตนเองวา่จะทาํอะไร ก็
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ตอ้งทาํใหไ้ด ้เช่นเดยีวกบัการใหค้าํม ัน่สญัญากบัผูอ้ืน่ ก็ตอ้งรกัษาคาํม ัน่สญัญาใหไ้ด ้จงึ

จะมสีจัจะ ถา้ไมม่สีจัจะก็จะไมส่ามารถทาํความดไีด ้ พอถงึเวลาจะทาํก็มกัจะเปลีย่นใจ 

ถูกอาํนาจใฝ่ตํา่ชกัจูงไปทาํ เช่นต ัง้ใจจะเลกิดืม่สุรา พอถงึเวลาจริงๆ ก็ถูกอาํนาจของ

ความอยากดืม่สุรา ฉุดลากไปดืม่สุราอกี ถา้มสีจัจบารมแีลว้ เป็นตายอย่างไรก็ตอ้งรกัษา

ใหไ้ด ้ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ในขณะทีท่รงนัง่อยู่ใตต้น้โพธิ์ ก่อนทีจ่ะตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้ ก็ไดท้รงต ัง้สจัจาธิษฐานไวว้า่ จะนัง่ไปจนกวา่จะตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ 

ถงึแมเ้ลอืดในร่างกายจะเหอืดแหง้ไป ก็จะไมล่กุ ถา้ไมไ่ดต้รสัรูก้็ขอยอมตาย  

เมือ่มคีวามจริงใจแลว้ก็ตอ้งมวิีริยบารมีความพากเพยีร เมือ่ต ัง้ใจจะทาํอะไรแลว้ ก็ตอ้ง

ขยนัทาํอย่างสมํา่เสมอ ตัง้ใจมาวดัตลอดพรรษา มาทาํบญุตกับาตร ก็ตอ้งขยนัมา ต ัง้ใจ

จะใส่บาตรทีบ่า้นทกุวนั ก็ตอ้งขยนัใส่ ต ัง้ใจจะรกัษาศีลก็ตอ้งขยนัรกัษา ต ัง้ใจฟงัเทศน์

ฟงัธรรมตลอดพรรษา ไมดู่โทรทศันไ์มฟ่งัเพลง ก็ตอ้งขยนัฟงัแต่ธรรมะอย่างเดยีว 

ความสาํเร็จไมไ่ดเ้กดิจากความตัง้ใจจากสจัจะเท่านัน้ ตอ้งมวีริิยบารมดีว้ย ความ

พยายามอยู่ทีไ่หนความสาํเร็จย่อมอยู่ทีน่ ัน่ ไมว่า่ต ัง้ใจจะไปทีไ่หน ถา้ไมม่คีวามขยนัก็จะ

ไปไมถ่งึ เช่นต ัง้ใจจะมาวดั พอถงึเวลาก็บอกวา่ขี้เกยีจ ไมอ่ยากจะมา เปลีย่นใจ เพราะ

ขาดวริิยบารม ี ถูกความขี้เกยีจแซงหนา้ไป เราจงึตอ้งบาํเพญ็วริิยบารม ี ใหม้คีวาม

ขยนัหม ัน่เพยีรตดิเป็นนิสยั อย่าอยู่เฉยๆ โดยไมท่าํอะไรใหเ้กดิประโยชน ์ อย่าปลอ่ยให ้

เวลาเสยีไปกบัเรื่องไรส้าระ เช่นเรื่องเลน่เรื่องเทีย่วเป็นตน้ ไม่เป็นบญุบารม ี ไมส่่งเสริม

ใหเ้จริญกา้วหนา้ มแีต่จะฉุดลงสู่ทีต่ ํา่ ตอ้งขยนัทาํความดอียู่เสมอ อยู่ทีบ่า้นมอีะไรพอจะ

ช่วยกนัไดก้็ช่วยกนั กวาดถูทาํความสะอาด เพือ่จะไดเ้ป็นนิสยั เวลาต ัง้ใจทาํในสิง่ทีด่ทีี่

เลศิ จะไดม้คีวามขยนัพาไปได ้ถา้ขี้เกยีจแลว้จะทาํบญุไมไ่ด ้รกัษาศีลไมไ่ด ้ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมไมไ่ด ้ภพหนา้ชาตหินา้จะไมเ่จริญขึ้น ไมด่ขีึ้น  

เมือ่มวีริิยบารมแีลว้ ก็ตอ้งมขีนัติบารมีเป็นเครื่องสนบัสนุน เพราะการทาํความดเีป็นสิง่ที่

ยาก เหมอืนเขน็ครกขึ้นภูเขา ถา้ไมม่คีวามอดทนก็จะทาํไมส่าํเร็จ เวลาเกดิอารมณ์

อยากจะพูดปด ก็ตอ้งอดทนไมพู่ดปด จะทาํทาํบญุตกับาตรกต็อ้งตื่นแต่เชา้ ถา้ไมอ่ดทน

ก็จะตื่นไมไ่ด ้ เวลานัง่สมาธิไปนานๆ เจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ี ถา้ไมอ่ดทนก็จะนัง่ไมไ่ด ้จงึ
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ตอ้งมขีนัตบิารมคีอยสนบัสนุน ตอ้งฝึกใหม้คีวามอดทน อย่าเอาแต่ความสุขความสบาย 

ใหค้ดิวา่ความทกุขย์ากลาํบากน้ี จะพาใหไ้ปสู่ความสุขในบ ัน้ปลาย ดกีวา่ความสุขความ

สบายทีจ่ะพาไปสู่ความทกุขใ์นบ ัน้ปลาย ถา้ไมม่ขีนัตบิารมเีวลาทกุขใ์นบ ัน้ปลาย ตอนที่

เราแก่ เราเจ็บ เราตาย จะทกุขท์รมานใจมาก ถา้ไดฝึ้กฝนสรา้งขนัตบิารมใีนขณะทีย่งั

หนุ่มยงัแน่นอยู่ ยอมต่อสูก้บัความทกุขย์ากลาํบาก ทีเ่กดิจากการนัง่สมาธิก็ด ี เกดิจาก

การทาํความดต่ีางๆก็ด ีเราจะมขีนัตคิวามอดทนไวต่้อสู ้จติใจจะไมท่รมาน ไมท่รุนทรุาย 

จติใจจะสงบน่ิง น่ีคอืบารม ี ๔ ประการทีส่าํคญัอย่างยิง่ในการบาํเพญ็บารม ี เช่นทาน

บารมีการให ้มอีะไรทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งเก็บไว ้ก็ควรเอาไปจาํหน่ายจ่ายแจก ไมว่า่จะเป็นเงนิ

ทองหรือเป็นอะไรกต็าม เก็บไวไ้มเ่กดิประโยชนท์ ัง้กบัเราและกบัผูอ้ืน่ จะไดท้านบารม ี

ทาํใหเ้ป็นเศรษฐใีนภายภาคหนา้ ในภพหนา้ชาตหินา้ ไมต่อ้งไปหาเงนิหาทองใหล้าํบาก

ยากเยน็ เพราะจะไปเกดิบนกองเงนิกองทอง ไปเกดิเป็นลูกของเศรษฐ ี เป็นลูกของ

พระมหากษตัริยเ์ป็นตน้ ศีลบารมีการไมเ่บยีดเบยีนกนั เป็นการสรา้งสุคต ิ ภพชาตทิีด่ ี

จะเกดิเป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยเจา้ เป็นมนุษยไ์ด ้จะตอ้งมศีีลบารมพีาไป ถา้ไม่

มศีีลบารมกี็จะตอ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉานบา้ง เป็นเปรตบา้ง ไปตกนรกบา้ง  

เนกขมัมบารมีการถอืศีลบวช เพือ่พฒันาจติใจใหสู้งขึ้น ถา้ไมม่เีนกขมัมบารม ี ก็จะไม่

สามารถเขา้สู่พรหมโลกได ้ ไมส่ามารถเขา้สู่มรรคผลนิพพานได ้ตอ้งอาศยัเนกขมัมบารม ี

ตอ้งถอืศีลบวช ไมว่า่จะเป็นศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ขอ้ก็ด ี จะตอ้งโกนหวัห่มเหลอืง

ห่มขาวหรือไม ่ความจริงก็ไมจ่าํเป็น ถา้รกัษาศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ได ้ก็เป็นเหมอืน

นกับวชแลว้ เพราะศีลไมไ่ดอ้ยู่ทีผ่า้เหลอืง ไมไ่ดอ้ยู่ทีผ่า้ขาว ไมไ่ดอ้ยู่ทีโ่กนศีรษะหรือไม ่

ไมไ่ดอ้ยู่ทีผู่ห้ญงิทีผู่ช้าย เดก็หรือผูใ้หญ่ อยู่ทีก่ารรกัษาศีลไดห้รือไม ่ ถา้รกัษาไดก้็ถอืวา่

ไดบ้าํเพญ็เนกขมัมบารม ี มสีทิธิ์ทีจ่ะกา้วเขา้สู่พรหมโลก สู่มรรคผลนิพพาน ปญัญา

บารมีความรูค้วามฉลาด จะทาํใหบ้รรลมุรรคผลนิพพานได ้ ถา้มแีต่เนกขมัมบารมกีจ็ะ

ไดแ้ค่ข ัน้พรหมโลก ไดแ้ค่ฌาน ไดแ้ค่สมาธิ ถา้ตอ้งการมรรคผลนิพพาน หลดุพน้จาก

การเวยีนวา่ยตายเกดิ จากความทกุขท์ ัง้ปวง ก็ตอ้งบาํเพญ็ปญัญาบารม ีตอ้งฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม บาํเพญ็วปิสัสนาภาวนา เพือ่ใหเ้กดิความรูแ้จง้เหน็จริง ในสภาวธรรมท ัง้หลาย วา่

เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ทีเ่หน็ดว้ยตาก็ด ี ได ้
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ยนิดว้ยหูก็ด ี สมัผสัดว้ยกายก็ด ี ลว้นเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตาท ัง้นัน้ เหน็แลว้ก็หายไป 

ไดย้นิแลว้ก็หายไป ร่างกายก็เช่นเดยีวกนั เกดิแลว้ก็ตอ้งแก่เจ็บตายไป ไมม่อีะไรอยู่กบั

ใจไปตลอด มกีารเกดิดบั มมีามไีป ถา้หลงยดึตดิก็จะตอ้งเกดิความทกุข ์ เกดิตณัหา

ความอยากไดข้ึ้นมา ก็จะตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิต่อไปอกี ถา้มปีญัญารูแ้ลว้วา่ ไมส่ามารถ

ยดึตดิกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ีได ้ ก็จะปลอ่ยวาง จะเกดิก็เกดิ จะดบัก็ดบั ปลอ่ยใหเ้ป็นไป

ตามความเป็นจริง จะไดไ้มท่กุข ์ ไมอ่ยาก ไมม่เีหตทุีจ่ะพาใหไ้ปเกดิอกีต่อไป จติกจ็ะ

กลายเป็นพระนิพพานไป ไมต่อ้งไปเวยีนว่ายตายเกดิ ไปแก่ ไปเจ็บ ไปตาย ไปพลดั

พรากจากกนั น่ีคอืปญัญาทีจ่ะเกดิขึ้นจากการฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างสมํา่เสมอ  

วนัน้ีเราฟงัแลว้ก็เกดิปญัญา รูอ้ะไรหลายอย่างทีไ่มรู่ม้าก่อน เช่น อธิษฐานบารม ี ส่วน

ใหญ่จะคดิวา่อธิษฐานคอืการขอ ทาํบญุแลว้ก็ขอใหไ้ดส้ิง่นัน้สิง่น้ี ถา้ทาํแลว้ไมข่อก็ไดอ้ยู่

ด ี เพราะการกระทาํเป็นเหตทุีจ่ะทาํใหไ้ดผ้ล ถา้ใหท้านก็จะไดท้านบารม ีถา้รกัษาศีลกจ็ะ

ไดศี้ลบารม ี ไมต่อ้งขอก็ได ้ คาํวา่อธิษฐานน้ีไมไ่ดแ้ปลวา่ขอ แต่เป็นการต ัง้ใจ ถา้ไมไ่ด ้

ต ัง้ใจก็จะไมไ่ดท้าํ เมือ่ไมไ่ดท้าํก็จะไมไ่ดผ้ล ถา้จะขออย่างเดยีว ไมท่าํอะไรเลย ขอไปจน

วนัตายก็จะไมไ่ดผ้ล เช่นขอไปพระนิพพาน ถา้ไมท่าํบญุใหท้าน ไมร่กัษาศีล ไมบ่าํเพ็ญ

เนกขมัมบารม ี ไมเ่จริญปญัญาบารม ี ต่อใหข้อไปจนวนัตาย ขออกีรอ้ยลา้นชาต ิ ก็จะไป

ไมถ่งึพระนิพพาน เพราะพระนิพพานไมไ่ดเ้กดิจากการขอ แต่เกดิจากการบาํเพญ็บญุ

บารมที ัง้ ๑๐ ประการ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพญ็มาเป็นตวัอย่าง จนไดบ้รรลเุป็นพระ

อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ก็ไดบ้าํเพญ็บญุบารมมีา

เช่นเดยีวกนั พวกเราก็เช่นเดยีวกนั ถา้บาํเพญ็บญุบารมที ัง้ ๑๐ ประการไดอ้ยา่ง

ครบถว้นบริบูรณ์แลว้ ก็จะไดเ้ป็นพระอรหนัต ์ เป็นพระพทุธเจา้ในลาํดบัต่อไปอยา่ง

แน่นอน จงึควรใชเ้วลาใหเ้กดิประโยชนอ์ย่างสูงสุด ดว้ยการบาํเพญ็บารมอีย่างต่อเน่ือง  

คอือธิษฐานบารม ีสจัจบารม ีวริิยบารม ีขนัตบิารม ีทานบารม ี ศีลบารม ี เนกขมัมบารม ี

ปญัญาบารม ี เมตตาบารม ี และอเุบกขาบารม ี จะไดก้าํไรจากการไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์

ไดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา ถา้บาํเพญ็เพือ่ลาภยศสรรเสริญสุข ก็จะขาดทนุ ตายไปเอา

ตดิตวัไปไมไ่ด ้ จะไมไ่ดไ้ปเกดิดกีวา่เดมิ ไมไ่ดพ้ฒันาภพชาตใิหสู้งขึ้น จงึควรให ้

ความสาํคญัต่อการบาํเพญ็บญุบารม ี ใหถ้อืเป็นหนา้ทีห่ลกัของชวีติเลย ถา้มใีครถามวา่
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เกดิมาเพือ่ทาํอะไร ก็ตอบไดเ้ลยวา่ เกดิมาเพือ่บาํเพญ็บญุบารม ี น่ีคอืหนา้ทีข่องมนุษย ์

น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ไดท้รงบาํเพญ็มา จงึนาํมาเผยแผ่ส ัง่สอนพวกเรา จงึ

ควรเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนแลว้นาํมาปฏบิตั ิ จะไดม้แีต่ความเจริญกา้วหนา้ 

การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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