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	 การได้เข้าวัดท�าบุญท�าทาน	 ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่อย่างสม�่าเสมอ

เป็นการกระท�าท่ีพระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นมงคลอย่างยิง่	เพราะว่าการฟัง

เทศน์ฟังธรรมเป็นสิ่งที่ส�าคัญแก่จิตใจ	ถ้าเปรียบเทียบจิตใจเป็นต้นไม้	ธรรมะ

ก็เป็นเหมือนกับน�้า	 ถ้าต้นไม้มีน�้าหล่อเล้ียงอยู่เสมอ	 ต้นไม้ก็จะไม่เฉาตาย	 

แต่จะเจรญิเตบิโตเป็นต้นไม้ใหญ่ไปในทีส่ดุ	โดยมีน�า้เป็นเครือ่งหล่อเล้ียง	จิตใจ

ก็เช่นกัน	 จะมคีวามสขุมีความเจรญิได้ก็ต้องมธีรรมะ	 แสงสว่างแห่งธรรมเป็น

เครือ่งน�าพาไป
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เด็กในวันนี้จะต้องเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได ้
ก็ต้องอาศัยการอบรมสั่งสอนในสิ่งที่ดีที่งามตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็ก 

เรื่องของเด็ก
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โบราณท่านแสดงไว้ว่า ไม้อ่อนดดัง่าย ไม้แก่ดดัยาก เดก็ๆ เมือ่ได้รบั

การอบรมส่ังสอนแล้ว สามารถน�าไปประพฤติปฏิบัตไิด้ง่ายกว่าผูใ้หญ่ 

เวลาโตแล้วจะส่ังสอนล�าบาก เพราะเป็นเหมือนไม้แก่ มีความแข็งกระด้าง 

ถ้าไปดดัมากๆ กอ็าจจะหกัได้ โบราณจึงให้สั่งสอนเด็กตั้งแต่ยังเยาว์วัย

วิธีที่ผู้ใหญ่จะส่ังสอนเด็กนั้น ต้องส่ังสอนด้วยวาจาและการประพฤติตนเป็น
ตัวอย่าง ถ้าสั่งสอนแต่วาจาอย่างเดียว แต่ความประพฤติกลับเป็นตรงกันข้าม 
เด็กจะไม่เชื่อฟัง จะไม่ท�าตาม เด็กจะดูการประพฤติเป็นหลัก เพราะว่าการพูด
การส่ังสอนนัน้ พดูไปไม่กีวั่นกลื็มแล้ว แต่การกระท�าลืมยาก เวลาเหน็กจ็ะประทบัตา 
ประทับใจไปนาน เวลาส่ังสอนลูกหลานจึงต้องดูตัวเองเสียก่อนว่าตัวเราเอง
กระท�าในส่ิงทีเ่ราส่ังสอนลูกหลานให้กระท�าหรือเปล่า เช่น อยากให้ลูกหลานเป็น 
เดก็ด ีไม่ข้องเกีย่วกบัสิง่มอมเมาอบายมุขทัง้หลาย เช่น การเสพสุรายาเมา การเล่น 
การพนนั การเทีย่วเตร่ ความเกยีจคร้าน ถ้าเพยีงแต่สอนบอกลูกว่าอย่าไปกนิเหล้า 
เมายานะ อย่าไปเล่นการพนนันะ อย่าไปเทีย่วเตร่นะ อย่าเป็นคนเกยีจคร้านนะ  
แต่ผู้สั่งสอนกลับกลายเป็นคนท�าเสียเอง เล่นการพนันเสียเอง เสพสุราเสียเอง  
เทีย่วเตร่เสียเอง เป็นคนเกยีจคร้านเสียเอง ถ้าเป็นเช่นนีจ้ะส่ังสอนไปเท่าไร เดก็ก ็
จะไม่เชื่อไม่ฟัง เพราะว่าเด็กจะดูตัวอย่างจากพ่อแม่ผู้ใหญ่นั่นเอง พ่อแม่ผู้ใหญ่
เปรียบเหมือนเป็นแม่พิมพ์ของลูกๆ พ่อแม่เป็นอย่างไร ลูกๆ มักเป็นอย่างนัน้ ลูกไม้ 

หล่นไม่ไกลต้น
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การส่ังสอน จงึควรส่ังสอนทัง้ทางวาจาและการกระท�าให้เหน็เป็นตัวอย่าง การส่ังสอน 
ทางวาจาก็ส�าคัญ ต้องคอยบอกคอยอธิบายถึงเหตุผลว่าท�าไมจะต้องท�าใน 
ส่ิงเหล่านี ้ท�าไมถงึไม่ให้ท�าในส่ิงเหล่านัน้ ทุกส่ิงทกุอย่างอธบิายได้ด้วยเหตุด้วยผล  
การกระท�าเป็นเหตุน�ามาได้ทั้งความสุขความเจริญ น�ามาได้ทั้งความทุกข์และ
ความเสื่อมเสีย ขึ้นอยู่กับว่าการกระท�านั้นกระท�าไปในทิศทางใด 

ถ้ารกัลูก อยากจะให้ลูกเป็นคนด ี ต้องพยายามส่ังสอนท้ังทางวาจาและ

ประพฤติตนเป็นตัวอย่าง ถ้าท�าส่ิงเหล่านีไ้ด้แล้ว เชือ่ได้ว่าลูกๆ จะเป็นคนดต่ีอไป  
ยกเว้นลูกทีมี่กรรมติดตัวมามาก คือในอดตีชาติได้กระท�าแต่ส่ิงทีไ่ม่ดไีม่งามจนฝัง
ลึกลงไปในสันดาน ถ้าเป็นเช่นนีก้จ็ะล�าบากหน่อย จะส่ังสอนอย่างไรกไ็ม่สามารถ
รับไปประพฤติปฏิบัติตามได้ เหมือนกับสาดน�้าใส่หลังสุนัข สาดไปเท่าไหร่ก็จะ
สลัดทิง้หมด ต้องยอมรับเร่ืองของวบิากกรรมว่าสัตว์ทัง้หลายมีกรรมเป็นของๆ ตน  
จะท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น

อย่ารักลูกจนเกิดความเศร้าโศกเสียใจ เวลาลูกไม่เป็นไปตามท่ีเรา

ต้องการให้เป็น เราต้องท�าความเข้าใจว่าเป็นกรรมของเขา เราไม่มีอ�านาจ 

ไปฝืน มันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือวิสัยเรา เราแก้ให้เขาไม่ได้ เราต้องท�าใจ 

เท่านัน้เอง แต่เราจะคอยดแูลช่วยเหลือเขาเท่าท่ีเราจะท�าได้ เช่น ถ้าเขา 
เกิดตกทุกข์ได้ยาก ไปติดคุกติดตะราง เราก็ไปเยี่ยมไปดูแลเขา ส่งน�้าส่งอาหาร 
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ให้กับเขา ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลรักษาพยาบาลเขาไป แต่ไม่ต้องให้เงินให้ทอง 
มากมายเกินความจ�าเป็น ถ้าเขาไม่รู้จักใช้เงินใช้ทองให้เป็นประโยชน์ เงินทอง 
จะกลายเป็นเคร่ืองท�าลายถ้าเขาเอาไปเล่นการพนนั เอาไปเทีย่วเตร่ เอาไปเสพ 
สุรายาเมา เป็นการเสียเงินเสียทองทีเ่ราอตุส่าห์หามาได้ด้วยความยากล�าบากไป 
โดยเปล่าประโยชน์ เวลาทีเ่ขาช่วยตัวเองไม่ได้ เช่น ในยามเจบ็ไข้ได้ป่วย เล้ียงด ู
ปากท้องของตัวเองไม่ได้ ก็ต้องเป็นภาระของเราที่จะต้องให้ความเมตตากรุณา 
ถอืว่าเป็นการท�าบุญท�ากศุล แต่จิตต้องเป็นอเุบกขา ต้องรู้จักปล่อยวาง ต้องยอมรับ
ความจริงว่าเขาเป็นอย่างนี ้เราท�าได้เท่านี ้ถ้าเขาไม่ช่วยตัวเขาเอง กไ็ม่มีใครจะช่วย
เขาได้ แม้แต่พระพทุธเจ้า พระอรหนัต์ กช่็วยเขาไม่ได้ เพราะเป็นเร่ืองของกรรม

นี่คือเร่ืองของการดูแลอบรมส่ังสอนลูกๆ หลานๆ ผู้ปกครองต้องเล้ียงดูจนกว่า 
ลูกหลานจะช่วยเหลือตัวเขาเองได้ ให้วิชาความรู้ ให้เรียนหนงัสือเท่าทีเ่ขาสามารถ 
จะเรียนได้ เรียนได้แค่ไหนก็ส่งเขาไป ถ้าเขาเรียนไม่ได้ มันก็เป็นกรรมของเขา  
เขาจะเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ท�าดีก็จะได้รับผลดีตามมา  
ท�าไม่ดกีต้็องรับกรรมไป พ่อแม่ต้องรู้จกัท�าใจให้เป็นอเุบกขา ไปเศร้าโศกเสียใจ  
ไปทุกข์ไปกังวลกับเขา มันก็ไม่แก้ปัญหาของเขาได้
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คนเราถ้ายังไม่ได้บวช ยังไม่ได้เรียน ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรม  
ยังถือว่าเป็นคนสุกดิบอยู่ คือจะว่าสุกก็ไม่สุก จะว่าดิบก็ไม่ดิบ  
จะว่าเป็นคนก็ไม่ใช่คน จะว่าเป็นผีก็ไม่ใช่ผี  
ลักษณะเป็นแบบครึ่งผีครึ่งคน

ครึ่งผีครึ่งคน�
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ลักษณะของคนท่ีไม่เคยเข้าวัดเข้าวา ไม่ได้รบัการอบรมบ่มนสัิย  ไม่ได้ 

ศึกษา ไม่ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ 

ปฏิบตั ิชีวิตกเ็ลยเป็นชีวติท่ีลุ่มๆ ดอนๆ ยังไม่เป็นคนท่ีสมบูรณ์ ยังไม่ 

เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจยังไม่แน่นอน  

ยังมีข้ึนมีลงตามอารมณ์ท่ีมาปรากฏ ถ้าอารมณ์ดีวันนั้นก็จะเป็นมนุษย์  

เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระ ถ้าวันไหนอารมณ์ร้าย อารมณ์ไม่ดมีาครอบง�าจติใจ  

วนันัน้กจ็ะกลายเป็นเดรัจฉาน เป็นยกัษ์ เป็นมาร นีค่อืสภาพจติใจ แต่ถ้าได้เข้า 

มาบวช ได้มาศึกษา ได้มาปฏบัิติธรรม ได้ลดละกระท�าส่ิงทีไ่ม่ด ีกระท�าแต่ส่ิงทีด่ี 

ช�าระจติใจ ช�าระความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากทัง้หลายทีเ่ป็นเหตุ

ของการกระท�าบาป การกระท�าความชัว่ทัง้หลาย ให้เบาบางลงไป จิตใจกจ็ะกลาย 

เป็นมนุษย์ขึ้นมาตามล�าดับ จนกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ไม่ได้ข้ึนอยู่กับการเป็นนักบวช หรือเป็น

ฆราวาส แต่ขึ้นอยู่กับจิตส�านึกว่ารู้หรือไม่ว่าอะไรคือสมบัติของความ

เป็นมนุษย์ อะไรคือสมบัติของการเป็นยักษ์ เป็นมาร เป็นเดรัจฉาน 

ถ้ารู้แล้วและปฏิบัติตามได ้ก็ถือว่าได้เป็นมนุษย์แล้ว
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มีสุภาษิตอยู่บทหนึ่งที่ว่า คารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นรอง  
เป็นการเปรียบเทียบระหว่างรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกับวาจา 
ที่สวยงาม ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดน่าประทับใจมากกว่ากัน 

คารมเป็นต่อ�รูปหล่อเป็นรอง
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กาลเวลากไ็ดพ้สิจูน์แล้วว่า วาจาทีส่วยงามนัน้ เป็นสิง่ทีม่คีวามหมาย

มากกว่ารปูร่างหน้าตาท่ีสวยงาม เพราะเหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้ เพราะว่ารูปร่าง 

หน้าตาทีส่วยงามนัน้ เม่ือเหน็คร้ังแรกกเ็ป็นทีป่ระทบัใจ แต่ถ้าได้เหน็บ่อยๆ เข้า 

จะเกดิความเคยชนิ เกดิความจ�าเจ แล้วกเ็กดิความเบ่ือหน่ายขึน้มาได้ เหมือนกบั 

อาหารทีรั่บประทาน ชนดิไหนทีเ่ราชอบแต่ถ้าต้องทานซ�า้ซากอยูท่กุๆ วนั มันกเ็กดิ 

ความเบ่ือหน่ายได้ แต่ตรงกนัข้ามกบัวาจาทีส่วยงาม ทกุคร้ังทีเ่ราฟัง เราจะเกดิ 

ความประทับใจ ไม่ว่าครั้งแรก ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม หรือกี่ครั้งก็ตาม เพราะว่า 

ส่ิงทีพู่ดนัน้เป็นส่ิงทีด่งีาม เป็นส่ิงทีน่่าฟัง ฟังแล้วกเ็กดิความชืน่อกชืน่ใจ สบายใจ

เรือ่งของรปูร่างหน้าตานัน้มีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา เม่ืออายุ 

มากข้ึน หน้าตาท่ีเคยสวยงามกจ็ะค่อยๆ เส่ือมลง ค่อยๆ เหีย่วลง ผวิหนงั 

ก็จะเหี่ยวย่น ผมกจ็ะกลายเป็นสีขาว รปูร่างท่ีมีทรวดทรงย่อมหมดไป 

ตามอายุขัย ส่วนวาจานัน้ไม่ได้แก่ไปตามวัย ไม่ได้แก่ไปตามเวลา ไม่ได้ 

เปล่ียนแปลง ไม่ได้ทรดุโทรมไปตามกาลเวลา ถ้าพดูด ีความสวยงาม

ก็จะปรากฏขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้ที่มีวาจาสวยงามจึงเป็นที่ชื่นชมยินดี

ของผู้ที่ได้ยินได้ฟังตลอดกาล
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จงึขอให้พวกเราจงรักษาความสวยงามของวาจาให้มากกว่ารักษาความสวยงาม

ของร่างกาย รูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่ฝืนธรรมชาติไม่ได้ จะต้องเป็นไปตามกาล 

ตามเวลา จะค่อยๆ แก่ลงไปเร่ือยๆ ความสวยงามทีเ่คยมีในวัยหนุม่สาวกจ็ะค่อยๆ  

หมดไป

วาจาที่สวยงามนั้นไม่ได้เสื่อมไปกับกาลเวลา แต่ขึ้นอยู่กับผู้พูดว่ามีสติหรือเปล่า 

รู้ว่าก�าลังพูดอะไรอยู่หรือเปล่า รู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรพูดหรือเปล่า ถ้ามีสติและรู้จัก

แยกแยะว่าค�าพดูทีส่วยงามนัน้เป็นอย่างไร ผูพ้ดูจะสามารถรักษาวาจาทีส่วยงาม

ไปได้ตลอดชีวิตเลยทีเดียว
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ค�าพูดที่สวยงามเรียกว่าสุภาษิต ประกอบไปด้วย ๑. สัจจะ ความจริง 

๒. สุภาพอ่อนโยน ๓. มีคณุประโยชน์ มีสาระ ๔. ประกอบไปด้วยความ 

เมตตา ๕. ถูกกาลเทศะ

ถ้าอยากจะเป็นทีรั่กทีช่ืน่ชมของบุคคลอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสามีของเรากด็ ีภรรยาของ

เรากด็ ีลูกของเรากด็ ีมิตรสหายของเรากด็นีัน้ เราต้องเดนิตามสุภาษติทีส่อนว่า  

คารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นรอง ไม่ต้องพะวงถึงเรื่องแต่งหน้าแต่งตัว เรื่องเสื้อผ้า

อาภรณ์ จะเสียเงินไปเปล่าๆ กบัส่ิงทีไ่ม่น่าจะเสยี กบัส่ิงทีไ่ม่เกดิประโยชน์ ถงึแม้ 

จะสวยด้วยรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าอาภรณ์ ถ้าวาจาไม่สวยงาม ก็ไม่มใีครอยากจะ

เข้าใกล้หรอก ไม่มีใครอยากฟังค�าหยาบคาย ค�าพูดปดมดเทจ็ ค�าพดูทีอ่อกมาจาก 

อารมณ์โกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเหล่านี ้ความสวยงามของรูปร่างหน้าตาจะถกู 

ความไม่สวยงามทางวาจาบดบังท�าลายไปหมด

จงพยายามสร้างความสวยงามท่ีวาจาเถิด เพราะว่าวาจาไม่เส่ือมไปกบั 

กาลกบัเวลา รปูร่างหน้าตามีแต่ท่ีจะเส่ือมลงไปเรือ่ยๆ ผวิหนงัจะเห่ียว

ลงไปเรือ่ยๆ ท�าศลัยกรรมตกแต่งกท็�าได้เพยีงครัง้สองครัง้เท่านัน้เอง 

แต่ในที่สุดก็ต้องแพ้กาลเวลา สู้ไม่ได้
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ทุกวันนี้ที่ต้องดิ้นรนกัน อยู่ไม่เป็นสุขกัน ก็เพราะความทุกข์
นั่นเอง  

ความทุกข์
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พวกเราไม่รูจ้กัค�าว่า พอ อยู่บ้านเฉยๆ ไม่ได้ ท้ังท่ีมีปัจจยั ๔ พอเพยีง  

มีบ้าน มีอาหารรบัประทาน มีเครือ่งนุง่ห่ม มียารกัษาโรค แต่จติใจยังดิน้รน 

กวัดแกว่ง ยังมีความทะยานอยากต่างๆ อยู่ คอื กามตัณหา ความอยาก 

ในกาม ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็น วิภวตัณหา ความอยากไม่มี 

อยากไม่เป็น ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ท�าให้จิตใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย 

ในโลกนี้ไม่สามารถอยู่เฉยๆ ได้ อยู่ไม่เป็นสขุ ต้องดิน้รนกวัดแกว่ง

ออกไปหาส่ิงต่างๆ ท่ีใจปรารถนา แต่เม่ือหามาได้แล้วกไ็ม่มีความอิ่ม 

ไม่มีความพอ มีความสุขมีความดีอกดีใจไปชั่วขณะหนึ่ง หลังจากนั้น

ก็อยากจะได้ใหม่อีกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ

นีคื่อลกัษณะของความทกุข์ของจติใจทีพ่ระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เหน็ว่าเป็นปัญหา

อนัส�าคัญอย่างยิง่ ถ้าไม่แก้ปัญหานีแ้ล้ว ต่อให้มีอะไรมากมายก่ายกองแค่ไหน ต่อให้ 

เป็นอะไร ฐานะสูงขนาดไหนกต็าม ไม่ว่าจะเป็นประธานาธบิด ีเป็นนายกรัฐมนตรี  

เป็นมหาเศรษฐี กย็งัจะหาความสุขความสงบของจิตใจไม่ได้ ตราบใดยงัไม่ได้ช�าระ 

ตัณหาทัง้ ๓ นีใ้ห้ออกไปจากจิตจากใจแล้ว กจ็ะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ 

พระพุทธเจ้าทรงศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยความอุตสาหะวิริยะ จนเข้าถึงแก่นของ 

ความจริงว่า ความทกุข์ทัง้หลายเกดิจากตัณหาทัง้ ๓ นี ้คือ กามตณัหา ภวตัณหา 
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วิภวตัณหา ความอยากในกาม ความอยากมีอยากเป็น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็น  

นี่คือต้นเหตุของความทุกข์ในจิตใจ และพระพุทธองค์ยังทรงรู้ลึกเข้าไปอีกถึง 

ต้นเหตุของตัณหา เพราะตัณหาอยูเ่ฉยๆ จะเกดิข้ึนมาเองไม่ได้  ต้องมีเหตุ เหตุนัน้คอื  

อวิชชา ความไม่รู้จริง หรือความหลง หมายถงึความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กลับตาลปัตร  

เหน็กงจักรเป็นดอกบัว เช่น เหน็ความเทีย่งแท้แน่นอนในสิง่ทีไ่ม่เทีย่งแท้แน่นอน 

เหน็ความสุขในส่ิงทีเ่ป็นทกุข์ เหน็ตัวตนในส่ิงทีไ่ม่มีตัวตน นีค่อืความเหน็ผดิ เพราะ 

มีอวิชชา ความไม่รู้จริง โมหะ ความหลง ครอบง�าจิตใจอยู ่จึงท�าให้เหน็ผดิเป็นชอบ  

เหน็ความทกุข์เป็นความสุข จงึหาความทกุข์มาใส่ตัวเพราะคดิว่านัน่คอืความสุข

อะไรคอืส่ิงท่ีเป็นทุกข์แต่กลับถูกเห็นว่าเป็นสุข กล็าภ ยศ สรรเสรญิ กามสุข  

นั่นไงที่ทุกๆ คนปรารถนากัน ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่อยากได้กัน มีแต่

อยากมีเงินทองมากๆ มีต�าแหน่งสูงๆ มีคนสรรเสรญิมากๆ มีกามสุข 

มากๆ ด้วยกันท้ังนั้น แต่ส่ิงเหล่านี้พระพุทธเจ้ากลับทรงเห็นด้วย

พระปัญญาว่า เป็นทุกข์ ทุกข์เพราะเหตุใด ทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของ 

ไม่เทีย่ง เป็นของไม่แน่นอน มีอยูใ่นวันนี ้พรุ่งนีก้อ็าจจะหมดไปได้ รวยวันนี ้พรุ่งนี้ 

ก็อาจจะจนได้ เป็นนายกวันนี้ พรุ่งนี้ก็อาจจะกลับมาเป็นคนธรรมดาสามัญก็ได้  

วันนีมี้คนสรรเสริญ พรุ่งนีก้อ็าจจะมีคนด่าเอากไ็ด้ วันนีมี้กามสุขกนั ได้ไปเทีย่วกนั 
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กมี็ความสุข แต่พรุ่งนีอ้าจจะไม่มีกไ็ด้ เพราะส่ิงทีใ่ห้ความสุขอาจจะหายจากไปกไ็ด้  

เช่น มีความสขุกบัแฟน สามี ภรรยา แต่พรุ่งนีแ้ฟน สามี ภรรยา อาจจะจากไปกไ็ด้ 

ด้วยวิธใีดวิธหีนึง่ อาจจะตายจากไป อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกนั ไม่เข้าอกเข้าใจกนั  

กแ็ยกทางกนัไป ทิง้กนัไปกไ็ด้ นีค่อืลักษณะของความเป็นอนจิจงั เม่ือเปล่ียนแปลง 

ไปแล้ว ความสุขทีมี่อยูก่จ็ะกลายเป็นความทกุข์ เป็นอนตัตา เพราะไม่ได้เป็นของเรา 

อย่างแท้จริง เราไม่สามารถทีจ่ะเอาส่ิงต่างๆ ไว้เป็นของๆ เราได้ไปตลอด ถงึเวลา 

จะหายไปหมดไปก็จะเป็นไปตามเรื่องของเขา

ผูท่ี้ไม่ได้ปฏิบัติธรรม ไม่ได้ช�าระอวิชชา ความมืดบอด ความหลงในจติใจ  

จะไม่เห็นสภาพท่ีแท้จรงิของสภาวธรรมเหล่านี ้แล้วกจ็ะหลงไปเรือ่ยๆ 

แล้วกจ็ะอยากไปเร่ือยๆ อยากไปจนกระท่ังวันตายเลย เม่ือตายไปแล้ว  

ความอยากน้ีกจ็ะเป็นตัวผลักดนัให้จติไปเกดิใหม่ ไปหาภพใหม่ชาติใหม่  

แล้วก็ไปอยากต่อไปเรื่อยๆ อย่างนี้ไม่มีท่ีส้ินสุด มีภพชาติมากมาย

ก่ายกองนับไม่ถ้วน

พระพทุธเจ้าทรงตรสัไว้ว่า น�า้ตาท่ีเราหล่ังแต่ละภพแต่ละชาตท่ีิเกดิจาก 

ความทกุข์นัน้ ถ้าเอามารวมกนัแล้ว น�า้ตาท่ีหล่ังนีจ้ะมากย่ิงกว่าน�า้ใน
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มหาสมุทรเสียอกี คดิดสิูว่าภพชาติจะมากแค่ไหน นีค่อืเรือ่งของภพชาติ  

เรือ่งของความทุกข์ท่ีมีอยู่ในจติใจท่ีเกดิจากอวิชชา ความหลง ความไม่รู้

พระพุทธจ้าจึงต้องสอนให้เรารู้ ให้มีปัญญา ปัญญาเท่านั้นที่เป็นธรรมที่ดับ 

ความหลง ดบัอวิชชาได้ ไม่มีอะไรในโลกนีท้ีจ่ะดบัความมืดบอดของอวิชชา โมหะ 

ความหลง นี้ได้ ต้องปัญญาเท่านั้น ปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาในพระพุทธศาสนา 

คือรู้ไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง กับอนัตตา รู้ว่าสภาวธรรมทั้งหลายเป็นอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา อะไรคือสภาวธรรมทั้งหลาย ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็เป็น 

สภาวธรรมอย่างหนึง่ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ กเ็ป็นสภาวธรรมอย่างหนึง่  

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็เป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา  

สังขาร วิญญาณ ก็เป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง ทั้งหมดนี้พระพุทธองค์ทรงสรุปว่า 

เป็นไตรลักษณ์ทัง้หมด เป็นของไม่เทีย่ง เป็นอนตัตา ไม่มีตัวตน ถ้ามีอปุาทานไปยดึ 

ไปติดกับสภาวธรรมเหล่านี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าไม่มีอุปาทานก็จะไม่มี 

ความทุกข์

ศาสนาสอนที่ตรงนี้ สอนให้เห็นไตรลักษณ์ในทุกส่ิงทุกอย่างในความเป็นของ 

ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา ถ้าเหน็ถ้าเข้าใจแล้วกจ็ะไม่ยดึไม่ติด ใจกจ็ะไม่ทกุข์  

ใจไม่ทุกข์ ปัญหาทั้งหลายก็หมดไป เมื่อไม่ทุกข์แล้ว ก็จะมีความสุข มีความอิ่ม  



24

มีความพอ กไ็ม่จ�าเป็นจะต้องไปมีลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เพราะความสุขในใจ 

เลิศกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เทียบไม่ได้กับ 

ความสุขทีมี่อยูใ่นใจทีเ่กดิจากปัญญาทีด่บัอวิชชา ต้นเหตุของความทกุข์ทัง้หลาย

ดงัใจของพระพทุธเจ้า ของพระอรหนัต์ทัง้หลาย ใจของท่านพอแล้ว ท่านท�าลาย

อวิชชา ต้นเหตุทีท่�าให้เกดิความอยากต่างๆ ได้ เม่ือไม่มีความอยาก ท่านกไ็ม่ต้องไป 

หาอะไร อยูใ่นป่าอยูใ่นเขา อยูต่ามวัดตามวา อยูต่ามล�าพงักมี็ความสุขแล้ว วนัหนึง่ๆ  

มีอาหารรับประทานไปวันละม้ือกอ็ยูไ่ด้แล้ว มีไตรจีวร ผ้า ๓ ผนืไว้นุง่ห่มกพ็อแล้ว  

มีทีห่ลบแดดหลบฝนได้กพ็อแล้ว มียารักษาโรคตามอตัภาพกพ็อแล้ว เม่ือถงึเวลา 

ที่ร่างกายจะแตกจะสลายไปก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่ได้ยึด ไม่ได้ตดิ เป็นเหมือน

ร่างกายของคนอืน่ เวลาเราเหน็คนอืน่ตายไป เราจะไม่เดอืดร้อน ไม่เจบ็ ไม่ทกุข์กบั

การตายของผูอ้ืน่ ฉันใด พระพุทธเจ้ากบัพระอรหนัต์กไ็ม่เดอืดร้อนกบัความตาย 

ของท่าน เพราะท่านได้พิจารณาด้วยปัญญาอย่างรอบคอบแล้วว่าร่างกายนีไ้ม่ใช่

ตัวตน เป็นเพียงธาตุ ๔ ดิน น�้า ลม ไฟ เท่านั้นเอง 
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สิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็น 
เมื่อได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนา  
รักษาศีล ท�าบุญให้ทาน ก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้
เป็นของใครเลย ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากดิน น�้า ลม ไฟ ทั้งนั้น

ดิน�น�้า�ลม�ไฟ



พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี 27

ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดี ร่างกายของคนอื่นก็ดี สมบัติข้าวของ 

เงินทองต่างๆ กด็ ีท่ีมีอยู่ในโลกนี ้ล้วนมาจากดนิ น�า้ ลม ไฟ ท้ังส้ิน มารวม 

ตัวกนัเป็นส่ิงต่างๆ เป็นต้นไม้ เป็นต้นหญ้า เป็นสัตว์ เป็นคน มาจากดนิ น�า้ ลม ไฟ  

ทัง้สิน้ ถ้าพิจารณาอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ

เช่น ต้นไม้มาจากไหน กจ็ากเมล็ดทีฝั่งไว้ในดนิ พอได้น�า้ได้อากาศได้แดด กค่็อยๆ  

เจริญเติบโตข้ึนมาจนเป็นต้นไม้ใหญ่ เม่ือตายไปกก็ลับคนืสู่ดนิ น�า้ ลม ไฟ ไม่ได้ 

เป็นต้นไม้ไปตลอด ฉันใด ร่างกายของเรากเ็ป็นแบบเดยีวกนั มาจากดนิ น�า้ ลม ไฟ  

เช่นเดียวกัน โดยผ่านทางอาหารที่เรารับประทาน ก็มาจากดิน น�้า ลม ไฟ เช่น 

ข้าวทีเ่รารับประทานกม็าจากต้นข้าว ต้นข้าวกต้็องมีดนิ มีแดด มีลม มีน�า้ จงึจะโต 

ข้ึนมาเป็นต้นข้าว แล้วกอ็อกรวงข้าวเป็นเมล็ดข้าว เม่ือเอาเมล็ดข้าวมารับประทาน  

กเ็ปลีย่นเป็นอาการ ๓๒ ทีมี่อยูใ่นร่างกายของเรา มีผม มีขน มีเลบ็ มีฟัน มีหนงั  

เป็นต้น ถ้าไม่รับประทานข้าวเข้าไป จะมีร่างกายอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้ไหม 

ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะการเจริญเติบโตของร่างกายต้องอาศยัอาหารเป็นเคร่ือง

สนบัสนนุนัน่เอง เม่ือร่างกายเจริญเต็มทีแ่ล้ว ในท่ีสดุกต้็องตายไป กก็ลับคนืสู่ ดนิ น�า้  

ลม ไฟ เช่นเดียวกัน
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เวลาตายไปแล้ว น�า้ทีมี่อยูใ่นร่างกายกต้็องไหลออกมา ลมกอ็อกมา ไฟคอืความร้อน 

ก็ออกมา ถ้าไปจับร่างกายของคนตายจะแตกต่างกับคนเป็น คนเป็นจะมีความ 

อบอุน่ เพราะยงัมีธาตุไฟอยู ่แต่คนตายจะไม่มีความอุน่อยูเ่ลย จะมีแต่ความเยน็  

เพราะธาตุไฟได้ออกจากร่างกายไปหมด เหลือแต่ธาตุดินคือส่วนที่แข็ง เช่น  

กระดูก หนัง เนื้อ ต่อไปก็แห้งกรอบ กลายเป็นขี้ฝุ่นขี้ดินไปในที่สุด ถ้าพิจารณา 

อย่างละเอยีดแล้ว จะเหน็ว่าร่างกายกเ็ป็นแค่ ดนิ น�า้ ลม ไฟ เท่านัน้เอง ไม่ได้มีตัวเรา 

อยู่ในร่างกายนี้เลย

ตัวเรานี้มาจากอะไร ก็มาจากใจที่มาครอบครองร่างกายขณะที่เริ่มก่อตัวขึ้นมา 

หลังจากที่ได้รับธาตุของพ่อกับแม่มาผสมกัน ก็จะมีใจที่ตายจากชาติก่อนมา

ครอบครอง จึงเกิดการปฏิสนธิขึ้นมาเป็นรูปร่าง เป็นทารกอยู่ในครรภ์ ก็อาศัย

อาหารที่อยู่ในร่างกายของคุณแม่มาหล่อเล้ียงร่างกายของทารกให้เจริญเติบโต 

เม่ือโตเต็มทีแ่ล้วกต้็องคลอดออกมา กมี็การเกดิทีค่รบทัง้ ๒ ส่วน คอื ร่างกายและ 

จติใจ ร่างกายมาจากพ่อจากแม่ แต่จติใจมาจากดวงวิญญาณของผูท้ีต่ายไปแล้ว

จากชาติก่อน อย่างพวกเราเมื่อตายไป ดวงวิญญาณก็ออกจากร่างไปแสวงหา 

ร่างใหม่ จนในทีสุ่ดกไ็ด้ร่างกายของมนษุย์ จงึเกดิเป็นมนษุย์ แล้วกม็าหลงมายดึ 

มาติดว่าเป็นตัวเรา เป็นของเรา



พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี 29

เวลาที่ต้องจากร่างกายไป ต้องตายไป ก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ ทุกข์ใจ 

วุ่นวายใจ เพราะไม่มีใครบอกว่าร่างกายไม่ใช่ของเรา เป็นของทีไ่ด้รับมาจากคณุพ่อ 

คุณแม่ แต่จะไม่อยูก่บัเราไปตลอด เป็นเหมือนของฝาก ธรรมชาติ คือ ดนิ น�า้ ลม ไฟ  

มาฝากเราไว้ แล้วสักวันหนึ่งก็จะเอากลับคืนไป

ถ้าเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้ ก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนล่วงหน้าว่า

ร่างกายของเรานีสั้กวันหน่ึงต้องคนืเขาไป ต้องคนืธรรมชาติ คนืดนิ น�า้  

ลม ไฟไป ถ้ารูแ้ล้วกเ็ป็นเหมือนกบัของท่ียืมมา ต้องคนืเจ้าของไป เราก็ 

ไม่หลงยึดตดิว่าเป็นของเรา เรากเ็ตรยีมตวัเตรยีมใจ คอยวนัเวลาท่ีเจ้าของ 

จะมาเอาคนืไป กค็นืเขาไปเท่านัน้เองกไ็ม่เหน็มีปัญหาอะไร เรากอ็ยู่อย่าง

มีความสุขกบัของท่ีเขาฝากไว้ เรากเ็อามาใช้มาท�าประโยชน์ไปเรือ่ยๆ 

พอถึงวันที่เขาจะมาเอาคืนไปก็คืนเขาไป ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร

ร่างกายของเรากด็หีรือสมบัติต่างๆ ทีเ่รามีอยูก่ด็ ีกเ็ป็นอย่างนัน้ ไม่ได้เป็นของเรา  

เป็นของฝาก เรากด็แูลรักษาและน�าไปใช้ประโยชน์เท่าทีจ่ะสามารถท�าได้ ถ้าฉลาด 

ก็เอามาท�าประโยชน์แก่จิตใจให้ฉลาดขึ้น รู้มากขึ้น มีก�าลังมากขึ้นที่จะต่อสู้กับ 

ความหลงที่จะคอยหลอกล่อให้ไปยึดไปติดกับส่ิงต่างๆ ปัญหาของพวกเราก็คือ 
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ใจของพวกเราไม่มีก�าลังทีจ่ะสู้กบัความหลงทีห่ลอกให้ไปยดึติดอยูก่บัส่ิงต่างๆ ให้

อยากได้ส่ิงต่างๆ โดยไม่คดิเลยว่าไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง เป็นเพียงของฝาก  

เป็นของยืมมา สักวันหนึ่งก็ต้องคืนเขาไป

แต่ถ้าได้ยนิได้ฟังธรรมะค�าสอนของพระพุทธเจ้า แล้วน�าเอามาสอนใจอยูเ่ร่ือยๆ 

มาเตือนสติอยูเ่ร่ือยๆ ว่า ของทกุส่ิงทกุอย่างไม่ใช่ของเรา เป็นของทีย่มืมา สักวันหนึง่ 

กจ็ะต้องคืนไป เรากจ็ะไม่กงัวล ไม่หวงไม่ห่วงกบัของต่างๆ ทีมี่อยู ่เพราะรู้ว่าไม่ช้า 

ก็เร็วจะต้องจากเราไป เราจะอยู่อย่างสบายใจ ไม่วุ่นวาย ไม่เดือดร้อนกับอะไร
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สมัยก่อนสมัยที่เมืองไทยไม่มีไฟฟ้า เราก็ไม่มีตู้เย็น ไม่มีพัดลม  
ไม่มีโทรทัศน์ ไม่มีวิทยุ ไม่มีเครื่องปรับอากาศ 
ปู่ย่าตายายของเราก็อยู่กันมาได้อย่างสุขอย่างสบาย 
ไม่เห็นมีปัญหาอะไร  
เพราะใจของเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีอะไร

ชีวิตสุกๆ�ดิบๆ
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ใจของพระพุทธเจ้ากบัพระอรหนัตสาวก ท่านกอ็ยูแ่บบไม่มีอะไร สมัยก่อนพระไม่มี 

วัดอยูก่นั ส่วนใหญ่จะอยูต่ามถ�า้ ตามโคนไม้ อยูต่ามเรือนร้าง กอ็ยูก่นัได้ พอมีที ่

หลบแดดหลบฝนกอ็ยูไ่ด้แล้ว มีเส้ือผ้าเพยีงชดุเดยีวกพ็อ คือผ้าไตรจีวร ผ้า ๓ ผนื  

มีผ้านุ่ง ผ้าห่ม แล้วก็ผ้าห่มกันหนาวอีกผืนหนึ่ง เท่านี้ก็พอเพียงแล้ว

นี้คือความจริงที่พวกเราไม่ค่อยได้สนใจศึกษากัน ปล่อยให้ความหลงมาหลอก 

ให้สร้างความสุขตามจินตนาการของเรา ฝันว่ามีส่ิงนั้นมีส่ิงนี้แล้วจะมีความสุข 

พอได้มากสุ็ขใจชัว่ขณะหนึง่ แล้วกติ็ดส่ิงนัน้ไป เหมือนคนทีติ่ดยาเสพติด คนเรา

ไม่เสพยาเสพติดกอ็ยูไ่ด้และมีความสุขสบายกว่าคนทีติ่ดยาเสียอกี ฉันใด คนทีติ่ด

โทรทศัน์ ติดวิทย ุติดอะไรต่างๆ กเ็ป็นอย่างนัน้ คนทีไ่ม่ติดจะไม่เดอืดร้อนเหมือนกบั 

คนทีติ่ด คนทีติ่ดละคร พอถงึเวลากไ็ปไหนไม่ได้ ต้องคอยดลูะคร ดแูล้วกไ็ม่เกดิ 

ประโยชน์อะไร ดูเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็ผ่านไป แล้วก็มีเรื่องใหม่มาให้ติด 

มาให้ดอูกี กเ็ป็นอย่างนีไ้ปเร่ือยๆ จนแก่ตาย กย็งัไม่หยดุ ยงัไม่เจอความสุขทีแ่ท้จริง 

สักที ยังมีความอยากมีความต้องการดูส่ิงนั้นดูส่ิงนี้อยู่เร่ือยๆ เพราะไม่เข้าใจ

ธรรมชาติของใจว่าความสุขของใจอยู่ตรงไหน

แต่ถ้าได้มาพบพระพทุธเจ้า ได้ยนิได้ฟังพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า กจ็ะรู้ 

ว่าความสขุของใจไม่ไดอ้ยู่กับสิง่ภายนอก มมีากนอ้ยเพยีงไรก็ไม่ไดใ้หค้วามสขุที่ 
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แท้จริง มีแต่จะให้ความทุกข์ เพราะไปหลงไปยดึไปติด ต้องคอยกงัวลดแูลรักษา  

ต้องหวง ต้องห่วง ต้องเสียอกเสียใจเวลาทีจ่ากไป พระพทุธเจ้ากบัพระอรหนัตสาวก 

จึงไม่มีสมบัติอะไรเลย นอกจากสิ่งจ�าเป็นที่ดูแลรักษาชีวิตนี้เท่านั้นเอง แต่สิ่งที ่

ท่านมีที่พวกเราไม่มีกันก็คือความสุขที่แท้จริง คือความสงบของจิตของใจนี้เอง 

ถ้าใจสงบเม่ือไร เราจะพบกบัความสุขเม่ือนัน้ เป็นความสุขทีแ่ท้จริงทีมี่อยูใ่นใจ

อยูแ่ล้ว เพียงแต่ใจไม่รู้ แทนทีจ่ะพยายามท�าใจให้นิง่ กลับไปกวนใจด้วยการคดิ  

ด้วยการแสวงหา ด้วยความอยากกบัส่ิงต่างๆ เม่ือได้มาแล้วกต้็องมาวุ่นวายกบัการ 

ดูแลรักษา ใจจึงไม่เคยสัมผัสความสุขที่แท้จริงเลย

พวกเราควรลดละส่ิงต่างๆ ท่ีมีอยู่ให้น้อยลง ไม่ไปสะสม ไม่ไปแสวงให้ 

มีมากขึ้น เพราะเป็นการเดินผิดทาง ไม่ได้เดินไปสู่ความสุข แต่ไปสู่

ความทุกข์ ถ้าต้องการความสุข ต้องลด ต้องละ ต้องตัด ให้มีน้อยท่ีสุด 

เท่าท่ีจ�าเป็น ให้พอเพยีงต่อการด�ารงชีวิตกพ็อ แล้วทุ่มเทเวลามากบัการ 

รกัษาศลี กบัการภาวนาดกีว่า มาต่อสู้กบัความโลภ ความอยากต่างๆ 

ความหลงต่างๆ ด้วยการนั่งสมาธิและเจริญปัญญา ถ้าท�าแบบนี้แล้ว 

ต่อไป ความโลภ ความอยาก ความหลงต่างๆ จะเบาบางลงไปเรือ่ยๆ  

ท�าให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายมากข้ึน ทั้งๆ ที่เม่ือก่อนนี้มีอะไรมากมาย 
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ก่ายกอง แต่หาความสุขไม่เจอ มีแต่ความวุ่นวายอยูต่ลอดเวลา แต่ตอนนีพ้อได้ลด 
ได้ละ ได้ตัดความโลภ ความหลง ความอยาก ให้น้อยลง อยู่เฉยๆ ก็มีความสุข  
ไม่ต้องไปกดรีโมทเปิดดูโทรทัศน์ ไม่ต้องออกไปดูหนัง ไม่ต้องออกไปกินเล้ียง  
ไม่ต้องไปเที่ยวที่นั้น ไม่ต้องไปเที่ยวที่นี้ เพราะไม่มีความอยากผลักให้ไปนั่นเอง  
อยูเ่ฉยๆ กมี็ความสุขแล้ว เรือ่งอะไรต้องไปเหนือ่ยยากกบัการไปตามสถานท่ี 
ต่างๆ ท�าไม เวลาออกไปกด็ใีจ เพราะความอยากได้สมอยาก แต่พอกลับ 

มาแล้วเป็นอย่างไร เหนือ่ยไหม เพลียไหม รูอ้ย่างนีไ้ม่ออกไปดกีว่า แต่ก ็

อยู่บ้านไม่ได้ อยู่เฉยๆ ไม่ได้ เพราะไม่มีก�าลังท่ีจะสู้กบัความอยากกบั 

ความหลงนั่นเอง แต่ถ้าเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง พยายามปฏิบัติอย่างที ่
พระพทุธเจ้าทรงปฏิบัติ กจ็ะมีก�าลังทีจ่ะต่อสู้ ทรงมีสมบัติข้าวของเงินทองมากน้อย 
เพียงไรก็ทรงสละไปหมด ทรงบ�าเพ็ญรักษาศีล นั่งสมาธิ เจริญปัญญา พวกเรา 
กส็ามารถท�าได้ ไม่มีใครมาห้าม มีตวัเราเท่านัน้ท่ีห้ามตัวเราเอง มีความหลง 
เท่านั้นที่คอยห้ามเราอยู่เสมอ แต่ถ้าได้นั่งวิเคราะห์นั่งพิจารณาอย่าง

จริงจังแล้ว ก็จะต้องเดินตามพระพุทธเจ้า เพราะเป็นทางเดียวเท่านั้น

ที่จะให้ความสุขที่แท้จริง ไม่เช่นนั้นแล้ว ชีวิตของเราก็จะเป็นอย่างที่

เป็นอยู่ทุกวันนี้ เป็นแบบสุกๆ ดิบๆ มีสุขมีทุกข์ผสมกันไป เวลาทุกข์

ก็ทรมานแทบตายเลยทีเดียว
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เรามีทางเลือกอยู ่๒ ทาง เม่ือเลือกแล้วกต้็องยอมรับผลทีต่ามมา อย่าไปโทษใคร  

ถ้าไม่กลัวความทุกข์ ยังอยากจะไปทางที่เคยไปอยู่ เม่ือเกิดความทุกข์ขึ้นมา 

ก็อย่าไปโทษใคร ก็ต้องทนไป แต่ถ้าไม่อยากจะเจอกบัความทกุข์ กต้็องไปทางที่ 

พระพทุธเจ้าได้ทรงด�าเนนิไป เป็นทางท่ีไม่มีความทกุข์ในบ้ันปลาย แต่จะมีความ

ยากล�าบากในเบ้ืองต้น เพราะการต่อสู้กบัความโลภ ความอยาก ความหลง เป็นสิง่ 

ทีย่ากล�าบากมาก การสละสมบัติข้าวของเงินทอง สามีภรรยา ไปอยูค่นเดยีว ไม่ใช่ 

เป็นส่ิงทีง่่าย แต่กไ็ม่สุดวิสัย พวกเราสามารถท�าได้ ถ้าฉลาดและมีก�าลังใจพอที่

จะท�า

จึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายน�าเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปพินิจพิจารณาและ 

ปฏิบัติตามก�าลังสติปัญญา ศรัทธา ความเพียร เพือ่ความสุขทีแ่ท้จริงทีจ่ะตามมา 

ต่อไป
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 ขอให้พยายามสะสมสิ่งท่ีเป็นสาระ เป็นคุณเป็นประโยชน์ คือบุญกุศล 
คุณงามความดี ธรรมะท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่สอนให้พวกเราศกึษาและปฏิบัติกัน 
พยายามท�าให้มากๆ ทุกวันทุกเวลา เวลาใดท่ีมเีวลาว่างก็ขอให้หนัเข้าหาธรรมะกัน  
เมือ่มธีรรมะมากแล้ว กิเลสตัณหาก็จะน้อยลงไป ความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะน้อย
ลงไป จะมีแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียว
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