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INTRODUCTION
วันนี้ก็ได้กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่ง ก็จะได้มาพบกัน
ประมาณครัง้ ละ ๔ วัน ต่อ ๑ ครัง้ ทางทีมงานได้ปรึกษากันแล้ว
ก็เห็นตัวเลขว่า ๔ วันนี้เป็นตัวเลขที่เหมาะสม ก็จะทุกๆ ๔ วัน
จะมีการพูดสดกันสักครัง้ หนึง่ ส่วนอีก ๓ วัน ก็เป็นการฟังของเก่า
ของปีที่แล้วไปพลางๆ ก่อน
วันนี้วันที่ ๑๔ (เมษายน) อีก ๔ วันก็วันที่ ๑๘ (เมษายน)
และก็วนั ที่ ๒๒ (เมษายน) วันที่ ๒๖ (เมษายน) ส�ำหรับท่านทีส่ นใจ
ก็จะได้ทราบไว้

ทุก ๔ วันก็จะมีการเอาธรรมะของพระพุทธเจ้า
มาฝากท่าน ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือน
ยารักษาโรค ร่างกายของเราเวลาเจ็บไข้ได้ปว่ ยก็ตอ้ งมี
ยารักษาโรคถึงจะรักษาโรคของร่างกายให้หายได้ ใจของ
พวกเราก็มโี รคภัยไข้เจ็บเหมือนกัน คือความไม่สบายใจ
ต่างๆ เราก็ตอ้ งอาศัยธรรมโอสถ ยาของธรรมะที่จะมา
รักษาโรคใจคือความไม่สบายใจต่างๆ ทุกๆ ๔ วัน ก็จะมี
การน�ำเอาธรรมโอสถของพระพุทธเจ้ามาแจกจ่ายให้
ท่านทั้งหลายได้น�ำเอาไปใช้ในการรักษาโรคใจ รักษา
ความไม่สบายใจต่างๆ ให้เบาบางลงไป ให้หายไป
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ตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นการมาแจกยาให้กับท่านทั้งหลาย
เพราะว่ายาธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าเรานีข้ ายไม่ได้ พระพุทธเจ้า
ไม่ทรงขายยา ทรงแจกยา แจกเป็นธรรมทาน การให้ธรรมะชนะ
การให้ทงั้ ปวง ไม่ตอ้ งเสียเงินเสียทอง คนรวยคนจนมีสทิ ธิจ์ ะเข้า
ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เท่าเทียมกัน ไม่เหมือนกับการเข้าหา
การรักษาโรคภัยไข้เจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆ คนรวยคนจนนี้
ต่างกัน คนรวยคนมีเงินนี้สามารถเข้ารักษาได้ตามโรงพยาบาล
เอกชนได้ คนยากคนจนไม่มีเงินก็ไปรักษาตามโรงพยาบาล
เอกชนไม่ได้ ก็ตอ้ งอาศัยโรงพยาบาลของรัฐบาล ๓๐ บาท รักษา
ทุกโรค ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นยารักษาโรคใจคือธรรม
โอสถนี้ ก็เป็นแบบ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค แต่ไม่คิดเงินเลย
เป็นฟรี เป็นทาน เป็นธรรมทาน เพราะว่าออกมาจากจิตพระทัย
อันบริสุทธิ์ของเจ้าของยา เจ้าของยาคือพระพุทธเจ้า ผู้ทรงตรัสรู้
ธรรมอันประเสริฐ ได้ทรงค้นพบธรรมโอสถอันประเสริฐทีจ่ ะเอามา
รักษาโรคของใจให้หายขาดให้หายอย่างถาวร ที่ไม่มีอะไรใน
โลกนี้ที่จะสามารถท�ำได้ 
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“อาโรคยปรมา ลาภา” ความไม่มโี รคเป็นลาภอันประเสริฐ เป็นค�ำพูดสัจธรรมความจริง
ที่มีคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ตั้งแต่ ๒,๕๖๐ กว่าปีมาแล้ว เป็นความจริงที่ไม่
เปลี่ยนแปลง ยังเป็นความจริงในปัจจุบันนี้ ไม่มีใครอยากมีโรคภัยไข้เจ็บกันเพราะโรคภัย
ไข้เจ็บน�ำมาสู่ความหายนะทางเศรษฐกิจ เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บก็ไปท�ำงานหาเงินหาทองไม่ได้
และยังต้องเสียค่ารักษาพยาบาล เป็นการเสียทรัพย์สมบัติ แทนที่จะได้ทรัพย์สมบัติจากการ
ไปท�ำงาน ก็ไม่ได้ไปท�ำงาน แล้วยังต้องมาเสียทรัพย์ในการรักษาพยาบาลอีก
ดังนัน้ การไม่มโี รคจึงเป็นลาภอันประเสริฐ อาโรคยปรมา ลาภา เป็นสัจธรรมความจริง
ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นทรงทราบมาก่อนพวกเรา พวกเราจึงควรที่จะน้อมเอาสัจธรรม
ความจริงอันนีม้ าสอนมาเตือนใจพวกเราให้พวกเรารักษาสุขภาพร่างกายไว้ให้ดี อย่าให้เจ็บไข้
ได้ป่วย โดยการประพฤติปฏิบัติตามค�ำสั่งของทางรัฐบาล ผู้ที่มีหน้าที่ที่จะมาป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคระบาดที่ก�ำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ถ้าเราท�ำตามค�ำสั่ง เราก็จะปลอดภัย
จากโรคที่ก�ำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ถ้าเราไม่ท�ำตามค�ำสั่ง เราออกไปนอกบ้านโดยไม่จ�ำเป็น
ไปคลุกคลีกนั ไปท�ำกิจกรรมร่วมกันทีไ่ ม่สำ� คัญทีไ่ ม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องท�ำ ก็จะท�ำให้การแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคเป็นไปอย่างกว้างขวาง ท�ำให้มีผู้เจ็บไข้ได้ป่วยและล้มตายกันไปเป็นจ�ำนวนมาก
แต่ถ้าพวกเราทุกคนเชื่อฟังค�ำสั่งของทางราชการที่ให้เราอยู่ในบ้านกัน อย่าออกไปนอกบ้าน
โดยไม่มีความจ�ำเป็นในขณะนี้ แม้แต่การท�ำงานถ้าเป็นการเสี่ยงต่อการไปรับเชื้อโรค เราก็
ไม่ควรที่จะไป ให้ไปแต่เฉพาะงานจ�ำเป็น เช่น งานไปหาอาหารมาเลี้ยงปากท้อง ส่วนเรื่อง
การบันเทิงต่างๆ ในขณะนี้ควรจะงดไว้ชั่วคราวก่อน รักษาสุขภาพร่างกายให้ปลอดภัยจาก
โรคภัยไข้เจ็บก่อน
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แต่การรักษาสุขภาพร่างกายนี้ก็เป็นมาตรการแก้ปัญหาแบบชั่วคราว ไม่สามารถที่จะ
แก้ปญ
ั หาได้อย่างถาวร เพราะเราแก้ปญ
ั หาเรือ่ งโรคภัยทีร่ ะบาดในตอนนีไ้ ด้ เดีย๋ ววันข้างหน้า
ก็มีโรคอย่างอื่นรอต้อนรับเราอยู่ เพราะร่างกายของเรานี้เป็นที่อยู่ของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
นั่นเอง อวัยวะต่างๆ ของพวกเราก็ต้องมีการเสื่อมโทรมลงไป เมื่อเกิดการเสื่อมโทรมก็จะ
เกิดโรคของอวัยวะต่างๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต โรคตับ โรคสมอง โรคอะไร
ต่างๆ นั้น มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่จะต้องมีการเกิดขึ้นไม่ว่าเป็นใครก็ตาม เมื่อมาเกิด
มามีร่างกายแล้ว ก็หนีไม่พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บไปได้ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนมา
ตลอดว่า

“เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดา ล่วงพ้น
ความแก่ไปไม่ได้”
“เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา
ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้”
“เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีการตายเป็นธรรมดา ล่วงพ้น
ความตายไปไม่ได้”
“เมือ่ เกิดมาแล้วย่อมมีการพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา
ล่วงพ้นจากการพลัดพรากจากกันไปไม่ได้”
ไม่ว่าเราจะท�ำอย่างไรก็ตาม เราจะท�ำได้แบบชั่วคราว แก้ปัญหาได้แบบ
ชั่วคราว ครั้งนี้รักษาโรคนี้ได้ ต่อไปก็ไปเจอโรคใหม่ก็รักษากันไป รักษาไป
ก็จะไปเจอโรคที่รักษาไม่ได้ก็ต้องตายไปในที่สุด 
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ดูประวัติศาสตร์เมื่อสิบกว่าปีก่อนก็มีโรคไข้หวัด H1N1
โรคซาร์ส์ ช่วงนั้นต้องตรวจอุณหภูมิกัน พอใครลงจากเครื่อง
เขาจะมีเครือ่ งตรวจอุณหภูมิ เพราะถ้ามีอณ
ุ หภูมสิ งู มีไข้ปบ๊ั นี้ เขารู้
ว่ามีเชือ้ โรค เขาต้องกักตัวแล้วต้องแยกตัวไม่ให้ไปแพร่กระจาย
ให้คนอื่น แต่โรคตัวปัจจุบันนี้ (โควิด-๑๙) มันดูแต่อุณหภูมิ
ไม่ได้ เพราะบางทีโรคอืน่ ก็มอี ณ
ุ หภูมสิ งู เหมือนกัน จึงต้องไปตรวจ
ด้วยวิธีอื่นถึงจะรู้ว่าเป็นโรคระบาด หรือเป็นโรคธรรมดา
เรือ่ งโรคระบาดมันมีมาตัง้ แต่ยคุ โบราณแล้ว มีโรคระบาดที่
ฆ่าคนตายเป็นล้านในสมัยก่อน ถ้าศึกษาประวัตศิ าสตร์ของยุโรป
ก็จะมีกาฬโรคที่แพร่ระบาด ตอนนั้นมีคนตายเป็นร้อยล้านคน
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ดังนัน้ มันเป็นเรือ่ งปกติของร่างกาย พอมีรา่ งกายแล้วมันก็ตอ้ ง
มีเชื้อโรค เพราะร่างกายนี้มันเป็นที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของเชื้อโรค
พอเชือ้ โรคมันหาบ้าน มันก็จะเข้ามาหาทีร่ า่ งกายของเรา ซึง่ ก็จะขึน้ อยู่
กับภูมิต้านทานของร่างกายเราว่าสู้กับเชื้อโรคไหวหรือไม่ไหว ถ้าสู้
ไม่ไหวก็ต้องตายไป ถ้าสู้ไหวก็อยู่ต่อไปเพื่อรอรับเชื้อโรคชุดใหม่ที่
จะบุกเข้ามาใหม่อีก เพราะรอดจากเชื้อโรคอันนี้แล้ว เดี๋ยวข้างหน้า
ก็ไม่รู้จะมีโรคอะไรมาอีก เมื่อไม่กี่ปีผ่านมาก็มีอีโบล่า นี่ก็มาโคโรน่า
เดี๋ยวคราวต่อไปไม่รู้จะเป็นบ้าอะไรอีก แต่มันก็จะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆ
ตราบใดที่ เ รามี ร ่ า งกายกั น ตราบนั้ น เราก็ จ ะต้ อ งมี ก ารต้ อ นรั บ
เชื้อโรคกัน มีการเจ็บไข้ได้ป่วยกัน 
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ตอนนี้เราคงจะเห็นความจริงกันแล้วว่า ทุกชาติ
ทุกภาษา ทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจน
คนหนุ่มคนสาว เด็กหรือผู้ใหญ่ คนแก่หรือไม่แก่
ยิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่ ก็สามารถเจ็บไข้ได้ป่วยได้
ด้วยกันทุกคน แล้วก็อาจตายจากโรคภัยไข้เจ็บนีไ้ ด้
ด้วยกันทุกคน
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ตอนนี้ลองไปถามคนที่เป็นนักวิชาการหรือคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์ทางโลก
ดูว่าเขาวิตกกังวลกับเรื่องโรคระบาดกันหรือไม่ แทบทุกคนนี้วิตกกังวลทั้งนั้น
ถ้าวิตกกังวลก็แสดงว่าไม่เป็นคนฉลาด ถ้าไปพบคนไหนทีเ่ ขาบอก โอ้ย เราไม่กลัว
เราไม่ทกุ ข์ เกิดแล้วก็ตอ้ งเจ็บเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ ไม่วา่ ใคร
ก็ตาม เกิดมาแล้วไม่มีใครหนีพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ ไปทุกข์กับมันท�ำไม
ถ้าเจอคนแบบนี้แสดงว่าเจอบัณฑิตแล้ว อย่าไปคิดว่าเขาเป็นคนบ้าหรือเป็นคน
ไม่มีเหตุผล อันนี้แหละเป็นคนมีเหตุมีผล ไม่ใช่เป็นคนบ้าระห�่ำอย่างที่เราคิดกัน
เขาพูดความจริงให้เราฟัง ความจริงก็คือร่างกายของพวกเราเมื่อเกิดมาแล้ว
ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้
เมื่อล่วงพ้นไปไม่ได้ จะไปทุกข์กับมันท�ำไม สู้ยอมเจ็บไข้ได้ป่วยดีกว่า
ทีท่ กุ ข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ปว่ ยกัน ทีอ่ ยากไม่เจ็บไข้
ได้ป่วยเพราะอะไร เพราะโง่กันนั่นเอง เพราะคิดว่าตัวเองจะสามารถอยู่เหนือ
ความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะหนีพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยของ
ร่างกายได้ ถ้าเกิดมาแล้วมันจะต้องเจ็บไข้ได้ปว่ ยกันทุกคน ถ้าไม่อยากจะเจ็บไข้
ได้ปว่ ยก็มที างเดียวเท่านัน้ ก็คอื อย่ามาเกิด เพราะร่างกายเราเป็นบ้านของเชือ้ โรค
เชือ้ โรคมันจะหาบ้านกัน พอเจอร่างกายเราปับ๊ โอ้ กูเจอบ้านของกูแล้ว ก็ไปอาศัย
อยูท่ นั ที ก็ไปบุกรุกทันที เราคิดว่าเราเป็นเจ้าของบ้าน แต่จริงๆ แล้วเราไม่ได้เป็น
เจ้าของบ้านจริง ถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านจริงเราต้องห้ามไม่ให้มันเข้ามาบ้านเราได้
ใช่ไหม บ้านทีเ่ รามีนเี้ ราป้องกันไม่ให้คนอืน่ เข้ามาอยูบ่ า้ นเราได้ เพราะเรามีกญ
ุ แจ
มีประตูมอี ะไรล็อคไว้ คนอืน่ จะเข้ามาอยูบ่ า้ นเรานีเ้ ข้ามาไม่ได้ และถึงแม้เขาจะเข้า
มาได้ แต่เราก็สามารถเรียกเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจมาไล่ออกไปได้เหมือนกัน แต่รา่ งกาย
ของเรานีม้ นั ไม่ได้เป็นบ้านของเราจริง มันเป็นบ้านของเชือ้ โรค มันจึงท�ำให้รา่ งกาย
เราเจ็บไข้ได้ป่วย มีเชื้อโรคหลายชนิดด้วยกันที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเรา นี่คือ
ความจริง
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คนทีเ่ ป็นบัณฑิตจะรูว้ า่ นีค่ อื ความจริง รูว้ า่ ร่างกายนี้
เป็นที่ตั้งของเชื้อโรคทั้งหลาย จึงไม่กลัวความเจ็บไข้
ได้ปว่ ย เพราะรูว้ า่ กลัวก็หา้ มมันไม่ได้ กลัวก็จะท�ำให้เกิด
ความทุกข์ใจขึน้ มาเปล่าๆ ถ้าไม่กลัว ถ้ายอมรับความจริง
ว่าร่างกายนี้มันเป็นที่อยู่ของเชื้อโรคที่จะมาอาศัยที่จะ
มาท�ำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย และท�ำให้ร่างกายตายไป
ในที่สุด ถ้าเห็นความจริงยอมรับความจริงได้ ใจก็จะ
ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย แล้วถ้า
ไม่อยากที่จะต้องมาทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของ
ร่างกายก็จะไม่กลับมาเกิดอีก นั่นแหละคือคนฉลาด
ที่แท้จริง คนที่ไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว คนที่ยังกลับมา
เกิดอยู่ ยังถือว่าไม่ฉลาดสมบูรณ์ เช่น พระอริยสงฆ์นี้
มีอยู่ ๔ ระดับ มีระดับที่ ๔ เท่านั้นที่ถือว่าเป็นผู้ฉลาด
อย่ า งสมบู ร ณ์ เพราะจะไม่ มี วั น ที่ จ ะกลั บ มาเกิ ด อี ก
ต่อไป แต่พวกทีอ่ ยูใ่ นระดับที่ ๑-๒-๓ คือ พระโสดาบัน
พระสกิ ท าคามี พระอนาคามี ยั ง ไม่ ฉ ลาดเต็ ม ร้ อ ย
พระโสดาบันนี้ยังต้องกลับมาเกิดอีกอย่างมากไม่เกิน
๗ ชาติ พระสกิ ท าคามี ก็ ก ลั บ มาเกิ ด อี ก ๑ ชาติ
ส่วนพระอนาคามีนี้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหม ไปเกิด
เป็นพรหมแทนเป็นมนุษย์ แต่ยังต้องกลับมาเกิดอยู่
มีพระอรหันต์เท่านั้น มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะไม่กลับ
มาเกิดอีกต่อไป 
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พระอรหั น ต์ ท ่ า นไม่ มี ทุ ก ข์ ตั้ ง แต่ ยั ง ไม่ มี โ รคโควิ ด มา
ท่านพิจารณาและปฏิบัติของท่าน ท่านเห็นร่างกายว่าจะ
ต้องโดนโรคใดโรคหนึ่งอยู่แล้ว ท่านเห็นความทุกข์ที่เกิด
จากความกลัวโรค ความกลัวที่จะติดโรคนั้น ท่านก็เลยใช้
ปัญญาพิจารณาว่า แล้วหนีได้หรือเปล่า หนีพน้ หรือเปล่า
ก็หนีไม่พน้ เมือ่ หนีไม่พน้ แล้วจะไปหนีมนั ท�ำไม ก็ยอมให้มนั
เป็นเท่านั้นเอง พอยอมให้มันเป็นปั๊บ ทีนี้ใจก็หายทุกข์แล้ว
ทัง้ ๆ ทีม่ นั ยังไม่เป็นก็ไม่ทกุ ข์ หรือถ้าเวลามันเป็นก็จะไม่ทกุ ข์
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คนที่ ฉ ลาดทางโลกนี้ ยั ง ไม่ ถื อ ว่ า เป็ น คนฉลาดใน
ทางธรรม ยังถือว่าเป็นคนโง่อยู่ แต่คนที่ไม่ฉลาดทางโลก
แต่เป็นคนฉลาดทางธรรมนี้กลับถือว่าเป็นคนฉลาด คนที่
เป็นพระอริยสงฆ์บางคนนี้จบแค่ ป.๑ ก็มี จบแค่ ป.๒ ป.๓
ก็มี บางคนไม่เคยเข้าโรงเรียนเลยก็มี พระสงฆ์บางรูปท่าน
เขียนไม่ได้ เวลาที่ท่านจะบวชนี้ท่านต้องท่องจ�ำอย่างเดียว
เพราะท่านไม่เคยเรียนหนังสือ เพราะท่านเกิดมาในครอบครัว
ยากจนหรืออยูต่ า่ งจังหวัด อยูไ่ กลจากทีเ่ จริญ เช่น เป็นพวก
ชาวป่าชาวเขา ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่พอเขาไปพบพระอริยสงฆ์
ท่านก็จับบวชเลย สอนธรรมะด้วยทางวาจา
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สมัยพระพุทธเจ้านี้ คนมาบวชบางคนก็อา่ นหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ เพราะไม่มี
การร�่ำเรียนในสมัยก่อน ก็ต้องอาศัยการฟังอาศัยการจดจ�ำนี่แหละเป็นการเรียนไป
แล้วก็ทำ� ให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขนึ้ มาได้ เป็นคนฉลาดทางธรรมได้ แต่ในสายตาของ
คนทางโลกก็จะคิดว่าเป็นคนโง่ เป็นคนไม่มีการศึกษา ป.๑ ก็ไม่ได้เรียน แล้วจะไป
ฉลาดได้ยงั ไง คนทางโลกเขาวัดกันด้วยการร�ำ่ เรียน หรือความส�ำเร็จในทางชีวติ ถ้าไม่ได้
ร�่ำเรียนแต่เป็นเศรษฐีได้ก็ถือว่าเป็นคนฉลาด เป็นคนเก่ง แต่ในทางธรรมนี้ เราวัดที่ใจ
ว่าใจพ้นทุกข์ ถ้าใจยังไม่พ้นทุกข์ยังถือว่ายังไม่ฉลาด ถ้าใจพ้นทุกข์แล้วนี้ถือว่าฉลาด
เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ดีกว่าการพ้นทุกข์ ต่อให้ร�่ำรวยขนาดไหน มีความสุขทาง
ร่างกายขนาดไหนก็ตาม แต่ถ้ายังมีความทุกข์ทางใจอยู่นี้ ความสุขทางร่างกายมันไม่มี
ความหมายเลย เช่นสมมุติว่าก�ำลังเลี้ยงฉลองวันเกิดกันอย่างใหญ่โต แล้วก็มีข่าวร้าย
มาบอกว่าโรคระบาดก�ำลังเข้ามาถึงบ้านแล้ว พอได้ฟังข่าวนี้ การเลี้ยงฉลองวันเกิดใน
ขณะนีจ้ ดื ชืดไปเลย ความสุขทีไ่ ด้จากทางร่างกายนีม้ นั จืดชืดไปเลย เพราะความวิตกกังวล
ทางจิตใจมันเข้ามาแล้ว ตอนนี้โรคระบาดแพร่ไปทุกแห่งทุกหน พอได้ข่าวอย่างนี้แล้ว
ต่อให้มเี งินทองมากมายก่ายกอง ต่อให้มคี วามสุขขนาดไหนก็ตาม ความสุขทีม่ ตี อนนัน้
มันจะรูส้ กึ จืดชืดไป เพราะความทุกข์ทางใจนีม้ นั จะมาครอบคลุมไว้หมด ท�ำให้ความสุข
ทางร่างกายนี้หายไปหมดเลย
แต่ในทางตรงกันข้าม คนทีม่ คี วามสุขทางใจนี้ แม้จะมีขา่ วร้ายขนาดไหนก็ไม่รสู้ กึ
เดือดร้อน จะรูส้ กึ เฉยๆ ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด เพราะใจไม่ทกุ ข์กบั อะไรแล้ว ไม่ทกุ ข์
กับร่างกายแล้ว ไม่ทกุ ข์กบั ทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง ไม่ทกุ ข์กบั หุน้ คนทีเ่ ล่นหุน้ ตอนนี้
โห คงจะต้องไปจุดธูปเทียนขอพรกันวุน่ ไปหมด ตอนนีต้ กมาไม่รกู้ รี่ อ้ ยจุด แล้วไม่รเู้ มือ่ ไร
มันจะกลับขึน้ ไปอีก นีท่ กุ ข์มยั้ ตอนนี้ เวลาหุน้ ตกทุกข์มยั้ แต่คนทีไ่ ม่มหี นุ้ นีเ้ ขาไม่เดือดร้อน
หุ้นตกก็ตกไป ดังนั้นคนฉลาดเขาถึงไม่ซื้อหุ้น เขาเอาเงินไปท�ำบุญดีกว่า ท�ำบุญแล้ว
สบายใจ บุญจะท�ำให้ใจมีความสุข หุน้ จะตกหุน้ จะขึน้ ฉันท�ำบุญของฉันไปเรือ่ ยๆ ดีกว่า
มีความสุขมากกว่า นี่คือคนฉลาด คนฉลาดจะรู้จักวิธีรักษาใจไม่ให้ทุกข์ คนฉลาดจะ
รู้จักรักษาใจให้มีแต่ความสุข 
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ตอนนี้ ไ ปท� ำ บุ ญ กั บ โรงพยาบาลเถอะ เพราะ
โรงพยาบาลเขาขาดแคลนมาก พวกเครือ่ งไม้เครือ่ งมือ
อะไรต่างๆ เพราะถ้าให้เรามา เราก็ตอ้ งไปท�ำบุญให้กบั
โรงพยาบาลอยู่ดี ฉะนั้นอย่าให้เราต้องท�ำงานนี้เลย
ญาติโยมท�ำได้โดยตรง โรงพยาบาลต่างๆ ตอนนี้
ขาดแคลนเครือ่ งมือต่างๆ โดยเฉพาะพวกหน้ากากเอย
ผ้าคลุมเอย ถุงมืออะไรต่างๆ เหล่านี้มันต้องใช้มาก
ฉะนัน้ ช่วยไปบริจาคตามโรงพยาบาลต่างๆ ไม่ตอ้ ง
มาบริจาคทีน่ ี่ เพราะถ้าเอามาทีน่ เี่ ราก็ตอ้ งเอาไปบริจาค
อีกที เห็นไหม ตอนนี้พระท่านต้องไปบริจาคตาม
โรงพยาบาลต่างๆ กัน เพราะญาติโยมท�ำบุญกับพระมา
ความจริงท�ำบุญกับพระท�ำบุญกับโรงพยาบาลได้เท่ากัน
เงินทีค่ ณ
ุ บริจาคนีไ้ ด้บญ
ุ เท่ากัน ไปท�ำบุญทีโ่ รงพยาบาล
ใกล้บ้านเลยก็ได้ หรือโรงพยาบาลไหนที่เขาขาดแคลน
ก็ให้ไปช่วยเหลือกัน
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พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทมี่ าตรัสรูม้ าสอนพระธรรมให้
แก่สตั ว์โลกก็จะสอนเหมือนกันหมด คือ สอนให้ละบาป สอนให้
ท�ำบุญ สอนให้ช�ำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพราะนี้คือวิธีท่ี
จะก�ำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนั่นเอง
ไม่มีวิธีอื่น มีวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้น เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรง
ทดลองมาแล้ว ขณะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงมีทรัพย์สมบัติ
มีรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะให้เสพอยู่ตลอดเวลา แต่ใจ
มันก็ยังทุกข์อยู่ และพอออกบวช ก็ทรงอดข้าว ๔๙ วัน แต่ใจ
ก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิม

ดังนัน้ พระองค์ทรงเห็นว่าวิธที จี่ ะท�ำใจไม่ให้ทกุ ข์
นีเ้ ป็นทางสายกลางระหว่าง ๒ วิธนี ี้ คือระหว่างวิธใี ช้
ความสุขดับความทุกข์ กับใช้ความทรมาน ใช้ความ
ทุกข์มาดับความทุกข์ก็ดับไม่ได้ สุดท้ายต้องใช้วิธี
ละการกระท�ำบาป ใช้วิธีการท�ำบุญ ใช้วิธีช�ำระจิตใจ
ให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการบ�ำเพ็ญจิตตภาวนา คือ
สมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนาเท่านั้น
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ดังนั้นถ้าพวกเราอยากที่จะพ้นทุกข์กัน อยากที่จะมีความสุขกัน เราต้อง
ปฏิบตั ิ ๓ ข้อนีใ้ ห้ได้ ข้อที่ ๑ ละการกระท�ำบาป บาปก็คอื การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์
การประพฤติผดิ ประเวณี การพูดปดและการดืม่ สุรายาเมา พยายามละมันให้ได้
อย่าไปท�ำมัน เพราะท�ำแล้วจะท�ำให้ใจเราทุกข์นั่นเอง ถ้าเราไม่ท�ำมัน จะท�ำให้
ใจเราไม่ทุกข์ แล้วก็เลิกเสพอบายมุขด้วย นอกจากสุรายาเมาแล้วก็ต้องเลิก
เล่นการพนัน เลิกเทีย่ ว เลิกความเกียจคร้าน เลิกคบคนทีช่ อบอบายมุขเป็นมิตร
อย่าไปคบกับคนที่ชอบดื่มสุรา อย่าไปคบกับคนที่ชอบเล่นการพนัน อย่าไป
คบกับคนที่ชอบเที่ยวเตร่ อย่าไปคบกับคนเกียจคร้าน เพราะเขาจะชวนให้เรา
ท�ำในสิ่งที่เขาชอบนั่นเอง ถ้าเขาดื่มสุรา เขาก็ชวนเราไปดื่มสุรา ถ้าเขาชอบเล่น
การพนัน เขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนัน ถ้าเขาชอบเที่ยวเตร่ เขาก็จะชวนเรา
ไปเที่ยวเตร่ เขาชอบความเกียจคร้าน เขาก็จะชวนให้เราเกียจคร้าน พอเราไป
เสพอบายมุขแล้วเราจะขาดทุน เพราะมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับนั่นเอง เดี๋ยว
เงินทองก็ไม่พอใช้ เมื่อไม่พอใช้ก็ต้องไปหาโดยวิธีท�ำบาป ไปโกหกหลอกลวง
ยืมเงินคนนัน้ คนนีม้ า หรือไปขายของเก๊ขายของปลอมอะไรต่างๆ หรือไม่เช่นนัน้
ก็ไปลักขโมย บางทีก็ต้องไปปล้นไปจี้ แล้วถ้ามีการต่อสู้ก็ต้องมีการฆ่ากันอีก
พอมีการท�ำผิดกฎหมาย เดีย๋ วก็ตอ้ งถูกจับไปลงโทษติดคุกติดตะราง ถ้าโทษหนัก
ก็ถึงกับประหารชีวิต นี่เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองโดยไม่รู้สึกตัว
คือการไปเสพอบายมุขนี่เอง
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ดังนัน้ ต้องพยายามอย่าไปเสพอบายมุข ถ้าตอนนีเ้ สพอยูก่ พ็ ยายามเลิกให้ได้ ถ้ายังดืม่ สุราอยูก่ เ็ ลิกดืม่ เถิด
อย่าไปคิดว่าเก่ง บางคนคิดว่าดื่มสุราแล้วเก่ง ดื่มสุราแล้วแฮปปี้ เฮฮาปาร์ตี้ มันแฮปปี้เดี๋ยวเดียวตอนดื่ม
เดี๋ยวตอนเงินหมดมันจะทุกข์ เวลาที่ไม่มีเงินจะซื้อมันดื่ม เล่นการพนันก็เหมือนกัน เวลาเล่นก็สนุก เวลาได้
ยิ่งดีใจ ได้แล้วก็คิดว่าจะได้ไปเรื่อยๆ ก็จะเล่นต่อ พอเสียก็ต้องอยากจะได้คืนก็ต้องเล่นอีก เวลาไม่ได้เล่น
ก็รู้สึกหงุดหงิด ของพวกนี้พอติดแล้วมันเลิกยาก ฉะนั้นถ้ายังไม่ติดอย่าไปยุ่งดีกว่า มีใครมาชวนก็อย่าไป
เสียเพื่อนดีกว่าเสียตัว ถ้าไปเสพอบายมุขแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราจะเสียตัว ตัวเราจะเสียไป ตัวเราจะกลาย
เป็นคนมีปัญหา มีความทุกข์ มีความวุ่นวายใจ มีความเดือดร้อน และอาจจะท�ำให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปได้
ถ้าเราไม่สามารถเลิกเสพได้ เราก็ต้องไปหาเงินหาทองโดยมิชอบมาเสพต่อ ฉะนั้นอย่าไปเสพอบายมุข พอเรา
ไม่เสพอบายมุข เราก็ไม่ต้องท�ำบาป เมื่อเราไม่ท�ำบาป เราก็จะไม่มีทุกข์ตามมา
ทุกข์ทเี่ กิดในใจ เราอย่าไปดูผลทีเ่ กิดจากการท�ำบาปทีภ่ ายนอกทีร่ า่ งกาย บางทีคนท�ำบาปยังไม่รบั ผลของ
บาปก็มเี ยอะแยะไป แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มโี ทษนะ โทษจริงๆ มันมีแล้วอยูใ่ นใจของเขา เวลาเขาท�ำบาป
แล้วใจจะร้อนขึน้ มา ใจจะไม่สบายขึน้ มา ต่างกับคนทีไ่ ม่ได้ทำ� บาป เขาจะรูส้ กึ เฉยๆ เวลาเห็นต�ำรวจก็ไม่เดือดร้อน
ไม่สะดุง้ คนทีท่ ำ� บาปนีพ้ อเห็นต�ำรวจเดินมานีส้ ะดุง้ ขึน้ มาแล้ว ทัง้ ๆ ทีต่ ำ� รวจก็ไม่ได้มาจับ แต่เขารูว้ า่ เขามีโทษ
เขาจะต้องถูกจับไปลงโทษ ไม่ช้าก็เร็วมันก็เลยสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจ เพราะฉะนั้นอย่าท�ำบาป แล้วความ
ทุกข์จะน้อยลงไป
ถ้าเรารู้สึกจืดชืดกับชีวิตชีวา อยากให้มีความสุขก็ท�ำบุญกัน การท�ำบุญท�ำทานก็ท�ำได้หลายวิธีด้วยกัน
เช่น ท�ำบุญกับวัดก็ได้ ท�ำบุญกับโรงเรียนก็ได้ ท�ำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ ท�ำบุญกับองค์กรสาธารณกุศล
เช่น ร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งก็ได้ ท�ำบุญกับคนชราก็ได้ ท�ำบุญกับเด็กพิการก็ได้ ท�ำบุญกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้
คนชอบหมาก็เลี้ยงสุนัขจรจัด คนชอบแมวก็เลี้ยงแมว คนชอบนก คนชอบปลา ก็ไปปล่อยนกปล่อยปลา
คนชอบวัวควายก็ไปไถ่ชีวิตวัวควาย การกระท�ำเหล่านี้จะท�ำให้เรามีความสุขขึ้นมา บุญนี้เป็นตัวที่ท�ำให้เกิด
ความสุขใจขึน้ มา อย่าไปหาความสุขใจแบบอืน่ การไปหาความสุขจากการเสพรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะนี้
เป็นเหมือนการไปเสพยาเสพติด มันจะมีโทษมีพษิ ตามมา มันจะท�ำให้ตดิ แล้วเวลาไม่ได้เสพมันจะท�ำให้ทกุ ข์
แต่เวลาท�ำบุญนี้มันจะไม่ติดมันจะไม่ทุกข์ เวลาที่ไม่ได้ท�ำบุญมันจะรู้สึกเฉยๆ ไม่เดือดร้อน หรือบางทีคิดถึง
บุญเก่าที่ได้ท�ำไว้ก็ยังท�ำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาได้
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นี่คือขั้นที่ ๒ คือให้ท�ำบุญตามก�ำลัง มีมากมีน้อยก็ท�ำไปเท่าที่เรามี อย่าไปมองคนอื่น บุญนี้ของใคร
ของมัน เหมือนอาหารนีข้ องใครของมัน คนทีม่ รี า่ งกายใหญ่กต็ อ้ งกินมาก คนทีม่ รี า่ งกายเล็กก็กนิ น้อย แต่ผล
ที่ได้ก็เท่ากันก็คือความอิ่มเหมือนกัน เห็นไหม เวลาช้างกินข้าวนี้ต้องกินอย่างน้อยครึ่งกระสอบถึงจะรู้สึกอิ่ม
แต่หนูนี้มันกินแค่ช้อนสองช้อนมันก็อิ่มแล้ว แต่อิ่มเหมือนกัน ความอิ่มของช้างกับความอิ่มของหนูมันอิ่ม
เหมือนกัน แต่ปริมาณของข้าวที่ต้องกินไม่เท่ากัน ฉะนั้นคนรวยก็ต้องท�ำมากถึงจะอิ่ม คนจนถึงท�ำน้อยก็อิ่ม
เหมือนกัน คนมีลา้ นหนึง่ อาจจะต้องท�ำแสนหนึง่ ถึงจะรูส้ กึ อิม่ คนมีพนั หนึง่ ท�ำแค่รอ้ ยเดียวก็รสู้ กึ อิม่ มันอยูท่ ี่
ก�ำลังอยูท่ ขี่ นาดของเงินทองของแต่ละคนมีกนั มีมากก็เป็นเหมือนช้าง ต้องกินเยอะถึงจะอิม่ มีนอ้ ยก็เหมือนหนู
กินนิดเดียวก็อิ่ม ฉะนั้นให้เราท�ำไปตามก�ำลัง ท�ำแล้วรู้สึกอิ่มเอิบใจก็ถือว่าใช้ได้แล้ว เราได้ท�ำบุญแล้ว
แล้วพอเราได้ท�ำบุญแล้วก็เหมือนกับเราได้กินอาหาร พอกินแล้วเราก็จะมีก�ำลัง มีก�ำลังที่จะไปท�ำความ
สะอาดจิตใจของเรา ใจของเราก็เป็นเหมือนบ้าน บ้านของเราเวลามันรกรุงรังนี้น่าอยู่มั้ย เกะกะไปหมด
ข้าวของเสื้อผ้าใช้แล้วก็ไม่ซัก กองไว้ตรงนั้นกองไว้ตรงนี้ ขยะก็ทิ้งกัน เวลากลับบ้านแล้วไม่อยากจะเข้าเลย
เหมือนเข้าโรงขยะ แต่ถ้าเรามาจัดการเอาขยะออกไปทิ้งนอกบ้าน มาจัดบ้านกัน มากวาดมาถูมาเช็ด มาจัด
โต๊ะเตียงให้มันสะอาด ให้มันดูเรียบร้อยเหมือนตอนที่สร้างบ้านใหม่ๆ พอเห็นแล้ว โอ๋ อยากจะเข้าบ้าน
ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าเราไม่ได้ชำ� ระใจของเรา ใจของเรามีแต่เรือ่ งรกรุงรังอยูใ่ นใจตลอดเวลา เรือ่ งหนักอก
หนักใจ เรื่องเบื่อหน่าย เรื่องอะไรต่างๆ มากมายกายกอง เพราะเราไม่ช�ำระเรื่องราวต่างๆ เราถึงต้องมาช�ำระ
ใจของเราให้สะอาด ก็เรียกว่าการภาวนา
การภาวนาก็แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอนด้วยกัน ขั้นที่ ๑ เรียกว่าสมถภาวนา ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นการเอาขยะ
ออกนอกบ้านไป เรียกว่าสมถภาวนา ท�ำความสะอาดก่อน พอท�ำความสะอาดเสร็จ ขั้นที่ ๒ ก็จัดโต๊ะจัดเตียง
จัดอะไรให้มันเรียบร้อย ให้มันดูสวยงาม ดูแล้วรู้สึกมีความสุข อันนี้ก็เหมือนกัน ขั้นต้นก็ท�ำใจให้สงบก่อน
พอสงบแล้ว ขั้นที่ ๒ ก็มาจัดการกับสิ่งที่มีอยู่ในใจเรา สิ่งไหนที่มันรุงรัง สิ่งไหนที่มันไม่จ�ำเป็น จะต้องก�ำจัด
มันออกไป เก็บไว้แต่สิ่งที่มันดี สิ่งที่มันจะให้ความสุขกับเรา เรียกว่าวิปัสสนา คือปัญญา นี่คือการช�ำระจิตใจ
พอเราช�ำระจิตใจให้สะอาด ก�ำจัดสิง่ ทีร่ กรุงรัง สิง่ ทีส่ ร้างความทุกข์ สร้างความไม่สบายใจต่างๆ ให้หมดไปแล้ว
ใจของเราก็มีแต่ความสุข ใจของเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป ใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป
เมือ่ ไม่มาเกิดก็จะไม่มรี า่ งกายทีจ่ ะเป็นบ้านของเชือ้ โรคทีจ่ ะมาเพาะโรคภัยไข้เจ็บให้กบั ร่างกายอีกต่อไป เราก็จะ
พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ 
22

23

คนที่ศาลาวันนี้ก็น้อย ไม่มาก
เหมื อ นกั บ ทุ ก วั น ก็ เ ป็ น เรื่ อ งปกติ
เพราะคนส่วนใหญ่คดิ ว่าทางวัดปิดกัน
แต่ทางวัดก็ไม่เดือดร้อน เรื่องอาหาร
การกินตอนนี้ก็พอเพียง พอฉันอยู่
เพราะกินมื้อเดียว กินกับข้าวอย่าง
สองอย่างก็อยู่ได้แล้ว เพราะ ใจไม่หิว
ใจมีธรรมะหล่อเลี้ยง มีรสแห่งธรรม
หล่อเลีย้ ง มีสติมปี ญ
ั ญามีความสงบ
หล่อเลี้ยงจิตใจ จิตใจก็ไม่หิวโหย
ดื่มน�้ำเปล่านี้ก็อร่อยแล้ว 
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ถ้าใครมีปัญหาข้องใจอะไร
โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของความเครียดในตอนนี้
อาโรคยปรมา ลาภา
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
ขอให้เกิดกับท่านทั้งหลายทุกคน
ทั่วหน้ากันเทอญ
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