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กัณฑ์ท่ี ๓๕๙

ทําไมต้องศึกษาธรรมะ
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นคําสอนของผูร้ ู้จริงเห็นจริง เป็ นโลกวิทู ผูร้ ู้โลก รู้
เหตุรู้ผล รู้ตน รู้บคุ คล รู้สงั คม รู้กาลเทศะ รู้ประมาณ ทีจ่ ะทําให้ปฏิบตั กิ บั สิง่ ต่างๆใน
โลกนี้ได้ถูกต้อง นํามาซึง่ ความสุขและความเจริญ ปราศจากความทุกข์ความวุน่ วายต่างๆ
การเข้าหาพระธรรมคําสอน จึงเป็ นการกระทําทีฉ่ ลาด เพราะคนทีฉ่ ลาดก็คอื คนทีร่ ู้วา่ ตน
ยังโง่อยู่ ยังไม่ฉลาด ส่วนคนโง่ก็คอื คนทีค่ ิดว่าตนเองฉลาดแล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องเข้าหาพระ
ศาสนา หาพระธรรมคําสอน เช่นพวกทีไ่ ด้ศึกษาวิชาความรู้ทางโลก จนได้ปริญญาระดับ
ต่างๆ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก พวกนี้มกั จะคิดว่าตนฉลาดแล้ว รู้แล้ว แต่
ทําไมยังต้องเวียนว่ายอยู่กบั ความทุกข์ความวุน่ วายใจ กับปัญหาต่างๆ ไม่รู้จกั จบจักสิ้น
เพราะความรู้ทางโลกไม่สามารถดับทุกข์ ดับปัญหาต่างๆได้ มีแต่ความรู้ทางพระศาสนา
เท่านัน้ ทีจ่ ะดับได้ ถ้าได้ศึกษาจนถึงปริญญาเอกแล้วก็ตาม ก็อย่าไปคิดว่าฉลาด ถ้ายังมี
ความทุกข์ความวุน่ วายใจ ยังกินไม่ได้นอนไม่หลับ ยังห่วงเรื่องนัน้ ห่วงเรื่องนี้ กลัวเรื่อง
นัน้ กลัวเรื่องนี้อยู่ แสดงว่ายังไม่ฉลาด ยังไม่ได้เรียนวิชาทีจ่ ะแก้ปญั หาใจได้ คือพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีจ่ ะช่วยเราดับความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ความ
หวาดกลัว ความไม่สบายอกไม่สบายใจได้ จึงควรหมันเข้าวั
่ ดกัน เมือ่ เข้าวัดแล้วก็อย่า
เพียงแต่จดุ ธูปเทียน ๓ ดอก แล้วก็กลับบ้านไป เพราะยังเข้าไม่ถงึ วัดนัน่ เอง ไปวัดแต่ยงั
ไม่ถงึ วัด เพราะหัวใจของวัดไม่ได้อยู่ทพ่ี ระพุทธรูป ไม่ได้อยู่ทโ่ี บสถ์ ไม่ได้อยู่ทก่ี ารจุดธู ป
เทียนกราบพระ แล้วก็อธิษฐานขอสิง่ นัน้ สิง่ นี้ นัน่ ไม่ใช่ศาสนาพุทธ เป็ นความเชื่อแบบงม
งาย
การเข้าวัดทีแ่ ท้จริงต้องเข้าหาพระธรรมคําสอน ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ฟังแล้วก็ตอ้ งนําเอาไป
ปฏิบตั ิ จะได้ปรากฏผลขึ้นมาในจิตในใจ ทําให้ใจสบายขึ้น ความทุกข์ความวุน่ วายใจ
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น้อยลงไป จนหมดสิ้นไป มีพระพุทธศาสนาเท่านัน้ ทีจ่ ะช่วยเราได้ในเรื่องของจิตใจ ใน
เรื่องของความทุกข์ใจ เวลาเข้าวัดจึงควรเข้าให้ถูก อย่าเข้ามาเทีย่ วดูนนั ่ ดูน่ี ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร มาวัดแล้วต้องหาธรรมะ ต้องได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ ต้องได้สนทนาธรรมะ
เพราะเป็ นวิธีสร้างมงคลให้กบั ชีวติ ดังในมงคลสูตรทีไ่ ด้ทรงตรัสสอนไว้ว่า กาเลน
ธัมมัสสวนัง กาเลน ธัมมัสสากัจฉา เอตัมมังคลมุตตมัง การได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมตามกาล
ตามเวลา การได้สนทนาธรรมตามกาลตามเวลา เป็ นมงคลอย่างยิง่ เพราะจะได้
ประโยชน์หลายประการด้วยกันคือ ๑. จะได้ยนิ ได้ฟงั ในสิง่ ทีไ่ ม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน
๒. สิง่ ทีเ่ คยได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว เมือ่ ได้ฟงั อีก ก็จะเกิดความเข้าใจดียง่ิ ขึ้นไป ๓. ทําให้มี
ความเห็นทีถ่ ูกต้อง ๔. ทําจิตใจให้ผ่องใส มีความสุข นี่คอื อานิสงส์ทเ่ี กิดจากการฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม จากการสนทนาธรรม การฟังเรื่องอืน่ หรือสนทนาเรื่องอืน่ ไม่ทาํ ให้จติ ใจ
สงบ กลับจะทําให้วุน่ วายใจ มีความอยากมากยิง่ ขึ้น เราจึงควรฟังเทศน์ฟงั ธรรม ศึกษา
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ ตามกาลตามเวลา อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็
ควรจะฟังเทศน์ฟงั ธรรมสักครัง้ หนึ่ง ทรงบัญญัตวิ นั พระวันธัมมัสสวนะไว้ทุกๆอาทิตย์
เพือ่ ให้พทุ ธศาสนิกชนได้ปล่อยวางภารกิจทางโลก แล้วหันมาศึกษาพระธรรมคําสอน มา
ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน ไม่เช่นนัน้ แล้วจะถูกความหลง ซึง่ เปรียบเหมือนความมืด ครอบงํา
จิตใจ ทําให้เห็นผิดเป็ นชอบ คือมิจฉาทิฐิ ทําให้เกิดความอยากต่างๆ ทีเ่ ป็ นเหตุให้เกิด
ความทุกข์
นี่คอื การเข้าวัดทีแ่ ท้จริง ต้องฟังเทศน์ฟงั ธรรม พอได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว จะได้นาํ มาปฏิบตั ิ
ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ยนิ เรื่องทําบุญให้ทาน รักษาศีล เจริญสมถภาวนา เจริญวิปสั สนา
ภาวนา เรื่องของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากความทุกข์ ทีท่ างโลก
ไม่สนใจกัน คิดว่าเป็ นเรื่องงมงาย เป็ นเรื่องเพ้อเจ้อ เพราะไม่สามารถเห็นได้ ไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ เนื่องจากใจมืดบอดด้วยโมหะความหลง เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นเพียงครึ่งเดียว
ของชีวติ เห็นเพียงร่างกาย แต่ไม่เห็นจิตใจ ไม่รู้วา่ ชีวติ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือกาย
และใจ ไม่รู้วา่ ใจเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย หลังจากร่างกายแตกดับไปแล้ว ใจทีเ่ ป็ นผูส้ งการให้
ั่
ร่างกายทําสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ก็ตอ้ งไปรับผลทีไ่ ด้สงให้
ั ่ ร่างกายทําไว้ ถ้าสังร่่ างกายให้ไปฆ่าสัตว์
ตัดชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา ก็ตอ้ งไปติดคุก
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ติดตะราง คือไปเกิดในอบาย เป็ นเดรัจฉานบ้าง เป็ นเปรตบ้าง ไปตกนรกบ้าง ซึง่ เป็ น
เหมือนคุกตะรางของใจ ถ้าใจได้สงให้ร่
ั ่ างกายทําแต่ความดี ทําบุญทําทาน ปฏิบตั ธิ รรม
นัง่ สมาธิไหว้พระสวดมนต์ เจริญปัญญา มีความเมตตากรุณา มีสมั มาคารวะ มีความ
กตัญ�ูกตเวที เมือ่ ตายไปก็จะได้รบั รางวัล ได้ไปเกิดเป็ นเทพบ้าง เป็ นพรหมบ้าง ได้
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ทด่ี กี ว่าเดิม มีฐานะดีกว่าเดิม มีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิม มี
สติปญั ญาฉลาดกว่าเดิม มีอายุยนื ยาวนานกว่าเดิม มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกว่าเดิม มี
ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองมากกว่าเดิม เพราะได้สะสมบุญบารมีไว้นัน่ เอง ซึง่ เป็ น
เหมือนกับฝากเงินไว้ในธนาคาร ฝากได้มากเพียงไร ก็จะมีเงินใช้ในอนาคตมากเพียงนัน้
ถ้าไม่ฝากเลยแต่กลับไปกูห้ นี้ยมื สิน ก็จะไม่มเี งินทองใช้ในอนาคต มีหนี้สนิ ทีต่ อ้ งชดใช้
นี่คอื ทีไ่ ปของใจหลังจากแยกทางกับร่างกายไปแล้ว ทีค่ นในโลกมองไม่เห็นกัน จะเห็นได้
ก็ตอ้ งปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา เจริญปัญญา ถึงจะมีตาทิพย์ปรากฏขึ้นมา
ทําให้เห็นใจซึง่ เป็ นกายทิพย์ได้ เมือ่ เห็นแล้วก็จะรู้วา่ ทําไมต้องทําดี ทําไมต้องละบาป
ทําไมต้องศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้จกั การทําจิตใจ
ให้สุขให้เจริญ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ มีพระพุทธเจ้า
เพียงองค์เดียวเท่านัน้ ทีท่ รงสามารถรู้ได้ด้วยพระองค์เอง สามารถทําให้พระองค์หลุด
พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ หลังจากนัน้ ก็ทรงมีพระเมตตากรุณา นําเอาสิง่ ทีไ่ ด้ทรง
ศึกษา ได้ปฏิบตั ิ ได้บรรลุถงึ มาเผยแผ่สงสอนสั
ั่
ตว์โลก เพือ่ จะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข
ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในลําดับต่อไป นี่คอื สิง่ ทีจ่ ะได้ยนิ ได้ฟงั เวลาฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม เมือ่ ได้ฟงั อยู่บ่อยๆ ก็จะเข้าใจ ก็จะเห็น เมือ่ ก่อนฟังใหม่ๆอาจจะไม่เข้าใจ
ว่านรกเป็ นอย่างไร สวรรค์เป็ นอย่างไร เพราะหาในโลกนี้อย่างไรก็หาไม่เจอ นัง่ เรือไปสุด
ขอบทะเลสุดขอบฟ้ า ก็ไม่เจอนรก ไม่เจอสวรรค์ นัง่ เครื่องบินไปรอบโลกก็ไม่เจอ นัง่
จรวดออกไปนอกโลกก็ไม่เจอ เพราะนรกหรือสวรรค์ไม่ได้อยู่ทภ่ี ายนอก แต่อยู่ภายในใจ
ของเรา เวลาใจมีความสุขตอนนัน้ ใจได้ไปถึงสวรรค์แล้ว เวลาใจมีความทุกข์ตอนนัน้ ใจ
ได้ไปถึงนรกแล้ว นี่คอื นรกและสวรรค์ ไม่ได้เป็ นสถานที่ แต่เป็ นความรู้สกึ ภายในใจ ใจ
มีสุขตอนนัน้ ก็เป็ นสวรรค์ ใจมีทกุ ข์ ตอนนัน้ ก็เป็ นนรก สิง่ ทีท่ าํ ให้ใจมีความสุขก็คอื การ
ทําความดี ทําบุญให้ทาน มีสมั มาคารวะ มีความกตัญ�ูกตเวที ไหว้พระสวดมนต์ นัง่
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สมาธิ ทําจิตใจให้สงบ เจริญปัญญา เพือ่ ให้เห็นความจริงของสิง่ ต่างๆ ว่าเป็ นอนิจจังทุก
ขังอนัตตา ไม่เทีย่ งเป็ นทุกข์ไม่มตี วั ตน เมือ่ เห็นแล้วจะได้ปล่อยวาง จะได้ไม่ทกุ ข์กบั
อะไรเลย
นี่คอื อานิสงส์ของการฟังเทศน์ฟงั ธรรม จะทําให้เข้าใจในเรื่องต่างๆทีย่ งั ไม่เข้าใจ หลังจาก
ได้ฟงั บ่อยๆ ฟังซํา้ ๆอยู่เรื่อยๆ ก็จะเข้าใจมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนมีความเห็นทีถ่ ูกต้อง เห็น
ว่าสวรรค์มจี ริง นรกมีจริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริง การหลุดพ้นจากความทุกข์ จาก
การเวียนว่ายตายเกิดก็มจี ริง เมือ่ ได้ฟงั อย่างนี้แล้วใจก็จะสงบ มีความสุข เพราะขณะที่
ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ใจไม่มโี อกาสไปคิดเรื่องของกิเลส ไม่คดิ อยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ วิตก
หวาดกลัวกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ใจอยู่กบั พระธรรมคําสอน ทีจ่ ะกล่อมใจให้มคี วามสงบ มี
ความสบาย เป็ นสิริมงคลอย่างแท้จริง อยู่ทใ่ี จทีส่ งบ ผ่องใส มีความสุข มีความเห็นชอบ
ไม่ได้อยู่ทก่ี องสมบัตขิ ้าวของเงินทอง มีมากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทาํ ให้จติ ใจสงบผ่องใส มี
สัมมาทิฐคิ วามเห็นชอบ แต่กลับจะมีความหลงเพิม่ มากขึ้น เพราะจะหลงคิดว่าเป็ น
สมบัตขิ องตนจริงๆ ไม่เคยคิดเลยว่าสักวันหนึ่งจะต้องทิ้งให้ผูอ้ น่ื หมด เพราะเวลาตายไป
เอาติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียว เอาไปได้แต่ความดีหรือความชัว่ บุญหรือบาป ที่
ได้ทาํ ไว้ ทีจ่ ะติดไปกับจิตกับใจ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้หลงกับกองเงินกองทอง มี
เงินมากเกินไปไม่ดี อย่าเก็บเอาไว้ เก็บไว้เท่าทีจ่ าํ เป็ น เท่าทีจ่ ะต้องใช้ มีเหลือให้เอาไป
เปลีย่ นเป็ นบุญเสีย เพราะเป็ นเหมือนเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารของภพหน้าชาติหน้า
เกิดชาติหน้าก็จะเกิดเป็ นลูกของเศรษฐี ลูกของพระเจ้าแผ่นดิน เกิดบนกองเงินกองทอง
ไม่ตอ้ งลําบากลําบนหาเงินหาทอง เพราะหาไว้แล้วในชาติน้ ี เมือ่ มีแล้วก็อย่าเก็บไว้ อย่า
เอาไปใช้กบั สิง่ ทีจ่ ะทําลายจิตใจ เช่นของฟุ่มเฟื อยทัง้ หลาย เป็ นการสร้างกิเลสคือความ
โลภความโกรธความหลงให้มมี ากขึ้น
พอได้ซ้อื ของฟุ่มเฟื อยแล้วก็จะอยากซื้ออยู่เรื่อยๆ วันนี้ไปซื้อของมาแล้ว พอพรุ่งนี้เห็น
ของใหม่ก็อยากจะได้อกี ทัง้ ๆทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องซื้อมาเลย แต่อดไม่ได้ คิดว่า
เก็บเงินทองไว้ทําไม เอามาซื้อของดีกว่า แต่ไม่เคยคิดเลยว่ามีผลอย่างไรกับใจ ทําให้
สงบสบายอิม่ มากขึ้นหรือเปล่า ไม่เคยคิดเลย ไม่รู้เลยว่าทําให้มคี วามหิวความอยากมาก
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ขึ้น อยากจะได้เพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่มที เ่ี ก็บ ดูรองเท้าของเราดูซิ ว่ามีก่คี ู่แล้ว เรามี
เท้าเพียงคู่เดียวเท่านัน้ เวลาใส่รองเท้า ก็ใส่ได้ทลี ะคู่เดียว เสื้อผ้าก็มเี ต็มตู ้ ต้องไปหาซื้อ
ตูม้ าใหม่ ต้องสร้างทีเ่ ก็บใหม่ เพราะไม่พอเก็บ ไม่เป็ นประโยชน์กบั จิตใจเลย มีแต่สร้าง
ความกังวล สร้างภาระทีจ่ ะต้องคอยดูแลรักษา เวลาจะย้ายบ้านถึงจะรู้วา่ ลําบากขนาด
ไหน ทีต่ อ้ งย้ายสมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ แล้วก็ไม่ได้ใช้มนั เก็บมันไว้อย่างนัน้
กลายเป็ นยามเฝ้ าสมบัตไิ ป แทนทีจ่ ะให้สมบัตริ บั ใช้เรา ให้เรามีความสุข มีความสบาย
กลับเป็ นทาสของสมบัติ ต้องคอยรับใช้สมบัติ ต้องคอยเฝ้ าคอยดูแลทรัพย์สมบัติ เวลา
ทีจ่ ะต้องจากทรัพย์สมบัตไิ ป ก็เศร้าโศกเสียใจ อาลัยอาวรณ์ ตายไปแล้วก็ไม่มสี มบัตริ อ
อยู่ข ้างหน้า
มีนิทานอยู่เรื่องหนึ่ง ในสมัยพระพุทธกาล มีเศรษฐีอยู่คนหนึ่ง มีมจิ ฉาทิฐิ ไม่เชื่อในเรื่อง
ตายแล้วไปเกิดใหม่ จึงไม่ชอบทําบุญ ไม่ชอบรักษาศีล มีเงินมากน้อยเพียงไรก็ไม่ให้ใคร
แม้แต่ลูกหลานก็ไม่ยอมให้เอาไปฝังไว้ในดินหมด เวลาตายไป เพราะความห่วงใย ความ
เสียดายในสมบัตขิ องตน จึงทําให้กลับมาเกิดเป็ นสุนขั ในบ้าน พยายามบอกลูกว่าตนเอง
เป็ นพ่อ แต่พูดกันไม่รู้เรื่อง ลูกก็ไม่รู้วา่ เป็ นพ่อ แล้วลูกก็เกลียดหมาตัวนี้ดว้ ย ชอบตีมนั
ชอบกลันแกล้งมั
่
น โชคดีวนั หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเสด็จผ่านมาเห็นเข้า ทรงทราบว่าเป็ น
พ่อ จึงบอกให้คนในบ้านทราบ ว่าหมาตัวนี้เป็ นพ่อ ถ้าอยากจะรู้วา่ จริงหรือไม่จริง ลอง
บอกให้มนั ไปขุดสมบัตทิ พ่ี ่อฝังไว้ หมาก็ไปขุดสมบัตติ ่างๆทีเ่ ศรษฐีได้ฝงั ไว้ ลูกก็เลยเชื่อ
ว่าเป็ นพ่อจริงๆ นี่เป็ นเพราะพ่อมีมจิ ฉาทิฐิ ไม่ชอบเข้าวัด ไม่ชอบฟังเทศน์ฟงั ธรรม ไม่
ชอบรักษาศีล ไม่ชอบทําบุญให้ทาน คิดว่าสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนเป็
่
นเรื่องเพ้อเจ้อ
เป็ นเรื่องหลอกเอาเงิน ก็เลยไม่ทาํ ตาม พอตายไปก็ตอ้ งไปเกิดเป็ นสุนขั เป็ นเรื่องใน
พระไตรปิ ฎก จึงควรพิจารณาให้ดี ว่าสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ เป็ นสิง่ ที่
พิสูจน์ได้ เพียงแต่จะพิสูจน์หรือไม่ เพราะต้องปฏิบตั ถิ งึ จะพิสูจน์ได้ ต้องทําตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เช่นทรงสอนให้สละสมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ ก็ตอ้ งสละ
อย่าไปเสียดาย เก็บเอาไว้เท่าทีจ่ าํ เป็ น ทรงสอนให้รกั ษาศีลก็ตอ้ งรักษาศีล ให้สวดมนต์
ไหว้พระทําสมาธิ ทําจิตใจให้สงบ ก็ตอ้ งทําให้ได้ ให้เจริญปัญญาอยู่เสมอว่า เกิดมาแล้ว
ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นจากการแก่การเจ็บ
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การตาย การพลัดพรากจากกันไม่ได้ ต้องปฏิบตั ติ าม ถ้าปฏิบตั แิ ล้วก็จะมีแสงสว่างแห่ง
ธรรมปรากฏขึ้นมา มีดวงตาเห็นธรรม มีตาทิพย์ ทําให้เห็นใจ รู้วา่ ใจเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย
หลังจากทีร่ ่างกายตายไปแล้ว ใจยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีก
นี่คอื การเข้าวัด เพือ่ มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอน
่
ทําบุญให้ทาน รักษาศีล นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา ถ้าทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้ว ใจจะเจริญ
ขึ้นไปเรื่อยๆ จะสว่างขึ้นไปเรื่อยๆ จะเห็นสิง่ ต่างๆได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ จะเห็นเหตุ คือ
กิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีส่ ร้างผลคือความทุกข์ความวุน่ วายใจ จะเห็น
ธรรมะ คือวิธีดบั กิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ ด้วยการศึกษาและการปฏิบตั เิ ท่านัน้
ไม่ได้เกิดจากการขอพรจากพระพุทธเจ้า ขอให้มคี วามสุข มีความเจริญ ไม่มคี วามทุกข์
ความเสือ่ มเสีย ขอไปจนวันตายก็ขอไม่ได้ ถ้าได้ศึกษาแล้วนํามาปฏิบตั กิ บั กายวาจาใจ
แล้ว รับรองได้วา่ ความทุกข์ ความวุน่ วายใจต่างๆ จะเบาบางลงไป จนหมดสิ้นไป จะอยู่
อย่างสุขอย่างสบาย ไม่ทกุ ข์ ไม่กงั วล ไม่หวาดกลัวเลย ไม่วา่ จะเป็ นจะตาย จะจากใคร
ไป หรือใครจะจากเราไป จะไม่หวันไหว
่
ไม่เศร้าโศกเสียใจเลย นี่คอื อานิสงส์ทจ่ี ะได้รบั
จากการฟังเทศน์ฟงั ธรรม จากการนําเอาไปประพฤติไปปฏิบตั ิ เราจึงควรเข้าวัดกันอย่าง
สมํา่ เสมอ อย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครัง้ ถ้าไม่ได้เข้าวัดก็เอาวัดไปทีบ่ า้ น เปิ ดธรรมะฟัง
เปิ ดหนังสือธรรมะอ่านทีบ่ า้ น ถ้าอยากจะทําบุญทําทาน ก็หากระปุกใส่เงินทองทีจ่ ะทําบุญ
ไว้ พอไปวัดก็ค่อยเอาไปถวายวัด เราสามารถทําได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน ไม่
จําเป็ นต้องมาวัดเสมอไป มาวัดไม่ได้ก็เอาวัดไปทีบ่ า้ น เอาวัดไปทีใ่ จของเรา ด้วยการคิด
ดีพูดดีทาํ ดี เพือ่ ความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่
เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๖๐

วันแม่

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐
วันนี้เป็ นวันแม่
เป็ นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ เราจึงได้มาทําสิง่ ทีด่ ใี ห้กับคุณแม่และให้กบั ตัวเราเอง ด้วยการรําลึก
ถึงบุญคุณอันประเสริฐ ของคุณแม่และคุณพ่อ ผูใ้ ห้กาํ เนิดกับเรา เราเกิดมาได้เพราะ
ท่าน ถ้าไม่มคี ุณพ่อคุณแม่ ก็ไม่มตี วั เรา พระคุณของคุณพ่อกับคุณแม่จงึ ยิง่ ใหญ่
มหาศาล ยิง่ กว่านํา้ ในมหาสมุทร กว้างใหญ่ไพศาลยิง่ กว่าท้องฟ้ า เราจึงไม่ควรลืม กราบ
คุณพ่อคุณแม่ทกุ ๆวัน เพือ่ รําลึกถึงพระคุณของท่าน ถ้าทําทุกวันก็จะไม่ลมื ถ้าไม่ทาํ ก็จะ
ลืมได้ เพราะใจของเราต้องรับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายในแต่ละวัน เมือ่ มีเรื่องต่างๆเข้ามา
อยู่เรื่อยๆ เรื่องของคุณพ่อคุณแม่ก็จะถูกกลบลบหายไปได้ เราจึงต้องรําลึกถึงท่านอยู่
ทุกวัน ทุกเช้าทุกเย็น ตื่นขึ้นมากราบพระแล้วก็กราบคุณพ่อคุณแม่ดว้ ย ก่อนนอนก็
เช่นเดียวกัน ให้ราํ ลึกเสมอว่า ไม่มคี ุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มตี วั เรา ถ้าทําเป็ นประจําแล้ว
รับรองได้วา่ จะไม่ลมื พระคุณของคุณพ่อคุณแม่ จะมีความกตัญ�ูกตเวที ซึง่ เป็ นเหมือน
เมล็ดแห่งความดีงามทัง้ หลาย คนเราจะดีได้ จะยิง่ ใหญ่ได้ จะเจริญได้ จะสูงได้ ก็ตอ้ ง
เกิดจากเมล็ดแห่งความกตัญ�ูกตเวทีน่เี อง ถ้าไม่มคี วามกตัญ�ูกตเวที จะเจริญจะสูง
จะประเสริฐได้อย่างไร จึงควรรําลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอ ต้องทําหน้าทีข่ องลูกให้
ดี ให้ความเคารพเทิดทูน เชื่อฟังท่าน ให้คดิ ว่ากําลังฟังเทศน์ฟงั ธรรมจากพระอรหันต์
เพราะพระพุทธเจ้าทรงเปรียบคุณพ่อคุณแม่เป็ นเหมือนพระอรหันต์ของลูกๆ ไม่วา่ คุณ
พ่อคุณแม่จะพูดอะไร ฟังแล้วจะถูกอกถูกใจหรือไม่ก็ตาม ให้ฟงั ด้วยความสงบ อย่าไป
โต้เถียง ถึงแม้จะพูดในสิง่ ทีไ่ ม่ถูก ก็ไม่ใช่ฐานะของลูกทีจ่ ะไปโต้เถียง
เราเป็ นผูร้ บั โดยฝ่ ายเดียว รับร่างกายมาแล้ว ก็ตอ้ งรับคําสอนของท่านด้วย เวลาท่านจาก
โลกนี้ไปก็รบั มรดกจากท่านต่อ เราจึงไม่มหี น้าทีไ่ ปโต้เถียงคุณพ่อคุณแม่ ขอให้ฟงั แล้ว
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นํามาพิจารณาด้วยปัญญา ถ้าสิง่ ทีท่ ่านสอนไม่ถูกตามหลักธรรม ก็ให้ลมื ไปเสีย ต้อง
ยอมรับว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยงั เป็ นปุถชุ นคนธรรมดาอยู่ ย่อมมีความหลง มีความเห็นผิด
เป็ นชอบได้เหมือนกัน แต่ท่านพูดด้วยความเมตตากรุณา ปรารถนาดีต่อลูก อยากจะให้
ลูกมีความสุขความเจริญ ถ้าลูกมีสติปญั ญาสูงกว่า ก็จะแยกแยะได้ ว่าสิง่ ทีท่ า่ นสอนนัน้
ถูกหรือไม่อย่างไร ถ้าถูกก็นอ้ มเอามาปฏิบตั ิ ถ้าผิดก็ปล่อยให้ผ่านไป เพราะคุณพ่อคุณ
แม่ก็ไม่อยากจะให้เราทําผิดอยู่แล้ว ทีจ่ ะทําให้เกิดโทษกับเรา เพียงแต่ทา่ นอาจจะไม่รู้ก็
ได้ เช่นพระพุทธเจ้าทรงมีสติปญั ญาสูงกว่าพระราชบิดา พระราชบิดาทรงมีความ
ปรารถนาดี อยากจะให้พระพุทธเจ้าเป็ นพระมหาจักรพรรดิ ตามทีโ่ หรได้พยากรณ์ไว้ใน
ตอนทีท่ รงประสูตมิ าใหม่ๆ แต่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญบุญบารมีไว้มาก เพือ่ การบรรลุ
เป็ นพระพุทธเจ้า ทีเ่ หนือกว่าการเป็ นพระมหาจักรพรรดิหลายล้านเท่าด้วยกัน จึงไม่ทรง
สามารถปฏิบตั ติ ามความปรารถนาของพระราชบิดาได้ คือให้อยู่ในพระราชวังและรับพระ
ราชมรดก แต่กลับทรงสละราชสมบัตแิ ล้วก็ออกผนวช ซึง่ ไม่ได้เป็ นสิง่ ทีเ่ สียหายอย่างไร
เป็ นสิง่ ทีด่ ี ดีกว่าการเป็ นกษัตริยเ์ ป็ นมหาจักรพรรดิเสียอีก เพราะการเป็ นปุถชุ นฆราวาส
ย่อมมีการกระทําผิดศีลเป็ นธรรมดา ยิง่ เป็ นกษัตริยเ์ ป็ นมหาจักรพรรดิ เวลาทําสงคราม
ก็ตอ้ งมีการฆ่ากัน พระพุทธเจ้าซึง่ มีพระปัญญาสูงกว่าพระราชบิดา จึงเห็นว่าการเป็ นพระ
มหาจักรพรรดิไม่ได้ทาํ ให้ประเสริฐ ไม่ได้ทาํ ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าย
ตายเกิด
มีแต่นกั บวชผูท้ รงศีลเท่านัน้ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ นให้เลิศให้ประเสริฐได้ เพราะผูท้ รงศีลย่อมไม่
เบียดเบียนผูอ้ น่ื นัน่ เอง ทําแต่ประโยชน์ให้กบั ผูอ้ น่ื โดยถ่ายเดียว พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้
ปฏิบตั ติ ามคําสังสอนของพระราชบิ
่
ดา ทําให้พระราชบิดาต้องเศร้าโศกเสียใจเป็ นอย่าง
มาก ตอนทีท่ รงเสด็จหนีออกจากพระราชวังเพือ่ ทรงผนวช แต่หลังจากทีไ่ ด้บาํ เพ็ญเพียร
ถึง ๖ ปี จนได้ตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ได้กลับมาโปรดพระราชบิดาและพระวงศา
คณาญาติทงั้ หลายให้มดี วงตาเห็นธรรม ได้มโี อกาสบําเพ็ญให้หลุดพ้นจากความทุกข์
จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ซึง่ ไม่มใี ครจะทําให้ได้ นอกจากพระพุทธเจ้าเป็ นองค์แรก
หลังจากนัน้ ก็มพี ระอรหันตสาวกทําหน้าทีต่ ่อ ดังนัน้ เวลาทีค่ ุณพ่อคุณแม่สงสอนให้
ั่
ทาํ ใน
สิง่ ทีไ่ ม่ดี ก็ไม่ตอ้ งทําตาม ถ้าเห็นว่าการออกบวชเป็ นสิง่ ทีด่ กี ว่าการอยู่เป็ นฆราวาส ถึงแม้
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คุณพ่อคุณแม่อยากจะให้อยู่รบั มรดก รับสมบัตติ ่างๆ ถ้าเห็นว่าไม่ได้พาไปสู่ความสุข
ความเจริญทีแ่ ท้จริง ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด แล้วมีความปรารถนาทีจ่ ะ
ออกบวช ก็ทาํ ได้ ถึงแม้จะไม่เป็ นไปตามความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ก็ตาม เช่นมี
เรื่องหนึ่งในสมัยพุทธกาล มีเศรษฐีมลี ูกชายอยู่คนหนึ่ง พ่อแม่ก็หวังว่าจะมอบทรัพย์
สมบัตติ ่างๆให้กบั ลูก หลังจากทีต่ ายไปแล้ว แต่ลูกกลับมีจติ ศรัทธาออกบวชตาม
พระพุทธเจ้า ก็ขออนุญาตบวช แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อนุญาต ลูกชายก็เลยอดอาหาร ถ้า
ไม่ได้บวชก็ยอมตาย คุณพ่อคุณแม่ก็ไปขอร้องเพือ่ นๆของลูก ให้มากล่อมให้เปลีย่ นใจ
แต่กล่อมอย่างไรก็เปลีย่ นใจลูกชายไม่ได้ เพราะมีความแน่วแน่ต่อการออกบวช จนใน
ทีส่ ุดก็ตอ้ งอนุญาตให้ลูกบวช
เพราะสิง่ ทีล่ ูกทําไม่ได้เป็ นสิง่ ทีเ่ สียหายอย่างไร เพียงแต่ไม่ได้เป็ นไปตามความปรารถนา
ของคุณพ่อคุณแม่เท่านัน้ เอง แต่กลับจะเป็ นการดีเสียอีก เพราะเมือ่ ลูกได้บวชได้ปฏิบตั ิ
ธรรมจนบรรลุเป็ นพระอรหันต์แล้ว ก็จะได้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของคุณพ่อคุณแม่ต่อไป ดังที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงช่วยให้พระราชบิดาและพระราชมารดา ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่ง
การเวียนว่ายตายเกิด พระราชบิดาก็ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ๗ วันก่อนทีจ่ ะเสด็จ
สวรรคตไป ส่วนพระราชมารดาถึงแม้จะได้เสด็จสวรรคตไปตัง้ แต่วนั ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
ประสูติ
พระพุทธเจ้าก็ทรงส่งกระแสจิตของพระองค์ไปค้นหาพระราชมารดาทีอ่ ยูใ่ น
สวรรค์ จนได้พบ ได้อบรมสังสอนพระราชมารดา
่
จนได้บรรลุเป็ นพระโสดาบัน ไม่ตอ้ ง
ไปเกิดในอบายอีกต่อไป ผูท้ ย่ี งั ไม่ได้บรรลุตงั้ แต่พระโสดาบันขึ้นไป ยังต้องไปเกิดใน
อบาย ไปเกิดเป็ นเดรัจฉานบ้าง เป็ นเปรตบ้าง เป็ นอสุรกายบ้าง เป็ นสัตว์นรกบ้าง
เนื่องจากบาปกรรมทีเ่ คยทําไว้ในอดีต แต่ถ ้าได้บรรลุเป็ นโสดาบันแล้ว จะไม่ตอ้ งกลับไป
เกิดในอบายอีกต่อไปจะมีภพชาติเหลือไม่เกิน ๗ ชาติ ก็จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ สิ้นสุด
แห่งการเวียนว่ายตายเกิด นี่คอื สิง่ ทีน่ กั บวชในพระพุทธศาสนาจะสอนให้ผูอ้ น่ื บําเพ็ญ
และบรรลุได้ การบวชจึงถือว่าเป็ นเรื่องทีด่ ี ถ้าคุณพ่อคุณแม่มลี ูกไม่วา่ จะเป็ นหญิงหรือ
ชาย มีความปรารถนาทีจ่ ะออกบวช ก็ควรอนุโมทนา อย่าไปขัดขวาง อย่าไปเสียใจ
เพราะเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ ผลทีไ่ ด้จากการบวชมีคุณค่ากว่าสมบัตขิ ้าวของเงินทอง
ต่างๆ ทีจ่ ะมอบให้กบั ลูกได้ เป็ นการทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างดีทส่ี ุด
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พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ต่อให้เลี้ยงดูบดิ ามารดาอย่างดีขนาดไหนก็ตาม จะแบกท่านไว้
บนบ่าบนไหล่ทงั้ ๒ ข้าง ให้ท่านขับถ่ายรดตัวลูกมากน้อยเพียงไรก็ตาม ก็ยงั ไม่สามารถ
ทดแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ได้ มีวธิ ีเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะทดแทนได้หมดเลยก็คอื การ
ทําให้คุณพ่อคุณแม่ได้บรรลุเป็ นพระโสดาบันขึ้นมา ตัง้ มันอยู
่ ่กบั พระรัตนตรัย ตัง้ มันอยู
่ ่
กับการทําบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม
จึงควรรําลึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอ กราบท่านอยู่เสมอ ไม่วา่ จะอยู่ต่อ
หน้าหรือลับหลัง ถึงแม้จะไม่ได้อยู่บา้ นเดียวกันก็กราบท่านได้ รําลึกถึงท่านได้ เพราะ
ไม่ได้ทาํ เพือ่ เอาหน้าเอาตา แต่เป็ นอุบายสอนใจให้ราํ ลึกถึงพระคุณอันยิง่ ใหญ่ของบิดา
มารดา เพือ่ จะได้ไม่ลมื จะได้ทดแทนบุญคุณในเวลาทีท่ าํ ได้ ถ้าอยู่ดว้ ยกันก็คอยรับใช้
ท่าน คอยดูแลท่าน คอยช่วยเหลือท่าน ให้ความเคารพ ให้ความเชื่อฟัง ถ้าท่านตายจาก
เราไปแล้ว ก็ให้ทาํ บุญอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลไป เผือ่ ท่านยังมีความจําเป็ นทีย่ งั ต้องอาศัย
บุญอุทศิ อยู่ จะได้ไปเกิดในภพต่อไปได้ นี่คอื เรื่องของความกตัญ�ูกตเวที ทีเ่ ป็ น
คุณธรรมทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ของผูท้ ป่ี รารถนาเป็ นคนดี เป็ นคนน่านับถือ ต้องมีความ
กตัญ�ูกตเวที ไม่ตอ้ งอายถึงแม้พ่อแม่จะตํา่ ต้อย จะยากจนอย่างไร ก็ไม่ตอ้ งอาย
เพราะไม่ได้เป็ นสิง่ เสียหายอย่างไร แต่ความอับอายขายหน้า ไม่กล้าบอกคนอืน่ ว่าเป็ นพ่อ
แม่ของตนต่างหาก ทีเ่ ป็ นสิง่ ทีเ่ สียหายมากกว่า เพราะพ่อแม่เป็ นพระอรหันต์ของลูกๆ
เป็ นผูป้ ระเสริฐ ทีล่ ูกกล้าประกาศให้ผูอ้ น่ื รู้เสมอ เช่นพระสารีบตุ ร ทีไ่ ม่อบั อายเลยทีจ่ ะ
พูดถึงคนทีม่ พี ระคุณต่อท่าน แม้จะเคยให้ข้าวท่านเพียงทัพพีเดียว ท่านถือว่ามีบญ
ุ คุณ
กับท่านอย่างยิง่ แล้ว บุคคลนี้เคยใส่บาตรให้พระสารีบตุ รครัง้ หนึ่ง ด้วยข้าว ๑ ทัพพี
ต่อมามีความปรารถนาออกบวช ก็ไปขอบวชกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงถามสงฆ์
ว่ามีใครรู้จกั ชายคนนี้บา้ ง พระสารีบตุ รทรงกราบทูลว่าเคยตักบาตรให้ ๑ ทัพพี
พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้บวชได้ นี่แหละคือความยิง่ ใหญ่ของคน อยู่ทค่ี วามกตัญ�ู
แม้พระสารีบตุ รจะเป็ นถึงอัครสาวกของพระพุทธเจ้า เป็ นพระอรหันต์ แต่ก็ไม่ลมื บุญคุณ
ของคนธรรมดาสามัญ ทีเ่ คยตักข้าวให้ท่าน ๑ ทัพพี
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แล้วกับพ่อแม่ทม่ี บี ญ
ุ คุณอย่างมากกับเรา ทําไมจะต้องอับอายขายหน้าใครด้วย ควร
ภูมใิ จประกาศให้ทุกคนรู้วา่ นี่คอื คุณพ่อคุณแม่ของเรา แล้วเราจะมีความสุขใจสบายใจ
เป็ นบุญเป็ นกุศล เป็ นฐานทีจ่ ะสนับสนุนให้ทาํ ความดีต่างๆให้มากขึ้นไป ให้มสี มั มา
คารวะ เสียสละ เมตตากรุณาต่อเพือ่ นร่วมโลก นี่คอื ธรรมะทีจ่ ะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไป
เรื่อยๆ จนได้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า เป็ นพระอรหันต์ไปในทีส่ ุด เช่นเดียวกับ
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลาย ได้บาํ เพ็ญมาในอดีต ท่านก็เริ่มต้นจากความ
กตัญ�ูกตเวทีน้ ีเอง รําลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ ตัง้ ตนอยู่ในโอวาทของคุณ
พ่อคุณแม่ ไม่ประพฤติตนให้เสียหาย ให้คุณพ่อคุณแม่ตอ้ งเสียอกเสียใจ ต้องทุกข์กงั วล
ใจ จนได้ไปถึงจุดทีส่ ูงสุดทีจ่ ติ ใจจะไปถึงได้ ก็คอื พระนิพพาน เป็ นรางวัลอันประเสริฐ
ปรมัง สุขงั บรมสุข เป็ นความสุขทีไ่ ม่เสือ่ มคลาย อยู่กบั ใจไปตลอดอนันตกาล นี่คอื ผล
ของความกตัญ�ูกตเวที จึงขอฝากเรื่องความกตัญ�ูกตเวทีน้ ี ให้เอาไปพินิจพิจารณา
เนื่องในวันแม่แห่งชาติน้ ี เพือ่ ประโยชน์สุขและความเจริญทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็
เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๖๑

บวชเรียน

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๐
เวลาทําบุญเราจะถวายสิง่ ของหลายอย่างด้วยกัน โดยพื้นๆก็ถวายอาหารคาวหวาน ถวาย
สังฆทาน ในกรณีพเิ ศษก็ถวายผ้าไตร ถวายพระพุทธรู ป ถ้าเป็ นเทศกาลเข้าพรรษา ก็
ถวายผ้าอาบนํา้ ฝน ถวายเทียนพรรษา เพราะเทียนเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น ในสมัยโบราณไม่มี
ไฟฟ้ าใช้ ต้องอาศัยเทียนให้แสงสว่าง ในสมัยโบราณไม่มกี ารศึกษาเหมือนในสมัยนี้ ไม่มี
โรงเรียน ไม่มมี หาวิทยาลัย จะศึกษาหาวิชาความรู้ก็ตอ้ งบวชเรียน จึงเป็ นธรรมเนียม
ประเพณีของชายไทย ทีม่ อี ายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์จะออกบวช ศึกษาหาวิชาความรู้ไว้เป็ น
เครื่องนําทาง พาชีวติ ให้ไปสู่ความสุขความเจริญ ให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์และความ
เสือ่ มเสียทัง้ หลาย เมือ่ ถึงเวลาเข้าพรรษา จึงมีผูม้ จี ติ ศรัทธาออกบวชกันเป็ นจํานวนมาก
จึงต้องทําเทียนถวายเป็ นกรณีพเิ ศษ เพราะจะได้มไี ว้ใช้ตลอด ๓ เดือนในยามคํา่ คืน ไม่
ว่าจะเป็ นการไหว้พระสวดมนต์ก็ดี การศึกษารํา่ เรียนก็ดี ก็ตอ้ งอาศัยแสงสว่าง แต่ใน
สมัยปัจจุบนั มีไฟฟ้ าแล้ว จึงไม่เข้าใจว่าทําไมต้องถวายเทียนกัน เพราะเป็ นธรรมเนียมที่
ได้ทาํ กันมา จนฝังอยู่ในชีวติ จิตใจของชาวพุทธเรา ในสมัยนี้จงึ ถวายพวกหลอดไฟ ถวาย
สิง่ ทีจ่ ะทําให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาแทน
ในสมัยโบราณถือการบวชเรียนเป็ นเรื่องสําคัญมาก เพราะจะทําให้ผู ้บวชมีความรู้เป็ นที่
พึง่ ความรู้ในทางพระพุทธศาสนา สําคัญกว่าความรู้ทางโลกมาก ความรู้ทางโลกถึงแม้
จะเป็ นขัน้ ปริญญาเอก ถ้าไม่มคี วามรู้ทางศาสนาเลย ก็จะเอาตัวไม่รอด ดังสุภาษิตทีว่ า่
ความรูท้ ่วมหัว เอาตัวไม่รอด ไม่รอดพ้นจากความทุกข์ความวุน่ วายใจทัง้ หลายนัน่ เอง
ต่อให้เรียนจบถึงขัน้ ปริญญาเอก ถ้าไม่ได้ศึกษาทางศาสนาเลย ก็จะต้องถูกความทุกข์
ความวุน่ วายใจ ความเดือดร้อนใจ ความกังวลใจ ความหวาดกลัว คอยรุมเร้าจิตใจอยู่
ตลอดเวลา ความรู้ทางโลกนี้เป็ นความรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพ เป็ นวิชาชีพแต่ไม่เป็ นวิชา
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ธรรม ไม่ได้เป็ นทีพ่ ง่ึ ไม่ได้เป็ นสรณะของจิตใจ สรณะของจิตใจก็คอื ธัมมัง สรณัง คัจฉา
มิ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมคําสอน ศึกษาแต่วชิ าความรู้
ทางโลก ก็จะหลีกเลีย่ งหนีความทุกข์ไปไม่ได้ จะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ เวลา
เกิดสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา เช่นพลัดพรากจากคนทีร่ กั ไป พลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั ไป ถ้าไม่มี
สติปญั ญาพอทีจ่ ะยับยัง้ ความทุกข์ได้ ก็อาจจะเป็ นเหตุให้ทาํ ลายชีวติ ของตน มีคนเป็ น
จํานวนมากทีห่ ลังจากสูญเสียสิง่ ทีร่ กั ไปแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลหรือเป็ นวัตถุ ก็จะมีความ
เสียใจจนไม่อยากจะอยู่ต่อไป อยากจะตาย ไม่รู้วา่ จะอยู่ไปทําไม นี่เป็ นเพราะไม่ได้ศึกษา
ไม่ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าได้ยนิ แล้ว จะรู้จกั หักห้ามจิตใจ
เพราะทรงสอนให้รู้วา่ เราอยู่ในโลกของความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ของความเกิดแก่เจ็บ
ตาย ของการพลัดพรากจากกัน ไม่มใี ครจะอยู่ไปได้ตลอด ไม่มใี ครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย
ทุกคนต้องแก่ ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องตายไปสักวันหนึ่ง
นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราควรศึกษาทําความเข้าใจ สอนใจให้รบั กับความจริงนี้ให้ได้ ถ้ารับได้เราก็จะ
เตรียมตัวรับกับสภาพต่างๆ จะไม่ยดึ ติดกับสิง่ ต่างๆ เมือ่ ไม่ยดึ ติดแล้ว เวลาสิง่ ต่างๆจาก
เราไป จะไม่ทาํ ให้เราเสียอกเสียใจ ถ้าไม่สอนใจให้ปล่อยวาง ได้อะไรมาก็ดอี กดีใจ หลง
ยึดติด อยากจะให้อยู่ไปนานๆ ให้ดไี ปนานๆ พอเกิดการเปลีย่ นแปลงไป เกิดการ
สูญเสียไป ก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจ ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ แล้ว ก็จะไม่หวังอะไรกับสิง่ ทีม่ อี ยู่กบั
สิง่ ทีไ่ ด้มา มีก็ใช้ไป ดูแลรักษาไป ตามอัตภาพ ตามความสามารถ เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะจาก
ไป ก็ปล่อยให้จากไปโดยดี ตราบทีย่ งั มีลมหายใจอยู่ ถ้ายังต้องการอะไร ก็หาใหม่ได้
เวลามาเกิด ก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมา มาตัวเปล่าๆ มาหาสิง่ ต่างๆในภายหลัง หามาได้
แล้วก็จากไป ก็หาใหม่อกี ถ้าลุม่ หลงกับสิง่ ทีไ่ ด้มา อยากจะให้อยู่ไปตลอด พอจากไปก็
จะทุกข์ทรมานใจ อาจจะทนอยู่ต่อไปไม่ได้ เพราะความหลงหลอกให้คดิ ว่า จะอยู่ต่อไป
ไม่ได้แล้ว ซึง่ ไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ เลย ถ้ามีสติมปี ญั ญาคิดสักหน่อย ก็จะคิดว่า เราทําอะไร
ไม่ได้กบั เรื่องของคนและสิง่ ต่างๆ เขาจะมาเขาจะไปเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ ถ้าไม่ไปยึดไป
ติดก็จะไม่เดือดร้อน เช่นฝนตก เรารู้วา่ เราควบคุมบังคับฝนไม่ได้ อยากจะให้ฝนตกทุก
วันไม่ได้ ฝนจะตกเมือ่ ไหร่ก็บงั คับไม่ได้ เราก็เลยไม่ได้ไปยึดติดกับฝน ปล่อยให้ฝน
เป็ นไปตามเรื่องของเขา ฝนจะมาก็มา ฝนจะไปก็ไป เราก็เลยไม่เดือดร้อนกับเรื่องฝน
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ฉันใดถ้าสอนจิตใจไม่ให้ยดึ ติดกับสิง่ ต่างๆแล้ว ก็จะไม่เดือดร้อนกับสิง่ ต่างๆ ใครจะมา
ใครจะไป ใครจะเป็ นใครจะตาย ก็ปล่อยให้เป็ นไป เราก็อยู่ตามประสาของเรา เราอยูไ่ ด้
มีความสุขได้ โดยไม่ตอ้ งมีอะไรเลย
ไม่เช่นนัน้ พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลายก็จะอยู่ไม่ได้ แต่ท่านอยู่ได้ เพราะท่านรู้
วิธีอยู่โดยไม่ตอ้ งมีอะไรให้ความสุข ท่านหาความสุขภายในตัวของท่านได้ ด้วยการ
ทําบุญให้ทาน รักษาศีล ภาวนา ทําจิตใจให้สงบ ให้ฉลาดรู้ทนั สิง่ ต่างๆ ว่าไม่เทีย่ ง ไม่ได้
ให้ความสุข ไม่ใช่สมบัตขิ องเรา นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราสามารถทําให้กบั ตัวเราได้ ถ้าทําบุญให้ทาน
อยู่เรื่อยๆ ไม่หวงสมบัตขิ ้าวของเงินทอง มีเกินความจําเป็ นมีเหลือใช้ ก็ไม่เก็บเอาไว้ให้
เป็ นภาระ ต้องคอยดูแลรักษา เอาไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื เห็นใครตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน ก็
เอาไปช่วยเขา ทําอย่างนี้บ่อยๆ ก็จะไม่ยดึ ติดกับข้าวของเงินทองต่างๆ เวลาเสียข้าวของ
เงินทองไป จะไม่เสียอกเสียใจ จะสบายใจเสียอีก หมดปัญหาไป ไม่ตอ้ งคอยดูแล ถ้าไม่
พอใช้ก็หาใหม่ได้ แต่จะอยู่แบบประหยัดมัธยัสถ์ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟื อย จะไม่ซ้อื ของ
ฟุ่มเฟื อย เพราะไม่ได้ให้ความสุขทีแ่ ท้จริง ให้ความสุขเพียงวันสองวัน ได้อะไรมาใหม่ๆก็
ดีอกดีใจ หลังจากนัน้ ก็เก็บเอาไว้ในตูไ้ ม่สนใจกับมันอีกเลย แล้วก็อยากจะได้ใหม่อกี
เสื้อผ้ารองเท้าจึงเต็มตูล้ ้นตู ้ แต่ใจก็ยงั หิวยังอยากยังต้องการอยู่ เพราะไม่ได้ดูแลรักษา
ใจ วิธีทจ่ี ะดูแลรักษาใจให้อม่ิ ให้สุขให้พอ ก็คอื เอาเงินทีจ่ ะไปซื้อของฟุ่มเฟื อย ไปแจกให้
ผูอ้ น่ื เอาไปทําบุญทําทาน พอได้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื แล้ว จะมีความสุขใจภูมใิ จอิม่ เอิบใจ
พอใจ ไม่เหมือนกับเวลาทีเ่ อาเงินไปเทีย่ วไปซื้อของฟุ่มเฟื อย จะไม่มคี วามรู้สกึ อย่างนี้ มี
แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว อยากจะได้อกี อยากจะออกไปเทีย่ วอีก อยากจะซื้อข้าวซื้อ
ของอีก
ถ้าได้ทาํ บุญช่วยเหลือผูอ้ น่ื แล้ว อยู่บา้ นเฉยๆก็มคี วามสุข ไม่คดิ อยากจะออกไปเทีย่ ว ไป
ซื้อของฟุ่มเฟื อย มีแต่อยากจะไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื อีก เพราะทําให้จติ ใจมีความสงบสุข นี่
คือการสร้างความสุขให้กบั เรา โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาอาศัยสิง่ ภายนอก ถ้าต้องพึง่ พาอาศัย
แล้ว จะเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลา พอใช้เงินหมด ก็ตอ้ งหามาใหม่ เพือ่ จะได้ใช้อกี ถ้า
ทําบุญให้ทานหมด จะไม่เดือดร้อนไปหาเงินมาทําบุญทําทานอีก เพราะการทําบุญทําทาน
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เป็ นการปล่อยวางเงินทอง ทําให้ใจมีความสุขความอิม่ พอ นี่คอื วิธีสร้างความสุขทีแ่ ท้จริง
ทีไ่ ด้จากการศึกษาบวชเรียน ฟังเทศน์ฟงั ธรรมทุกวันพระ อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาทํา
กันอย่างสมํา่ เสมอ จะได้มคี วามรู้ไว้ดูแลรักษาใจ ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ปราศจาก
ความทุกข์ความวุน่ วายทัง้ หลาย นี่คอื ความรู้ขนั้ ที่ ๑ การทําบุญให้ทาน ความรู้ขนั้ ที่ ๒ ก็
คือการไม่เบียดเบียนกัน ทีจ่ ะป้ องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ความกังวลใจ
เพราะเวลาเบียดเบียนผูอ้ น่ื จะเกิดความกังวลเกิดความกลัว ทีจ่ ะต้องถูกจับไปลงโทษ
เช่นไปลักทรัพย์ก็ดี ไปฆ่าก็ดี ไปฉ้อโกงก็ดี ไปโกหกหลอกลวงก็ดี ถ้าไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื
ก็จะอยู่อย่างสบายอกสบายใจ นี่คอื การรักษาตน ให้อยู่ไกลจากความทุกข์ ความวุน่ วาย
ใจ ด้วยการไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื มีศีล ๕ เป็ นสมบัตปิ ระจําใจ ต้องรักษาศีล ๕ ไว้ให้ได้
ตลอดเวลา ไม่วา่ จะอยู่ในวัดหรือนอกวัด ไม่วา่ จะสมาทานหรือไม่ การสมาทานเป็ นเพียง
พิธีกรรมเท่านัน้ เอง ถ้ารู้แล้วว่าศีล ๕ มีคุณมีประโยชน์อย่างไร ช่วยเราได้อย่างไร ก็
รักษาไปเรื่อยๆ
ไม่ตอ้ งมาสมาทานในวันพระ ไม่ตอ้ งมีพระมาให้ศีล พระเพียงแต่บอกว่าศีลมีอะไรบ้าง
เช่นมีการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ
เสพสุรายาเมา ถ้าไม่ทาํ ทัง้ ๕ ข้อนี้แล้ว จิตใจจะสบาย ไม่วนุ่ วาย ไม่มเี รื่องไม่มปี ญั หา
ต่างๆ อยู่ทต่ี วั เรา ไม่ได้อยู่ทค่ี นอืน่ ปัญหาต่างๆเราเป็ นคนสร้างขึ้นมาเอง เพราะไม่รู้จกั
วิธีรกั ษาใจ เวลาอยากจะได้อะไรมากๆ ก็พยายามหามาให้ได้ ไม่วา่ จะด้วยวิธีใด ถ้าต้อง
ลักทรัพย์ก็จะทํา ต้องพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงก็จะทํา ผลเสียหายก็ตอ้ งตามมา ถ้า
ได้มาบวชเรียน ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอน ก็จะรู้วา่ ต้องรักษาศีล ๕ ถ้ารักษาได้แล้ว
จิตใจก็จะมีความสงบความสุขความสบาย ทีน้ ีก็อยากจะมีความสงบให้มากยิง่ ขึ้นไปอีก
ก็จะสนใจกับการภาวนา นัง่ สมาธิเดินจงกรม เพราะจะทําให้มคี วามสงบมากยิง่ ขึ้น ยิง่
กว่าการรักษาศีล จะมีความอิม่ ความพอ ไม่หวิ ไม่อยากกับอะไรทัง้ สิ้น ไม่ตอ้ งไปดิ้นรน
ไปหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้มาให้ความสุข เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลาย ทีไ่ ด้บาํ เพ็ญ
ทานศีลภาวนาจนจิตใจถึงจุดอิม่ ตัวเต็มทีแ่ ล้ว ทานก็ได้บริจาคหมดแล้ว ไม่วา่ จะเป็ น
สมบัตขิ า้ วของเงินทองต่างๆ สามีภรรยาบุตรธิดา ก็บริจาคไปหมดแล้ว เวลาออกบวชก็
ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลย ไปตัวเปล่าๆ มีสมบัตเิ พียง ๘ ชิ้น ไว้สําหรับดูแลรักษาชีวติ
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เท่านัน้ เอง คือผ้า ๓ ผืน บาตร ๑ ใบ มีดโกน ๑ เล่ม ประคดเอว ๑ อัน เข็มกับด้าย ๑
ชุด ทีก่ รองนํา้ ๑ อัน นี่คอื สมบัตขิ องพระ มีเท่านี้ก็อยู่ได้แล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องมีอะไร
มากมาย เพราะมีอะไรมากเท่าไหร่ ก็จะมีความทุกข์มากขึ้นไปเท่านัน้ มีอะไรก็ตอ้ งคอย
ห่วง คอยกังวล คอยดูแลรักษา เมือ่ จากไปหายไป ก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้
นักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าจึงไม่สนใจมีสมบัตเิ กินความจําเป็ น ทรงมีเท่าทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้
สําหรับนักบวชมีเพียงบริขาร ๘ ทีเ่ รียกว่าอัฐบริขาร ก็พอเพียงกับการดํารงชีพแล้ว
สําหรับญาติโยมก็ให้พจิ ารณาดูเอา อะไรทีจ่ าํ เป็ นมีไว้ ไม่จาํ เป็ นก็อย่าไปมี ต้องมีเสื้อผ้า
ไว้ใส่สกั กี่ชดุ ก็พจิ ารณาดู ถ้าชุดไหนไม่ได้ใส่เลย ก็เอาไปแจกเป็ นทานดีกว่า เป็ นบุญเป็ น
กุศล เป็ นการปล่อยวาง เป็ นการทําให้ใจมีความสุขความอิม่ จะไม่อยากจะได้ข ้าวของเงิน
ทอง ไม่ตอ้ งดิ้นรนหามาด้วยวิธีทม่ี ชิ อบ ก็จะมีศีลไปในตัว ถ้าทําบุญให้ทานอยู่บ่อยๆ
แล้ว จะไม่ชอบเบียดเบียนผูอ้ น่ื เวลาอยากจะได้อะไรก็จะหามาด้วยความถูกต้อง ไม่ไป
โกหกหลอกลวง ไม่ไปแย่งสามีแย่งภรรยาของผูอ้ น่ื ไม่ไปลักทรัพย์ไปฉ้อโกง ทําไปก็จะมี
แต่ความทุกข์ความวุน่ วายใจตามมา เมือ่ มีศีลมีความสงบแล้ว ก็อยากจะบําเพ็ญภาวนา
อยากทําจิตใจให้สงบมากยิง่ ขึ้น ก็จะหาเวลาเข้าวัดมากขึ้น ถ้าอยู่บา้ นก็จะหาเวลาภาวนา
แทนทีจ่ ะดูหนังดูโทรทัศน์ฟงั เพลง ก็จะสวดมนต์ จะนัง่ สมาธิแทน จะอ่านหนังสือธรรมะ
จะทําให้จติ ใจมีความอิม่ เอิบ มีความสุข อยู่เฉยๆก็มคี วามสุข ไม่ตอ้ งมีอะไรมาบํารุง
บําเรอเหมือนเมือ่ ก่อน ทีอ่ ยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องเปิ ดวิทยุฟงั ต้องเปิ ดโทรทัศน์ดู ต้องออกไป
เทีย่ ว ต้องออกไปซื้อข้าวซื้อของ พอจิตใจมีความสงบ ทีเ่ กิดจากการทําบุญให้ทานรักษา
ศีลภาวนาแล้ว อยู่บา้ นก็มคี วามสุข ไม่มที ไ่ี หนจะมีความสุขเท่ากับบ้านของเรา เพราะมี
ของทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์ มีอาหาร มีทห่ี ลับทีน่ อน มีหอ้ งนํา้ ห้องท่า แสนจะสบาย
ไม่เหมือนกับเวลาทีอ่ อกไปข้างนอก แสนจะลําบาก ต้องแย่งกันกิน แย่งกันเข้าห้องนํา้
เพราะไม่ดูแลใจของเรา จึงทําให้ใจหิว ต้องออกไปหาความสุขภายนอกบ้าน แทนทีจ่ ะ
เป็ นความสุข กลับเป็ นความทุกข์เสียมากกว่า ไหนจะต้องไปเสีย่ งภัยกับอุบตั เิ หตุบนท้อง
ถนน กับคนไม่ดี ไปอยู่ทเ่ี ปลีย่ วก็อาจจะถูจ้ ถี ูกปล้นถูกฆ่าตายได้ นี่คอื ปัญหาของคนที่
ไม่ได้เข้าวัด ไม่มคี วามรู้ทางศาสนา มีแต่ความรู้ทางโลก สามารถหาเงินหาทองได้มาเป็ น
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จํานวนมาก แล้วก็เอาเงินไปซื้อไปเทีย่ วไปเสีย่ งภัย แทนทีม่ เี งินแล้วจะมีความสุข กลับ
ต้องเสียเวลากับการใช้เงินใช้ทอง เมือ่ ใช้หมดไปก็ตอ้ งไปหามาใหม่ ก็จะทําอย่างนี้ไป
เรื่อยๆจนวันตาย ก็จะหาความสุขไม่เจอ ถ้าไม่ได้เข้าวัด ไม่ได้บวชเรียน ไม่ได้ฟงั เทศน์
ฟังธรรม ถ้าได้ฟงั แล้ว ก็จะรู้วธิ ีสร้างความสุข วิธีปดั เป่ าป้ องกันความทุกข์ต่างๆ ไม่ให้
เข้ามาเหยียบยํา่ ทําลายจิตใจ นี่คอื ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการบวชเรียน จากการศึกษา
พระธรรมคําสอน จากการฟังเทศน์ฟงั ธรรม จึงควรศึกษาวิชาทางศาสนา อย่าไปหลงกับ
วิชาทางโลก เพราะจะเอาตัวไม่รอด การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๖๒

ใบไม้ในกํามือ
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐

การฟังเทศน์ฟงั ธรรมมีคุณมีประโยชน์มาก เป็ นสิริมงคลอย่างแท้จริง เพราะฟังแล้วจะ
เกิดกุศลความฉลาด
ความรู้ทางธรรมะมีความสําคัญต่อการอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข
ปราศจากความทุกข์ ความวุน่ วายใจต่างๆ ความรู้ทางโลกแม้จะมีมากเพียงใดก็ตาม ก็
เป็ นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอด เพราะดับความทุกข์ใจ ความวุน่ วายใจ ความกังวล
ใจไม่ได้ มีแต่ความรู้ในทางธรรมเท่านัน้ ทีจ่ ะดับได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรา
ศึกษาพระธรรมคําสอนอยู่เรื่อยๆ แล้วนําเอาไปปฏิบตั ิ เพือ่ ผลดีงามทีจ่ ะตามมาต่อไป ไม่
ต้องสนใจความรู้ทางโลกมากจนเกินไป ไม่ตอ้ งเสียใจถ้าไม่ได้เรียนจบปริญญา ไม่ได้
เรียนสูงๆ เรียนไปก็เท่านัน้ สูเ้ รียนทางธรรมไม่ได้ จะทําให้อยู่เย็นเป็ นสุข ไม่วา่ จะยากดี
มีจน ถ้ามีธรรมะแล้ว ถึงแม้จะยากจนไม่ได้เรียนจบปริญญา ก็จะมีความสุขมากกว่าได้
เรียนจบปริญญา มีความรํา่ รวยระดับมหาเศรษฐี แต่ไม่มธี รรมะ พระพุทธเจ้าจึงทรง
สอนแต่ธรรมะ ทัง้ ๆทีท่ รงรู้เรื่องอืน่ มาก แต่ไม่ทรงนําเอามาสังสอน
่
เพราะไม่เกิด
ประโยชน์ ไม่ได้นาํ ไปสู่ความดับทุกข์ สู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ทรงหยิบ
ใบไม้ขึ้นมากํามือหนึ่งแล้วทรงถามพระภิกษุวา่ ใบไม้ทีอ่ ยู่ในมือของตถาคต กับใบไม้ที่
อยู่ในป่ าทัง้ หมด ส่วนไหนจะมากกว่ากัน พระภิกษุก็ทูลตอบไปว่า ใบไม้ในกํามือมีเพียง
นิดเดียว จะไปมากกว่าทีม่ อี ยู่ในป่ าได้อย่างไร พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า ความรู้ทต่ี ถาคต
รู้ก็เป็ นเหมือนใบไม้ในป่ า มีเป็ นจํานวนมาก แต่ไม่ได้นาํ เอามาสังสอน
่
สิง่ ทีส่ อนเป็ น
เหมือนใบไม้ในกํามือ แต่มคี วามสําคัญอย่างยิง่ ต่อการดูแลรักษาจิตใจ ให้อยู่เหนือ
ความทุกข์ต่างๆ ให้สนใจธรรมะคําสอนก็พอแล้ว ไม่ตอ้ งสนใจความรู้อน่ื ๆ ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร เป็ นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ความรู้ทต่ี ถาคตสอนมีอยู่เพียง ๗ ข้อ
เท่านัน้ เอง ให้เรียนรู้จนเข้าใจ แล้วนําเอาไปปฏิบตั ิ เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ความทุกข์ ความ
วุน่ วายใจ ความกังวลใจ มาเหยียบยํา่ ทําลายจิตใจ ความรู้ทงั้ ๗ ข้อมีดงั ต่อไปนี้คอื ๑. รู้
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เหตุ ๒. รู้ผล ๓. รู้ตน ๔. รู้บคุ คล ๕. รู้สงั คม ๖. รู้กาลเทศะ ๗. รู้ประมาณ ถ้ารู้แล้ว
ปฏิบตั ติ ามได้ ก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็ นสุข ความเจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียว จะไม่มี
ความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ความกังวลใจเลย จึงควรจะศึกษาความรู้ทงั้ ๗ ข้อนี้ให้ดี
แล้วปฏิบตั ใิ ห้ถูก
ข้อที่ ๑. ทรงสอนให้รู้เหตุ คือการกระทําทางกายวาจาใจ ทําแล้วจะมีผลตามมา รู้วา่ ต้อง
มีเหตุก่อนผลถึงจะตามมา การกระทําทําได้ ๓ วิธีดว้ ยกัน ทําดี ทําไม่ดี ทําทีไ่ ม่ใช่ดแี ละ
ไม่ใช่ไม่ดี เมือ่ ทําแล้วก็จะมีผลตามมา ๓ ประการเช่นเดียวกันคือ ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่
ทําไม่ดไี ม่ชวั ่ ได้ไม่ดไี ม่ชวั ่ เรียกว่ารู้ เหมือนกับการปลูกต้นไม้ ถ้าปลูกต้นมะม่วงผลก็
จะต้องเป็ นมะม่วง ถ้าปลูกส้มผลก็จะต้องเป็ นส้ม จะเป็ นอย่างอืน่ ไปไม่ได้ ฉันใดการ
กระทําทีเ่ ป็ นเหตุก็เป็ นเช่นนัน้ ทําดีย่อมได้ดี ทําชัว่ ย่อมได้ชวั ่ ไม่ทาํ ดีหรือชัว่ ย่อมไม่ได้
ผลดีหรือชัว่ ถ้าต้องการความสุขความเจริญก็ตอ้ งทําความดี ถ้าไม่ตอ้ งการความทุกข์
ความเสือ่ มเสีย ก็ตอ้ งละการกระทําความชัว่ นี่คอื รู้เหตุและรู้ผล เมือ่ รู้แล้วก็ตอ้ งนําเอา
ไปปฏิบตั ิ เช่นอยากจะได้ความสุขความเจริญ ก็ตอ้ งทําความดี เช่นมีความกตัญ�ู
กตเวที มีสมั มาคารวะ มีการเสียสละ มีการให้ มีความเมตตากรุณา ทําไปแล้วจะมีแต่
ผลดีตามมา ทัง้ ทีเ่ กิดภายในใจและจากผูอ้ น่ื ทําความดีแล้วจะมีความสุขใจภูมใิ จ ผูอ้ ่นื ก็
ยินดีสนับสนุนยกย่องสรรเสริญ ส่วนการกระทําบาป ทําความชัว่ ทําไม่ดี ก็จะนําผลทีไ่ ม่
ดีมาให้เกิด เช่นการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพ
สุรายาเมา จะนํามาซึง่ ความทุกข์ ความเสือ่ มเสีย จะเป็ นทีน่ ่ารังเกียจ น่าประณาม น่าจับ
ไปลงโทษ ไม่น่ายกย่องสรรเสริญ
นี่คอื การรู้เหตุรู้ผล ให้คดิ ให้จาํ ไว้เสมอว่าผลเกิดจากเหตุ ผลดีเกิดจากการทําความดี ผล
ไม่ดเี กิดจากการทําไม่ดี ไม่ได้เกิดจากผูอ้ น่ื เกิดจากการกระทําของเราทัง้ นัน้ ถ้าต้องการ
ผลทีด่ กี ็ตอ้ งทําความดี ไม่ตอ้ งไปขอจากใคร ไม่ตอ้ งไปขอจากพระวิเศษ เพราะท่านให้
เราไม่ได้ ให้ได้อย่างมากก็คอื อวยพร ให้มคี วามสุขมีความเจริญ แต่ไม่ได้เป็ นเหตุทจ่ี ะทํา
ให้สุขให้เจริญ คําอวยพรเป็ นเพียงการแสดงความปรารถนาดีเท่านัน้ ไม่ได้ทาํ ให้สุขและ
เจริญ ต้องเกิดจากการทําความดีเท่านัน้ ถ้าไม่ตอ้ งการความเสือ่ มเสียความหายนะ ก็
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ต้องละเว้นจากการทําบาป ถ้าไม่ทาํ บาปแล้วจะไม่มคี วามเสือ่ มเสียตามมา ไม่มคี วามทุกข์
ตามมา ยังมีเหตุอกี อย่างหนึ่งทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนก็
่
คอื เหตุทจ่ี ะทําให้เกิดความ
ทุกข์ เหตุทจ่ี ะทําให้ความทุกข์ดบั เหตุทจ่ี ะทําให้เกิดความทุกข์ก็คอื ความอยากต่างๆ ถ้า
มีความอยากแล้วใจจะไม่น่ิง ไม่สงบ ไม่อม่ิ ไม่พอ ต้องดิ้นรนหาสิง่ ทีอ่ ยาก พระพุทธเจ้า
จึงทรงสอนให้รู้เหตุของความทุกข์ใจ ว่าเกิดจากความอยาก อยากในรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ อยากมีอยากเป็ น อยากไม่มอี ยากไม่เป็ น เวลาอยากจะออกไปเทีย่ วแล้วไม่ได้
ออกไปก็จะมีความทุกข์ความวุน่ วายใจ เวลาอยากเป็ นอะไรแล้วไม่ได้เป็ น ก็จะเกิดความ
ทุกข์ความวุน่ วายใจ เช่นอยากเป็ นสส. เป็ นนายกฯ เป็ นกํานัน เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น พอไม่ได้
เป็ นก็จะเสียใจ
เวลาอยากไม่เป็ นอะไรแล้วต้องเป็ นก็เกิดความทุกข์ความวุน่ วายใจ
เช่นเดียวกัน เช่นอยากไม่แก่แล้วต้องแก่ก็จะเสียใจ อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต้องเจ็บ
ไข้ได้ป่วยก็ตอ้ งเสียใจ อยากไม่ตายเมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องตายก็จะต้องเสียใจ นี่คอื ต้นเหตุ
ของความทุกข์
ทรงสอนให้รู้เหตุทจ่ี ะดับความทุกข์ ก็คอื การไม่อยากนัน่ เอง ถ้าไม่อยากเสียอย่างเดียว
ปัญหาต่างๆก็จบ ถ้าไม่อยากออกไปเทีย่ ว อยู่บา้ นเฉยๆได้ ก็มคี วามสุข ถ้าไม่อยากเป็ น
ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นกํานัน เป็ นสส. เป็ นนายกฯ เวลาไม่ได้เป็ นก็ไม่เดือดร้อนอะไร สบายใจ
ถ้าเลิกไม่อยากแก่เจ็บตายได้ คือพร้อมทีจ่ ะแก่ พร้อมทีจ่ ะเจ็บ พร้อมทีจ่ ะตาย เวลาแก่
เวลาเจ็บเวลาตายก็จะรู้สกึ เฉยๆ เพราะผูท้ แ่ี ก่เจ็บตาย กับผูท้ ไ่ี ม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่
อยากตาย เป็ นคนละคนกัน ผูท้ แ่ี ก่เจ็บตายก็คอื ร่างกาย ผูท้ ไ่ี ม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่
อยากตายก็คอื ใจ แต่ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เพียงแต่ใจไม่รู้ เพราะ
หลงนัน่ เอง ใจไม่มธี รรมะ ไม่มกี ศุ ล ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ จึงไม่เข้าใจ จึง
หลงคิดว่าใจเป็ นร่างกาย พอร่างกายเป็ นอะไร ใจก็ไม่อยากจะให้เป็ น ก็เลยเกิดความ
ทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าใจรู้วา่ ใจไม่ได้เป็ นร่างกาย เวลาร่างกายแก่เจ็บตาย ใจก็ไม่ได้แก่เจ็บตาย
ไปด้วย ก็จะเลิกไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายได้ พอไม่อยากแล้วความทุกข์ใจก็
ไม่มตี ามมา นี่คอื เรื่องของการรู้เหตุและการรู้ผล เป็ นอย่างนี้ ให้นาํ เอาไปพินิจพิจารณา
และปฏิบตั ดิ ู รับรองได้วา่ จะมีแต่ความสุขความเจริญ จะอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความ
วุน่ วายใจต่างๆ
22

๓. รู้ตน รู้จกั ตัวเราเอง ว่าเป็ นอะไร เป็ นผูห้ ญิงหรือผูช้ าย ถ้าไม่รู้ก็จะทําผิด เช่นเป็ น
ผูห้ ญิงแต่ทาํ ตัวเป็ นผูช้ าย เป็ นผูช้ ายแล้วทําตัวเป็ นผูห้ ญิง แสดงว่าไม่รู้ตน ก็จะเกิดความ
วุน่ วาย จะต้องไปแปลงเพศ ตัดส่วนนี้ต่อส่วนนัน้ วุน่ วายไปหมด แทนทีจ่ ะอยูอ่ ย่างมี
ความสุข กลับต้องทุกข์วุน่ วาย เพราะไม่รู้ตนนัน่ เอง ไม่รู้วา่ ตนเป็ นหญิงหรือเป็ นชาย
เป็ นหญิงแล้วอยากจะเป็ นชายก็วนุ่ วาย เป็ นชายแล้วอยากจะเป็ นหญิงก็วนุ่ วาย นอกจาก
ตนเองจะวุน่ วายแล้ว ยังไม่เป็ นทีร่ กั ของผู ้อืน่ ด้วย พ่อแม่ก็ตอ้ งเสียอกเสียใจ ทําไมลูก
ของเราถึงเป็ นอย่างนี้ ถ้ารู้ตนก็จะปฏิบตั ถิ ูก จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย เป็ นชายก็อยู่แบบ
ชาย เป็ นหญิงก็อยู่แบบหญิง เรื่องความรู้สกึ นี้มนั แก้ได้เปลีย่ นได้ อย่าให้อยู่เหนือ
เหตุผล เหนือความเป็ นจริง เช่นความอยากต่างๆก็เป็ นความรู้สกึ พอมีความอยากแล้วก็
จะมีความทุกข์ตามมา ถ้าระงับดับความอยากได้ ความทุกข์ต่างๆก็ดบั ไปเช่นเดียวกับ
เป็ นหญิงแล้วอยากเป็ นชาย เป็ นชายแล้วอยากเป็ นหญิง ก็ดบั ความอยากนัน้ เสีย ความ
ทุกข์ก็จะหายไป อยู่อย่างชายอย่างหญิงได้อย่างสบาย ไม่มปี ญั หาอะไร ปัญหาอยู่ทใ่ี จที่
หลง ไม่รู้ตนนัน่ เอง เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เป็ นชายแล้วอยากเป็ นหญิง
เป็ นหญิงแล้วอยากเป็ นชาย เรียกว่ามิจฉาทิฐคิ วามหลงผิด จึงต้องเอาธรรมะคําสอนของ
พระพุทธเจ้ามาแก้ไข ด้วยการรู้ตน รู้วา่ เราเป็ นอะไร ต้องปฏิบตั ติ ามฐานะ เป็ นหญิงก็
ต้องทําตัวให้เป็ นหญิง เป็ นชายก็ตอ้ งทําตัวให้เป็ นชาย เป็ นพระก็ตอ้ งทําตัวให้เป็ นพระ
เป็ นฆราวาสก็ตอ้ งทําตัวให้เป็ นฆราวาส ไม่เช่นนัน้ ก็จะเป็ นปัญหาได้ เป็ นพระแล้วทําตัว
เป็ นฆราวาสก็จะถูกจับสึก เป็ นฆราวาสแล้วทําตัวเป็ นพระ ก็จะถูกว่าเป็ นพวกมือถือสาก
ปากถือศีล จึงต้องรู้จกั ตัวเรา ว่าเราเป็ นอะไร และปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสมกับฐานะ จะไม่มี
ปัญหาตามมา จะมีแต่ความสุขสบายใจ
๔. รู้บคุ คล นอกจากรู้ตวั เราแล้ว ต้องรู้คนอืน่ ทีเ่ ราเกี่ยวข้องด้วย มีหลายประเภท มีคนที่
สูงกว่าเรา คนทีเ่ ท่าเรา คนทีต่ าํ ่ กว่าเรา การปฏิบตั ติ ่อคนประเภทต่างๆย่อมแตกต่างกัน
คนทีส่ ูงกว่าเรา เช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ก็ตอ้ งให้ความเคารพ ความกตัญ�ูกตเวที คนที่
เสมอเราก็ตอ้ งปฏิบตั อิ กี อย่างหนึ่ง มีเมตตาไมตรีจติ ต่อกัน หยอกล้อกันได้ ไม่ตอ้ งกราบ
ไหว้กัน คนทีต่ าํ ่ กว่าเช่นลูกหลาน ก็ตอ้ งให้ความเอ็นดู สงสาร ดูแลช่วยเหลือ ต้องรู้วา่
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คนในสังคมมีฐานะต่างกัน จะถือว่าเป็ นคนเหมือนกัน แล้วปฏิบตั เิ หมือนกันหมดไม่ได้
จะไปลูบศีรษะพ่อแม่ไม่ได้ ลูบศีรษะลูกได้ กราบลูกไม่ได้ ต้องกราบพ่อกราบแม่
๕. รู้สงั คม คือขนบธรรมเนียมประเพณีทด่ี งี าม เช่นสังคมไทยมีประเพณีเวลาไปจะลา
เวลามาจะไหว้ มีการยกมือไหว้ทักทายกัน ถ้าไปอยู่อกี ประเทศหนึ่งก็มปี ระเพณีทต่ี ่างกัน
ไป ถ้าเป็ นฝรัง่ ก็จบั มือทักทายกัน แทนทีจ่ ะยกมือไหว้ ถ้าเป็ นญี่ป่ นุ ก็จะก้มโค้งศีรษะกัน
การปฏิบตั ขิ องแต่ละสังคมจึงไม่เหมือนกัน จึงต้องศึกษาให้เข้าใจ ไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู่
ไม่ควรทําผิดประเพณี เขาทําอย่างไรก็ทาํ ตามไป เป็ นชาวพุทธแล้วไปเข้าโบสถ์ของชาว
คริสต์ ก็ควรทําตามเขาไป เพราะเป็ นกิริยาเท่านัน้ เอง ทําเพือ่ รักษามารยาท รักษานํา้ ใจ
ดีกว่าไม่ทาํ ถ้าไม่ทาํ จะดูน่าเกลียด อย่าเข้าไปดีกว่า ถ้าจําเป็ นต้องเข้าไปก็ควรทําตาม
ไม่ได้หมายความว่าจะเข้ารีตหรือนับถือศาสนาเขา แต่ทาํ เพือ่ ไม่ให้เสียมารยาท เพือ่ รักษา
นํา้ ใจกันเท่านัน้ เอง
๖. รู้กาลเทศะ รู้เวลาและสถานทีต่ ่างๆ ว่าควรจะทําอย่างไร เช่นเวลามาวัดควรจะมาเวลา
ไหน แต่งกายอย่างไร พอมาถึงศาลาแล้วเขากําลังทําอะไรกันอยู่ กําลังตักบาตร ถวาย
อาหารคาวหวาน หรือกําลังฟังเทศน์ฟงั ธรรม กําลังทําพิธี กําลังรับศีลรับพร ต้องรู้จกั
กาลเทศะ ไม่ใช่กาํ ลังฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันอยู่ แต่เราจะถวายข้าวปลาอาหาร จะตักบาตร
ก็ทาํ ไปโดยไม่สนใจว่าเขากําลังทําอะไรกันอยู่ อย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จกั กาลเทศะ ทําไปแล้ว
เท่ากับประกาศความโง่ของตนให้ผูอ้ น่ื ได้เห็น ว่าเป็ นคนหูหนวกตาบอด ไม่มสี ติ ไม่มี
ปัญญา ถ้าทําตัวให้เหมาะกับกาลเทศะแล้ว ก็จะไม่เป็ นคนเชย ไม่เป็ นคนโง่ นี่คอื การรู้
กาลเทศะ
๗. รู้ประมาณ คือรู้ความพอดี ไม่มากไป ไม่นอ้ ยไป ไม่ใหญ่ไป ไม่เล็กไป เช่นรองเท้าที่
เราใส่ ต้องไม่ใหญ่เกินเท้า เพราะใส่แล้วจะหลวม ใส่ไม่สบาย ถ้าเล็กไปก็จะคับ จะเจ็บ
เท้า ไม่ดี ไม่พอดี ต้องให้พอดี ทุกอย่างต้องพอดี ไม่วา่ รองเท้า เสื้อผ้า ทีอ่ ยู่อาศัย
อาหารก็ตอ้ งรับประทานให้พอดี ไม่มากจนเกินไป ไม่นอ้ ยจนเกินไป มากไปก็จะอ้วน
นํา้ หนักเกิน มีโรคภัยต่างๆเบียดเบียน น้อยไปก็จะผอมแห้งแรงน้อย มีโรคภัย
เบียดเบียนเช่นกัน ต้องกินให้พอดี คือพออิม่ พออิม่ แล้วก็หยุด อย่ากินต่อ ทัง้ ๆที่
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อยากจะกิน อย่ากินตามความอยาก กินตามความต้องการของร่างกาย พอรู้สกึ อิม่ แล้ว
ให้หยุดทันที อย่าขอต่ออีกคําสองคํา เพราะจะไม่เป็ นคําสองคํา แต่จะเป็ นจานสองจาน
ให้รู้จกั พอดี ให้รู้จกั ฐานะ ใช้จ่ายตามฐานะ อย่าใช้เกินตัว อย่าใช้มากกว่าทีห่ ามาได้ จะมี
ปัญหาตามมา จะต้องเป็ นหนี้เป็ นสิน จะต้องเดือดร้อนไปเรื่อยๆ
รวมทัง้ หมดแล้วก็มี ๗ ข้อด้วยกันคือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้บคุ คล รู้สงั คม รู้กาลเทศะ รู้
ประมาณ ถ้ารู้ทงั้ ๗ ข้อนี้แล้วปฏิบตั ติ ามได้อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะฉลาดกว่าคนทีเ่ รียน
จบปริญญาเอกเสียอีก เพราะคนทีเ่ รียนจบปริญญาเอกแต่ไม่มคี วามรู้ทงั้ ๗ ข้อนี้แล้ว
มักจะเอาตัวไม่รอด จะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาอย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น แต่คนที่
มีความรู้ทงั้ ๗ ข้อและปฏิบตั ติ ามได้แล้ว จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข มีแต่ความ
เจริญก้าวหน้า ปราศจากความทุกข์ความวุน่ วายใจทัง้ หลาย นี่คอื ความรู้ทส่ี าํ คัญแก่ชวี ติ
ของเรา อยู่ทค่ี วามรู้ทางศาสนานี้ มีอยู่ ๗ ข้อดังทีไ่ ด้แสดงไว้แล้ว จึงขอให้นาํ เอาไปพินิจ
พิจารณาและปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่
เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๖๓

ที่พ่งึ ที่แท้จริง

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐
สรณะทีพ่ ง่ึ ของคนเรามีอยู่ ๒ ส่วนด้วยกันคือ ๑. ทีพ่ ง่ึ ทางกาย ๒. ทีพ่ ง่ึ ทางใจ ทีพ่ ง่ึ ทาง
กายพวกเราก็มคี รบกันทุกคนอยู่แล้ว คือปัจจัย ๔ ได้แก่ อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษา
โรค เครื่องนุ่งห่ม ถ้าไม่มปี จั จัย ๔ ร่างกายของเราคงตายไปแล้ว ทีพ่ ง่ึ ทางใจก็คอื พระ
รัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทีเ่ รากราบไหว้บูชานับถือเทิดทูนกัน แต่ยงั เป็ น
สรณะทีพ่ ง่ึ ภายนอกอยู่ ยังไม่เป็ นที่พ่งึ ที่แท้จริง ถ้าเป็ นอาหารก็ยงั ไม่ได้รบั ประทาน ก็ยงั
ไม่อม่ิ เช่นพระพุทธรูปทีเ่ รากราบไหว้บูชา ทีเ่ รารําลึกถึง ยังเป็ นพระพุทธรัตนะภายนอก
อยู่ พระธรรมคําสอนทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ได้อ่านได้ศึกษา ก็ยงั เป็ นพระธรรมรัตนะภายนอก
อยู่ พระสงฆ์องค์เจ้าทีเ่ รากราบไหว้บูชา ก็ยงั เป็ นพระสังฆรัตนะภายนอกอยู่ ยังไม่
สามารถระงับดับความทุกข์ต่างๆในใจของเราได้ เหมือนกับอาหารทีต่ งั้ ไว้บนโต๊ะ ทีไ่ ม่
สามารถระงับดับความหิวของร่างกายได้ เราจึงต้องน้อมเอาพระรัตนตรัยภายนอกเข้ามา
สู่ใจของเรา ให้เป็ นพระรัตนตรัยภายใน เป็ นพุทธะ ธรรมะ สังฆะ ใจก็จะมีทพ่ี ง่ึ จาก
ความทุกข์ความวุน่ วายทัง้ หลาย ดังนัน้ หน้าทีข่ องเราก็คอื การน้อมเอาสรณะภายนอกเข้า
มาสู่ภายในใจ เหมือนกับเอาทีพ่ ง่ึ ทางกายคือปัจจัย ๔ เข้าสู่ร่างกาย ด้วยการรับประทาน
อาหาร เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็รบั ประทานยา เวลาหนาวก็เอาผ้ามาห่ม เวลามีฝนมีพายุมี
แดดร้อนก็หลบเข้ามาอยู่ในบ้าน เราก็ตอ้ งสร้างทีพ่ ง่ึ ทางใจเช่นเดียวกัน ด้วยการศึกษาฟัง
ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วน้อมเอามาปฏิบตั ิ
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทาํ อยู่ ๓ ประการด้วยกันคือ ๑. ทําความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม
๒. ละการกระทําบาปทัง้ ปวง ๓. ชําระใจให้บริสุทธิ์ กําจัดความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ทีเ่ ป็ นเครื่องเศร้าหมองให้หมดไป ถ้าน้อมเอาเข้ามาปฏิบตั ทิ ก่ี ายวาจาใจแล้ว ก็
เท่ากับเป็ นการสร้างสรณะภายในให้เกิดขึ้น เมือ่ ปรากฏมีสรณะภายในมากน้อยเพียงไร
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ความทุกข์ความวุน่ วายใจต่างๆ ก็จะเบาบางลงไปเพียงนัน้ ถ้าอยากจะมีชวี ติ ทีร่ ่มเย็นเป็ น
สุข ไม่มคี วามทุกข์ ความเดือดร้อน ความวุ่นวายมารุมเร้าจิตใจ ก็ตอ้ งสร้างสรณะภายใน
น้อมเอาสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนมาประพฤติ
่
ปฏิบตั ิ ข้อแรกท่านสอนให้ทาํ ความดี
ทัง้ หลายให้ถงึ พร้อม หมายถึงการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจ ทีไ่ ม่มโี ทษ มีแต่
คุณมีแต่ประโยชน์ กับเราเองก็ดี กับผูอ้ น่ื ก็ดี หรือทัง้ กับตัวเราเองและกับผูอ้ น่ื ก็ดี ส่วน
บาปนัน้ ทรงให้ความหมายว่า เป็ นการกระทําทางกายวาจาและใจ ทีม่ โี ทษ ปราศจาก
คุณประโยชน์ กับตัวเราก็ดี กับผูอ้ น่ื ก็ดี หรือทัง้ กับตัวเราและกับผูอ้ น่ื ก็ดี เราจึงต้องคอย
ดูการกระทําของเราเสมอ ว่าเกิดคุณเกิดประโยชน์และไม่เกิดโทษหรือเปล่า ถ้าทําไปแล้ว
เกิดโทษก็ตอ้ งระงับทันที การกระทําทีม่ แี ต่คุณประโยชน์ ไม่มโี ทษ ก็มหี ลายอย่าง
ด้วยกัน เช่นความกตัญ�ูกตเวที เราควรสํานึกในบุญคุณของบุคคลทีม่ พี ระคุณกับเรา
เสมอ เช่นบิดามารดาเป็ นต้น ท่านให้กาํ เนิดกับเรา เลี้ยงดูเรามา ให้เรามีชวี ติ อยู่ได้จนถึง
ทุกวันนี้ เราต้องเคารพเชื่อฟังท่าน ไม่ต่อล้อต่อเถียง มีหน้าทีฟ่ งั อย่างเดียว จะชอบ
หรือไม่ชอบก็ตาม ไม่ควรแสดงกิริยาไม่ดตี ่อคุณพ่อคุณแม่ เมือ่ ท่านอยู่ในวัยทีต่ อ้ งอาศัย
ผูอ้ น่ื ดูแล เลี้ยงดู เราก็ตอ้ งทําให้ดที ส่ี ุด จะทําให้เราเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็ นสุข
นอกจากความกตัญ�ูกตเวทีแล้ว ก็ให้เสียสละให้ทานแก่ผูอ้ น่ื อย่าคิดเอาแต่ประโยชน์
ส่วนตัวโดยถ่ายเดียว ต้องคิดถึงผูอ้ น่ื ด้วย ทีป่ รารถนาความสุขความเจริญ ไม่ปรารถนา
ความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน ถ้าเห็นผูอ้ น่ื เดือดร้อนมีความทุกข์ พอทีจ่ ะช่วย
ได้ ก็ควรช่วยไป ถ้าขาดอาหาร มีอาหารพอแบ่งปันกันได้ ก็แบ่งปันกันไป แบ่งปัน
ประโยชน์สุขให้กบั ผูอ้ น่ื จะทําให้อม่ิ เอิบใจสุขใจ เป็ นการให้อาหารกับจิตใจ เป็ นการสร้าง
สรณะทีพ่ ง่ึ ให้กบั จิตใจ ซึง่ มีอกี หลายอย่างด้วยกัน เช่นการรับใช้ผูอ้ น่ื เป็ นอาสาสมัคร
ทํางานในองค์กรการกุศลต่างๆ เวลาเกิดอุบตั เิ หตุ ไฟไหม้ นํา้ ท่วม ก็ออกไปช่วยเหลือ
พยายามทําให้มาก อย่าคิดแต่กอบโกยเอาสมบัตขิ ้าวของเงินทอง ให้กบั เราโดยถ่ายเดียว
เพราะไม่ได้ทาํ ให้สุขมากขึ้น เจริญมากขึ้น อิม่ พอมากขึ้น สมบัตติ ่างๆทีห่ ามาแทบเป็ น
แทบตาย เมือ่ ตายไปก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่ช้นิ เดียว สิง่ ทีเ่ อาติดตัวไปได้ก็คอื
ความดีและบาปกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้เท่านัน้ เอง ถ้าทําความดีไว้มากเราก็จะไปเกิดทีด่ ี ไปสุคติ
ได้ไปเกิดเป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยเจ้า ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี การทําความ
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ดีต่างๆจึงไม่เป็ นการสูญเสียแต่อย่างใด ไม่เหมือนกับการสะสมข้าวของเงินทองต่างๆ
มากเกินความจําเป็ น ทีเ่ ป็ นการสูญเสียจริงๆ เพราะไม่มปี ระโยชน์กบั จิตใจเลย หลังจาก
ทีร่ ่างกายตายไปแล้ว จิตใจยังต้องไปต่อ ต้องอาศัยบุญกุศลความดีทไ่ี ด้กระทําไว้เป็ นที่
พึง่ เป็ นอาหารหล่อเลี้ยง ถ้ามัวแต่สะสมเงินทอง มัวแต่หวงสมบัตเิ งินทอง ไม่แจกจ่ายไม่
ช่วยเหลือผูอ้ น่ื เลย จิตใจก็จะเป็ นเหมือนกับคนผอมแห้งแรงน้อย ทีไ่ ม่ได้รบั ประทาน
อาหาร เมือ่ ตายไปก็จะไปแบบขอทาน ไม่มที พ่ี ง่ึ ถ้ากลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ก็จะยากจน ถ้า
ไม่ได้รกั ษาศีลก็จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุ ษย์ แต่เกิดเป็ นสุนขั เป็ นตุก๊ แก เป็ นจิ้งจกใน
บ้านของตน เพราะยังห่วงสมบัติ
การทําความดีจงึ มีความสําคัญต่อจิตใจอย่างมาก
ไม่มใี ครรู้ใครเห็นได้นอกจาก
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านัน้ เพราะมีดวงตาเห็นธรรม ได้ศึกษาและได้ปฏิบตั จิ น
เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของใจ เรื่องบุญเรื่องบาป เรื่อง
อานิสงส์ของบุญและบาป คือนรกและสวรรค์ จึงนําเอามาสังสอนให้
่
พวกเรา เพราะเห็น
ว่าพวกเราตาบอด มองไม่เห็น บอดทางใจ ขาดสติปญั ญา ขาดดวงตาเห็นธรรม จึงเห็น
ผิดเป็ นชอบ เห็นสิง่ ทีไ่ ม่มคี ุณไม่มปี ระโยชน์ ว่ามีคุณมีประโยชน์ เช่นข้าวของเงินทอง
ต่างๆ ไม่มคี ุณกับจิตใจเลย มีแต่โทษ พอมีเงินทองก็ตอ้ งหวง ห่วง กังวล เสียดาย
เสียใจเวลาทีส่ ูญไป ไม่มปี ระโยชน์กบั จิตใจเลย มีประโยชน์เพียงแต่ดูแลร่างกายให้อยูไ่ ป
วันๆหนึ่งเท่านัน้ เอง เราจึงต้องทําความดีให้มาก เพือ่ เป็ นสรณะทีพ่ ง่ึ ของใจ ส่วนบาป
พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ระงับ ไม่ให้ทาํ เพราะจะทําให้ทุกข์ใจ เป็ นการลงโทษใจ ให้
วุน่ วายเดือดร้อน ถ้าไปฆ่าผูอ้ น่ื ไปลักทรัพย์ ไปประพฤติผดิ ประเวณี ไปพูดปดมดเท็จ
โกหกหลอกลวง ไปเสพสุรายาเมา ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆ เช่นเล่นการพนัน เทีย่ ว
กลางคืน เกียจคร้าน คบคนชัว่ เป็ นมิตร นอกจากนัน้ ก็ทรงสอนให้ชาํ ระใจให้สะอาด ใจ
ของพวกเรากับของพระพุทธเจ้านี้ต่างกัน ใจของพระพุทธเจ้าสะอาด ใจของพวกเรายัง
สกปรกอยู่ เหมือนกับเสื้อผ้าทีซ่ กั แล้วกับทีย่ งั ไม่ได้ซกั ผ้าทีซ่ กั แล้วย่อมสะอาดไม่มกี ลิน่
เหม็น ไม่เปรอะเปื้ อน ผ้าทีย่ งั ไม่ได้ซกั จะเปรอะเปื้ อนมีกลิน่ เหม็น จิตใจทีย่ งั ไม่ได้รบั การ
ชําระ ก็ยงั มีกเิ ลสเครื่องเศร้าหมองอยู่ ทีจ่ ะสร้างความทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจ ความ
กังวล ความหวาดกลัวให้กบั จิตใจ
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ถ้ายังมีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ในใจ ต่อให้เป็ นอะไรก็ตาม เป็ น
ประธานาธิบดี เป็ นพระมหากษัตริย ์ เป็ นนายกรัฐมนตรี เป็ นคนธรรมดา เป็ นขอทานข้าง
ถนน เป็ นสุนขั เป็ นสัตว์เดรัจฉาน ก็ยงั หนีไม่พน้ ความทุกข์ เพราะความทุกข์ไม่ได้อยู่ท่ี
เพศทีว่ ยั แต่อยู่ทก่ี เิ ลสคือความโลภความโกรธความหลงเท่านัน้ ถ้ามีความโลภความ
โกรธความหลงมาก ก็จะมีความทุกข์ความวุน่ วายมาก ถ้ามีความโลภความโกรธความ
หลงน้อย ก็จะมีความทุกข์ความวุน่ วายน้อย วิธีทจ่ี ะทําให้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ก็ตอ้ ง
เชื่อพระพุทธเจ้า ต้องไม่โลภไม่หลงกับเงินทอง ว่าเป็ นทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง เพราะไม่ได้ให้
ความสุขอย่างแท้จริง ดับความทุกข์ใจไม่ได้ มีเงินทองไว้ดูแลรักษากายเท่านัน้ แต่ใจอย่า
ไปหลงยึดติด ว่าดีวเิ ศษ ถ้าหลงยึดติดก็จะทําให้ทกุ ข์ ถ้าเอาไปเทีย่ ว กินเหล้าเมายา เล่น
การพนัน ซึง่ ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพียงแต่ให้ความเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเท่านัน้ เอง
เป็ นการสร้างนิสยั ทีไ่ ม่ดี พอเงินทองหมดก็จะเดือดร้อน ถ้าเคยเสพสุราอยู่ทกุ วัน พอไม่
มีเงินซื้อสุรา ก็จะต้องทุกข์เป็ นอย่างมาก ถ้าเคยเล่นการพนันเคยเทีย่ วก็เช่นเดียวกัน ถ้า
อาศัยเงินทองมาบํารุงบําเรอ พอเงินทองหมดก็จะเดือดร้อน ไม่มปี ญั ญาไปหามาได้อย่าง
ถูกต้อง ก็ตอ้ งไปทําบาปทํากรรม ไปปล้นธนาคาร ไปฆ่าไปโกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื เพือ่ เอา
เงินมาบํารุงบําเรออีก พระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ให้หลงยึดติดกับเงินทอง อย่าใช้เงินทองซื้อ
ความสุข เพราะไม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง ให้เอาเงินทองไปแจกจ่าย ไปทําบุญทําทานเท่านัน้
แล ทีจ่ ะทําให้เกิดความสุขทีแ่ ท้จริง อย่าทําเพือ่ ตัวเราเพียงอย่างเดียว ต้องทําเพือ่ ผู ้อืน่
ด้วย มีเงินทองก็เอาไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื ไม่วา่ จะเป็ นคนใกล้ตัวเรา เช่นบิดามารดาญาติพ่ี
น้องก็ดี หรือคนไกลตัว คนทีไ่ ม่รู้จกั ก็ดี จะทําให้มคี วามสุขสบายใจ เพราะได้กาํ จัดความ
โลภความโกรธความหลงไปในระดับหนึ่ง
นี่คอื การสร้างสรณะทางใจ ถ้าทําไปเรื่อยๆแล้ว จะสุขใจอิม่ ใจพอใจมากขึ้นไปเรื่อยๆ จะ
เห็นว่าการทําความดี เป็ นการนํามาซึง่ ความสุขและความเจริญ การระงับการกระทําบาป
ทัง้ หลาย เป็ นการป้ องกันสิง่ เลวร้ายทัง้ หลายไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเรา การกําจัดความโลภ
ความโกรธความหลงทีม่ อี ยู่ในใจ จะทําให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข อย่างดีอย่างวิเศษ เป็ น
พระพุทธเจ้า เป็ นพระอรหันต์ ก็เป็ นตรงนี่แล เป็ นทีจ่ ติ ใจทีป่ ราศจากความโลภความ
โกรธความหลง จึงควรน้อมเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทัง้ ๓ ข้อนี้ คือทําดี ละ
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บาป ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ กําจัดความโลภความโกรธความหลง ด้วยการเสียสละ
ทําบุญให้ทาน รักษาศีล ละเว้นอบายมุขต่างๆ บําเพ็ญจิตตภาวนา ทําจิตใจให้สงบด้วย
สมถภาวนา ทําจิตใจให้เกิดปัญญา รู้แจ้งเห็นจริง เพือ่ กําจัดความหลง ด้วยวิปสั สนา
ภาวนา ถ้าปฏิบตั ไิ ด้แล้ว จะมีธรรมะปรากฏขึ้นมาในใจ จะปรากฏพุทธะหรือสังฆะขึ้นมา
ภายในใจ ถ้าศึกษาสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง ไม่มใี ครสังสอนก็
่
จะเป็ นพุทธะ เป็ น
พระพุทธเจ้า เพราะไม่มใี ครสังสอน
่
ต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้เอง เมือ่ นําเอามาปฏิบตั ิ
ก็ปรากฏเป็ นธรรมะขึ้นมา คือความสงบสุขความสว่างไสว ความรู้แจ้งเห็นจริงภายในใจ
เป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมา มีพทุ ธะมีธรรมะเป็ นทีพ่ ง่ึ ส่วนผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า อย่างพวกเรา เมือ่ นําเอามาประพฤติปฏิบตั จิ นปรากฏมีธรรมะขึ้นมาใน
ใจแล้ว ก็จะเป็ นสังฆะ ก็จะมีพระรัตนตรัย เพราะว่าพุทธะ ธรรมะ สังฆะเป็ นองค์
เดียวกัน ต่างแต่กริ ิยา ต่างแต่อาการเท่านัน้ แต่มเี นื้อหาสาระเหมือนกัน
มีธรรมะแล้วก็จะมีพทุ ธะ มีสงั ฆะ เพราะทรงตรัสไว้ว่าผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ นั้ เห็นเราตถาคต
ตถาคตก็คอื พระพุทธเจ้า หรือพุทธะนี่เอง ถ้าปฏิบตั ธิ รรมจนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา ก็
จะมีธรรมะ เมือ่ มีธรรมะก็จะรู้วา่ นี่แลคือพุทธะ ผู ้ทีร่ ู้ธรรมะ รู้พทุ ธะ ก็ไม่ใช่ใครทีไ่ หน ก็
คือสังฆะนี่เอง ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ นี่คอื การสร้างพระรัตนตรัย ให้เป็ นทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง
เมือ่ มีพทุ ธะธรรมะสังฆะอยูใ่ นใจแล้ว จะไม่มคี วามทุกข์ไปตลอดอนันตกาล จะไม่ไปเกิด
อีกต่อไป เมือ่ ไม่ไปเกิด ย่อมไม่มคี วามแก่ ไม่มคี วามเจ็บ ไม่มคี วามตาย ไม่มกี ารพลัด
พรากจากกัน ไม่มคี วามทุกข์ ดังทีไ่ ด้ทรงตรัสไว้ว่า ทุกข์ย่อมไม่มีกบั ผูไ้ ม่เกิดเท่านั้น
ตราบใดยังมีการเกิดอยู่ ก็ยงั ต้องมีความทุกข์ ทีเ่ กิดจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย
การพลัดพรากจากกันอยู่ ถ้าได้ชาํ ระกิเลสจนหมดสิ้นไปแล้ว ไม่มคี วามโลภความโกรธ
ความหลงแล้ว ใจก็ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป เป็ นปรมังสุขงั เป็ นความสุขที่เต็มเปี่ ยม ไป
ตลอดอนันตกาล ไม่มที ส่ี ้นิ สุด นี่คอื ผลที่จะเกิดขึ้น จากการน้อมเอาพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจ เพือ่ ให้เป็ นสรณะทีพ่ ง่ึ ทางใจ จึงขอให้ท่านทัง้ หลายมีความ
เชื่อมัน่ ต่อการประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน ขอให้หมันเข้าวั
่ ด หมันศึ
่ กษา หมัน่
ฟังเทศน์ฟงั ธรรม หมันปฏิ
่ บตั ิ เพือ่ ความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ ทีจ่ ะเป็ นผลตามมาต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๖๔

ทวนกระแส

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐
การปฏิบตั ธิ รรมเป็ นการดูแลรักษาใจ ให้อยู่อย่างสุขอย่างสบาย ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไป
ตามลําดับ เพราะใจเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุด ในบรรดาสิง่ ต่างๆทัง้ หลายในโลกนี้ ไม่มอี ะไร
สําคัญเท่ากับใจ แม้แต่ร่างกายทีเ่ ป็ นของรักของหวง ก็ยงั ไม่มคี วามสําคัญ ไม่มคี ุณค่า
เท่ากับใจ เพราะใจเป็ นเหตุ เป็ นทีเ่ กิดของทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่วา่ สิง่ ทีด่ หี รือไม่ดี ล้วนเกิด
จากใจทัง้ นัน้ เพราะใจเป็ นผูส้ ร้างเป็ นผูผ้ ลิต เป็ นผูร้ บั ผล จึงต้องให้ความสําคัญกับใจ
ต้องดูแลรักษาใจ ให้ผลิตให้สร้างแต่สง่ิ ทีด่ อี อกมา ถ้าได้รบั การดูแลด้วยธรรมะพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ใจก็จะผลิตแต่สง่ิ ทีด่ อี อกมา เพราะใจเป็ นผูส้ ร้างความสุข
และความทุกข์ ด้วยการทําดีหรือทําชัว่ คิดดีหรือคิดชัว่ ถ้าคิดดีก็จะพูดดีทาํ ดี ถ้าคิดชัว่ ก็
จะพูดชัว่ ทําชัว่ ใจเป็ นผูส้ ร้างสวรรค์ สร้างนรก เป็ นผูเ้ สวยบุญในสวรรค์ เสวยกรรมใน
นรก ใจเป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยเจ้า เป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นผี เป็ นสัตว์
นรก การทีเ่ ราได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ก็เพราะใจเราได้ทาํ ความดี ได้ทาํ บุญ ได้รกั ษาศีล ถ้า
ไม่ได้รกั ษาศีลก็จะไม่ได้เกิดเป็ นมนุษย์ ต้องไปเกิดเป็ นเดรัจฉานไปตกนรกแทน เราจึง
ต้องให้ความสําคัญต่อการดูแลรักษาใจ ถ้าไม่รู้จกั วิธีรกั ษาใจให้ถูกต้อง ให้ดใี ห้สขุ ให้
เจริญ ให้เป็ นมนุษย์ ให้เป็ นเทพ ให้เป็ นพรหม ให้เป็ นพระอริยเจ้า ก็ตอ้ งอาศัยพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้าชี้นาํ ถ้าปฏิบตั ติ ามความรู้สกึ นึกคิดของเรา เราจะไม่สามารถ
สร้างความสุขและความเจริญทีแ่ ท้จริงได้เลย เนื่องจากใจของเรามีแต่ความหลงคอย
บอกคอยสอน ให้ทาํ ในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง จะสอนให้ไปหาความสุขทีม่ คี วามทุกข์ตามมา
ความสุขทีไ่ ม่จรี งั ถาวร จะสอนให้สะสมลาภยศสรรเสริญสุข
พวกเราทุกคนอยากจะรํา่ อยากจะรวย อยากจะมีหน้ามีตา มียศถาบรรดาศักดิ์ มี
ตําแหน่งสูงๆ มีคนสรรเสริญยกย่อง มีความสุขจากการเสพรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
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ต่างๆ โดยคิดว่าเมือ่ ได้สง่ิ เหล่านี้มาแล้ว จะทําให้มคี วามสุขความเจริญ ในสังคมทีม่ ี
ความหลงด้วยกัน เวลาใครรํา่ รวย ได้ตาํ แหน่งสูงๆ มีคนยกย่องสรรเสริญ มี
ความสามารถทีจ่ ะหารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ มาบํารุงบําเรอ ก็จะถูกยกย่อง
ว่าเจริญรุ่งเรือง มีความสุขมาก เพราะมองไม่เห็นอีกด้านทีต่ ดิ มากับความสุข เป็ น
เหมือนกับเหรียญทีม่ ี ๒ ด้านด้วยกัน มีทงั้ หัวมีทงั้ ก้อย ฉันใดลาภยศสรรเสริญสุข ก็มี
ทัง้ เจริญมีทงั้ เสือ่ ม เวลาเจริญก็ดอี กดีใจกัน เวลาได้เงินทองมา ได้เลือ่ นตําแหน่ง ได้รบั
การยกย่องสรรเสริญ ได้ไปเทีย่ ว ได้ไปดู ได้ไปฟัง ได้ไปดืม่ ได้ไปทําอะไรตามใจอยาก
ก็ดอี กดีใจ แต่ไม่ได้คดิ ถึงเวลาเสือ่ ม เวลาเงินทองหมดไป ลาภยศตําแหน่งหมดไป คํา
สรรเสริญเยินยอหมดไป มีแต่คาํ นินทาตําหนิตเิ ตียน เวลาทีไ่ ม่สามารถหาความสุขจาก
รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ว่าจะเป็ นอย่างไร เวลานัน้ จะมีแต่ความทุกข์ เศร้าสร้อยหงอย
เหงา เสียอกเสียใจ ความหลงจะหลอกให้ไปหาความสุขทีเ่ ป็ นความทุกข์เสียมากกว่า
เป็ นเหมือนยาขมเคลือบนํา้ ตาล เวลาอมเข้าไปใหม่ๆก็หวานดี แต่หวานไม่นาน พอ
นํา้ ตาลละลายหมดไป ก็เหลือแต่ความขม ฉันใดความสุขทีไ่ ด้จากลาภยศสรรเสริญสุขก็
เป็ นอย่างนัน้ ไม่จรี งั ถาวร อยู่ได้ไม่นาน แล้วก็จางหายไป เหลือแต่ความอ้างว้างเปล่า
เปลีย่ ว ความอยาก ความต้องการ ถ้าไม่สามารถหามาทดแทนได้ ก็จะมีแต่ความทุกข์
กลุมอกกลุ
้
มใจ
้
นี่คอื วิถชี วี ติ ของคนในสังคม ทีไ่ ม่ได้ศึกษาไม่ได้ยนิ ได้ฟงั
พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ทําไปตามความรู้สกึ ทีม่ คี วามหลงครอบงํา จึงมีความรู้สกึ เหมือนกัน มี
ความเห็นเหมือนกัน มีการกระทําเหมือนกัน มีการแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข
เหมือนๆกัน แล้วก็มคี วามทุกข์ เศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ กลุมอกกลุ
้
มใจ
้ กินไม่ได้
นอนไม่หลับเหมือนกัน ถ้าได้สมั ผัสกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า มีศรัทธาความ
เชื่อทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม ก็จะได้พบกับความสุขอีกชนิดหนึ่ง เป็ นความสุขทีไ่ ม่มคี วามทุกข์
ตามมา แต่เป็ นความสุขทีม่ คี วามทุกข์มาก่อน เพราะการประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้านัน้ ไม่งา่ ยเหมือนกับการหาลาภยศสรรเสริญสุข เพราะทวน
กระแสความรู้สกึ นึกคิดทีม่ อี ยู่ในใจของเรา ทีไ่ หลไปตามความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ความอยากได้ ความอยากมี อยากเป็ น อยากเสพรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ
32

ทีท่ วนกระแสของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนให้ละความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ความอยากมีอยากเป็ น จึงเป็ นสิง่ ทีย่ ากในเบื้องต้น เพราะต้องต่อสู ้กัน
เหมือนกับว่ายทวนนํา้ ถ้าว่ายตามนํา้ จะแสนง่ายแสนสบาย แทบไม่ตอ้ งออกแรงเลย
เพียงแต่พยุงตัวให้ลอยก็พอแล้ว กระแสนํา้ ก็จะพัดพาไปเอง ถ้าว่ายทวนนํา้ ก็ตอ้ งใช้
กําลังมาก กว่าจะฝ่ ากระแสนํา้ ไปได้ เช่นว่ายข้ามฟาก ทีม่ กี ระแสนํา้ ไหลขวางอยู่ ก็ตอ้ ง
ออกกําลังมากจนกว่าจะข้ามไปได้ พอถึงฝัง่ แล้วก็สบาย เดินต่อไปได้ การประพฤติ
ปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนก็เป็ นอย่างนัน้ เป็ นการทวนกระแสของกิเลส ความโลภ
ความโกรธ ความหลง ทีม่ อี ยู่ในใจของเรา
จึงทรงสอนให้ละความโลภความโกรธความหลง ด้วยการทําบุญให้ทานเสียสละ มีเงินมี
ทองเหลือกินเหลือใช้ ก็ให้เอาไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื แบ่งปันให้ผูอ้ น่ื ทีเ่ ดือดร้อนลําบาก แต่
กิเลสจะคอยขัดขวาง เพราะกิเลสก็คอื ความตระหนี่ ความหวง ความเสียดาย
ความเห็นแก่ตวั จะพยายามสร้างความรู้สกึ ไม่ดี ไม่ให้อยากทําบุญให้ทาน ให้เก็บเงิน
ทองไว้ ให้หามาเพิม่ อีก ทัง้ ๆทีม่ พี อเพียงต่อการดูแลรักษาอัตภาพอยู่แล้ว แต่กเิ ลสจะไม่
ยอม เวลาทําบุญทําทานแต่ละครัง้ จึงไม่งา่ ย ต้องต่อสูก้ บั กิเลสทีม่ อี ยู่ในใจ แต่ถา้ เชื่อ
พระพุทธเจ้าก็จะฝื นคําสัง่ ฝื นความรู้สกึ ของกิเลส พอทําได้แล้วจะรู้สกึ เบาอกเบาใจ มี
ความสุข ความสบายใจ เหมือนกับได้วา่ ยข้ามฟากแล้ว ได้วา่ ยทวนกระแสนํา้ แล้ว การ
ประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงต้องใช้กาํ ลัง ใช้ความพากเพียร
ต้องมีขนั ติความอดทนอดกลัน้ ต้องมีความเสียสละ จึงจะสามารถทวนกระแสของกิเลส
ตัณหาไปได้ เมือ่ พ้นจากกระแสของกิเลสตัณหาแล้ว ก็จะไม่มอี ะไรมารบกวนจิตใจ ไม่มี
อะไรมาสร้างความทุกข์ ความไม่สบายใจ เพราะใจได้ไปถึงปรมังสุขงั คือพระนิพพาน
แล้ว ไปด้วยการประพฤติปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยความ
พากเพียร ด้วยขันติความอดทนอดกลัน้ ด้วยการเสียสละ อย่าท้อแท้ เวลาคิดจะทําบุญ
ให้ทาํ ทันทีเลย ไม่วา่ จะมีอปุ สรรคอะไรมาขวางกัน้ ให้ทาํ ไปเลย อย่าผัดวันประกันพรุ่ง
เพราะเป็ นกลของกิเลส ทีค่ อยหลอกไม่ให้ทาํ บุญทําทาน เมือ่ มีโอกาสคิดอยากจะทําบุญก็
รีบทําเสีย ถ้าเป็ นโอกาสพิเศษ วันเกิด วันสําคัญต่างๆ เป็ นเหตุให้ทาํ บุญ ก็ทาํ เสีย อย่า
ปล่อยให้เหตุการณ์หรือธุระอย่างอืน่ มาหลอกลากไป ให้คดิ เสมอว่าการกระทําอย่างอืน่
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ไม่ได้สร้างความสุขความเจริญให้กบั เราอย่างแท้จริง เพียงแต่หลอกให้มคี วามสุขความ
เพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเท่านัน้ เอง
ใจของเรายังต้องเดินทางต่อ หลังจากทีร่ ่างกายตายไปแล้ว ถ้ายังไม่ได้กาํ จัดความโลภ
ความโกรธ ความหลง กําจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจ เพราะกิเลสตัณหานี่แลเป็ น
ผูท้ ด่ี งึ ใจให้ไปเกิดใหม่ ไปเกิดทีส่ ูงบ้างทีต่ าํ ่ บ้าง ถ้ากิเลสหลอกให้ไปทําบาปทํากรรมได้ ก็
จะดึงให้ไปสู่ทต่ี าํ ่ ไปสู่อบาย ถ้าไม่หลงกลของกิเลส ถึงแม้ยังมีความโลภ ความอยาก
ความต้องการอยู่ แต่เชื่อว่าการทําบาปมีผลเสียหายตามมา ไม่คุม้ กับสิง่ ทีไ่ ด้มา ก็จะไม่
ทําบาป จะทําด้วยความสุจริต ไม่วา่ จะอยากได้อะไรยากเป็ นอะไร ก็จะไม่หามาด้วยการ
ฆ่าผูอ้ น่ื ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง จะหาด้วยความ
สุจริต ด้วยสติปญั ญา ด้วยความขยันหมันเพี
่ ยร ก็จะไม่ถูกดึงลงสู่ทต่ี าํ ่ ถ้าอยากจะมีเงิน
มีทอง เราก็ไปทํามาค้าขายทํางานทีส่ ุจริต พอได้เงินได้ทองมาแล้ว อยากจะได้อะไร
อยากจะซื้ออะไร ก็เอาไปซื้อได้ ถึงแม้ยังต้องไปเกิดใหม่อกี เพราะยังอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้
อยู่ ก็จะไม่ไปเกิดในอบาย เป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรก เพราะหา
มาด้วยความสุจริต เหตุทท่ี าํ ให้สตั ว์โลกไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ น
สัตว์นรกนัน้ ก็คอื การทําบาปทํากรรม ด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง ความกลัว
ถ้าทําบาปทํากรรมเพราะความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาท เวลาตายไปก็ตอ้ งไปตกนรก ถ้า
ทําบาปทํากรรมด้วยความโลภ ไม่รู้จกั อิม่ ไม่รู้จกั พอ มีมากน้อยเพียงไรก็ยงั อยากได้อีก
ตายไปก็ตอ้ งไปเกิดเป็ นเปรต ถ้าทําเพราะความหลงความไม่รู้ เลี้ยงดูชวี ติ ตนเองด้วยการ
จับปลามาฆ่ามาขาย ด้วยการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ หรือลักทรัพย์ก็ดี ตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็ น
เดรัจฉาน เพราะทําไปโดยไม่รู้ ทําไปด้วยความหลง คิดว่าไม่เป็ นไร คิดว่าเป็ นอาชีพ
ต้องรักษาชีวติ ของตนด้วยการฆ่าผูอ้ น่ื ถ้าทําบาปทํากรรมเพราะความกลัว กลัวจะถูกทํา
ร้ายเบียดเบียน ก็เลยป้ องกันตนด้วยการทําร้ายเบียดเบียนผูอ้ น่ื ตายไปก็จะไปเกิดเป็ น
อสุรกาย
ถ้าไม่ไปทําบาปทํากรรมตามความโลภ ความโกรธ ความหลง ความกลัว ยอมเสียชีวติ
ยอมอดตาย ตายไปก็ไม่ตอ้ งไปเกิดในอบาย ไม่ฆ่าผูอ้ น่ื เช่นยิงนกตกปลา เพือ่ เลี้ยงปาก
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เลี้ยงท้อง ตายไปก็ไม่ตอ้ งไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน แต่จะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี หรือ
ไปเกิดเป็ นเทวดา เป็ นพระอริยเจ้า ขึ้นอยู่วา่ จะหักห้ามจิตใจได้มากน้อยเพียงไร ถ้าหัก
ห้ามจนไม่มคี วามโลภโกรธหลงเหลืออยู่เลย ก็จะไปถึงพระนิพพานเลย จึงไม่มเี หตุท่ี
จะต้องทําบาปทํากรรมกัน ไม่วา่ กรณีใด ไม่วา่ จะโลภ จะโกรธ จะหลง จะกลัวก็ตาม ไม่
ต้องไปทําบาปทํากรรมก็ได้ เวลากลัวมากๆ ก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าไปในใจ สวดมนต์ไป
ภายในใจ อย่าส่งใจไปหาสิง่ ทีก่ ลัว ยอมตายไปกับการสวดมนต์ ยอมตายไปกับการ
ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถ้าตายไปจะได้ไปเกิดดีกว่าเก่า ไม่ตอ้ งไปเกิดใน
ทีต่ าํ ่ ถ้าฆ่าเพือ่ ป้ องกันตน ตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบาย จึงควรดูแลรักษาใจให้ดี ด้วย
การประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนให้ทาํ ความดี ละ
บาป กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดสิ้นไป พยายามทําความดีเรื่อยๆ
วันนี้เราก็มาทําความดีกนั มาทําบุญตักบาตร ถวายข้าวของเงินทอง ละบาปกันด้วยการ
รักษาศีล ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ
โกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงกัน ด้วยการ
ทําบุญให้ทาน ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ด้วยการเจริญเมตตา ให้อภัยไม่จองเวรจอง
กรรม
ฟังเทศน์ฟงั ธรรมแล้วก็จะเกิดปัญญา ทําให้กาํ จัดความหลงได้ ทีเ่ ห็นว่าความสุขอยู่ทก่ี าร
แสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข เพราะความสุขทีแ่ ท้จริงต้องเกิดจากการทําความดี ละบาป
กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ้าบําเพ็ญไปเรื่อยๆ ปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ ใจก็จะดีข้นึ
ไปเรื่อยๆ มีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆ มีความพอใจมีความยินดีทจ่ี ะทําความดีละบาปให้
มากขึ้น กําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไป เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าและ
พระอรหันต์ทงั้ หลายได้ทาํ กัน ได้บรรลุถงึ พระนิพพาน ได้ถงึ ความสุขทีแ่ ท้จริง ทีไ่ ม่มวี นั
เสือ่ มสลาย ไปตลอดอนันตกาล ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป ไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั ความแก่ความ
เจ็บความตาย การพลัดพรากจากกัน นี่แลคือความสุขทีแ่ ท้จริง ทีเ่ ราจะได้รบั ถ้ามี
ศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําสอน แล้วประพฤติปฏิบตั ติ าม สักวันหนึ่งก็จะได้พบกับ
ความสุขอันเลิศอันประเสริฐ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลายได้พบได้สมั ผัสกัน
จึงควรให้ความสนใจต่อการดูแลรักษาใจ ด้วยการเข้าวัดอย่างสมํา่ เสมอ ประพฤติปฏิบตั ิ
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ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
จะมีแต่ความสุขความสบาย อยู่ห่างไกลจากความทุกข์
ความวุน่ วายทัง้ หลาย การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๖๕

กิจในพระอริยสัจ ๔
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๐

การปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นคุณเป็ นประโยชน์มาก แต่โอกาสที่
จะได้ปฏิบตั ติ ามไม่เกิดขึ้นมาง่ายนัก เพราะพระพุทธศาสนาไม่ปรากฏขึ้นมาในโลกอย่าง
ง่ายดาย ต้องมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีไ่ ด้ทรงตรัสรู้แล้ว นําเอาพระธรรมคําสอน
มาเผยแผ่สงสอนสั
ั่
ตว์โลก ถ้าไม่ประกาศพระศาสนา ก็จะไม่มพี ระพุทธศาสนาให้พวกเรา
ได้นบั ถือ ได้เคารพ ได้ศึกษา ได้ปฏิบตั ติ าม ได้ตกั ตวงประโยชน์ทส่ี ูงสุด ทีไ่ ม่มคี าํ สอน
ใดจะมอบให้กบั เราได้ นอกจากคําสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านัน้ เพราะ
พระธรรมคําสอนสามารถปลดเปลื้องความทุกข์ต่างๆทีม่ อี ยู่ในใจของเรา ปลดเปลื้องภพ
ชาติต่างๆ การเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ให้หมดสิ้นไปได้ ถ้าพระพุทธเจ้าไม่
ทรงประกาศพระศาสนา ก็จะเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้า พวกเราก็จะไม่รู้วา่ มีพระพุทธเจ้า
ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ เนื่องจากไม่ทรงประกาศพระศาสนาสังสอนสั
่
ตว์โลกนัน่ เอง จึงถือ
ว่าเป็ นบุญเป็ นวาสนาของพวกเรา ทีไ่ ด้มาเกิดในภพนี้ชาติน้ ี ได้มาเจอพระพุทธศาสนา
เราจึงควรจะรีบฉวยโอกาสนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ทส่ี ูงสุด ถ้าเกิดเป็ นมนุษย์แต่ไม่ได้
เจอพระพุทธศาสนา ก็จะไม่ได้ศึกษาปฏิบตั ิ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ถ้ามี
พระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เกิดเป็ นมนุษย์ เช่นมาเกิดเป็ นสุนขั อยู่ในวัดนี้ ก็จะไม่เกิด
ประโยชน์อะไร เพราะสุนขั ไม่มสี ติปญั ญา พอทีจ่ ะศึกษาปฏิบตั ติ าม พระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้าได้ ดังนัน้ การจะหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาย
เกิดได้ จําต้องมีทงั้ ร่างกายของมนุษย์และมีพระพุทธศาสนา
เมือ่ มีทงั้ ๒ อย่างนี้แล้ว สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต้องมีอกี ก็คอื ศรัทธา ความเชื่อในพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า จะได้มอี ทิ ธิบาท ๔ ตามมา คือฉันทะความพอใจทีจ่ ะศึกษาปฏิบตั ิ
วิริยะความพากเพียรทีจ่ ะศึกษาปฏิบตั ิ จิตตะจิตใจจดจ่อกับการศึกษาปฏิบตั ิ วิมงั สา
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จิตใจใคร่ครวญกับการศึกษาปฏิบตั ิ เราจึงต้องปลูกฝังศรัทธาให้เกิดขึ้นให้ได้ ให้เชื่อว่า
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นความจริง ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ ถ้าศึกษาและ
ปฏิบตั ติ าม ก็จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ ดับความทุกข์ทงั้ หลายได้ ถ้าเชื่อว่ากรรมมี
จริง นรกมีจริง สวรรค์มจี ริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงและเป็ นทุกข์ เพราะเกิดแล้วก็
ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ไม่น่าปรารถนาเลย สิง่ ทีน่ ่าปรารถนาก็คอื การไม่เกิดไม่แก่ไม่
เจ็บไม่ตาย ทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการศึกษาและปฏิบตั ติ าม พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
เท่านัน้ ต้องศึกษาพระอริยสัจ ๔ คือ ๑. ทุกข์ ๒. สมุทยั ต้นเหตุของความทุกข์ ๓.
นิโรธ ความดับทุกข์ ๔. มรรค ทางดําเนินสู่ความดับทุกข์ ต้องศึกษาและปฏิบตั ทิ งั้ ๔
ประการนี้ เป็ นกิจในพระอริยสัจ ๔ ถ้าปฏิบตั กิ จิ ในพระอริยสัจ ๔ นี้ได้แล้ว ก็จะหลุดพ้น
จากความทุกข์ทงั้ ปวง หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ จะบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า
เป็ นพระอรหันต์ได้ ก็ตอ้ งปฏิบตั ภิ ารกิจทัง้ ๔ ประการนี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์
ภารกิจในอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๑ ก็คอื ทุกข์ตอ้ งกําหนดรู ้ ต้องศึกษาให้รู้วา่ ทุกข์คอื ความเกิด
แก่เจ็บตาย การพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั ประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา โดยสรุปก็คอื การยึด
มันถื
่ อมันในขั
่ นธ์ ๕ อุปาทานในขันธ์ ๕ คือยึดติดกับชีวติ จิตใจ เพราะขันธ์ ๕ ก็คอื
องค์ประกอบของชีวติ จิตใจ มีอยู่ ๕ ส่วน คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูปก็
คือร่างกายของเรา มีอาการ ๓๒ เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็ นต้น
จิตใจก็มเี วทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เรายึดติดในรูปขันธ์ดว้ ยการอยากจะให้
ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย อยากจะให้อยูไ่ ปนานๆ ยึดติดในจิตใจด้วยการอยากจะให้
ใจมีแต่ความสุขไม่มคี วามทุกข์ เรียกว่าอุปาทานในขันธ์ ยึดติดในขันธ์ ๕ โดยสรุปทุกข
สัจจะก็คอื อุปาทานในขันธ์ ๕ อุปาทานในชีวติ จิตใจ อยากจะให้ชวี ติ มีแต่ความ
เจริญรุ่งเรือง มีความสุขโดยถ่ายเดียว ซึง่ ขัดกับความเป็ นจริง เพราะเกิดมาแล้วก็ตอ้ งมี
ความแก่ความเจ็บความตายเป็ นธรรมดา มีการพลัดพรากจากของรักเป็ นธรรมดา มีการ
ประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนาเป็ นธรรมดา จึงทรงสอนให้กาํ หนดรู้ ให้ศึกษาจนเห็นความ
จริงของชีวติ ว่าเป็ นอย่างนี้ ไม่มใี ครหลีกเลีย่ งได้ เมือ่ เกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายด้วยกัน
ทุกคน ต้องพลัดพรากจากกัน ต้องประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนาด้วยกันทุกคน ถ้าศึกษา
แล้ว ก็จะเห็นต้นเหตุของความทุกข์ คือความอยากต่างๆของเรานี้เอง ความอยากทีส่ วน
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กับความจริงของชีวติ ทีเ่ กิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย แต่เราอยากไม่แก่อยากไม่
เจ็บอยากไม่ตาย อยากไม่พลัดพรากจากกัน อยากไม่ทกุ ข์ อยากจะมีแต่ความสุข นี่คอื
ต้นเหตุของความทุกข์ ถ้าความอยากเหล่านี้อยู่ อยากให้คนนัน้ คนนี้ เป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อย่างนี้ อยากให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ พอไม่เป็ นไปตามทีต่ อ้ งการ ก็จะ
เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมา
จึงทรงสอนให้ละต้นเหตุของความทุกข์ เป็ นภารกิจข้อที่ ๒ สมุทยั ต้องละ คืออย่าไป
อยากในสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ ถ้าจะอยากก็ให้อยากในสิง่ ทีเ่ ป็ นไปได้ แล้วจะไม่ทกุ ข์ เช่น
อยากแก่อยากนี้จะไม่ทกุ ข์ เวลาแก่จะไม่เสียใจเพราะสมใจอยาก อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วย
ก็จะสมใจ เมือ่ ถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย อยากจะตายก็จะสมใจ จะไม่เสียใจจะไม่ทกุ ข์ใจ
อยากจะพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั อยากจะประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา นี่คอื วิธีละความ
อยาก ต้องสวนทางกับมัน มันอยากไม่แก่เราก็ตอ้ งอยากแก่ มันอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
เราก็ตอ้ งอยากเจ็บไข้ได้ป่วย มันอยากไม่ตายเราก็ตอ้ งอยากตาย ถ้าสวนกับมันได้แล้ว
ต่อไปจะเฉยๆ จะอย่างไรก็ได้ เมือ่ ถึงเวลาแก่ก็แก่ เวลาเจ็บก็เจ็บ เวลาตายก็ตาย แต่ใจ
จะไม่วนุ่ วาย เพราะละความอยาก ต้นเหตุของความทุกข์ได้แล้ว นี่คอื ภารกิจข้อที่ ๒
ต้องละความอยากต่างๆ ละความอยากมีอยากเป็ น อยากมีความสุข อยากไม่แก่อยากไม่
เจ็บอยากไม่ตาย อยากไม่ทกุ ข์ อยากไม่ยากจน ถ้าละได้แล้ว ผลคืออริยสัจข้อที่ ๓ ก็จะ
ปรากฏขึ้นมา คือความดับทุกข์ เป็ นภารกิจข้อที่ ๓ คือนิ โรธต้องทําให้แจ้ง ทําความดับ
ทุกข์ให้ ด้วยการละตัณหาความอยากต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ การจะละสมุทยั
ได้ก็ตอ้ งมีมรรคอริยสัจข้อที่ ๔ เป็ นเครื่องมือสู่การดับทุกข์ ทรงสอนให้เจริญให้สมบูรณ์
เป็ นภารกิจข้อที่ ๔ มรรคต้องเจริญให้สมบูรณ์ ถ้ามีมรรคมากเท่าไหร่ ก็จะมีกาํ ลังละ
สมุทยั ได้มากเท่านัน้ มีกาํ ลังทีจ่ ะทําให้ความดับทุกข์แจ้งมากขึ้นไปเท่านัน้ มรรคคืออะไร
มรรคก็คอื ทานศีลภาวนา ได้แก่ ๑. ทานคือการให้ ๒. ศีลคือการไม่เบียดเบียนกัน ๓.
ภาวนาคือการพัฒนาจิตใจให้สงบให้ฉลาด รู้ทนั กับความจริงของชีวติ ว่าเกิดมาแล้วต้อง
แก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกัน ต้องประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา นี่คอื มรรค
ถ้าเจริญมรรคได้สมบูรณ์แล้ว ก็เท่ากับได้ทาํ ภารกิจทัง้ ๔ ข้อได้ครบถ้วนบริบูรณ์
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เพราะการกําหนดรู้ทกุ ข์ ก็คอื การเจริญมรรคนัน่ เอง เวลาศึกษาทุกข์ก็เท่ากับได้เจริญ
วิปสั สนาภาวนาหรือเจริญปัญญา พิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ต้อง
พลัดพรากจากกัน ต้องประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา ก็จะเห็นสัจธรรมข้อที่ ๒ คือสมุทยั
ต้นเหตุของความทุกข์ คือความอยากต่างๆ เมือ่ รู้แล้วว่าความทุกข์เกิดจากสมุทยั ความ
อยากต่างๆ ก็ตอ้ งละ อยากได้อะไรก็ตอ้ งละ อยากอยู่ไปนานๆ ก็ตอ้ งไม่อยากอยู่ไป
นานๆ ไม่อยากแก่ก็ตอ้ งอยากแก่ ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตอ้ งอยากเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่
อยากตายก็ตอ้ งอยากตาย คือไม่กลัวตาย ไม่กลัวเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่กลัวความแก่ ถ้าไม่
กลัวก็จะไม่ทกุ ข์ เมือ่ ไม่ทกุ ข์ก็เท่ากับได้ละสมุทยั ความอยากต่างๆ ได้ทาํ นิโรธความดับ
ทุกข์ให้แจ้ง ด้วยการเจริญมรรคนี้เอง มรรคจึงต้องเจริญให้มาก เจริญให้สมบูรณ์ เมือ่
เจริญจนสมบูรณ์แล้ว จะรู้วา่ ทุกข์คอื อะไร จะรู้วา่ สมุทยั คืออะไร จะละสมุทยั ได้ จะทํา
นิโรธความดับทุกข์ให้แจ้งขึ้นมา นี่คอื ภารกิจ ๔ ประการในอริยสัจ ๔ ไม่วา่ ใครก็ตาม ถ้า
ปรารถนาทีจ่ ะก้าวพ้นจากความทุกข์ ก้าวพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จําต้องทําภารกิจ
ในอริยสัจ ๔ ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ถ้าทําได้แล้ว ก็จะบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าเป็ นพระ
อรหันต์ข้นึ มา ถ้าปฏิบตั ภิ ารกิจในอริยสัจ ๔ โดยไม่มใี ครสังสอน
่
เช่นเจ้าชายสิทธัตถะ
หรือสมณโคดม ก็จะได้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า หลังจากได้ทรงออกบวชแล้ว ก็ทรง
บําเพ็ญสมณธรรมตามลําพัง ไม่มคี รูไม่มอี าจารย์สงสอนภารกิ
ั่
จในอริยสัจ ๔ จึงต้อง
ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง จนปฏิบตั ภิ ารกิจในอริยสัจ ๔ ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ ถ้าทรง
สังสอนก็
่
เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าไม่สงสอนก็
ั่
เป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้า
ส่วนผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั อย่างพวกเรา ในวันนี้ได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องภารกิจในอริยสัจ ๔ ถ้าน้อม
เอาไปปฏิบตั ไิ ด้ จนทําภารกิจในอริยสัจ ๔ ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ ก็จะบรรลุเป็ นพระ
อรหันตสาวก คําว่าสาวกแปลว่าผูฟ้ งั ก่อนทีจ่ ะบรรลุเป็ นพระอรหันตสาวกได้ ต้องได้ยนิ
ได้ฟงั พระธรรมคําสอนก่อน จะมาอุตริวา่ เป็ นพระพุทธเจ้าไม่ได้ ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรม
คําสอน แล้วเอาไปปฏิบตั ิ ได้ทาํ กิจในอริยสัจ ๔ จนครบถ้วนบริบูรณ์ จนจิตสะอาด
บริสุทธิ์ ปราศจากความโลภความโกรธความหลงแล้ว ก็จะบรรลุเป็ นพระอรหันตสาวก
แต่เป็ นพระพุทธเจ้าไม่ได้ เพราะพระพุทธเจ้าหมายถึงผูท้ ศ่ี ึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ภิ ารกิจ
ในพระอริยสัจ ๔ ได้ดว้ ยตนเองเท่านัน้ แต่ความเป็ นพระพุทธเจ้าเป็ นพระอรหันต์ ไม่มี
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ความแตกต่างกัน ในเรื่องการหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็หลุดพ้นเท่าๆกัน จิตใจสะอาด
บริสุทธิ์หมดจดเหมือนกัน ไม่ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน ต่างกันตรงทีค่ นหนึ่ง
ต้องศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองไม่มใี ครสังสอน
่
ส่วนอีกคนหนึ่งมีคนสังสอน
่
แล้วก็ปฏิบตั ติ าม จนหลุดพ้นได้ แตกต่างกันตรงนี้ แต่ก็มคี วามแตกต่างกันอยู่
พอสมควร เพราะการหลุดพ้นด้วยตนเองไม่ใช่ของง่าย ขนาดมีคนสังสอนอย่
่
างพวกเรา
ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันอยู่เป็ นปี ๆแล้ว ยังไม่สามารถปฏิบตั ใิ ห้หลุดพ้นได้เลย ถ้าต้องศึกษา
ค้นคว้าปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ยิง่ เป็ นไปไม่ได้เลย การปรากฏของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ละ
พระองค์ จึงไม่ใช่ของง่าย ไม่เหมือนกับการปรากฏของพระอรหันตสาวก พอมี
พระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาแล้ว ได้ประกาศพระธรรมคําสอนให้กบั สัตว์โลกแล้ว ก็จะมีผู ้
สามารถนําเอาไปปฏิบตั ติ ามได้เป็ นจํานวนมาก ปรากฏมีพระอรหันต์ข้นึ มาเป็ นจํานวน
มาก เช่นในศาสนานี้
หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคําสอน สังสอนสั
่
ตว์โลกไปเพียง ๗
เดือนเท่านัน้ ก็ปรากฏมีพระอรหันต์ข้นึ มาถึง ๑,๒๕๐ รู ป ในวันมาฆบูชา วันเพ็ญเดือน
๓ นัน่ เอง เป็ นวันทีม่ พี ระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รู ป ได้มาเฝ้ าพระพุทธจ้าโดยไม่ได้นดั หมาย
กันมาก่อน ถ้านับเวลากลับไปก็เป็ นเวลา ๗ เดือน ตัง้ แต่วนั แรกทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
ประกาศพระธรรมคําสอน คือในวันเพ็ญเดือน ๘ วันอาสาฬหบูชา นับจากวันเพ็ญเดือน
๘ มาถึงวันเพ็ญเดือน ๓ ก็ ๗ เดือน สามารถสังสอนอบรม
่
ให้สตั ว์โลกกลายเป็ นพระ
อรหันต์ข้นึ มาได้ อย่างน้อยก็ ๑,๒๕๐ รู ปแล้ว ก่อนหน้านี้ไม่ปรากฏมีพระอรหันต์มี
พระพุทธเจ้า มาเป็ นกัปเป็ นกัลป์ เลยทีเดียว เพราะการจะปรากฏของพระพุทธเจ้าขึ้นมา
แต่ละครัง้ เป็ นสิง่ ทีย่ ากมาก ผู ้ทีจ่ ะมาเป็ นพระพุทธเจ้าได้ ต้องบําเพ็ญบุญบารมีเป็ นเวลา
อันยาวนาน จนกว่าจะได้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า พอบรรลุแล้วก็สามารถทําให้ผู ้ทีไ่ ด้ยนิ
ได้ฟงั พระธรรมคําสอน บรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้อย่างง่ายดาย มีเป็ นจํานวนมากใน
ศาสนาพุทธของเรานี้ มีพระอรหันตสาวกนับจํานวนไม่ถว้ น เพราะบุญบารมีของ
พระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้ศึกษาปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองจนบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า แล้วก็นาํ เอามาสัง่
สอนพวกเราอีกทีหนึ่ง พวกเราจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสอันดีงามนี้ผ่านพ้นไป ถ้ายังไม่
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สามารถปฏิบตั กิ จิ ในพระอริยสัจได้
อย่างน้อยก็บาํ เพ็ญทานบารมีศีลบารมีไปก่อน
เพือ่ ทีจ่ ะได้เข้าสู่ขนั้ ภาวนา ทําจิตใจให้สงบ เพือ่ จะได้ปฏิบตั ภิ ารกิจในอริยสัจ ๔ ต่อไป
จึงควรให้ความสําคัญต่อการบําเพ็ญ ไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านไป โดยไม่ได้ทาํ บุญทํา
ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม เพราะจะเป็ นการเสียโอกาส เสียเวลา เสีย
ชาติเกิด เกิดมาแล้วไม่ได้รบั ประโยชน์จากพระพุทธศาสนา ไม่ได้ตดั ภพตัดชาติให้
น้อยลงไป ไม่ได้ทาํ ให้ความทุกข์เบาบางลงไป จึงควรตัง้ หน้าตัง้ ตาศึกษาปฏิบตั ิ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภารกิจในพระอริยสัจ ๔ คือ ๑. ทุกข์ตอ้ งกําหนดรู้ ๒. สมุทยั ต้นเหตุ
ของความทุกข์ตอ้ งละ ๓. นิโรธความดับทุกข์ตอ้ งทําให้แจ้ง ๔. มรรคคือทางสู่การหลุด
พ้นจากความทุกข์ตอ้ งเจริญให้สมบูรณ์ ถ้าบําเพ็ญได้แล้ว ก็จะสามารถประกาศให้โลกรู้
ได้วา่ ทุกข์ทต่ี อ้ งกําหนดรู้ เราได้กาํ หนดรู้แล้ว สมุทยั ทีต่ อ้ งละ เราได้ละแล้ว นิโรธความ
ดับทุกข์ทต่ี อ้ งทําให้แจ้ง เราได้ทาํ ให้แจ้งแล้ว มรรคทีต่ อ้ งเจริญให้สมบูรณ์ เราได้เจริญ
อย่างสมบูรณ์แล้ว นี่คอื วาจาของพระพุทธเจ้าหลังจากทีไ่ ด้ทรงบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า
ขึ้นมา พระอรหันต์ทกุ รูปก็เช่นเดียวกัน จะเปล่งวาจานี้ข้นึ มาเหมือนกัน ประกาศศักดิ์ศรี
ความเป็ นพระพุทธเจ้าเป็ นพระอรหันต์ จึงควรน้อมเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
เข้ามาศึกษาปฏิบตั ิ นําเอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ไปพินิจพิจารณา เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะ
ตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๖๖

ธรรมที่สาํ คัญอย่างยิ่ง
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐

การชําระรักษากายวาจาใจ ให้สะอาดบริสทุ ธิ์ นํามาซึง่ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่มเย็น
เป็ นสุข กายวาจาใจสะอาดมากน้อยเพียงไร ความสุขความเจริญก็จะมีมากน้อยเพียงนัน้
การรักษากายและวาจาให้สะอาดต้องใช้ศีลเป็ นเครื่องรักษา รักษาใจให้สะอาดต้องใช้
ภาวนาเป็ นเครื่องรักษา ศีล ๕ คือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติ
ผิดประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา จะรักษากายกับวาจาให้สะอาด ถ้าฆ่าสัตว์ ลัก
ทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา จะทําให้จติ ใจเศร้าหมอง มี
ความทุกข์ ความกังวลใจ ความเสือ่ มเสีย เราจึงต้องรักษาศีลกัน ส่วนใจก็ตอ้ งรักษาด้วย
การภาวนา เจริญสติอยู่ตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาให้มสี ติรู้อยู่กบั ใจ ให้รู้วา่ ใจกําลังคิด
อะไร กําลังทําอะไร กําลังจะอยู่กบั การกระทําของกายหรือไม่ เวลาล้างหน้า ใจก็ตอ้ งอยู่
กับการล้างหน้า เวลารับประทานอาหารก็ตอ้ งอยู่กบั การรับประทานอาหาร ทําภารกิจใดก็
ต้องอยู่กบั ภารกิจนัน้ ถึงจะเรียกว่ามีสติ ทีเ่ ป็ นเหมือนยามคอยเฝ้ าดูใจ ถ้ามียามก็จะรู้วา่
ใจกําลังคิดไปทางไหน ทางดีหรือไม่ ถ้าไม่มยี ามก็จะไม่รู้ จะคิดไปเรื่อยเปื่ อย แล้วก็จะ
สังให้
่ กายกับวาจาทําสิง่ ต่างๆ ตัวอย่างของคนทีไ่ ม่มสี ติก็คอื คนเสพสุรายาเมา พอเกิด
อาการมึนเมาแล้ว ก็ไม่มยี ามเฝ้ าดูใจ ก็จะคิดไปต่างๆนานา แล้วก็สงให้
ั ่ ไปทําทางกายทาง
วาจา เกิดความเสียหายความเดือดร้อนขึ้น เพราะไม่ได้ไตร่ตรองก่อนว่า ทําไปแล้วจะ
เสียหายหรือไม่ จะผิดศีลหรือไม่ เพราะขาดสติคอยเฝ้ าดู การจะรักษาใจให้อยู่ใน
ทํานองครองธรรมจึงต้องมีสติ เราจึงต้องฝึ กเจริญสติอยู่เรื่อยๆ
สติเป็ นธรรมที่สาํ คัญอย่างยิ่งในบรรดาธรรมทัง้ หลาย พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนกับ
รอยเท้าช้าง สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์อน่ื ๆได้หมด ไม่วา่ จะเป็ นวัวเป็ นควายเป็ น
สิงสาราสัตว์ต่างๆ ฉันใดธรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นทาน เป็ นศีล เป็ นสมาธิ เป็ นปัญญาก็ดี
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ก็ไม่สาํ คัญเท่ากับสติ ถ้าไม่มสี ติจะไม่สามารถทําทานได้ ไม่สามารถรักษาศีลได้ ไม่
สามารถนัง่ สมาธิได้ ไม่สามารถพิจารณาธรรม ให้เกิดเป็ นปัญญา เป็ นดวงตาเห็นธรรม
ขึ้นมาได้ สติจงึ เป็ นธรรมทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ถ้าต้องการจะรักษาสติ อย่างน้อยทีส่ ุดก็ตอ้ ง
ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา ถ้าเสพเข้าไปแล้วจะทําให้มนึ เมาขาดสติ จะไม่สามารถ
ควบคุมใจได้ ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาได้ ก็จะไปทําไปพูดในสิง่ ทีเ่ กิดความ
เสียหายขึ้นมา ต้องไปใช้เวรใช้กรรมต่อไป ทัง้ ในปัจจุบนั คือในโลกนี้และในอนาคตคือ
ชาติหน้า เมือ่ ตายจากโลกนี้ไปแล้ว ก็ตอ้ งไปเกิดในอบาย ไปตกนรก ไปเกิดเป็ น
เดรัจฉานเป็ นต้น ในบรรดาศีลทัง้ ๕ ข้อนี้ ข้อเสพสุรายาเมาจึงสําคัญอย่างยิง่ ต่อการ
รักษาศีลข้ออืน่ ๆ ถ้าเสพสุรายาเมาแล้ว จะรักษาศีลไม่ได้สกั ข้อหนึ่ง ถ้าไม่เสพสุรายาเมา
ก็จะควบคุมบังคับกายวาจาใจให้อยู่ในศีลในธรรมได้ ในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสัง่
สอนให้ตงั้ สติอยู่เรื่อยๆ อย่าปล่อยให้ใจลอยไปคิดกับเรื่องต่างๆ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น ทีไ่ ม่เกิด
ประโยชน์ ให้ดงึ ใจให้อยู่ในปัจจุบนั ให้อยูท่ น่ี ่เี ดีย๋ วนี้ เราอยู่ตรงไหนใจก็ตอ้ งอยู่ตรงนัน้
ใจอย่าไปอยู่ทอ่ี น่ื วันนี้เป็ นวันอังคาร ก็ตอ้ งอยู่ในวันอังคาร อย่าไปอยู่ในวันพุธหรืออยู่
ในวันจันทร์ วันจันทร์ก็ผ่านไปแล้ว วันพุธก็ยงั มาไม่ถงึ คิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
นอกจากมีความจําเป็ น เช่นต้องวางแผนว่าพรุ่งนี้จะทําอะไร ก็ให้คดิ ด้วยสติ ให้เป็ นเรื่อง
เป็ นราวไป เสร็จแล้วก็หยุดคิด รู้แล้วว่าพรุ่งนี้ตอ้ งทําอะไร ก็เตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียม
ของเตรียมสิง่ ต่างๆไว้ เมือ่ เตรียมเสร็จแล้วก็ไม่ตอ้ งไปคิดถึงมันอีก ให้กลับมาอยู่ตรงนี้
เดีย๋ วนี้ ให้อยู่กบั ปัจจุบนั
กําลังทําอะไรอยู่ก็ให้อยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ กําลังเดินก็ให้อยู่กบั การเดิน กําลังนัง่ ก็ให้อยู่
กับการนัง่ กําลังพูดก็ให้อยู่กบั การพูด ถ้าทําอย่างนี้ก็จะมีสติ จะรู้อยู่ทกุ ขณะว่าเรากําลัง
คิดอะไร กําลังพูดอะไร กําลังทําอะไร จะได้แยกแยะว่าพูดดี คิดดี ทําดีหรือไม่ ถ้าคิดไม่
ดีก็รีบระงับดับความคิดนัน้ เสีย จะได้ไม่พูดไม่ทาํ ถ้าปล่อยให้ออกมาทางวาจาทางกาย ก็
จะเกิดความเสียหายต่อไปได้ เช่นมีความโกรธ อยากจะด่าคนนัน้ คนนี้ อยากจะทุบข้าว
ของ อยากจะทําลายสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ถ้าไม่มสี ติก็จะระบายออกมา จะพูดสิง่ ทีเ่ สียหาย จะ
ทําลายข้าวของต่างๆ พอได้สติทหี ลังก็จะเสียอกเสียใจ ว่าพูดไปทําไม ทําไปทําไม มีแต่
ความเสียหาย คนทีถ่ ูกเราด่า ก็จะโกรธจะเกลียดเรา สิง่ ของทีถ่ ูกทําลายไป ก็ไม่สามารถ
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เอากลับคืนมาให้เป็ นเหมือนเดิมได้ ถ้ามีสติคอยเฝ้ าดูใจดูความคิดของเรา พอรู้วา่ กําลัง
โกรธ ก็ตอ้ งบอกตัวเองว่าตอนนี้เรากําลังมีอารมณ์ กําลังไม่ปกติ ความโกรธจะหลอกให้
พูดให้ทาํ ในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ถ้าจําเป็ นต้องพูดก็พูดด้วยสติ ด้วยความระมัดระวัง ถ้าไม่
จําเป็ นต้องพูดต้องทํา ก็อย่าไปพูดอย่าไปทํา จะได้ไม่เกิดความเสียหายตามมาใน
ภายหลัง นี่คอื การรักษาใจด้วยสติ แต่มสี ติเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องมีปญั ญามี
สมาธิดว้ ย ปัญญาจะแยกแยะให้รู้วา่ อะไรผิดอะไรถูก อะไรดีอะไรชัว่ อะไรควรพูดควร
ทํา อะไรไม่ควรพูดไม่ควรทํา ถ้ามีสติแต่ไม่มปี ญั ญา ก็รู้วา่ กําลังพูดอะไรทําอะไร แต่ไม่รู้
ว่าถูกหรือผิด ควรหรือไม่ควร ถ้าได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ ก็จะมีปญั ญา รู้วา่ การ
ฆ่าสัตว์ พูดปด ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี เสพสุรายาเมา เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ดี
เวลาใจคิดจะทําผิดศีล จะมีปญั ญาบอกให้รู้วา่ เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ดี ผิดศีลผิดธรรม จะ
ได้ไม่ทาํ
ถ้าไม่มปี ญั ญา จะไม่รู้วา่ การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ มีโทษทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต ต้องไปใช้
เวรใช้กรรมต่อ ถ้าได้ศึกษาได้ยนิ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จะรู้วา่ อะไรถูก อะไร
ผิด อะไรดี อะไรชัว่ จึงควรให้ความสนใจ ต่อการศึกษาพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ อย่างน้อยทีส่ ุดในวันพระก็ควรฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันสักครัง้ หนึ่ง
ถ้าไม่สามารถเข้าวัดได้ก็เอาธรรมะไปทีบ่ า้ น เปิ ดเทปฟัง เปิ ดโทรทัศน์ดู เปิ ดหนังสืออ่าน
เพือ่ จะได้เสริมสติปญั ญา ความรู้ความฉลาด จะได้แยกแยะความคิดว่าดีหรือไม่ ถ้าคิด
ไปในทางโลภโกรธหลง ถือว่าไม่ดที งั้ นัน้ ความโลภหมายถึงอยากได้ในสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น ถ้า
เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นไม่ถอื ว่าเป็ นความโลภ เช่นอยากจะรับประทานอาหารอย่างนี้ ไม่เรียกว่า
เป็ นความโลภ เพราะร่างกายต้องมีอาหารหล่อเลี้ยง ถ้าอยากรับประทานอาหารมากๆ
เกินความต้องการของร่างกาย อย่างนี้ถงึ เรียกว่าเป็ นความโลภ หรืออยากกินอาหารชนิด
นัน้ ชนิดนี้ จะต้องขับรถไปถึงทีร่ า้ นโน้นร้านนี้ อย่างนี้เป็ นความโลภเป็ นกิเลส ถ้ากินตาม
ความต้องการของร่างกาย ก็กนิ ไปตามมีตามเกิด ถึงจะไม่เป็ นกิเลส ความโกรธก็คอื
เวลาทีเ่ รามีความรุ่มร้อนใจ เวลาใครพูดอะไรทําอะไร ทีไ่ ม่ถูกอกถูกใจ ก็ตอ้ งรู้วา่ ความ
โกรธนี้ไม่ดี ต้องรู้จกั ระงับความโกรธ สิง่ ทีจ่ ะระงับความโกรธได้ก็คอื ธรรมะ การให้อภัย
ไม่จองเวรจองกรรมกัน เป็ นการใช้หนี้เก่า ใช้เวรใช้กรรมไป เราเคยทําเขามาก่อน เขาถึง
45

ต้องมาทําเรา แต่เราจะไม่ตอบโต้ เพราะจะทําให้เรื่องยาว ไม่มที ส่ี ้นิ สุด ถ้าตอบโต้กลับไป
เขาก็จะตอบโต้กลับมา นํา้ ผึ้งหยดเดียวก็จะกลายเป็ นสงครามล้างเผ่าพันธุไ์ ด้ ถ้าให้อภัย
ได้ ปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้น เรื่องต่างๆจะไม่เกิดขึ้น ใจก็จะสงบเย็น มีความสุข ถ้าตอบ
โต้กนั ไปตอบโต้กนั มา ใจก็จะร้อนขึ้นไปเรื่อยๆ มีความทุกข์ทรมานใจมากขึ้นไปเรื่อยๆ
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เห็นโทษของความโกรธ ว่าเป็ นฝื นเป็ นไฟ เป็ นนรกในจิตใจ
อย่าส่งเสริมความโกรธอาฆาตพยาบาท ต้องระงับด้วยการไม่จองเวรจองกรรม ด้วยการ
ให้อภัย เมือ่ ให้อภัยได้แล้วใจจะสงบเย็นเป็ นสวรรค์ นี่คอื อานิสงส์ของการให้อภัย ไม่ถอื
โทษโกรธเคืองกัน ทําให้ข้นึ สวรรค์ ถ้าอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกัน ก็จะทําให้ตก
นรก ให้คดิ ว่าอะไรทีเ่ กิดขึ้นก็ผ่านไปแล้ว ย้อนกลับไปไม่ได้ ถ้วยแตกแล้วจะทําให้เป็ น
เหมือนเดิมไม่ได้ เสียของแล้วอย่าเสียใจ เสียอย่างเดียวก็พอ อย่าเสียสองอย่าง จะ
ขาดทุน เราสามารถรักษาใจไม่ให้เสียได้ เมือ่ ไม่เสียใจแล้วจะรู้สกึ ว่าเป็ นเรื่องเล็ก ไม่วา่
อะไรทัง้ นัน้ มันเกิดขึ้นแล้วมันผ่านไปแล้ว เราย้อนกลับไปในอดีตไม่ได้ กลับไปเมือ่ วาน
ไม่ได้ แต่เราอยู่เหมือนเมือ่ วานนี้ได้ อยู่อย่างมีความสุขได้ ถ้าลืมเรื่องต่างๆทีเ่ กิดขึ้นได้
ตัง้ หน้าตัง้ ตาดูแลรักษาใจ ให้สงบ ให้เย็น ให้สบาย ถ้ายังทําไม่ได้ก็เพราะยังไม่มสี มาธิ
คือความสงบใจ เวลาทีเ่ ราโกรธ รู้วา่ ความโกรธไม่ดี แต่ระงับความโกรธไม่ได้ ก็เป็ น
เพราะว่าใจไม่มเี บรก ถ้าเป็ นรถยนต์ ขับรถไปถึงสีแ่ ยกไฟแดงต้องหยุดรถ แต่ไม่มเี บรก
ก็ตอ้ งไปชนกับคันอืน่ เพราะไม่มเี บรก ฉันใดใจก็ตอ้ งมีเบรกเหมือนกัน ต้องมีสมาธิ ที่
เป็ นตัวเบรกใจ ถ้ามีสมาธิแล้ว เวลาโกรธจะระงับความโกรธได้ เวลาโลภก็จะระงับความ
โลภได้ ดังนัน้ นอกจากมีสติมปี ญั ญาแล้ว ก็ยงั ต้องมีสมาธิดว้ ย ต้องฝึ กทําจิตใจให้สงบ
นิ่ง หยุดความคิดให้ได้
เพราะความคิดนี่แลเป็ นตัวทีส่ ร้างความทุกข์ใจ พอคิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้ไม่สบายใจ ก็เกิด
ความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าหยุดคิดได้ ไม่ไปคิดถึงเรื่องนัน้ ก็จะลืมเรื่องนัน้ ไป ก็จะไม่มคี วาม
ทุกข์ใจ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หดั ทําสมาธิ ด้วยการรําลึกหรือคิดแต่พทุ โธๆไปในใจ
เวลารู้สกึ ไม่สบายอกไม่สบายใจกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็อย่าไปสนใจ อย่าไปคิดถึงเรื่องนัน้
เรื่องนี้ ให้กลับเข้ามาหาพุทโธ ให้คดิ แต่พทุ โธๆไปเรื่อยๆ คิดไปเรื่อยๆ อย่ากลับไปคิดถึง
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เรื่องทีท่ าํ ให้ไม่สบายใจ ถ้าดึงใจให้อยู่กบั พุทโธได้ ไม่นานก็จะลืมเรื่องทีท่ าํ ให้ไม่สบายใจ
ใจก็จะสงบตัวลง จะเย็นสบาย จะเห็นโทษของความคิด ว่าความทุกข์ใจเกิดจาก
ความคิดทัง้ นัน้ ไม่ได้เกิดจากอะไรเลย สิง่ ต่างๆในโลกนี้ เขาก็มเี ขาก็เป็ นของเขาอยู่อย่าง
นี้ ถ้าไม่ไปคิดถึงก็จะไม่มปี ญั หาอะไรกับใจ เช่นเราอยู่ทน่ี ่ไี ม่ได้คดิ ถึงเรื่องทีอ่ ยู่ทบ่ี า้ น ไม่
รู้วา่ มีอะไรเกิดขึ้นทีบ่ า้ น เราก็ไม่เดือดร้อนอะไร ถ้าอดกังวลไม่ได้วา่ ตอนนี้ทบ่ี า้ น
ปลอดภัยหรือเปล่า ขโมยขึ้นบ้านหรือเปล่า ไฟไหม้บ้านหรือเปล่า พอคิดอย่างนี้แล้ว
ทัง้ ๆทีย่ งั ไม่มเี หตุการณ์อย่างนัน้ เกิดขึ้นเลย ก็ทาํ ให้ไม่สบายใจแล้ว นี่แลคือความทุกข์ใจ
เป็ นอย่างนี้ ความทุกข์ใจเกิดจากความคิดของเรา แต่เราไม่มปี ญั ญาความสามารถทีจ่ ะ
หยุดความคิดได้ ก็เลยต้องทุกข์ทรมานใจไปเรื่อยๆ ถ้าเคยฝึ กทําสมาธิ เคยฝึ กคิดอยู่กบั
พุทโธๆอย่างเดียว เวลาไม่สบายใจ ก็คดิ แต่คาํ ว่าพุทโธๆ ไปเรื่อยๆ ก็จะลืมเรื่องต่างๆที่
ทําให้ไม่สบายใจ จะรู้สกึ เฉยๆ อะไรจะเกิดก็เกิดไป จะมีปญั ญารู้วา่ เราไม่มอี าํ นาจไป
ห้ามสิง่ ต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นได้ เราอยู่ตรงนี้ ถ้าตรงโน้นจะมีอะไรเกิดขึ้น เราก็ไปหยุดยัง้
ไม่ได้ อะไรจะเกิดก็ให้มนั เกิดไป อะไรทีเ่ ราป้ องกันได้ดูแลได้ ก็ทาํ กันไป ไม่ได้ให้ปล่อย
ทัง้ หมดเลย อันไหนดูแลรักษาได้ ก็ดูแลรักษาไป
ถ้าเราดูแลรักษาไม่ได้ ก็ตอ้ งปล่อยให้เป็ นไป เช่นตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ เราดูแลรักษาบ้าน
ไม่ได้ ก็ตอ้ งปล่อยให้มนั เป็ นไป อะไรจะเกิดก็ให้มนั เกิด ถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้ว จะไม่มี
ความทุกข์กบั เรื่องอะไรเลย เพราะความทุกข์เกิดจากใจไปคิดถึงมันเอง พอคิดแล้วก็
สร้างความทุกข์ข้นึ มา ถ้ามีมสี มาธิ ก็จะหยุดใจได้ ยับยัง้ ใจได้ เวลาโกรธก็ให้อภัยได้ ไม่
จองเวรจองกรรมได้ เวลาโลภก็ไม่เอาก็ได้ เพราะรู้วา่ เอามาก็เท่านัน้ มีเหลือกินเหลือใช้
แล้ว เอามาทําไม ก็จะควบคุมดูแลใจให้เป็ นปกติได้ ให้สงบนิ่งได้ เมือ่ ใจได้รบั การดูแล
แล้ว ก็ไม่ตอ้ งดูแลกายวาจา ถ้าใจดีแล้ว กายกับวาจาก็จะดีตาม เวลาใจคิดดีการพูดการ
กระทําก็จะดีตาม ถ้าใจคิดไม่ดี การพูดการกระทําก็ไม่ดี จึงต้องดูแลใจเป็ นหลัก ถ้ายัง
ไม่สามารถดูแลใจได้ เพราะยังไม่มสี ติ ไม่มสี มาธิ ไม่มปี ญั ญา ก็ตอ้ งดูกายดูวาจาไปก่อน
ด้วยการรักษาศีล เช่นวันนี้เราก็รกั ษาศีล ๕ กัน ไม่เสพสุรา ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติ
ผิดประเวณี พูดปดมดเท็จ ถึงแม้จะมีความโลภ ความโกรธอยู่ ก็ให้อยู่ในกรอบของศีล
อยากได้อะไรก็จะไม่ไปทําผิดศีล โกรธใครอย่างไรก็จะไม่ไปทําผิดศีล ก็จะไม่มผี ลเสีย
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หายตามมา ถ้ารักษาใจได้ก็จะมีศีลโดยอัตโนมัติ เพราะใจนี้แลเป็ นศีลทีแ่ ท้จริง พระอริย
เจ้าทัง้ หลายรักษาใจเพียงตัวเดียว ก็สามารถรักษาศีลทุกข้อได้ เพราะใจเป็ นผู ้พูดและ
ผูก้ ระทํา ถ้าใจดีแล้วก็ถอื ว่ามีศีลอยู่ในตัว ถ้ามีความสามารถเจริญสติได้ มีปญั ญา
แยกแยะได้ ว่าอะไรผิดอะไรถูก อะไรดีอะไรชัว่ มีสมาธิยบั ยัง้ ใจให้สงบ ไม่ให้วนุ่ วาย
ไม่ให้ไปพูดไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ด้ ก็จะมีศีลครบถ้วนบริบูรณ์ เช่นพระพุทธเจ้าและพระ
อรหันต์ทงั้ หลาย ท่านมีศีลครบถ้วนบริบูรณ์ตลอดเวลา เพราะใจของท่านมีความสะอาด
บริสุทธิ์ตลอดเวลา ไม่มคี วามโลภ ความโกรธ ความหลงไม่มเี หตุทจ่ี ะให้ไปทําผิดศีลผิด
ธรรม ถ้าชําระรักษาใจได้แล้ว ก็จะรักษากายกับวาจาได้ดว้ ย ถ้ายังรักษาใจไม่ได้ ก็ตอ้ ง
รักษาชําระกายวาจาไปก่อน จนกว่าใจจะมีกาํ ลังพัฒนาสติสมาธิและปัญญาขึ้นมา จน
สามารถรักษาใจได้ ถ้ารักษาใจได้แล้วจะสมาทานศีลหรือไม่ก็ไม่สาํ คัญ เพราะใจจะไม่ไป
ทําผิดศีลอยู่แล้ว
รักษาใจแล้วกายกับวาจาก็จะได้รบั การดูแลรักษาด้วย ถ้ายังไม่สามารถรักษาใจได้ ก็ตอ้ ง
รักษากายกับวาจาไปก่อน ปล่อยให้ใจวุน่ วายไปก่อน ให้โลภ ให้โกรธ ให้หลงไปก่อน แต่
จะไม่ให้ไปทําผิดศีลผิดธรรม จะได้ไม่เกิดโทษเกิดปัญหาตามมา ถ้ายังอยากรํา่ อยากรวย
อยากมีสมบัตขิ ้าวของเงินทอง ก็ให้มนั โลภไป แต่ไม่ให้ไปทําผิดศีลผิดธรรม ถ้ารวยแบบ
นี้ก็จะไม่มโี ทษตามมา ถ้ารวยด้วยการทําผิดศีลผิดธรรม ก็จะมีโทษตามมา ตายไปก็ตอ้ ง
ไปใช้เวรใช้กรรม ต้องไปตกนรก ไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน ถ้ายังไม่สามารถรักษาใจไม่ให้โลภ
ไม่ให้โกรธ ไม่ให้หลงได้ ก็ตอ้ งรักษากายกับวาจาให้ได้ ด้วยการรักษาศีล จะได้รกั ษา
ความเป็ นมนุษย์ไว้ จะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี ได้เกิดเป็ นเทวดา ถ้าไม่รกั ษาศีล ก็
จะต้องไปเกิดในอบาย ไม่คมุ ้ ค่ากับสิง่ ทีไ่ ด้มาเลย สมบัตขิ ้าวของเงินทองได้มามากน้อย
เพียงไร พอเราตายไป ก็กลายเป็ นของคนอืน่ ไป ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ สิง่ ทีเ่ อาติด
ตัวไปได้ก็คอื บุญกรรม กรรมก็คอื บาป การละเมิดศีล บุญก็คอื การรักษาศีลนี่เอง ไม่
เบียดเบียนผูอ้ น่ื จึงควรให้ความสําคัญต่อการดูแล ชําระกายวาจาใจให้สะอาด พยายาม
ทําทุกวัน ไม่แต่เฉพาะวันพระ วันพระเป็ นวันพิเศษ ควรทําให้มากกว่าปกติ เพราะเราทํา
ให้ใจสกปรกเศร้าหมองอยู่ทกุ ๆวัน ถ้าชําระในวันพระเพียงวันเดียว ก็จะไม่พอเพียง ต้อง
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ชําระดูแลกายวาจาใจทุกๆวันเลย ใจจะได้สะอาด เป็ นใจทีด่ ี คิดดีพูดดีทาํ ดี มีแต่ความ
ร่มเย็นเป็ นสุข มีแต่ความเจริญ การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๖๗

เมล็ดพืชของการตรัสรู ้
๑ กันยายน ๒๕๕๐

วันทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาวัด เพือ่ มาปลูกฝังเมล็ดพืชของพระพุทธศาสนา เมล็ดพืชของการ
ตรัสรู้ เมล็ดพืชของมรรคผลนิพพาน ให้หยังลึ
่ กลงไปในใจ ให้เจริญเติบโต ให้ออกดอก
ออกผล ให้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนได้ไปตลอด การมาวัดอย่างสมํา่ เสมอ เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบให้พทุ ธศาสนิกชนได้กระทํากัน จึงเป็ นการปลูกเมล็ดพืชของพระ
ศาสนา เมล็ดพืชของการตรัสรู ้ เมล็ดพืชของมรรคผลนิพพาน ให้เจริญงอกงามเติบโต
ขึ้นเป็ นต้นไม้ใหญ่ ในเบื้องต้นต้องอาศัยการทํานุบาํ รุงดูแลอย่างใกล้ชิด เหมือนกับการ
ปลูกต้นไม้ ในระยะแรกทีต่ น้ ไม้ยังไม่สามารถพึง่ ตนเองได้ ก็ตอ้ งอาศัยผูอ้ น่ื คอยให้นาํ้
พรวนดิน ใส่ป๋ ยุ กําจัดแมลงต่างๆ ทีจ่ ะมาทําลายต้นไม้ ไม่ให้เจริญงอกงาม พอต้นไม้
สามารถอยู่ตามลําพังได้แล้ว ก็ไม่จาํ เป็ นต้องไปรดนํา้ พรวนดิน ใส่ป๋ ยุ อีกต่อไป เพราะ
สามารถดูแลเลี้ยงดูตนเองได้แล้ว ฉันใดเมล็ดพืชของพระพุทธศาสนาก็เป็ นอย่างนัน้ ใน
เบื้องต้นต้องอาศัยการปลูกฝัง ต้องหมันรดนํ
่ า้ พรวนดิน กําจัดแมลงและวัชพืชต่างๆ
ไม่ให้มาทําลายต้นไม้ของพระพุทธศาสนา ให้หยังรากลงลึ
่
กในจิตใจ จนกลายเป็ นนิสยั
สันดานแล้ว ต่อจากนัน้ ไม่วา่ จะไปอยู่ทไ่ี หน ก็ไม่จาํ เป็ นต้องมีศาสนา มีใครมาสอน มาชัก
จูง ให้ไปในทางของพระศาสนา เพราะใจจะไปในทางของพระพุทธศาสนาโดยถ่ายเดียว
การปลูกเมล็ดพันธุพ์ ชื ของพระพุทธศาสนา ของการตรัสรู้ ของมรรคผลนิพพาน จึงต้อง
ให้ความใกล้ชิดในระยะเบื้องต้น ต้องหมันดู
่ แลรักษาใจ ให้เมล็ดพืชของพระพุทธศาสนา
หยังรากลึ
่ กลงไปในใจ ต้องมาวัดบ่อยๆ ต้องปฏิบตั ธิ รรมบ่อยๆ ต้องทําบุญให้ทานบ่อยๆ
จนติดเป็ นนิสยั เมือ่ เป็ นนิสยั แล้วก็จะรักการทําบุญทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม
ถ้าเป็ นอย่างนัน้ แล้ว ไม่วา่ จะไปเกิดทีไ่ หน ในภพใดชาติใด จะมีพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็
ตาม ก็ไม่เป็ นเรื่องสําคัญอีกต่อไป เพราะใจมีพระพุทธศาสนาฝังลึกอยู่ในใจแล้ว
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สามารถบําเพ็ญปฏิบตั ไิ ปตามลําพัง จนถึงมรรคผลนิพพานได้ ในเบื้องต้นเราจึงต้องให้
ความสําคัญ ต่อการทํานุบาํ รุงดูแลรักษาต้นไม้ ของพระพุทธศาสนา ด้วยการบําเพ็ญ
บารมีต่างๆ ซึง่ เปรียบเหมือนกับการรดนํา้ พรวนดินใส่ป๋ ยุ กําจัดวัชพืชและแมลงต่างๆ
ไม่ให้มาทําลายให้ตายไป นี่คอื หน้าทีข่ องเรา ถ้าปรารถนาการตรัสรู้ ปรารถนามรรคผล
นิพพาน ปรารถนาการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากทุกข์ทงั้ ปวง เราต้อง
หมันดู
่ แลรักษาเมล็ดพืชของพระพุทธศาสนา ปลูกฝังลงไปในดิน รดนํา้ พรวนดิน จน
กลายเป็ นต้นไม้ใหญ่ข้นึ มา ด้วยการบําเพ็ญทานบารมี คือการให้ ให้ในสิง่ ทีเ่ รามี ไม่
จําเป็ นต้องไปหาในสิง่ ทีไ่ ม่มมี าให้ ถ้าไม่มกี ็ไม่ตอ้ งบําเพ็ญ แต่เรามีอย่างอืน่ ทีเ่ ราให้ได้
นอกจากทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง มีวทิ ยาทาน มีอภัยทาน มีธรรมทาน ทีเ่ ราให้คน
อืน่ ได้ นอกจากวัตถุทาน วัตถุทานก็คอื ข้าวของเงินทอง เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ อย่างที่
ญาติโยมนําเอามาถวายพระในวันนี้ เรียกว่าวัตถุทาน แต่นอกจากวัตถุทาน แล้วยังมี
วิทยาทาน มีความรู้ทแ่ี บ่งปันให้ผูอ้ น่ื ได้ สังสอนผู
่
อ้ น่ื ให้รู้จกั วิธีทาํ อะไรต่างๆได้ โดยไม่ไป
คิดเงินคิดทอง เรียกผลตอบแทน ก็เป็ นการให้ทานเหมือนกัน
แล้วก็ยงั มีอภัยทานคือการให้อภัย เวลาไม่สบายอกไม่สบายใจกับใคร แทนทีจ่ ะอาฆาต
พยาบาท ก็ให้อภัย ให้อภัยแล้วเขาก็ปลอดภัยจากเรา เราก็ปลอดภัยจากเวรกรรมทีจ่ ะ
ตามมา เมือ่ ต่างฝ่ ายต่างสงบ ต่างฝ่ ายต่างนิ่ง ปัญหาต่างๆก็หมดไป ถ้าไม่ให้อภัย ไปปอง
ร้ายไปทําร้ายเขา ก็จะมีโทษตามมา ไหนจะต้องถูกเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจมาจับไปเข้าคุกเข้า
ตะราง ไหนจะถูกเขาจองเวรจองกรรม ไหนจะต้องทุกข์ทรมานรุ่มร้อนจิตใจ ถ้าให้
อภัยทานได้เรื่องเหล่านี้ก็จะไม่มเี ลย มีแต่ความสงบเย็นสบาย นอกจากนัน้ ก็ให้ธรรม
ทานได้ เรามาวัดมาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาศึกษามาปฏิบตั ิ ก็พอจะรู้วา่ อะไรดีอะไรชัว่ อะไร
ถูกอะไรผิด รู้วธิ ีทาํ ใจให้สงบให้สบาย ไม่ให้รุ่มร้อน เวลามีเพือ่ นมีคนทีร่ ู้จกั ทุกข์ใจเศร้า
หมอง ไม่สบายอกสบายใจ ถ้ามาปรับทุกข์ก็ให้ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าไป จะช่วย
คลายความทุกข์ได้ ถ้านําเอาไปปฏิบตั ิ สอนให้เขาให้อภัย ถ้าโกรธแค้นโกรธเคือง อาฆาต
พยาบาท แทนทีจ่ ะยุยงส่งเสริมให้เขาอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม ก็สอนให้เขาให้
อภัย เพือ่ จิตใจจะได้สงบเย็นสบาย เป็ นการให้ธรรมทาน จึงไม่จาํ เป็ นต้องวุน่ วายกับการ
หาเงินหาทอง เพือ่ มาบําเพ็ญทานบารมี การให้วตั ถุเงินทองนี้สาํ หรับผู ้ทีม่ เี หลือกินเหลือ
51

ใช้ ไม่รูจ้ ะเอาไปทําอะไร ให้เอาไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื ถ้าเราไม่มเี ราก็บาํ เพ็ญศีลบารมีต่อไป
เลย คือศีล ๕ ได้แก่การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปด
มดเท็จ เสพสุรายาเมา ต้องพยายามรักษาให้ได้ รักษาได้มากเท่าไหร่ก็จะได้บารมีมากขึ้น
เท่านัน้
ต้นไม้ของพระพุทธศาสนาก็จะหยังรากลึ
่ กลงไปในใจมากขึ้นเท่านัน้
จะ
เจริญเติบโตเร็วขึ้น นี่คอื ศีลบารมี
นอกจากนัน้ ก็ตอ้ งบําเพ็ญเนกขัมมบารมี คือการออกจากกามสุข ไม่หาความสุขจากตาหู
จมูกลิ้นกาย จากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ดูหนังฟังเพลง ไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ จะ
หาความสุขจากการทําจิตใจให้สงบ ถือศีล ๘ ละเว้นจากการเสพกาม ละเว้นจากการ
รับประทานหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว ละเว้นจากการนอนบนทีน่ อนอันสูงใหญ่ บนฟูก
หนาๆนอนแบบเรียบง่าย นอนกับพื้นไม้ ปูเสือ่ ปูผา้ นอน ไม่ตอ้ งการหาความสุขจากการ
หลับนอน อาศัยการหลับนอนเพือ่ พักผ่อนร่างกายให้มกี าํ ลัง เพือ่ จะได้ต่นื ขึ้นมาบําเพ็ญ
สมถภาวนา ทําจิตใจให้สงบ ด้วยการไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ทําสมาธิ จนจิตสงบตัวลง
แล้วจะพบกับความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขอืน่ ๆ เป็ นความสุขทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระ
อรหันต์ทงั้ หลายได้เสพ ได้มาเป็ นสมบัติ นี่คอื เนกขัมมบารมี คือรักษาศีล ๕ ข้อแล้วก็
เพิม่ อีก ๓ ข้อ เป็ น ๘ ข้อด้วยกัน เรียกว่าศีลบวช เป็ นเนกขัมมบารมี แล้วก็บาํ เพ็ญ
เมตตาบารมี ด้วยการแผ่ความรู้สกึ ทีด่ ี ความปรารถนาดีแก่ผูอ้ น่ื ปรารถนาให้ผูอ้ น่ื มี
ความสุข ให้ปราศจากความทุกข์ ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ไม่จองเวรจองกรรมกัน ไม่
เบียดเบียนกัน นี่คอื การแผ่เมตตา คือตัวเราต้องไม่เบียดเบียน ไม่จองเวรจองกรรมผูอ้ น่ื
มองผูอ้ น่ื เป็ นเหมือนญาติมติ ร เป็ นพีเ่ ป็ นน้องเป็ นเพือ่ น ปรารถนาให้เขามีแต่ความสุข
ความเจริญ อย่างนี้เรียกว่าเป็ นการเจริญเมตตาบารมี
แล้วก็เจริญอุเบกขาบารมี ทําจิตใจให้วางเฉย ปราศจากอารมณ์ต่างๆ เช่นยินดียนิ ร้าย
โลภโกรธหลง เพราะจะทําให้จิตใจไปทําในสิง่ ทีเ่ สือ่ มเสียต่อไป ให้ทกุ ข์วนุ่ วายใจ อยู่ไม่
เป็ นสุข ถ้ารู้จกั ทําใจให้เป็ นอุเบกขาวางเฉยได้แล้ว จะอยู่อย่างสุขสบาย ไม่เดือดร้อนกับ
เรื่องราวต่างๆทีเ่ กิดขึ้น เพราะใจสามารถแยกตนออกจากสิง่ ต่างๆได้ เช่นเราอยู่ทน่ี ้ ี เรา
แยกตัวเราออกจากเหตุการณ์ต่างๆทีบ่ า้ นเราได้ ตอนนี้ทบ่ี า้ นจะเป็ นอย่างไร ใจของเราก็
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ไม่กงั วลกับเหตุการณ์ทบ่ี า้ นเลย เพราะไม่ไปรับรู้ ไม่ถอื เป็ นเรื่องสําคัญ เราอยู่ทน่ี ้ ใี จของ
เราเย็นสบายปราศจากความวุน่ วายต่างๆ เป็ นอุเบกขา เพราะกําลังฟังเทศน์ฟงั ธรรม ไม่
มีโอกาสไปคิดถึงเรื่องทีจ่ ะทําให้วนุ่ วายใจ เพราะเราไปขัดไปขวางไปห้ามไม่ให้เขาเกิดขึ้น
ไม่ได้ ถ้าเขาจะเกิดจะเป็ นเราก็หา้ มไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราห้ามได้ก็คอื ใจของเรา เราห้ามใจของ
เราไม่ให้วุน่ วาย ไม่ให้ทกุ ข์กบั เรื่องต่างๆได้ ด้วยการแยกใจออกจากสิง่ ต่างๆ ด้วยการพา
กายพาใจมาอีกทีห่ นึ่ง ปล่อยให้เรื่องทีบ่ า้ นเป็ นไปตามเรื่องของเขา อะไรจะเกิดก็ไม่เป็ น
ปัญหา ถ้าอยู่ในเหตุการณ์ไม่สามารถแยกกายออกจากเหตุการณ์ได้ ก็ตอ้ งแยกด้วยการ
ทําใจให้เป็ นอุเบกขา อย่าไปคิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้วนุ่ วายใจ ให้คดิ ถึงพุทโธๆไปเรื่อยๆ ระลึก
แต่พทุ โธๆไปในใจ หลับตา ไม่ตอ้ งไปดูไม่ตอ้ งไปรับรู้ เรื่องทีก่ าํ ลังสร้างความวุน่ วายใจ
ให้อยู่กบั พุทโธๆไป หรือจะอยู่กบั บทสวดมนต์บทใดบทหนึ่งก็ได้ ให้สวดไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะลืมเรื่องทีส่ ร้างความวุน่ วายใจ เมือ่ ลืมแล้วใจจะสงบนิ่งเป็ นสมาธิ เป็ นอุเบกขา
นี่คอื การบําเพ็ญอุเบกขาบารมี ด้วยการเจริญสมถภาวนา ทําจิตใจให้สงบ ให้เย็น ให้เป็ น
อุเบกขา ไม่รบั รู้เรื่องทีส่ ร้างความทุกข์ สร้างความวุน่ วายใจ เพราะไปห้ามเรื่องราวต่างๆ
ไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้ แต่เราสามารถห้ามใจ ไม่ให้ไปวุน่ วายกับเรื่องราวต่างๆได้ เมือ่ ใจสงบ
แล้ว จะเห็นว่าอะไรจะเกิดก็เกิดไปเถิด ไม่สาํ คัญอะไร เพราะใจของเราสุข ใจของเรา
สบาย แม้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไป ใจก็อยู่อย่างสงบ ปราศจากความทุกข์
วุน่ วายใจได้ เพราะมีอเุ บกขา รู้จกั ทําจิตใจให้สงบ ให้น่งิ ให้ปล่อยวาง นี่คอื การบําเพ็ญ
อุเบกขาบารมี
จากนัน้ ก็บาํ เพ็ญปัญญาบารมี เพือ่ กําจัดความทุกข์ความวุน่ วายใจให้หมดสิ้นไปจากจิต
จากใจ เพราะความวุน่ วายต่างๆเกิดจากความหลง รู้ไม่ทนั เรื่องต่างๆทีใ่ จไปเกี่ยวข้อง
ด้วย รู้ไม่ทนั ความไม่เทีย่ ง ความทุกข์ ความไม่มตี วั ตน ถูกความหลงหลอกให้เห็นว่าสิง่
นัน้ สิง่ นี้จะอยู่ไปอย่างถาวร จะให้ความสุขกับเรา เป็ นของเราเป็ นตัวเรา เป็ นความหลง รู้
ไม่ทนั ตามความจริงของสิง่ ต่างๆในโลกนี้ มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านัน้ ทีม่ ี
ปัญญารู้ทนั ความหลง รู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของ
เรา ไม่ใช่ตวั เรา ด้วยการเจริญปัญญา พิจารณาสภาวธรรมทัง้ หลาย ให้เห็นว่าเป็ นอนิจจัง
ทุกขังอนัตตา เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถเห็นกันได้ แต่เราไม่ดูกนั มีอะไรบ้างทีเ่ ทีย่ งแท้แน่นอน
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ไม่มหี รอก ทุกสิง่ ทุกอย่างมีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา ช้าหรือเร็วเท่านัน้ เอง ร่างกาย
ของเราก็เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา ออกมาจากท้องแม่ก็ไม่ได้มรี ูปร่างหน้าตาเหมือน
อย่างตอนนี้ เวลาตายไปเอาไปเผา ก็จะกลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถา่ นไป นี่คอื ความไม่เทีย่ งของสิง่
ต่างๆ ร่างกายของเราก็ไม่เทีย่ ง ร่างกายของคนอืน่ ก็ไม่เทีย่ ง ถ้าได้พจิ ารณาอยู่เรื่อยๆ
แล้ว จะไม่หวังให้อยู่ไปนานๆ เพราะเป็ นไปไม่ได้ ไม่หวังว่าจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เพราะ
เป็ นไปไม่ได้ จะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆทีจ่ ะเกิดขึ้น ด้วยอุเบกขา คือ
ปล่อยวาง ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับการเป็ นการไปของสิง่ ต่างๆ ของเรื่องต่างๆ ของบุคคลต่างๆ
เมือ่ เขาถึงเวลาทีจ่ ะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ถึงเวลาต้องตายจากเราไป ก็ปล่อยให้เป็ นไป ดูแล
กันได้ก็ดูแลกันไป ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป ถ้าสุดวิสยั ก็ตอ้ งปล่อยให้เป็ นไป
ตามความจริง ของอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่เทีย่ งเป็ นทุกข์ไม่มตี วั ตน
ถ้าไปยึดไปติดกับสิง่ หนึ่งสิง่ ใด ก็จะอยากให้สง่ิ นัน้ อยู่กบั เราไปนานๆ พอสิง่ นัน้ จากเราไป
ก็ตอ้ งทุกข์ใจ เสียอกเสียใจ แต่ถา้ เรารู้ทนั รู้วา่ ยึดติดกับอะไรไม่ได้ เพราะยึดติดแล้วจะ
ทําให้เราทุกข์ มีใครอยากจะทุกข์บา้ ง ไม่มใี ครอยากทุกข์ แต่ทท่ี กุ ข์กนั ก็เพราะรู้ไม่ทนั
เพราะความหลงหลอกให้ยดึ ให้ตดิ แต่ถา้ สอนใจอยู่เสมอว่า ไม่มอี ะไรในโลกนี้ท่เี รายึด
ติดได้ เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างต้องเป็ นไปตามสภาพของเขา ต้องมีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับ
ไปเป็ นธรรมดา ถ้าได้สอนใจอยู่เรื่อยๆแล้ว ต่อไปใจจะรู้ทนั จะปล่อยวาง จะไม่กล้ายึด
ติดกับอะไร การไม่ยดึ ติดก็ไม่ทาํ ให้ชวี ติ ของเราขาดอะไรไป เราก็ยงั มีทกุ สิง่ ทุกอย่างอยู่
เหมือนเดิม ยังมีสามี ยังมีภรรยา ยังมีบตุ ร มีธิดา มีสมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ
เหมือนกัน เพียงแต่เราไม่ยดึ ติดกับสิง่ เหล่านี้เท่านัน้ เอง เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ขาจะจากเราไป ก็
ยินดีให้เขาไป ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลกลใด เขาอาจจะอยากจากเราไปเพราะเขาเบือ่ ขี้หน้าเรา
ก็ได้ เขาไปชอบคนใหม่ ก็ปล่อยเขาไป หรือเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วตายไปก็ปล่อยเขาไป
หรือเขาต้องย้ายไปทํางานทีอ่ น่ื ไม่ได้อยู่กบั เราก็ปล่อยเขาไป เราก็อยู่ของเราได้ เพราะมี
อุเบกขาธรรม จิตมีความสงบ มีปญั ญา ไม่หลงยึดติดกับอะไร อยู่ตามลําพังได้ ไม่ตอ้ ง
อาศัยสิง่ ภายนอกมาให้ความสุข เพราะรู้วา่ ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทใ่ี ห้ความสุขได้อย่างแท้จริง
ทุกสิง่ ทุกอย่างมีความทุกข์ซ่อนอยู่ทงั้ นัน้ ได้มาใหม่ๆก็ดอี กดีใจมีความสุข พอสิง่ นัน้
เปลีย่ นไปเสียไป ก็เสียอกเสียใจ มีความทุกข์ตามมา แต่ถา้ รู้ทนั ก็จะไม่หลงยึดติด ถ้า
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ต้องอาศัยสิง่ นัน้ สิง่ นี้ก็อาศัยไป ถ้าอาศัยไม่ได้ เขาต้องจากเราไป ก็ให้เขาไป ถ้ายังมีความ
จําเป็ นก็หามาใหม่ หาได้ก็ดี หาไม่ได้ก็ไม่เป็ นไร ถ้าไม่สามารถหามาได้แล้วต้องตายไป ก็
ไม่เสียหายอะไร เพราะไม่ชา้ ก็เร็วสักวันหนึ่งก็ตอ้ งตายด้วยกันทุกคน จะมีหรือไม่มกี ็ตาม
ถ้าใจเป็ นอุเบกขามีปญั ญาแล้ว ก็จะไม่เป็ นปัญหาเลย จะปล่อยวางได้ อายุจะสัน้ จะยาว
ไม่สาํ คัญ เพราะไม่ได้ยดึ ติดกับอะไรในโลกนี้แล้ว มีสมบัตทิ เ่ี ลิศทีป่ ระเสริฐอยู่ในใจแล้ว
คือความสงบทีไ่ ม่เสือ่ มคลาย ด้วยอํานาจของบุญบารมีต่างๆทีไ่ ด้บาํ เพ็ญมา จะส่งใจให้
ไปถึงขัน้ ตรัสรู้ ถึงขัน้ มรรคผลนิพพานเลย นี่คอื การปลูกฝังเมล็ดพืชของพระพุทธศาสนา
เมล็ดพืชแห่งการตรัสรู้ เมล็ดพืชแห่งมรรคผลนิพพาน ให้เจริญงอกงาม ด้วยการบําเพ็ญ
บารมี ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทัง้ หลายและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้บาํ เพ็ญกันมา ถ้าบรรลุ
เป็ นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าตรัสรู้ ถ้าเป็ นพระอรหันตสาวกก็เรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพาน
แต่เป็ นความหมายอันเดียวกัน ได้บาํ เพ็ญจนถึงพระนิพพาน ถึงทีส่ ้นิ สุดแห่งความทุกข์
ทัง้ หลาย สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด จะมีศาสนาหรือไม่ก็ตาม ถ้ารากของพระ
ศาสนาได้หยังลึ
่ กลงไปในนิสยั สันดานแล้ว ไม่วา่ จะไปเกิดในภพใดชาติใด ก็จะสามารถ
เจริญพระพุทธศาสนาทีม่ อี ยู่ในใจ ให้ถงึ ขัน้ สูงสุด ให้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าเป็ นพระ
อรหันต์ได้เลย ไม่ตอ้ งอาศัยพระพุทธศาสนาภายนอกอีกต่อไป เพราะพระพุทธศาสนา
ภายนอกเป็ นเหมือนทีร่ บั เมล็ดพืชมาปลูกไว้ในใจของเรา เมือ่ ได้รบั เมล็ดพืชมาแล้ว คือ
ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนแล้ว ก็นอ้ มเอามาปฏิบตั กิ บั กายวาจาใจ เพือ่ ปลูกฝังเมล็ด
พืชของพระพุทธศาสนาให้หยังรากลึ
่ กลงไปในใจ จนกลายเป็ นนิสยั สันดาน
เมือ่ เป็ นอย่างนัน้ แล้วไม่วา่ จะมีศาสนาหรือไม่ก็ตาม
ก็ไม่เป็ นปัญหากับเราอีกต่อไป
เพราะเรามีศาสนาอยู่ภายในใจแล้ว ถึงแม้คนอืน่ จะมาหลอกให้ไปทําบาปทํากรรม เพือ่ ให้
ได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้มา หลอกให้ไปซื้อไปเช่าวัตถุสง่ิ นัน้ สิง่ นี้มาห้อยคอ ก็จะไม่สามารถหลอกให้
เราหลงตามได้เพราะรู้แล้วว่าอะไรเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามา ซึง่ ความสุขความเจริญรุ่งเรืองความ
สิ้นสุดแห่งความทุกข์ทงั้ หลาย ก็คอื บุญบารมีทไ่ี ด้แสดงไว้นี่เอง จึงควรหมันบํ
่ าเพ็ญบุญ
บารมีกนั อย่างสมํา่ เสมอ ไม่วา่ จะเป็ นทานบารมีก็ดี ศีลบารมีก็ดี เนกขัมมบารมีก็ดี
เมตตาบารมีก็ดี อุเบกขาบารมีก็ดี ปัญญาบารมีก็ดี ควรบําเพ็ญไปเรื่อยๆ เป็ นการ
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ปลูกฝังดูแลรักษาต้นไม้ของพระพุทธศาสนา ให้หยังรากลึ
่ กลงไปในจิตใจของเรา ให้
เจริญเติบโตงอกงาม เป็ นมรรคผลนิพพานไปในทีส่ ุด จึงควรมีความยินดีต่อการ
ประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน มีความเชื่อมันว่
่ าเป็ นทางเดียวทีเ่ ลิศทีว่ เิ ศษ ทีจ่ ะ
พาไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริง การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติ
ไว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๖๘

พิสูจน์คาํ สอน
๒ กันยายน ๒๕๕๐

วันนี้ท่านทัง้ หลายได้มาวัด เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจของพุทธศาสนิกชน เพือ่ พิสูจน์ให้รู้วา่ สิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ เป็ นสวากขาโต ภควตา ธัมโม เป็ นธรรมทีต่ รัสไว้ชอบแล้ว
หรือไม่ เป็ นความจริงหรือไม่ เราพิสูจน์ได้ถา้ น้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ
เพราะเป็ นเหมือนกับรับยาจากหมอมารักษาโรคของเรา ถ้ารับประทานยาก็จะรู้วา่ ยาจะ
รักษาโรคได้หรือไม่ ถ้าไม่รบั ประทานก็จะไม่รู้ ถ้ารับประทานแล้วโรคหายไป ก็รู้วา่ ยา
รักษาโรคได้ ถ้าโรคไม่หายก็แสดงว่ายารักษาโรคไม่ได้ ฉันใดพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าก็เป็ นเหมือนกับยา ทีเ่ ราสามารถพิสูจน์ได้วา่ นรกสวรรค์กรรมมีจริงหรือไม่
ตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่หรือไม่ ทําดีได้ดี ทํา
ชัว่ ได้ชวั ่ เป็ นจริงหรือไม่ ด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนแล้วน้อมเอาไปปฏิบตั ิ ถ้ายังไม่
สามารถพิสูจน์ได้ คือยังไม่เห็นว่าตายแล้วยังต้องไปเกิดอีก ก็แสดงว่ายังปฏิบตั ไิ ม่ถงึ ขัน้
ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ ถ้าเป็ นยาก็ยงั รับประทานยาไม่ครบ ยังขาดยาบางชนิด หมอให้ยามาหลาย
ชนิดด้วยกัน แต่รบั ประทานเพียงบางชนิด โรคก็จะไม่หาย พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ทีท่ า้ ให้เราพิสูจน์ก็เช่นเดียวกัน ถ้าประพฤติปฏิบตั ไิ ม่ครบถ้วนตามทีไ่ ด้ทรง
สอนให้ปฏิบตั ิ ก็จะยังไม่เห็นผลเต็มที่ อาจจะเห็นเป็ นบางส่วน ถ้าได้ปฏิบตั อิ ย่าง
ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว จะเห็นทุกสิง่ ทุกอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น เพราะเป็ นสิง่ ที่
ไม่ปิดบังแต่อย่างใด สิง่ ทีป่ ิ ดบังใจไม่ให้เห็นสิง่ ต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น ก็คอื
ความมืดบอดของใจ ทีเ่ หมือนคนหลับตา ย่อมไม่เห็นสิง่ ทีค่ นลืมตามองเห็น ถ้าลืมตา
ขึ้นมา ก็จะเห็นสิง่ ต่างๆ เช่นเดียวกับคนทีล่ มื ตาเห็น
คําสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพือ่ ให้เราลืมตาใจขึ้นมา ทีต่ อนนี้ถูกความมืดบอด คือ
อวิชชาความไม่รู้ โมหะความหลงทําให้หลับ พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เบิกตาใจ ด้วย
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การปฏิบตั ติ ามคําสอน ถ้าเพียงแต่ศึกษาได้ยนิ ได้ฟงั แต่ไม่ได้นาํ เอาไปปฏิบตั ิ ก็
เหมือนกับการรับยาจากหมอแต่ไม่ได้รบั ประทาน เอาวางไว้เฉยๆ แล้วรอให้โรคหาย
อย่างนี้โรคก็จะไม่หาย ต้องรับประทานยา ฉันใดพระธรรมคําสอนก็เป็ นเช่นนัน้ เมือ่ ได้
ยินได้ฟงั แล้วก็ตอ้ งน้อมเอามาปฏิบตั ิ ธรรมทีท่ รงสอนให้ปฏิบตั กิ ็มอี ยู่ ๓ ขัน้ ด้วยกันคือ
๑. ทานคือการให้ ๒. ศีลการไม่เบียดเบียนกัน ๓. ภาวนาการชําระความมืดบอดของใจ
ให้หายไป ทําใจให้สว่างขึ้นมา นี่คอื ธรรมะ ๓ ขัน้ ตอนทีใ่ ช้ในการพิสูจน์คาํ สอนว่าจริง
หรือไม่ ถ้าทําไม่ครบถ้วนหรือทําไม่ถูก ก็จะยังไม่เห็น ถ้าทําถูกต้องครบถ้วนแล้วก็จะ
เห็น เช่นเดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น เพราะได้ลมื ตาใจขึ้นมาแล้ว เมือ่ ตาใจสว่าง
ไสวด้วยแสงสว่างแห่งธรรมแล้ว สิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น ก็จะปรากฏขึ้นมา
ภายในใจ จะเห็นนรก เห็นสวรรค์ เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทัง้ หลาย เห็น
กรรม เห็นว่าทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ เห็นมรรคผลนิพพาน เห็นการสิ้นสุดแห่งการเวียน
ว่ายตายเกิด ก็จะบรรลุเป็ นพระอรหันตสาวก รับรองคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็ น
ความจริง ไม่มพี ระอรหันตสาวกองค์ใดออกมาค้าน ว่าสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น
ทรงนําเอามาสังสอนสั
่
ตว์โลกนัน้ ไม่เป็ นความจริง มีแต่รบั รองพระธรรมคําสอนทุกๆ
องค์เลย เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นสันทิฏฐิโก ทีผ่ ูป้ ฏิบตั สิ ามารถพิสูจน์ให้เห็น
ได้ดว้ ยตนเอง ด้วยการปฏิบตั ทิ าน ปฏิบตั ศิ ีล ปฏิบตั ภิ าวนา ถ้าฟังเฉยๆ แต่ไม่ปฏิบตั กิ ็
จะยังไม่เห็น ถ้าฟังแล้วนําเอามาปฏิบตั กิ จ็ ะเห็นอย่างแน่นอน เพราะความจริงเป็ นอย่างนี้
เหตุผลเป็ นอย่างนี้
เหมือนกับวัดญาณฯถ้ายังไม่เคยมา ก็จะไม่รู้วา่ เป็ นอย่างไร ถ้าเดินทางมาถึงวัดแล้ว ก็จะ
รู้วา่ วัดญาณฯเป็ นอย่างไร จะหายสงสัยว่าวัดญาณฯมีจริงหรือไม่ เพราะได้มาพิสูจน์กบั
ตัวเองแล้ว ด้วยการเดินทางมาทีว่ ดั ถ้าฟังคนอืน่ เล่าให้ฟงั ก็จะไม่รู้วา่ เป็ นดังทีเ่ ขาพูด
หรือไม่ นี่คอื หลักของการพิสูจน์พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว
ต้องเอาไปปฏิบตั ดิ ู ต้องไปดูถงึ จะเห็น ถ้าไม่ไปดูก็จะไม่เห็น ต้องดูดว้ ยการปฏิบตั ธิ รรม
๓ ขัน้ คือขัน้ แรกให้ทาํ ทาน ให้บริจาคทรัพย์ สิง่ ของต่างๆ ทีม่ เี หลือกินเหลือใช้ ทีไ่ ม่มี
ความจําเป็ นต่อการดูแลอัตภาพชีวติ ร่างกาย ก็แบ่งปันให้ผูอ้ น่ื ไป แล้วก็ให้รกั ษาศีล
ไม่ให้เบียดเบียนกัน เพือ่ สนับสนุนการกระทําขัน้ ที่ ๓ คือการภาวนา ถ้ายังไม่ได้ทาํ บุญ
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ให้ทาน ยังมีความตระหนี่ ยังหวงในสมบัตขิ ้าวของเงินทองอยู่ ก็จะไม่มคี วามเมตตา
กรุณา ก็จะเบียดเบียนผูอ้ น่ื ก็จะไม่มศี ีล เมือ่ ไม่มศี ีลจิตก็จะไม่สงบ จิตจะวุน่ วาย ก็จะ
ไม่สามารถเจริญจิตตภาวนาทําจิตให้สงบได้ เมือ่ จิตไม่สงบก็จะไม่สามารถพิจารณาธรรม
ต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พจิ ารณา ให้เห็นตามความเป็ นจริงได้ เมือ่ ไม่สามารถ
ภาวนาได้ ผลทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาในใจ ดังนัน้ ถ้ายังไม่ได้
ทําบุญทําทานอย่างจริงๆจังๆ ก็ตอ้ งทําก่อน ไม่ใช่สกั แต่วา่ ทํา ทําตามธรรมเนียม
ประเพณี ทําตามวาระโอกาส เช่นทําในวันเกิดบ้าง ในวันสําคัญทางศาสนาบ้าง ทําเวลาที่
มีคนตายบ้าง เหล่านี้เป็ นการทําตามเหตุการณ์ ยังไม่ได้ทาํ อย่างจริงจัง ถ้าทําอย่างจริงจัง
ต้องทําด้วยความยินดี ความพอใจ ความเมตตากรุณา ทีท่ าํ ให้มคี วามสุขความอิม่ ความ
พอ เป็ นการให้อาหารใจ
เวลาเรารับประทานอาหารเราไม่ได้สกั แต่วา่ รับประทาน
ไม่ได้รอเหตุการณ์แล้วค่อย
รับประทาน รอวันเกิดค่อยรับประทาน รอวันตายของคนนัน้ คนนี้ค่อยรับประทาน ถ้ารอ
อย่างนี้ร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้ เพราะได้รบั อาหารไม่พอเพียง ฉันใดการให้อาหารใจด้วย
การให้ทาน เพือ่ ให้ใจมีกาํ ลังปฏิบตั ธิ รรมขัน้ สูงได้ เช่นการรักษาศีลก็ดี การภาวนาก็ดี ก็
ต้องให้อย่างจริงจัง เพือ่ ให้ใจมีกาํ ลัง มีความอิม่ ความพอ จะได้ไม่ทะเยอทะยานอยากได้
สิง่ ต่างๆทีไ่ ม่จาํ เป็ น จะได้ไม่เบียดเบียนผู ้อืน่ เพราะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสันติได้ ถ้า
อยากได้อะไรก็หามาโดยไม่เบียดเบียนกัน ก็จะมีศีลขึ้นมา จิตใจก็จะสงบเย็นสบาย ไม่
วุน่ วาย ต่างกับเวลาทีไ่ ปทําผิดศีล จะไม่สบายอกสบายใจ หวาดผวาหวาดกลัว เพราะรู้วา่
ได้ทาํ ในสิง่ ทีไ่ ม่ดี สร้างเวรสร้างกรรมให้กบั ผูอ้ น่ื ก็กลัวว่าจะถูกจองเวรจองกรรม ถูกทํา
ร้าย ใจก็จะไม่สงบไม่สบาย จะทําจิตใจให้สงบนิ่งก็จะทําได้ยาก หรือทําไม่ได้เลย เพราะ
ต้องต่อสูก้ นั ลําพังจิตทีม่ ศี ีลแล้วเวลาทําสมาธิก็ยงั ไม่งา่ ยเลย เพราะใจยังคิดเรื่องราว
ต่างๆ ทีจ่ ะขวางการทําใจให้สงบ ถ้ามีความวุน่ วายใจทีเ่ กิดจากการไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื ก็
จะทําให้การภาวนาทําจิตใจให้สงบนิ่ง ยากเป็ นสองเท่า จึงต้องตัดความวุน่ วายใจ
ภายนอกออกไปก่อน ทีเ่ กิดจากการเบียดเบียนผูอ้ น่ื ด้วยการมีศีล ละเว้นจากการฆ่า
สัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา ใจจะได้ไม่วนุ่ วายกับ
เรื่องภายนอก เหลือแต่เรื่องภายในใจทีย่ งั อดทีจ่ ะคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เรื่องคนนัน้ เรื่อง
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คนนี้ไม่ได้ แต่ก็จะไม่หนักเหมือนกับตอนทีไ่ ม่มศี ีล เพราะต้องกังวลกับเรื่องจองเวรจอง
กรรมอีก
จึงทรงสอนให้ทาํ ทานก่อนอย่างจริงจัง เหมือนกับการรับประทานอาหาร ไม่รบั ประทาน
แบบเล่นๆ สักแต่วา่ รับประทาน แต่รบั ประทานอย่างจริงจัง รับประทานจนอิม่ เลย ฉันใด
การทําบุญให้ทานก็ตอ้ งทําอย่างจริงจัง อย่าสักแต่วา่ ทํา ทําให้ผูอ้ น่ื มีความสุข ให้ได้สง่ิ ทีด่ ี
จากเรา ไม่ใช่สกั แต่วา่ ให้ ให้ของทีไ่ ม่ใช่แล้ว จะโยนทิ้งแล้ว จะไม่ได้ประโยชน์เท่าทีค่ วร
สูท้ าํ อย่างตัง้ ใจทําจริงๆไม่ได้ อยากจะให้เขามีความสุขจริงๆ เหมือนกับเราอยากมี
ความสุขจากการได้รบั ของดีๆ ฉันใดเวลาเราอยากจะให้ผูอ้ น่ื มีความสุข ก็ตอ้ งให้ของดีๆ
อย่าให้ของทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ค่า ไม่มปี ระโยชน์ เพราะจะไม่ทาํ ให้อม่ิ เอิบใจ ถ้าพิถพี ถิ นั ให้จะทํา
ให้มคี วามอิม่ เอิบใจ มีความสุขใจ ความพอใจ เวลาถวายสังฆทานก็ควรพิถพี ถิ นั ซื้อของ
ทีใ่ ช้ได้ อย่าซื้อของทีจ่ ดั ไว้จัดเป็ นชุดๆ ผูร้ บั จะไม่ได้ใช้เพราะมีล ้นวัด เป็ นของซํา้ ๆซากๆ
กัน เป็ นของไม่มคี ุณภาพ คนถวายก็สกั แต่ถวาย คนรับก็สกั แต่รบั ไม่ได้รบั ประโยชน์
เท่าทีค่ วร ถ้าพิถพี ถิ นั สักหน่อย ซื้อของทีผ่ ู ้รับใช้ได้ ของใช้ในชีวติ ประจําวัน เช่นสบู่ ยาสี
ฟัน แปรงสีฟนั นํา้ ดืม่ เป็ นต้น เป็ นของทีม่ ปี ระโยชน์ ดีกว่าซื้อของทีจ่ ดั มาเป็ นสิบๆชุด ที่
ไม่มคี ุณภาพ สูซ้ ้อื ของดีๆสักชิ้นหนึ่งจะดีกว่า เพือ่ จะได้ใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ทําทาน
แล้วก็จะทําให้มศี ีล ไม่เบียดเบียนกัน มีความปรารถนาดีกนั มีความกรุณาความสงสาร
กัน จะไม่อยากเบียดเบียนกัน เวลาอยากได้อะไรก็จะระมัดระวัง ไม่ให้สร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื เพราะจะทําให้ใจไม่สงบ ทําให้ใจวุน่ วาย จะภาวนาไม่ได้ ถ้าไม่
เบียดเบียนผูอ้ น่ื ก็จะไม่กงั วล จะสงบ จะสบาย จะอยากทําจิตใจให้สงบมากขึ้น เพราะ
เห็นความสงบของจิตใจเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ ยิง่ กว่าสิง่ อืน่ ๆในโลกนี้ ก็จะหาเวลา
ภาวนาให้มากขึ้น
ในเบื้องต้นก็ทาํ จิตให้สงบด้วยการเจริญสมถภาวนา
กําหนดจิตให้อยู่กบั อารมณ์ใด
อารมณ์หนึ่ง เป็ นเครื่องผูกใจไว้ เพือ่ จะได้ไม่ไปคิดเรื่องอืน่ เช่นระลึกพุทโธๆ บริกรรม
พุทโธๆ ไปภายในใจ ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอืน่ ถ้าอยู่กบั คําบริกรรมพุทโธใจก็จะไปคิดเรื่อง
อืน่ ไม่ได้ เช่นในขณะนี้กาํ ลังพูดธรรมะอยูจ่ ะแวบไปคิดเรื่องอืน่ ก็ไม่ได้ เพราะจะต้องคิด
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แต่เรื่องธรรมะ ถ้าบริกรรมพุทโธๆ ใจก็ตอ้ งอยู่กบั พุทโธๆ จะแวบไปคิดเรื่องอืน่ ไม่ได้ ถ้า
ไม่บริกรรมก็จะแวบไปคิดเรื่องอืน่ แล้วก็แวบกลับมาบริกรรมใหม่อย่างรวดเร็ว ทําให้
เห็นว่ากําลังทําสองอย่างด้วยกัน คือบริกรรมพุทโธๆไปแล้วก็คดิ เรื่องอืน่ ไปด้วย แต่
ความจริงแล้วใจกําลังสลับไปสลับมา
บริกรรมปั๊บแล้วก็ไปคิดเรื่องอืน่ แล้วก็กลับมา
บริกรรมใหม่ จึงต้องระมัดระวังเวลาทําจิตให้สงบ ถ้าต้องการเห็นผลก็ตอ้ งมีสติเฝ้ าใจให้
อยู่กบั พุทโธเพียงอย่างเดียว บริกรรมไปเรื่อยๆ ถ้าอยู่กบั พุทโธไปเรื่อยๆแล้วใจก็จะสงบ
นิ่ง จะมีความสุขมีความสบาย จะเห็นใจแยกออกจากกาย จะเห็นว่าร่างกายเป็ นส่วน
หนึ่ง ใจเป็ นอีกส่วนหนึ่ง จะเข้าใจเลยว่าเวลาร่างกายตายไป ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย
เพราะใจกับร่างกายเป็ นคนละส่วนกัน ใจเป็ นอย่างหนึ่ง กายเป็ นอย่างหนึ่ง เมือ่ กายไม่
สามารถอยู่กบั ใจได้ ใจก็ตอ้ งไปหาร่างกายใหม่ ไปเกิดใหม่ จะได้ร่างกายดีหรือชัวก็
่
ขึ้นอยู่กบั บาปบุญทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ถ้าทําบุญไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่ทาํ บาปทํากรรม ก็จะได้ร่าง
ของมนุษย์ ได้ร่างทิพย์ของเทวดาของพรหม ถ้าเบียดเบียนผูอ้ น่ื ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ เป็ นต้น
ก็จะได้ร่างของเดรัจฉาน ได้ร่างทิพย์ของพวกเปรตพวกสัตว์นรก ทีเ่ ป็ นกายทิพย์
เหมือนกัน แต่เป็ นกายทิพย์ทม่ี แี ต่ความทุกข์รุมเร้าอยู่ตลอดเวลา พวกเปรตก็มแี ต่ความ
หิวความอยากความต้องการรุมเร้าอยู่ตลอดเวลา ต่างกับกายทิพย์ของเทวดาทีม่ แี ต่ความ
อิม่ หนําสําราญใจ มีแต่ความสุข ความเพลิดเพลินกับรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะทิพย์
ชนิดต่างๆ ถ้าได้กายทิพย์ของพรหมก็จะมีความสงบนิ่งอยู่ในสมาธิอยู่ในฌาน มี
ความสุขเหนือความสุขทีไ่ ด้จากการเสพอาหารทิพย์ชนิดต่างๆ
นี่คอื ผลทีจ่ ะปรากฏขึ้นมาในขณะทีท่ าํ จิตใจให้สงบ จะเห็นชัดว่าร่างกายกับใจเป็ นคนละ
ส่วนกัน จะไม่สงสัยคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าจริงหรือไม่ นรกมีจริงหรือไม่ สวรรค์มี
จริงหรือไม่ ตายแล้วต้องไปเกิดหรือไม่ จะสามารถเห็นได้ แต่ยงั ไม่สามารถทําใจให้หยุด
เวียนว่ายตายเกิดได้ เพราะการทําสมถภาวนายังไม่ได้กาํ จัดเชื้อของภพชาติ ทีจ่ ะพาให้ไป
เวียนว่ายตายเกิดอีก คือกิเลสตัณหาทัง้ หลาย ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความ
อยากต่างๆ จะหมดไปได้ดว้ ยการบําเพ็ญภาวนาอีกขัน้ หนึ่งคือวิปสั สนาภาวนา สอนใจให้
ฉลาดรู้ทนั ความหลง ทีท่ าํ ให้เกิดความโลภ เกิดความอยาก พอไม่ได้ตามความโลภ ตาม
ความอยากก็เกิดความโกรธขึ้นมา ถ้าใจมีปญั ญารู้ทนั ความหลง ก็จะไม่มคี วามโลภ
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ความอยาก ก็จะไม่มคี วามโกรธตามมา วิธีทก่ี าํ จัดกิเลสตัณหาความโลภ ความโกรธ
ความหลง ก็คอื การสอนใจให้รู้ทนั ความหลง ความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นว่าสิง่ ต่างๆใน
โลกนี้ให้ความสุขกับเรา แต่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าเป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ ได้อะไร
มาแทนทีจ่ ะให้ความสุขอย่างเดียว ก็มคี วามทุกข์แถมมาด้วย เป็ นความทุกข์ทรมาน
มากกว่าความสุขทีไ่ ด้รบั เป็ นโทษมากกว่าเป็ นคุณ ไม่วา่ จะได้อะไรมา เป็ นอย่างนี้ทงั้ นัน้
ได้สามีมา ได้ภรรยามา ก็ตอ้ งห่วงต้องหวง ต้องกังวล ต้องเสียอกเสียใจ เวลาเป็ นอะไร
ไป ถ้าไม่มสี ามีไม่มภี รรยาก็ไม่ตอ้ งทุกข์กบั เขา ถ้าไม่มลี ูกก็ไม่ตอ้ งทุกข์กบั ลูก เพราะสิง่
ต่างๆอยู่ใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่เทีย่ ง มีการเปลีย่ นแปลง ไม่ใช่ของเราอย่าง
แท้จริง ไม่อยู่กบั เราไปตลอด ไม่ชา้ ก็เร็วสักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากเราไป
นี่คอื วิปสั สนาภาวนา สอนใจให้รู้ทนั ความหลง ให้รู้วา่ ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทน่ี ่ายินดี เพราะ
ไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริง ให้ความทุกข์มากกว่าให้ความสุข เพราะไม่เทีย่ งแท้
แน่นอน ไม่ใช่สมบัตทิ แ่ี ท้จริง สักวันหนึ่งต้องจากเราไป เวลาเราตายไปก็ตอ้ งจากทุกสิง่
ทุกอย่างไป ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของเราก็ดี สมบัตขิ ้าวของเงินทองของเราก็ดี สามีภรรยา
บุตรธิดาของเราก็ดี เพือ่ นฝูงของเราก็ดี ต้องทิ้งไปหมด เพราะไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่ใช่
สมบัตขิ องเรา ถ้ารู้ทนั แล้วจะไม่อยากได้อะไร จะไม่อยากมีอะไร จะพอใจกับการอยู่ตาม
ลําพัง เพราะมีความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ จะใช้เวลาทัง้ หมดทุ่มเทให้กบั การทําจิตใจให้
สงบ ให้ฉลาดรู้ทนั ความหลง จนไม่มคี วามหลงเหลืออยู่ในใจแล้ว ก็จะถึงจุดอิม่ ตัวเต็มที่
ทีเ่ รียกว่าปรมังสุขงั ได้ถงึ พระนิพพานแล้ว ไม่ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่คอื สิง่
ทีเ่ ราสามารถพิสูจน์ได้ จะรู้เลยว่าสวรรค์มจี ริง นรกมีจริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริง
กรรมมีจริง เพราะใจรู้ใจเห็นใจ ทีต่ อ้ งไปเวียนว่ายตายเกิด ต้องไปตกนรก ไปขึ้นสวรรค์
ไปเป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นเปรต เป็ นสัตว์นรก ไม่ใช่ใครทีไ่ หน ใจนี่เองทีไ่ ด้ทาํ บาปและ
บุญไว้ จะเห็นได้อย่างชัดเจน จะไม่สงสัยอีกต่อไป จึงควรเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอน แต่ไม่เชื่อเฉยๆ โดยไม่พสิ ูจน์ ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา ให้เชื่อเพือ่ จะได้
นําเอามาพิสูจน์ เหมือนกับเชื่อหมอ เชื่อยา แล้วก็เอายามารับประทาน พิสูจน์ดูวา่ ยาจะ
รักษาโรคให้หายได้หรือไม่ ฉันใดสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนก็
่
เป็ นเช่นนัน้ สอนให้
นําเอามาพิสูจน์วา่ นรก สวรรค์ การเวียนว่ายตายเกิด กรรมมีจริงหรือไม่ จะพิสูจน์ได้
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เพราะมีผูอ้ น่ื ได้พสิ ูจน์มาแล้ว เช่นพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านได้พสิ ูจน์มาแล้ว ได้
รับรองคําสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้ว ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปแล้ว ได้
ไปถึงพระนิพพานแล้ว พวกเราควรลองเอาไปพิสูจน์ดู รับรองได้วา่ จะไม่ผดิ หวัง การ
แสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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