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พุทธศาสนิกชนจึงเปร ียบเหมือนเป ็น
นักเรียน เวลามาวัด ควรมาศึกษาหาวิชา
ความรู้ หาธรรมะ หาปัญญา ไว้ดูแลจิตใจ 
เพ่ือเป็นเคร่ืองดบัความทกุข์ ความเศร้าโศก 
ความเสียใจ ถ้าไม่มีธรรมะอยู่ในจิตใจ ก็จะ
ต้องแบกทุกข์ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด

การได้เข้าวัดนั้นถือเป็นโอกาสอันด ี เป็นบุญ
เป็นกศุลอย่างหนึ่ง เพราะการทีจ่ะมาวัดได้นั้น
ต้องอาศัยเหตุปัจจัยจึงจะมาได้ ผู้ ใดไม่มี
อุปนิสัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จะมาวัดนั้น
เป็นสิ่งที่ท�าได้ยาก
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จิตใจของเราก็เปรียบเหมือนกับร่างกาย จ�าต้องเข้า 
โรงพยาบาลของจิตใจ ก็คือวัด หรือพระศาสนา เพื่อจะ 
ได้รักษาซ่อมแซมจิตใจที่บอบช�้าจากการท�ามาหากิน 
การดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน จนลืมดูแลรักษา
ประโยชน์ของจิตใจ ท�าให้ใจกลายเป็นทาส กลายเป็น
คนใช้ ที่ต้องท�างานไม่รู้จักหยุดจักหย่อน ก็เลยไม่มี 
ความสุขทางด้านจิตใจ ถึงแม้จะมีพร้อมบริบูรณ์ด้วย
ปัจจยั ๔ พร้อมบริบรูณ์ด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ  
แต่ใจกลบัมแีต่ความรุม่ร้อน มแีต่ความวุ่นวายใจ เพราะ 
ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลรักษาใจนั่นเอง
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ในวันนี้ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันประกอบคุณงาม
ความดี  มีการท�าบุญท�าทาน ถวายสังฆทาน สมาทาน 
รักษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีลอุโบสถ ไหว้พระสวดมนต์     
ปฏบิตัธิรรม ฟังเทศน์ฟังธรรม ซึ่งล้วนเป็นเหตทุี่จะน�ามา
ซึ่งความสุขและความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นสิริมงคล
แก่ชีวิต ดังนั้นจึงพูดได้ว่าวันนี้เป็นวันดี

วันดีไม่ได้ขึ้นกบัวันเวลา แต่ขึ้นอยูก่บัการกระท�าของเรา  
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสือ้ผ้าสีสันที่เราใส่ จะใส่เสื้อผ้าสีอะไร 
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กต็าม จะเป็นสเีหลอืง สฟีา สเีขยีว สแีดง ก็ไม่ได้เป็นเหตุ
ที่จะท�าให้เป็นวันดีขึ้นมา ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัช่ือของเรา จะชื่อ
ประเสริฐ ชือ่บญุ ชือ่ด ีก็ไม่ได้เป็นเหตขุองวันด ีเพราะคน
ที่ชื่อประเสริฐ ชื่อบุญ ชื่อดี ไปติดคุกติดตะรางก็มีอยู่
มากมาย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อ แต่ขึ้นอยู่กับการกระท�า
ของเราทางกาย ทางวาจา และทางใจ

ความด ีมีค�าอธิบายไว้สั้นๆ ว่า การกระท�าทางวาจาก็ดี 
ทางกายก็ดี หรือทางใจก็ดี ท่ีเป็นคุณเป็นประโยชน์ 
ไม่มีโทษกบัตัวเราก็ด ีกับผูอ้ืน่ก็ด ีหรอืท้ังกับตวัเราและ
กบัผู้อืน่กด็ ีถือว่าเป็นความด ีเมือ่ท�าไปแล้ว ย่อมมีผลดี
ตามมาคือความสุขและความเจริญ 

จงึขอให้เราเข้าใจไว้ตั้งแต่บดันี้ว่า ความดสีามารถเกดิขึ้น
ได้ทุกวันทุกเวลา ขึ้นอยู่กับตัวผู้กระท�าเท่านั้นเองว่าจะ
ท�าความดีหรือไม่ ถึงแม้วันนี ้เป็นวันดี เป็นวันพระ 
เป็นวันสารทไทย แต่กลับไปกนิเหล้าเมายา ไปเล่นการพนนั 
ไปลักเล็กขโมยน้อย ไปยิงนกตกปลา ถ้าเป็นอย่างนี้ 
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วันนี้ก็ไม่ดีส�าหรับคนที่กระท�าสิ่งเหล่านี้ เพราะเมื่อท�า 
ไม่ดีไปแล้ว ผลที่ไม่ดีย่อมตามมา คือความเสื่อมเสีย 
ความทุกข์ ความหายนะ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง ไม่ว่าดีหรือเลว  
สขุหรอืทกุข์ เจรญิรุง่เรอืงหรอืเสื่อมเสยี ทกุสิ่งทกุอย่าง
ที่เกิดขึ้นกับตัวเรา ล้วนเป็นการกระท�าของเราทั้งสิ้น  
เพยีงแต่ว่าเราอาจจะจ�าไม่ได้ เพราะการกระท�าของเรานั้น 
ท�ากนัมานานข้ามภพข้ามชาต ิเราจ�าไม่ได้ว่าในอดตีชาติ
เราได้เคยท�าอะไรมาบ้าง ดหีรือชั่วมากน้อยแค่ไหน หรือ
แม้กระทั่งในชาตนิี ้วนัๆ หนึง่เราท�าอะไรไปบ้าง เราก็ไม่รู้
เหมอืนกนั เพราะไม่ได้มาจดจ�านั่นเอง แต่เมื่อท�าไปแล้ว
ย่อมมีผลตามมา ช้าหรือเร็ว มากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับ
การกระท�าของเรา บางอย่างก็จะปรากฏขึ้นมาอย่าง
รวดเร็ว บางอย่างก็ใช้เวลา บางทีชาตินี้อาจจะไม่มีผล
ตามมาก็ได้ แต่อาจจะตามไปในภพหน้าชาติหน้า เราจึง
ไม่ควรประมาทในการกระท�าทั้งทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจของเรา ขอให้รู้ว่ามีผลตามมาอย่างแน่นอน
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วันเกดิ ถอืเป็นวันส�าคญัอย่างย่ิงส�าหรบัตัวของเราเอง 
เราจึงท�าสิ่งที่พิเศษกัน เช่น มาท�าบุญกัน เพื่อความเป็น
สริิมงคลแก่ชวิีตของเรา เพ่ือความสุขความเจริญนั่นเอง 
การที่จะท�าบุญให้เกิดความเป็นสิริมงคล เกิดความสุข 
เกิดความเจริญอย่างแท้จริง ต้องท�าบุญให้เกิดปัญญา 
คือท�าบุญแล้วต้องได้ธรรมะด้วย ไม่ใช่สักแต่เพียงการ
มาให้ทาน ถวายของพระ แล้วก็กลบับ้าน โดยทีไ่ม่รู้เรื่อง 
เกี ่ยวกับวันเกิดของเราเลยว่าเราเกิดมาได้อย่างไร  
ชีวิตของมนุษย์นี้มีความส�าคัญอย่างไร จะท�าประโยชน์
ให้แก่ชวิีตของเรานั้นได้อย่างไร ถ้าศกึษาธรรมะ ฟังเทศน์ 
ฟังธรรม จะเกดิความเข้าใจเกีย่วกบัเร่ืองการเกดิของเรา  
เมือ่ทราบแล้วจะสามารถด�าเนินชีวติไปในทิศทางที่ 
ถกูต้องดีงาม น�าความผาสุก ความเจริญรุง่เรือง ความเป็น 
สิริมงคล มาให้กับเราได้

การทีเ่รามาเกดิได้น้ี ต้องอาศยัปัจจัยใหญ่ๆ อยู่  ๒ ประการ 
ด้วยกนั คอื ปัจจัยทางด้านร่างกาย และ ปัจจยัทางด้านจติใจ

ปัจจยัทางด้านร่างกายนั้นเกี่ยวกบัผู้ให้ก�าเนดิ คอืต้องมี
พ่อกบัมแีม่ ถ้าไม่มพ่ีอไม่มแีม่ ย่อมไม่สามารถมาเกดิได้  
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ดังนั้น บุคคลที่ส�าคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือพ่อและ
แม่นั้นเอง ถ้าไม่มพ่ีอไม่มีแม่ ชีวิตเราก็ไม่ม ีร่างกายเราก็
ไม่ม ีพ่อแม่จงึเป็นบคุคลที่มคีวามส�าคญัอย่างยิ่งกบัชวิีตเรา 
ท่านเป็นผู้ให้ชวิีตเรา ท่านจึงเป็นผูม้พีระคณุอนัใหญ่หลวง 
ลูกๆ จึงต้องส�านึกในบุญคุณของท่านอยู่เสมอ

เหตปัุจจยัทางด้านร่างกายไม่ใช่เป็นเหตปัุจจยัเดยีวที่จะ
ท�าให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ พระพุทธองค์ทรงแสดง
ไว้ว่า การทีจ่ะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นัน้ บุคคลนั้นต้อง
สะสมบุญบารมีมาด้วย คือจะต้องเป็นผู้มีศีลธรรม 
อย่างน้อยกม็ศีลี ๕ ต้องเคยรักษาศลีมาก่อน เคยละเว้น
จากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้น
จากการประพฤติผิดประเวณ ี ละเว้นจากการพดูปด
มดเทจ็ ละเว้นจากการเสพสรุายาเมา ถ้าไม่มสีิ่งเหล่าน้ีแล้ว 
จิตใจของเราจะไม่สามารถเกิดเป็นมนุษย์ได้ จะต้องไป
เกิดเป็นเดรัจฉาน อย่างนี้เป็นต้น อันนี้พระพุทธองค์ได้
ทรงแสดงไว้อย่างแน่ชดัแล้วว่า ศลีนั้นเป็นเคร่ืองประกนั
ความเป็นมนุษย์ของผู้รักษาศีล ผู้ใดที่เกิดเป็นมนุษย์จะ
ต้องมศีลี อย่างพวกเราทั้งหลายที่ได้มาเกดิเป็นมนษุย์นี ้
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เพราะว่าในอดีตเราเคยรักษาศลี  เราเคยละเว้นการกระท�า 
บาปท้ังปวงนั้นเอง  จงึเป็นเหตเุป็นปัจจยัให้พวกเราได้มา 
เกิดเป็นมนุษย์ 

การที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงเป็นของยาก ไม่ใช่เป็น
ของง่าย งมเข็มในมหาสมุทรยังง่ายกว่าการได้มาเกิด
เป็นมนษุย์เสยีอกี เพราะเหตใุด เพราะว่าการที่จะได้เกดิ
เป็นมนุษย์จะต้องมีทั้งศีล ทั้งธรรม และโอกาสอ�านวย 
อย่างมนุษย์นี้เปรียบเทียบกับจ�านวนสัตว์อื่นๆ พวกมด 
และแมลง พวกสัตว์ต่างๆ จะมีมากกว่ามนุษย์ เวลา 
ออกลกูที  ไม่ได้ออกมาทลีะตวั แต่ออกมาเป็นสบิ เป็นร้อย  
การเกิดเป็นมนุษย์มีจ�านวนน้อย ถ้าเปรียบเทียบก็
เหมือนกับเวลาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่หนึ่งมี
อยู่รางวัลเดียว โอกาสที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งนั้นยากมาก 
เพราะมีอยู่ฉบับเดียว สลากทั้งหมดมีเป็นล้านฉบับ  
แต่มฉีบบัเดียวเท่านั้นที่จะถกูรางวัลที่หนึ่งได้ ไม่เหมือน
รางวัลอื่นๆ รางวัลที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ หรือเลขท้ายนั้น 
มีมากกว่าโอกาสที่จะถูกรางวัลต่างๆ ก็จะมีมากกว่า  
ที่จะถูกรางวัลที่ ๑ ฉันใด การที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์  

15



ก็ฉันนั้น โอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ ก็เหมือนกับการ
ซื้อสลากกนิแบ่งแล้วถกูรางวัลที่ ๑ มนัมน้ีอยมาก เมื่อได้
เกิดมาเป็นมนุษย์ จึงถือว่าเป็นโชคดีอย่างยิ่ง เป็นบุญ
วาสนาอย่างยิ่ง

สิ ่งส�าคัญอีกสิ ่งหนึ ่งและเป็นสิ ่งที ่หายากในโลกนี ้ 
ก็คือการเกิดขึ ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
พระพทุธเจ้าแต่ละพระองค์ท่ีจะได้ตรสัรู ้และมาสั่งสอน
ธรรมะให้กบัสตัว์โลกนี้   ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกดิขึ้นได้ง่ายๆ 
เวลาที่พระพุทธเจ้าจะได้มาเกิดนั้น ต้องใช้เวลาเป็นกัป
เป็นกลัปทเีดยีว กปัหนึ่งกลัปหนึ่งนี้เป็นเวลาที่ยาวนานมาก 
มากกว่าล้านๆ ปขึ้นไป ล้านเดยีวนี้กย็าวนานแค่ไหนแล้ว 
แต่ล้านๆ ป ลองคดิดจูะยาวนานขนาดไหน ดงันั้นโอกาส
ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้มาเจอพระพุทธเจ้า ได้มาเจอ
พระพทุธศาสนา จึงเป็นโอกาสท่ียากอย่างย่ิง พวกเรานี้
ถือว่าเป็นผู้ที่มีโชควาสนามาก ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว
ก็ยังได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาอีก อันนี้เท่ากับ
ซื้อสลากใบเดียวแล้วถูกทั้งรางวัลที่ ๑ และรางวัลที่ ๒ 
พร้อมๆ กันไปเลย

1๖



เมื่อได้มาเกดิเป็นมนษุย์ และได้ยินได้ฟังธรรมะ กข็อให้
เราน้อมเอาธรรมะค�าสอนของพระพทุธเจ้ามาประพฤติ
ปฏบิติักบัตัวเรา จะท�าให้การท่ีได้มาเกิดเป็นมนษุย์นั้น 
ได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด เพราะว่ามนุษย์นั ้น
สามารถที ่จะประพฤติปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิดได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ดังที่
พระพุทธเจ้า และพระอรหันต์สาวกทั้งหลายได้ใช้ชีวิต
ของมนุษย์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
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เปรียบเหมือนกับการรับประทานอาหาร อาหารก็มี 
หลากหลายชนิดด้วยกัน ไม่ใช่มีแต่ข้าวอย่างเดียว  
เรามกัจะพูดว่าเรากนิข้าวกนั แต่ความจริงเวลาเรากนิกนั  
เราไม่ได้กินแต่ข้าวอย่างเดียว เรากินกับข้าวกับปลา 
ของคาวของหวาน ผลไม้ น�้าอะไรต่างๆ อีกหลายชนิด 
ด้วยกัน ถ้ากินข้าวอย่างเดียว ร่างกายย่อมไม่สามารถ
เจริญเติบโตอยู ่มาได้จนถึงทุกวันนี ้ เพราะจะขาด 
สารอาหารต่างๆ ร่างกายจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร  
ชีวิตจะไม่อยู่ไปถึงวัยชรา

การท�าบุญก็เช่นกัน เวลาท�าบุญ ส่วนใหญ่เราคิดว่า 
เป็นการน�าอาหาร กับข้าวกับปลา ของคาวของหวาน  
มาถวายพระ หรือเสียสละทรัพย์สินเงินทองเพื่อสร้าง 
สิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาให้เป็นประโยชน์ การท�าบญุอย่างนี้
เรยีกว่าทาน เป็นบญุชนดิหนึ่งของบญุท้ังหลาย ถ้าท�า
แต่ทานอย่างเดยีวแล้วคดิว่าจะได้ไปสวรรค์ จะรอดพ้น
จากความทุกข์ ความวุ่นวายใจ ก็เป็นการเข้าใจผิด
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จริงอยู่ คนที่ท�าบุญให้ทาน กับคนทีไ่ม่ท�าบุญให้ทาน 
ย่อมมีอานิสงส์ต่างกัน คนที่ได้ท�าบุญให้ทานย่อมได้
ประโยชน์มากกว่าคนที่ไม่ท�าบุญให้ทานเลย เหมือนกับ
คนที่กินข้าวเปล่าๆ กับคนที่ไม่ได้กินข้าวเลย คนกินข้าว
เปล่าๆ ย่อมได้รบัความอิ่มบ้าง ดกีว่าคนที่ไม่ได้กนิข้าวเลย 
แต่คนทีก่นิข้าวเปล่าๆ ย่อมได้รับประโยชน์น้อยกว่าคนที่
กนิทั้งกบัข้าวกบัปลา ของคาวของหวาน ผลไม้ ขนมต่างๆ 
คนที่กนิอาหารหลากหลายชนดิ ย่อมมคีวามเอรด็อร่อย 
มีความอิ่ม มีความสุข มากกว่าคนที่กินข้าวอย่างเดียว  

การท�าบุญจึงไม่ควรท�าเพียงแต่ให้ทานอย่างเดียว
เท่านั้น ควรท�าอย่างอื่นด้วย เช่น ควรรกัษาศลี มคีวาม
กตัญูกตเวท ีขยนัหมั่นเพยีร มสีมัมาคารวะ ฟังเทศน์ 
ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ไหว้พระสวดมนต์ นั่งท�าสมาธิ 
เจริญปัญญา และเจริญวิปัสสนา

2๐
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พุทธศาสนิกชนไทยส่วนใหญ่เข้าวัดแล้วกลับโง่มากขึ้น 
ไปอีก แทนที ่จะฉลาดมากขึ ้น เพราะไม่สนใจศึกษา 
พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า กลับไปเชื่อกันแบบ
งมงาย เชื่อแบบลมๆ แล้งๆ ไม่รู้ว่าศาสนาสอนให้เชื่ออะไร  
ให้ท�าอะไร

ศาสนานี้เป็นศาสนท�า ท�านี้ไม่ได้หมายถึงธรรม แต่ 
หมายถงึท�า หมายความว่าต้องท�าถงึจะได้  ไม่ใช่ศาสนขอ  
ไม่ใช่ตะเกยีงวิเศษที่เวลาต้องการอะไร เพียงเอาตะเกยีง
ขึ้นมาลูบสามครั้ง แล้วก็มียักษ์ออกมาจากตะเกียงแล้ว
ถามว่าคณุต้องการอะไร เราพร้อมจะบริการ แบบน้ีไม่ใช่
ศาสนาพุทธ

พทุธศาสนาไม่ได้ให้อะไร นอกจากสอนให้รูจ้กัว่าอะไร
เป็นเหตุ อะไรเป็นผล ถ้าต้องการผล ก็ต้องสร้างเหตุนัน้ 
ขึ้นมา ถ้าต้องการกินส้ม กต้็องปลูกต้นส้ม ถึงจะมส้ีมเกดิ
ขึ้นมาได้ ถ้าไม่ปลูกส้ม รอไปจนวันตายก็ไม่มีส้มให้กิน  
ฉันใด ถ้าปรารถนาความสุข ความเจริญ ตามที่พระสวด 
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ให้ฟังเสมอว่า ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ  
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการกระท�า  
ใครท�าใครได้ ไม่ท�าก็ไม่ได้ ดังค�าสุภาษิตที่ว่า ความดี 
ซื้อไม่ได้ ต้องท�ากัน เช่นเดียวกับความสุข ความเจริญ
รุ่งเรือง ความเป็นสริิมงคล ต้องท�าความดด้ีวยกาย วาจา  
ใจ ไม่ใช่มาวัด กราบพระแล้วก็อธิษฐานขอพรให้ ได้ 
ส่ิงต่างๆ มา พระท่านให้ไม่ได้ แม้แต่พระท่านเองท่านก ็
ต้องท�าของท่าน พระพทุธเจ้าก็ต้องท�าเอง พระพทุธองค์ 
ทรงทนทกุข์ทรมานอยู่ถงึ ๖ ปี อยู่อย่างขอทาน กว่าจะ 
ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า พระอริย์สงฆ์สาวกทั้งหลาย
กป็ฏิบัติกนัมาอย่างล�าบากยากเย็น ต่อสูก้บักเิลส ต่อสู้ 
กบัความโลภ ความโกรธ ความหลง อยูแ่บบอดๆ อยากๆ  
จนได้บรรลุธรรมขึ้นมาได้ ได้สิ่งที่ท่านปรารถนา คือ
ความสุขใจ ความพ้นทุกข์

นีค่อืสิ่งที่ไม่มใีครท�าให้เราได้ ต้องท�ากนัเอง ดงัในพระบาลี 
ที่แสดงไว้ว่า อตัตา หิ อตัตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน  
ต้องการอะไรก็ต้องท�าให้สิ่งนั้นๆ เกิดขึ้นมา ไม่มีใคร 
หยิบยื่นให้กับเราได้ เราต้องช่วยตัวเราเอง
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เมื ่อไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้ว มีภาระที่จะต้องชดใช้เงิน 
ก้อนนั้น  ถ้าไม่ชดใช้ก็จะถูกด�าเนินคดี ถูกจับเข้าคุก  
เข้าตะราง เมื่อมีหนี้สินแล้วจะมีปัญหาตามมา รายได้ที ่
แบ่งไว้จะต้องแบ่งเพิ ่มอีกส่วนหนึ ่งเพื ่อเอาไว้ ใช้หนี ้  
เงนิทองที่ไว้ใช้จ่ายกล็ดน้อยลงไป แทนที่จะเป็นความสุข 
กลับกลายเป็นความทุกข์ไป เพราะมีหนี้สินนั้นเอง

หนี้สนิเกดิขึ้นได้อย่างไร เกดิขึ้นเพราะการไม่รูจ้กัหักห้าม 
จติใจ  ไม่รูจ้กัหักห้ามความอยาก  ความต้องการ  เห็นคนอ่ืน 
มอีะไรกอ็ยากจะได้ อยากจะมเีหมอืนเขา ทั้งๆ ที่ฐานะ 
ไม่เอือ้อ�านวยให้มีสิง่เหล่านัน้ได้ เลยต้องซือ้แบบ 
เงนิผ่อนบ้าง กูห้นี้ยมืสินบ้าง กลายเป็นคนมหีนี้สนิข้ึนมา  
สิ่งของต่างๆ ที่ได้มาแทนที่จะน�ามาซึ่งความสุข ความ
สบายใจ อย่างทีเ่คยนกึวาดฝันไว้ กลบักลายเป็นเหตทุีน่�า 
มาซึ่งความทกุข์  เพราะได้ก่อหนีข้ึน้เพื่อจะได้สิ่งเหล่านี้มา 
นั้นเอง เช่น บางคนอยากจะได้รถยนต์ อยากจะได้บ้าน  
ก็ ไปซื ้อบ ้าน ซื ้อรถยนต์มาขับ เกินฐานะของตน  
ไม่สามารถจะผ่อนได้ ส่ิงของเหล่านี้กต้็องถูกยึดกลบัไป 
เมื่อสูญเสียสิ่งเหล่านี้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา 
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เวลาที่ไปงานศพ จะได้ยินพระท่านสวด กุสลา ธัมมา  
อกุสลา ธัมมา อัพยากตา ธัมมา นี่พระท่านสวดให ้
คนเป็นฟัง  ไม่ได้สวดให้คนตายฟัง เพราะคนตายไปแล้ว 
ฟังไม่รู ้เรื ่อง เพราะจิตผู้รู้ ไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้ว  
จิตได้ออกจากร่างกายไปแล้ว ร่างกายเป็นเหมอืนท่อนไม้ 
ท่อนฟืนท่อนหนึ่ง รอให้สปัเหร่อเอาไปเผาไฟเท่าน้ันเอง  
จะนิมนต์พระระดับไหนมาก็ตาม จะเป็นเจ้าคุณ  
เป็นสมเด็จ เป็นพระอรหันต์ มาสวดให้ ก็จะไม่ได้กุศล 
ไม่ได้กุสลา

กศุลนั้นต้องเกดิจากการได้ยินได้ฟัง เมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว 
ก็เอาไปคิดพินิจพิจารณา แล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติ  
ถ้าได้ท�าทั้งสามอย่างนีแ้ล้ว คอื ฟัง คดิ แล้วกท็�า กจ็ะเกดิ 
ผลขึ้นมา เกิดประโยชน์ขึ้นมา เกิดกุศลขึ้นมา
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สิ่งต่างๆ ท่ีใจมาเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือ
เป็นวัตถุ ล้วนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ล้วนจะต้องมี
การดับ มกีารสลายไป ถ้าได้ยนิได้ฟังแล้วน�าไปใคร่ครวญ
พร�า่สอนใจอยูเ่สมอ เหมอืนกบัการท่องมนต์ มนต์นีเ้วลา
หัดท่องเพียงครัง้แรกแล้วไม่ท่องต่อ ไม่ท่องซ�้าๆ อยู่
เร่ือยๆ ถ้าท้ิงไว้สกัพักหนึ่งกจ็ะลมื เวลาสวดมนต์กจ็ะจ�า 
ไม่ได้

เรื ่องธรรมะที่ได้ยินได้ฟังก็เหมือนกับมนต์บทหนึ่ง 
ทีจ่ะต้องน�าเอาไปพร�่าสอนตัวเอง คือต้องนึกต้องคิด 
อยู่เสมอ เพื่อจะได้ไม่ลมื ถ้าฟังแต่เฉพาะในศาลานี้แล้ว 
เวลาออกจากศาลานี้ไป แล้วกลับไปสู่ที่พักของเรา หรือ
ไปบ้าน ไปท�างาน แล้วไม่คดิถงึเร่ืองเหล่านี้อีก เร่ืองเหล่านี้ 
กจ็ะค่อยๆ จางหายไปจากใจของเรา เมื่อจางหายไปแล้ว 
อะไรจะเข้ามาแทนที ่ถ้าไม่ใช่อุปาทาน ความยึดมั่นถอืมั่น  
เพราะอะไร เพราะความหลงจะกลับเข้ามาแทนความรู้
นั่นเอง
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สิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในขณะนี้เรียกว่า ความรู้ เพราะ
เป็นธรรมะ เป็นปัญญา แต่ถ้าท่านไม่น�าเอาไปรกัษาไว้
ด้วยการใคร่ครวญพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่อง มันก็จะ
ค่อยๆ จางไป แล้วส่ิงท่ีจะเข้ามาทดแทนก็คอื ความหลง 
อปุาทาน ความยึดมัน่ถอืมัน่ กจ็ะกลบัเข้ามา กจ็ะท�าให้
กลับเข้าไปหลงติดอยู่กับลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข 
และเมื่อเกดิการเสือ่มขึน้มา กจ็ะเกดิความทกุข์ใจขึ้นมา 
แม้กระทั่งยังไม่เสื่อม ก็มีความทุกข์ใจ มีความกังวล 
มีความห่วง กลัวว่าจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปตลอดนั่นเอง 
ทั้งๆ ที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็อยู่ได้ มีความสุขได้ และมี
ความสุขยิ่งกว่าเวลาทีม่ีสิง่เหล่านีเ้สียอกี แต่เพราะว่า
เราไม่รู้ เราไม่เคยปฏิบัติ เราจึงไม่รู้

แต่ถ้ามีความศรัทธา หลังจากที่ได้ยินได้ฟังธรรมใน
วันนี้แล้วกน็�าไปปฏบัิตกิบัตวัของเราเอง พยายามลดละ
ความผกูพนักบัลาภ ยศ สรรเสรญิ กามสขุ พยายามตดั
ให้น้อยลงไป เคยมีความผูกพันอยู่ ๑๐๐% ก็ค่อยๆ 
ตัดลงไป ตัดไปทีละ ๑๐% ๒๐% ตัดลงไปเรื่อยๆ ทีละ
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เล็กทีละน้อย อย่าไปยินดีกับสิ่งต่างๆ ที่ได้มา เอาเท่าที่
จ�าเป็น เงินทองเอาเท่าที่จ�าเป็น เท่าทีจ่ะรักษาอัตภาพ
ชีวิตร่างกายของเราให้อยู่ได้ก็พอแล้ว

ส่วนความสขุนั้น ขอให้หันมาหาความสขุจากความสงบ
ของจิตจะดีกว่า คือ สันติสุข ใช้เวลาหาที่สงบในมุมใด 
มุมหนึ่งในบ้านของเราก็ได้ ยามมีเวลาว่างก็หลับตา
ก�าหนดจติให้นิ่ง ไม่ให้ลอยไปลอยมา ไม่ให้ไปคดิเร่ืองราว 
ต่างๆ ให้อยูก่บัค�าว่า พทุโธ พทุโธ พทุโธ ไปก็ได้ หรือจะ
สวดมนต์ไปก็ได้ สวดบทที่จ�าได้ เช่น บทอิติปิ โส อรหัง 
สัมมาฯ สวดไปซ�้าแล้วซ�้าอกีหลายๆ ครัง้ ให้จิตอยู่กับ 
บทสวดมนต์นั้น ไม่ใช่สวดไปก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไป 
ถ้าเป็นเช่นนั้นจติจะไม่สงบ จะไม่นิง่ แต่ถ้าสวดไปเร่ือยๆ 
โดยท่ีไม่คิดเรือ่งอะไรเลย ให้จิตรู้อยู่กับบทสวดมนต์  
แล้วจิตจะค่อยๆ สงบ จะค่อยๆ เย็น จะค่อยๆ สบาย  
แล้วจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมีอยู่ในตัวของเราแล้ว 
เพียงแต่เราไม่ดงึออกมาใช้เท่านั้นเอง เหมอืนกบัมีสมบตัิ 
อันประเสริฐแต่กลับทอดทิ้ง ปล่อยทิ้งไว้ ไม่เหลียวแล
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ไม่สนใจ ไม่ให้ความส�าคัญ กลับไปหาสมบัติที่ไม่ใช่เป็น
ความสุขที่แท้จริง สมบัติที่เป็นกองทุกข์ สมบัติที่เป็น
เหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด ก็เลยมีแต่ความ
ทุกข์กันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

นี่แหละคอืเร่ืองของการขาดธรรมะ ขาดแสงสว่าง เพราะ
ไม่ค่อยสนใจฟังเทศน์ฟังธรรม ไม่ค่อยสนใจศกึษาปฏบิตัิ
ธรรมกัน แต่หลังจากที่ได้ยินได้ฟังธรรมกันในวันนี้แล้ว 
เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมา ก็ขอให้ทุ่มเทชีวิตจิตใจ
ของเราที่สามารถแยกตัวออกมาได้จากภารกิจการงาน
ในชีวิตประจ�าวันของเรา แทนที่จะเสียเวลาไปกับการ
เที่ยวเตร่ ดหูนงัดูละคร ซึง่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์ 
แต่กลับมอมเมาให้เกิดความหลง เกิดความโง่เขลา
เบาปัญญาเพิม่ขึ้นไปอีก ให้หันมาฟังเทศน์ ฟังธรรม 
อ่านหนงัสอืธรรมะกนั แล้วกพิ็นจิพิจารณาอยูเ่ร่ือยๆ แล้ว
กน็�าเอาไปปฏิบติั สลบักบัการท�าจติใจให้สงบ แล้วจติใจ
ของเราจะค่อยๆ พัฒนาขึ้นไป จะสะอาดขึ้น จะเบาขึ้น 
กิเลสตัณหาจะน้อยลงไป อุปาทานความยึดมั่นต่างๆ 
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ก็จะเบาบางลงไป ความสุขก็จะมีมากขึ้นไป จนกระทั่ง 
ไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกเลย ไม่ว่าจะเป็น
วัตถุหรือบุคคลต่างๆ เลย

ขอให้เราจงเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน และ 
น�าเอาไปพร�่าสอนตัวเราอย่างสม�่าเสมอ และปฏิบัติ
ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน พยายามตัดอุปาทาน  
ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง 
คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข  เอาเงินทองที่เหลือใช้
มาท�าคุณท�าประโยชน์ดีกว่า มาช่วยเหลือผู้อื่น แล้วจะ
ท�าให้จิตใจของเรามีความสุข  ท�าให้เราสามารถรักษา
ศลีได้ ท�าให้มเีวลาปฏิบัต ิท�าจติใจให้สงบ มเีวลาเจริญ
วิปัสสนา เจริญปัญญา ให้เห็นสภาวธรรมทั้งหลายว่า  
เป็นของไม่เทีย่ง เป็นทุกข์ ปราศจากตัวตน ถ้าท�าอย่างนี้ 
ได้อย่างสม�่าเสมอแล้ว จะไม่ต้องไปหาความสุขจาก
ท่ีไหน  ไม่ต้องไปหาความเจรญิจากที่ไหน  ไม่ต้องไปหา 
ความประเสริฐจากที่ไหน มันอยู่ที่นี่แหละ อยู่ที่การ
ปฏิบัติของเรา เพราะมันเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติ
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ขอให้พวกเราทั้งหลายจงน้อมเอาพระธรรมค�าสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าเข้าสู่จติใจของเรา ด้วยการศึกษา  
ด้วยการอ่าน เมื่อได้ยินได้ฟังการเทศนาว่ากล่าวของ
พระสงฆ์องค์เจ้าแล้ว ขอให้เอาไปคิดทบทวนอยู่ในใจ 
อย่าฟังเสร็จแล้วพอออกจากวัดก็ทิ้งไป ลืมไปเลยว่า
หลวงพ่อองค์นี้เทศน์อะไรไว้บ้าง

เหมือนกับการท่องสูตรคูณ ถ้าไม่ท่องสูตรคูณอยู่
เรื่อยๆ เดี๋ยวก็ลืม เวลาจ�าเป็นจะเอาไปใช้ก็ใช้ ไม่ได้ 
เพราะลืม ธรรมะก็เหมือนกัน เมื ่อได้ยินได้ฟังแล้ว  
ควรเอาไปคิดอ่าน เอาไปใคร่ครวญ เอาไปท่องจ�าให้ 
เกิดความเข้าใจ เมื่อถึงเวลาที่จะใช้ก็ใช้ ได้ทันที เวลา 
ไม่สบายใจ ใช้ธรรมะดับทุกข์ได้ทันที แต่ถ้าไม่มีธรรมะ
อยูใ่นใจเลย เมื่อเกดิความทกุข์ข้ึนมาก็ไม่รูจ้ะท�าอย่างไร  
ก็ต้องทุกข์อยู่เรื่อยไป

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต




