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ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

วนันีเ้ป็นวนัทีท่่านตัง้ใจมาวดัเพือ่มาปฏบิตัหิน้าทีข่องพทุธศาสนกิชน

ให้สมบรูณ์ เพราะจะน�ามาซึง่ประโยชน์ น�ามาซึง่ความสขุ ทัง้ในปัจจบุนั

และในอนาคตที่จะตามมาต่อไป 

หน้าทีข่องพทุธศาสนกิชนทีพ่ระพทุธเจ้าทรงมอบหมายไว้ให้ปฏิบติั

ให้เจริญให้บ�าเพ็ญมีอยู่ ๔ ประการด้วยกัน คือ

๑. ให้มีศรัทธา ความเชื่อ

๒. ให้มีจาคะ การเสียสละ

๓. ให้มีศีล การไม่เบียดเบียนกัน

๔. ให้มีปัญญา ความรู้ความฉลาด

นีค่อืคณุธรรม ๔ ประการทีพ่ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พทุธศาสนิกชน

ได้บ�าเพญ็อย่างสม�า่เสมอ อย่างน้อยอาทติย์หน่ึงกค็วรจะเข้าวดัสกัคร้ังหน่ึง 

เหมอืนกบัการเตมิน�า้มนัให้กบัชวิีตจิตใจของเรา ชวีติจติใจของเรากเ็ป็น

เหมือนกับรถยนต์ที่ต้องเดินทางไปแล้วต้องอาศัยน�้ามันเป็นเชื้อเพลิง  

ถ้าขาดเชือ้เพลงิ รถยนต์ก็ไม่สามารถเดนิทางไปถงึจดุหมายปลายทางได้  

ฉนัใด ชวีติจติใจของเราทีเ่ราต้องการให้ด�าเนนิไปสูค่วามสขุความเจรญิ

ความก้าวหน้าก็ต้องอาศัยเชื้อเพลิง อาศัยน�้ามัน น�้ามันของจิตใจก็คือ

คุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้เอง 
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ประการแรกก็คือศรัทธา คือความเชื่อ ความเชื่อ หมายถึงให้เรา

เชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อค�าสอนของ

พระพทุธเจ้า เชือ่ค�าสอนของพระอริยสงฆ์สาวกซ่ึงเป็นผูป้ฏบิติัหน้าท่ีแทน 

พระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว  

กอ็าศยัพระอรยิสงฆ์สาวกทัง้หลายช่วยเผยแผ่สัง่สอนพระธรรมค�าสอน 

ของพระพุทธเจ้ามาตามล�าดับจนถึงปัจจุบันน้ี เหตุที่เราต้องเช่ือ

พระพุทธเจ้าเนื่องจากว่าเรายังไม่มีความรู้มีความฉลาดพอที่จะเชื่อ 

ตวัเราเองได้ ตัวเราถ้าเปรยีบเทยีบกับพระพทุธเจ้ากบัพระอริยสงฆ์สาวก 

ก็เป็นเหมือนคนตาดีกับคนตาบอด คนตาดีก็คือพระพุทธเจ้าและ 

พระอรหันตสาวกทั้งหลาย ส่วนคนตาบอดก็คือพวกเรา 

สาเหตุที่ตาของพวกเรามืดบอดก็เพราะความหลง ความหลงน้ี 

เป็นเหมือนกับผ้าที่ปิดตาใจ ถ้าเรามีผ้ามาปิดตาของเราไว้ เราจะมอง

ไม่เห็น เพราะตาของเราไม่สามารถมองทะลุผ้าได้ ฉันใด ใจของเรา

ที่ไม่มีแสงสว่างแห่งธรรม ไม่มีปัญญา ก็จะมีเมฆหมอกของความหลง

ครอบง�าจิตใจท�าให้ไม่สามารถมองผ่านเมฆหมอกออกมาได้ ไม่สามารถ

เห็นความจริงได้ เห็นไปตามความหลอกของใจ เราจึงต้องเชื่อคนตาดี  

เช่น พระพทุธเจ้า ด้วยการเข้าหาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ อยูอ่ย่าง
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สม�า่เสมอ ฟังเทศน์ฟังธรรม แล้วก็น้อมเอาสิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน

ไปประพฤติปฏิบัติ ถ้าเราเชื่อตัวเอง เราก็จะไม่สามารถพาชีวิตของเรา

ให้ไปสูค่วามสขุ ความเจริญ ความหลดุพ้นจากความทกุข์ได้ ชีวติของเรา 

ทุกวันนี้ก็เป็นแบบลุ่มๆ ดอนๆ มีสุขบ้างมีทุกข์บ้าง เน่ืองจากเรายัง 

ไม่สามารถปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที ่

ถ้าเราสามารถปฏบิติัได้อย่างเต็มทีแ่ล้ว รบัรองได้ว่าชวีติของเราจะมแีต่ 

ความสุข จะไม่มีความทุกข์มาสร้างความเศร้าโศกเสียใจ สร้างความ

วุ่นวายใจให้กับเราได้เลย 

เราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อค�าสอน เช่ือพระธรรมค�าสอน  

เชื่อพระอริยสงฆ์สาวก ด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้า

ทรงสอนให้เราเชื่อ ก็คือให้เชื่อในบาป เชื่อในบุญ เชื่อว่าท�าบุญแล้ว 

จะได้สวรรค์มาเป็นสมบัติ ท�าบาปแล้วจะได้นรกมาเป็นสมบัติ ถ้าเรา

ท�าบุญ เวลาไปเกิดใหม่ก็จะได้ไปเกิดในภพชาติที่ดีกว่าเดิม ถ้าท�าบาป 

เวลาไปเกิดใหม่ก็จะไปได้ภพชาติที่เลวกว่าเดิม 

นี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายมีความ

สามารถมองเหน็ได้ พวกเรานีม้องไม่เหน็เนือ่งจากเรามสีิง่ปกปิดใจเราอยู่  

เหมือนกับผ้าที่ปกปิดตาเรา ท�าให้เราไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆ ที่คนตาดี 
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เขามองเห็นกัน ถ้าเราลองเอาผ้ามาปิดตาเราดู แล้วเราจะเห็นอะไร 

รอบตวัเรา เรากจ็ะไม่เหน็อะไร เราจะไม่รู้ว่ามอีะไรอยูใ่นศาลาน้ีเลย ฉนัใด  

ถ้าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรม ไม่มีปัญญา เราก็จะไม่สามารถมองเห็น

บาปบุญ เห็นนรกเห็นสวรรค์ เห็นการเวียนว่ายตายเกิด เห็นการสิ้นสุด 

แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ เราจึงต้องอาศัยพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ เป็นผู้พาเรา เป็นผู้น�าทาง เป็นผู้สอนให้เราเปิดตาในของเรา 

ขึ้นมา ให้เราสามารถมองเห็นส่ิงต่างๆ ตามที่พระพุทธเจ้าและ 

พระอรหันตสาวกมองเห็นกันได้

ดังนั้น ส่ิงที่เราต้องท�าก็คือเชื่อไปก่อน เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตาม  

แล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัตินั้นมีจริงหรือไม่ 

ผดิถกูอย่างไร เราจะรู ้ถ้าเราไม่เชือ่ แล้วเราไม่ปฏิบตัติาม เรากจ็ะไม่รู้  

เรากจ็ะเป็นเหมอืนเดิมอยู ่เราจะไม่ได้รบัประโยชน์จากพระธรรมค�าสอน 

ของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าเราเชื่อแล้วสมมติว่าไม่ได้เป็นไปตามที่

พระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน เราจะได้รูว่้าต่อไปไม่ต้องเช่ืออกีต่อไป

นี่คือการพิสูจน์ค�าสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นจริงหรือไม่ เราไม่

สามารถที่จะไปพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิเสธว่าไม่จริงหรอก สวรรค์ไม่มี  

นรกไม่มี บาปไม่มี บุญไม่มี เพราะเรามองไม่เห็นเราก็ปฏิเสธไป  
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แต่การมองไม่เหน็ของเรานี ้ไม่ได้หมายความว่าคนอ่ืนเขาจะมองไม่เหน็ 

เหมือนเรา คนตาบอดก็จะต้องบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่ความมืด  

แต่คนตาดีเขาไม่ได้เห็นเหมือนคนตาบอด เขาก็เห็นสิ่งต่างๆ อย่างที่ 

พวกเราเห็นกันอยู่ ดังนั้นในเบื้องต้นเราจึงต้องเชื่อแล้วน�าเอาสิ่งที่

พระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนมาปฏบิติัเพ่ือจะพิสจูน์ให้เหน็ว่าสิง่ทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงสั่งสอนนั้นมีจริงหรือไม่ 

คนท่ีเช่ือพระพุทธเจ้าแล้วน�าไปปฏิบัติ ทั้งหมดก็ไม่มีใครออกมา

ปฏเิสธค�าสอนของพระพทุธเจ้าเลย ทกุคนทีบ่รรลเุป็นพระอรหนัต์ตาม 

พระพุทธเจ้าก็มีแต่จะรับรองค�าสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริง 

ว่าบาปมีจริง บุญมีจริง นรกมีจริง ตายแล้วต้องไปเวียนว่ายตายเกิด 

ถ้าปฏิบัติธรรมตามพระธรรมค�าสอนก็จะสามารถก�าจัดการเวียนว่าย

ตายเกดิให้หมดสิน้ไปจากจิตจากใจได้ ไม่ต้องไปเกดิอกีต่อไป ให้จติใจ

หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้บรรลุถึงพระนิพพานที่เป็นสิ่งที่

ประเสริฐที่สุดส�าหรับชีวิตจิตใจของสัตว์โลก เพราะพระนิพพานเป็นที่

ไม่มีการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย มีแต่บรมสุข คือมีแต่ความสุข

ไปตลอดอนันตกาลไม่มีที่สิ้นสุด
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นีค่อืสิง่ทีเ่ราจะได้รบัถ้าเราเชือ่ในส่ิงทีพ่ระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนแล้ว

เราปฏิบัติตาม ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะเป็นเหมือนอย่างที่เราเป็นมา เรารู้

หรอืไม่ว่าเรานีเ้คยเกดิเคยแก่เคยเจบ็เคยตายมานับไม่ถ้วนแล้ว มากกว่า

ล้านข้ึนไป ค�าว่าล้านนี่ถือว่าเป็นจ�านวนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

จ�านวนชีวิตการเกิดแก่เจ็บตายของเราในแต่ละภพแต่ละชาติ พระองค์

ทรงเปรียบเทียบว่าชีวิตของเรานั้นมีจ�านวนมากเท่ากับน�้าตาที่เราหลั่ง

ในแต่ละภพแต่ละชาติมารวมกัน แล้วจะมีมากกว่าน�้าในมหาสมุทร  

นีค่อืจ�านวนน�า้ตาทีพ่วกเราได้หล่ังมาแล้วในแต่ละภพแต่ละชาต ิเม่ือเรา 

เก็บมารวบรวมกันแล้วมันจะมากกว่าน�้าในมหาสมุทร คิดดูก็แล้วกัน

ว่าจะต้องเกิดแก่เจ็บตายถึงกี่ครั้งด้วยกันถึงจะได้มีน�้าตามากกว่าน�้า 

ในมหาสมุทร นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าการ

เวียนว่ายตายเกิดของเราน้ันมีมาอย่างมากมายก่ายกอง แล้วก็จะมี 

เพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ถ้าเราเชื่อ 

ตวัเราเอง แล้วเราประพฤติปฏบิติัตามความเชือ่ของเรา เราจะไม่มโีอกาส 

ที่จะหยุดยั้งน�้าตาที่ต้องไหลออกมาในแต่ละภพในแต่ละชาติ แต่ถ้าเรา

เชื่อแล้ว ไม่นานเราก็จะสามารถหยุดการไหลของน�้าตาของพวกเราได้ 

เราจะไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้อีกต่อไป 
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ดงันัน้ จงึขอให้เราสร้างศรทัธาให้เกดิข้ึน พยายามฟังเทศน์ฟังธรรม 

บ่อยๆ แล้วน�าเอาส่ิงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปปฏิบัติ เพราะเมื่อ

เราปฏิบัติแล้วเราจะเห็นผล เม่ือเห็นผลก็จะท�าให้เราเกิดมีความมั่นใจ 

มีความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมากขึ้น

สิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงส่ังสอนกค็อืให้เรามจีาคะ จาคะ คอื การเสียสละ  

ให้เราละความเห็นแก่ตัว แล้วก็ให้เรามีความเห็นใจผู้อื่น ให้เรามีความ

เมตตาสงสารผู้อื่น เห็นผู้อื่นเดือดร้อน เราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ 

ช่วยเหลือเขาไป มีอะไรที่เราจะสละให้เขาได้ก็สละไป มีอะไรที่ท�าให้ 

คนอืน่เขามคีวามสขุแล้วไม่สร้างความเดอืดร้อนให้กบัเรา เรากใ็ห้เขาไป  

เช่น วนันีญ้าติโยมกเ็อากบัข้าวกบัปลาอาหาร ของคาวของหวาน เอาเงิน 

เอาทอง มาถวายให้กับพระภิกษุสามเณร อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นจาคะ  

การเสียสละ เป็นการสละประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อื่น เป็นการสละ

สมบัติท่ีต�่าเพื่อสมบัติที่สูง สมบัติที่ต�่านี่ก็คือเงินทองที่ญาติโยมน�ามา

ถวายพระนี ้เปรยีบกับบญุกศุลทีญ่าติโยมได้รบัคอืความสุขใจ ความอิม่ใจ  

ความพอใจ ความชนะความตระหนี่ความเห็นแก่ตัว นี่เป็นสมบัติที ่

ประเสริฐกว่าสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ
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การเสียสละจึงไม่ได้เป็นการเสียไปโดยถ่ายเดียว เป็นเหมือนกับ

การแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนสิ่งที่ถูกกว่าเพื่อได้สิ่งที่แพงกว่า แลกสิ่งที่

มีคุณค่าน้อยกว่าเพื่อได้สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่า ก็คือเอาทรัพย์ภายนอก

ไปแลกกับทรัพย์ภายใน ทรัพย์ภายในนี่แลจะท�าให้จิตใจเรามีความสุข 

มีความอิ่ม มีความเจริญ มีความพ้นทุกข์ได้ ต้องอาศัยทรัพย์ภายในนี้  

และจะเกดิขึน้ได้กด้็วยการมจีาคะ คอืมกีารเสียสละ มกีารให้ มกีารบริจาค  

อย่าหวงสมบัติภายนอกที่เรามีอยู่ เพราะไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากมันไป 

เราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เวลาที่เราตายไป กลายเป็นสมบัติ

ของผู้อื่นไป แต่เราจะไม่ได้อะไรจากการเสียสมบัติเหล่านี้ไปตอนที่เรา

ตายไปแล้ว เพราะเราไม่ได้ให้ เราไม่ได้เสียสละ เรายังหวง เรายัง

เสียดายอยู่ เราไม่ยอมให้ใคร พอเราตายไปแล้วมันก็กลายเป็นสมบัติ

ของคนอื่นไป แต่ถ้าเราให้ก่อนที่เราตาย เราจะได้บุญได้กุศล เราจะได้

ทรัพย์ภายใน จะเป็นน�้ามันที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจส่งให้จิตใจของเราเจริญ

ก้าวหน้า ให้เราห่างไกลจากความทกุข์ ห่างไกลจากการเวยีนว่ายตายเกดิ 

ให้เราเข้าใกล้สูพ่ระนพิพาน นีค่อืข้อสองทีพ่ระพทุธเจ้าทรงส่ังสอนให้เรา

กระท�ากนัคอืให้เสยีสละ การเสยีสละนีท้รงสอนเป็นขัน้ๆ ไปว่า ให้สละ

ทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ ให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต ให้สละชีวิตเพื่อ

รักษาธรรมะคือคุณงามความดีทั้งหลาย นี่คือการเสียสละ 
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ถ้าเรามคีวามจ�าเป็นต้องเสยีเงินเสยีทองเพ่ือรกัษาร่างกายของเรา  

กอ็ย่าไปเสยีดายเงนิเสยีดายทอง เอาเงนินีไ้ปใช้เพือ่รกัษาโรคภยัไข้เจบ็ 

เช่น ถ้าตาเราจะบอดอย่างนี้ ถ้าเราเสียเงินไปหาหมอให้หมอเขารักษา

ให้ตาเราหายได้ ก็อย่าไปเสียดายเงิน เงินเป็นของนอกกาย เสียไปวันนี้  

พรุ่งนีย้งัหาได้อยู่ถ้าเรามร่ีางกายนีอ้ยู ่แต่ถ้าเราตาบอด เรามเีงินเรากจ็ะ 

ไม่มปัีญญาดแูลรกัษาเงนิทีเ่รามอียูไ่ด้ แล้วเมือ่เงนิหมดไป เรากจ็ะไม่มี

ปัญญาหามาใหม่ ดังนั้น ไม่ต้องเสียดายเงิน ให้สละทรัพย์เพื่อรักษา

อวัยวะ และถ้าจ�าเป็นจะต้องสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต เราก็ต้องยอม 

เช่น หมอบอกว่าปอดของเราข้างหนึ่งมันเสียแล้ว มันเป็นโรค มันไม่

ท�างานแล้ว ต้องตดัมนัทิง้ไป ถ้าไม่ตดัทิง้ไปเดีย๋วมนัจะลามไปอกีข้างหนึง่ 

ก็จะตายได้ อย่างนี้เราก็ต้องยอมเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต แล้วก็

ทรงสอนว่าให้เราเสียสละชีวิตเพื่อรักษาศีลธรรมความดีงามทั้งหลาย 

คือ อย่าไปเสียสละศีลธรรมเพื่อรักษาชีวิต เช่น เราอดอยากขาดแคลน

ไม่มีข้าวรับประทาน ท่านก็ทรงสอนให้เราพยายามหามาด้วยวิธี 

ที่สุจริต อย่าไปลักอย่าไปขโมย อย่าไปปล้นอย่าไปจ้ี อย่าไปฆ่าผู้อ่ืน

เพื่อที่จะรักษาชีวิตของเรา มันไม่คุ้มค่า เพราะเมื่อเราไม่สามารถรักษา 

ศลีธรรมได้แล้ว เมือ่เราตายไป ใจของเราก็จะต้องไปเกดิในอบาย จะไม่ได้ 

กลบัมาเกดิเป็นมนษุย์ จะไม่ได้ไปเกิดทีส่งู ไม่ได้ไปเกดิเป็นเทวดาเป็นพรหม 
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หรอืเป็นพระอรยิเจ้า แต่ถ้าเรารกัษาศลีไว้ได้ ถงึแม้ว่าเราจะตายไปเพราะ

ความอดอยากขาดแคลน แต่เมือ่เราตายไปเราจะไม่ต้องไปเกดิในอบาย 

เราจะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ไม่ต้องไปตกนรก แต่เราจะได้กลับ 

มาเกิดเป็นมนุษย์ หรือได้ไปเกิดเป็นเทวดา ได้เป็นพระพรหม ได้เป็น

พระอริยเจ้า เนื่องจากเราได้รักษาธรรมะไว้นั่นเอง ธรรมะนี่แลจะเป็น

ผู้ที่จะส่งให้เราได้ไปเกิดในสุคติ

นีค่อืเรือ่งของการมจีาคะ การเสยีสละ พระพทุธเจ้าทรงสอนให้เรา

ปฏบิตั ิไม่ต้องเสยีดายอะไรในโลกนี ้เพราะไม่ช้ากเ็ร็วเรากต้็องทิง้มนัไป

อยูด่ ีหรอืไม่เช่นนัน้มนักอ็าจจะจากเราไปก่อนกไ็ด้ ดงัน้ัน มนัไม่มคีณุค่า 

อะไร ไม่เหมอืนกบัธรรมะ ธรรมะนีจ้ะอยูคู่ก่บัจิตใจและจะดูแลรักษาจิตใจ 

ให้มีแต่ความสุขและความเจริญ ดังนั้น เราจึงต้องปฏิบัติให้มีจาคะ

แล้วก็ให้ปฏิบัติข้อที่สาม คือ ให้มีศีล คือไม่เบียดเบียนผู้อื่น ดังที่ 

เมือ่กีไ้ด้แสดงให้ฟังแล้ว อย่าไปหาความสขุหาความเจรญิให้กบัตวัเราเอง 

ด้วยการไปเบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าก็ดี การลักทรัพย์ก็ดี 

การประพฤติผิดประเวณีก็ดี การพูดปดมดเท็จก็ดี การเสพสุรายาเมา 

กด็ ีการกระท�าเหล่านีล้้วนเป็นเหตทุีจ่ะท�าให้เราต้องตกลงไปสู่ทีต่�า่ ไม่มี

โอกาสที่จะไปเกิดในที่สูงได้
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พวกเราท่ีมาเกดิเป็นมนษุย์ได้ก็เพราะเราในอดตีเคยรักษาศลีกนัมา  

ถ้าเราไม่เคยรกัษาศลี เรากจ็ะไม่ได้มาเกดิเป็นมนษุย์ อาจจะมาเกดิเป็น

สนุขัท่ีอยูใ่นวดันีก็้ได้เพราะไม่ได้รกัษาศลี ดงันัน้ ถ้าเราอยากจะให้ภพชาติ 

ของเรานั้นเป็นภพชาติที่ดีอยู่เรื่อยๆ เกิดภพใดชาติใดก็ขอให้เป็น 

มนุษย์บ้าง เป็นเทพบ้าง เป็นพรหมบ้าง เป็นพระอริยเจ้าบ้าง ก็ต้องมี

การรักษาศีลเป็นเครื่องประคับประคอง เป็นเครื่องส่งให้จิตใจของเรา

ได้ไปเกิดตามที่เราปรารถนากัน นี่คือข้อที่ ๓ ที่ทรงสอนให้เราปฏิบัติ

คือให้มีศีล 

และข้อที่ ๔ คือ ทรงสอนให้เรามีปัญญา ความรู้ความฉลาด 

ปัญญานี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ยินได้ฟัง ได้ศึกษาได้ร�่าเรียน  

เหมือนกับขณะนี้เราก�าลังฟังเทศน์ฟังธรรม เราก�าลังศึกษา เราก�าลัง

สร้างปัญญาให้เกดิขึน้ สร้างความรูค้วามฉลาดให้เกดิขึน้ ถ้าเราไม่ได้ยิน 

ไม่ได้ฟังธรรมะในวนัน้ี เรากจ็ะไม่ได้ยนิเรือ่งของบาปบญุ เรือ่งของนรก

เรื่องของสวรรค์ เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องวิธีที่จะท�าให้เรา

ได้ไปเกิดในภพชาติที่ดี เช่น ให้มีความเชื่อในพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ ให้มีจาคะ การเสียสละ ให้มีศีล ไม่เบียดเบียนกัน ให้มีปัญญา  

ด้วยการศึกษาร�่าเรียนฟังเทศน์ฟังธรรม นี่เป็นสิ่งที่เราจะได้รับจาก 
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การศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรม เราก็จะฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อเราฟังไป

บ่อยๆ ขึ้น เราก็จะรู้มากขึ้นๆ แล้วเราก็รู้วิธีที่จะพาชีวิตของเราให้ไปสู่

ที่เราปรารถนากันได้ 

เหมือนกับการขับรถ ถ้าเราอยากจะขับรถเป็น เราก็ต้องไปเรียน

วิธีขับรถ ต้องไปศึกษาจากคนที่เขารู้จักวิธีขับรถ สอนให้เราขับ เมื่อเรา

ไปเรยีนกบัเขาบ่อยๆ แล้วเรากเ็อาไปหดัขบัด ูเดีย๋วไม่นานเรากข็บัรถได้ 

เมื่อเราขับรถได้ เราก็จะไปไหนมาไหนตามที่เราต้องการไปได้ ฉันใด 

ปัญญาก็เป็นอย่างนั้น ปัญญาก็คือการเรียนรู้วิธีที่จะพาชีวิตของเราให้

ไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันก็คือ สุคติ ที่สุข 

ที่เจริญ ที่ไม่มีความทุกข์นั่นเอง ก็ไม่มีอะไรที่จะพาเราไปได้นอกจาก

พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้ว ท่านก็สอนให้เราน�าเอาไปคิดต่อ อย่าฟัง 

แค่เพยีงทีศ่าลานี ้พอออกจากศาลาน้ีไปแล้วกโ็ยนทิง้ลงถงัขยะไป ลืมไปว่า 

วันนี้ได้ยินได้ฟังอะไรบ้าง ควรจะกลับไปทบทวน คิดอยู่เรื่อยๆ ว่าวันนี้

เราได้ยนิเรือ่งอะไรบ้าง พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏบิตัอิะไรบ้าง เมือ่เรา 

เอาไปคดิเรือ่ยๆ แล้วเราจะได้ไม่ลมื เม่ือไม่ลืมเมือ่ถงึเวลาทีเ่ราจะปฏิบติั

เราก็จะปฏิบัติได้ เช่น ท่านสอนให้เราเช่ือบาปเช่ือบุญ พอเวลาที่เรา 
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จะท�าบาป เราก็จะหยดุได้ไม่ท�าบาป เวลาเราอยากจะท�าบญุ เรากจ็ะได้

รีบท�าบุญทันที ไม่ต้องมาเสียดายเงินทอง เพราะท่านสอนว่าเงินทองนี้

เป็นสมบตัภิายนอก ไม่มีประโยชน์อะไรกบัใจเมือ่ตายไปแล้ว เราต้องเอา

มาเปลีย่นให้เป็นสมบติัภายใน ให้เป็นบญุเป็นกศุลขึน้มาด้วยการบรจิาค  

ด้วยการไม่เบยีดเบยีนผู้อืน่ อย่างนีถ้้าเราเอาไปคดิอยูเ่รือ่ยๆ เรากจ็ะไม่ลมื  

เมื่อไม่ลืมเราก็จะได้ปฏิบัติ เมื่อเราได้ปฏิบัติเราก็จะได้รับผลที่เกิดขึ้น

จากการปฏิบัติ คือจิตใจของเราจะมีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ มีความ

ภูมิใจ และจะมีความยินดีที่จะท�าบุญมากยิ่งๆ ขึ้นไป 

เมื่อก่อนนี้อาจจะเข้าวัดเดือนละครั้ง พอได้เห็นผลจากการท�าบุญ 

เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า  

ก็จะท�าให้มีความยินดีที่จะเข้าวัดบ่อยขึ้น เคยเข้าวัดเดือนละคร้ังก็เป็น

เดอืนละสองครัง้บ้าง สามครัง้บ้าง สีค่รัง้บ้าง และจะเพิม่มากขึน้ไปเรือ่ยๆ  

จนอาจจะเข้าวัดตลอดเวลา คืออยู่ในวัดเลย มาบวชเป็นพระมาบวช 

เป็นชีกัน นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับชีวิตของเรา ไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการ

ได้บวชได้เรยีนได้ศกึษาได้ปฏบิติัตามพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

เพราะจะพาให้เราไปสู่สุคติ ให้เราพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ ถ้าเรา

ยังอยู่อย่างที่เราเคยอยู่กันอยู่อย่างนี้ ชีวิตของเราก็จะไม่มีอะไรดีขึ้น  
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ถึงแม้จะรวยขึ้นก็ตาม ถึงแม้จะมีต�าแหน่งสูงขึ้น แต่ความทุกข์ความ 

วุน่วายใจต่างๆ มันจะไม่น้อยลงไปตามเงินทองทีเ่ราได้มาหรือตามต�าแหน่ง 

ทีเ่ราได้มา เพราะการดบัความทกุข์หรอืลดความทกุข์น้ีไม่ได้เกดิจากการ

ได้เงินได้ทองได้ต�าแหน่งมา มันไม่สามารถดับความทุกข์ได้ สิ่งที่จะดับ

ความทุกข์ได้กค็อืความดเีท่านัน้ คอืการกระท�าความด ีเช่น มคีวามเชือ่ใน 

พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มกีารเสยีสละ มกีารไม่เบยีดเบยีนกนั  

มีการศึกษาร�่าเรียนพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า น่ีต่างหากที่จะ

ท�าให้จิตใจของเรามีความสุขมีความเจริญมากขึ้น

จึงขอให้เราจงเชื่อในพระพุทธเจ้า แล้วก็ปฏิบัติตาม ให้เสียสละ  

ให้รกัษาศลีไว้ให้ด ีและให้หมัน่ศกึษาฟังเทศน์ฟังธรรมอยูเ่ร่ือยๆ แล้วชวีติ

ของเราจะมีแต่ความสุขและความเจริญก้าวหน้าตามล�าดับต่อไปจนถึง 

จุดสูงสุดตามที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ด�าเนินไป 

ก่อนหน้านี ้แล้วเรากจ็ะได้ไปพบกบัพระพทุธเจ้า พระอรหนัตสาวก 

จงึขอฝากเรือ่งราวเหล่านีใ้ห้ท่านได้ไปพนิิจพจิารณาและปฏิบตัเิพือ่

ประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป
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การแสดงกเ็หน็ว่าสมควรแก่เวลา จงึขอยติุไว้เพียงเท่านี ้ขอบญุกุศล 

ทีท่่านได้มาบ�าเพ็ญกันในวันนี ้จงเป็นเหตุเป็นปัจจยัให้ท่านมแีต่ความสขุ 

และความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ โดยทั่วหน้ากันเทอญ
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาใช้เวลาอันมีค่า

อย่างยิ่งของชีวิต ใช้โอกาสอันดีเลิศที่นานๆ จะเกิดขึ้นสักทีมาตักตวง

ผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะสิ่งที่พวกเราได้มา

พบในชาตินี้นั้นเป็นสิ่งที่หายากมาก พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ามีอยู่  

๔ ประการด้วยกันคือ

๑. การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากอย่างยิ่ง

๒. การปรากฏของพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่ง

๓. การด�ารงชีวิตให้อยู่ไปได้ยาวนานก็เป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่ง

๔. การได้ยนิได้ฟังพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้ากเ็ป็นสิง่ทีย่าก

นีค่อืสิง่ทีย่ากทีพ่ระพทุธเจ้าทรงตรสัไว้และก็เป็นสิง่ทีม่คีณุค่าอย่างยิง่  

ยิ่งกว่าสิ่งอื่นๆ ใดๆ ในโลกนี้ เพราะถ้าเรามีสิ่งทั้ง ๔ อย่างนี้แล้ว เราก็มี

โอกาสทีจ่ะได้หลุดพ้นจากความทกุข์ทัง้หลาย หลดุพ้นจากการเวยีนว่าย

ตายเกดิได้ ถ้าเราขาดสิง่เหล่านี ้สิง่ทีห่ายากทัง้ ๔ ประการน้ี โอกาสทีเ่รา 

จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด  

จะเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้น จึงถือว่าพวกเรานี้มีโชคมีวาสนามาก ไม่ใช่

จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างง่ายๆ ไม่ได้จะมาพบกับพระพุทธศาสนาได้
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อย่างง่ายๆ ไม่ได้ยนิได้ฟังธรรมะอย่างง่ายๆ และไม่ได้มชีวีติอยูอ่ย่างยาวนาน 

ได้อย่างง่ายๆ 

ตอนนี้พวกเรามีครบทั้ง ๔ อย่างแล้ว ก็ขึ้นอยู่ที่เราว่าเราจะใช้สิ่ง

ท้ัง ๔ อย่างท่ีหาได้ยากนีไ้ปกบัอะไร จะไปใช้เวลาให้หมดไปกบัสิง่ทีไ่ม่ได้ 

ช่วยปลดเปลือ้งความทกุข์ มแีต่สร้างความทกุข์ให้กบัเรามากขึน้ กจ็ะเป็น 

ความหลง คือเดินผิดทาง แทนที่จะเดินไปทางนี้ กลับเดินไปทางน้ัน 

ชวีติจติใจกจ็ะไม่ดขีึน้ ความทกุข์กจ็ะไม่น้อยลงไป จะไม่ใกล้สูก่ารสิน้สดุ 

แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเข้าไปมากเท่าที่ควรจะเป็นไปได้ แต่ถ้าเรา

ตักตวงโอกาสอันดีงามนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า เราก็จะได้ตักตวงสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่ไม่มีอะไรใน

โลกนี้จะมีคุณค่าเท่ากับผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอน  

เพราะจะท�าให้เราได้หลดุพ้นจากความทกุข์ทัง้ปวง ให้ได้ไปถงึพระนพิพาน 

ที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด นี่คือโชควาสนาของเรา 

ดงันัน้ เราจงึควรทีจ่ะฉวยโอกาสนีเ้พราะถ้าเราตัง้ใจประพฤตปิฏบิตัิ 

จรงิๆ แล้ว ไม่นานเราก็จะสามารถท�าจติใจของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ 

ทั้งหลายได้ ดังผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล

จนถึงในสมัยปัจจุบันนี้ มีผู้ที่มีจิตศรัทธาน้อมเอาพระธรรมค�าสอนของ
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พระพทุธเจ้ามาปฏบิตัจินได้กลายเป็นพระอรหนัต์หลุดพ้นจากความทกุข์ 

จากการเวยีนว่ายตายเกดิไปเป็นจ�านวนมาก และคนเหล่านัน้กไ็ม่แตกต่าง 

อะไรจากพวกเรา เป็นคนเหมือนกัน มีจิตมีใจเหมือนกัน มีความรู้ความ

สามารถพอๆ กัน อยู่ที่ว่าจะรู้หรือไม่ว่าเรามีโอกาสที่จะสามารถคว้า 

เอาสิ่งท่ีเลิศส่ิงที่วิเศษมาเป็นสมบัติได้เท่านั้นเอง ถ้าเราไม่รู้ เราก็จะ

หลงใหลไปกับสมบัติอย่างอื่นที่ไม่ได้มีคุณประโยชน์มากไปกว่าชาตินี้  

คอืสมบตัต่ิางๆ ทีเ่ราหาได้ในโลกนีก็้มปีระโยชน์พอทีจ่ะให้เราอยูอ่ย่างสขุ 

อย่างสบายได้ แต่ก็ยงัไม่สามารถทีจ่ะก�าจัดความทกุข์ความวุน่วายใจได้  

ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีระดับไหนก็ตาม ก็ยังหนีไม่พ้นความทุกข์ความ

วุ่นวายใจไปได้ มีพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าเท่าน้ันที่เหนือกว่า

สิง่อืน่ใดทัง้หมดในโลกนี ้เพราะจะท�าให้จติใจของเราอยูเ่หนือความทกุข์

ต่างๆ ได้ ไม่ว่าความทกุข์จะเกดิจากความแก่กด็ ีความเจบ็ไข้ได้ป่วยกด็ี 

ความตายกด็ ีการพลดัพรากจากสิง่ทีเ่รารกักด็ ีหรอืการประสบกบัสิง่ที่

ไม่ปรารถนากดี็ จะไม่สามารถเข้ามาสร้างความทกุข์สร้างความวุน่วายใจ 

ให้กบัผูท้ีม่พีระธรรมค�าสอนอยูใ่นจติในใจได้เลย เช่น พระพทุธเจ้าและ

พระอรหนัต์ท้ังหลาย ท่านไม่มีความทกุข์กบัอะไรเลยไม่ว่าอะไรจะเกดิขึน้ 

ก็ตาม ท่านจะรู้สึกเฉยๆ ไม่เดือดร้อน ไม่วุ่นวาย ไม่กังวล ไม่หวาดกลัว

กับอะไรทั้งสิ้น เพราะมีธรรมเป็นเกราะคุ้มครองจิตใจ 
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นี่แลคือความวิเศษของพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ ้า  

ลองพิจารณาดูว่าระหว่างมีเงินทองมากมายก่ายกองกับมีธรรมะนั้น 

เราควรจะเลือกสิ่งใด มีเงินทองมากขนาดไหน ก็ยังต้องร้องห่มร้องไห้ 

ยังต้องเศร้าโศกเสียใจ ยังต้องหวาดกลัวกับภัยต่างๆ เช่น ความแก่ 

ความเจ็บ ความตาย แต่ถ้ามีพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าอยู ่

ในใจแล้ว จะไม่มีความกังวล ไม่มีความหวาดกลัวกับเรื่องอะไรทั้งสิ้น 

จติใจสามารถเผชญิกบัสิง่ต่างๆ ได้อย่างไม่หวัน่ไหว จะเป็นจะตายกจ็ะ 

ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร 

นีคื่อส่ิงทีเ่ราสามารถเลอืกได้เพราะเรามีโอกาสทีด่ทีีเ่ลศิแล้ว เพราะ 

ได้เกดิมาเป็นมนษุย์ซึง่เป็นส่ิงทีย่ากอย่างมาก ได้พบกบัพระพทุธศาสนา

ก็เป็นสิ่งที่ยากอย่างมาก ได้ยินได้ฟังพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า

อันประเสริฐ และมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ได้ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของง่ายเลย 

จึงไม่ควรท่ีจะปล่อยให้โอกาสที่ดีอย่างน้ีหลุดลอยไป เพราะถ้าเราตาย 

ไปแล้ว เราไม่รูว่้าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนษุย์อกีเมือ่ไหร่ เพราะการจะเกดิ 

เป็นมนุษย์ได้แต่ละครั้งนี้เป็นของยากเย็นมากเมื่อเปรียบเทียบกับการ 

ไปเกดิในภพอืน่ชาตอิืน่เพราะมเีหตปัุจจัยหลายอย่างด้วยกนั เช่น การจะ

เกดิเป็นมนษุย์จะต้องไม่ท�าบาปท�ากรรมมาก่อน ต้องมศีลี ๕ ต้องรกัษา
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ศลี ๕ ไว้ได้ และเมือ่มศีลีแล้วกไ็ม่ได้หมายความว่าจะได้เกดิทนัท ีอาจจะ 

ต้องไปรอควิ เพราะการเกดิของมนุษย์นี ้เกดิได้เพียงปีละคนเดยีวเท่าน้ัน 

มนษุย์เรานีไ้ม่เหมอืนกบัสตัว์ชนดิอืน่ทีอ่อกลูกเป็นฝงู มนษุย์เราน้ีออกได้

เพยีงทลีะคนและคนหนึง่กม็ลีกูไม่มาก ยิง่ในสมยันีม้กีารควบคมุก�าเนดิ

ยิ่งท�าให้การเกิดเป็นมนุษย์นี้ยากยิ่งขึ้นไปใหญ่ เพราะมนุษย์บางคน 

ก็ไม่อยากจะมีลูกเลย หรือมีก็มีเพียงคนเดียวหรือสองคนเท่าน้ัน  

ไม่เหมือนกับสัตว์ต่างๆ ที่เขาออกลูกเป็นฝูง

ดงันัน้ โอกาสทีจ่ะมาเกดิเป็นมนุษย์จงึไม่ใช่เป็นของง่าย ต้องมศีลี 

แล้วต้องมาคอยเข้าคิวรอจังหวะที่มีโอกาสมีคนเขาตั้งท้องขึ้นมาถึงจะ

ได้เข้าไปอยู่ในท้องของมนุษย์ได้ แล้วก็ไม่ใช่มีเราคนเดียวที่รอคิวนี้อยู่  

มคีนอ่ืนอีกหลายคนด้วยกนัทีเ่ขากร็อควิทีจ่ะมาเกดิเป็นมนษุย์เหมอืนกนั  

ก็ต้องแข่งขันกัน ต้องสอบเอ็นทรานซ์เหมือนกับการที่เราจะเข้า

มหาวิทยาลัย มีนักเรียนอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยเป็นจ�านวนมาก แต่ที่ 

จะให้เรยีนนัน้มไีม่มากพอ ต้องสอบแข่งขนักนั ใครเรยีนเก่งใครสอบได้ 

คะแนนดกีว่า คนนัน้กจ็ะได้เข้าไปก่อน ฉนัใด การทีจ่ะมาเกดิเป็นมนษุย์ 

กอ็ยูท่ี่ศลีของเราว่าเรามมีากน้อยเพยีงไร เราได้รกัษามามากน้อยเพยีงไร  

ถ้ารกัษาไม่มากกจ็ะสูค้นทีเ่ขารกัษามากกว่าไม่ได้ ถ้าเรารักษาเดอืนละคร้ัง 
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อย่างนีก้จ็ะสูค้นทีร่กัษาอาทติย์ละครัง้ไม่ได้ แต่คนท่ีรักษาอาทติย์ละคร้ัง

กส็ูค้นทีร่กัษาทกุๆ วนัไม่ได้ เหมอืนกบัเด็กนักเรียน ถ้าต้ังใจดหูนังสือทกุวนั  

โอกาสทีจ่ะสอบเข้ากจ็ะมมีากกว่าเดก็นักเรียนทีอ่่านหนังสือเดอืนละคร้ัง 

มีความแตกต่างกัน นี่คือความยากของการที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีก 

ดงันัน้ ชาตนิีเ้ราได้มาเกดิเป็นมนษุย์แล้วและได้มาเจอพระพทุธศาสนา  

จงึเป็นโอกาสทีวิ่เศษอย่างยิง่ทีเ่ราไม่ควรทีจ่ะปล่อยให้หลดุมอืไป เพราะ

การปรากฏของพระพุทธเจ้าของพระศาสนาในแต่ละครั้งก็ยิ่งยากกว่า

การมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหลายล้านเท่าด้วยกัน เพราะพระพุทธเจ้า 

แต่ละพระองค์กว่าจะมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องสะสมบุญบารมี

เป็นกัปเป็นกัลป์ กัปหนึ่งนี้เป็นจ�านวนที่มากกว่าหลายล้านเท่าด้วยกัน 

หลายล้านปีด้วยกนั ไม่ใช่เพียงแต่ล้านปี เป็นล้านๆ ของล้านปี ถงึจะนับว่า 

เป็นหนึง่กปั แล้วถงึจะมพีระพทุธเจ้ามาปรากฏหน่ึงคร้ัง แล้วมาประกาศ

พระธรรมค�าสั่งสอนให้กับสัตว์โลก แล้วก็อยู่ไม่นาน 

เช่น ศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันน้ี ของสมณโคดมนี้  

ทรงได้พยากรณ์ไว้ว่าจะอยู่ได้ประมาณ ๕,๐๐๐ ปีเท่านั้น หลังจากนั้น

แล้วกจ็ะหมดไป คอืจะไม่มีใครสนใจทีจ่ะศึกษาร�า่เรียน ปฏิบตั ิและน�ามา 

ถ่ายทอดเผยแผ่ให้กบัอนชุนรุน่หลงัต่อไป หลังจากน้ันกจ็ะเป็นเหมือนกบั 
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ในยคุใดท่ีไม่มพีระพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างน�าทาง
ให้แก่ชวีติ ในยคุนัน้ก็จะเป็นยคุของความมดื 
จะไม่สามารถท่ีจะพาให้เราได้หลดุพ้นจาก
ความทุกข์ไปได้ มแีต่จะพาให้เราไปสัง่สม
ความทุกข์ให้มมีากยิง่ๆ ข้ึนไปอีก 
ยิง่ท�าให้มภีพชาตมิากข้ึนไปอีก 
มคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง มากข้ึนไปอีก
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ยุคมืด เป็นเหมือนกับยุคที่ไม่มีพระอาทิตย์ ถ้าโลกน้ีไม่มีพระอาทิตย์ 

จะเป็นอย่างไร ก็จะเป็นแต่กลางคืนตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง เวลามีแต่

ความมืด เรากจ็ะไม่สามารถท�าอะไรกันได้ ฉนัใด ถ้าไม่มพีระพทุธศาสนา  

กเ็ป็นเหมือนกบัไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมท่ีจะพาสัตว์โลกให้ไปสูก่ารสิน้สดุ 

จากการเวยีนว่ายตายเกดิได้ ถงึแม้จะมคีวามปรารถนาทีอ่ยากจะหลุดพ้น 

จากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็ต้องคล�าทางไป 

เหมอืนอยูใ่นทีม่ดืแล้วอยากจะเดินไปทีไ่หนสกัแห่งหนึง่แต่ไม่มีแสงสว่าง 

ให้เห็นเลยว่าในขณะนี้เราก�าลังหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้  

ทศิตะวนัออกหรอืทศิตะวนัตก แล้วเราจะสามารถเดนิไปในทศิทางทีเ่รา 

ต้องการจะไปได้อย่างไร เราอาจจะคิดว่าเราก�าลังหันหน้าไปทางทิศ

ตะวนัตก แต่เราอาจจะหนัหน้าไปทางทศิตะวนัออกกไ็ด้ แล้วถ้าเราเดนิไป 

เรากจ็ะไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางทีเ่ราต้องการไปได้ ฉนัใด ในยุคใด 

ที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างน�าทางให้แก่ชีวิต ในยุคน้ัน 

ก็จะเป็นยุคของความมืด จะไม่สามารถที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจาก

ความทุกข์ไปได้ มีแต่จะพาให้เราไปสั่งสมความทุกข์ให้มีมากยิ่งๆ 

ขึ้นไปอีก ยิ่งท�าให้มีภพชาติมากขึ้นไปอีก มีความโลภ ความโกรธ  

ความหลง มากขึ้นไปอีก 
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ดงันัน้ เราจงึต้องฉวยโอกาสเพราะในขณะนีม้แีสงสว่างแห่งธรรม

ปรากฏอยู่ เราสามารถเอาแสงสว่างแห่งธรรมนี้เอาเข้ามาสู่ในจิตในใจ 

ของเราได้ด้วยการหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เพราะการฟังเทศน์ 

ฟังธรรมก็ไม่ใช่เป็นสิ่งท่ีจะท�าได้ง่าย ถึงแม้จะมีการแสดงธรรมอยู่ 

เสมอๆ ก็ตาม แต่ใจของเรานั้นมันมีเครื่องมีสิ่งท่ีคอยปัดคอยฉุดลาก 

ให้เราอยู่ห่างไกลจากการฟังเทศน์ฟังธรรม เช่น ภารกิจการงานต่างๆ 

หรือการแสวงหาความสุข หาข้าวของสิ่งของต่างๆ ในโลกนี้ หรือความ

ผูกพันกับเรื่องราวต่างๆ กับบุคคลต่างๆ จึงท�าให้เราแทบจะไม่มีเวลา

ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเลย การจะได้ฟังธรรมแต่ละคร้ังอย่างเช่นในวันน้ี  

ก็ต้องใช้ความพยายามมากพอสมควร ต้องบังคับตัวเองให้มาวัดให้ได้  

และเมื่อมาวัดแล้วในขณะที่ก�าลังฟังเทศน์ฟ ังธรรมอยู ่ก็อาจจะ 

ไม่ได้ฟังก็ได้ อาจจะเผลอไปคุยกับเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆ กันก็ได้ หรืออาจ

จะเผลอคุยกบัตวัเอง คดิเรือ่งน้ันคดิเรือ่งน้ีไปเร่ือยๆ ธรรมะทีเ่ข้ามาในหู 

ก็ไม่ได้เข้าไปสู่ในใจ พอเข้าหูซ้ายก็ทะลุออกหูขวาไปเลย อย่างนี้ถึงแม้

จะนั่งฟังอยู่ก็เป็นเพียงแต่กิริยาของการฟังเท่าน้ัน แต่ไม่มีเน้ือหาสาระ

ของการฟังเลย เพราะไม่ได้ฟังด้วยความตัง้ใจ ไม่ได้ฟังด้วยสต ิไม่ได้ฟัง 

ด้วยใจที่จดจ่อและพิจารณาตาม ถ้าฟังแล้วคิดพิจารณาตามไปก็จะเกิด
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ความเข้าใจ เมื่อเกิดความเข้าใจแล้ว ก็จะจ�าในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ ก็จะ

สามารถน�าเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปประพฤติปฏิบัติเพื่อก�าจัดความโลภ 

ความโกรธ ความหลง อนัเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทัง้หลาย อนัเป็นต้น

เหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้

ดังนั้น การฟังเทศน์ฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่ยากดังที่ได้เล่าให้ฟังไว้ 

และสิ่งที่ยากประการสุดท้ายก็คือ การสามารถด�ารงชีวิตอยู่ไปได้ใน

แต่ละวันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่าย เพราะชีวิตนี้เป็นสิ่งที่บอบบางมาก ไม่ว่า 

อะไรมากระทบเพยีงเลก็น้อยก็อาจจะท�าให้ชวีตินัน้หยดุไปกไ็ด้ หมดส้ิน 

ไปก็ได้ ดังนัน้ เราจงึต้องไม่ควรทีจ่ะปล่อยให้เวลาในขณะทีเ่รายงัมชีวีติ 

อยู่น้ีผ่านไป อย่าไปผัดวันประกันพรุ่ง อย่าไปคิดว่าชีวิตของเราจะ

ยนืยาวนานจะอยูไ่ปถึง ๘๐-๙๐ ปี เพราะตามหลกัสถิตทิีเ่ราเหน็กนัอยูน่ี้ 

มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น มีคนที่เกิดมาเพียงไม่กี่วันตายไปก็มี อยู่ได้ไม่กี่ 

อาทิตย์ตายไปก็มี อยู่ได้ไม่กี่เดือนตายไปก็มี อยู่ได้ไม่กี่ปีตายไปก็มี  

มีคนตายตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ อายุ ๒๐, ๓๐, ๔๐, ๕๐, ๖๐, ๗๐, ๘๐, 

๙๐ และกร้็อยปีกมี็เหมือนกนั แต่จะมีน้อยลงไปเรือ่ยๆ คนทีจ่ะอายยุนืนี ้

จะมีจ�านวนน้อยลงไปเรื่อยๆ ส่วนคนที่มีอายุสั้นนี้จะมีจ�านวนมากกว่า

คนที่มีอายุยืน 
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ดงันัน้ พวกเราทีน่ัง่อยูท่ีน่ี่ในขณะน้ี มใีครจะมารับรองมาประกนัชีวติ 

ของเราได้ว่าเราจะอยู่ไปถึง ๘๐-๙๐ ปี ไม่มีใครรับประกันได้ ถึงแม้

จะเป็นบริษัทรับประกันชีวิต เขาก็ไม่ได้รับประกันชีวิต เขาเพียงแต่รับ

ชดเชยเงินทองให้กับคนที่อยู่หลังจากที่เราตายไปแล้วเท่าน้ัน คนที่เรา

มีความรับผิดชอบที่จะต้องเลี้ยงดูเขา ถ้าเกิดเราตายไปก่อน อย่างน้อย

บรษิทัรบัประกนัชีวติเขาก็จะเอาเงนิมาทดแทนจ่ายให้แทนเรา เพราะเรา 

ไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูคนที่เราต้องเลี้ยงดูได้แล้วเพราะเราต้อง

ตายไป เราจึงซื้อประกันชีวิตกัน แต่ไม่ได้ประกันชีวิต ซื้อเพื่อประกัน 

รายได้ที่จะสูญเสียไปให้มีอยู่ต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้ว 

นี่คือสิ่งที่ยากเย็น ๔ ประการด้วยกัน คือ การได้มาเกิดเป็นมนุษย์ 

การปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าและของพระพุทธศาสนา การได้ยิน 

ได้ฟังธรรมแต่ละครั้ง และการด�ารงชีวิตอยู่ให้ยืนยาวนาน เป็นสิ่งที ่

ยากเยน็อย่างมาก ในขณะนีพ้วกเรามคีรบถ้วนทกุอย่างแล้ว ถ้าเราไม่รีบ 

ตกัตวงโอกาสนี ้แล้วจะไปรอโอกาสทีด่กีว่านีอ้กีน้ันย่อมเป็นไปไม่ได้เลย  

ย่อมเป็นไปได้อย่างยากเย็นมาก เช่น บางท่านอาจจะคิดว่าขอเพียง

ท�าบุญไปก่อน แล้วขอให้ไปเกิดในภพที่มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้

แล้วมาส่ังสอนธรรม โอกาสทีม่นัจะเป็นไปได้นีม้นัไม่ใช่หนึง่ในสบิ มนัเป็น 
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หนึง่ในล้านๆ เพราะไม่รูว่้าจะเจอกนัได้อย่างไร เมือ่ไหร่ การปรากฏของ

พระพุทธเจ้าก็แสนจะยากล�าบาก การเกิดขึ้นของพวกเราก็แสนจะยาก

ล�าบาก และถึงแม้จะได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้เจอพระพุทธเจ้าแล้ว ก็อาจ 

จะไม่สนใจฟังเทศน์ฟังธรรมก็ได้ เหมือนกับคนเป็นจ�านวนมากในสมัย

พระพุทธกาลที่ได้เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้า แต่ไม่ได้สนใจที่จะไป 

ฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็มีเป็นจ�านวนมากเหมือนกัน เพราะ

ไม่ได้สะสมบุญบารมีไว้นั่นเอง 

ดงันัน้ สิง่ทีเ่ราควรจะท�าในวนันี ้กค็อืควรบ�าเพ็ญบญุบารมีไว้ให้มาก  

เพราะบุญบารมีนี้จะท�าให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการ

เวยีนว่ายตายเกดิในชาตนิีไ้ด้ หรอืถ้าเรายงัท�าไม่ส�าเร็จ เราเกดิต้องตาย

ไปก่อน บุญบารมีนี้ก็จะเป็นตัวที่จะคอยส่งเสริมให้เราได้ศึกษาได้ยิน 

ได้ฟังธรรมและได้ปฏิบติัธรรมต่อไป เพราะมนัจะตดิเป็นนสิยัไปกบัเรา 

พอไปเกิดชาติหน้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีก ถึงแม้จะไม่ได้เจอพระพุทธเจ้า

หรอืเจอพระธรรมค�าสอนก็ตาม แต่ถ้ามนีสัิยทีจ่ะศกึษาค้นคว้าหาธรรมะ

กย็งัสามารถศกึษาค้นคว้าธรรมะได้ เพราะธรรมะนัน้ไม่ได้เป็นเพียงแต่

สิง่ทีเ่ราได้ยนิได้ฟังเวลาฟังเทศน์ฟังธรรม เราสามารถค้นคว้าธรรมะได้

จากธรรมชาติ เพราะค�าว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินี่เอง เช่น ถ้าเราเห็น
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ใบไม้ร่วงจากต้นไม้ลงมา แล้วเราพิจารณาว่า อ๋อ ใบไม้นี้มันก็แก่เป็น

เหมือนกัน มันก็ตายเป็นเหมือนกัน อย่างนี้ก็เป็นธรรมะแล้ว ถ้าเราเห็น

อะไรว่าไม่เที่ยง มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นแสง

สว่างแห่งธรรมแล้ว เพราะถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งใดแล้ว เราก็

จะไม่อยากท่ีจะไปเก่ียวข้องกบัสิง่นัน้ เราไม่อยากจะได้เอามาเป็นสมบตัิ

ของเรา เพราะเรารูว่้ามนัจะอยูก่บัเราไม่นาน เวลาเราหาอะไร เรากอ็ยาก 

จะหาสิ่งที่จะอยู่กับเราไปนานๆ เราไม่อยากจะได้ใครมาอยู่กับเราเพียง 

วนัสองวนัแล้วก็จากเราไป เราอยากจะได้คนทีจ่ะอยูก่บัเราไปจนแก่เฒ่า 

ไปจนตายจากกันไป แต่มันไม่ได้เป็นอย่างน้ันเสมอไป เพราะความ 

ไม่เท่ียงนี้ไม่มีใครไปก�าหนดได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ต้นไม้นี้ใบไม้ 

อาจจะไม่ร่วงตายไปแต่อาจจะถูกพายุพัดล้มตายไปก่อนก็ได้ 

ดงันัน้ การทีเ่ราได้ยนิได้ฟังธรรมะแล้วได้พจิารณาถงึความไม่เทีย่ง

อยู่เรื่อยๆ แล้ว มันจะติดไปเป็นนิสัยของเราต่อไป เมื่อเราไปเกิดใน 

ภพหน้าชาตหิน้า ถึงแม้จะไม่มีพระพุทธศาสนา เรากจ็ะมธีรรมะคอยเทศน์ 

คอยสอนเราอยูใ่นใจให้เราไม่หลงไม่ยดึไม่ติดกบัส่ิงต่างๆ เพราะมนัไม่มี

อะไรท่ีเท่ียงแท้แน่นอน ถ้าเราไม่ต้องการความทกุข์ เรากจ็ะไม่ยดึไม่ติด 

แล้วเรากจ็ะสามารถอยูเ่หนอืความทกุข์ได้ จะเกดิมากีภ่พกีช่าต ิจะต้องแก่ 
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ต้องเจ็บต้องตายไปอีกกี่ภพกี่ชาติ ก็จะไม่ทุกข์ไม่เสียอกเสียใจมาก

เท่ากับคนที่ไม่มีธรรมะอยู่ในใจ 

คนทีไ่ม่มธีรรมะอยูใ่นใจเลยนี ้จะหวาดกลวัอยูต่ลอดเวลากบัเรือ่ง

ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ทั้งๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้น เพียงแต่คิดถึงมันก็

ใจสั่นแล้ว แต่คนที่มีธรรมะ คนที่เห็นแล้วว่าการเกิดมาต้องมีความแก่ 

ความเจบ็ ความตายเป็นธรรมดา จะรูสึ้กเฉยๆ ถงึแม้ยงัไม่สามารถท่ีจะ

ก�าจดัต้นเหตขุองการเวยีนว่ายตายเกดิให้หมดไปจากใจได้คอื ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ก็ตาม แต่ก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขพอสมควร 

จะไม่ทุกข์จะไม่หวาดผวากบัการดบัไปของสิง่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย

ของเราก็ดี หรือของคนอื่นก็ดี หรือวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆ ก็ดี เวลา

จะสูญหมดไปก็จะไม่หวั่นไหว หมดไปได้ก็หาใหม่ได้ เพราะเวลาเกิดมา

ก็มาแต่ตัวเปล่าๆ ไม่ได้อะไรมา ก็หามาด้วยกันทุกคนในโลกนี้ แล้วเมื่อ

มันหมดไป ท�าไมจะต้องโวยวาย ใช่ไหม ท�าไมจะต้องเศร้าโศกเสียใจ

จนถึงกับอยากจะฆ่าตัวตาย นั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีธรรมะอยู่ในใจ ถ้ามี 

ธรรมะอยู่ในใจแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เวลามีก็จะไม่ใช้ให้หมด 

เวลามีกจ็ะแบ่งเกบ็ไว้เผือ่วนัข้างหน้า เวลาไม่มจีะได้ไม่เดอืดร้อน แต่ถ้า

คนไม่มธีรรมะ เวลามเีท่าไหร่กอ็ยากจะใช้ให้มนัหมด กลวัเดีย๋วจะไม่ได้ใช้  

พอหมดแล้วก็ไม่ได้ใช้จริงๆ เพราะมันหมดแล้ว 
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นี่แลคือปัญหาของคนที่ไม่มีธรรมะ เพราะไม่สนใจที่จะศึกษาคอย

ฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะเป็นของยาก เวลาฟังแต่ละคร้ังน้ีจิตใจมันรู้สึก

อดึอดัเพราะใจมันไม่เคยฟังเรือ่งราวเหล่าน้ี แล้วกเิลสกไ็ม่ชอบให้ฟังด้วย 

เพราะฟังแล้วมันจะไปท�าลายกเิลส คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง  

นัน่เอง กเิลสมนักพ็ยายามสร้างเงือ่นไขขึน้มาให้รูส้กึเจบ็ตรงนัน้ปวดตรงนี้  

ให้เบื่อ ฟังแล้วร�าคาญอกร�าคาญใจ ไม่เหมือนกับไปฟังเพลง ไปฟัง 

เรือ่งราวท่ีตลกคาเฟ่เขาพูดเขาคยุกัน ฟังแล้วกห็วัเราะเอิก้อ้ากไป แต่ไม่ได้ 

รับประโยชน์อะไรจากการฟังเลย ไม่ฉลาดขึ้น กลับท�าให้โง่ลงไป 

นี่แลเป็นเหตุที่ท�าให้การฟังเทศน์ฟังธรรมจึงเป็นของยาก เราจึง

ต้องฝืนต้องบังคับต้องเตือนสติว่าเป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่วิเศษ เหมือนกับ

กนิยาขม ไม่มใีครอยากจะกนิยาขม แต่เราต้องบงัคบัตวัเราให้กนิยาขม  

เพราะเรารูว่้าจะเข้าไปรกัษาโรคภยัไข้เจบ็ของเราให้หายได้น่ันเอง ฉนัใด 

การฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นการไปก�าจัดความมดืบอดของจติใจให้หายไป 

ให้ปรากฏเป็นแสงสว่างขึ้นมาในใจ ท�าให้เรารู้เราฉลาด ให้เราสามารถ

ปกป้องจิตใจของเราไม่ให้ความทุกข์มาเหยียบย�่าท�าลายได้ 

นีแ่ลคอืสิง่ทีพ่วกเราทัง้หลายได้มาพบแล้วในชาตนิี ้สิง่ทีย่ากอย่างยิง่  

ไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกรับรองได้ โอกาสน้ีแทบจะเรียกว่าเป็นคร้ังเดียว
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ของการเวียนว่ายตายเกิดเลย จึงอย่าปล่อยให้มันผ่านไป ควรจะหัน 

เข้ามาหาธรรมะมาฟังเทศน์ฟังธรรม แล้วกม็าปฏิบตัติามความสามารถ

ของเรา ตัง้แต่การท�าบญุให้ทาน รักษาศลี ปฏบิตัธิรรม ขอให้ท�าไปเถดิ 

แล้วเราจะได้พบกบัส่ิงทีเ่ลิศส่ิงทีวิ่เศษทีไ่ม่มอีะไรในโลกน้ีจะมีความวเิศษ

เท่าได้เลย

จึงขอฝากเรื่องของการได้พบกับสิ่งที่ยากเย็นทั้ง ๔ ประการน้ี  

ให้ท่านได้น�าไปพนิจิพิจารณาและปฏบิติัเพ่ือประโยชน์สขุ คอืการหลดุพ้น 

จากความทุกข์ทั้งปวงต่อไป 

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่าน้ี ขอคุณ

พระศรีรัตนตรัยและพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงปกป้องคุ้มครอง

รักษาให้ท่านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ภัย

อันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ
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วันน้ีเป็นวันที่ท่านตั้งใจมาวัดเพื่อมาท�าบุญถวายทาน รักษาศีล  

ฟังเทศน์ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม เพราะท่านมีความเช่ือในหลักธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าท่ีทรงสอนไว้ว่า “สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็น 

ของตน สตัว์ย่อมเป็นไปตามกรรม” กรรมเป็นผูจ้�าแนกแยกสัตว์ให้เป็น

สตัว์ต่างๆ กนั เกดิจากกรรมทัง้นัน้ การทีม่สีตัว์ต่างๆ ในโลกน้ี เช่น มมีนุษย์  

มีเดรัจฉาน มีกายทิพย์ชนิดต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นผลของกรรมทั้งสิ้น

กรรม กค็อืการกระท�า การกระท�าทีพ่วกเราท�ากนัอยูท่กุวนั กระท�า

ทางใจ กระท�าทางวาจา และกระท�าทางกาย เมือ่ท�าแล้วกจ็ะส่งให้เกดิผล 

ขึ้นมาขึ้นอยู่กับว่าการกระท�านั้นไปในทางไหน ถ้าท�าทางดีไปในทางด ี

กจ็ะส่งผลดี ถ้าไปในทางไม่ดกีจ็ะส่งผลไม่ด ีน่ีคือหลกัของกรรมอยูต่รงน้ี  

อยู่ที่การกระท�าทางกาย วาจา และใจ

การกระท�าทางใจ กค็อืความคดิต่างๆ เช่น วนันีเ้ราคดิมาวดั เรยีกว่า 

เป็นการกระท�าทางใจ เป็นการกระท�าทางที่ดี เป็นกุศล เมื่อเราม ี

ความคิดแล้ว เราก็ส่งค�าส่ังไปสู่การกระท�าทางวาจา เราก็เอ่ยชักชวน

เพือ่นฝงูญาตพิีน้่อง คนในครอบครวั วนันีม้าวดักนั น่ีกเ็รียกว่าเป็นกรรม

อีกอย่างหนึ่ง เรียกว่า วจีกรรม คือ กรรมที่เกิดจากการพูด เมื่อพูดดี 

กจ็ะส่งผลดตีามมา วนันีช้วนคนมาวัด อย่างนีเ้รียกว่าเป็นการกระท�าเป็น 
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การพดูท่ีดี เพราะท�าแล้วจะท�าให้มแีต่ความสขุและความเจรญิ เมือ่เราได้ 

ชวนกันแล้ว เราก็ออกเดินทางกันมา นี่เรียกว่าเป็นการกระท�าทางกาย 

การกระท�าที่จะส�าเร็จประโยชน์ได้ ต้องมีการกระท�าทางใจก่อน 

แล้วก็ส่งไปทางวาจาหรือทางกายถึงจะส�าเร็จผลประโยชน์ขึ้นมาได ้ 

ถ้าคดิแล้วไม่พดูไม่ท�าก็ยงัไม่เกดิผลตามมา มอียูก่ผ็ลภายในใจ ถ้าคดิดี 

ก็สบายใจ ถ้าคิดไม่ดีก็ไม่สบายใจ เช่น คิดที่จะมาวัด เราก็มีความ

สบายใจ ถ้าคดิโกรธเกลยีดคนนัน้โกรธคนน้ี กจ็ะท�าให้มคีวามไม่สบายใจ 

แต่ถ้ายังไม่ได้ไปพูดหรือไปท�า ก็ยังไม่มีบุญหรือบาปตามมา ถ้าโกรธ

และเกลียดแล้วไปพูดไม่ดี เช่น ไปด่า ไปใช้วาจาผรุสวาท เรียกว่ากรรม

ส�าเรจ็แล้วด้วยการพดู ผลเสยีกจ็ะตามมา คอืจะมเีร่ืองราวกลบัมาหาเรา  

เมื่อเราพูดไม่ดี ด่าผู้อื่น ผู้อ่ืนย่อมมีความไม่พออกไม่พอใจ เขาก็จะ

คิดไม่ดีกับเรา แล้วก็พูดไม่ดีกับเรา และดีไม่ดีก็อาจจะท�าไม่ดีกับเรา 

นอกจากด่าเราแล้ว กอ็าจจะทบุตเีรา หรือไม่เช่นน้ันกไ็ปฟ้องร้องขึน้ศาล 

เรียกค่าเสียหายเป็นเงินหลายสิบล้านเพราะหมิ่นประมาท น่ีก็เป็น 

ความส�าเร็จทางบาปแล้ว ท�าไปแล้วก็จะมีผลสะท้อนกลับมาทั้งทาง

ภายนอกและทางภายใน ทางภายในจิตใจก็วุ่นวาย ทางภายนอกก็ต้อง

ไปแก้คดี ต้องไประงับข้อวิวาท
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ดงันัน้ การทีเ่ราจะท�าบญุกด็ที�าบาปกด็ ีต้องเกดิขึน้จากการกระท�า 

ทางใจก่อน คอืเราต้องคดิก่อน เมือ่เราคดิแล้ว เรากพ็ดูหรือท�าถงึจะส�าเร็จ 

ประโยชน์ เราพูดชวนคนอืน่มาวดั ถ้าเขามากจ็ะส�าเรจ็ประโยชน์ ท�าให้เขา 

ได้มาท�าบญุ ท�าให้เขามคีวามสุข ท�าให้เขาชอบเขารกัเรา ถ้าตวัเราเอง

คดิแล้ว แล้วเรากม็าทีว่ดัอย่างทีท่่านได้มากนัในวนันี ้มาท�าบุญถวายทาน  

มาฟังเทศน์ฟังธรรม มารกัษาศีล มาปฏบิตัธิรรม บญุกส็�าเรจ็ประโยชน์

ขึ้นมาคือทั้งภายในและภายนอก ภายในก็มีความสุขใจ จิตใจก็สูงขึ้น 

พัฒนาขึ้นไป สูงข้ึนไปอีกข้ันหน่ึง ภายนอกก็มีแต่คนชื่นชมยินดี

อนุโมทนาสาธุ มีความพอใจที่จะคบค้าสมาคมกับเรา 

นี่คือเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้ กรรมมี ๓ ชนิดด้วยกัน มีบุญ  

มีบาป และมีที่ไม่ใช่บุญและไม่ใช่บาป 

บุญก็คือการกระท�าที่ท�าให้ผู้อื่นได้รับความสุขได้ประโยชน์ เช่น  

วันน้ีญาติโยมน�ากับข้าวกับปลาอาหารมาให้กับพระภิกษุสามเณร

ก็เท่ากับน�าความสุขและประโยชน์มาให้ เมื่อท�าอย่างน้ีผู ้อื่นได้รับ

ประโยชน์ได้รบัความสขุ เรากไ็ด้รบับญุคอืความสุขใจ ใจเรากม็คีวามสุข  

มคีวามอ่ิม มคีวามปิติ มคีวามพอใจ และใจของเรากส็งูขึน้ไปอกีนดิหนึง่  
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เรียกว่าเป็นการพัฒนาใจไปในตัว ส่วนภายนอกก็จะมีคนยกย่อง

สรรเสริญ ชื่นชมยินดี เห็นว่าเราเป็นคนดี น่าคบค้าสมาคมด้วย 

ส่วนการกระท�าบาป กค็อืการกระท�าทีส่ร้างความเดอืดร้อน เกดิโทษ 

กบัผูอ้ืน่ เกดิความทกุข์กบัผูอ้ืน่ เช่น เราไปลกัทรพัย์ของผูอ่ื้น ไปประพฤติ 

ผิดประเวณี ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่น เมื่อท�าไปแล้วก็ท�าให้ 

ผู้อื่นเดือดร้อน ทุกข์ วุ่นวายใจ เสียอกเสียใจ ส่วนเราเมื่อท�าไปแล้ว  

ตอนต้นเรากมี็ความสุขใจ แต่หลังจากนัน้ไม่นานเรากจ็ะเกดิความวุน่วายใจ  

เกิดความทุกข์ใจตามมา เกิดความกลัว เกิดความกังวล ว่าจะถูกจับ  

ว่าผูอ้ืน่จะเห็นจะรูว่้าเราท�าบาปท�ากรรม แล้วถ้าเกดิผูอ้ืน่เขารู ้เขากต้็อง

ไปเรยีกเจ้าหน้าทีต่�ารวจมาจบัเราเข้าคุกเข้าตะราง ถ้าไปยุง่เกีย่วกับสามี

ภรรยาของผู้อื่น ถ้าเขาหักห้ามจิตใจไม่ได้ เขารู้ เขาก็จะตามมาอาฆาต 

ตามมาฆ่าเราได้ นี่คือผลของบาปกรรมเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก 

ภายในก็วุ่นวายใจ ทุกข์ใจ กังวลใจ ภายนอกก็ต้องคอยหลบคอยหลีก

คอยป้องกันตัวเอง กลายเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วย  

มีแต่คนประณามต�าหนิติเตียน นี่คือการกระท�าที่เป็นบาป ท�าไปแล้ว 

เกิดโทษทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเราเอง
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ส่วนการกระท�าที่ไม่ใช่เป็นบุญและไม่เป็นบาป ก็คือการกระท�าที่

ไม่ได้สร้างความสุขหรอืสร้างความทกุข์ให้กบัผูอ้ืน่ ไม่ได้สร้างคณุ ไม่ได้ 

สร้างโทษให้กับผู้อื่น อย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นบุญและไม่เป็นบาป เช่นเวลา 

เราท�าอะไรเกี่ยวกับตัวเราเอง เช่น รับประทานอาหาร ออกก�าลังกาย  

ไปท�าธุระปะปังเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ของเราเอง อย่างนี้เรียกว่าเป็น 

การกระท�าที่ไม่ใช่เป็นบุญและไม่เป็นบาป เพราะผู้อื่นไม่ได้รับอานิสงส์  

ไม่ได้รับผลจากการกระท�าของเรา หรือถ้าได้รับก็ไม่ได้เป็นประโยชน์

หรือเป็นโทษแต่อย่างใด 

นี่คือกรรม ๓ อย่างด้วยกันที่เป็นเครื่องจ�าแนกแยกสัตว์ต่างๆ  

ให้ไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ ตั้งแต่ต�่าสุดก็คืออบาย คือ นรก เปรต 

อสูรกาย เดรัจฉาน นี่เป็นที่เกิดของผู้ที่ท�าบาป คือ ไม่รักษาศีล ๕ ส่วน

ผู้ที่รักษาศีล ๕ ได้ ก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทพ เป็นพรหม เป็น 

พระอรยิเจ้า ส่วนการท�าบญุให้ทานนี ้เมือ่ท�าไปแล้วกจ็ะท�าให้ผูก้ระท�าน้ัน 

มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองรออยู่ข้างหน้า  

มีความสุขใจ มีความอิ่มใจ นี่เป็นอานิสงส์ ถ้าท�าทานอย่างเดียวแต่ไม่

รกัษาศลี กจ็ะไม่ได้ไปเกดิเป็นมนษุย์ เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยเจ้า  

แต่จะต้องไปเกิดในอบาย ถ้าเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ได้ท�าบุญให้ทานมา  
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ก็จะเป็นเดรัจฉานที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักสวยงาม จะมีคนดูแลเลี้ยงดู

อย่างดีเพราะอานิสงส์ของการท�าบุญให้ทานแต่ไม่ได้รักษาศีล

นี่คือกรรมการกระท�าที่ท�าให้พวกเราน้ันมาเกิดต่างกัน ถึงแม้ได้

มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังมีความแตกต่างกัน มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกัน  

มีสติปัญญาความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน มีทรัพย์สมบัติข้าวของ

เงนิทองท่ีแตกต่างกนั เพราะได้ท�าบญุให้ทานรักษาศลีมาไม่เท่ากนันัน่เอง 

ถ้ารักษาศีลมามากก็จะมีทรัพย์มาก มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมาก 

และได้เกดิเป็นมนษุย์ ไม่มโีรคภยัไข้เจบ็เบยีดเบยีน ไม่พกิลพกิาร แต่ถ้า 

มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีร่างกายที่ไม่สมประกอบก็แสดงว่าได้รักษาศีล

มาไม่มากพอ แค่รักษามากพอที่จะให้มาเกิดเป็นมนุษย์ แต่มาเกิดแล้ว

มีอาการ ๓๒ ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ หูหนวกบ้างตาบอดบ้าง แขนขาด

บ้าง มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เบียดเบียน ถ้ามีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงาม

ก็เป็นเพราะท�าบุญให้ทานน้อย ท�าเพียงเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้นเองหรือ

ไม่ท�าเลย เพียงแต่รักษาศีลได้บ้างแต่ไม่ชอบท�าบุญให้ทาน ตระหน่ี 

ถีเ่หนยีว เสยีดายหวงทรพัย์สมบติัข้าวของเงนิทอง พอมาเกดิเป็นมนษุย์

ก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่ร�่ารวย รูปร่างหน้าตาไม่สวยงาม และมีอาการ ๓๒ 
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ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ส่วนผู้ที่ท�าบุญให้ทานมากๆ 

รักษาศีลอย่างบริสุทธิ์ คือรักษาศีลได้มากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ 

ร้อยเปอร์เซน็ต์เลย กจ็ะได้มรีปูร่างหน้าตาทีส่วยงาม ได้เกดิเป็นมนษุย์ 

หรอืไม่เช่นน้ันก็จะได้ไปเกดิเป็นเทพอยูใ่นชัน้ต่างๆ นีเ่ป็นอานสิงส์ของ

การท�าบุญให้ทานและการรักษาศีล 

ส่วนถ้าอยากจะเกิดมาแล้วมีความรู้ความฉลาด ก็ต้องใฝ่ศึกษา

ร�า่เรยีน ชอบฟังเทศน์ฟังธรรม ชอบอ่านหนังสือธรรมะ ถ้าท�าได้อย่างน้ี 

เกดิมากจ็ะเป็นคนทีม่สีติปัญญาแหลมคม เฉลียวฉลาด รู้ทันเล่ห์เหล่ียม

ของคนต่างๆ ถ้าศึกษาธรรมะมาน้อยก็จะเป็นคนที่ปัญญาทึบ ไม่ค่อย

ฉลาด ไม่ค่อยรูท้นักบัเล่ห์เหล่ียมเล่ห์กลของคนต่างๆ เวลาเขาเอาอะไร

มาล่อมาหลอกก็จะหลงเชื่ออย่างง่ายๆ เพราะไม่มีปัญญานั่นเอง ถ้าคน

มีปัญญาแล้วจะไม่ตกหลุมพรางของผู้อื่นง่ายๆ ไม่ว่าใครจะมาให้อะไร

มากน้อยเพียงไร จะท�าอะไรดีให้มากน้อยเพียงไรก็ตาม คนมีปัญญา 

ก็จะยังไม่ตายใจ จะยังต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอ โดยถือหลักของ

สภุาษติทีว่่า “อย่าไว้ใจคน จะจนใจตาย” เพราะคนเราน้ันมเีล่ห์มเีหล่ียม 

หรือไม่มีเล่ห์ไม่มีเหล่ียมก็มี เวลาที่เขาแสดงส่ิงที่ดีให้กับเราน้ัน ไม่ได้

หมายความว่าเขาจะท�าด้วยความบริสุทธิ์ใจเสมอไป 
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มีคนสองคนในโลกนี้เท่านั้นที่ท�าด้วยความบริสุทธิ์ใจให้กับเรา  

ก็คือคุณพ่อและคุณแม่ของเราเท่านั้นที่รักเราอย่างจริงๆ รักด้วยความ

บริสุทธิ์ใจ ปรารถนาให้เรามีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญโดยถ่ายเดียว 

มอีะไรให้อะไรเรา ท�าอะไรให้กบัเรา กไ็ม่ได้คดิร้ายกบัเราเลย ไม่ได้หวงั

อะไรจากเราเลย มีคนสองคนเท่านั้นถ้าเราอยากจะเชื่ออยากจะไว้ใจ

ตายใจได้ ก็คือพ่อกับแม่เราเท่านั้น นอกจากนั้นแล้วเชื่อไม่ได้ ยกเว้น

ถ้าเรารูว่้าเป็นพระพทุธเจ้าหรอืเป็นพระอรหนัต์เท่านัน้ นอกจากนัน้แล้ว

ต่อให้เขามาท�าดกัีบเรามากน้อยเพยีงไรก็ตาม เราก็ควรทีจ่ะระมดัระวงั 

อย่าไปตายใจ “ระยะทางเป็นเครือ่งพสิจูน์ม้า เวลาเป็นเคร่ืองพสิจูน์คน”  

ถ้าอยากจะรูว่้าเขาดจีรงิหรอืไม่ เขาบริสทุธิใ์จจรงิหรอืไม่ เขาท�าความด ี

โดยท่ีไม่หวงัผลตอบแทนอะไรจากเราหรอืไม่ กต้็องรอดไูปก่อน ใช้เวลา 

ดไูปเรือ่ยๆ ดไูปจนกว่าเราจะเกิดความมัน่ใจขึน้มาแต่กย็งัไม่ร้อยเปอร์เซน็ต์ 

อยู่ดี เพราะคนเรานั้นถ้ายังอยู่ภายใต้อ�านาจของความโลภ ความโกรธ 

ความหลง อยู่ภายใต้อ�านาจของกิเลสตัณหาอยู่ ถ้าเราเผลอ เขาก็อาจ

จะฉกฉวยประโยชน์จากเรา สร้างความผิดหวัง สร้างความเสียใจให้ 

กับเราได้
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ดังนั้น ถ้าจะไว้ใจใครก็ไว้ใจเพียง ๙๙ เปอร์เซ็นต์ก็พอ ขอเก็บไว้

สกัเปอร์เซน็ต์หนึง่เผือ่ไว้ เผือ่ว่ากเิลสของเขานัน้ยงัไม่หมดไป แล้วเกดิ

มคีวามจ�าเป็นทีเ่ขาจะต้องหลอกลวงเรา เราจะได้ไม่เสยีใจในภายหลงั 

นีค่อืเรือ่งของสติปัญญา ถ้าเราไม่ได้ยนิไม่ได้ฟังพระธรรมค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า เราจะไม่ฉลาดอย่างแท้จริง ต่อให้เราเรียนหนังสือ 

จบปรญิญาเอกกต็าม กย็งัไม่ใช่ถอืว่าเป็นบณัฑติ ไม่ถอืว่าเป็นคนฉลาด

อย่างแท้จรงิ เพราะเรยีนจบดอกเตอร์แล้วกย็งัถกูเขาหลอกได้ เรียนจบ 

ดอกเตอร์แล้วยงัถกูจบัเข้าคกุเข้าตะรางได้ ดงันัน้จงึไม่ถอืว่าเป็นผูฉ้ลาด 

อย่างแท้จริง ผู้ฉลาดอย่างแท้จริงท่ีมีปัญญาครบถ้วนบริบูรณ์ ก็คือ 

พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเท่านั้น ท่านเหล่านี้รับรอง

ได้ว่าจะไม่มีใครไปหลอกท่านได้ แล้วท่านก็จะไม่ไปติดคุกติดตะราง 

ยกเว้นถกูกลัน่แกล้งด้วยเล่ห์กลของผูท้ีม่จิีตร้าย อย่างน้ันกอ็าจจะเป็นได้  

แต่ไม่ได้ไปตดิคกุตดิตะรางเพราะท�าผดิท�าอะไรเสยีหายจรงิๆ จงัๆ แต่ถกู 

ใส่ร้าย ถกูกล่าวหา และถกูสร้างหลักฐานต่างๆ ขึน้มา อย่างน้ีกเ็ป็นไปได้  

นี่คือความฉลาด 

ถ้าเราอยากฉลาด กข็อให้เราฟังเทศน์ฟังธรรมอยูเ่รือ่ยๆ เราจะได้ 

ไม่ถูกหลอกทั้งจากภายนอกและจากภายใน ภายนอกนี้ยังพอรู้ทันได้  
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พอป้องกันได้ แต่ภายในนี้แทบจะไม่รู้สึกตัวเลย เรารู้หรือไม่ว่าเรามีคน

อยู่คนหนึ่งอยู่ข้างในใจเราที่คอยหลอกเราอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้

เลยว่าก�าลังถกูหลอก คนๆ นีม้ชีือ่ว่า “โมหะ” คอืความหลงนัน่เอง แปลว่า  

ความเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เช่น พวกคนที่ชอบ 

เล่นการพนัน เสพสุรายาเมา เที่ยวกลางคืน คบคนชั่วเป็นมิตร มีความ

เกียจคร้าน คนพวกนี้ก�าลังถูกหลอกโดยไม่รู้สึกตัว ตัวเองคิดว่าตัวเอง

ฉลาด สามารถหาเงนิหาทองจากการเล่นการพนนั สามารถมคีวามสขุจาก 

การเทีย่วกลางคนื เสพสุรายาเมา สามารถอยูไ่ด้โดยไม่ต้องมคีวามขยนั

หมั่นเพียร งอมืองอเท้า พวกนี้เป็นพวกที่ก�าลังถูกหลอกโดยไม่รู้สึกตัว  

เพราะไม่ได้ยนิไม่ได้ฟังพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า หรือคิดไม่เป็น  

คดิเหตคุดิผลไม่เป็น คดิตามหลกักรรมไม่เป็นว่า “ท�าดไีด้ด ีท�าช่ัวได้ช่ัว”  

จึงถูกหลอกโดยไม่รู้สึกตัว 

ส่วนพวกที่มาหลอกภายนอกน้ัน เราก็ยังพอที่จะระมัดระวังได้

เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาท�าอะไรกับเรา ถึงแม้เขาจะดีอย่างไรกับเรา 

เราก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ แต่โมหะนี้มันหลอกเราได้อย่างตายใจอย่าง

สนทิใจเลยเพราะมนัเป็นส่วนหนึง่ของเราน่ันเอง ความรู้สกึนึกคดิของเรา 

ส่วนใหญ่นีถ้กูโมหะความหลงครอบง�าอยู ่เป็นตวัฉดุลากให้เราไปท�าบาป 
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ไปท�าส่ิงที่เสียหายต่างๆ ตามมา ทุกวันนี้ที่เราร้องห่มร้องไห้ก็เพราะ

โมหะท�าให้เราร้องห่มร้องไห้ ทีเ่ราเครยีดกบัเรือ่งราวต่างๆ กเ็ป็นเพราะ

โมหะท�าให้เราเครียด 

แต่ถ้าเราได้มแีสงสว่างแห่งธรรมคอืพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า

เข้ามาอยูใ่นใจของเราแล้ว เราจะไม่ร้องห่มร้องไห้ เราจะไม่เครียดกบัอะไร 

เพราะพระพทุธเจ้าทรงสอนให้เราพจิารณาอยูเ่สมอ เตอืนใจเราอยูเ่สมอ

ว่าไม่มอีะไรเท่ียงแท้แน่นอน เมือ่เป็นเช่นนัน้เราจงึไม่ควรทีจ่ะไปยดึไปตดิ 

กบัอะไร ไม่ควรฝากเป็นฝากตาย ฝากสขุฝากทกุข์ กบัส่ิงต่างๆ ทัง้หลาย 

ในโลกนี ้ไม่ว่าจะเป็นสตัว์ เป็นบคุคล หรอืเป็นวตัถขุ้าวของต่างๆ เพราะ

เขาไม่จีรังถาวร ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เขาดีในวันนี้ พรุ่งนี้เขาอาจจะร้าย

กับเราก็ได้ เขาอยู่กับเราในวันนี้พรุ่งนี้ เขาก็อาจจะตายจากเราไปก็ได้ 

ถ้าเรารู้ล่วงหน้าก่อนว่าจะเป็นอย่างนี้ เราจะได้ไม่ต้องไปฝากผีฝากไข้ 

ฝากสุขฝากทุกข์ ฝากเป็นฝากตายไปกับใคร ฝากไว้กับตัวเราน่ีแหละ 

ดีที่สุด “อัตตา หิ อัตตโน นาโถ” ตนเป็นที่พึ่งของตน ไม่มีใครจะเป็น 

ทีพ่ึง่ให้กบัเราได้อย่างถาวรตลอดไป แม้แต่พ่อแม่ของเราทีเ่ราพึง่ตัง้แต่

เราปรากฏข้ึนอยูใ่นท้อง กย็งัไม่อยูก่บัเราไปตลอด สักวนัหนึง่ท่านกต้็อง

จากเราไป 
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แต่ถ้าเราพ่ึงตัวเราเองได้แล้ว เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย  

ไม่ทุกข์ ไม่เครียด ไม่วุ่นวายกับอะไรไปตลอด เช่นพระพุทธเจ้าและ 

พระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านท�าตนของท่านเป็นที่พึ่งของท่านได้แล้ว  

ท่านไม่ยึดไม่ติดไม่พึ่งอะไรทั้งสิ้น ท่านพึ่งในสติปัญญาความฉลาด 

ท่านพึ่งในธรรมะค�าสอนหรือหลักความจริงเท่านั้นว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้ 

แน่นอน ไม่มีอะไรเป็นสุขในโลกนี้ มีแต่เป็นความทุกข์ทั้งนั้น ไม่มีอะไร

เป็นตัวเราของเรา เป็นสมบัติที่แท้จริงของเรา นี่คือหลักความจริงที่

พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ฝากไข้ ฝากเป็นฝากตาย 

ฝากสุขฝากทุกข์ ไว้กับความจริงอันนี้คือ “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”  

ถ้าเรามี อนิจจัง ทกุขัง อนตัตา อยูใ่นใจของเราแล้ว กเ็ท่ากบัมแีสงสว่าง 

ในที่มืด ท�าให้เราไม่หลงยึดติดกับสิ่งต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้ เมื่อเรา 

ไม่ยึดไม่ติดแล้ว เราก็จะไม่ร้องห่มร้องไห้ ไม่เศร้าโศกเสียใจ ไม่เครียด

กับอะไรทั้งสิ้น 

นี่คือสุดยอดของปัญญาที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก 

ทัง้หลายได้มาเป็นสมบติัครอบครองอยูใ่นใจของท่าน และจะเป็นสมบตัิ

ของพวกเราถ้าเราหม่ันฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เร่ือยๆ ฟังแล้วเราก็น�าเอามา 

ตรึกตรอง พินิจพิจารณาอย่างต่อเนื่อง แล้วน�าเอาไปปฏิบัติท�าจิตใจ 
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ให้สงบ ความฉลาดเหล่านีก็้จะถกูฝังเข้าไปอยูใ่นใจของเราจนกลายเป็น

สรณะเป็นทีพ่ึ่งของเรา ท�าให้เราไม่หวัน่ไหว ไม่ทกุข์วุน่วาย ไม่เศร้าโศก

เสยีใจกบัอะไรทัง้นัน้ ไม่ว่าอะไรจะเกดิ ไม่ว่าอะไรจะดบั ไม่ว่าใครจะเกดิ 

ใครจะตาย ไม่ว่าอะไรจะเจรญิหรอืจะเส่ือม จะไม่สามารถท�าจติของผูท้ี่ 

มีแสงสว่างแห่งธรรมนั้นต้องทุกข์ต้องวุ่นวายได้เลย นี่คือกรรมที่สูงสุด

ทีจ่ะจ�าแนกแยกสตัว์ให้ได้กลายเป็นพระอรหนัต์ เป็นพระพทุธเจ้าขึน้มา  

ก็คือปัญญานี้เอง 

จึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อมั่นในหลักพระธรรมค�าสอนที่สอน 

ในเรือ่งของหลกักรรมว่า “ท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่” กรรมเป็นเคร่ืองจ�าแนก

แยกสัตว์ให้เป็นสัตว์ชนิดต่างๆ สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมของตน นี่คือ

ความจริง เป็นตัวที่จะพาเราไปสูงก็ได้ต�่าก็ได้ ไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็น

พระอรหันต์ก็ได้ ไปเป็นเดรัจฉานไปตกนรกก็ได้ ไม่ได้อยู่ที่ใครที่ไหน 

อยู่ที่การกระท�าของเราทั้ง ๓ ส่วนนี้เองคือ กาย วาจา ใจ 

จึงขอให้ท่านจงเฝ้าดูการกระท�าทางกาย วาจา ใจ อยู่เสมอว่า 

ก�าลังท�าในทางใด ถ้าท�าในทางบาปก็ให้รีบระงับ ถ้าท�าในทางบุญ 

ก็พยายามท�าให้มาก อย่าผัดวันประกันพรุ่ง อย่ารอเวลา เมื่อคิดว่า 

จะท�าบุญแล้วให้ท�าเลย ถ้าคิดจะท�าบาปก็ให้ระงับการกระท�าทันที  
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แล้วรับรองได้ว่าท่านจะมีแต่ความสุขและความเจริญ ภพชาติของท่าน

จะสงูขึน้ไปเรือ่ยๆ มคีวามสขุเพิม่ขึน้ไปเร่ือยๆ จนเป็นความสุขทีไ่ม่เส่ือม

สลาย เป็นบรมสุข ปรมัง สุขัง เป็นความสุขไปตลอดอนันตกาล ก็จะ

เป็นผลท่ีจะตามมา จึงขอฝากเรื่องของหลักกรรมนี้ให้ท่านได้ไปพินิจ

พิจารณาและน�าไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป 

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ 
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรม 

เพื่อมาสร้างความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น เป็นการแก้ความเห็นผิดที่

มีอยู่ในใจของปุถุชนอย่างพวกเราทั้งหลาย จิตของพวกเรากับจิตของ

พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ มีความแตกต่างกันตรงที่ความเห็นนี่เอง คือ

พวกเรายังมีมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว 

ส่วนพระพทุธเจ้าและพระอรหนัต์ ท่านมสีมัมาทฏิฐิ ท่านมคีวามเหน็ชอบ  

ความเห็นที่ถูกต้องตามหลักความจริง ตามหลักเหตุและผล ทรงรู้เหตุ

ว่าเหตุชนิดใดจะน�ามาซึ่งผลที่ดีคือน�ามาซึ่งความสุขและความเจริญ  

เหตุชนิดไหนเป็นเหตุที่ไม่ดีคือน�ามาซ่ึงความทุกข์ความเสื่อมและความ

วุน่วายใจต่างๆ ดงัในพระบาลทีีไ่ด้ทรงตรสัไว้ว่า “อโรคยา ปรมา ลาภา”  

ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ 

นีค่อืความเหน็ของพระอรยิเจ้า ของพระพทุธเจ้า และของพระอรหนัต์ 

ทั้งหลาย ทรงเห็นว่าไม่มีลาภอันใดในโลกน้ีไม่ว่าจะเป็นสมบัติข้าวของ

เงนิทองเป็นหม่ืนล้านแสนล้าน ก็ไม่มคีวามประเสริฐเท่ากบัความไม่มโีรค  

เพราะถ้าคนเรามีโรคแล้ว ต่อให้มีเงินทองมากมายเพียงไรก็ไม่เกิด

ประโยชน์อะไร เพราะคนทีม่โีรคภยัไข้เจบ็จะไม่สามารถหาความสุขจาก

เงินทองที่ตนมีอยู่ได้เลย ต่อให้มีเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่มีประโยชน์
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อะไรถ้าร่างกายเจ็บตรงนัน้ปวดตรงนี ้ต้องนอนอยูใ่นโรงพยาบาล ต้องให้ 

หมอมาคอยให้หยูกให้ยา คอยพาเข้าห้องผ่าตัด ผ่าส่วนน้ันผ่าส่วนนี ้

อยู่เรื่อยๆ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว มีเงินทองไว้มากมายก่ายกองเพียงไร 

กไ็ม่เกดิประโยชน์อะไรสู้ “อโรคยา ปรมา ลาภา” ไม่ได้ คอื ความไม่มโีรค  

เป็นลาภอนัประเสรฐิ อย่างพวกเราตอนน้ีไม่มโีรคภัยไข้เจ็บ เราสามารถ

ท�าอะไรได้ เดนิเหนิ นัง่ ยืน นอน อย่างสขุอย่างสบาย จะไปไหนจะท�าอะไร 

เมื่อไหร่ เราก็ไปได้ท�าได้ แต่ถ้าเกิดเราเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ต้องนอนอยู่

บนเตียง นอนอยู่ในบ้าน ถ้าเป็นหนักก็ต้องถูกหามเข้าโรงพยาบาล 

ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงคอยเตือนคอยสอนพวกเราให้รู้ว่า

อะไรเป็นลาภท่ีแท้จรงิ อะไรเป็นลาภทีป่ระเสรฐิ ลาภทีพ่วกเราทัง้หลาย 

แสวงหากันนี้ มันเป็นลาภที่มีความทุกข์ตามมา มีความทุกข์ซ่อนอยู่  

ถ้าเราแสวงหาลาภทางทรพัย์สนิสมบตัข้ิาวของเงนิทองแล้ว จติใจของ

เราจะเกดิความเครยีด เกดิความฟุง้ซ่าน จะกนิไม่ได้ นอนไม่หลบั จะต้อง 

ตะเกยีกตะกายหามาอยูเ่รือ่ยๆ เมือ่หามาได้กเ็กดิความทกุข์เกดิความ 

กงัวล จะต้องคอยดแูลรกัษา ท�าให้จติใจมีความเครียด เม่ือจติใจมีความ

เครยีดมากๆ กส่็งผลกระทบไปสูร่่างกาย ท�าให้ร่างกายเกดิเจบ็ไข้ได้ป่วย 

ขึ้นมา 
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โรคภยัต่างๆ ทกุวันนีมี้ความเครยีดเป็นต้นเหตเุป็นส่วนใหญ่ เพราะ

เชือ้โรคต่างๆ นัน้เรามยีารกัษาได้ เราจงึไม่ค่อยมโีรคระบาดกนัเท่าไหร่

ทกุวนันี ้เพราะเรามยีาไว้คอยควบคุมเชือ้โรคต่างๆ เช่น เช้ืออหวิาตกโรค 

สมัยก่อนนั้นจะมีโรคอหิวาต์ระบาดแทบทุกปีเลย พอถึงหน้าร้อนก็จะมี 

คนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคอหิวาต์ เพราะมีแมลงออกมามากในตอนน้ัน 

และแมลงกเ็ป็นสือ่พาเชือ้โรคจากคนหนึง่ไปสูอ่กีคนหนึง่ผ่านทางอาหาร 

ทีร่บัประทานกนั แต่ในสมัยนีเ้รามีความรูท้ีจ่ะสามารถก�าจดัโรคอหวิาต์ได้  

จนเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีโรคนี้หลงเหลืออยู่ในประเทศเลย แต่เรากลับม ี

โรคใหม่ปรากฏขึน้มาแทนที ่กค็อืโรคของความเครยีด เมือ่มคีวามเครยีด

แล้วก็จะไปกระทบกับสุขภาพร่างกาย ท�าให้พักผ่อนนอนหลับไม่พอ 

ท�าให้ไม่มกี�าลงัทีจ่ะต่อสูก้บัโรคภยัเชือ้โรคต่างๆ กท็�าให้เกดิความเจ็บไข้ 

ได้ป่วยขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง 

ถ้าไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคของความเครียด เราก็ต้อง 

เอาธรรมะโอสถ เอายาของธรรมะมารกัษา เพราะไม่มยีาของทางโลกจะ

สามารถรกัษาความเครยีดได้ เพราะความเครียดนีเ้ป็นโรคจติ เป็นโรค 

ที่เกิดขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว 

เหน็ว่าถ้าเรามเีงนิมากๆ แล้ว เราจะมคีวามสุขกนั แต่หารู้ไม่ว่าการมเีงิน 
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มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความเครียดให้มีมากยิ่งข้ึนไปเท่าน้ัน เพราะเมื่อ

เราหามาได้แล้วเรากม็คีวามหวงแหน มคีวามห่วง มคีวามกงัวล แล้วกม็ี 

ความอยากทีจ่ะได้มมีากเพ่ิมขึน้ไปอกี ต่อให้มีมากน้อยเท่าไหร่กย็งัอยากได้ 

เพิ่มขึ้นไปอีก ก็จะต้องหามาอีก ต้องเครียดกับการหา ต้องเครียดกับ

การดูแลรักษา แล้วก็ต้องเครียดกับการเสียไป เวลาสูญเสียทรัพย์ที่เรา

หามาได้ด้วยความยากล�าบาก เราก็เกิดความเครียด เกิดความเสียใจ  

ทัง้หมดนีก้ส่็งผลกระทบมาทีร่่างกายของเรามาทีส่ขุภาพร่างกาย ท�าให้

เราเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ 

ตอนต้นก็เป็นเล็กๆ น้อยๆ แล้วถ้าเรายังไม่ระงับความเครียด  

มนักจ็ะเป็นมากขึน้ไปเรือ่ยๆ จนในทีสุ่ดต้องหาหมอ ต้องเข้าโรงพยาบาล 

และต้องมีการรกัษาด้วยวธิกีารต่างๆ เพราะว่าความเหน็ผดิเป็นชอบของ

พวกเรานั้นเอง เห็นว่ามีทรัพย์มีเงินมีทองแล้วเราจะมีหน้ามีตา เราจะ

มีความสุข แต่หารู้ไม่ว่าเราจะมีความสุขเฉพาะเวลาที่เราได้มาเท่าน้ัน 

แต่หลังจากน้ันแล้วเราก็จะมีแต่ความเครียดที่จะน�าพาไปสู่ความเจ็บไข้

ได้ป่วยหรือความตายในล�าดับต่อไปถ้าไม่ระมัดระวัง เศรษฐีหลายคน 

เวลาใช้ชีวิตของตนเองนีค้ร�า่เคร่งกบัการหาเงนิหาทองจนเป็นมหาเศรษฐี  

แต่ก็ต้องตายไปก่อนวยัก็มจี�านวนมาก เพราะไม่คอยดูแลรกัษาร่างกาย
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ของตนที่ถือว่าเป็นลาภที่ประเสริฐที่สุด เพราะถ้าเราไม่มีร่างกาย ไม่มี

ชีวิตนี้แล้ว เงินทองที่เป็นหม่ืนล้านแสนล้านมันมีประโยชน์อะไรกับเรา 

ถ้าเราตายไป เงินทองที่เราหามาได้แทบเป็นแทบตายน้ีก็จะเป็นสมบัติ

ของคนอื่นไป ถึงแม้เราจะกลับมาเกิดในโลกน้ีอีกและจ�าความได้ว่า 

เราเป็นเจ้าของเงินทองก้อนนัน้ก็ตาม ถ้าเราไปบอกคนทีเ่ขาครอบครอง 

เงินทองของเราอยู่นั้นว่าเราเป็นเจ้าของเงินทอง ก็ไม่มีใครเขาเชื่อ 

ไม่มีใครเขาจะให้เงินทองก้อนนั้นคืนเรามา เพราะเขาไม่เชื่อว่าเราเป็น

เจ้าของจริงและได้กลับมาเกิด

ดังมีในนิทานสมัยพุทธกาลที่มีเศรษฐีที่มีเงินทองมากมายแต่เป็น

คนท่ีตระหนี่ เป็นคนที่ไม่ชอบท�าบุญ ไม่ชอบรักษาศีล เวลาตายไป 

ก็กลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตน เพราะความหวงแหนความห่วงใย

ในสมบัติข้าวของเงินทองของตน พอมาเป็นสุนัขก็พยายามบอกลูกว่า

ตนเองเป็นพ่อ แต่สุนัขก็ไม่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ ลูกก็ไม่เข้าใจ

ความหมายว่าสนุขัตวันีพ้ยายามบอกอะไร แล้วกไ็ม่มคีวามเมตตากรุณา

กบัสนุขัตวันีเ้ลย ชอบตชีอบท�าร้ายมนัอยูเ่รือ่ยๆ จนวนัหนึง่พระพทุธเจ้า 

ทรงเสดจ็ผ่านมาเห็นเข้า ทรงเล็งญาณกเ็ห็นว่าสนุขัตวันีเ้ป็นเศรษฐเีป็นพ่อ 

ของลูกๆ ของบ้านนี้เอง จึงทรงตรัสบอกกับลูกเขาว่าสุนัขตัวน้ีเป็นพ่อ
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ของพวกเธอกลบัมาเกดิ ถ้าพวกเธออยากจะพสูิจน์ กบ็อกให้สุนัขตัวน้ีไป

ขดุสมบตัทีิพ่่อของเธอฝังเอาไว้โดยทีไ่ม่ได้บอกพวกเธอไว้ว่าฝังไว้ทีไ่หน

พอหลังจากนั้น ลูกเขาก็บอกสุนัขให้พาไปชี้ที่สมบัติที่พ่อฝังไว้  

แล้วพอขดุขึน้มากไ็ด้พบกบัสมบตัทิีพ่่อได้ฝังเกบ็ไว้ เขากด็อีกดีใจ เขากม็ ี

ความเชื่อในเรื่องเวียนว่ายตายเกิด ในเรื่องการท�าบุญให้ทาน ในเรื่อง

การรักษาศีล นี่เป็นกรณีพิเศษที่มีพระพุทธเจ้ามาคอยบอก สุนัขตัวนั้น 

ก็เลยโชคดีไป หลังจากนั้นก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจนถึงแก่วันตายไป  

แต่พวกเรานีไ้ม่มพีระพทุธเจ้าจะมาบอก ถงึแม้เราจะมเีงินทองมากมาย 

เพียงไร แล้วได้กลับมาเกิดในบ้านของเรา แต่ก็อาจจะไม่มีใครรู้ก็ได้ 

ดงันัน้ จงึขอให้เราอย่าหลงประเดน็ อย่าไปคิดว่าความสขุอยูท่ีก่าร

มีเงินทองมากมายก่ายกอง เพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงมีสมบัติมากมาย

ก่ายกองมาแล้ว แต่ทรงเห็นว่ามันไม่ได้เป็นส่ิงที่ท�าให้มีความสุขอย่าง

แท้จรงิคอืไม่สามารถระงับดบัความทกุข์ ระงบัดบัความเครยีดต่างๆ ได้  

จงึได้ตดัสนิพระทยัออกบวช สละราชสมบติัท่ีมอียู ่แล้วแสวงหาความสุข

ทีแ่ท้จรงิทีเ่กดิจากการบรจิาค คอืการเสยีสละ เกดิจากการให้ เกดิจากการ 

ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และเกิดจากการท�าจิตใจให้สงบระงับดับความโลภ

ความอยากต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ
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หลงัจากทีไ่ด้ทรงปฏบิตัอิยู ่๖ ปี กท็รงได้พบกบัความสขุทีป่ระเสริฐ

ทีส่ดุทีม่นุษย์เราจะสามารถแสวงหาได้ นัน่ก็คอืความสุขของพระนิพพาน

ที่เรียกว่า “ปรมัง สุขัง” เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลย 

และเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมคลาย เป็นความสุขที่อยู่ติดกับใจไปตลอด

อนันตกาล นี่แหละคือลาภอันประเสริฐที่แท้จริง คือความสุขภายใน 

จิตใจที่เกิดจากความสงบ ระงับ ก�าจัด หรือดับความโลภ ความโกรธ 

ความหลงต่างๆ 

ดงัน้ัน สิง่ทีเ่ราต้องท�า กค็อืเราต้องดบัความหลงให้ได้ เพราะความ

หลงนี้เป็นต้นเหตุที่พาให้เราโลภ พาให้เราอยากได้ลาภต่างๆ แล้วก็ท�า 

ให้เราเกิดความเครียด เกิดความโกรธ เวลาที่มีปัญหา มีอุปสรรค หรือ

มีใครมาขัดขวางการแสวงหาลาภของเราแล้วก็ส่งผลกระทบกลับมา 

ที่สุขภาพร่างกายของเรา ท�าให้เราอายุสั้น ท�าให้เราเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มี

ความสุข มีแต่ความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

ดังนั้น สิ่งแรกที่เราต้องท�าก็คือท�าความเข้าใจ ท�าความเห็น 

ให้ถูกต้อง ด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรม เช่นวันนี้เราก็ได้ยินแล้วว่าลาภ 

อันประเสรฐินีค้อื “อโรคยา ปรมา ลาภา” คอื การไม่มโีรคน้ีเอง เราต้อง 

ดแูลรกัษาสขุภาพร่างกายของเราให้ด ีและวธิทีีจ่ะรกัษาสขุภาพร่างกาย
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ของเราก็คือการไม่เครียดนั่นเอง การที่เราไม่เครียดเราก็ต้องลด 

ความโลภของเราลงให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นโทษ คือให้มีความโลภเพียง

แต่ในปัจจยั ๔ ก็พอ คอืให้มคีวามโลภในอาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั ยารกัษาโรค  

เครือ่งนุง่ห่ม และไม่ต้องเป็นชนดิทีห่รหูรามรีาคาแพงๆ ขอให้ใช้ประโยชน์ 

ได้กพ็อ เช่น บ้านกข็อให้มีหลงัคา มฝีา หลบแดด หลบฝน หลบลม หลบพิษ  

หลบภัยต่างๆ ได้ก็พอ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นปราสาทราชวังมีราคาเป็น 

ร้อยล้านพันล้าน อยู่แบบมนุษย์ธรรมดาอยู่กัน กินแบบมนุษย์ธรรมดา 

กนิกนั ใส่เสือ้ผ้าแบบมนษุย์ธรรมดาใส่กนั รักษาโรคภัยไข้เจบ็แบบมนุษย์

ธรรมดารักษากัน 

ถ้าเรามีความโลภเพียงเท่านี้ เราจะไม่มีความเครียดเพราะเรา 

ไม่ต้องวุน่วายกบัการหาเงนิหาทองมากเกนิความจ�าเป็น ท�างานตามปกติ 

อย่างท่ีพวกเราท�ากันอยู่ทุกวันนี้ก็พอเพียงกับการดูแลรักษาอัตภาพ

ร่างกายของเราแล้ว แต่ส่วนใหญ่พวกเรามนัมกัจะไม่พอทีต่รงนี ้มกัอยาก 

จะได้เพิ่ม มีปัจจัย ๔ แล้ว ก็อยากจะได้ปัจจัย ๕ คือรถยนต์ ปัจจัย ๖ 

ก็คือโทรศัพท์มือถือ ปัจจัย ๗ ก็คือเครื่องบันเทิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ 

โทรทศัน์ แล้วกเ็ครือ่งอ�านวยความสะดวกความสขุต่างๆ เช่น เครือ่งซกัผ้า  

เครือ่งล้างถ้วยล้างชาม ตูเ้ยน็ เครือ่งปรับอากาศ ส่ิงเหล่าน้ีมนัไม่มีความ

จ�าเป็นต่อการอยู่อย่างสุขอย่างสบายเลย แต่กลับเป็นเหตุที่จะสร้าง
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ความเครยีดให้กบัเรา แล้วกจ็ะน�าโรคภยัไข้เจบ็กลบัมาหาเรา ท�าให้เรา

ไม่มีความสุขท่ามกลางสมบัติอันมากมายก่ายกองเหล่านี้เลย 

ดงันัน้ เราจงึต้องยึดแนวทางทีพ่ระพุทธเจ้าทรงสัง่สอน และในหลวง 

ของเราก็ได้น�าเอามาเผยแผ่อีกต่อหนึ่ง ก็คือเศรษฐกิจพอเพียง คือ 

ความพอมพีอกนินีเ่อง ขอให้เราถอืหลกัเรยีกว่ามักน้อยสันโดษ มกัน้อย 

ก็คือเอาเท่าที่จ�าเป็น อย่าเอามากเกินความจ�าเป็น รับประทานอาหาร 

พออิ่ม อย่ารับประทานมากเกินไปเพราะจะท�าให้ร่างกายมีความอ้วน 

แล้วกจ็ะมโีรคภยัไข้เจบ็ตามมา เช่น โรคความดนั โรคเบาหวาน โรคอะไร 

ต่างๆ ตามมา นีค่อืวธีิทีจ่ะป้องกนัไม่ให้เกดิโรคภยัไข้เจบ็ วธิทีีจ่ะท�าให้เรา 

มีอายุยืนยาวนานอยู่ไปถึง ๙๐ ปี ๑๐๐ ปี ได้ และอยู่อย่างไม่มีความ 

เครียด อยู่อย่างมีความสุข

ดงันัน้ ขอให้เราเข้าใจว่าความสขุทีแ่ท้จรงินัน้อยูที่ก่ารดแูลรกัษากาย 

กับใจของเราให้เป็นปกติ ไม่ให้มีโรคทางกาย และไม่ให้มีโรคทางใจ 

มาเบียดเบียนเท่านั้นเอง ถ้าเราสามารถรักษาได้แล้วก็เท่ากับว่าเรา 

ได้ลาภอนัประเสริฐแล้ว เราได้ส่ิงทีดี่ทีสุ่ดแล้วในโลกนี ้ดงัทีพ่ระพทุธเจ้า

และพระอรหนัต์ทัง้หลายท่านได้มากนั ท่านกไ็ด้ความสุขกายความสุขใจ

นี้เอง 
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วธิจีะได้กต้็องสละทรพัย์ภายนอก สละความสขุภายนอก อย่าไปหลง 

หาความสขุจากสิง่ต่างๆ ในโลกนี ้อย่าไปหาลาภต่างๆ ในโลกนี ้เพราะมนั

ไม่ได้ท�าให้เรามคีวามสขุใจ แต่จะท�าให้เรามคีวามเครียด มีความทกุข์ใจ 

ตามมา เพราะว่าเมื่อเรามีสิ่งต่างๆ แล้วเราก็จะติดมัน ถ้าเกิดวันไหน 

เราไม่สามารถทีจ่ะมไีด้ เรากจ็ะทกุข์ เรากจ็ะวุน่วายใจ เราเคยมรีถยนต์ขบั  

ถ้าเราไม่มรีถยนต์ เรากจ็ะมคีวามทกุข์ใจ เราเคยนอนในห้องปรับอากาศ 

พอไม่มีเครื่องปรับอากาศ เราก็จะนอนไม่หลับ เราก็จะทุกข์ใจ ดังนั้น 

อย่าไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆ ภายนอกเลยเพราะมันไม่เป็นคุณ มันจะ

เป็นโทษกบัเรา มนัจะท�าให้เราเป็นเหมอืนกบัคนพกิารทีต้่องอาศยัส่ิงน้ัน

ส่ิงนี้คอยค�้ายันให้เราเดินเหินไปไหนมาไหนได้ ความจริงแล้วเราไม่ได้

เป็นคนพกิารสกัหน่อย เราไม่จ�าเป็นต้องมรีถยนต์กไ็ด้ ไม่ต้องมโีทรศพัท์

มอืถอืกไ็ด้ ไม่ต้องมเีครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งซกัผ้า ไม่ต้องมอีะไรต่างๆ 

อย่างที่พวกเรามีกันอยู่ แล้วเรามีความสุขใจกันมากน้อยเพียงไร เรามี

ความเครียดหรือไม่ ลองถามตัวเราเองดู เราก�าลังวุ่นวายกับอะไรอยู่

ตอนนี้ หรือเราไม่วุ่นวายเลย

นี่แลคือส่ิงที่เราต้องน�าเอามาคิดกันถ้าเราอยากจะพบกับลาภ 

อันประเสริฐ คือ ความไม่มีโรค และปรมัง สุขัง คือความสุขของ 
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พระนพิพาน ถ้าเราอยากได้สิง่เหล่านี ้สิง่ทัง้สองสิง่นี ้คอื ความไม่มโีรค 

และความสขุของพระนพิพาน เราก็ต้องเจรญิรอยตามทางทีพ่ระพทุธเจ้า 

ได้ทรงบ�าเพ็ญมา มีสมบัติข้าวของเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้ เราก็

บริจาคไปสละไป หันกลับมาอยู่แบบสมถะแบบเรียบง่าย พออยู่พอกิน 

พอมพีอกนิไป แล้วเอาเวลามาหาความสขุภายในใจ ดกีว่าไปหาความสุข 

ภายนอกที่ไม่มีขอบไม่มีเขต ที่เป็นเหมือนกับยาเสพติด เวลาได้เสพ

ความสุขภายนอกก็ดีอกดีใจ พอไม่ได้เสพก็มีความเศร้าหมอง มีความ

เบ่ือหน่ายซังกะตาย บางทีถึงกับไม่อยากจะอยู่ต่อไปก็มี ถึงกับต้อง 

ฆ่าตัวตายไปก็มี เมื่อไม่มีปัญญาที่จะหาความสุขภายนอกได้ 

ให้เราหันกลับมาหาความสุขภายในที่มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์กับ

ชีวิตจิตใจของเราด้วยการบริจาคทรัพย์ แล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่น รักษา

ศีล ๕ ไว้ให้ดี แล้วก็มาฝึกท�าจิตใจให้สงบ นั่งสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ 

บริกรรม พุทโธ พุทโธ หรือก�าหนดดูลมหายใจเข้าออกโดยที่ไม่ให้ใจ

ไปคิดเรื่องอื่น ให้มีสติรู้อยู่กับบทสวดมนต์หรืออยู่กับค�าบริกรรมพุทโธ 

หรืออยู่กับลมหายใจเข้าออก ถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจไม่ให้ไปคิด 

เรือ่งอืน่ๆ ได้ และให้อยูก่บัลมก็ด ีหรอืพุทโธกด็ ีหรือบทสวดมนต์กด็ ีได้แล้ว  

ไม่นานจิตของเราก็จะรวมลงสู่ความสงบ พอเราเข้าสู่ความสงบแล้วจะ
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ปรากฏความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อน ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า 

สขุอืน่ท่ีเหนอืกว่าความสุขทีเ่กดิจากความสงบของจติใจไม่มี มีความสขุ 

นี้เท่านั้นที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุด ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบ 

ถ้าเราลองได้สัมผัสกับความสุขนีเ้พยีงครัง้เดยีวแล้ว เราจะมคีวาม

ยินดีที่จะหาความสุขชนิดนี้อย่างเดียว จะไม่สนใจต่อการหาความสุข

อย่างอื่นเลย มีเวลามากน้อยเพียงไรก็จะทุ่มเทให้กับการหาความสุข

แบบนี้ ถ้าออกบวชได้ก็จะออกบวช เพราะการบวชน้ีจะท�าให้มีเวลาที่

จะท�าสมาธิ ท�าจิตใจให้สงบได้มากที่สุด เพราะว่าไม่ต้องไปกังวลกับ 

การท�ามาหากินหาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง บวชแล้วก็มีคนคอย

เอาอาหารมาเล้ียงถงึวดั หรอืถ้าออกไปบณิฑบาตกม็คีนคอยใส่บาตรให้ 

รบัประทานอยูแ่ล้ว จึงไม่ต้องเสยีเวลากบัการไปท�ามาหากนิ กจ็ะมเีวลา

ท่ีจะนัง่สมาธทิีจ่ะท�าจิตใจให้สงบให้มากยิง่ขึน้ไปได้เร่ือยๆ จนมคีวามสขุ

ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง เดิน ยืน นั่ง นอน ไม่ว่าตื่นหรือหลับ จะมีแต่

ความสุขที่เรียกว่า “ปรมัง สุขัง” นี้อยู่ตลอดเวลา แล้วเราจะได้รู้ว่านี่แล

คือเป้าหมายชีวิตของเราอยู่ตรงนี้เอง 

เมื่อก่อนนี้เราไม่เคยไดย้ินได้ฟังธรรมะ เราก็หลงว่าเป้าหมายชีวิต

ของเราก็คือการหาลาภทางวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆ แต่หารู้ไม่ว่า 



ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

68

มันไม่ได้เป็นลาภที่แท้จริง มันเป็นเหมือนกับกับดักที่จะฉุดลากให้เรา

ตกลงไปสู่กองทุกข์ที่จะท�าให้เราเครียดไปตลอดเวลา แต่พอเราได้ยิน 

ได้ฟังพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่ทรงสอนว่าลาภอัน

ประเสรฐินีอ้ยูท่ี่การไม่มโีรคภยัไข้เจ็บ อยูท่ีก่ารท�าจติใจให้สงบ ระงบัจาก 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง เรากจ็ะมคีวามเหน็ทีถ่กูต้องทีจ่ะมาก�าจัด 

ความหลงที่คอยหลอกล่อให้เราไปโลภไปอยากกับสิ่งต่างๆ แล้วก็จะ

ท�าให้เราสามารถเจรญิรอยตามทางทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงด�าเนินไป และ

ในที่สุดเราก็จะได้พบกับลาภอันประเสริฐทั้งสองประการนี้ 

จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงท�าความเข้าใจให้ถูกต้อง อย่าไปแสวงหา

สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับชีวิตจิตใจ ขอให้เราแสวงหาสิ่งที่เป็นคุณเป็น

ประโยชน์กับจิตใจของเรา ก็คือ ธรรมโอสถ คือพระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้านี้เท่านั้น ขอให้น้อมเข้ามาศึกษาใคร่ครวญพินิจพิจารณา

อยู่เรื่อยๆ เพื่อเราจะได้น�าเอาไปปฏิบัติ ถ้าเราฟังอย่างเดียวแล้วเรา 

ไม่น�าไปคิดพิจารณา มันก็จะหายไปจากใจของเรา แล้วความหลงก็จะ

กลบัมาหลอกให้เราไปโลภไปอยากได้สิง่นัน้ส่ิงน้ี แล้วเรากจ็ะต้องเครียด

กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ แล้วก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปอีก 
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จึงขอฝากเรื่อง “อโรคยา ปรมา ลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภ

อันประเสริฐ และ “ปรมัง สุขัง” ความสงบที่ประเสริฐที่สุดที่เกิดจาก

ความสงบของจิตใจนี้ให้ท่านได้น�าเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อ

ประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป 

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่าน้ี ขอคุณ

พระศรีรัตนตรัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุญกุศลที่ท่าน

ได้มาบ�าเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุข  

ปราศจากทุกข์และโรคภัยต่างๆ ทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเทอญ
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“เจ้ากรรมนายเวร”

ธรรมะในศาลา
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพราะท่านมีความเช่ือใน

พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่า “เรามีกรรมเป็นของๆ เรา 

เราจะท�ากรรมอนัใดไว้ ดหีรอืชัว่ เราจะต้องเป็นผูร้บัผลของกรรมนัน้”  

กรรมนีแ่ลคอืเจ้ากรรมนายเวรของพวกเรา แต่เราน่ีแลเป็นเจ้าของเจ้ากรรม 

นายเวรอีกที เพราะเราเป็นผู้กระท�า ถ้าเราไม่กระท�าก็จะไม่มีเจ้ากรรม

นายเวร เมือ่เราท�าแล้ว กรรมทีเ่ราท�านัน้ก็จะกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวร 

ของเรา จะเป็นผูท้ีจ่ะให้คณุให้โทษกบัเรา ให้เราสขุให้เราทกุข์ ให้เราเจรญิ 

ให้เราเสื่อม อยู่ที่กรรม ไม่ได้อยู่ที่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ได้อยู่ที่พระพรหม เช่น  

มีความเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตว่าพระพรหมเป็นผู้ลิขิตชีวิตให้เราได้

เกดิสูงต�า่ ให้เราดใีห้เราช่ัว ทางพระพทุธศาสนาไม่เชือ่ในเรือ่งพรหมลขิติ  

แต่เชื่อในเรื่อง “กรรมลิขิต” คือกรรมนี่แลเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเรา 

การทีเ่ราได้มาเกดิเป็นมนษุย์ เป็นหญงิกด็เีป็นชายกด็ ีเป็นคนฉลาด 

ก็ดีคนโง่ก็ดี คนสวยก็ดีไม่สวยก็ดี คนพิการก็ดีไม่พิการก็ดี ล้วนเป็น

เรื่องของกรรมลิขิตทั้งนั้น คือ การกระท�าของเราในอดีตได้ส่งให้มีผล

ปรากฏขึ้นมาในปัจจุบัน ท�าให้เราต้องเป็นอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ 

ไม่มีใครเป็นผู้ลิขิตให้ พระพรหมไม่สามารถลิขิตชีวิตของผู้อื่นได้ มีแต่

กรรมเท่านัน้ทีจ่ะลขิิตได้ นีค่อืเจ้ากรรมนายเวรของเรา กค็อืการกระท�า  
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ถ้าเราท�าดีเราก็จะได้เจ้ากรรมนายเวรที่ดีที่จะส่งสนับสนุนให้เรามีแต่

ความสุขมีแต่ความเจริญ ถ้าเราท�ากรรมไม่ดี ท�าบาป ท�าชั่ว เราก็จะมี

เจ้ากรรมนายเวรทีไ่ม่ดทีีจ่ะคอยลงโทษเราทีจ่ะผลักดนัให้เราไปสู่ทีไ่ม่น่า

ปรารถนา เช่น พาให้เราไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้าง ไปตกนรกบ้าง

ดังนัน้ เราต้องควบคมุเจ้ากรรมนายเวรของเราให้ด ีเพราะไม่มใีคร 

สามารถควบคุมแทนเราได้ มีตัวเราเท่านั้นท่ีจะสามารถบังคับให้

เจ้ากรรมนายเวรของเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ดี ที่มีความเมตตา

กรุณา หรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรท่ีไม่ดี มีความโหดร้ายทารุณ อยู่ที่

ตัวเรา ก็คือทุกครั้งก่อนที่เราจะท�าอะไร ถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณา

แยกแยะให้ดีเสียก่อนว่าสิ่งที่เราก�าลังคิดอยู่น้ี ก�าลังพูดอยู่ ก�าลัง 

จะพูด ก�าลังจะท�านี้ เป็นอย่างไร เป็นคุณหรือเป็นโทษ มีประโยชน์

หรือมีโทษตามมา เราต้องคิดก่อน ถ้าเราไม่คิด ไม่แยกแยะว่าอะไรผิด 

อะไรถูก อะไรดีอะไรชั่ว แล้วเราปล่อยให้ความคิดนี้สั่งการให้เราไปพูด  

ส่ังการให้เราไปท�า ถ้าเป็นเรือ่งดกีด็ไีป ถ้าเป็นเรือ่งไม่ดกีจ็ะไม่ด ีเพราะ

จะส่งผลไม่ดี ท�าให้เราต้องรับเคราะห์กรรมต่างๆ น่ีแลคือเรื่องของ 

เจ้ากรรมนายเวร ไม่มีใครเป็นเจ้ากรรมนายเวรท่ีแท้จริง มีตัวเรา

น่ีแล ดังนั้น เวลาที่เราท�าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรม 

นายเวรนั้น เราก็อุทิศมาให้กับตัวเราเอง 
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วิธีที่จะอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เกิดประโยชน์ ก็คือต้อง

สอนตัวเราเองให้หมั่นท�าแต่ความดี ให้ละการกระท�าที่ไม่ดี ละบาป 

ละความชัว่ และให้เราต่อสูก้บัความโลภ ความโกรธ ความหลง อย่าให้ 

มันมอี�านาจมาครอบง�าใจของเราได้ เพราะเมือ่มคีวามโลภ ความโกรธ  

ความหลง เข้ามาครอบง�าใจแล้ว มันก็จะให้เราคิดไปในทางที่ไม่ดี  

เมื่อเราคิดไปในทางที่ไม่ดี เราก็จะพูดไปในทางที่ไม่ดี ไปท�าในทางที่

ไม่ดี เช่น ถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นมาในใจเรา มันก็จะให้เราคิดร้ายต่อ 

ผู้อื่น แทนที่จะมีเมตตา มีความกรุณา มีไมตรีจิต เราก็จะมีแต่ความคิด

ที่ไม่ดีต่อบุคคลที่เราก�าลังโกรธ เราอยากจะให้เขาเจ็บ อยากจะให้เขา

เดอืดร้อน อยากจะให้เขามแีต่ความทกุข์ เรากเ็ลยพดูวาจาทีไ่ม่สวยงาม

ออกไป เช่น วาจาผรุสวาท คือพูดค�าหยาบ ด่าเขาอย่างหยาบๆ อย่างนี้ 

เป็นต้น หรือไม่เช่นนั้นเราก็จะท�ามากกว่านั้น เมื่อพูดแล้วไม่สาแก่ใจ 

ก็ต้องลงไม้ลงมือ บางทีก็ไปท�าร้ายข้าวของต่างๆ ของเขาก่อนหรือ 

ไม่เช่นนั้นก็ท�าร้ายตัวเขาเลย เป็นเพราะเราถูกอ�านาจของความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ครอบง�าจิตใจ แล้วก็สั่งให้ใจเราคิดไปในทางที่ 

ไม่ดีไม่งาม แล้วก็พาให้เราไปพูดไปท�าในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม แล้วก็มีผลที่

ไม่ดีตามมาเวลาที่เราไปทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องมีราวกับใคร ก็ต้องไป

แก้ปัญหากัน ขึ้นอยู่ว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยหรือปัญหาใหญ่โต ถ้าถึงกับ 
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ฆ่าเขา ก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ศาล ต้องไปติดคุกติดตะรางหรือถูกจับ

ลงโทษประหารชวีติไป เกดิจากการทีเ่ราไม่ต่อสูก้บัความโลภ ความโกรธ  

ความหลงนีเ้ท่านัน้เอง ถ้าเราต่อสูก้บัความโกรธ ความโลภ ความหลงได้  

การกระท�าการพูดของเราก็จะไม่เกิดความเสียหายข้ึนมา จะเป็นเร่ือง

ธรรมดาเป็นปกติ 

อย่างในขณะนีเ้ราสามารถควบคมุความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ของเราได้ ไม่ให้มนัออกมาเพ่นพ่าน เพราะเรามีสต ิสตน้ีิเป็นตัวควบคุม

ความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ ถ้าเรามีสติอยู่กับการฟังเทศน ์

ฟังธรรม ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะไม่สามารถออกมา

เพ่นพ่านได้ เพราะใจไม่ได้ไปคดิเรือ่งอ่ืน ใจก�าลงัคดิเรือ่งธรรมะทีก่�าลงั

ฟังอยู่ เวลาฟังไปเราก็พิจารณาตามไป คิดตามไป เพื่อจะได้เข้าอก 

เข้าใจ ถ้าเราฟังเฉยๆ แล้วเราไม่ได้พิจารณาตาม เราก็จะไม่เข้าใจ  

เราก็จะไม่มีปัญญา เวลาฟังธรรมถ้าอยากจะให้เกิดปัญญา เกิดความ

เข้าอกเข้าใจ เราฟังไปแล้วเราต้องคิดตามไปด้วย เช่น เขาสอนว่าหนึ่ง

บวกหนึ่งเป็นสอง เราก็ต้องคิดตามว่าหนึ่งกับหนึ่งพอเอามารวมกัน 

ก็เป็นสอง เราก็รู้แล้วว่าสองมาจากอะไร แล้วสองบวกหน่ึงก็เป็นสาม  

เราก็รูว่้าสามมาจากอะไร อย่างนีเ้ป็นต้น นีค่อืปัญญา แต่ถ้าเราฟังเฉยๆ 



ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

76

คอืฟังเสยีงเข้าหซู้ายแล้วออกหูขวาไป แต่ใจเรามัวไปคดิเรือ่งอืน่ อาจจะ 

ไปคดิถงึเรือ่งงานเรือ่งการ เรือ่งสมบตัข้ิาวของเงนิทอง ถ้าอย่างนีก้เ็ริม่

ถูกความหลงครอบง�าแล้ว เดี๋ยวก็จะเกิดความห่วงใยในสมบัติข้าวของ 

เงินทอง ห่วงบ้านห่วงช่องขึ้นมา ก็จะเกิดความโลภคือความอยาก  

อยากที่จะไปดูแลส่ิงที่เราห่วง เช่น ห่วงบ้านห่วงช่องเพราะไปคิดว่า 

ลืมปิดบ้านลืมใส่กุญแจบ้าน พอคิดอย่างน้ีขึ้นมาก็เกิดความวิตกเกิด

ความกังวล ก็ไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆ ได้ ก็จะต้องรีบลุกออกจากที่นี่ไป 

เพื่อกลับบ้านไปดูว่าได้ใส่กุญแจบ้านไว้เรียบร้อยหรือเปล่า คิดอย่างน้ี 

ยังไม่เสียหายมากนัก เพราะไม่ได้คิดไปสร้างความเดือดร้อนไปท�าร้าย 

ผูอ้ืน่ แต่ถ้าคดิถงึคนทีเ่ขาสร้างความเจบ็ช�า้น�า้ใจให้กับเรา แล้วเราอดรน 

ทนนัง่อยูเ่ฉยๆ ไม่ได้ จะต้องไปแก้แค้นให้สาสมใจ ใจของเรากจ็ะรุ่มร้อน 

จะนั่งไม่ติด จะต้องรีบลุกขึ้นไปเพื่อไปท�าในสิ่งที่ต้องการจะท�า

นี่คือการกระท�าของใจ เกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ทีเ่ป็นส่วนไม่ดี แต่ถ้าเกิดจากธรรมะทีเ่ป็นส่วนด ีเช่น วนันีธ้รรมะเป็นตวั 

ที่ครอบง�าจิตใจของเรา ท�าให้เราคิดอยากจะท�าบุญ ท�าให้เราคิด 

อยากจะมาวัด อยากจะฟังเทศน์ฟังธรรม อย่างน้ีเรียกว่าเรามีธรรมะ

เป็นผู้ครอบครองจิตใจของเรา เป็นผู้ผลักดันจิตใจของเรา ให้ไปพูดดี 
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ให้ไปท�าดี แล้วก็ได้รับผลดีจากการพูดดีท�าดีนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน

ให้เราหมั่นสร้างธรรมะปลูกฝังธรรมะให้มากย่ิงขึ้น แล้วก็หมั่นก�าจัด 

ตัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้มากยิ่งขึ้น 

ใจของเรานี้ก็เปรียบเหมือนกับพื้นที่ผืนหน่ึง ถ้าเราปล่อยให้มัน

อยู่ตามล�าพัง ไม่ปลูกต้นไม้ที่มีคุณประโยชน์ มันก็จะมีแต่พวกหญ้าขึ้น

รกรุงรังไม่เกิดประโยชน์อะไร เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆ ของงู ของสัตว์

เลื้อยคลานต่างๆ แล้วถ้าเกิดเราเดินเข้าไปก็อาจจะถูกสัตว์เลื้อยคลาน

เหล่านั้นกัดเราได้ ใจของเราก็เป็นเหมือนพื้นที่ ถ้าเราไม่ปลูกฝังธรรมะ 

ซึ่งเป็นเหมือนต้นไม้ที่มีคุณค่า เช่น ถ้าเราปลูกต้นมะม่วง  ต้นมะพร้าว 

ต้นมะละกอ ต้นไม้ต่างๆ พอเราปลูกไว้มันก็จะคลุมดินไม่ให้พวกหญ้า

เจริญงอกงามขึ้นมา หรือถ้าเราถางหญ้าออกไปเพียงครั้งเดียว ต่อไป 

ก็ไม่ต้องถางมันอีก แล้วเราก็จะเดินเข้าไปในที่นั้นด้วยความปลอดภัย

และจะได้ประโยชน์จากต้นไม้ทีเ่ราปลูกไว้ เราอยากจะกินมะละกอเราก ็

ไปหยิบมากินได้ เราอยากจะกินมะม่วงกินมะพร้าว เวลาที่มันออกลูก 

ออกมาเราก็ไปหยิบมากินได้ ใจของเราก็เป็นอย่างนั้น เป็นเหมือนที ่

ผนืหนึง่ ถ้าเราปล่อยไว้เรากจ็ะมแีต่ความโลภ ความหลง เจรญิงอกงาม

ขึ้นมา ซึ่งเป็นเหมือนกับพวกหญ้า พวกต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์ต่างๆ เมื่อ
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มนัเกดิขึน้มาแล้วมนักจ็ะสร้างความทกุข์ สร้างความรุม่ร้อนให้กบัจติใจ 

เพราะมันจะหลอกให้เราไปพูดไม่ดีท�าไม่ดี แล้วก็สร้างความเดือดร้อน 

ให้กับตัวเราเองและกับผู้อื่น แต่ถ้าเราปลูกฝังธรรมะของพระพุทธเจ้า

อยู่เรื่อยๆ เช่น ปลูกต้นทาน ทานก็คือการให้ ปลูกต้นศีล ศีลคือการ

ไม่เบียดเบียนกัน เช่น ศีล ๕ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิด

ประเวณ ีไม่พดูปดมดเทจ็ ไม่เสพสรุายาเมา เรยีกว่าเป็นการปลกูต้นไม้

ที่ดีขึ้นมาในใจ ปลูกต้นธรรมะ ปลูกทาน ปลูกศีล ปลูกภาวนา ภาวนาก็

คอืการท�าจิตใจให้สงบ การท�าจติใจให้ฉลาด ให้มสีติให้มปัีญญา ให้รู้ทนั 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ้าเรารูทั้นความโลภ ความโกรธ ความ

หลงแล้ว เราก็จะสามารถก�าจดัความความโลภ ความโกรธ ความหลงได้

อานิสงส์ผลที่เกิดจากการปลูกต้นธรรมะชนิดต่างๆ ก็จะท�าให้เรา

ได้เจริญรุ่งเรืองในภพชาติ ได้พัฒนาจากมนุษย์ไปเป็นเทพ เป็นพรหม 

เป็นพระอรยิเจ้า ได้บรรลมุรรคผลนพิพานไปในทีสุ่ด ก็เกดิจากการทีเ่รา

ปลกูฝังคณุธรรมความดงีามต่างๆ แทนทีจ่ะปล่อยให้กเิลส คอื ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง มันเจริญงอกงามขึ้นมาในจิตในใจ แล้วก็สร้าง 

ความทกุข์ สร้างความวุ่นวาย แล้วกส็ร้างความเสือ่มให้กบัภพชาตขิองเรา  

จากมนุษย์ก็จะเสื่อมลงไปเป็นเปรต เป็นเดรัจฉาน เป็นผี ไปตกนรก 
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นีเ่ป็นผลทีเ่กิดจากการทีเ่ราปล่อยให้ความโลภ ความโกรธ ความหลง  

เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเรา เป็นตัวสั่งการให้เราคิด ให้เราพูด ให้เรา

ท�าในสิ่งที่ไม่ดีที่มีแต่โทษ ก็จะเป็นอย่างนั้น ถ้าเราปล่อยให้ธรรมะเป็น

ผู้สั่งการให้เราท�า ธรรมะก็จะดึงเราขึ้นสู่ที่สูง พาให้เราอยู่ห่างไกลจาก

ความทุกข์ จากความวุ่นวายใจทั้งหลาย

ดังนั้น เราจึงต้องพยายามปลูกฝังธรรมะให้เกิดขึ้นในจิตในใจ 

ในเบื้องต้นเราก็ต้องไปหาเมล็ดพืชของธรรมะก่อน ก็คือเราต้อง 

ไปศึกษาไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากผู้ที่มีธรรมะ เช่น จากพระพุทธเจ้า  

จากพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย ท่านเป็นผู้ที่มีเมล็ดพืชของธรรมะ 

เวลาเราไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดี จากพระอริยสงฆ์ก็ดี  

กเ็ป็นการไปรบัเมล็ดพชืของธรรมะมาปลกูฝังไว้ในจติในใจ พระพทุธเจ้า

ก็ทรงสอนให้เราท�าความดี ให้เราละบาป ให้เราก�าจัดความโลภ  

ความโกรธ ความหลง ถ้าเราเอาเมล็ดพืชเหล่าน้ีมาปลูกในจิตในใจ 

ของเรา ต่อไปเรากจ็ะมีธรรมะเป็นผูพ้าเราหรอืเป็นผูส้ัง่การให้เราไปท�า

แต่ส่ิงท่ีมคีณุมปีระโยชน์ กเิลส คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลงต่างๆ  

ก็จะไม่มีก�าลังที่จะสั่งให้เราไปท�าในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้ เพราะ “ธรรมะ

ย่อมชนะอธรรม” นั่นเอง
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ธรรมะ กค็อืค�าสอนของพระพุทธเจ้า อธรรม ก็คือค�าสอนของกเิลส  

เวลากิเลสสอนให้เราโลภ สอนให้เราอยาก สอนให้เราโกรธ สอนให ้

เราเกลยีด สอนให้เราหลง รกัสิง่นัน้รกัสิง่นี ้ชอบสิง่นัน้ชอบสิง่นี ้เหล่านี้

เรยีกว่าเป็นเรือ่งของกเิลสทัง้ส้ิน เราอย่าไปโลภ อย่าไปโกรธ อย่าไปรกั 

สิ่งนั้นสิ่งนี้ อย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อย่าไปเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ดี เพราะ

ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับธรรมะ สิ่งต่างๆ ในโลกน้ีดีก็ดีเพียง 

ชั่วระยะเวลาสั้นๆ เพราะสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอน 

มันไม่คงเส้นคงวา มันไม่ดีไปเสมอ เช่น อาหารที่เรารับประทาน เวลา

ที่เราท�าเสร็จใหม่ๆ ตั้งอยู่บนโต๊ะ มันก็ดี แต่ถ้าเราทิ้งไว้สักวันสองวัน  

มันก็จะบูดเน่าเสียไปกลายเป็นของไม่ดีไป ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้  

ดเีพยีงเดีย๋วเดยีวแล้วเดีย๋วกก็ลายเป็นของไม่ดไีป ของต่างๆ ทีเ่ราซือ้มา

ใหม่ๆ กด็ ีใช้ได้ด ีพอใช้ไปสกัระยะหนึง่มนัก็เร่ิมเสยี มนัจงึไม่ให้ความสุข 

กบัเราไปเสมอ แต่ความหลงของเราจะหลอกให้เราคดิว่าสิง่นัน้กดี็ สิง่นี้

กด็ ีสิง่นัน้กใ็ห้ความสุขกับเรา สิง่นีก้ใ็ห้ความสขุกับเรา แต่มนัไม่คิดแบบ

ปัญญาไม่คิดแบบธรรมะว่ามันเป็นเหมือนเหรียญสองด้าน มันมีด้านดี 

และมีด้านไม่ดี เพราะมันมีการเจริญและมีการเสื่อม ถ้าความหลงแล้ว 

มันจะไม่มองด้านเส่ือม มันจะไม่มองด้านไม่ดี มันจะมองแต่ด้านด ี

อย่างเดียว อย่างนี้เรียกว่าเป็นความหลง 
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ถ้าเราเห็นอะไรดีนั่นแสดงว่าเราหลงแล้ว เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง

มนัมีท้ังดแีละไม่ดคีวบคู่กนัไป ไม่อย่างนัน้คนเราแต่งงานกนัแล้วกไ็ม่ต้อง 

หย่ากนั แต่งงานแล้วกอ็ยูก่นัไปตลอด เพราะมนัจะต้องดีไปตลอด แต่มนั 

ไม่ได้เป็นอย่างนั้น เวลาแต่งใหม่ๆ ต่างคนก็ต่างดี พอแต่งไปไม่นาน 

ก็กลายเป็นไม่ดีไป ต้องมาทะเลาะวิวาท ต้องมาโกรธมาเกลียดกัน  

ต้องมาท�าลายกนั กเ็พราะความไม่ดขีองคนเราน้ีเอง คนเรากม็ทีัง้สองด้าน  

มีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดี เวลาที่เราพบกันใหม่ๆ เจอกันใหม่ๆ เราจะ

เอาด้านที่ดีออกมาอวดออกมาโชว์กัน แต่พออยู่ร่วมกันแล้วทีนี้เราก็จะ

เอาด้านที่ไม่ดีออกมา เป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกคน นอกจากพระพุทธเจ้า

กบัพระอรหนัต์เท่านัน้ทีท่่านได้ช�าระด้านทีไ่ม่ดหีมดไปแล้ว เหลือแต่ด้าน 

ที่ดีอย่างเดียว 

ถ้าเราอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์แล้ว จะได้แต่สิ่งที่ดี

เสมอ แต่สิ่งที่ดีของท่านอาจจะไม่ดีกับเราก็ได้ เพราะกิเลสคือตัวที่ไม่ดี 

ในตัวเราไม่ชอบสิ่งที่ดีนั่นเอง เช่น เราไม่ชอบให้ท่านดุด่าว่ากล่าว 

ตักเตือนเรา แต่สิ่งที่ท่านว่ากล่าวตักเตือนเรานั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์

กบัเรา เพราะจะช่วยให้เราได้ก�าจดัสิง่ทีไ่ม่ดอียูภ่ายในใจของเรา แต่กเิลส 

ทีเ่ป็นสิง่ท่ีไม่ดมีนัไม่ยอม เพราะเท่ากบัเป็นการไปฆ่าตวัมนัน่ันเอง มันจงึ 
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ต้องต่อสู้ เวลาเราอยู่กับครูบาอาจารย์ พระที่ท่านเป็นพระอรหันต์  

เป็นผู้ที่สิ้นกิเลสแล้ว ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ด่าไม่ว่าเรา ถ้าท่าน

เห็นว่าเรายังมส่ีวนทีไ่ม่ดอียู่ ท่านก็ต้องช่วยเรา แก้ให้เราด้วยการบอกเรา 

ว่าตอนนีเ้ธอก�าลงัท�าในสิง่ทีไ่ม่ดนีะ ก�าลังโลภ ก�าลงัโกรธ ก�าลงัหลงอยู่ 

ต้องพยายามแก้ไข ต้องพยายามก�าจัดมัน อย่าไปหลงอยากได้ส่ิงน้ัน 

สิง่นี ้อยากเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างนี ้สิง่ต่างๆ ในโลกนีม้นัไม่มคีณุประโยชน์ 

เท่ากับการมีธรรมะอยู่ในใจของเรา

ถ้าใจเราไม่อยากไม่โลภซะอย่างแล้ว มันแสนจะสุขแสนจะสบาย  

จะเป็นอย่างไร จะอยูอ่ย่างไร กไ็ม่เป็นปัญหาอย่างไร แต่ถ้าเรามคีวามโลภ 

ความอยากแล้ว เราก็อยากจะให้เป็นอย่างน้ันเป็นอย่างนี้ อยากจะให้

คนนั้นคนนี้ดีกับเราอย่างนั้นดีกับเราอย่างน้ี ไม่อยากให้เขาร้ายกับเรา 

อย่างนี้เป็นต้น นี่เรียกว่าความหลง

ความหลงท�าให้เราอยาก อยากกับคนนั้นอยากกับคนนี้ อยากกับ 

สิ่งนั้นอยากกับสิ่งนี้ แล้วเมื่อไม่ได้ตามความอยากเราก็เสียอกเสียใจ 

เศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลบั นีเ่ป็นผลทีเ่กดิจากการให้ความหลง 

มนัหลอกใจของเราให้ไปอยาก ไปชอบ ให้ไปเหน็ว่าสิง่นัน้ดสีิง่นีด้ ีคนนัน้ดี 

คนนี้ดี อย่างนี้เรียกว่าเป็นความหลง ถ้าเป็นความไม่หลงแล้วจะเห็น 
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ทั้งสองด้าน เห็นทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดี เห็นทั้งด้านที่เจริญและเห็น

ด้านท่ีเสือ่ม ไม่มใีครอยู่ในโลกนีไ้ปตลอด สกัวนัหน่ึงกต้็องตายจากกนัไป  

แต่เรามักจะมองไม่เห็นกัน เราคิดว่าเราได้อะไรมาแล้ว เขาจะต้องอยู่

กับเราไปตลอด จะต้องดีไปตลอด จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

เราจงึต้องมาเปลีย่นความคดิของเราใหม่ ต้องคดิแบบพระพทุธเจ้า 

คดิแบบพระอรหันต์ทัง้หลายคดิกนั คอืต้องคดิทัง้สองด้าน คดิทัง้ด้านเจริญ

และด้านเสื่อม คิดทั้งด้านที่สวยงามและด้านที่ไม่สวยงาม ร่างกายของ

คนเรามีทั้งด้านที่สวยงามและท่ีไม่สวยงาม เวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดู

สวยงาม พอเวลาแก่ลงไปก็ไม่สวยงาม เวลาดูข้างนอกก็สวยงาม ถ้าดู

เข้าไปข้างในก็ไม่สวยงาม นี่คือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้  

ถ้าเราเหน็ทัง้สองส่วนของทกุส่ิงทกุอย่างแล้ว เราจะไม่หลงอยากได้อะไร

กับส่ิงต่างๆ ในโลกนี้ เพราะเราจะเห็นว่านอกจากความสุขแล้วมันก็มี

ความทุกข์ตามมาด้วย ได้อะไรมา ได้ความสุขจากสิ่งนั้นแล้ว ก็ต้องได้

ความทุกข์จากสิ่งนั้นด้วย ได้สามีได้ภรรยามา ก็มีความสุขกับสามีกับ

ภรรยา แล้วในขณะเดยีวกันกต้็องมาทกุข์กบัสามทีกุข์กบัภรรยา เวลาสาม ี

หรือภรรยาเปลี่ยนไปเปลี่ยนนิสัยไป จากการเป็นคนว่านอนสอนง่าย

กลายเป็นคนดื้อ จากการที่เป็นคนดีกลายเป็นคนไม่ดี หรือจากคนที่มี



ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

84

รูปร่างหน้าตาดีกลายเป็นคนรูปร่างไม่ดีไป พิกลพิการไป อย่างน้ีก็จะ

ท�าให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา 

ดงันัน้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหมัน่ปลกูฝังธรรมะให้มากๆ 

เพราะธรรมะนีแ่ลจะเป็นตวัทีจ่ะไปก�าจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง  

เมื่อเราไม่มีความโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว ใจของเราก็จะคิดแต่ 

สิ่งที่ดี เม่ือคิดแต่ส่ิงท่ีดีก็จะพูดแต่ส่ิงท่ีดี ท�าแต่สิ่งที่ดี เมื่อพูดท�าแต ่

สิง่ทีด่ ีผลทีด่กีจ็ะตามมา คอืความสขุและความเจริญทัง้ในทางโลกและ 

ในทางธรรม ในปัจจุบนัเรากจ็ะอยูอ่ย่างร่มเยน็เป็นสุข มีแต่มิตรมีแต่เพือ่น  

ไม่มศีตัร ูไม่มคีนเกลียดชงั มแีต่คนรกั มแีต่คนช่ืนชมยนิดี แล้วเรากจ็ะไม่มี

ความทกุข์ภายในใจ ใจของเรากส็งบเยน็สบาย เพราะไม่มอีะไรมาหลอก

ให้เราไปกังวลไปห่วง เพราะเราเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ดีจริงๆ  

เราจึงไม่ได้ไปยดึไปติดหรอืไปต้องการส่ิงต่างๆ ในโลกนี ้เรามีสิง่ทีด่กีว่า 

อยู่ในใจของเราก็คือธรรมะ 

ธรรมะน่ีแลทีจ่ะท�าให้ใจของเราสงบ ให้เยน็ให้สขุให้สบายให้อยูไ่ป

ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรภายนอก ภายนอกก็เพียงแต่มีปัจจัย ๔ ไว้ดูแล

รกัษาร่างกายเท่านัน้กพ็อแล้ว แต่สิง่อย่างอืน่นัน้ไม่จ�าเป็น ไม่มกีไ็ม่ตาย 
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อยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีลมหายใจ อยู่ไม่ได้ สิ่งที่จ�าเป็นจริงๆ ก็คือ ลมหายใจ 

อาหาร น�้า ที่เราต้องรับประทานเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเท่านั้น แต่ถ้า

มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็พอแล้ว 

เราหันมาสร้างสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราดีกว่า 

ก็คือสร้างธรรมะ ด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรม ฟังแล้วก็น�าเอาส่ิงที่เรา

ได้ยินได้ฟังไปคิดอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่ฟังหนเดียวแล้วก็ไม่คิดอีก ถ้าไม่คิด

มันก็ลืม เพราะมีเรื่องอื่นมาชวนให้เราคิด เช่น เรื่องงานเรื่องการ เรื่อง

ครอบครัว เรื่องอะไรต่างๆ มากมาย แต่ถ้าเราเอาธรรมะมาควบคู่กับ

ความคดิ มนักจ็ะไปด้วยกนัได้ เราคดิเร่ืองครอบครัว เรากเ็อาธรรมะมา

คดิว่าครอบครวัของเรากไ็ม่เทีย่งแท้แน่นอน ปัญหาของเรากไ็ม่เทีย่งแท้

แน่นอน มันเกดิขึน้มาได้เดีย๋วมนักด็บัของมนัได้ ถ้าเราแก้ไม่ได้ กป็ล่อย

มันไปตามเรื่องของมันก็ได้ เราไม่ต้องไปกังวลกับมัน อย่างนี้ก็เรียกว่า

คดิกบัธรรมะ อย่าคดิกบักเิลส คดิแบบกเิลสคอืต้องแก้ให้ได้ ถ้าแก้ไม่ได้

กร้็องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสยีใจ อย่างนีแ้สดงว่าขาดธรรมะ ถ้ามธีรรมะ

จะต้องยอมรบัความจรงิว่าบางอย่างกแ็ก้ได้ บางอย่างกแ็ก้ไม่ได้ แต่สิง่ที่

เราแก้ได้ป้องกนัได้กค็อืความทกุข์ในใจของเรา ถ้าเรายอมรบัความจริง

ว่ามันเป็นอย่างนี้ เรื่องมันเป็นอย่างนี้ เราท�าได้เท่านี้ เราพอใจกับมัน 
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ไม่มีใครที่ไหนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวร
นอกจากตัวเราเอง 
เราต้องสร้างเจ้ากรรมนายเวรที่ดี
ให้เกิดขึ้นด้วยการศึกษาพระธรรมค�าสอน
แล้วก็ปฏิบัติตาม 
แล้วเราก็จะมีเจ้ากรรมนายเวรที่ดี
ที่จะส่งให้เราไปสู่ที่ดีต่อไป 
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เราก็ไม่ทุกข์ใจ เราแก้ความทุกข์ใจได้ แต่ถ้าเราไม่พอใจ เราต้องการ

ให้มันเป็นไปตามใจของเรา ตอนนั้นเราจะทุกข์ใจ เพราะมันไม่เป็นไป

ตามที่เราต้องการ 

ดังนั้น นอกจากได้ยินได้ฟังแล้ว เราต้องเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆ เวลา

อยากจะได้อะไรก็ต้องใช้ธรรมะเข้าไปสกัด เวลาโกรธก็ต้องใช้ธรรมะ

เข้าไปดับ เวลาหลงก็ต้องใช้ธรรมะเข้าไปยุติมัน ถ้าท�าอย่างนี้แล้วเรา

จะมีธรรมะมากขึ้นไปเรื่อยๆ ในจิตใจ เป็นการปลูกเป็นการท�านุบ�ารุง

ธรรมะให้เจริญเติบโต เหมือนกับต้นไม้ เราปลูกแล้ว เราก็ยังต้องคอย

ดแูลรกัษา หมัน่พรวนดนิ ให้น�า้ให้ปุย๋ หมัน่ดแูลรกัษาไม่ให้วชัพชืต่างๆ มา

แย่งอาหารของต้นไม้หรอืแมลงต่างๆ มากดัท�าลายต้นไม้ ฉนัใด ธรรมะ

ที่เราได้รับจากพระพุทธเจ้าก็ดี จากพระอริยสงฆ์สาวกก็ดี เมื่อเรารับ

ไปแล้ว เราต้องเอาไปเจริญต่อ เอาไปคิดต่ออยู่เรื่อยๆ วันๆ หนึ่งเรามี 

เวลาคิดได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงนอกจากเวลาท่ีเรานอนหลับเท่าน้ัน  

เพราะฉะน้ัน อย่าปล่อยให้ความคิดของเราไปโดยไม่มีธรรมะเป็น 

พี่เลี้ยงเป็นผู้คอยประกบ เวลาคิดไม่ดีเราจะได้มีธรรมะไว้เบรคได ้

ไว้หยุดได้ แล้วชีวิตของเรากจ็ะมแีต่เจรญิก้าวหน้าไปเรือ่ยๆ ความสขุ 

กจ็ะมมีากข้ึน ความทกุข์ความวุ่นวายก็จะมีน้อยลง ความเส่ือมก็จะมี
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น้อยลง ต่อไปภพชาติของเราก็จะมีแต่ภพชาติที่ดี จะเกิดแต่ในสุคติ 

จนกว่าจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปในที่สุด 

นี่คือเรื่องของเจ้ากรรมนายเวร ไม่มีใครที่ไหนที่เป็นเจ้ากรรม

นายเวรนอกจากตัวเราเอง เราต้องสร้างเจ้ากรรมนายเวรที่ดีให้เกิดขึ้น

ด้วยการศกึษาพระธรรมค�าสอนแล้วกป็ฏิบตัติาม แล้วเราก็จะมเีจ้ากรรม

นายเวรที่ดีที่จะส่งให้เราไปสู่ที่ดีต่อไป 

จึงขอฝากเรื่องการมาวัดเพ่ือมาสร้างเจ้ากรรมนายเวรที่ดีให้ท่าน

ได้น�าไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป 

การแสดงก็เห็นว ่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว ้เพียงเท่านี้  

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุญกุศล 

ทีท่่านได้มากระท�ากนัในวนันี ้จงเป็นเหตเุป็นปัจจัยให้ท่านมแีต่ความสขุ 

และความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอญ
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจที่

พระพทุธเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้ให้ เนือ่งจากท่ีพระองค์ได้ทรงตรสัสอน

ไว้ตอนก่อนทีจ่ะเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานว่า “จงยงัประโยชน์ส่วนตนและ

ส่วนท่านให้ถงึพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถดิ” ทรงตรัสไว้ก่อนล่วงหน้า 

ว่า “สังขารเป็นของไม่เที่ยง มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วต้องดับไป”  

เมื่อสังขารร่างกายของเราแตกดับไปแล้ว เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได ้

ท�าประโยชน์ท้ังกบัตวัเราเองและกบัผูอ้ืน่ เราจะท�าได้กต็อนทีเ่รายงัมชีวีติ 

อยู่คือในขณะนี้ในวันนี้ แต่พรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไป ถ้าเรา

คอยผัดวันประกันพรุ่ง มันก็จะติดเป็นนิสัยไป พอวันน้ีก็บอกว่าพรุ่งน้ี 

ค่อยท�าก็ได้ พอถึงพรุ่งนี้ก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยท�าก็ได้ ก็จะบอกอย่างนี้ 

ไปเรือ่ยๆ จนไม่มโีอกาสได้ท�าความด ีไม่ได้สร้างบญุสร้างกศุล พอเผลอไป 

เดี๋ยวเดียว เอ้า เจ็บไข้ได้ป่วยและถึงแก่ความตายไปแล้วก็มีมากมาย 

เพราะชีวิตของคนเรานี้เหมือนแขวนไว้บนเส้นด้าย ไม่รู้จะขาดเมื่อไหร่ 

เส้นด้ายนีเ้ป็นเส้นทีเ่ปราะบางมาก เส้นชวิีตของเรากเ็ป็นเส้นทีเ่ปราะบาง

เช่นเดียวกัน ไม่มีใครรับรองแทนใครได้ว่าจะอยู่ไปจนถึงอายุนั้นอายุนี้

ดังนั้น เราจึงควรที่จะฉกฉวยโอกาสเวลาที่เรามีอยู่ในขณะนี้ ว่าง

วนัไหน ไม่ต้องท�าธรุะอะไร กใ็ห้รบีมาท�าบญุมาสร้างกศุลกนั เพราะบญุ
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และกุศลนี้จะเป็นที่พึ่งของเรา จะพาให้เราได้ไปสู่สุคติ ให้ได้ไปเกิดบน

สวรรค์ ให้ได้เป็นเทพเป็นพรหม ให้ได้เป็นพระอริยเจ้า อยูท่ีบ่ญุกศุลทีเ่รา 

กระท�ากันนี้ หรือถ้าเราสามารถท�าได้จนครบถ้วนบริบูรณ์ในขณะที่เรา

ยังมีชีวิตอยู่ เราก็จะได้บรรลุถึงพระนิพพานเลย

ถ้าถงึพระนพิพานก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกดิอีกต่อไป ไม่ต้องไป 

ทกุข์กบัการแก่ การเจ็บ การตาย การพลดัพรากจากกนั เพราะพระนิพพาน 

เป็นที่ไม่มีความแก่ ไม่มีความเจ็บ ไม่มีความตาย ไม่มีความทุกข์ มีแต่

ความสุขไปตลอดอนันตกาล 

พวกเราจึงไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่กระท�าความดี  

เราต้องคอยเตือนถามตัวเราเสมอว่า ขณะน้ีเราก�าลังท�าอะไรกันอยู่ 

ก�าลังท�าความดกีนัหรอืเปล่า ก�าลงัท�าบญุกนัหรอืเปล่า ถ้าเราไม่ท�า กค็วร 

รีบๆ ท�าเสีย เพราะความดีและบุญเป็นเหมือนกับทรัพย์สมบัติข้าวของ

เงินทอง เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ เป็นทรัพย์ภายใน เป็นที่พึ่งของใจได้ 

ทั้งในปัจจุบันคือในชาตินี้ และในภพชาติที่จะตามมาต่อไป 

อย่ารอให้เราตายไปแล้ว แล้วค่อยให้คนอืน่เขาท�าบญุอทุศิส่วนกศุล 

ให้กบัเรา เพราะบญุอทุศินีเ้ป็นบญุทีน้่อยมาก และเจาะจงเฉพาะสตัว์โลก 
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ชนิดเดียวคือพวกเปรตเท่านั้น ถ้าเราตายไป เราไปตกนรก เราก็ไม่

สามารถรบับญุอทุศิทีเ่ขาท�าอทุศิไปให้กับเราได้ ถ้าไปเกดิเป็นเดรัจฉาน 

กห็ากินเองได้ ถ้าเป็นมนษุย์ เป็นเทวดา เป็นพรหม กม็บีญุมากกว่าทีเ่ขา 

อุทิศให้กับเรา มีสัตว์โลกชนิดเดียวที่เรียกว่าเปรตเท่านั้นที่สามารถ 

รับส่วนบุญส่วนกุศลได้ และเป็นส่วนน้อยมากเพราะเปรตมีปากเป็น

เหมือนรูเข็ม ท้องเป็นเหมือนสระน�้า ถึงแม้จะหิวจะอยากจะต้องการ

อาหารต้องการบญุมากน้อยเพยีงไรกต็าม แต่ปากมันเท่ากบัรูเขม็ มันก็ 

รับได้เพียงทีละเล็กทีละน้อยเท่านั้นเอง 

นี่คือฐานะของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว แล้วรอรับส่วนบุญส่วนกุศลจาก 

ผู้ทีย่งัมชีวีติอยู ่เพราะในขณะทีม่ชีวีติอยูน่ัน้ไม่เคยคดิท�าบญุท�าทานเลย  

มัวแต่จะหาเงินหาทองหาความสุขให้กับตนด้วยวิธีที่ไม่ถูกศีลถูกธรรม 

พอตายไปกต้็องกลายเป็นเปรตไป แล้วกต้็องมารอรบัส่วนบญุส่วนกศุล 

ได้ทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะไปเกิดใหม่ได้ ไปเกิดเป็นมนุษย์ เป็น

เดรัจฉาน หรือเป็นอะไรต่อไป ดังนั้น อย่าไปคิดว่าบุญอุทิศนี้เป็นบุญที่

ส�าคญั แต่ทีเ่ราท�ากนัเพราะว่าเรามคีวามผูกพนักนักบัผู้ทีล่่วงลบัไปแล้ว  

ความจริงเราไม่อยากจะให้เขาต้องมารับบุญอุทิศส่วนนี้เลย เพราะ

เท่ากบัให้เขาเป็นเปรตนัน่เอง ถ้าเขาไม่มารับบญุอทุศิกแ็สดงว่าเขาไปดี 
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หรือถ้าเขาไปร้าย เช่น เขาไปตกนรกก็เหมือนไปถูกจับขังอยู่ในคุก  

แล้วไม่มีโอกาสให้คนข้างนอกไปเยี่ยมเยียนไปส่งข้าวปลาอาหารให้  

แต่ถ้าไปเกดิเป็นมนษุย์ เป็นเทพ เป็นพรหม กไ็ปอยูอ่ย่างสุขอย่างสบาย

เป็นเหมือนมหาเศรษฐ ีบญุอทุศิทีพ่วกเราส่งไปให้กไ็ม่มคีวามหมายอะไร 

เพราะเป็นเหมือนกับเศษเงินที่เราให้ขอทานนั่นเอง

ดงันัน้ พระพทุธเจ้าจงึทรงเตือนพวกเราให้เตอืนตนเองอยูเ่สมอว่า

สงัขารเป็นของไม่เทีย่ง คอืร่างกายชวีติของเรานีม้นัไม่แน่นอน เราไม่รู ้

จะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ เเล้วเมื่อเราไปแล้วเราก็ต้องอาศัยบุญกุศลที่เรา 

ได้สร้างได้ท�ากนัในปัจจบุนันี ้ถ้าเราท�าไว้มากเรากจ็ะมีบญุกศุลมาก กจ็ะ 

พาให้เราได้ไปเกิดที่ดี ได้เป็นมนุษย์ ได้เป็นเทพ ได้เป็นพรหม ได้เป็น

พระอริยเจ้า ถ้าเราไม่สะสมบุญแต่เราสะสมบาป ท�าผิดศีลอยู่เร่ือยๆ 

ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี พูดปดมดเท็จ โกหก

หลอกลวง เสพสุรายาเมา อยู่เรื่อยๆ ตายไปเราก็ต้องไปเกิดในอบาย 

ไปเป็นเดรัจฉานบ้าง เป็นเปรตบ้าง เป็นผีบ้าง หรือไปตกนรก เพราะนี่ 

คือหลักกรรม 

หลักกรรม ก็คือหลักของเหตุและผล กรรม ก็คือเหตุ กรรม คือ

การกระท�า ผลก็คือสุขหรือทุกข์ เจริญหรือเสื่อม ภพที่ดีหรือภพที่ไม่ดี
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เป็นผลทีเ่กดิจากการกระท�าของเราในแต่ละวนั วนัๆ หนึง่นีเ้ราท�ากรรม

อยู่ตลอดเวลาโดยทีเ่ราไม่รูส้กึตวั เพราะกรรมนีมี้อยู่ ๓ ทางด้วยกนั คอื 

ทางกาย ทางวาจา และทางใจ เราตื่นขึ้นมาเราคิดถึงเรื่องนั้นเราคิดถึง

เรื่องนี้ เราก็เริ่มท�ากรรมแล้ว ถ้าคิดเรื่องดีก็เป็นกุศล ถ้าคิดเรื่องไม่ดีก็

เป็นอกุศล ถ้าเป็นเรื่องกลางๆ คือ ไม่ใช่เรื่องดีและไม่ใช่เรื่องไม่ดี ก็จะ

ไม่เป็นบญุและไม่เป็นบาป ไม่เป็นกศุลและไม่เป็นอกศุล เราคดิอยูต่ลอด

เวลา เมื่อคิดแล้วเราก็สั่งการไปที่วาจา สั่งการไปที่กาย ให้พูดอย่างนั้น

พูดอย่างนี้ ให้ท�าอย่างนั้นท�าอย่างนี้ ก็กลายเป็นกรรม เป็นบุญเป็นบาป

ขึ้นมา ถ้าท�าไปแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น เช่น ไปเบียดเบียน 

ผู้อื่นด้วยการฆ่าสัตว์ ฆ่าเขา เอาทรัพย์ของเขามาโดยที่เขาไม่อนุญาต 

ไปแย่งสามีแย่งภรรยาของผู้อื่นมา อย่างนี้เรียกว่าเป็นการท�าบาป

เมื่อท�าบาปแล้ว ผลก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีคือในใจเรา ใจของเรา 

ก็เสื่อมลงไป เป็นเหมือนกับถูกตัดคะแนน ถ้าเป็นนักเรียนก็เหมือนกับ 

คุณครูตัดคะแนนว่าท�าไม่ดี คะแนนความประพฤติก็เลยถูกตัดไปจาก 

๑๐๐ ก็เหลือ ๙๙ ถ้าท�าไม่ดีอยู่เรื่อยๆ ก็จะถูกตัดลงไปเรื่อยๆ จนไม่มี 

อะไรจะให้ตัดอีก ก็แสดงว่าเสื่อมจากความดีแล้ว เสื่อมจากความเป็น 

มนษุย์แล้ว กจ็ะต้องไปเป็นสัตว์ในอบายในระดบัต่างๆ ขึน้อยู่กบับาปกรรม 

ที่ท�าไว้ว่าได้ท�าไว้มากน้อยเพียงไร 
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นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เห็น เห็นว่าใจนี่แลคือ 

ผู้ที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิด หลังจากที่ร่างกายนี้แตกดับไปแล้ว ใจนี้ 

จะต้องไปเกดิใหม่ แต่ใจนีเ้ป็นสิง่ทีเ่ราไม่สามารถมองเหน็ได้ด้วยตาเปล่า  

เราต้องเห็นด้วยใจ ใจจะต้องมีแสงสว่าง คือเรียกว่าต้องมี “ตาใน” 

ปรากฏขึ้นมา

การที่จะท�าให้ “ตาใน” ปรากฏขึ้นมาได้ก็ต้องเริ่มจากการท�าบุญ 

ให้ทาน แล้วก็รักษาศีล แล้วก็ปฏิบัติธรรม ที่เรียกว่า ภาวนา ท�าจิต 

ให้สงบเป็นสมถภาวนา แล้วก็ท�าจิตให้รู้แจ้งเห็นจริง เรียกว่า วิปัสสนา 

นี่คือวิธีที่จะท�าให้ปรากฏมี “ตาใน” ขึ้นมา หรือมีแล้วก็ให้ลืมตาขึ้นมา 

ขณะนี ้“ตาใน” ของเรามันมืดบอดด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง  

จงึท�าให้ไม่เห็นตัวใจนี ้ไม่รูว่้าใจนีเ้ป็นผูท้ีจ่ะต้องไปเกดิ ต้องไปรบัใช้บญุ

ใช้กรรมต่อไป มีพระพทุธเจ้าและพระอรหนัต์ทัง้หลายเท่านัน้ทีม่ ี“ตาใน”  

ที่สามารถเห็นใจได้ เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายได้  

เห็นว่าท�ากรรมอย่างนี้ก็จะต้องไปรับผลในภพนั้นในภพน้ี ถ้าท�าบุญ 

ก็เห็นว่าจะได้ไปรับผลในภพนั้นในภพนี้ เห็นได้อย่างชัดเจน พวกเรา 

ก็สามารถเห็นได้ แต่ก่อนที่จะเห็นได้เราก็ต้องเช่ือพระพุทธเจ้าก่อน  

เชือ่พระธรรมค�าสอน เชือ่พระอรยิสงฆ์สาวกทัง้หลายทีส่ัง่สอนให้เราท�า 
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“ตาใน” ของเราให้สว่างขึ้นมา ให้ลืมขึ้นมา ด้วยการก�าจัดความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ที่ปกปิดหุ้มห่อ “ตาใน” ไว้ ท�าให้ไม่สามารถเห็น

เรื่องของกรรม เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดได้ 

คนท่ีไม่มีตาในจึงเป็นคนที่ไม่กลัวบาปกันน่ันเอง กล้าท�าบาป 

เพราะกลัวอดตายเสียมากกว่า กลัวความทุกข์ยากล�าบาก อยากจะมี

ความสขุแบบง่ายๆ กเ็ลยท�าบาปท�ากรรมกนั แทนทีจ่ะตัง้ใจไปโรงเรยีน

เรยีนหนงัสอืเรยีนให้จบ เมือ่จบแล้วกอ็อกมาท�ามาหากนิ ได้เงินเดอืนมา 

ค่อยเอาเงินนี้ไปซื้อของที่ตนเองอยากได้ กลับไม่ท�าอย่างนี้ เวลาพ่อแม่ 

ให้ไปโรงเรียนก็หนีโรงเรียน อยู่ท่ีโรงเรียนก็ไม่สนใจฟังคุณครูสอน  

อยู่ในห้องก็คุยกับเพื่อน เล่นกับเพื่อน คุณครูพูดอะไรก็ไม่ได้เข้าไปในหู  

ไม่ได้เข้าไปในใจ ก็ไม่รู้เรื่องที่คุณครูก�าลังสอนอยู่ พอถึงเวลาสอบ 

ก็สอบไม่ได้ สอบตก จะเรียนซ�้าชั้นก็อายเพื่อน ก็เลยออกจากโรงเรียน 

ไปแล้วก็ไปอยู่แบบเกเร ไม่สนใจที่จะท�ามาหากินด้วยสัมมาอาชีพ  

พอต้องการใช้เงินก็เลยต้องไปลักไปขโมยไปปล้นไปจ้ี แล้วไม่ช้าก็เร็ว 

กต้็องถกูเจ้าหน้าทีต่�ารวจจับเข้าคกุเข้าตะรางหรอืถ้าต่อสูก้อ็าจจะถกูยงิ

ตายไป นีเ่ป็นเพราะว่ามคีวามมดืบอด มคีวามหลงครอบง�าจติใจ ไม่เหน็

โทษของการกระท�าบาป
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นี่เป็นเพียงส่วนที่เราเห็น เป็นผลที่เราเห็นในโลกนี้เท่านั้น แต่เรา 

ไม่เห็นผลท่ีจะตามมาอีกเมื่อต้องไปเกิด อย่าไปคิดว่าเม่ือตายไปแล้ว

กรรมทีเ่ราท�านีก้เ็ป็นอนัหมดไป ไม่มผีลตามมา ไม่ใช่อย่างนัน้ ยงัมีตามเรา 

ไปอีก จะเป็นตัวส่งให้เราต้องไปเกดิเป็นเดรจัฉานบ้าง ไปตกนรกบ้าง 

ระหว่างเป็นมนุษย์กับเป็นเดรัจฉานจะเลือกเอาอย่างไหน อยากจะกลับ

มาเกดิเป็นมนษุย์หรอือยากจะกลบัมาเกดิเป็นสนัุข เกดิเป็นแมว ชีวติมนั

ต่างกนั มนษุย์นีมี่ความสามารถทีจ่ะหาความสขุใหกับัตนเองได้มากกว่า

เดรัจฉาน เช่น สุนัขหรือแมว แต่ถ้าเรามัวแต่ท�าบาปท�ากรรมอยู่ตลอด

เวลา เราก็ไม่มีทางที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ 

ถ้าอยากจะกลับเป็นมนุษย์นี้จะต้องรักษาศีล ๕ ไว้ให้ได้ จะรักษา 

ได้มากหรอืน้อยกม็โีอกาส ถ้ารกัษาได้มากกม็โีอกาสมาก ถ้ารกัษาได้น้อย 

ก็มีโอกาสน้อย เพราะเป็นเหมือนกับการแข่งขันกัน เหมือนเวลาเรา

ไปสอบเข้าโรงเรียน ครูเขาก็จะให้นักเรียนสอบ ดูความสามารถก่อน 

นักเรียนที่ได้คะแนนสูงก็จะได้เข้าไปก่อน นักเรียนที่ได้คะแนนน้อยก็จะ

เข้าไปทีหลัง หรืออาจจะไม่ได้เข้าถ้าที่เขาเต็มแล้ว ฉันใด การรักษาศีล

ก็เป็นเหมือนกับการสะสมคะแนนเพื่อจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ แต่เวลา

ไปเกดิเป็นมนษุย์กต้็องไปแย่งกบัคนอืน่ทีเ่ขาสะสมมาเหมอืนกนั เพราะ
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มนษุย์นีเ้ข้าไปอยูใ่นท้องแม่ได้ทลีะคนเท่านัน้ ไม่ได้เกดิเป็นฝงูเหมอืนสนุขั

เหมือนแมว เหมือนมดเหมือนแมลง ต้องรอคิวกัน ปีหนึ่งมนุษย์จะมีลูก

ได้สักคนหนึ่ง และชาติหนึ่งมนุษย์อาจจะมีแค่คนสองคนเท่านั้นเองหรือ

ไม่มเีลย แต่ดวงวญิญาณทีเ่ข้าควิรอทีจ่ะไปเกดิเป็นมนุษย์น้ีมจี�านวนมาก  

ก็ต้องแข่งขันกัน ถ้าใครรักษาศีลได้มากกว่า คนน้ันก็ไปก่อน ใครท่ีมี 

ศีลน้อยกว่าก็ต้องรอไป 

นี่คือความหมายของการมาเกิดเป็นมนุษย์ จะต้องมีศีลเป็นเหตุ

เป็นปัจจัย เหมือนกับต้องตีตั๋ว จะขึ้นรถนี้จะต้องตีตั๋วเขาถึงจะให้เราขึ้น  

ฉันใด จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องตีต๋ัว คือจะต้องรักษาศีลไว้ก่อน  

ถ้ารักษาได้มากก็ได้ไปก่อน รักษาได้น้อยก็ต้องรอไปก่อน แล้วเมื่อมา

เกดิแล้วกย็งัมคีวามแตกต่างกนัหลายอย่างด้วยกัน เพราะนอกจากรักษา

ศลีแล้ว เรากยั็งต้องท�าบญุให้ทานด้วย ต้องฟังเทศน์ฟังธรรม ต้องปฏิบติั 

นัง่สมาธ ิเจรญิปัญญา ถ้าเราท�าน้อย เวลามาเกดิเรากจ็ะได้อานสิงส์น้อย  

เช่น ท�าบญุน้อย มาเกดิกจ็ะไม่ร�า่ไม่รวย ถ้าท�าบญุมาก มาเกดิกจ็ะร�า่รวย  

มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม ถ้าท�าบุญน้อย รูปร่างหน้าตาก็ไม่สวยงาม  

ถ้าท�าบาป กย็งัจะส่งให้เรามาเกดิในอาการไม่ครบ ๓๒ เช่น หหูนวกบ้าง  
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ตาบอดบ้าง แขนขาดบ้าง อายุสั้นบ้าง มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบ้าง 

นี่เกิดจากการท�าบาปมา 

ถ้าท�าบาปน้อยก็จะมาเกดิมร่ีางกายครบถ้วนบรบิรูณ์ อย่างพวกเรานี้ 

ท�าบาปน้อย ได้มาเกิดมีรูปร่างหน้าตาอาการ ๓๒ ครบถ้วนบริบูรณ์ 

สขุภาพสมบรูณ์แขง็แรง ไม่เจบ็ไข้ได้ป่วย แต่จะมอีายยุนืยาวนานหรือไม่ 

ต้องรอดไูปก่อนเพราะไม่รู ้จะรูแ้ต่คนทีต่ายไปแล้ว ถ้าเขาตายไปก่อนวัย 

กแ็สดงว่าเขาท�าบญุมาน้อยหรอืท�าบาปมามาก รักษาศลีมาน้อย ท�าบาป

มามาก เขาก็เลยต้องตายไปก่อนวัย ส่วนบางคนเกิดมาแล้วนอกจาก 

มีทรพัย์มรีปูร่างหน้าตาสวยงาม แล้วยงัมสีตปัิญญาความฉลาด เป็นคน

ที่เรียนเก่ง อย่างนี้ก็มี เพราะชาติก่อนเขาสนใจศึกษาร�่าเรียนหาความรู้ 

อยู่เรื่อยๆ เวลาครูบาอาจารย์สั่งสอน เขาก็ต้ังใจฟัง เพราะเขาท�ามา

จนติดเป็นนิสัย เวลาได้ยินได้ฟังอะไรแล้วจะรู้สึกมีความสุข จะมีความ

ตัง้ใจฟัง แต่ถ้าคนทีเ่ป็นคนโง่หรือคนไม่ค่อยฉลาด กจ็ะเป็นคนทีใ่นอดตี

ไม่ค่อยชอบศึกษาร�่าเรียน ไม่สนใจที่จะฟังผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์

สั่งสอน เวลาท่านพูดท่านสั่งสอนก็ท�าเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ นั่งคิด

เรือ่งน้ันคดิเรือ่งนี ้ก็เลยไม่รูว่้าส่ิงทีค่รบูาอาจารย์สัง่สอนนัน้เป็นอย่างไร 

ก็เลยไม่ได้รับประโยชน์ ก็เลยไม่ฉลาด แล้วก็ติดมาเป็นนิสัย พอมาเกิด
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ในชาตินี้ก็ยังเป็นคนโง่เหมือนเดิมอยู่ แล้วก็ไม่สนใจที่จะศึกษาร�่าเรียน 

พ่อแม่จะส่งให้ไปเรียนหนังสือก็ไม่ไป อยากเที่ยวอยากเล่นอย่างเดียว 

นี่เป็นความแตกต่างกันของพวกเราเนื่องจากบุญกรรมที่พวกเรา 

ได้ท�ามาในอดีตนั้นมีความแตกต่างกันเหมือนกับชาวนาที่ปลูกข้าว  

ถ้าปลกูข้าวไม่เท่ากัน ผลต้นข้าวกจ็ะโตขึน้มาไม่เท่ากนั เช่น คนหน่ึงปลกูอยู่ 

ไร่เดยีว อีกคนปลูกอยู่สิบไร่ อย่างนีต้้นข้าวทีจ่ะโตขึน้มากย่็อมมมีากน้อย 

ต่างกันไป เหมือนกันกับเรื่องของกรรม เร่ืองของการกระท�าของเรา  

ถ้าเราท�าดีมากเรากจ็ะได้ผลดมีาก ถ้าเราท�าดน้ีอยกจ็ะได้ผลดน้ีอย ถ้าเรา 

ท�าบาปมาก เราก็จะได้ผลบาปมาก ถ้าเราท�าบาปน้อยก็จะได้ผลของ 

บาปน้อย ท�าให้พวกเราทกุคนทีม่าเกดินีม้คีวามต่างกนั ถงึแม้จะมาเกดิ

เป็นลูกของพ่อแม่คนเดียวกันก็ตามแต่จะไม่เหมือนกัน รูปร่างหน้าตา

ความสวยงามก็ไม่เหมือนกัน อาการ ๓๒ ก็อาจจะไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ 

คนหนึ่งอาจจะครบ อีกคนหนึ่งอาจจะไม่ครบ คนหนึ่งอาจจะฉลาด  

อกีคนหน่ึงอาจจะโง่ เพราะใจนีไ้ม่ได้มาจากพ่อจากแม่ ใจนีม้าจากชาตก่ิอน  

เช่น พวกเราตายไปแล้ว ใจเราก็ออกจากร่างไป แล้วก็ไปหาร่างใหม่  

น่ีคอืใจเป็นอย่างนี ้พ่อแม่ของเราเป็นเพยีงแต่พ่อแม่ทางร่างกาย พ่อแม่

ให้ร่างกายเรา แต่ใจนี้เป็นของเรา ใจของเรานี้มีกรรมเป็นผู้ให้ก�าเนิด  
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มกีรรมเป็นเผ่าพันธุ ์มกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั ถ้าท�ากรรมดกีจ็ะได้ความสขุ 

และความเจริญ ถ้าท�าความชั่วก็จะได้แต่ความทุกข์และความเสื่อม

นี่คือกรรมเป็นอย่างนี้ เป็นตัวที่มีผลกระทบกับจิตใจ เป็นตัวที ่

สร้างให้ใจนี้เป็นสวรรค์ก็ได้ เป็นนรกก็ได้ เป็นเทพก็ได้ เป็นมนุษย์ก็ได้ 

เป็นเปรตเป็นผกีไ็ด้ อยูท่ีก่รรมนีเ่อง พระพทุธเจ้าจงึทรงตรัสว่ากรรมเป็น

เครื่องจ�าแนกแยกสัตว์ให้เป็นชนิดต่างๆ กัน ให้เป็นมนุษย์ ให้เป็นเทพ  

ให้เป็นเปรต ให้เป็นเดรจัฉาน เป็นกรรมนีเ้ท่าน้ัน กรรมกไ็ม่ใช่ใครทีไ่หน 

ก็คือการกระท�าของพวกเราที่เราท�าอยู่กันตลอดเวลาต้ังแต่ตื่นขึ้นมา 

จนหลับ 

จึงขอให้เราระมัดระวังเรื่องการกระท�าของเรา อย่าปล่อยให้ 

การกระท�าของเราไหลไปในทางบาป ทางทีไ่ม่ด ีพยายามดึงมนักลบัมา  

ถ้ามันจะไปในทางที่ไม่ดีต้องเบรคมันไว้ เหมือนกับรถ เวลารถจะวิ่ง 

แหกโค้ง เราต้องรีบเบรคมันไว้ เวลาจะวิ่งฝ่าไฟแดง เราก็ต้องเบรค 

มนัไว้ ไม่เช่นน้ันมันจะต้องไปชนกันหรอืไปตกเหวท�าให้เกดิความเสยีหาย 

ตามมา ถ้าเรารู้ว่าเราก�าลังจะไปท�าบาป เราก็หยุดเสีย บาปก็ไม่เกิด 

ผลเสียก็ไม่เกิด ถ้าเราคิดว่าเราจะท�าบุญ ก็รีบท�าเสียเลย เพราะชีวิต

ของเราไม่แน่นอน พรุ่งนี้อาจจะไม่มีโลกนี้อยู่ก็ได้ วันนี้อาจจะเป็น 
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วันสุดท้ายของโลกนี้ก็ได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นพวกเราทุกคนก็ต้องตายกัน

ไปหมด ดังนั้น จึงอย่าผัดวันประกันพรุ่ง ขอให้เรารีบท�าความดีในขณะ

ที่เรามีโอกาสเช่นวันนี้ ขอให้ท�าอยู่เรื่อยๆ แล้วเราจะไม่ขาดทุน มาเกิด

แล้วจะไม่เสยีชาติเกดิ เราจะได้ก�าไร เวลาตายไปแล้วไปเกดิใหม่ เราจะ 

ได้ภพชาติที่ดีกว่าเดิม 

จึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อต่อพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

เพราะว่าในขณะน้ีเรายงัไม่ม ี“ตาใน” ทีจ่ะสามารถเหน็ได้อย่างพระพทุธเจ้า 

ทรงรูท้รงเหน็ เรากต้็องเชือ่พระพทุธเจ้าไปก่อน ปฏิบตัไิปก่อน แล้วต่อไป 

เราจะม ี“ตาใน” ปรากฏขึน้มาหรอื “ตาใน” ของเราจะลืมขึน้มา แล้วเรา 

จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น จึงขอให้ท่าน 

จงน�าสิ่งท่ีท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อ

ประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป 

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอกุศล 

ผลบุญท่ีท่านได้มากระท�ากันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่

ความสุขและความเจรญิด้วยอาย ุวรรณะ สขุะ พละ โดยทัว่หน้ากนัเทอญ
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วนันีเ้ป็นวนัท่ีท่านทัง้หลายได้ต้ังใจมาวดัเพือ่มาสร้างบญุสร้างกศุล 

มาปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่า 

“สัตว์ท้ังหลายมกีรรมเป็นของๆ ตน มกีรรมเป็นผูใ้ห้ก�าเนดิ มีกรรม

เป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราจะท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว  

เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น” 

เราเชือ่ในพระธรรมค�าสอนนี ้เรารูว่้าเราจะดเีราจะชัว่ เราจะไปสงู 

หรือไปต�่า ก็อยู่ที่กรรมเป็นผู้ส่งเราไป เป็นผู้ให้ก�าเนิด ชีวิตเรานี้มีพ่อ

แม่อยู่สองฝ่ายด้วยกัน พ่อแม่ทางกาย ก็คือคนที่เราเรียกว่าพ่อว่าแม่ 

นัน่แหละเป็นพ่อแม่ทางกาย ส่วนผูท้ีใ่ห้ก�าเนดิทางใจ กคื็อกรรมของเรา  

เราท�าความดไีว้ กรรมกใ็ห้ก�าเนดิในภพชาตทิีด่ ีได้เกดิเป็นมนุษย์ ได้เกดิ 

เป็นเทพ เกิดเป็นพรหม เราท�ากรรมไม่ดีไว้ กรรมก็จะให้เราไปเกิดใน

ที่ต�่า เป็นเดรัจฉานบ้าง เป็นเปรตบ้าง ไปตกนรกบ้าง 

กรรมเป็นผู้ให้ก�าเนิด กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ ก็คือนิสัยสันดานของเรา

นัน้อยูท่ีก่ารกระท�าของเรา ถ้าเราท�าความด ีเรากม็คีวามดเีป็นเผ่าพนัธุ์ 

ถ้าเราชอบท�าความชั่ว เราก็มีความชั่วเป็นเผ่าพันธุ์ คนเราจึงมีความ 

แตกต่างกนัเพราะในอดตีได้ท�ากรรมมาแตกต่างกนั ถงึแม้จะมามพ่ีอแม่ 
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คนเดยีวกนั แต่นสัิยใจคอไม่เหมือนกัน เพราะนสิยัใจคอไม่ได้มาจากพ่อ 

จากแม่ มาจากกรรม ใจนีก็้มาจากภพก่อน ภพก่อนอาจจะตายจากมนุษย์ 

แล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ หรืออาจจะต้องไปใช้กรรมในนรกก่อน 

แล้วไปเกดิเป็นเปรตก่อน ไปเกดิเป็นเดรัจฉานก่อน กว่าจะได้กลบัมาเป็น 

มนุษย์อีกก็ข้ึนอยู่กับกรรมที่เราท�าไว้ หรือตายไปแล้วจากมนุษย์ก็ได้

ไปเป็นเทพ แล้วเสวยบุญอยู่บนสวรรค์จนกว่าบุญนั้นจะหมด ก็ได้กลับ

ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เช่น พระโพธิสัตว์ เช่น พระพุทธเจ้าของเรา 

ในอดีตทรงบ�าเพ็ญบุญกุศลในชาติสุดท้ายก่อนจะได้กลับมาเกิดเป็น

มนุษย์อีกครั้งหนึ่ง ก็ได้ทรงบ�าเพ็ญเป็นพระเวสสันดร ท�าบุญท�าทาน

อย่างไม่อั้น มีเท่าไหร่ท�าหมด ไม่เสียดายเงินทอง ไม่เสียดายข้าวของ  

ไม่เสียดายบุคคล เพราะทรงเห็นว่าการให้น้ีเป็นสิ่งท่ีมีค่ากว่าส่ิงที่ 

ทรงให้ไป สิ่งที่ให้ไปนั้นนอกจากให้ความสุขเพียงเล็กๆ น้อยๆ แล้วก็มี

แต่จะให้ความทกุข์ ให้ความกังวล ให้ความห่วงใย ให้ความอาลยัอาวรณ์ 

ให้ความเสียดาย เรามีอะไรเรามักจะเสียดายหวงแหน มีความห่วง  

มคีวามกงัวลกบัของทีเ่รามอียู ่แต่เวลาเราให้ไปแล้ว เราจะรู้สึกสบายอก 

สบายใจ มีความสุข นี่แลคือบุญ บุญก็คือความสุขใจ การปล่อยวาง

ความยึดติดในสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ พอเราปล่อยวางไปแล้ว  

เราให้ไปแล้ว ใจเรากม็คีวามสขุ มคีวามอิม่เอบิใจ มคีวามอิม่ มคีวามพอ 
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นี่เป็นเหตุท�าให้พระเวสสันดรได้ทุ่มเทต่อการบ�าเพ็ญทานบารมี

อย่างเต็มที่เลย สละให้ได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสมบัติข้าวของเงินทอง 

บุตรธิดา หรือภรรยา เมื่อถึงเวลาที่จะต้องให้ ท่านก็ยินดีให้ เพราะท่าน

รู้ว่าไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง มีความสุขเพียงเล็กน้อย มีความทุกข์

มากกว่า สู้อยู่คนเดียวดีกว่า และอานิสงส์ของการบ�าเพ็ญทานบารมี

ของท่านจึงท�าให้ท่านได้ไปเกิดบนสวรรค์ แล้วเมื่อเสวยบุญบนสวรรค์

หมดแล้ว ก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมาร แล้วพออายุได้ 

๒๙ พรรษา ก็ทรงเสด็จออกผนวช พระองค์ได้บ�าเพ็ญเพียรอยู่ ๖ ปี

ด้วยกัน จนในที่สุดได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผล 

ที่เกิดจากการท�าบุญท่ีเรียกว่ากรรมดีในอดีตมา กรรมนี้จึงส่งให้ท่าน 

ได้มาเป็นมนุษย์ ได้เป็นพระพุทธเจ้าตามล�าดับต่อไป 

นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เห็นแล้วก็น�ามาสั่งสอน

พวกเรา เพือ่ให้เราได้รูจ้กัวธิดี�าเนินชวีติให้ไปสู่ความสขุและความเจรญิ 

ให้หลุดพ้นห่างไกลจากความทุกข์ทั้งหลาย อยู่ที่กรรมนี่เอง กรรมที่เรา

ก�าลังท�ากันอยู่ทุกวันนี้ เรียกว่า กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 

กายกรรม กคื็อ การกระท�าทางกาย วจกีรรม กค็อื การกระท�าทาง

วาจา มโนกรรม กค็อื การกระท�าทางจติใจ ขณะน้ีเราก�าลงัท�ามโนกรรม
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เป็นหลกั กายกรรมตอนนีไ้ม่ได้ท�า เพราะนัง่อยูเ่ฉยๆ วจกีรรมกไ็ม่ได้ท�า 

ไม่ได้พูดอะไร มีแต่มโนกรรมที่คิดตามธรรมะที่ก�าลังแสดงอยู่นี้ ถ้าเรา

คิดตามไป เราก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจ เราก็จะได้ความรู้ที่เราไม่รู ้

มาก่อน ได้ปัญญาทีเ่ราสามารถเอาไปใช้ปฏบิตัใินชีวติของเราเพือ่ปัดเป่า 

ความทุกข์ ความวุ่นวายใจต่างๆ ให้ออกไปจากตัวเรา เพื่อเป็นที่พึ่ง 

ของเราที่จะให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์ภัยอันตราย 

ทั้งหลายทั้งปวง อยู่ที่กรรมนี้เท่านั้น ดังที่ได้แสดงไว้ว่าเรามีกรรม 

เป็นของๆ ตน มีกรรมเป็นผู้ให้ก�าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็น 

ที่พึ่งอาศัย เราจะท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว เราจะต้องเป็นผู้รับผลของ

กรรมนั้น

นีค่อืสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุในชวีติของเรา ไม่ใช่อยูท่ีส่มบติัข้าวของเงินทอง  

ไม่ได้อยูท่ี่ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ แต่อยู่ทีก่รรมคอืการกระท�าของเราว่า

เราท�าดีหรือไม่ดี การที่เราจะมีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นี้เราก็หามาได้  

๒ วธิด้ีวยกนั หามาด้วยวิธีทีด่กีไ็ด้ หามาด้วยวธิทีีไ่ม่ดก็ีได้ เช่น เราอยาก 

จะมีเงินมีทอง ถ้าเราหาด้วยวิธีดี เราก็ต้องไปท�ามาหากินด้วยอาชีพ 

ที่สุจริต เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ได้เงินมาเราก็เก็บไว้ใช้เท่าที่จ�าเป็น ส่วนที่ 

มเีหลอืเรากเ็อาไปท�าประโยชน์ต่อ เอาไปท�ามาค้าขาย ไปซ้ือของมาขาย  
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เพื่อที่จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมา ไม่นานเราก็จะมีเงินทองมาก นี่คือวิธี

หาเงนิทีเ่ป็นวิธทีีด่ ีวิธีทีห่าเงินทีไ่ม่ด ีก็คอืไปลกัขโมย ไปฉ้อโกง กไ็ด้เงนิ

มาเหมือนกัน แต่การกระท�าไม่ดี เมื่อกระท�าไม่ดี ผลที่จะส่งไปให้กับใจ

ก็จะไม่ดี ถ้าท�าดี ผลที่ส่งไปให้กับใจก็ดี ถ้าท�าดีไปได้ตลอดชีวิต ตายไป

ก็จะได้ไปสู่สุคติ ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ได้เป็นเทพ ได้เป็นพรหม 

ได้เป็นพระอริยเจ้า ถ้าท�าไม่ดี ตายไปก็ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์  

ต้องไปตกนรกบ้าง ไปเป็นเปรตบ้าง ไปเป็นเดรัจฉานบ้าง เน่ืองจาก

กรรมไม่ดีพาไปนั่นเอง 

นี่คือสิ่งส�าคัญอยู่ที่การกระท�าของเราทางกาย ทางวาจา และ 

ทางใจ อย่าไปหลงอยากได้ลาภ ยศ สรรเสริญ มากจนไม่ค�านึงถงึการกระท�า  

ไม่ว่าเราอยากจะได้อะไร อยากจะท�าอะไร อยากจะมอีะไร เราต้องดวู่า 

การได้มานั้นต้องได้มาด้วยวิธีที่ดี คือ คิดดี พูดดี ท�าดี อยากจะได้อะไร 

เรากค็ดิหาวธิว่ีาท�าอย่างไรถึงจะได้มาด้วยวธิทีีถ่กูต้อง แล้วเรากส่ั็งการ

ไปที่ร่างกายให้ร่างกายไปท�าสิ่งที่ถูกต้อง ให้พูดในสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อเรา

ได้สิ่งที่เราอยากได้มา เราก็ได้ก�าไรทั้งสองต่อ ได้สิ่งที่เราต้องการและ 

ได้บุญได้กุศลไปในขณะเดียวกัน แต่ถ้าเราไปได้มาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง 

คดิอยากจะเอาของคนอ่ืนด้วยการหาวธิขีโมย หาวธีิโกง หาวธีิหลอกลวง
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ผู้อื่นเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการมา เมื่อได้มาก็ได้มาแบบขาดทุน คือ 

ได้มาก�าไรหนึง่ต่อแต่ขาดทนุไปอกีหนึง่ต่อ คอืได้ของมาได้สิง่ทีต้่องการมา 

แต่เสียไปก็คือความดี ได้บาปได้กรรมมาแทน ได้ภพชาติที่ไม่ดีที่จะ 

ตามมาต่อไป 

มีใครบ้างอยากจะไปเกิดเป็นเดรัจฉาน เป็นสุนัขเป็นแมว ทุกคน

ถ้ามทีางเลอืกกอ็ยากจะมาเป็นมนษุย์กนั ถ้าให้เลอืกระหว่างแมว สนุขั  

กบัมนษุย์ เราจะเลอืกเกดิเป็นอะไร เป็นมนุษย์น้ีมันดกีว่าเป็นเดรัจฉาน

หลายเท่าด้วยกนั แต่เราเลอืกได้ในขณะทีเ่ราก�าลงัท�ากรรมต่างๆ ตอนนัน้ 

เป็นเวลาท่ีเราควรทีจ่ะคดิว่าเราก�าลงัเลือกอะไร ถ้าเราเลอืกการฆ่าสัตว์ 

ตัดชีวิต ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี พูดปดโกหกหลอกลวง เท่ากับ

เราก�าลงัเลอืกการไปเกดิเป็นสุนขั การไปเกดิเป็นแมว เป็นสตัว์เดรัจฉาน 

ถ้าเราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี  

พูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา เราก็เลือกทางดี เลือกไป

เป็นมนษุย์ เลอืกไปเป็นเทพ เลอืกไปเป็นพรหม เลือกไปเป็นพระอริยเจ้า  

เลือกไปสู่พระนิพพาน 

ทางเลือกของเราไม่มีใครเลือกให้เราได้ เราต้องเป็นผู้เลือกเอง  

แล้วกไ็ม่มใีครบังคบัเราได้ เราเป็นผูบ้งัคบัตวัเราเอง เราไปตกทกุข์ได้ยาก 
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กอ็ย่าไปโทษใคร เราไปได้ความสขุความเจรญิกไ็ม่ต้องไปขอบอกขอบใจใคร  

เพราะมันเกิดจากการกระท�าของเราทั้งสิ้น ผู้อื่นก็เพียงแต่เป็นผู้คอย

ชี้ทาง คอยบอกเราว่าอะไรดีอะไรชั่ว หรือคอยสนับสนุนให้เราได้ท�าดี

หรือท�าชั่ว ถ้าเราคบกับคนดี เขาก็จะสอนให้เราท�าในสิ่งที่ดี สนับสนุน

ให้เราได้ท�าในสิ่งที่ดี ถ้าเราคบกับคนชั่ว เขาก็จะสอนให้เราท�าชั่วและ

สนับสนุนส่งเสริมให้เราท�าชั่ว เราจึงต้องระวังเวลาที่เราคบค้าสมาคม 

กบัใครกต็าม เราต้องรูจั้กแยกแยะว่าเขาเป็นคนดหีรือเป็นคนไม่ด ีถ้าเขา 

สอนให้เราไปท�าบาปท�ากรรม แสดงว่าเขาเป็นคนไม่ดี ถึงแม้เขาจะมี

ฐานะมีต�าแหน่งสูงมีเกียรติยศอะไรก็ตาม แต่ในสายตาของทางธรรมะ

ทางศาสนาถ้ายังกระท�าผิดศีลผิดธรรมอยู่ถือว่าไม่ใช่เป็นคนดี เป็นคน

ที่ต้องควรระมัดระวัง ถ้าต้องคบค้าสมาคมกันก็อย่าให้เขามีอิทธิพล 

ที่จะชักจูงให้เราไปท�าในสิ่งที่เขาบอกให้เราท�า ไม่ต้องเกรงใจ ไม่ต้อง

เสียดาย ถ้าเขาจะไม่คบค้าสมาคมกับเราถ้าเราไม่ท�าตามที่เขาชวน 

ที่เขาบอก เช่น มีเพื่อนชวนให้เราไปดื่มสุรา เราไม่ไป ถ้าเขาไม่อยาก

จะคบกับเราก็อย่าไปเสียใจ ถือว่าเป็นบุญของเราที่จะได้ไม่ต้องคบ 

กับเขา เพราะคบกับคนที่ไม่ดีก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร มีแต่จะสร้าง

ความเสียหายให้กับเรา
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ดงันัน้ เราจงึต้องระมดัระวงัในเรือ่งการคบค้าสมาคมกบัคน ให้ดู 

ศีลธรรมเป็นเครื่องวัด ให้ดูศีล ๕ เป็นเครื่องวัด ให้ดูการท�าบุญให้ทาน

เป็นเครื่องวัด ให้ดูว่าเขาเป็นคนที่ใจบุญสุนทานหรือเป็นคนที่เอารัด 

เอาเปรียบ เป็นคนที่เห็นแก่ตัว ให้ดูว่าจิตใจของเขาสงบหรือวุ่นวาย  

คนทีจ่ติใจสงบเป็นคนด ีคนทีวุ่น่วายมคีวามโลภโมโทสนัเป็นจติใจทีไ่ม่ดี  

เพราะเมื่อมีความโลภโมโทสันก็จะส่ังให้ไปท�าในส่ิงที่ไม่ดี ท�าผิดศีล 

ผิดธรรม แต่คนที่มีจิตใจที่สงบเยือกเย็น เป็นคนที่มีจิตใจความคิดที่ดี 

จะคิดแต่ในเรื่องการท�าบุญให้ทาน จะคิดไปในเรื่องการรักษาศีล 

เราจึงต้องเลือกคบกับคน อย่าไปเลือกคนที่รูปร่างหน้าตาหรือ 

ข้าวของเงินทองที่เขามีอยู่ สิ่งเหล่านี้ไม่มีคุณค่าเท่ากับความดี คบกับ

คนดีแล้วเราจะได้มีเพื่อนดี มีคนที่จะคอยสอนให้เราท�าความดี มีคนที่

จะคอยชวนให้เราไปท�าความดี และเมื่อเราได้ท�าความดี เราก็จะได้มี

ความสุขและความเจริญ แต่ถ้าเราคบกับคนที่ไม่ดีแต่อาจจะมีรูปร่าง

หน้าตาดี มีสมบัติข้าวของเงินทอง เราอาจจะมีความสนุกเพลิดเพลิน 

กบัเงนิทองทีเ่ขาแบ่งให้เราใช้ เช่น เวลาเราไปเทีย่ว เขากเ็ป็นคนออกเงนิ 

ออกทองให้กบัเรา แต่ในขณะเดยีวกนัเขากจ็ะสอนให้เราท�าในสิง่ทีไ่ม่ดี 

เช่น เอารัดเอาเปรียบ ไม่เสียสละ แล้วก็ฉ้อโกงด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อที่ 
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จะให้ได้มเีงนิทองมากขึน้ไป อย่างนีค้บแบบน้ีกไ็ม่คุม้ค่า สูค้บคนทีรู่ปร่าง 

หน้าตาไม่สวยไม่งามแต่จิตใจงามจะดีกว่า เพราะว่าสิ่งที่มันกระทบกับ

ตัวเรามากท่ีสุดก็คือการกระท�าของเรานั่นเอง และส่วนหน่ึงก็เกิดจาก 

ผู้อ่ืนเป็นผู้คอยสนับสนุนคอยชี้คอยลากจูงเราไป ถ้าเราได้พบกับคนดี  

เขากจ็ะชีท้างไปในทางทีด่ ีหรอืลากจงูหรอืชวนเราไปในทางทีด่ ีสนบัสนนุ 

ให้เราไปในทางทีด่ ีแต่ถ้าเราคบกบัคนไม่ด ีเขากจ็ะลากจงูเราไปในทาง

ที่ไม่ดี 

ดงันัน้ เมือ่เราต้องเลือกระหว่างการคบกบัคนไม่ดหีรือไม่คบกบัเขา 

กข็อให้เราเลอืกไม่คบกับเขาดกีว่า ถึงแม้เขาจะมเีงินทองมาล่อเรา มีรปู

ร่างหน้าตาสวยงามอย่างไร ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตของเราจิตใจ

ของเรา เพราะส่ิงทีม่คีณุค่ากบัชวีติจติใจของเรากค็อืการกระท�าความด ี

ทัง้หลายนัน่เอง ถ้าเราไปกระท�าความชัว่ ไปท�าบาปท�ากรรม ผลมนักจ็ะ 

กระทบกับชีวิตจิตใจเรา ท�าให้ชีวิตจิตใจของเราตกต�่า มีความทุกข์  

มีความวุ่นวายใจ ไม่คุ้มกับส่ิงที่เราได้จากเขาคือข้าวของเงินทองต่างๆ 

เพราะมันไม่มีผลอะไรกับจิตใจของเรามากนัก 

จงึขอให้ท่านจงดกูารกระท�าเป็นหลกั อย่าดทีูรู่ปร่างหน้าตา อย่าดู

ทีส่มบตัข้ิาวของเงนิทองทีเ่ราจะได้จากผูอ่ื้น ขอให้เราดกูารกระท�าของ
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เราเป็นหลัก ถ้าผู้อื่นเขาชวนให้เราไปท�าในสิ่งที่ดี เราก็ควรที่จะคบค้า

สมาคมกบัเขา ถงึแม้เขาจะไม่มอีะไรให้เรามาก ไม่มีเงินทองให้เรา ไม่มี

ข้าวของให้เรากต็าม ไม่เป็นไร เขาให้สิง่ท่ีดกีว่ามีคณุค่ากว่ากค็อืความดี  

เพราะความดนีีจ้ะท�าให้เราได้ไปเกิดในทีด่น่ัีนเอง ได้เกดิเป็นมนุษย์ดกีว่า 

ไปเกิดเป็นสุนัข เกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องมีความดีพาไป ถ้าไม่มีความดี

พาไป มีแต่ความไม่ดีก็จะต้องไปเกิดเป็นสุนัข 

นี่คือส่ิงที่เราควรที่จะให้ความส�าคัญต่อชีวิตจิตใจของเราคือ 

การกระท�าของเรา ชวีติของเรานีม้นัก็ไม่มากไม่นาน อายแุปดสบิเก้าสบิปี 

กห็มดแล้ว แล้วสิง่ต่างๆ ทีเ่ราหามาแทบเป็นแทบตายกจ็ะกลายเป็นของ

คนอืน่ไป เราไม่สามารถเอาอะไรตดิตวัไปได้เลยสิง่ต่างๆ ทีม่อียูใ่นโลกน้ี  

เอาไปได้กเ็พยีงบญุหรอืบาป หรอืความดหีรอืความชัว่ทีเ่ราท�าไว้ ดงันัน้  

การกระท�าของเราจึงเป็นที่พึ่งของเรา เป็นผู้ให้ก�าเนิดกับเราในภพชาติ

ต่อไป 

ถ้าเราอยากจะไปเกดิเป็นมนษุย์ เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอรยิเจ้า  

กข็อให้เราท�าแต่กรรมดี พยายามหรอืละเว้นอย่าไปท�ากรรมชัว่ อย่าไป

ท�าบาป ถ้าไม่เช่นน้ันแล้วไม่มใีครทีจ่ะช่วยเราได้ พระพทุธเจ้ากช่็วยเรา
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ไม่ได้ ถ้าเราท�าบาปท�ากรรมแล้ว ไม่มใีครทีจ่ะมาลบล้างบาปกรรมทีเ่รา

ท�าได้ มันจะต้องส่งผลให้เราไปเกิดในที่ๆ เราไม่ต้องการจะไป ดังนั้น 

ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสสอนว่า 

“อตัตา ห ิอตัตโน นาโถ” ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน ถ้าท�ากรรมดกีจ็ะมกีรรมดี 

เป็นที่พึ่ง ถ้าท�ากรรมชั่วถ้าท�าบาปท�ากรรมก็จะมีบาปกรรมเป็นที่พึ่ง 

นีเ่ป็นหลกัตายตัว ไม่ว่าจะเชือ่หรอืไม่กต็าม ไม่ว่าจะมพีระพทุธเจ้า

มาทรงตรัสรู้สั่งสอนพวกเราหรือไม่ก็ตาม หลักของกรรมน้ีก็ยังเป็น 

ความจริงอยู่อย่างนั้น ถ้าท�าดีย่อมได้ดี ท�าช่ัวย่อมได้ช่ัว มีอยู่เท่าน้ี  

ผลของความดคีวามชัว่กค็อืความสขุและความเจริญ หรือความทกุข์และ

ความเสื่อมของจิตใจ

ความเจรญิ ก็หมายถึงภพชาตต่ิางๆ ทีจ่ะตามมาต่อไป ความเสือ่ม 

ก็คือภพชาติที่เสื่อมที่จะตามมาต่อไป แบ่งไว้สองส่วนด้วยกัน ภพชาติที่

เจรญิกค็อืสุคต ิเป็นทีอ่ยูข่องมนษุย์ ของเทพ ของพรหม ของพระอริยเจ้า  

ส่วนทุคติคือภพชาติที่เสื่อม ก็คือที่อยู่ของเดรัจฉาน เปรต อสูรกาย  

และสัตว์นรก นีค่อืเป็นทีไ่ปของผูท้ีก่ระท�ากรรมต่างๆ กรรมจงึเป็นเคร่ือง

จ�าแนกแยกสัตว์ หรือสัตว์ย่อมต้องเป็นไปตามกรรม น่ีคือสุภาษิตใน 
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ทางพระพุทธศาสนา สอนที่กรรมนี้เป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุด และสอนให้

พวกเราเชื่อในเรื่องของกรรมอย่างเดียว ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเชื่อ

อย่างอื่น 

ถ้าเราเชื่อกรรมแล้วไม่ต้องไปเช่ืออย่างอื่น ไม่ต้องไปเช่ือหมอดู  

ไม่ต้องไปหาหมอดู ไม่ต้องไปพึ่งอะไรอย่างอื่นอย่างที่คนอื่นเขาพึ่งกัน 

ขอให้เราพึ่งที่กรรมนี้ก็พอ เวลาตกทุกข์ได้ยากล�าบากล�าบน ท�ามา

ค้าขายไม่เจรญิรุง่เรอืง กไ็ม่ต้องไปแก้บน ขอให้ท�ากรรมดไีว้ ขอให้คดิว่า 

เป็นผลทีเ่กดิจากการท�ากรรมไม่ดมีาในอดตีจึงส่งผลให้เราตกต�า่ ท�ามา 

ค้าขายไม่ขึ้นไม่ร�่าไม่รวย ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้  

มนัเป็นผลท่ีเกดิจากการกระท�าในอดตี แต่ถ้าเราท�ากรรมดไีว้ในปัจจุบนันี ้

ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวต่อไปกรรมดีนี้ก็จะส่งผลให้เราเจริญรุ่งเรือง ให้เรามี 

ความสุขมีความเจรญิ ถ้าคนทีเ่ชือ่หลกักรรมแล้วจะไม่เชือ่หมอด ูจะไม่เชือ่ 

เรื่องบนบาน ไม่เชื่อเรื่องการแก้บน ไม่เช่ือเรื่องการสะเดาะเคราะห ์ 

เพราะสิง่เหล่านีท้�าไปกอ็ย่างนัน้เอง ไม่ได้ไปแก้ผลทีเ่กดิขึน้จากการกระท�า 

ในอดตี ท�าอะไรไปแล้วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนัน้ แต่ถ้าในปัจจบุนันี ้

เราท�าแต่กรรมดี ท�าแต่บุญแต่กุศล ต่อไปบุญกุศลนี้ก็จะส่งผลให้เรา 

ได้รับแต่สิ่งที่ดี มันเป็นอย่างนี้ 
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กรรมมันมีหลายช่วงหลายตอนด้วยกัน เราจึงต้องเข้าใจว่าถึงแม้

เราท�าบุญท�ากุศลในวันนี้ แต่ชีวิตเรายังตกต�่า ยังมีเคราะห์กรรมต่างๆ  

กต้็องเข้าใจว่ามนัเป็นผลของกรรมในอดตี ของกรรมทีเ่ราท�าเมือ่ชาตก่ิอน  

หรือเม่ือปีก่อน หรือเมื่อเดือนก่อนก็ได้ ไม่ได้หมายความว่าท�ากรรมดี 

แล้วไม่ได้ผลด ีในทางตรงกันข้าม ถึงแม้เราท�าบาปท�ากรรมแล้วเราได้รับ 

ความเจริญรุ่งเรือง ก็ไม่ได้หมายความว่าการท�าบาปท�ากรรมนี้เป็นเหตุ

ให้เราได้รบัความเจรญิรุง่เรอืง แต่เป็นอานสิงส์ของความดทีีเ่ราเคยท�าไว้ 

ในอดีตที่ส่งผลให้เราได้เจริญรุ่งเรืองในปัจจุบัน 

ดังนั้น เราอย่าไปมองผลที่เกิดข้ึนในปัจจุบันแล้วไปโยงกับการ 

กระท�าของเราในปัจจุบัน เพราะจะท�าให้เราท้อแท้ได้ ถ้าเราคิดว่าเรา

ท�าแต่กรรมดีแต่ท�าไมชีวิตเราตกต�่าไม่เจริญรุ่งเรืองเลย เพราะมันเป็น

คนละเรื่องกัน คนละส่วนกัน เหมือนจับแพะชนแกะ มันไม่ใช่อย่างนั้น 

ความเจริญหรือความเสื่อมในปัจจุบันนี้เกิดจากเหตุคือการกระท�าดีช่ัว

ในอดตี ส่วนการกระท�าดชีัว่ในปัจจุบนันีจ้ะส่งผลให้ปรากฏขึน้ในอนาคต 

แต่ผลที่จะปรากฏขึ้นมาทันทีในปัจจุบันก็คือความรู้สึกภายในใจของเรา  

เราท�าความดเีราจะมีความสุขใจ อิม่เอบิใจ เราท�าบาปเราจะมคีวามทกุข์ใจ  

วุน่วายใจ ไม่สบายใจ อนันีส่้งผลขึน้มาทนัทใีนปัจจุบนั เช่น บางคนขบัรถ 
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ไปชนสุนขัโดยไม่ได้ตัง้ใจ กร็ูส้กึไม่สบายอกไม่สบายใจแล้ว แต่น่ีไม่ถอืว่า 

เป็นบาป มนัถอืว่าเป็นเหตสุดุวสิยั การกระท�าอะไรจะเป็นบาปหรือเป็นบญุ 

จะต้องเกดิจากมเีจตนาคอืมคีวามตัง้ใจ ถ้าไม่มคีวามต้ังใจกไ็ม่ถือว่าเป็น

บาปเป็นกรรมแต่อย่างใด

ดังนั้น จึงขอให้เราจงเข้าใจในเรื่องของหลักกรรมเพื่อเราจะได ้

ไม่ท้อแท้ อย่าไปคดิว่าท�าดีแทบเป็นแทบตายแต่ไม่ได้ดบิไม่ได้ดเีลย หรือ

บางคนกลับคดิว่าท�าบาปท�ากรรมอยูเ่ร่ือยๆ แต่กลับได้ดบิได้ดีอยูเ่ร่ือยๆ 

อันนีมั้นเป็นเรือ่งผลของบญุของบาปทีท่�าไว้ในอดตี ส่วนบุญหรอืกรรม

หรือบาปทีเ่ราท�าในปัจจุบันนี ้มนัยงัต้องรออนาคต ถงึจะแสดงผลขึน้มา  

แสดงได้ก็แต่เฉพาะในใจของเรา วันนี้เรามาท�าบุญ เราก็มีความสุขใจ 

มีความอิ่มเอิบใจอย่างนี้เป็นต้น 

นีค่อืเรือ่งของกรรมและวบิากคอืผลของกรรมเป็นอย่างน้ี จึงอยาก

จะให้ท่านพยายามแยกแยะให้ถูกต้อง อย่าท้อแท้ในขณะที่ท�าความดี 

แล้วผลดียังไม่ปรากฏข้ึน และอย่าหลงระเริงในขณะท่ีท�าบาปกรรม

แล้วผลของบาปกรรมยังไม่ปรากฏขึ้น อย่าไปคิดว่ามันไม่เกิด มันจะ

ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง 
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จึงขอฝากเร่ืองของการท�าความดี ละบาป ให้ท่านได้น�าไปพินิจ

พิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป 

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่าน้ี ขอคุณ 

พระศรีรตันตรยัในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย

จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ แคล้วคลาด 

ปลอดภัยจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ
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ท่านทัง้หลายได้ต้ังใจมาวัดเพ่ือมาปฏิบตัภิารกจิของพุทธศาสนิกชน

ตามพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าเพ่ือประโยชน์สขุให้กบัตวัเราเอง  

เพราะตวัเรานัน้มส่ีวนทีเ่ราต้องดแูลอยูส่องส่วนด้วยกนั คอืร่างกายและ

จิตใจ 

ร่างกาย เราก็ดูแลกันอย่างเต็มที่อยู่แล้ว คือเราไม่บกพร่องทาง

ด้านปัจจัย ๔ เช่น อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย เรามี 

พร้อมบรบิรูณ์ทางด้านร่างกาย แต่ทางด้านจติใจ เรามกัจะไม่ค่อยมมีากพอ  

จิตใจของเราจึงไม่ค่อยเป็นปกติ 

จิตใจของเรามักจะมีความหิว ความอยาก ความต้องการสิ่งต่างๆ 

เพราะเราไม่ได้ให้อาหารใจนัน่เอง ใจไม่มคีวามรูส้กึอิม่ ไม่มคีวามรูส้กึพอ  

จึงต้องไปหาส่ิงต่างๆ มาหล่อเลี้ยง แต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับใจ 

มากกว่าเป็นคณุเป็นประโยชน์ เนือ่งจากใจไม่รูจ้กัแยกแยะว่าอะไรเป็นคณุ 

เป็นประโยชน์กบัจติใจ ถูกความหลงทีซ่่อนอยู่ในใจหลอกให้เหน็ผดิเป็นชอบ  

ให้เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ให้เห็นทุกข์ว่าเป็นสุข เราจึงมักจะวิ่งเข้าหา

ความทุกข์กันโดยที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเราก�าลังวิ่งเข้าหามัน เพราะเหมือน

กับคนตาบอด คนตาบอดย่อมไม่เห็นทาง ย่อมไม่เห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู ่

ข้างหน้าของตน อาศัยความรู้สึกนึกคิดว่าตรงข้างหน้าน้ีน่าจะเป็นที่ให้
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ความสุขกับตนได้ก็เลยไขว่คว้าวิ่งหา พอวิ่งเข้าไปแล้วไม่นานถึงจะรู้ว่า 

มนัไม่ใช่เป็นความสุข มันเป็นความทกุข์ แต่พอเข้าไปแล้วกว่าจะออกมาได้  

มันก็ยากแสนยาก เหมือนกับคนที่หลงติดยาเสพติด พอติดแล้วเวลาจะ

เลกินีม้นัไม่ง่ายเหมอืนกบัเวลาตดิ เวลาตดินีง่้าย ลองเพยีงครัง้สองครัง้ 

ก็ติดแล้ว แต่เวลาที่จะถอนตัวออกมาจากสิ่งที่เราติดนี้ มันเป็นสิ่งที่ยาก

อย่างมาก ทรมานจิตใจมากกว่าที่จะหลุดพ้นจากอ�านาจของส่ิงที่ไป 

ยดึตดิได้ ดงัน้ัน สิง่ทีเ่ราควรจะมีให้มากกค็อืแสงสว่างแห่งธรรม เพือ่จะ 

ได้เป็นเครือ่งน�าทางพาจติใจให้ไปสูค่วามสุข สู่ความอิม่ความพอ สู่ความ

สบายอย่างแท้จริง

พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาหารใจไว้มีอยู่ ๑๐ ประการด้วยกันให้

พทุธศาสนิกชนปฏิบัตติามสมควรแก่ฐานะ ตามสมควรแก่เวลาของแต่ละท่าน  

อาหารของใจทัง้ ๑๐ ชนดินีก็้เป็นเหมอืนกบัอาหารของกายท่ีมหีลากหลาย 

ด้วยกัน มีข้าวมีกับ มีอาหารชนิดต่างๆ อาหารจีนก็มี อาหารไทยก็มี 

อาหารฝรัง่กม็ ีอาหารทางเหนือกม็ ีอาหารทางภาคอสีาน ทางภาคใต้กม็ี  

อย่างนี้เรียกว่าเป็นอาหารชนิดต่างๆ แต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อ 

รบัประทานอาหารเหล่านีเ้ข้าไป กคื็อท�าให้ร่างกายมคีวามอิม่ มคีวามสขุ  

มีความสบาย ฉนัใด อาหารของใจก็มอียูห่ลากหลายด้วยกนั มถีงึ ๑๐ ชนดิ 
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ด้วยกันท่ีเราสามารถเลือกรับประทานได้ตามก�าลังตามฐานะของเรา

ว่าเราสามารถที่จะรับอาหารชนิดไหนเข้าไปได้ เราก็รับอาหารชนิดนั้น

เข้าไปก่อน เมื่อเราได้รับประทานอาหารใจเข้าไปแล้ว ใจของเราก็จะ

เกิดความสุข เกิดความอิ่มใจ เกิดความพอใจ 

ดงันัน้ เราจงึควรให้ความส�าคญัต่อการให้อาหารใจเท่าๆ กบัการให้ 

อาหารกาย อย่าให้ความหลง ความเห็นผิดเป็นชอบ หลอกให้ใจไปหา

อาหารที่เป็นพิษเป็นภัยกับใจ อาหารที่เป็นพิษเป็นภัยกับใจ ก็คือ ลาภ 

ยศ สรรเสริญ สุข นี่เองไม่ใช่อะไร

ทกุวันนีพ้วกเราก�าลงัหลงไปในทางทีผ่ดิ แทนทีจ่ะหาอาหารให้กบัใจ  

เรากลับหายาพิษให้กับใจด้วยการแสวงหา ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  

พอเราแสวงหาแล้วมันก็สร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราไม่รู้ 

จักจบจักสิ้น ถ้าเราไม่รู้จักประมาณคือหาเท่าที่จ�าเป็นเพื่อที่มาเลี้ยงชีพ  

ถ้าเราปล่อยให้หาตามความอยาก มันก็จะสร้างความอยากให้มากขึ้น 

และจะสร้างความทุกข์ให้มากขึ้น เรื่องลาภ คือเร่ืองเงินทองน้ี ก็มี 

ความจ�าเป็นในระดับหนึ่ง คือเราต้องมีเงินทองเพื่อจะได้มาซื้ออาหาร

เลีย้งปากเลีย้งท้อง ซือ้ยารกัษาโรค ซือ้เสือ้ผ้ามาใส่ ซ้ือบ้านมาอยู ่ถ้าเรา 

มพีอเพยีงแล้ว แสดงว่ามพีอแล้ว ถ้าเราหามากกว่านี ้อยากจะได้มากกว่านี้  
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มันก็จะกลายเป็นยาพิษไป กลายเป็นโทษกับตัวเรา เพราะมันไม่เกิด

ประโยชน์อะไรมากไปกว่านี้แล้ว เพราะส่ิงที่เราต้องดูแลก็คือร่างกาย 

เมื่อร่างกายได้รับการดูแลพอเพียงแล้ว แล้วเรายังไม่หยุดหามันอีก  

ยงัหามาเพ่ิมให้มากขึน้ๆ อกี มนักเ็ป็นการป้อนยาพษิให้กบัใจ ป้อนความทกุข์  

ป้อนความกังวล ป้อนความห่วงใย ป้อนความเสียดายอาลัยอาวรณ์  

ป้อนความทุกข์ต่างๆ ไม่รู้จักจบจักสิ้น 

ดงันัน้ เมือ่เรามพีอเพยีงแล้วกบัอาหารทางกาย ส่ิงทีเ่ราควรมใีห้มาก 

ก็คืออาหารทางใจ ซึ่งมีอยู่ ๑๐ ประการด้วยกัน คือ ๑. ทาน คือการให้ 

๒. ศีล คือการไม่เบียดเบียนกัน ๓. ภาวนา การอบรมจิตใจให้มีความ

สงบให้เกดิปัญญา ๔. การอทุศิส่วนบญุส่วนกศุล ๕. การอนุโมทนาบุญ  

๖. การรับใช้ผู้อื่น ๗. การเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ถือตน 

ไม่ถือตัว ๘. การฟังเทศน์ฟังธรรม ๙. การมีความเห็นที่ถูกต้อง และ 

๑๐. การให้ธรรมะแก่ผู้อื่น

นี่คืออาหารส�าหรับจิตใจ ถ้าเรารับประทานอาหารทั้ง ๑๐ ชนิดนี้

ตามแต่ความเหมาะสมของกาลเทศะ หรือตามความสามารถของเรา  

เรากจ็ะได้อาหารเข้ามาดแูลรกัษาจติใจของเราให้มคีวามสขุ ให้มคีวามอิม่  

ให้มคีวามพอ เมือ่เรามคีวามสขุ มคีวามอิม่ มคีวามพอแล้ว ถงึแม้ว่าจะมี



ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

130

อะไรเกดิขึน้กบัร่างกาย ความทกุข์ทางร่างกายจะไม่มผีลทีจ่ะมากระทบ 

กบัความสุขของจติใจ จติใจเหมอืนกบัไม่รูส้กึทกุข์ไปกบัร่างกายเลย เช่น

เวลาร่างกายเจบ็ไข้ได้ป่วย ถ้าจติใจมคีวามสขุได้รบัการดแูลด้วยอาหาร

ทางใจอยู่แล้ว เวลาร่างกายเจ็บปวดตรงน้ันเจ็บปวดตรงน้ี ไม่สบาย  

กนิไม่ได้ นอนไม่หลับ ก็จะไม่มากระทบกับจิตใจทีจ่ะมคีวามสงบ มคีวามน่ิง  

มีความเย็น มีความสบายเลย

ผู้ที่มีบุญอยู่เต็มหัวใจ เช่น พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย 

จึงไม่มีความกงัวลกับความเป็นความตายของร่างกาย ร่างกายจะอยู่หรือ

จะตาย จะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไร จะไม่มีอานิสงส์ จะไม่มีผลกระทบกับ

จิตใจเลย เพราะใจมีอาหารมีบุญคอยคุ้มครองรักษา มีความสุขหุ้มห่อ

จติใจอยูต่ลอดเวลา เหมือนกบัคนทีอ่ยูใ่นห้องปรบัอากาศมคีวามเยน็อยู่

ตลอดเวลา ถึงแม้ข้างนอกจะร้อนขนาดไหนเพียงไรก็จะไม่มีผลกระทบ

กบัคนทีอ่ยูใ่นห้องปรบัอากาศ ฉนัใดกฉ็นันัน้ นีค่อือานสิงส์หรอือานภุาพ

ของอาหารใจท่ีจะคุม้ครองรกัษาใจให้อยูอ่ย่างร่มเยน็เป็นสขุให้อยูอ่ย่าง

อิ่มหน�าส�าราญใจ ถึงแม้ร่างกายจะขาดแคลนบ้างบางคร้ังบางคราว  

ขาดอาหารบ้าง ขาดน�า้บ้าง ขาดหยกูขาดยาบ้างกต็าม แต่การขาดสิง่เหล่านี ้

จะไม่กระทบกระเทือนกับความสุขของใจเลย 
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อนันีเ้ป็นความจรงิ ถ้าเราลองปฏบิตัดิ ูเราจะเหน็ และเราจะไม่สงสยั  

แต่ถ้าเราเพยีงแต่ได้ยนิได้ฟังแล้วเราไม่น�าเอาไปปฏิบติั เรากจ็ะไม่สามารถ 

เห็นผลของความสุขใจที่เกิดจากการให้อาหารใจได้เลย เหมือนกับการ

ดูอาหารชนิดต่างๆ แต่ไม่รับประทานอาหารเหล่านั้น มีอาหารตั้งอยู่ 

บนโต๊ะเต็มไปหมดเลย แต่เรานั่งดูเฉยๆ ไม่ตักอาหารเข้าปากแล้ว 

เราจะมคีวามอิม่ได้อย่างไร เราจะรูไ้ด้อย่างไรว่าอาหารมรีสชาติอย่างไร  

มีคุณประโยชน์อย่างไร ท�าให้เราอิ่มได้อย่างไร เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรา

ตักอาหารเข้าปากแล้วก็รับประทานไปเรื่อยๆ จนเกิดความอิ่มขึ้นมา 

พวกเราทกุวนันีจ้งึไม่มคีวามลงัเลสงสัยในเร่ืองของคณุสมบัติ หรือ

คุณภาพของอาหาร หรือความสามารถของอาหาร เรารู้ว่าเวลาเราหิว 

เราหาอาหารมารับประทาน เราก็จะอิ่มทันที แต่เรายังไม่เห็นอานุภาพ

ของอาหารใจของบญุของกุศลทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมัน่น�า

เอาเข้ามาสูใ่จ เราจงึไม่ค่อยได้มคีวามกระตือรือร้นหรือมคีวามยนิดทีีจ่ะ

ท�ากันมากนักเท่าไหร่ เพราะเรายังไม่เห็นผล ยังไม่เห็นความวิเศษของ

อาหารใจ เรายังถูกความหลงหลอกให้เราไปหายาพิษชนิดต่างๆ เข้ามา

สู่ใจของเรา แล้วก็มาสร้างความทุกข์ให้มีมากยิ่งขึ้น เรามีเงินมากแล้ว

แต่เราก็ยังไม่พอ อยากจะได้เงินมากขึ้นไปอีก เรามียศมีต�าแหน่งสูง 
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อยูแ่ล้ว เรากย็งัมคีวามไม่พอ อยากจะได้ยศอยากจะได้ต�าแหน่งสงูขึน้ไปอกี  

เรามีคนสรรเสริญอยู่เรื่อยๆ อยู่แล้ว เราก็ยังไม่พอ อยากจะให้มีคน

สรรเสริญมากขึ้นไปกว่านั้นอีก เรามีความสุขจากตา หู จมูก ลิ้น กาย 

จากการได้เห็นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่มีอยู่รอบตัวเราอยู่แล้ว  

แต่เราก็ยังไม่พอ เรายังอยากจะหาดู รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ชนิดต่างๆ ที่แปลกที่ใหม่ที่เราไม่เคยเห็นกัน

นีเ่ป็นความหลงทีก่�าลงัหลอกให้เราวิง่เข้าไปหายาพษิ วิง่เข้าหากองไฟ  

แต่ถ้าเรามีความมักน้อยสันโดษ คือมีความยินดีตามมีตามเกิด เราจะ 

ไม่ถกูความหลงหลอกเราไป เพราะว่าเรากพ็อเพยีงแล้ว ลาภคอืเงินทอง  

เราก็พอมีพอกินพอใช้อยู่แล้ว พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่แล้ว ยศ เราจะ

มกีไ็ด้ไม่มกีไ็ด้ มนัไม่ใช่เรือ่งส�าคญัอะไร มยีศกเ็ท่านัน้ ไม่มยีศกเ็ท่านัน้ 

มันไม่ได้มีความส�าคัญอะไร ความสรรเสริญก็เช่นเดียวกัน ใครจะมา

สรรเสริญหรือไม่ มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องส�าคัญอะไร ส่วนความสุขจาก

การได้ดู ได้ยิน ได้ฟัง ได้สัมผัส กับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นั้น 

เราก็สัมผัสอยู่ตลอดเวลาแล้ว 

ขณะนีต้าของเราก็เหน็ภาพต่างๆ หเูรากไ็ด้ยนิเสยีง เรากไ็ด้สมัผสั

อยูต่ลอดเวลา ถ้าเรามคีวามพอใจยนิดตีามมตีามเกดิ เรากไ็ม่เหน็จ�าเป็น
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จะต้องไปดิ้นรนหารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ เหมือน

คนที่มีความหลงเขาท�ากัน คือจะต้องไปเที่ยวที่นู่นที่ไกลๆ ที่ไม่เคยเห็น

มาก่อน หรือไปดื่มไปกินของแปลกๆ ของใหม่ๆ แต่พอสัมผัสแล้วมัน 

กเ็หมอืนเดมิ พอให้สมัผสับ่อยๆ มนักเ็กดิความเบือ่หน่ายข้ึนมา ให้ดหูนัง 

เรือ่งเดยีวซ�า้กนัสกั ๑๐ ครัง้กเ็บือ่แล้ว เพราะว่ามนักไ็ม่ได้วเิศษวโิสอะไร 

เพราะเนื่องจากใจเราถูกความหลงหลอกให้คิดว่ามันดีมันวิเศษ พอมี 

หนงัเรือ่งใหม่มาก็อยากจะดกูนั พอไปดเูสรจ็แล้วกเ็หมอืนเดมิ ความอยาก 

กย็งัมอียู ่ยังอยากจะหาดหูนงัเรือ่งใหม่อกี มนัเป็นอย่างนี ้มนัเป็นยาพษิ 

มันท�าให้เราต้องดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งเหล่านี้แปลกๆ ใหม่ๆ มาเสพอยู่

เรือ่ยๆ แล้วกส็ร้างความวุน่วายให้กบัเรา ถ้าเราไม่ได้เสพ เรากห็งดุหงดิ 

ไม่สบายอกไม่สบายใจ ถ้าเราได้เสพซ�้าๆ ซากๆ ก็เกิดความเบื่อหน่าย

ก็ต้องไปหาของใหม่ เวลาหาของใหม่ก็ต้องเสียเงินเสียทอง ก็ต้องไป

ดิ้นรนหาเงินหาทองมาซื้ออีก เนี่ย ชีวิตของเราก็เลยวนเวียนอยู่กับการ

ป้อนยาพิษให้กับใจของเราอยู่ตลอดเวลา เราจึงไม่ค่อยมีความสุขกัน  

ถึงแม้เราจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตาม ใจก็ยังไม่ได้รับความสุขอยู่น่ัน  

ไม่ได้รับความอิ่มความพอ เพราะเราไม่ได้ให้อาหารใจนั่นเอง 

ดงันัน้ เราจึงควรให้อาหารใจทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนเราทีม่อียู ่๑๐ 

ประการนี ้คอื ทานกค็อืการให้ การให้กใ็ห้ได้ ๔ ชนดิด้วยกนั ให้วตัถขุ้าวของ 
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เงินทอง เรียกว่า วัตถุทาน ให้ความรู้แก่ผู้อื่น เรียกว่าเป็นวิทยาทาน  

ให้อภัย คือ ไม่ถือโทษโกรธเคือง เวลาผู้อื่นท�าให้เราโกรธแค้นเรา 

ก็ให้อภัย เพราะเมื่อเราให้อภัยแล้ว ใจเราสงบ ใจเราเย็นสบาย ถ้าเรา

ไม่ให้อภัย ใจของเราจะรุ่มร้อนด้วยความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาท  

และสี่ คือ ให้ธรรมะ ธรรมะก็คือค�าสอนของพระพุทธเจ้า อย่างที่เรา

ได้ยินได้ฟังในวันนี้ถ้าเราสามารถเอาไปแบ่งให้กับผู้อื่นได้ ถ้าเขาอยาก 

จะรู้ว่าวนันีม้าฟังเทศน์ฟังธรรมเรือ่งอะไร เราพอจะจ�าได้ เรากเ็อาไปเล่า 

ให้คนอ่ืนเขาฟัง เผื่อเขาจะได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ นี่คือทาน 

คือการให้ท่ีพวกเราสามารถให้กันได้ มากน้อยก็อยู่ที่ความสามารถ 

ความมีของเรา มีมากก็ให้มาก มีน้อยก็ให้น้อย

อาหารของใจประการที่สองก็คือ ศีล การไม่เบียดเบียนกัน ก็คือ 

การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปด

มดเท็จ ไม่เสพสุรายาเมา นี่คืออาหารของใจ เพราะเมื่อเรามีศีลแล้ว 

ใจของเราจะไม่ว้าวุ่นขุน่มัว จะไม่เดอืดร้อนจะไม่กงัวล จะอยูเ่ยน็เป็นสขุ 

อยู่อย่างสบาย ไม่กลัวว่าจะมีใครมาจับเราไปเข้าคุกเข้าตะราง จับเรา 

ไปลงโทษ เพราะเราไม่ได้ท�าผิด
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ประการที่สามท่านบอกว่าให้ ภาวนา คือให้ท�าจิตใจอบรมจิตใจ

ให้สงบด้วยอุบายแห่งสมาธิ คือไหว้พระสวดมนต์ สวดมนต์ไปเร่ือยๆ 

อย่าไปคิดเรื่องอะไร เวลาสวดก็ให้อยู่กับการสวด หรือจะให้บริกรรม

พุทโธๆ ไปอย่างเดียวก็ได้ หรือจะดูลมหายใจเข้าออกไปอย่างเดียว

กไ็ด้ ข้อส�าคญัอย่าให้ใจไปคดิเรือ่งอืน่ ให้อยูก่บับทสวดมนต์ หรอือยูก่บั 

พุทโธ หรืออยู่กับลมหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเราสามารถดึงใจ 

ให้อยูก่บัอารมณ์ทีเ่ราก�าหนดไว้ได้ ไม่นานใจของเรากจ็ะสงบ พอสงบแล้ว 

กจ็ะมคีวามรูส้กึเบา เยน็สบาย ลืมเรือ่งต่างๆ ไปหมด เร่ืองทีส่ร้างความทกุข์  

สร้างความกังวล สร้างความห่วงใย ก็จะหายไป เหมือนกับเวลาที่เรา

เขียนอะไรไว้บนกระดาน พอเราเอาผ้ามาลบมันออกไปปั๊บก็ไม่มีอะไร

เหลืออยูบ่นกระดาน มแีต่กระดานเปล่าๆ ใจของเรากเ็หมอืนกนั ทีวุ่น่วาย 

ก็เพราะความคิดของเรานั่นแหละ คิดเรื่องนั้น คิดเรื่องนี้ แล้วก็เกิด

ความกงัวล เกิดความห่วง เกิดความไม่สุขไม่สบายข้ึนมา แต่พอเราหยดุ 

ความคดิได้ ความทกุข์ ความกงัวล ความวุน่วายใจต่างๆ กจ็ะหายไปหมด 

นี่คือสิ่งที่เราควรพยายามฝึกท�าอยู่เรื่อยๆ ท�าไปแล้วเราจะไม่ต้อง

ไปแบกความทุกข์ต่างๆ ความทุกข์ต่างๆ มันมีอยู่ข้างนอก อย่าไปเอา 

เข้ามาในใจเรา ไฟอยู่ข้างนอก อย่าเอาไฟเข้ามาเผาเรา ปล่อยให้ไฟมัน
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อยู่ข้างนอก อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไป ใครจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไป 

แต่เราอย่าเอามาแบกไว้ในใจ อย่าเอามาสุมไว้ในหัวใจของเรา เราไป 

ห้ามคนอื่นเขาไม่ได้ เราไปห้ามส่ิงอื่นไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้ เราไปห้าม 

สิ่งต่างๆ ไม่ให้เป็นไปตามเรื่องของเขาไม่ได้ แต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือ 

ห้ามใจของเรา เราหยุดใจของเราได้ เราหยุดความเสียใจได้ เราหยุด

ความเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ได้ เราหยุดความน้อยใจได้ เราหยุดความ

โกรธได้ เราหยดุความโลภได้ ถ้าเรามเีบรค ส่วนใหญ่ทีเ่ราหยดุกนัไม่ได้ 

ก็เพราะเราไม่มีเบรค เพราะเราไม่รู้จักวิธีหยุดใจนั่นเอง

วิธีหยุดใจ ก็คือการฝึกท�าจิตใจให้สงบ ที่เรียกว่านั่งสมาธินี่แหละ 

คือการหยุดใจ ถ้าเรานั่งสมาธิ สวดมนต์ไป ไม่ไปคิดถึงเรื่องที่เราอยาก 

จะได้ ไม่ไปคิดถึงคนที่เราโกรธ เดี๋ยวเราก็ลืมไปหมด คนที่เราโกรธ

ก็หายไป เรื่องที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราอยากจะได้ก็หายไป ไม่ม ี

ความจ�าเป็นที่จะต้องไปหามันใหม่ พอจิตสงบแล้วมันยิ้มได้ มีความสุข  

มีความพอแล้ว ไม่หิวไม่อยากกับอะไร เมื่อกี้น้ีถูกความหลงหลอกให้

อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ให้โกรธคนนั้นโกรธคนนี้ แต่พอท�าจิตใจให้สงบได้

แล้วกเ็ยน็สบาย ทน้ีีใครจะเป็นอะไรกไ็ม่กงัวล ไม่ห่วงใย ไม่เดอืดร้อนด้วย  

จะมีของอะไรท่ีวิเศษขนาดไหนในโลกนี้ก็จะไม่อยากได้ ไม่รู้จะเอาไป
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ท�าไม เพราะขณะนีใ้จมนัไม่ต้องการอะไรแล้ว มนัมคีวามอิม่มคีวามพอ

อยู่ในตัวของมัน นี่คือการท�าจิตใจให้สงบ

ขั้นต่อไปท่านก็สอนให้เราสอนใจเรา อย่าให้ไปหลงกับส่ิงต่างๆ  

ในโลกนี้ว่าให้ความสุขกับเราว่าเป็นที่พึ่งของเรา ไม่มีอะไรในโลกนี ้

ให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริง ไม่มีอะไรในโลกน้ีท่ีเที่ยงแท้แน่นอน 

ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอด นี่คือความจริง อย่าไปหลง อย่าไปพึ่ง

อะไรต่างๆ ในโลกนี ้ให้พึง่ตวัเราเองด้วยการท�าใจของเราให้สงบ ให้นิง่ 

ให้เยน็ ให้สบาย ให้ปล่อยวาง นีค่อืการสร้างปัญญาให้เกดิขึน้ เมือ่เรามี

ปัญญาแล้วต่อไปเราจะไม่หลงกับอะไร ไม่ยนิดกีบัอะไร ไม่รังเกยีจอะไร 

ไม่รกัไม่ชงั รู้เฉยๆ รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี ้ไม่หลงว่าอยากจะได้ หรอืไม่หลง

ว่าอยากจะขับไล่ไสส่งให้เขาหายไป ให้เขาหนีจากเราไป ดีชั่วมันไม่ได้

มีอยู่ที่ไหนหรอก มันอยู่ที่เราไปคิดว่ามันดีมันชั่วเอง ความจริงมันก็เป็น

แค่คนเท่านั้นแหละ คนก็คนเหมือนกัน จะดีจะชั่วมันก็เป็นเรื่องของเขา 

เราไม่ได้ไปดีไปชั่วกับเขาซะอย่างมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร นี่คือปัญญา

ขอให้เราอย่าไปหลงกบัอะไร อย่าไปหาความสขุจากสิง่ภายนอก 

ให้หาความสขุจากสิง่ภายใน คอืท�าจติใจให้สงบแล้วตดักเิลสด้วยปัญญา 

อย่าให้มันหลอกให้เราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ เวลามันบอกให้เราไปเอาสิ่งนั้น
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สิ่งนี้ ก็บอกว่าไม่เอา ไม่เกิดประโยชน์ ไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์  

มีแต่ความวุ่นวาย เอาธรรมะดีกว่า ไปอยู่วัดดีกว่า ไปอยู่ในป่าดีกว่า  

ไปนัง่ไหว้พระ ไปนัง่สมาธใินป่าท�าจติใจให้สงบดกีว่า น่ีคอืปัญญา พยายาม 

สร้างมันให้เกิดขึ้นมา 

บญุ ๓ ตวันีเ้ป็นบญุทีส่�าคญัอย่างยิง่ เป็นอาหารใจ เป็นอาหารหลัก  

ส่วนอาหารอย่างอื่นเป็นอาหารเสริม เช่น การอุทิศส่วนบุญ เวลา

เราท�าบุญแล้วเราก็กรวดน�้าอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วเผื่อเขารอบุญ 

ของเราอยู ่เรากจ็ะได้ให้เขาไป แล้วเรากจ็ะมคีวามสขุทีเ่ราได้ช่วยเหลอื

คนที่เขาเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เราเคารพคนที่เรารักที่จาก

เราไปแล้ว เราก็เป็นห่วงเขา อยากจะให้เขาสุขให้สบาย ดังนั้น เวลาเรา

ท�าบญุแล้ว เราก็ควรทีจ่ะกรวดน�า้ไปให้กบัเขาเผือ่เขาไม่มบีญุ เพราะว่า 

ตอนที่เขาอยู่เขาไม่สนใจที่จะท�าบุญ เขาก็เลยต้องอาศัยบุญส่วนนี้  

ต้องอาศัยอาหารส่วนนี้ เรียกว่า การอุทิศบุญ

แล้วอาหารอีกชนิดหนึ่งก็คือ การอนุโมทนาบุญ คือเวลาใครเขา

ท�าบุญ เราก็ควรที่จะร่วมยินดีไปกับเขาด้วย อย่าไปขัดอย่าไปขวาง  

อย่าไปไม่ให้ความร่วมมือ เพราะมันเป็นบาป มันจะท�าให้เรารู้สึก 

ไม่สบายใจ เวลาใครท�าบญุแล้วเราร่วมอนโุมทนาด้วย ช่วยเหลอืร่วมท�า
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กบัเขาไป หรอืช่วยเขาอะไรได้กช่็วยไป เรากจ็ะมคีวามสุขไปด้วย เพราะ

ล�าพังบางทีเราอาจจะท�าด้วยตนเองไม่ได้ ต้องอาศัยคนอื่น เช่น คนอื่น

เขาจะมาวดั เขาชวนเรามา เรากม็ากบัเขาเลย เราได้มาร่วมท�าบญุด้วย 

เพราะถ้าเขาไม่มาเราก็มาไม่ได้ อย่างน้ีเรียกว่าการร่วมอนุโมทนาบุญ 

ถ้ามาไม่ได้จริงๆ ฝากอะไรมาให้เขามาก็ได้ ถ้าเราติดธุระ เรามีข้าว 

มขีองฝากเขามากไ็ด้ อย่างนีก็้เรียกว่าเป็นการอนุโมทนาบญุ หรือถ้าไม่มี

อะไรเลยกเ็พยีงแต่สาธุอย่างเดยีว กย็งัท�าให้เรามคีวามสขุใจได้ อย่าไป

อิจฉาริษยา อย่าไปคิดว่าเขางมงายเขาโง่เขลาเบาปัญญา เรื่องเหล่านี้ 

เราไม่รู้เราไม่เข้าใจ เพราะฉะนัน้ ขอให้เราอนโุมทนาบุญเสมอเวลาใคร

เขาท�าบุญ หากเราร่วมบุญได้ก็ร่วมไป

บุญอีกประการหนึ่ง ก็คือการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  

อย่าเป็นคนถือตัว เพราะเวลาถือตัวแล้วมันแข็งมันกระด้าง มันไม่มี 

ความสขุ เวลาเราถอืตัวแล้วคนเขาไม่ให้ความเคารพเรา เราก็ไม่สบายใจแล้ว  

แต่ถ้าเราไม่ถือตัว ใครเขาจะท�าอย่างไรกับเราก็ได้ เขาจะไหว้เราก็ได้ 

เขาไม่ไหว้เราก็ได้ เขาจะให้เกียรติเราก็ได้ ไม่ให้เกียรติเราก็ได้ เราก็

ไม่เดอืดร้อนอะไร เราก็อยูอ่ย่างสบาย พยายามท�าตวัให้เป็นตวัเลก็ๆ ไว้  

อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเราจะสบายใจ ไปอยู่ที่ไหนกับใครก็จะไม่มีความ
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ทุกข์ แต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนระดับนี้ เขาจะต้องบริการเราระดับนั้น

ระดับนี้ แล้วถ้าเขาไม่ท�า เราก็เสียใจ เราก็ไม่สบายใจ เพราะฉะน้ัน 

พยายามท�าตัวเราให้ต�่าที่สุด ท�าให้เป็นเหมือนผ้าขี้ร้ิวได้ยิ่งดี ผ้าขี้ร้ิว

นี่มันไม่สนใจหรอก ใครจะเอาไปท�าอะไร เอาไปเช็ดอะไร มันก็ไม่บ่น 

พยายามท�าใจให้เป็นเหมือนผ้าขีร้ิว้แล้วจะสบาย ใครเขาจะพดู ใครเขา 

จะว่า ใครเขาจะปฏิบัติอย่างไรกับเรา เราก็ไม่สนใจอะไร ไม่ถือสาเขา 

เราก็เป็นเราอยู่อย่างนั้นแหละ เขายกเราขึ้นมา เราก็ยังเป็นคนเก่าอยู่

น่ันแหละ เขากดเราลงไป เราก็ยังเป็นคนเก่าอยู่น่ันแหละ เราไม่ได้

เปล่ียนแปลงไปกับการยกขึ้นหรือกับการกดลงมา แต่กิเลสมันหลอก 

ให้เราดีใจเสียใจไปเท่านั้นเอง 

และประการต่อมา ก็คือให้รับใช้ผู้อื่นบ้าง อย่าท�าอะไรเพื่อ 

ตัวเราเอง การรับใช้ผู้อื่นนี้จะท�าให้เรามีความสุขมากกว่าการรับใช้ 

ตัวเราเอง เรารับใช้ตัวเรายิ่งมากเท่าไรยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้น เพราะ

ยิ่งอยากมากขึ้นเท่านั้น มันก็จะหลอกใช้เราไปเรื่อยๆ ใช้เราไปดูหนัง  

พอกลับมาก็ใช้เราไปหาอะไรกิน ใช้เราไปเที่ยว ใช้เราไปเล่น ไปท�า

อะไรอยูต่ลอดเวลา ใช้เท่าไหร่มนักย็งัไม่พอ แต่ถ้าเราไปรบัใช้ผูอ้ืน่บ้าง 

เห็นใครเขาไม่สามารถช่วยตัวเขาเองได้ เขาเดือดร้อน เราพอที่จะช่วย
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เหลือเขาได้ เราไปช่วยเขาแล้วจะท�าให้เรามีความสุขใจ มีความพอใจ 

มีความอิ่มเอิบใจ 

แล้วประการต่อมาก็คือการฟังธรรม อย่างท่ีวันนี้เรามาฟังกัน  

เรามาฟังเพือ่ให้เราได้เกดิปัญญาให้รูว่้าเราต้องท�าอะไรกบัชวีติของเรา  

เพราะชีวิตของเรามีทั้งกายกับใจ ส่วนใหญ่เราจะดูแลแต่กายของเรา  

แต่เราไม่ค่อยได้ดูแลใจของเรา เราให้อาหารกายอยู่ตลอดเวลาจนเป็น 

คนมีน�้าหนักเกิน เป็นคนอ้วน มีโรคภัยไข้เจ็บ ก็เพราะการดูแลกายมาก 

จนเกนิไป แต่เราไม่ได้ดแูลใจของเราเลย ใจของเราจึงผอมแห้งแรงน้อย  

มแีต่ความหวิ มีแต่ความอยากอยูต่ลอดเวลา เพราะไม่ได้อาหารใจ วนันี ้

ได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วได้เกิดประโยชน์แล้ว รู้แล้วว่าเราต้องให้อาหาร

กับใจให้มากๆ

แล้วประการต่อมาก็คือการท�าให้เกิดความเห็นให้ถูกต้อง คือ

ต้องให้เห็นว่าอาหารอะไรชนิดไหนเป็นคุณเป็นโทษกับใจ เช่น ลาภ  

ยศ สรรเสริญ สุข ถ้ามีมากเกินไปก็จะเป็นโทษกับใจ ถ้ามีพอประมาณ

พอดูแลรักษาอัตภาพร่างกายได้ก็พอแล้ว พอเพียงแล้ว นี่คือต้องท�า 

ความเหน็ให้ถกูต้องว่าอะไรเป็นอาหารของใจ อะไรเป็นคณุเป็นประโยชน์ 
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กับใจ อะไรเป็นโทษอะไรเป็นพิษกับใจ ก็พยายามอย่าไปเอามันเข้ามา

หล่อเลี้ยงจิตใจ เช่น ความโลภ ความอยากต่างๆ ไม่รู้จักจบจักสิ้น ตัวนี้

เป็นตัวพิษเป็นภัยกับจิตใจอย่างยิ่ง ขอให้เราจงพยายามท�าความเห็นให้

ถูกต้องอยู่เสมอ แล้วชีวิตของเราจะได้ไม่เดินหลงทาง แล้วจะพาเราไป

สู่ความสุขและความเจริญ

ส่วนประการสุดท้ายก็คือการให้ธรรมะนั่นแหละ ดังที่ได้พูดแล้ว 

ในตอนต้นในข้อของทาน เรามีธรรมะพอที่จะเผยแผ่ให้คนอื่นได้  

เรากเ็ผยแผ่ไป มหีนงัสอืธรรมะดีๆ  ทีเ่หน็ว่ามคีณุมปีระโยชน์ เรากเ็อาไป 

ให้คนอื่นอ่านบ้างก็ได้ หรือถ้ามีฐานะอยากจะพิมพ์ไปแจกให้คนอื่นเพื่อ

เขาจะได้หูตาสว่างขึ้น เขาจะได้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ช่ัว เพื่อเขาจะได้รู้จักวิธี

ด�าเนินชีวิตของเขาให้ไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขได้ ก็จะท�าให้เรามีความ

สขุใจ เหล่านีค้อือาหารของใจทีพ่ระพทุธเจ้าทรงได้มอบหมายให้พวกเรา 

ทัง้หลายได้หมัน่เอาเข้ามาหล่อเลีย้งจติใจกนั อย่าไปหาอาหารทีเ่ป็นพษิ 

เป็นภัย เช่น การไปหารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ การไปเที่ยว  

การไปกิน การไปดื่ม อย่างนี้มันจะเป็นยาพิษมาท�าให้จิตใจของเราต้อง

เศร้าหมอง ต้องทุกข์ต้องวุ่นวาย
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จึงขอฝากเรื่องของการให้อาหารทั้ง ๑๐ ชนิดนี้ให้กับใจ ให้ท่าน 

ได้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป 

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ 
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“คิดดี พูดดี ทำ ดี”

ธรรมะในศาลา
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วนันีเ้ป็นวนัทีท่่านทัง้หลายได้ต้ังใจมาวดัเพือ่มาปฏบิตัติามพระธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า เป็นการด�าเนินชีวิตไปในทางที่พระพุทธเจ้า 

ได้ทรงสอนให้พวกเราด�าเนินกัน คือให้เรามีความคิดดี พูดดี และท�าดี  

เป็นทางท่ีจะน�าไปสูค่วามร่มเยน็เป็นสขุ เป็นทางทีจ่ะน�าไปสูค่วามเจรญิ  

เป็นทางที่จะน�าไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง มีอยู่ ๓ ส่วน

ด้วยกัน คือ กาย วาจา ใจ คือ คิดดี พูดดี ท�าดี 

คิดดี ก็หมายถึงให้คิดว่าบาปมีจริง บุญมีจริง นรกมีจริง สวรรค์ 

มีจริง ตายแล้วต้องไปเกิด ตายแล้วต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อย

ภพใหญ่ตามบญุตามกรรมทีไ่ด้ท�าไว้ กรรมมจีรงิ คอื ท�าดไีด้ดี ท�าช่ัวได้ชัว่  

นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราคิดอยู่เสมอ ให้เราเชื่อว่าเป็น

ความจริง เพราะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เห็นด้วยพระองค์เอง 

มคีวามม่ันใจว่าถกูต้องอย่างแน่นอน จงึได้น�าเอามาเผยแผ่เอามาสัง่สอน 

ให้พวกเราได้มีที่ยึดเกาะที่พ่ึงพาอาศัย เพื่อจะได้พาเราไปสู่ความสุข 

ความเจรญิ สูก่ารหลดุพ้นจากความทุกข์ทัง้หลาย อยูท่ีก่ารคดิดใีนเบือ้งต้น  

เมือ่เราคดิดแีล้วว่านรกมจีรงิ สวรรค์มจีรงิ บาปมีจรงิ บญุมจีรงิ กรรมมจีรงิ  

ข้ันต่อไปเรากจ็ะคิดจะท�าแต่บญุ จะละบาป เพราะเราเช่ือว่าท�าบญุแล้ว

จะท�าให้เรามีความสุขมีความเจริญ ท�าบาปแล้วจะท�าให้เราเสื่อมเสีย 

ท�าให้เราทกุข์ ท�าให้เราวุน่วาย 
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นี่คือเริ่มต้นที่ความคิดก่อน เราต้องคิดว่าเราต้องคิดดี คิดตามที่

พระพทุธเจ้าทรงสอนให้คดิ เม่ือคดิแล้วขัน้ต่อไปกจ็ะได้น�าไปสูก่ารกระท�า  

เม่ือเราเชื่อว่าการกระท�าบาปนี้จะน�ามาซึ่งความทุกข์ความวุ่นวายใจ  

เรากจ็ะรกัษาศลี คอื ละเว้นจากการกระท�าบาป คือ ละเว้นจากการฆ่าสตัว์ 

ตัดชีวิต ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี 

ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ และละเว้นจากการเสพสุรายาเมา นี่คือ

สิ่งที่เราต้องละเว้นอย่าไปท�า ท�าในสิ่งที่ดี 

และการพดูทีเ่ราต้องละเว้น กค็อืละเว้นจากการพดูค�าเทจ็คอืพดูปด  

ละเว้นจากการพดูค�าหยาบ ละเว้นจากการพดูเพ้อเจ้อ ละเว้นจากการพดู

ส่อเสยีด ค�าว่าส่อเสยีด แปลว่า อย่าไปพดูยยุงให้เกดิความแตกสามคัคกีนั  

อย่าไปยยุงให้คนทีเ่ขาอยูร่่วมกันต้องเกิดความแตกแยก เช่น ไปยใุห้สาม ี

โกรธภรรยา ไปยใุห้ภรรยาโกรธสาม ีอย่างน้ีเรียกว่าเป็นการพดูส่อเสียด 

พดูค�าหยาบ กห็มายถงึพดูภาษาพ่อขนุรามค�าแหง พดูมงึก ูหรือพดูเกีย่ว

กับอวัยวะเพศต่างๆ เหล่านี้เราเรียกว่าเป็นการพูดค�าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ  

ก็คือพูดเรื่องที่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ ไม่ได้เกี่ยวกับทางธรรมะ ไม่ได้ 

ท�าให้จิตใจของเราสูงข้ึนฉลาดข้ึน ถ้าจะพูดก็ให้พูดเรื่องศีล ให้พูด 

เรือ่งธรรม ให้พดูเรือ่งท�าบญุให้ทาน ให้พดูเร่ืองความยนิดใีนความมกัน้อย 
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สันโดษ ให้พูดในเร่ืองการปฏิบัติธรรม ให้พูดในเร่ืองสถานท่ีของการ

ปฏิบัติธรรมว่าที่ไหนมีที่สงบที่สงัด ที่น่าจะไป ที่ไหนมีครูบาอาจารย์ 

ทีค่อยส่ังสอนอบรม ถ้าเราคยุเรือ่งเหล่านีก้จ็ะพาให้เราได้ไปท�าในสิง่ทีด่ ี

ต่อไป ถ้าเราพูดเพ้อเจ้อ พูดนินทาคนนั้น นินทาคนนี้ ว่าไม่ดีอย่างนั้น 

ไม่ดีอย่างนี้ เป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไร คนอื่นเขาจะดีหรือไม่ดี  

เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้น เขาไม่ได้มาท�าให้เราไม่ดีหรือดีได้เลย 

นกัปราชญ์ท่านสอนว่าเวลาจะพดูเกีย่วกบัเร่ืองของคนอืน่ ให้พูดแต่ 

เรือ่งทีด่ขีองเขา ถงึแม้ความดขีองเขาจะมีแม้แต่น้อยนดิกพ็ดูแต่ความดี 

ความช่ัวของเขาถงึแม้จะมมีากขนาดไหนกอ็ย่าไปพดู เช่นเดยีวกบัพดู

เรือ่งของตวัเรากเ็ช่นเดยีวกนั ถงึแม้ความดจีะมีมากเท่าภเูขากอ็ย่าพูด 

ถงึแม้ความไม่ดใีนตัวเราจะมอียูเ่พยีงน้อยนดิกใ็ห้พดูในเรือ่งความไม่ดี

ของเรา เพือ่เราจะได้อบัอายขายหน้า เพ่ือเราจะได้แก้ไขดดัแปลงต่อไป  

ต้องสลับกัน ถ้าพดูเกีย่วกบัคนอืน่ให้พดูแต่เรือ่งทีด่ ีถ้าพดูเกีย่วกบัตวัเรา 

ให้พดูแต่เรือ่งท่ีไม่ดีของเรา แล้วเราจะได้มกีารพฒันามกีารแก้ไข ต่อไป 

เรากจ็ะไม่มเีรือ่งทีไ่ม่ดขีองเราเอาออกมาพดู หรือต่อไปใครจะมาพูดว่า 

เราไม่ดีอย่างไร เราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรายินดีให้เขาพูดอยู่แล้ว 

ความไม่ดขีองเรา เรายงักล้าพดู แล้วถ้าคนอืน่เขาจะมาพดู เรากจ็ะไม่รู้สกึ 
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เดอืดร้อนอะไร แต่โดยธรรมชาตขิองกเิลสของปถุชุน ส่วนใหญ่ชอบ 

ให้เขาพดูเร่ืองท่ีดีเกีย่วกบัตัวเรา และชอบไปพดูเร่ืองไม่ดขีองชาวบ้านเขา  

เวลาคนอืน่เขาพดูเรือ่งไม่ดขีองเรา เรากเ็กิดความโกรธ เกดิความเสยีใจ 

เกดิความทกุข์ขึน้มา

ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหัดพูดให้มีความกล้าหาญ 

ที่จะประจานตัวเราเอง ไม่ต้องอับอายขายหน้า เช่น บอกเขาไปเลยว่า

ผมเป็นคนขี้เกียจ ผมเป็นคนเห็นแก่ตัว ผมรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี ผมก็จะ

พยายามปรับปรุงแก้ไขตัวผมเอง ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความกรุณา

เมตตาสงสารให้อภยัผม และช่วยเตอืนสตผิมอยูเ่รือ่ยๆ เวลาทีผ่มท�าอะไร 

ที่ไม่ดีไม่ชอบ ขอให้กรุณาเตือนผมด้วย เพราะผมถือว่าการชี้ความผิด 

เป็นเหมือนกับการชี้ขุมทรัพย์ เพราะว่าโดยธรรมชาติเราจะไม่เห็น 

ความผิดของตัวเรา เราจะเข้าข้างตัวเราเองเสมอ ไม่ว่าเราจะท�าอะไร 

จะผดิขนาดไหน เรากมั็กจะคดิว่าไม่ผิดหรือผดิเพยีงเลก็ๆ น้อยๆ เท่าน้ันเอง 

ไม่เป็นไร ถ้าเรามีความคิดอย่างนี้อยู่ เราก็จะไม่สามารถพัฒนาตัว 

เราเองได้ แก้ไขตัวเราเองได้ เราต้องกล้าเผชญิกบัความไม่ดขีองตัวเรา  

อย่าไปอายเร่ืองเหล่านี ้มันไม่ได้เป็นส่ิงทีน่่าอบัอายอะไร เพราะพวกเรา 

ทุกคนยังเป็นปุถุชน ยังมีกิเลสอยู่ ดังท่ีมีสุภาษิตที่พูดไว้ว่า “สี่เท้ายัง 
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เราอย่าไปอับอายขายหน้า
เวลาท�าอะไรผิด 
หรือเวลามีคนเขาชี้ความผิดของเรา
เราต้องยกมือไหว้ขอบอกขอบใจเขา
ที่เขาช่วยชี้ขุมทรัพย์ให้กับเรา 
เพราะเมื่อเรารู้ว่าเราท�าอะไรไม่ดี 
เราจะได้แก้ไขไม่ท�าต่อไป 
แล้วต่อไปเราก็จะท�าแต่สิ่งที่ดี
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รูพ้ลาด นกัปราชญ์ยงัรูพ้ล้ัง” แล้วปุถชุนอย่างเราอย่างท่านจะไม่ผดิพลาด 

ไปเลยหรือ 

ดังนั้น เราอย่าไปอับอายขายหน้าเวลาท�าอะไรผิด หรือเวลามีคน

เขาชี้ความผิดของเรา เราต้องยกมือไหว้ขอบอกขอบใจเขาที่เขาช่วยชี้

ขุมทรัพย์ให้กับเรา เพราะเมื่อเรารู้ว่าเราท�าอะไรไม่ดี เราจะได้แก้ไข 

ไม่ท�าต่อไป แล้วต่อไปเราก็จะท�าแต่สิ่งที่ดี พอเราท�าแต่สิ่งที่ดีแล้ว  

ถงึแม้จะมคีนชมหรอืไม่ชม ให้รางวัลหรอืไม่ให้รางวลั ยกย่องสรรเสรญิ

หรือไม่ เราจะไม่รู้สึกอะไร เพราะความดีนั้นมีผลอยู่ในตัวของมันแล้ว 

มันมีรางวัลอยู่ในตัวของมันแล้วคือมันท�าให้เรามีความสุขใจ มีความ

ภูมิใจ มีความอิ่มเอิบใจ

ดังนั้น การท�าความดีท่ีแท้จริงน้ีไม่ได้หวังผลตอบแทนจากผู้อื่น 

อย่างเช่นวันนี้ญาติโยมมาท�าบุญ ก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรจาก

พระสงฆ์องค์เจ้าเพียงแต่ขอให้ได้ท�าความดี เม่ือท�าความดีแล้วก็จะมี

ความรูส้กึทีด่มีคีวามภมูใิจ แต่ถ้าท�าแล้วอยากจะได้ผลตอบแทน เราจะ 

ไม่เรียกว่าเป็นการท�าบุญ ไม่เรียกว่าเป็นการท�าความดี เราเรียกว่า

เป็นการซื้อขาย เช่น เราเอาเงินไปให้เขา เขาก็ให้ของเรามา อย่างนี้

เรียกว่าเป็นการแลกเปลีย่นกนั เป็นการซือ้ขาย ไม่ได้เป็นการท�าความดี  
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การท�าความดีนี้ไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้รับเลย ให้เขาด้วยความ

บริสุทธิ์ใจเพื่อให้เขาได้มีความสุข 

ดงันัน้ ขอให้เราเวลาพูดอะไร ให้เราคดิให้ดเีสยีก่อนว่าเราจะพดูปด 

หรอืไม่ ถ้าพดูปดแล้วกบัการไม่พดู เราสู้น่ิงดกีว่า ใครเขาจะไปคดิว่า 

เรานิง่เพราะอะไรนัน้กเ็รือ่งของเขา นิง่เพราะว่าเราไม่กล้าตอบเขา หรอื 

นิง่เพราะว่าเรายอมรบักบัสิง่ทีเ่ขาถามกสุ็ดแท้แต่เขา แต่เราถ้าไม่อยาก

จะพูด เราก็ไม่พูดก็ได้ ไม่มีใครบังคับให้เราพูดได้ แต่อย่าไปพูดปด  

ถ้าจะพูดกอ็ย่าไปพดูปด เพราะจะท�าให้เราเป็นคนทีข่าดสจัจะ จะเป็นคน 

ทีค่นอืน่เขาจะไม่เชือ่ถอื ต่อไปเวลาเราพูดอะไรกบัใคร เขาจะสงสัยว่า

พดูจรงิหรอืพดูปด เขากจ็ะไม่เชือ่เรา เรากจ็ะเป็นคนท่ีไม่มีคณุค่าอะไร

ในทางค�าพูด ไปพูดอะไรกับใคร ไปตกลงอะไรกับใครไว้ ก็ไม่มีใคร

เขามัน่ใจว่าจะพดูความจรงิ เช่น เวลาจะแต่งงานกันก็ต้องมีการกล่าว 

ค�าสาบานว่าจะรักกันจะอยู่กันไปตลอด แต่เขาจะเชื่อเราหรือไม่ถ้าเขา

รู้ว่าเราเป็นคนชอบพูดปด 

นีค่อืเร่ืองของการกระท�าทีไ่ม่ดท่ีีเราควรจะหลกีเล่ียง อย่าไปพูดปด  

อย่าไปพูดค�าหยาบ เพราะค�าหยาบนี้แสดงถึงว่าเป็นคนที่ยังไม่ได้รับ 

การพฒันา คนทีม่กีารพฒันาแล้วจะไม่พดูค�าหยาบ จะพูดค�าสุภาพเสมอ  
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ไม่มีความจ�าเป็นอะไรที่ต้องพูดค�าหยาบ เพราะค�าหยาบน้ีก็ไม่มีใคร

อยากจะฟัง เป็นเหมือนขยะทางเสียง พูดออกมาแล้วก็ท�าให้หูของ 

คนฟังนัน้สกปรกไปด้วย ไม่มใีครอยากจะฟังค�าหยาบ และไม่มใีครชอบ

คนพูดค�าหยาบ ถ้าเราอยากจะให้เป็นคนที่น่านับหน้าถือตา เป็นคนที ่

น่ารัก เราก็ต้องพยายามอย่าไปพูดค�าหยาบ 

เวลาที่มีอารมณ์โกรธแล้วจะต้องระบายออกมาก็อย่าพูดอะไร  

ขอให้ตั้งสติไว้ให้ดี เตือนเราว่าขณะน้ีเราก�าลังโกรธ เราก�าลังเป็น 

เหมือนกบัยกัษ์เป็นเหมอืนกบัมาร อย่าไปพูด อย่าไปท�าอะไร เพราะสิง่

ท่ีเราจะพดูหรอืท�านัน้มนัจะออกมาไม่ด ีให้สงบสตอิารมณ์จนกว่าใจเรา

จะสบายจะเย็นจนกว่าเราจะยิ้มได้ก่อน เมื่อเรายิ้มได้แล้ว เวลาเราพูด 

เราก็จะพูดค�าสุภาพได้ แต่ถ้าเรายังรู้สึกบึ้งตึงยังงอนอยู่ ก็อย่าไปพูด

อะไร ท�าใจให้สงบระลึกถงึพระพทุธเจ้าไปเร่ือยๆ บริกรรมพุทโธ พุทโธ 

พุทโธไป ภายในใจไปเรื่อยๆ แล้วใจของเราก็จะเย็นจะสบาย ลืมเรื่อง

ทีท่�าให้เราโกรธ เมือ่เราเยน็เราสบายแล้ว เรากส็ามารถทีจ่ะออกไปพดู

กับคนอื่นได้ สามารถที่จะไปท�าอะไรต่อไปได้

ดังนั้น การดูใจของเราจึงเป็นเรื่องส�าคัญมาก เรื่องการดูอารมณ์ 

เพราะใจของเราในแต่ละวันนี้มีอารมณ์ที่เปล่ียนไปเปล่ียนมาอยู่ตลอด
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เวลา บางทีก็สบายใจ บางทีก็หงุดหงิดใจ บางทีก็ดีใจ บางทีก็เสียใจ 

เพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติคอยดู ดูแล้วก็เพียงแต่ท�าความเข้าใจว่า 

มนัเป็นเรือ่งธรรมดา เราอย่าไปรงัเกยีจอารมณ์ทีไ่ม่ด ีแต่เราอย่าไปหลง 

มีความรู้สึกไม่ดีตามไปด้วย ถึงแม้จะมีอารมณ์ไม่ดี เราก็ต้องแยกใจ

ของเราให้ออกจากอารมณ์ที่ไม่ดีว่าเป็นคนละส่วนกัน อารมณ์ไม่ดีเป็น

เหมอืนกบัคนทีม่าเยีย่มเรา เขามาแล้วเดีย๋วเขากไ็ป เราไม่ต้องไปหวัเสีย 

ไปวุ ่นวายกับอารมณ์ที่ไม่ดี เพียงแต่เราต้องมีสติประคับประคอง 

เตือนตัวเราว่าขณะนี้อารมณ์เราไม่ดี ถ้าไม่จ�าเป็นแล้วอย่าไปพูดอะไร  

ถ้าไม่จ�าเป็นก็อย่าไปท�าอะไร พยายามสงบสตอิารมณ์เสยีก่อนแล้วค่อยท�า  

หรอืถ้ามคีวามจ�าเป็นต้องท�ากท็�าไปตามหน้าที ่เราเคยท�าอะไร เรากท็�าไป  

เรามีงานมีการอะไร เราก็ท�าไป ถ้าเรามีความจ�าเป็นต้องพูดก็ตั้งสติไว้ 

ให้ด ีแล้วเตอืนว่าต้องพูดด ีถ้าพูดดไีม่ได้กอ็ย่าไปพดู น่ีเป็นการควบคมุใจ 

ที่ไม่ดี

ใจที่ไม่ดี ถ้าปล่อยให้มันไหลออกมาทางวาจาทางกายก็จะสร้าง

ความเสียหายให้กับตัวเรา เวลาเราพูดไม่ดีไปแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราว 

ขึ้นมา เวลาเราไปท�าไม่ดี ไปทุบไปตี ไปท�าอะไรให้เกิดความเสียหาย  

มนักจ็ะส่งผลกลบัมาทีต่วัเรา เรากจ็ะรูส้กึเสยีใจ แล้วเรากจ็ะรูส้กึกงัวลใจ  
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รู้สึกหวาดกลัวถ้าเราไปท�าร้ายผู้อื่น สิ่งเหล่านี้เราสามารถระงับดับได้ 

เพราะกาย วาจา ใจ ของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์คันหน่ึง ถ้าเราจะ 

ขบัรถยนต์ เรากต้็องหัดขบัรถให้เป็นก่อน ถ้าเราขับไม่เป็นแล้วเราขบัไป  

เดี๋ยวมันก็จะต้องไปตกหลุมตกบ่อหรือไปชนกับคนนั้นคนนี้ ชนกับรถ 

คันนั้นคันน้ี เพราะเราไม่รู้จักขับ คนที่จะขับรถออกไปสู่ถนนใหญ่ได้  

เขาต้องหดัขับก่อน ต้องไปขบัตรงทีไ่ม่มีรถวิง่ ขบัเพือ่ให้รูจั้กวธิคีวบคมุรถ 

จนเกิดความช�านาญขึ้นมา กาย วาจา ใจ ของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์

ท่ีพวกเราต้องหัดขับกัน เราต้องหัดเจริญสติ คือต้องคอยเฝ้าดูใจ  

เฝ้าดูกาย เฝ้าดวูาจา ของเราตลอดเวลาก่อนทีจ่ะคดิอะไร ก่อนทีจ่ะท�าอะไร  

ก่อนทีจ่ะพดูอะไร ถ้าเรารูก่้อนแล้วว่าเราก�าลงัจะคดิไม่ด ีเราจะได้ยบัยัง้มนั  

ถ้าเราจะพูดไม่ดีท�าไม่ดี เราก็จะได้ยับย้ังมัน เมื่อมีสติแล้ว เราก็จะ

สามารถยับยั้งการกระท�าที่ไม่ดีได้ การพูดที่ไม่ดีได้ เพราะเราไปยับยั้ง

ที่ต้นเหตุนั่นเองก็คือใจ 

ใจนี้เป็นผู้สั่งการให้ไปที่ค�าพูดให้พูดและให้ท�าต่างๆ ถ้าใจมีเรา

คอยเฝ้าดอูยู่ เรากจ็ะรูท้นัทว่ีาขณะน้ีใจของเราก�าลังมอีารมณ์ดหีรือไม่ดี  

ถ้ามีอารมณ์ไม่ดี เราก็จะรู้ว่าก�าลังจะไปพูดไม่ดี ก�าลังจะไปท�าไม่ดี  

ดงันัน้ ถ้าไม่จ�าเป็นจรงิๆ กอ็ย่าไปพูด อย่าไปท�าอะไร ไปหามมุสงบทีไ่หน 
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น่ังท�าจิตใจให้เย็นให้สบายก่อน เมื่อจิตเย็นสบายแล้ว จะไปพูดจะไป 

ท�าอะไรต่อไปก็ไม่เกิดความเสียหาย คนที่ท�าอะไรไปตามอารมณ์นี้มัก

จะต้องมาเสยีใจภายหลงั เวลาเกดิความโกรธขึน้มากพ็ดูวาจาทีไ่ม่สุภาพ 

แล้วกไ็ปท�าลายข้าวของ ไปทบุตีไปท�าร้ายผูอ้ืน่ แล้วกต้็องมารบัใช้กรรม 

ต้องไปติดคุกติดตะราง ต้องไปชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ น่ีเป็นเพราะว่า 

ขบัรถใจไม่เป็น ขบัรถกาย วาจา ใจ ไม่เป็น ชอบชนกบัเขาไปเร่ือย มใีคร

ขวางอยู่ไม่ได้ต้องชนแหลกไปเลย แล้วผลเสียหายก็เกิดขึ้นทั้งกับคนที ่

ถกูชนและเกดิขึน้กบัตวัเราเอง เรากก็ลายเป็นคนทีไ่ม่น่ารกัไม่น่าชืน่ชม

ยินดี ไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ด้วย ถึงแม้จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม

ขนาดไหนก็ตาม แต่ความสวยงามของรูปร่างหน้าตาน้ีไม่สามารถ

เอาชนะความสวยงามทางจติใจได้เลย ไม่มใีครอยากจะอยูก่บัคนโลภโม

โทสัน ไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรม ถึงแม้จะมีรูปร่าง 

หน้าตาสวยงามขนาดไหนก็ตาม เพราะความโลภโมโทสนั ความไม่มศีลี

ไม่มีธรรมนี้ จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนั่นเอง

ถ้าเราอยากจะเป็นคนทีม่คีวามสวยงามทีแ่ท้จรงิ เราต้องสวยงาม

ด้วยศีลด้วยธรรม สวยงามด้วยการกระท�า คือ คิดดี พูดดี ท�าดี เราจะ

สามารถคิดดี พูดดี ท�าดี ได้ต่อเมื่อเรามีสติคอยเฝ้าดูใจอยู่ตลอดเวลา 
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และได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ว่า

อะไรดีอะไรชั่ว อะไรถูกอะไรผิด อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ เราต้องมี

การศกึษา ต้องมกีารได้ยนิได้ฟัง ถ้าไม่เช่นนัน้เรากจ็ะไม่สามารถรูข้ึน้มา 

ได้ด้วยตัวเราเอง เพราะเราไม่ฉลาดพอ เราคิดไม่เป็น เราต้องอาศัย

ความคิดของคนอื่น เช่น พระพุทธเจ้าเป็นผู้คิดแทนเราก่อน ด้วยการ 

สั่งสอนเราว่าท�าอย่างนี้แล้วดี ท�าอย่างน้ีแล้วไม่ดี คิดอย่างน้ีไม่ดี  

คิดอย่างนี้ดี พูดอย่างนี้ไม่ดี พูดอย่างนี้ดี 

เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก่อน เหมือนกับเราเชื่อคุณพ่อคุณแม ่

ตอนท่ีเราเป็นเดก็ๆ คณุพ่อให้เรากินอะไร คุณแม่ให้เรากนิอะไร เราก็กิน  

เราไม่เคยสงสัยว่าส่ิงที่คุณพ่อคุณแม่ให้เรากินน้ันมีโทษหรือไม่ เพราะ

เราเช่ือว่าท่านมคีวามเมตตากรณุา มีความรัก มคีวามหวงัดกีบัเรา ฉันใด 

กข็อให้เราเชือ่สิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนเช่นเดยีวกนัว่าทกุสิง่ทกุอย่าง

ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนนัน้ ทรงออกมาจากพระทัยทีเ่ตม็เป่ียมไปด้วย

ความเมตตากรณุา มคีวามสงสาร มคีวามปรารถนา ทีจ่ะให้เราได้พบกบั 

ความสุข พบกบัความเจรญิ แต่ถ้าเราไม่เชือ่เราไม่ฟังพระธรรมค�าสัง่สอน 

ของพระพุทธเจ้า เราก็จะเป็นเหมือนกับคนตาบอดที่ไม่เชื่อคนตาด ี 

เวลาเราจะเดินข้ามถนน ถ้าเราไม่มีคนตาดีคอยบอกเราว่าเดินข้ามได้
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หรือยัง แล้วเราเชื่อตัวเราเอง ก็อาจจะต้องถูกรถชนแน่นอน เพราะเรา

มองไม่เห็นรถที่วิ่งมา 

ดงันัน้ ถ้าเราอยากจะคิดด ีเราก็ต้องศกึษาฟังเทศน์ฟังธรรมอยูเ่ร่ือยๆ  

แล้วเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ ไปคิดต่อ ไปคิดอยู่เรื่อยๆ เพื่อเราจะได้ 

ไม่หลงลืม ถ้าเราฟังแล้วเราไม่เอาไปคิดต่อ เดี๋ยวเราออกไปท�าอะไร  

เรากไ็ปคดิเรือ่งอืน่ แล้วส่ิงทีเ่ราได้ยนิได้ฟังกจ็ะลมืไปหายไป จงึควรเอา

ไปคดิอยูเ่รือ่ยๆ เช่น วันนีส้อนให้เราคดิด ีพดูด ีท�าด ีด้วยการเชือ่ว่าบาป

มีจรงิบญุมีจรงิ นรกมจีรงิสวรรค์มจีรงิ กรรมมจีริง แล้วกค็ดิจะท�าแต่บญุ 

ไม่ท�าบาป ด้วยการพดูด ีท�าด ีเช่น พดูความจรงิ ไม่พดูค�าปด พดูค�าสภุาพ 

ไม่พดูค�าหยาบ พูดส่ิงทีมี่สาระ ไม่พูดเร่ืองทีไ่ร้สาระ พดูเพ้อเจ้อ พดูเพือ่

ให้เกดิความรกัความสามคัคีปรองดอง ไม่พดูเพือ่ให้เกิดความแตกแยก 

เพราะการแตกแยกนัน้ไม่เป็นคณุ มแีต่โทษ ไม่ว่าจะเกดิความแตกแยก

ในที่ไหนก็ไม่ดีทั้งนั้น ในครอบครัวเกิดความแตกแยกกันก็ไม่ดี ในวัด 

เกดิความแตกแยกกันกไ็ม่ด ีในประเทศชาตเิกิดความแตกแยกกนัก็ไม่ดี 

เราต้องพยายามพูดเพือ่ให้เรามคีวามสามคัคกีนั แล้วบ้านเมอืงของเราจะ

ได้อยูอ่ย่างร่มเยน็เป็นสขุ จะอยูไ่ด้อยูอ่ย่างเจรญิก้าวหน้า เราจะได้ไม่ต้อง 

เสียเวลามาทะเลาะกัน ไม่ต้องเสียเวลามาท�าลายท�าร้ายกัน เอาเวลา 
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มาท�าสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ มาพัฒนาชีวิตของเรา มาพัฒนา 

ประเทศชาติของเราให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปจะดีกว่า 

เราจะท�าได้ถ้าเรามีความเชื่อในพระธรรมค�าสอนแล้วเราน�าเอา 

มาปฏบิตั ิด้วยการเจรญิสตอิยูเ่สมอ เฝ้าดกูาย วาจา ใจ ของเราทกุขณะ 

ไม่ว่าก�าลังคิดอะไร ก�าลังพูดอะไร ก�าลังท�าอะไร ต้องรู้ว่าก�าลังท�าด ี

หรือไม่ดี ถ้ารู้ว่าท�าไม่ดีก็หยุดทันที ถ้ารู้ว่าท�าดีก็ท�าต่อไปและท�าให้มาก

ยิง่ๆ ขึน้ไป ถ้าเราเฝ้าดใูจของเราแล้ว เฝ้าดกูาย เฝ้าดวูาจา ของเราแล้ว 

ต่อไปการแสดงออกของกาย วาจา ใจ ก็จะไปในทิศทางที่ดีที่จะท�าให้ 

เรากลายเป็นคนด ีกลายเป็นคนน่ารกั กลายเป็นคนทีม่คีนเลือ่มใสศรทัธา  

แล้วกจ็ะเป็นประโยชน์ทัง้กบัตวัเราเองและกบัผูอ่ื้น คนทีเ่กีย่วข้องกบัเรา  

เขาก็มีความสุขชืน่ชมยนิดีไปด้วย เช่น ครอบครัวของเรา เขากจ็ะมคีวาม

สุขใจท่ีเห็นลูก เห็นพ่ีเห็นน้อง เห็นพ่อเห็นแม่ เป็นคนดี มีคนยกย่อง

สรรเสริญ เหล่านี้เกิดขึ้นได้ถ้าเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะประพฤติ

ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน 

จงึขอให้ท่านจงน�าเอาสิง่ทีท่่านได้ยนิได้ฟังในวนัน้ี ไปพนิิจพจิารณา

และปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป 
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การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่าน้ี ขอคุณ

พระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุญกุศลที่ท่าน

ได้มาบ�าเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและ

ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ กันโดยทั่วหน้ากันเทอญ
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วนันีท่้านทัง้หลายได้ตัง้ใจมาวดัเพือ่มาปฏบิตัภิารกจิของพทุธศาสนิกชน 

ทีด่ ีคือมาท�าบญุตกับาตร ถวายสงัฆทาน รกัษาศลี ปฏบิตัธิรรม ฟังเทศน์ 

ฟังธรรม เพราะเป็นการด�าเนนิตามแนวทางทีพ่ระบรมศาสดา พระอรหนัต- 

สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ด�าเนินกัน เพื่อจะได้ไปสู่ความสุข  

ความเจรญิ ความก้าวหน้า ไกลจากความทกุข์ความวุน่วายทัง้หลาย อยูท่ี ่

การศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า

การมาวัดจึงเป็นเหมือนการมาโรงเรียน มาเพื่อมาศึกษาด้วยการ 

ฟังเทศน์ฟังธรรม เม่ือฟังแล้วก็น�าเอาส่ิงทีไ่ด้ยนิได้ฟังน�าไปปฏบิติั เมือ่

ปฏบัิตแิล้วกจ็ะเห็นผลปรากฎข้ึนมาอยูใ่นใจ หลงัจากนัน้กส็ามารถน�าเอาไป

เผยแผ่ เอาไปสัง่สอนให้กบัผูอ่ื้นต่อไปอีก นีเ่ป็นวธิกีารถ่ายทอดพระธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้ามาตัง้แต่เริม่ต้น โดยมพีระบรมศาสดามพีระพทุธเจ้า 

ทรงเป็นผูส้ัง่สอนเป็นคนแรก เป็นอาจารย์ใหญ่ เป็นผูส้ัง่สอนผูท้ีม่จีติศรทัธา  

เมื่อเขาน�าเอาไปปฏิบัติก็ได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆ แล้วก็น�าเอาส่ิงที่ได้รู้ 

ได้เห็นไปสั่งสอนต่อ ก็เป็นการสืบทอดถ่ายทอดพระศาสนามาจนถึง

ปัจจุบันนี้ 

การศึกษา คือ การได้ยินได้ฟังเพื่อให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่าง

แท้จริง ต้องฟังด้วยความส�ารวม ส�ารวมกาย วาจา ใจ การส�ารวมกาย
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และวาจาก็คือศีล ขณะน้ีเรานั่งอยู่เฉยๆ ไม่ได้ท�าอะไร ไม่ได้พูดอะไร 

แสดงว่าเรามีศีลครบถ้วนบริบูรณ์ เพราะเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ได้

ลกัทรพัย์ ไม่ได้ประพฤตผิดิประเวณ ีไม่ได้พดูปดมดเทจ็ ไม่ได้พดูเพ้อเจ้อ  

ถ้าเราคุยกันระหว่างที่เราฟังธรรมก็แสดงว่าศีลเราไม่บริสุทธิ์ เราพูด 

เพ้อเจ้อพดูคยุกนั แต่ถ้าเราฟังด้วยความสงบ ไม่พดูไม่คยุกนั น่ังอยูเ่ฉยๆ 

ถือว่าเรามีศีลเป็นเครื่องสนับสนุนการฟังธรรม 

นอกจากมีศีลแล้วก็ต้องมีสมาธิ คือความตั้งมั่นของจิต จิตก็ต้อง

ส�ารวมสงบนิ่ง ไม่คิดเรื่องต่างๆ มีสติคอยฟังเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัส 

กับหูแล้วก็ถ่ายทอดเข้าไปสู่ใจ แล้วก็มีการพิจารณาตามสิ่งที่ได้ยิน 

ได้ฟังมาก็จะเกิดความเข้าใจ เมื่อเกิดความเข้าใจก็เกิดปัญญาขึ้นมา 

การฟังธรรมจึงต้องฟังด้วยศีลด้วยสมาธิถึงจะเกิดประโยชน์คือ 

เกดิปัญญาขึน้มา ถ้าเราฟังอย่างเดียวแต่ใจของเราไม่ได้ฟังด้วย ใจของเรา 

ไปคดิเรือ่งนัน้ คดิเรือ่งนี ้สิง่ทีเ่ข้ามาในใจกจ็ะไม่สามารถเข้าไปในใจได้ 

เหมือนกับถูกปิดประตูไว้ จะเดินเข้าไปในห้องก็เข้าไม่ได้ถ้าประตูปิดไว้  

ต้องเปิดประตูถึงจะเข้าไปในห้องได้ ถ้าเราไปคิดเรื่องนั้นคิดเร่ืองนี ้

ในขณะที่ก�าลังฟังเทศน์ฟังธรรม เราก็จะไม่รู้ว่าเราก�าลังฟังอะไรอยู่  

ฟังกไ็ม่เข้าใจ ดังน้ัน ถ้าอยากจะฟังเทศน์ให้เกดิคณุเกดิประโยชน์ให้เป็น
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มงคลดังในท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่า “กาเลน ธัมมัสสวนัง  

เอตัมมังคลมุตตมัง” การฟังธรรมตามกาลตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง 

ถ้าต้องการฟังให้เป็นมงคลเป็นประโยชน์ ก็ต้องฟังด้วยความส�ารวม 

ส�ารวมกาย ส�ารวมวาจา และส�ารวมใจ ตั้งใจฟัง แล้วสิ่งที่เข้ามาสัมผัส

กับหูและรับรู้ที่ใจก็จะเกิดคุณเกิดประโยชน์ขึ้นมา เพราะการฟังธรรม

จะเอื้อประโยชน์ให้อยู่หลายประการด้วยกัน

ประการแรก กค็อืจะได้ยนิได้ฟังในเร่ืองทีไ่ม่เคยได้ยนิได้ฟังมาก่อน 

เรือ่งท่ีเคยได้ยนิได้ฟังแล้ว เมือ่ฟังซ�า้อีกกจ็ะเกดิความเข้าใจดขีึน้ ลกึลงไป 

และกว้างขึ้น เพราะเวลาฟังครั้งแรกอาจจะฟังไม่เข้าใจ หรือเข้าใจแบบ 

ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ เมื่อได้ฟังครั้งที่สองครั้งที่สามต่อไปก็จะเกิดความ

เข้าใจดีขึ้น เมื่อเกิดความเข้าใจมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะเป็นปัญญามากขึ้น

เท่านั้น เมื่อมีปัญญาก็จะสามารถท�าจิตใจให้สุขให้สบายได้ ไม่ให้ทุกข์ 

ไม่ให้วุ่นวายกับเรื่องต่างๆ ได้ จึงท�าให้จิตมีความสงบ ท�าให้มีความเห็น 

ทีถ่กูต้อง ความเหน็ทีถ่กูต้องกค็อืเหน็ตามความเป็นจริง เช่น เหน็ว่าบาป 

มีจริงบุญมีจริง นรกมีจริงสวรรค์มีจริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริง 

กรรมมีจริง ฟังแล้วเราจะเข้าใจแล้วเราจะเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมา
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เม่ือเราเกิดศรัทธาแล้วเราก็อยากจะปฏิบัติ เมื่อเราฟังว่ากรรม 

มจีรงิ การเวยีนว่ายตายเกดิมจีริง ท�าบญุได้ไปเกดิทีด่ ีท�าบาปได้ไปเกดิ

ที่ไม่ดี เป็นความจริง ก็จะท�าให้เราอยากจะท�าบุญ จะท�าให้เราไม่อยาก 

จะท�าบาป เพราะไม่มีใครอยากจะไปเกิดในที่ไม่ดี เช่น ไปเกิดเป็น

เดรัจฉาน ไปตกนรก อย่างนี้ไม่มีใครอยากจะไปเกิดกัน มีแต่อยากจะ

กลบัมาเกดิเป็นมนษุย์ อยากจะไปสวรรค์ อยากจะไปเป็นเทพ เป็นพรหม 

หรืออยากจะไปพระนิพพาน ก็ต้องเกิดจากการท�าความดี เพราะผู้ที ่

จะไปนี้ไม่ใช่ร่างกายของเรา 

ร่างกายนีเ้ป็นเหมอืนกบัรถยนต์ทีจ่ะพาให้ผู้โดยสารหรือคนขบัไป

ถงึจดุหมายปลายทาง คนขบัรถหรอืคนขบัร่างกายน้ีกค็อืใจ ใจท่ีก�าลัง

รบัฟังรบัรูค้�าสอนอยูใ่นขณะนีไ้ม่ใช่ร่างกาย ร่างกายไม่มีความสามารถ

ท่ีจะรบัรูอ้ะไรได้ ร่างกายนีเ้ป็นเพยีงเครือ่งมอืเป็นสือ่เหมอืนกบัโทรศพัท์

มอืถอื เวลาเราพดูอะไรเข้าไปในโทรศัพท์มือถอื โทรศพัท์จะไม่รู้ว่าพูด

อะไร แต่คนท่ีรบัสายอยูป่ลายทางจะรูว่้าพดูอะไร ร่างกายนีก็้เป็นเหมอืน

โทรศพัท์มอืถอื เป็นเพยีงสือ่เป็นเพยีงเคร่ืองมือเท่าน้ัน ไม่มีความรู้ไม่มี

การรบัรูอ้ยูใ่นตวัของมนั ผูท้ีร่บัรูก้ค็อืใจ ผู้ท่ีจะไปเกดิต่อไปกค็อืใจ 
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เม่ือใจได้ยินได้ฟังแล้ว ใจก็น�าเอาไปพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล  

เมื่อสิ่งที่ฟังนี้ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะท�าให้เราแย้งได้ เช่นว่าท�าบุญแล้วได้

ไปสวรรค์ หรือท�าบาปแล้วได้ไปนรก เพราะเรายังไม่มีความสามารถที่

จะพิสูจน์ได้ เราก็ไปลบล้างค�าพูดของพระพุทธเจ้าไม่ได้ เหมือนกับคน 

ทีบ่อกว่ามสีถานทีอ่ยูต่รงนัน้เป็นอย่างนัน้ ถ้าเรายงัไม่เคยไปทีน่ัน้ เราจะ 

ไปปฏิเสธก็ไม่ได้ เรามีทางเลือกอยู่สองทางก็คือ เชื่อ หรือ ไม่เชื่อ  

แต่เราจะไปบอกว่าส่ิงที่บอกมานี้ไม่มี เราพูดไม่ได้ เพราะเรายังไม่ได้

ไปพิสูจน์ด้วยตัวของเราเอง แต่ถ้าเราได้ไปสถานที่นั้นตามที่เขาบอกว่า 

อยู่ตรงนั้น เราก็เดินไปตรงนั้น พอไปถึงตรงนั้นแล้ว เราก็จะเห็นว่า 

สิง่ทีเ่ขาพดูนัน้มจีรงิหรอืไม่ ถ้าเราเหน็ว่ามีจริง เขากพ็ดูความจริง ถ้าเรา 

เหน็ว่าไม่มดีงัทีเ่ขาพดู เขากพ็ดูไม่จรงิ เราถงึจะปฏเิสธได้หลงัจากทีเ่รา

ได้ไปพิสูจน์ได้ไปสัมผัสกับตาของเราเองแล้ว ฉันใด สิ่งที่เราได้ยินได้

ฟังคือพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเรื่องเวียนว่ายตายเกิด  

สอนเรือ่งนรกเรือ่งสวรรค์ สอนเรือ่งกรรม สอนเร่ืองบญุเร่ืองบาป กเ็ป็น 

สิง่ท่ีเรายงัไม่ได้พิสจูน์กบัตัวเราเอง เราก็ไม่ควรทีจ่ะไปปฏเิสธไปลบล้าง

ว่าไม่จริง เราต้องพิสูจน์ก่อน เราต้องลองปฏิบัติดูก่อน ดูซิว่าสิ่งที่

พระพทุธเจ้าทรงสอนนัน้ไม่เป็นจรงิดงัทีท่รงตรสัสอนหรอืไม่ หรอืเป็นจรงิ 

ตามทีต่รสัสอนหรือไม่ ถ้าเราปฏบิติัแล้ว เราจะเร่ิม เราจะเหน็ เราจะทะยอย 
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เหน็ทีละเลก็ทลีะน้อยไปเรือ่ยๆ จนเหน็ครบถ้วนบริบรูณ์ตามทีพ่ระพทุธเจ้า 

ทรงสั่งสอน 

นีค่อืการฟังในเบือ้งต้น เมือ่ฟังแล้วเรากม็ทีางเลือกอยูส่องทาง คอื 

เชื่อหรือไม่เชื่อ จะมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธา ถ้าไม่มีศรัทธาเราก็จะหยุด

ตรงนัน้ เรากจ็ะไม่น�าเอาสิง่ทีไ่ด้ยนิได้ฟังไปปฏิบตัต่ิอ เอาไปพสูิจน์ เราก็

จะไม่รูว่้าส่ิงทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนนัน้มจีริงหรอืไม่ แต่ถ้าเราฟังแล้ว

เรามีความเชื่อ เราอยากจะพิสูจน์ดู เราก็น�าเอาไปปฏิบัติดู ไปท�าบุญ 

อยูเ่รือ่ยๆ ไปละบาปอยูเ่รือ่ยๆ เวลาจะท�าบาป เรากห็ยดุไม่ท�าบาป เวลา

มีโอกาสก็ท�าบุญไปเรื่อยๆ แล้วเราจะเห็นความแตกต่างปรากฏขึ้นมา

ในใจของเรา เราจะเริ่มเห็นสวรรค์เริ่มเห็นนรกนี้ว่าไม่ได้อยู่ที่ไหน อยู่ที่ 

ใจของเรานี่เอง เพราะเวลาเราท�าบุญ ใจของเรามีความสุข มีความเย็น 

มีความสบาย เวลาเราท�าบาป ใจมีความรุ่มร้อน มีความทุกข์ มีความ

วุน่วายใจ นีคื่อสวรรค์และนรก ไม่ได้เป็นสถานที ่แต่เป็นภาวะของจิตใจ 

ถ้าใจร้อนก็เป็นนรก ถ้าใจเย็นก็เป็นสวรรค์ ถ้าใจชอบท�าบาป ก็เป็น

เดรจัฉาน เป็นสตัว์นรก ถ้าใจชอบท�าบุญ กเ็ป็นเทพ เป็นมนษุย์ เป็นพระ  

เป็นพระอริยเจ้า อยู่ที่ใจทั้งหมด ใจเป็นผู้กระท�า แล้วใจก็เป็นผู้รับผล

ของการกระท�าของตน 
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เมื่อเราน�าเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติน�าไปปฏิบัติ

กับตัวเราแล้ว เราก็จะเห็นผล เมื่อเห็นผลแล้ว เราก็จะรับรองค�าสอน

ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นค�าสอนที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง ดังที ่

พระอรยิสงฆ์สาวกท้ังหลายได้รบัรองพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

จึงมีการถ่ายทอดพระศาสนามาอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลาถงึ ๒๕๐๐ กว่าปี 

แล้ว ถ้าพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สามารถพสูิจน์ได้ ผูไ้ด้ยนิ 

ได้ฟังผูน้�าเอาไปปฏบิติัไม่สามารถเหน็ได้ตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอน  

พระพุทธศาสนาก็จะไม่มีอายุมาจนถึงวันนี้ได้ 

สาเหตทุีศ่าสนามอีายมุาถึงวนันีไ้ด้ กเ็พราะค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

เป็นความจริง เพราะมผู้ีฟังแล้วเกดิศรัทธาน�าเอาไปปฏิบติั น�าเอาไปพสิจูน์ดู  

กเ็หน็ตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน เมือ่เห็นแล้วกน็�าเอามาสัง่สอนผูอ้ืน่ 

อกีทอดหนึง่ กเ็ป็นการสบืทอดถ่ายทอดกนัมาตามล�าดบัมาจนถงึทกุวนันี้  

ดังนั้น พวกเราจึงไม่ควรที่จะกังวลสงสัย ลังเลสงสัย ในพระธรรม 

ค�าสอนของพระพทุธเจ้าเลย เพราะได้รับการพสิจูน์มาถึง ๒๕๐๐ กว่าปีแล้ว  

มพีระอรหนัต์เป็นผูร้บัรองพระธรรมค�าสอนน้ีมานับจ�านวนไม่ถ้วน 

ถ้าพวกเรายงัลงัเลสงสัย กแ็สดงว่าใจของพวกเราน้ีมคีวามมดืบอด

มาก ยากต่อแสงสว่างแห่งธรรมะค�าสอนของพระพุทธเจ้าทีจ่ะแทงทะลุ
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เข้าไปได้ ถ้าเป็นดงันัน้ เรากต้็องพยายามศกึษาอยูเ่รือ่ยๆ และลองปฏบิตัดิู  

ลองฝืนใจปฏิบัติดู บังคับใจให้ปฏิบัติดู เพราะถ้าเราฟังอย่างเดียว 

แล้วเราไม่น�าเอาไปปฏิบัติ เราก็จะไม่มีทางรู้ได้ว่าผลของการปฏิบัตินั้น 

เป็นอย่างไร เหมือนกับยาท่ีหมอให้เรามารับประทาน เราไม่อยากจะ 

รับประทานยา แต่เราอยากจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ เราก็ต้องฝืนใจ

บังคับใจให้กินยานั้นเพื่อเราจะได้รู้ว่ายาที่หมอให้มาจะรักษาโรคภัย 

ไข้เจบ็ของเราได้หรอืไม่ ถ้าเราไม่ฝืน ไม่บงัคบั เราไม่รับประทานยา โรคภัย 

ไข้เจบ็ต่างๆ ก็จะไม่หายไปจากตัวเรา เช่นเดียวกันกับพระธรรมค�าสอน

ของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจของเรา ใจของเราก็มีโรค

รุมเร้าอยู่ เช่น ความกลุ้มอกกลุ้มใจ ความไม่สบายใจ ความเสียอก

เสยีใจ ความกงัวล ความหวาดกลัว ความวุน่วายใจ ความทกุข์ใจ เหล่านี ้

เรียกว่าเป็นโรคของใจ และไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถรักษาโรค

ของใจได้ ต่อให้มีเงนิเป็นหมืน่ล้านแสนล้าน ต่อให้เป็นพระเจ้าแผ่นดนิ 

ให้เป็นประธานาธิบดี เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรี เป็น ส.ส. หรือ

เป็นอะไรกต็าม จะไม่สามารถดับความทกุข์ใจนีไ้ด้ จะไม่สามารถรกัษา

โรคใจนี้ให้หายได้ มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะรักษาโรคใจได้ก็คือพระธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่า ธรรมโอสถ 
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ธรรมโอสถ ก็คือสิง่ทีเ่ราก�าลงัได้ยนิได้ฟังอยูข่ณะนี ้ก�าลงัให้ยาแก่ใจ  

อยู่ที่ว่าเมื่อเราได้รับยาไปแล้ว เราจะเอาไปรับประทานหรือไม่ ถ้าเรา

เอาไปรบัประทาน เราก็จะได้พิสจูน์ว่ายาของพระพทุธเจ้านีม้ผีลอย่างไร  

สามารถดบัโรคใจสามารถรกัษาโรคใจของเราได้หรือไม่ เช่น ใจของเรา 

จะหายจากความกังวลใจหรือไม่ หายจากความเสียใจหรือไม่ หายจาก

ความวุ่นวายใจหรือไม่ หายจากความเศร้าโศกเสียใจหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ 

เราพิสูจน์ได้ อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ว่าเราจะน�าเอามาพิสูจน์หรือไม่ ดังน้ัน  

เมือ่เราฟังแล้วกอ็ย่าฟังเฉยๆ ฟังเข้าหซู้ายแล้วกอ็อกหขูวาแล้วกไ็ม่น�าเอา 

ไปปฏิบัติต่อ 

การทีจ่ะน�าเอาไปปฏบิติัต่อ ก็คอืเอาไปทบทวนเอาไปพินิจพิจารณา

สิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วน�าเอามาใช้กับตัวเราเอง มาดูว่าส่วนไหนของเรา 

ที่เป็นเหตุที่ท�าให้เราวุ่นวายใจ เราก็น�าเอามาช�าระมันเสีย เช่น เราชอบ

ดื่มสุรายาเมา เวลาดื่มสุราแล้วเป็นอย่างไร มีความสุขหรือมีความทุกข์ 

สุขก็มีเด๋ียวเดียว แล้วก็มีความทุกข์ตามมา ถ้าเราลองเลิกดื่มสุราดู  

ดงัทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนให้ละเว้นการดืม่สรุา ลองละเว้นดวู่าเมือ่ละเว้น

ได้แล้วจะรู้สึกอย่างไร จะดีกว่าตอนที่ดื่มสุราหรือไม่ ถ้าเราชอบเล่น 

การพนนั กล็องละเว้นการเล่นการพนนัด ูชอบเทีย่วกลางคนืกล็องละเว้น



 ๑๐  พิสูจน์คำ�สอนด้วยการปฏิบัติ

173

การเท่ียวกลางคืนดู ชอบความเกียจคร้านก็ลองเลิกความเกียจคร้านด ู 

หนัมาให้มคีวามขยนัหม่ันเพยีร แล้วดซิูว่าชีวติของเราจะมคีวามแตกต่าง 

หรือไม่ ดูซิว่าเราจะมีความสุขมากกว่าเดิมหรือไม่ มีความทุกข์น้อย 

กว่าเดิมหรือไม่ 

นีแ่ลคอืมงคลทีแ่ท้จรงิ ไม่ได้อยูท่ีไ่หน อยูท่ีก่าย วาจา ใจ ของเรา

เท่านั้น ที่น้อมเอาพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับ 

เป็นมาตรฐาน เป็นผู้น�าทาง เรียกว่ามงคลของชีวิตอยู่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่

ที่วัตถุมงคลที่สร้างขึ้นมาด้วยวัตถุต่างๆ เช่น เอาดินมาปั้น เอาเหล็ก 

มาหลอม เพ่ือให้เป็นรปูของพระอย่างนี ้เหล่านีเ้รียกว่าวตัถมุงคล แต่ไม่ใช่ 

เป็นตัวมงคล ต่อให้ห้อยพระอยู่ ๑๐๐ องค์รอบคอ ก็ไม่มีความมงคล 

เกดิขึน้มาจากการห้อยพระ เพราะจดุประสงค์ของการห้อยพระนีม้อียู่

อย่างเดยีว คือเตอืนสตใิห้เราระลกึถงึพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

ให้เราพนิจิพจิารณาพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้าอยูเ่รือ่ยๆ แล้วน�า

เอาไปปฏบัิตกิบักาย วาจา ใจ ของเรา เอาไปช�าระสิง่ทีบ่กพร่องทีม่อียูใ่น  

กาย วาจา ใจ ของเรา ถ้าเราชอบพูดปด เรากเ็อามาช�าระอย่าไปพดูปด  

ถ้าเราชอบพูดค�าหยาบก็เอามาช�าระอย่าไปพูดค�าหยาบ ถ้าเราชอบ

พูดเพ้อเจ้อก็อย่าไปพูดเพ้อเจ้อ นี่คือการเอาพระธรรมค�าสอนของ
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พระพุทธเจ้าเข้ามาช�าระหรือเอาเข้ามารักษาใจของเรา เพื่อใจของเรา

จะได้สงบจะได้เยน็จะได้มีความสขุ จะได้ไม่ต้องทกุข์กบัเรือ่งอะไร นีค่อื

การเอาพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้ามาสร้างประโยชน์ให้กบัตวัเรา 

การฟังธรรมน้ีเป็นเพยีงครึง่หนึง่เท่าน้ัน ได้ฟังแล้วยงัไม่พอ ต้องน�า 

เอาสิ่งท่ีได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติแล้วจะเห็นผล เหมือนกับรับยามาแล้ว 

ต้องเอามารับประทาน ถ้ารับมาแล้วไม่รับประทาน โรคก็จะไม่หาย  

ถ้ารับประทาน อย่างน้อยก็จะรู้ว่าหายหรือไม่หาย ถ้าไม่หายต่อไปก็จะ 

ได้ไม่ต้องรับประทานยาอย่างนี้อีก 

ขอให้ลองเอาธรรมโอสถพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้ามา

ปฏิบัติกับเรา เช่น เอามาช�าระกาย วาจา ใจ ของเรา เราชอบท�าบาป 

กล็ะเว้นเสีย เราเคยท�าบาปกล็ะเว้นเสยี เคยตบยงุ เคยฆ่ามด เคยยงินก 

ตกปลา ก็ละเว้นเสีย เคยลักทรัพย์ เคยหยิบข้าวของๆ คนอื่นโดยที่ไม่

ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ก็ลองหยุดท�าเสีย เคยไปยุ่งกับสามีภรรยา

ของคนอื่น ก็หยุดยุ่งเสีย เคยพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง ก็ลองหยุด 

เคยเสพสุรายาเมา ก็ลองหยุดดู แล้วดูซิว่าจิตใจของเราจะมีความรู้สึก

อย่างไร จะสบายใจขึ้น จะเบาใจขึ้น จะทุกข์น้อยลงหรือไม่ นี่เป็นสิ่งที่ 
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เราสามารถพิสูจน์ได้ ถ้าเราไม่พิสูจน์ เราก็จะไม่มีทางรู้ เกิดมาทั้งท ี

ได้มาเจอพระพุทธศาสนา ได้มาเกดิเป็นมนษุย์ ซึง่เป็นส่ิงทีย่ากมากทีจ่ะได้

มโีอกาสอย่างนี ้แล้วไม่ตกัตวงฉวยโอกาสด้วยการพสูิจน์ ด้วยการน�าเอา 

พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติดู ก็ถือว่าเสียชาติเกิด

เกิดมาแล้วไม่ได้รับประโยชน์ เหมือนกับได้เงินมาล้านหนึ่งแต่ไม่เอา 

ไปใช้ท�าอะไร เอาไปเก็บไว้เฉยๆ พอตายไปก็กลายเป็นสมบัติของ 

คนอ่ืนไป อย่างนี้เรียกว่าไม่ได้รับประโยชน์จากเงินที่ได้รับมา ฉันใด  

การได้มาเกดิเป็นมนษุย์และได้พบกบัพระพทุธศาสนา กเ็ปรียบเหมือนกบั 

การได้รับสิ่งที่วิเศษที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทอง เพราะสามารถเอาไปซื้อ

มรรคผลนพิพานได้ สามารถท�าให้หลดุพ้นจากการเวยีนว่ายตายเกดิได้  

ไม่มีอะไรจะท�าได้นอกจากภพของมนุษย์และพระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าเท่านั้น 

ถ้าเราไม่ฉวยโอกาสนีป้ฏบิตั ิเราก็จะเสยีโอกาส เสยีชาตเิกิด แล้วก ็

จะไม่มใีครท่ีจะมาช่วยเราได้ในยามทีเ่ราจะต้องไปเกิดใหม่ จะต้องไปใช้

บาปใช้กรรมในภพชาตต่ิางๆ อกี แต่ในขณะน้ีเราช่วยตัวเราได้ เราสามารถ 

ตัดภพตัดชาติ ตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ เราสามารถยุติการไปเกิด 

ในอบายได้ ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรจัฉาน ไม่ต้องไปตกนรกได้ ถ้าเราน�าเอา
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พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ โอกาสนี้อยู่ที่ตัวเราและ

ไม่มีใครปฏิบัติแทนเราได้ เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้น

จงึขอให้ท่านทัง้หลายจงสร้างศรทัธาความเชือ่ให้เกดิขึน้ แล้วน�าเอา 

สิ่งท่ีได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติ แล้วท่านจะได้พิสูจน์ได้เห็นว่าพระธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงหรือไม่ มีประโยชน์จริงหรือไม่ 

เป็นสิง่ท่ีท่านจะสามารถพสิจูน์ได้ด้วยกนัทกุคน จงึขอฝากเร่ืองการมาวดั 

มาศกึษาร�า่เรยีน มาปฏบิตัพิระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้าเพือ่ให้เกดิ

ประโยชน์สุข ให้ท่านได้น�าไปพินิจพิจารณาและบ�าเพ็ญต่อไป 

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่าน้ี ขอคุณ

พระศรีรัตนตรัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุญกุศลที่ท่าน

ได้มาบ�าเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและ

ความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง

โดยทั่วหน้ากันเทอญ
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประพฤติปฏิบัติ 

มาบ�าเพ็ญภารกิจของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดา 

พระอรหนัตสมัมาสัมพทุธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้ เพือ่ให้เกดิมคีวามร่มเยน็

เป็นสุข ให้มีความเจริญ ให้มีความอ่ิมมีความพอ เพราะการบ�าเพ็ญ

ตามพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการให้อาหารกับจิตใจ ให้ที่

พึ่งกับจิตใจ ให้ยารักษาโรคกับจิตใจ

จิตใจก็เป็นเหมือนกับร่างกายที่จ�าเป็นต้องมีปัจจัย ๔ ไว้คอย 

ท�านุบ�ารุงดูแลรักษา แต่ปัจจัย ๔ ของใจนี้ต่างกับปัจจัย ๔ ของร่างกาย 

ปัจจยั ๔ ของร่างกาย กมี็อาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั ยารกัษาโรค เครือ่งนุง่ห่ม 

ส่วนปัจจยั ๔ ของใจ กคื็อบญุกศุลทีเ่รามาบ�าเพญ็กนัอยูอ่ย่างสม�า่เสมอ

นี่เอง ถ้าใจไม่ได้รับการบ�ารุงด้วยบุญและกุศลแล้ว ใจจะมีแต่ความหิว  

มแีต่ความอยาก มแีต่ความต้องการ มแีต่ความทกุข์ มแีต่ความวุน่วายใจ  

มีแต่ความเดือดร้อน เพราะไม่ได้รับการดูแลรักษาท�านุบ�ารุงนั่นเอง 

เราจึงต้องมีความจ�าเป็นที่ต้องดูแลทั้งสองส่วนของชีวิตเรา คือ

กายเราก็ต้องดูแล ใจของเราก็ต้องดูแล กายของเราน้ีเป็นเร่ืองที่ง่าย 

ต่อการดูแล เพราะเราก็สามารถหาปัจจัย ๔ มาได้อยู่ตลอดเวลา  

การที่เรามีชีวิตอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะเรามีปัจจัย ๔ ไว้คอยบ�ารุง
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ดแูลรกัษาร่างกายนัน่เอง ส่วนใจของเราถ้าขาดการท�านุบ�ารุงดแูลรักษา 

กจ็ะมคีวามสขุน้อย มคีวามอิม่มคีวามพอน้อย จะมคีวามอยาก มคีวามหวิ  

มีความทุกข์ ความต้องการมาก ถ้าเราดูแลรักษาใจได้มากเท่าไหร่  

ความสุข ความอิ่ม ความพอใจ ก็จะมีมากขึ้นไปเท่าน้ัน ความทุกข ์

ความวุ่นวายใจก็จะมีน้อยลงไป

 ดงันัน้ เราจงึต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นอาหารของใจ อะไรเป็นอาหาร

ของกาย อะไรเป็นคณุกบัใจ อะไรเป็นโทษกบัใจ เรากรู้็ว่าอะไรทีเ่ป็นคุณ

เป็นโทษกับร่างกาย เรารู้ว่าสิ่งที่เป็นโทษกับร่างกาย เราก็ไม่เอาเข้ามา

รับประทาน เช่น เราไม่รับประทานอาหารที่เสียแล้ว ของบูดแล้ว หรือ

สารพิษต่างๆ เราก็จะไม่รับประทาน น�้าดื่มก็ต้องเป็นน�้าดื่มที่สะอาด  

ถ้าเป็นน�้าดื่มที่สกปรกขุ่นมัว เราก็ไม่ดื่ม เช่นเดียวกับส่ิงที่เป็นคุณกับ 

ส่ิงท่ีเป็นโทษกับจิตใจก็มเีหมอืนกนั สิง่ทีเ่ป็นคณุ ก็คอืบญุและกศุลทีเ่รา

ได้มาบ�าเพ็ญกัน สิ่งที่เป็นโทษกับจิตใจ ก็คือการเสพ รูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ นั่นเอง เช่น การดู การดื่ม การกิน การเที่ยว  

ทีเ่กนิความจ�าเป็นเกนิความต้องการของร่างกาย แทนทีจ่ะเป็นคณุมากขึน้ 

กลับกลายเป็นโทษขึ้นมาเพราะร่างกายก็ไม่ต้องการ ใจก็ไม่ต้องการ 

เพราะส่ิงเหล่าน้ีท�าให้ใจมแีต่ความหวิ มแีต่ความอยากมากขึน้ไปเรือ่ยๆ 

ต่อให้เราได้ดูได้ฟังได้เทีย่วมากน้อยเพยีงไรกต็าม ใจกย็งัต้องการทีจ่ะดู  
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ที่จะฟัง ที่จะเที่ยว มากขึ้นไปอีก ไม่ได้ท�าให้มันน้อยลงไป แต่สิ่งที่จะท�า 

ให้ใจของเรามีความสขุ มคีวามอิม่ และไม่มีความหวิกบัการอยากไปเทีย่ว  

ไปดื่ม ไปกิน ก็คือการท�าบุญให้ทาน เพราะการท�าบุญให้ทานนี้เป็น

อาหารของใจ เวลาท�าบุญให้ทานแล้วใจของเราจะมีความสุข มีความ

อิ่มเอิบใจ ถ้าเราท�าแล้วยังไม่เกิดความสุข ความอิ่มเอิบใจ ก็แสดงว่า 

ยงัท�าไม่มากพอ เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร ถ้ารับประทานอาหาร

เพียงค�าสองค�าก็จะไม่ท�าให้เกิดความอิ่มข้ึนมาได้ ฉันใด การท�าบุญ 

ให้ทานก็ต้องท�าให้มากถึงจะสามารถท�าให้เกิดความสุข เกิดความ 

อิ่มเอิบใจขึ้นมาได้

ค�าว่ามากของแต่ละคนนี้ก็ไม่เท่ากันเพราะแต่ละคนมีมากน้อย 

ต่างกัน ค�าว่ามากของแต่ละคนก็หมายถึงว่า ท�าเท่าที่เราจะท�าได้ เท่าที่ 

เรามีส่วนทีเ่ป็นส่วนเกิน ส่วนทีเ่ราไม่มีความจ�าเป็นทีจ่ะต้องเอามาใช้ดแูล

รกัษาร่างกาย ส่วนนัน้เรากเ็อามาท�าบญุให้ทานได้ แทนทีจ่ะเอาเงนิส่วนนี ้

ไปเท่ียวไปซ้ือของฟุ่มเฟือยซ่ึงเป็นเหมือนกับยาพิษให้กับจิตใจ เราก็ไป 

ซื้ออาหารมาให้กับจิตใจด้วยการท�าบุญให้ทาน 

นีค่อืวธิทีีจ่ะท�าให้ใจของเรามคีวามสขุ และการทีจ่ะท�าให้เกดิความสขุ  

เรากต้็องท�าให้ถกูด้วย เพราะการท�าบญุให้ทานทีจ่ะท�าให้เกิดความสุขใจ 
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ความอิ่มใจข้ึนมา ต้องท�าด้วยความบริสุทธิ์ใจ คือไม่ท�าเพื่อหวังผล

ตอบแทนจากผู้รับ เราให้อะไรกบัใครไป ช่วยเหลอืใครไป เราไม่ต้องการ

ผลตอบแทนจากผู้ที่ได้รับของจากเราหรือได้รับความช่วยเหลือจากเรา 

เราต้องการช่วยเขาจรงิๆ ให้เขามีความสขุ ให้เขามคีวามทกุข์น้อยลงไป 

เราให้อย่างนี้ถึงจะท�าให้เรามีความสุขใจ มีความอิ่มเอิบใจ ต้องให้ด้วย

ความบริสุทธิ์ อย่าไปหวังผลตอบแทนจากผู้รับ เช่น ให้แล้วหวังว่าเขา

จะเคารพนับถือเรา หวังว่าเขาจะมีความส�านึกในบุญในคุณ หวังว่าเขา

จะตอบแทนเราด้วยวธิใีดวธิหีนึง่ ถ้าอย่างนีเ้รยีกว่าไม่ได้เป็นการท�าบญุ 

เป็นการซื้อขาย เป็นการแลกเปลี่ยน

บญุนีจ้ะต้องเกดิจากการให้โดยทีไ่ม่หวงัผลตอบแทน มุง่ประโยชน์

และสุขให้กับผู้ที่เราต้ังใจจะให้เท่านั้น ส่วนเขาจะมีความรู้สึกขอบอก

ขอบใจ ส�านกึในบญุในคุณหรอืไม่ อย่างนีไ้ม่ใช่หน้าทีข่องเรา ไม่ใช่เรือ่ง 

ของเรา มนัเป็นเรือ่งของผูร้บั เขาจะมจิีตส�านกึหรอืไม่นัน้กเ็ป็นอีกเรือ่งหนึง่  

ถ้าเราท�าบญุอย่างนีเ้รากจ็ะมคีวามสุขใจ มคีวามอิม่เอบิใจ ดงันัน้ เวลา

ท�าบญุขอให้เรามองมาทีใ่จของเรา อย่าไปท�าบญุเพือ่หวงัผล ถงึแม้จะ 

ไม่ได้หวงัผลจากผูท้ีร่บักต็าม เช่น หวงัว่าท�าบญุแล้วจะให้สิง่ต่างๆ ในชวีติ 

ของเรานั้นดีขึ้น เพราะอาจจะไม่ดีขึ้นทันทีตามที่เราต้องการก็ได้ 
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การท�าบุญให้ทานนี้มีอานิสงส์ คือท�าให้เรามีความสุขในเบื้องต้น

และมีส่ิงท่ีดีท่ีจะเกิดข้ึนกับเราต่อไปในภายภาคหน้า จะช้าหรือเร็วน้ี 

ไม่สามารถท่ีจะไปก�าหนดได้ ถ้าเราท�าบุญแล้วเราเห็นว่าชีวิตของเรา 

ไม่ดีขึ้น เราก็อาจจะเกิดความท้อแท้ ไม่อยากจะท�าเพราะคิดว่าท�าแล้ว 

ไม่ได้ผล ความจริงผลที่เราได้รับนั้นเราได้รับอยู่แล้วในเบื้องต้นก็คือ

ความรู้สึกภายในใจ ใจมีความสุข มีความอิ่ม มีความพอ มีความภูมิใจ 

นี่เป็นผลที่เราได้รับแล้วในเบื้องต้น ส่วนผลที่จะได้รับต่อไปคืออาจจะมี 

ผูอ้ืน่เหน็คณุค่าของการท�าความดขีองเรา ก็ให้การสรรเสริญยกย่องหรือ

ให้รางวลั อย่างนีเ้ป็นผลทีไ่ม่แน่นอน อาจจะเกดิขึน้กไ็ด้ อาจจะไม่เกดิขึน้ 

กไ็ด้ เป็นผลท่ีเราไม่ควรจะไปหวัง หรอืผลทีจ่ะท�าให้เราได้มคีวามร�า่รวย

ขึ้นมาต่อไป ผลนี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดในชาตินี้ก็ได้ แต่จะเป็นผลที่เกิดขึ้น 

ในชาตต่ิอไป เช่น เราตายจากโลกนีไ้ปแล้ว ถ้าเราได้ท�าบญุให้ทานไว้มาก  

เวลาเราไปเกิดในชาติหน้า เราก็จะมีสมบัติข้าวของเงินทองรอเราอยู่ 

เช่น ได้ไปเกิดเป็นลูกของเศรษฐี อย่างนี้เป็นต้น

นีเ่ป็นอานิสงส์ทีเ่กดิข้ึนจากการท�าบญุให้ทานทีจ่ะตามมา เราจะหวงั 

หรือไม่หวังก็ตาม มันก็เป็นผลที่จะตามมา เพียงแต่ว่ามันอาจจะช้าหรือ

อาจจะเรว็ อาจจะเกดิขึน้ในชาตนิีห้รอือาจจะเกดิขึน้ในชาติต่อไป เรือ่งน้ี 
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เราจึงต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามวาระของเขา เหมือนกับการปลูก

ต้นไม้ เมื่อเราปลูกแล้ว เราก็ต้องรอให้ต้นไม้เจริญเติบโตก่อนที่จะ 

ออกดอกออกผลออกมา ต้นไม้แต่ละชนิดกม็เีวลาไม่เหมอืนกนั บางชนิด 

กโ็ตเรว็ออกผลเรว็ บางชนดิกโ็ตช้าออกผลช้า แต่เป็นสิง่ทีเ่ราไปคาดไป

เคี่ยวเข็ญไม่ได้ ต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขา ข้อส�าคัญ 

ขอให้เรามองดผูลทีเ่กดิทีใ่จของเราจะดกีว่า เวลาเราท�าบญุให้ทานแล้ว 

ใจของเราจะมีความสงบ มีความเย็น มีความสุข มีความอิ่ม มีความพอ  

นีเ่ป็นผลท่ีดทีีส่ดุแล้ว ส่วนผลอย่างอืน่ทีจ่ะตามมาทหีลงันัน้มากไ็ด้ไม่มา

ก็ได้ เพราะถ้าเรามีความสุขใจแล้ว เราก็จะไม่มีความรู้สึกวุ่นวายหรือ

ทุกข์ไปกับเรื่องราวต่างๆ จะมีใครสรรเสริญ มีใครให้รางวัลหรือไม่ 

ก็จะไม่รู้สึกอะไร เหมือนกับคนที่รับประทานอาหารอิ่มแล้ว จะมีอาหาร 

มาเพ่ิมทีหลังอีกหรือไม่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะได้รับประทานอาหาร 

อิ่มพอแล้วนั่นเอง

นี่คือการดูแลรักษาใจของเราด้วยการท�าบุญให้ทาน ซ่ึงการให้นี ้

ก็มีอยู่ ๔ ชนิดด้วยกัน สิ่งที่เราสามารถให้กับผู้อื่นได้คือ  ๑. วัตถุทาน  

๒. วิทยาทาน  ๓. อภัยทาน  ๔. ธรรมทาน นี่คือสิ่งของหรือวัตถุที่เรา

สามารถให้กับผู้อื่นได้
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วัตถุทาน หมายถึง วัตถุข้าวของต่างๆ เช่น ปัจจัย ๔ ที่ญาติโยม

ได้น�าเอามาถวายให้กบัพระภกิษสุามเณร เรียกว่าวตัถทุาน ส่ิงของต่างๆ 

ที่ท�าด้วยวัตถุนี้เรียกว่าวัตถุทานทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นอาหารบิณฑบาต 

จีวร เสนาสนะ กุฏิ วิหาร โบสถ์ เจดีย์ เรียกว่าเป็นวัตถุทาน เช่นเดียว

กับยารักษาโรคต่างๆ เหล่านี้อยู่ในวัตถุทาน เป็นทานที่จ�าเป็นเพราะ

จะช่วยดูแลให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ถ้าผู้หน่ึงผู้ใดขาดวัตถุทานคือ 

ขาดปัจจยั ๔ กจ็ะไม่สามารถด�ารงชวีติต่อไปได้ การให้วตัถทุานจึงเป็น

เหมอืนกบัการให้ชวีติกบัผู้อืน่ ให้การสนบัสนนุให้ผูอ่ื้นได้มชีวีติอยูต่่อไปได้  

ต่อไปข้างหน้าถ้าเกิดเราไปตกทุกข์ได้ยาก เราก็จะมีผู้อื่นคอยดูแลเรา

เพราะอานิสงส์ที่เราได้ท�าไว้ เราได้เคยช่วยเหลือเคยสนับสนุนชีวิตของ 

ผู้อืน่ พอเวลาทีเ่ราไปตกทกุขไ์ดย้ากขาดแคลนในเรื่องปัจจัย ๔ เรากจ็ะ

มีผู้มาช่วยเหลือเรา ดูแลให้เรามีปัจจัย ๔ ไม่อดอยากขาดแคลน

ส่วนทานชนิดที่ ๒ ก็คือ วิทยาทาน ก็คือความรู้ที่เรามีอยู่ในตัวเรา  

เรามีวิชาความรู้อะไร เราก็เอาไปแจกจ่ายให้กับผู้อื่นได้ ถ้าเรารู้จักพูด

ภาษาอังกฤษ เราก็สามารถน�าเอาภาษาอังกฤษน้ีไปสอนให้กับผู้ที่เขา 

อยากจะเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเขาจะได้พูดได้อ่านภาษาอังกฤษได้

โดยที่เราไม่ไปคิดเงินคิดทองจากการส่ังสอนของเรา อย่างน้ีก็เรียกว่า 



 ๑๑  ปัจจัย ๔ ของใจ

187

เป็นการท�าบุญให้ทานเหมือนกัน เพราะบางทีเราอาจจะไม่มีเงินทอง

พอที่จะน�าเอาไปแจกจ่าย ไปซื้อข้าวของให้กับผู้อื่นได้ แต่เรามีวิชา 

ความรู ้เรากเ็อาวชิาความรูน้ีไ้ปสอนผูอื้น่ อาจจะไปสมคัรเป็นอาสาสมคัร 

ขององค์กรสาธารณประโยชน์ที่เขามีการช่วยเหลือคนยากไร้ที่ไม่ม ี

วิชาความรู้ เราก็ไปช่วยสอนวิชาที่เรารู้ให้กับเขา เพื่อเขาจะได้มีความรู้  

เพ่ือจะได้น�าเอาไปเป็นเครือ่งมอืท�ามาหากนิต่อไป ต่อไปในภายภาคหน้า 

ถ้าเราไปเกิดในที่ๆ เราไม่มีความสามารถที่จะหาวิชาความรู้ได้ เช่น  

พ่อแม่อาจจะยากจน ไม่สามารถส่งเราเรียนหนังสือได้ แต่ถ้าเราเคย 

ให้วิทยาทานกับผู้อื่น เราก็อาจจะมีผู้อื่นให้ทุนการศึกษากับเราก็ได้  

ให้เราได้ไปเรียนหนังสือได้จบชั้นสูงๆ น่ีก็เป็นอานิสงส์ของการให้

วิทยาทาน

ทานชนิดที่ ๓ ก็คือ อภัยทาน อภัยทานก็คือการให้อภัยผู้อื่นเวลา

ที่ผู้อื่นเขาล่วงละเมิดท�าให้เราเกิดความเจ็บช�้าน�้าใจ ท�าให้เกิดความ 

เสยีหายกบัทรพัย์สินหรอืร่างกายของเรา แทนทีเ่ราจะเอาโทษโกรธแค้น 

โกรธเคอืงเขา  เราก็ให้อภยัเขาไป การให้อภยัจะท�าให้เรามคีวามเยน็ใจ  

มคีวามสงบสขุ เพราะว่าเวลาทีเ่ราโกรธใคร เวลาทีเ่ราอาฆาตพยาบาทใคร  

ใจของเราจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา เป็นเหมือนไฟนรกที่เผาผลาญ
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จิตใจของเรา แต่ถ้าเราเอาน�า้แห่งธรรมะคอือภัยทานน้ีมาดบัไฟคอืความ

รุ่มร้อนภายในใจของเราก็จะดับไป เม่ือดับแล้วเราก็มีความรู้สึกสบาย 

เหมอืนกบัไม่มีอะไรเกดิขึน้ เวลาใครเขาพดูอะไรท�าอะไรแล้วท�าให้เราโกรธ  

เรารีบให้อภัยเขาทันที เมื่ออภัยเขาแล้ว ใจของเราจะเย็น ใจของเราจะ

สบาย แล้วก็จะไม่มเีรือ่งตามมา ถ้าเราให้อภยัเขาไม่ได้ เรากจ็ะต้องไปพดู 

ไปว่าไปท�าส่ิงที่เกิดความเสียหายกับคนที่เขาท�าให้เราโกรธ แล้วเขา 

กจ็ะโกรธ แล้วเขากจ็ะกลบัมาท�ากบัเราอกี ต่างคนกต่็างท�ากนั กจ็ะมแีต่ 

ความเสียหาย มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความรุ่มร้อนเกิดขึ้น แต่ถ้าเราให้ 

อภยัได้ ใจของเรากเ็ยน็ เขากป็ลอดภัยจากการกระท�าของเรา แล้วถ้าเขา 

มจีติส�านกึขึน้มา เขากอ็าจจะมคีวามรูส้กึชืน่ชมในตัวเราทีเ่ราไม่ไปเอาโทษ 

กับเขา ไม่ไปท�าร้ายเขา และต่อไปในภายภาคหน้าถ้าเราเกิดไปพูดหรือ

ไปท�าอะไรให้คนอื่นเขาเจ็บช�้าน�้าใจ เกิดความเสียหายขึ้นมา เขาก็อาจ

จะให้อภัยกับเราก็ได้ เนื่องจากเราเคยให้อภัยมาก่อนนั่นเอง สิ่งเหล่านี้

มนัจะย้อนกลบัมาหาเรา ดงัสุภาษติทีพู่ดไว้ว่า “ให้ทกุข์แก่ท่าน ทกุข์นัน้

ย่อมกลบัมาหาเรา” และ “ให้ความสขุแก่ท่าน ความสขุนัน้กจ็ะกลบัมา

หาเรา” ขอให้เราเชื่อว่าเป็นความจริง หลักกรรมเป็นอย่างนี้ “ท�าดีได้ดี  

ท�าชัว่ได้ช่ัว” “ให้ทุกข์กบัผูอ้ืน่กต้็องได้รบัทกุข์กลับมา” “ให้ความสุขกับ
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ผูอ้ืน่กจ็ะได้ความสขุกลับมา” เช่น เราให้อภัยก็เท่ากบัให้ความสขุกบัผูอ้ืน่  

ผู้อ่ืนแทนท่ีเขาจะต้องมาทุกข์มาหวาดกลัวกับความอาฆาตพยาบาท 

ความแค้นของเรา เวลาเราให้อภัยเขาแล้ว เขาก็สบายใจ เขาก็มีความ

สุขใจ เมื่อเขามีความสุขใจ เราก็มีความสุขใจ เพราะเราให้อภัยเขาได้ 

เมื่อให้อภัยแล้ว ไฟคือความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทก็จะดับไป เราก็

จะมีความสุขใจ มีความสบายใจ

ส่วนทานชนิดที่ ๔ คือ ธรรมทาน ธรรมทานนี้คือการให้ธรรมะ 

ซึง่ต่างจากความรูท้างวิทยาทาน วิทยาทานน้ีเป็นความรูท้ีเ่กีย่วกบัวชิาต่างๆ  

ในโลกนีท้ีเ่ราสามารถน�าเอาไปใช้เป็นเคร่ืองมอืท�ามาหากนิได้ แต่ธรรมะ

เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า เป็นความรูท้ีม่ไีว้เพือ่ดบัความทกุข์ภายในใจ 

ของเรา ถ้าเรามีธรรมะแล้ว ใจของเราจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายกับเรื่อง

ต่างๆ เวลาเกดิอะไรขึน้มาก็สามารถท�าใจได้ เช่น พระพทุธเจ้าทรงสอนว่า  

เราเกิดมาแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็ว  

แม้กระทั่งสังขารร่างกายของเรา ก็ต้องจากเราไปเหมือนกัน เวลาเรา

มาเกิด เราก็มาตัวเปล่าๆ มากับบุญกับกรรม แล้วก็มาได้ร่างกายเป็น

สมบัติ เมื่อโตขึ้นก็ได้อาศัยร่างกายนี้ท�ามาหากิน ก็ได้สมบัติอย่างอื่น

ตามมา ได้สามี ได้ภรรยา ได้บุตร ได้ธิดา แต่เมื่อเราแก่ไปแล้วตายไป
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ในที่สุด ร่างกายนี้เราก็ต้องทิ้งมันไป ใจของเราก็ต้องไปแบบตัวเปล่าๆ 

เอาสมบัติต่างๆ ในโลกนี้ไปไม่ได้ 

นี่คือธรรมะ ค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราพิจารณา 

ให้เราร�าลึกอยู่เร่ือยๆ ว่าเราเกิดมาแล้ว ย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา 

ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ย่อมมีความตายเป็นธรรมดา 

ย่อมมกีารพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ไม่มใีครสามารถทีจ่ะอยูเ่หนอื

สิง่เหล่านีไ้ด้ แต่ผู้ทีรู่แ้ล้วท�าใจ คอืไม่ยดึไม่ติด ยอม ยอมเสยี ยอมปล่อย 

คือไม่คิดไม่หวังที่จะให้อยู่ไปในโลกนี้ไปตลอดเวลา รู้ว่าร่างกายจะต้อง

เป็นอย่างนี้ก็ยอมรับความจริง เมื่อยอมรับความจริง เวลาร่างกายเป็น

อะไร ใจก็จะไม่เดือดร้อน ใจก็จะไม่มีความทุกข์ เวลาอยู่ในโลกนี้ เวลา

สูญเสียอะไรไป ก็จะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจ เพราะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมี

การพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา นี่คือธรรมะ

ถ้าเรามธีรรมะอย่างนีอ้ยูใ่นใจ เราจะมีเกราะคุ้มกนัไม่ให้มคีวามทกุข์ 

เข้ามาเหยียบย�่าท�าลายจิตใจของเรา แล้วถ้าเราเอาธรรมะนี้ไปสั่งสอน

ผู้อ่ืน ผู้อื่นเขาก็จะได้มีเกราะคุ้มครองจิตใจเขาเช่นเดียวกัน ท�าให้เขา

อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวาย ไม่เศร้าโศกเสียใจกับการ

พลัดพรากจากกัน 
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นี่คือธรรมทานซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “การให้ธรรมะนี้เป็น

ทานทีเ่หนอืทานทัง้หมด การให้ธรรมทานชนะการให้ทัง้ปวง” เพราะว่า 

ไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากับการอยู่อย่างไม่มีความทุกข์น่ันเอง ต่อให้มี

สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไร ก็ยังไม่สามารถอยู่เหนือความ

ทุกข์ได้ แต่ถ้ามีธรรมะอยู่ในใจแล้ว จะสามารถอยู่เหนือความทุกข์ได้

ทั้งหมด นี่คือความวิเศษของธรรมะ 

ถ้าเรายังไม่มีธรรมะอยู่ในใจของเรา แต่เราได้อ่านหนังสือที่เรา

เห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ และเราอยากจะช่วยเผยแผ่หนังสือน้ีให้กับ 

ผูอ้ืน่ได้มโีอกาสได้ศกึษาได้อ่าน เรากส็ามารถท�าบญุร่วมพมิพ์หนังสือได้  

กถ็อืว่าเป็นธรรมทาน เป็นการให้ธรรมะเหมอืนกนั เพยีงแต่ว่าเราไม่ได้ 

ให้จากใจของเรา เพราะเรายงัไม่มธีรรมะอยู่ในใจของเรา แต่เรามปัีจจัย

คอืเงนิทองพอทีจ่ะเอามาพิมพ์หนงัสือเพือ่แจกจ่ายให้กบัผูอ้ืน่ได้ กถื็อว่า

เป็นการท�าธรรมทานเหมือนกัน

นี่คือการท�านุบ�ารุงรักษาใจด้วยการท�าบุญให้ทานซึ่งมีอยู่ ๔ ชนิด

ด้วยกนัทีเ่ราสามารถให้ได้ คอื วัตถุทาน วทิยาทาน อภยัทาน และธรรม

ทาน เราสามารถให้สิง่เหล่านีไ้ด้ถ้าเรามอียู่ในตวัเรา ถ้าเราไม่มกีไ็ม่ต้อง

เดือดร้อน ไม่ต้องกังวล เพราะว่าเรามีอย่างอื่นที่เราสามารถให้กับใจ 
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ของเราได้ เช่น การรักษาศีล ถ้าเราไม่มีเงินทอง เราไม่มีวิชาความรู้  

เราไม่มีธรรมะ เราก็ให้อภัยทานได้ ด้วยการมีศีล คือเราจะไม่ไป

เบียดเบียนผู้อื่น อย่างนี้ก็เป็นการให้เหมือนกันก็คือให้อภัย ให้อภัยทาน  

จงึอยากจะฝากเรือ่งการท�าบญุให้ทานทีเ่ป็นเครือ่งท�านบุ�ารงุดแูลรกัษาใจ  

เป็นอาหารใจ ให้ท่านได้น�าไปพนิจิพจิารณาและปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์สขุ

ที่จะตามมาต่อไป 

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่าน้ี ขอคุณ

พระศรรีตันตรยัมพีระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบญุกศุลทีท่่านได้มา 

บ�าเพญ็กนัในวนันี ้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมแีต่ความสขุและความเจรญิ 

ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ โดยทั่วหน้ากันเทอญ
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“แผนที่ธรรม”
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ต้ังใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติ

ตามพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า ซึง่เปรยีบเหมอืนแสงสว่างในทีมื่ด 

ทีจ่ะน�าพาชวีติของพวกเราให้ด�าเนนิไปสูท่ศิทางทีเ่ราทกุคนปรารถนากนั  

นั่นก็คือสู่ความร่มเย็นเป็นสุข สู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด  

สู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลาย อันเกิดจากการที่เราศึกษาได้ยิน 

ได้ฟังพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้าอย่างสม�า่เสมอ แล้วกน็�าเอาสิง่ 

ที่ได้ยินได้ฟังไปประพฤติไปปฏิบัติ เพราะสิ่งต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรง 

สั่งสอนนั้นล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้น ล้วนมีคุณมีประโยชน์กับผู้ปฏิบัติ  

สิ่งที่ไม่ดีก็ทรงสอนให้หลีกเลี่ยง ให้หลบ ให้ละ ให้ตัด ให้เว้น สิ่งที่ดี 

ก็ทรงสอนให้สร้าง ให้ปฏิบัติ ให้บ�าเพ็ญ ให้มีมากยิ่งขึ้น 

ถ้าผูฟั้งได้ยนิได้ฟังแล้วมศีรทัธาความเชือ่ กจ็ะน�าเอาไปปฏบิตัต่ิอไป  

ถ้าไม่มศีรทัธาความเชือ่ กจ็ะไม่ได้เอาไปปฏบิตั ิแต่การเชือ่พระพทุธเจ้า

นี้เป็นการเช่ือท่ีเราไว้วางใจได้ เพราะมีผู ้ที่เชื่อพระพุทธเจ้ามาเป็น 

จ�านวนมากแล้ว และได้รบัประโยชน์จากการเชือ่ฟังพระธรรมค�าสอนของ 

พระพทุธเจ้า เพราะเม่ือเกดิความเช่ือฟังแล้วกจ็ะมวีริยิะ ความอุตสาหะ 

ความพากเพียรทีจ่ะปฏบิตั ิเมือ่ปฏบิตัแิล้วกจ็ะเห็นผล เม่ือเหน็ผลแล้วกจ็ะ

ท�าให้เกิดมีศรทัธาความเชือ่ เกดิมวีริยิะ ความอตุสาหะ ความพากเพยีร 
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มากยิ่งข้ึน ท�าให้มีความกล้าหาญ ความอดทน ท่ีจะศึกษาและปฏิบัติ

ธรรมที่ยากขึ้นไปตามล�าดับ จนในที่สุดก็จะสามารถไปถึงจุดสูงสุด 

ท่ีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายไปถึงได้ น่ันก็คือพระนิพพาน 

ที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ที่สิ้นสุดของความทุกข์ทั้งปวง เป็นที่ 

มีแต่บรมสุข ปรมัง สุขัง นี่เป็นรางวัลของผู้ที่มีศรัทธาความเช่ือใน

พระบรมศาสดาและมวีริยิะ ความอตุสาหะ ความพากเพยีร ทีห่มัน่ศกึษา

หมั่นปฏิบัติไปเรื่อยๆ จนกว่าจะบรรลุถึงเป้าหมาย

ดงันัน้ สิง่ทีเ่ราควรทีจ่ะสร้างให้เกิดขึน้กค็อื ศรทัธา การทีจ่ะท�าให้

มีศรัทธาเกิดขึ้นได้ก็ต้องได้ยินได้ฟังพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

และต้องเป็นพระธรรมค�าสอนจรงิๆ ถ้าได้ยนิจากผูท้ีไ่ม่รูจ้ริงไม่เหน็จรงิ 

ก็อาจจะสอนไม่ถูกต้องตามหลักความจริง ถ้าสอนไม่ถูกต้องแล้ว ผู้ฟัง

ก็จะเกิดความลังเลสงสัย จะไม่แน่ใจ ไม่มีความมั่นใจ ไม่กล้าตัดสินใจ

ลงไปว่าจะเชื่อดีหรือไม่ แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากท่านผู้ที่รู้จริง

เห็นจริงคือได้ศึกษามาก่อน และได้น�าเอาไปประพฤติปฏิบัติจนบรรลุ 

เห็นผลอย่างชัดเจนแล้ว จึงน�าเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้อื่นอีกต่อไป  

ถ้าได้ยินได้ฟังจากท่านเหล่านั้นก็จะเกิดความเลื่อมใส เกิดศรัทธา 

ความเชื่อ
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การฟังธรรมจึงเป็นส่ิงทีจ่�าเป็นและต้องฟังจากผูท้ีรู้่จริงเหน็จริงด้วย  

จึงเป็นธรรมดาของผู้ที่ฉลาดผู้ที่รู้จักแยกแยะว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง 

ต้องแสวงหา ต้องเลือกหาพระ หาครูบาอาจารย์ที่สามารถจะสอนให ้

เกิดศรัทธา ให้เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาได้ สมมติว่าถ้าเราไปฟังกับ

พระรูปหนึ่งแล้วเราไม่รู้สึกว่าเกิดศรัทธาขึ้นมา เราก็ควรที่จะหาพระ 

รูปอื่นต่อไป ลองไปฟังหลายๆ รูป หลายๆ องค์ด้วยกัน จนกว่าจะพบ 

พระท่ีสอนแล้วท�าให้เราเกิดศรัทธาความเช่ือได้ หรือถ้าเรามีปัญญาที่

จะศึกษาของเราเอง ก็ให้ค้นคว้าหาดูในพระไตรปิฎก 

พระไตรปิฎกนีเ้ป็นหลักธรรมค�าสอนทีเ่ป็นหลกั ได้รับการถ่ายทอด

มาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไป การถ่ายทอด

มาในเบื้องต้นก็เป็นการถ่ายทอดทางปาก คือท่องจ�ากันมาแล้วก็น�าเอา

มาสอนต่อกันจนได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ได้มีการจารึก

เป็นตัวอักษรเป็นหนังสือข้ึนมา ซึ่งเป็นหลักธรรมค�าสอนที่มีความจริง 

มคีวามตรงกบัความจรงิทีเ่ราสามารถทีจ่ะยดึเป็นแนวทางในการปฏบิตัิ

ของเราได้ ถ้าเราไม่สามารถหาครบูาอาจารย์ทีจ่ะสอนให้เราเกดิศรทัธา

ขึ้นมาได้ ก็ขอให้เราอ่านพระไตรปิฎกดู อ่านหนังสือที่คัดออกมาจาก 

พระไตรปิฏก พระไตรปิฎกนี้ถึงแม้จะมีเป็นจ�านวนมากถึง ๘๔,๐๐๐  
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พระธรรมขันธ์ก็ตาม แต่ทุกบททุกค�าสอนของพระพุทธเจ้าน้ันสอนไป 

ที่จุดเดียวกัน ก็คือสอนไปสู่วิธีการดับทุกข์เท่านั้น ไม่มีอย่างอื่น ถ้าเรา

อ่านแล้วเราสามารถน�าเอามาปฏบิตักิบักาย วาจา ใจ ของเราได้ ท�าให้เรา 

ดับความทุกข์ ความวุ่นวายใจของเราได้ ก็แสดงว่าใช้ได้ แต่ถ้ามีโอกาส

ได้พบกับผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมแล้ว ได้ศึกษาได้ยินได้

ฟังจากท่านก็จะช่วยเสริมความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากในหนังสือ เพราะ 

ท่านมีประสบการณ์ ท่านรู้จักทางลัด ท่านสามารถสอนให้เราได้ไปสู่ 

เป้าหมายปลายทางได้อย่างรวดเรว็ ถ้าเราอ่านจากหนงัสอื เรากต้็องค่อยๆ  

คล�าไป ค่อยๆ ทดลองไปทลีะเลก็ทลีะน้อยจนกว่าจะพาเราไปถงึจดุหมาย 

ปลายทางได้

ดงันัน้ ไม่ว่าเราจะอ่านจากในหนงัสอืกด็ ีหรอืจากการได้ยนิได้ฟัง 

ก็ดี เป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับการด�าเนินส�าหรับการบ�าเพ็ญไป 

ในทางของพระพุทธศาสนา จ�าเป็นต้องมีการศึกษาในเบื้องต้น เพราะ

การศกึษาเป็นเหมือนกบัการดแูผนที ่เหมือนกบัเวลาทีเ่ราจะเดนิทางไป

สูท่ีใ่ดทีห่นึง่ทีเ่ราไม่เคยไป เรากต้็องหาแผนทีม่าเปิดดเูพือ่เราจะได้รูว่้า

จะเดินไปในทิศทางใด ถ้าไม่มีแผนที่ เราก็จะต้องเดาเอา 
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สมมติว่าท่ีเราต้องการนั้นอยู่ทิศเหนือ แต่เราไม่รู้ว่าอยู่ทิศเหนือ 

เราก็ต้องลองไปทิศต่างๆ ต้องไปทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ไปทิศใต้ 

และไปทิศเหนือ จนกว่าจะไปถูกทาง แต่ถ้าเรามีแผนที่ เราก็ไม่ต้อง

เสียเวลาทดลองว่าจะไปทิศทางไหนดี เพราะแผนที่จะบอกเราว่าที่เรา

ต้องการจะไปนั้นอยู่ทิศใด หรือถ้าเราไม่มีแผนที่หรือมีแผนที่แล้วก็ยัง

ไปไม่ถึง เพราะบางทีแผนที่อาจจะไม่บอกรายละเอียดเท่าที่ควร เราก็ 

อาจจะต้องอาศัยคนที่เคยไป เช่น เราเดินทางไปแล้ว เราไปถึงทางแยก 

เราไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนดี เราถามจากคนแถวนั้นดู ถามเขาดูว่าที่ๆ 

เราจะต้องการไปนั้นไปทางไหน อย่างนี้ก็จะช่วยให้เราได้ไปถึงที่หมาย 

ปลายทางได้อย่างรวดเร็ว เร็วกว่าที่เราจะต้องมาลองดู ไปทางซ้ายบ้าง  

ไปทางขวาบ้าง ตรงไปบ้าง ฉันใด การปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอนของ

พระพทุธเจ้ากจ็�าเป็นจะต้องมกีารศึกษา มหีนงัสอื มคีรมูอีาจารย์ เพือ่ที่ 

จะได้ไม่พาให้เราหลงทาง 

ตามท่ีเราเคยได้ยินได้ฟังกันว่าการนั่งสมาธิต้องมีครูบาอาจารย์ 

เพราะไม่เช่นน้ันก็อาจจะเป็นบ้าไปได้ นั่นก็เป็นเพราะผู้ที่ปฏิบัตินั้น 

หลงผดิคดิไปต่างๆ นานา จนกลายเป็นคนบ้าไป แต่ไม่ได้หมายความว่า 

การปฏิบัติสมาธิแล้วจะท�าให้คนเป็นคนบ้า การปฏิบัติสมาธิปฏิบัติ
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วปัิสสนานัน้ ถ้าปฏิบตัด้ิวยวธีิท่ีถกูต้องแล้ว จะท�าให้ไปถงึพระนิพพานได้  

จะท�าให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ แต่คนที่ปฏิบัติแล้วเป็นบ้า 

ไปนัน้กเ็ป็นเพราะเขาไม่มีครบูาอาจารย์ หรอืม ีกด็ือ้รัน้ไม่เชือ่ฟัง เป็นคน 

ที่มีทิฐิ มีความเห็นมีความเชื่อตนเองเพียงอย่างเดียว เชื่อความคิดของ

ตนเอง อย่างนี้ก็อาจจะท�าให้เป็นคนบ้าไปได้ หรืออาจจะท�าให้ปฏิบัติ

หลงทางไปได้ ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง 

ดงันัน้ การมหีนงัสอืกด็หีรอืมคีรบูาอาจารย์กด็ ีจงึเป็นสิง่ทีจ่�าเป็น 

อย่างยิง่ต่อการปฏิบติัพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า เพือ่เราจะได้ไม่ 

กลายเป็นคนบ้าหรอืหลงทางไปไม่ถงึจดุหมายปลายทางทีเ่ราต้องการไป 

เช่นยกตวัอย่างในสมยัพระพทุธกาลกม็อีงคลิุมาล องคลิุมาลกม็อีาจารย์ 

แต่มอีาจารย์ทีไ่ม่ซือ่สัตย์ต่อลูกศษิย์ มอีาจารย์ทีห่ลอกลกูศษิย์ให้เดนิไป

ในทางทีผ่ดิ โดยสอนองคลุมิาลว่า ถ้าอยากจะบรรลุธรรมแล้วต้องฆ่าคน  

๑,๐๐๐ คนถึงจะบรรลุธรรมได้ แต่เป็นบุญขององคุลิมาลที่ได้ไปเจอ

พระพุทธเจ้า องคุลิมาลพยายามที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ไม่สามารถจะ

ท�าได้เพราะบารมีของพระพุทธเจ้าทรงคุ้มครองพระพุทธเจ้าไว้ และ 

พระเมตตาของพระพุทธเจ้าได้โปรดองคลุมิาลให้มดีวงตาสว่างขึน้ ให้เหน็ 

การกระท�าของตนว่าเป็นการหลงทาง เป็นการไปในทางที่ผิด โดยทรง
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ตรัสบอกองคุลิมาลว่า “เราได้หยุดแล้ว เธอต่างหากที่ยังไม่ได้หยุด” 

นี่เป็นค�าตอบที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสต่อองคุลิมาลตอนที่องคุลิมาล

พยายามไล่ตามพระพทุธเจ้า ไล่เท่าไหร่กไ็ล่ไม่ทนั จึงต้องตะโกนออกไป 

ว่า “ขอให้ท่านหยดุเสียท ีเราว่ิงตามท่านไม่ทนั” พระพทุธเจ้ากท็รงตรสัว่า  

“เราได้หยุดแล้ว เธอซิยังไม่ได้หยุด” ก็ท�าให้เกิดความคิดขึ้นมาว่าท่าน

หมายความว่าอย่างไร จึงถามไปว่าจะหยุดได้อย่างไรในเมื่อวิ่งขนาดน้ี  

ยังตามพระพุทธองค์ไม่ได้เลย แล้วพระพุทธองค์ว่าหยุดได้อย่างไร 

พระพุทธองค์ก็ทรงตอบว่า “เราได้หยุดจากความโลภ ความโกรธ  

ความหลงแล้ว” เมือ่ได้ยนิอย่างนัน้องคุลมิาลกเ็กดิความเข้าใจว่าตนนัน้ 

ก�าลังหลงทาง ตนยังมีความโลภ ยังมีความโกรธอยู่ โลภอยากจะ 

บรรลุธรรมด้วยการเข่นฆ่าผู้อื่น ก็ต้องมีความโกรธแค้นอยู่ภายในใจ  

นี่จึงท�าให้องคุลิมาลได้กลับตัว และหยุดความโลภ หยุดความโกรธ  

หยุดความหลง และได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในล�าดับต่อมา

นี่คือประโยชน์ของการที่มีครูบาอาจารย์ที่รู ้จริงเห็นจริงอย่าง

พระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่สามารถพบกับพระพุทธเจ้าได้ในชาติน้ีแล้ว  

อย่างน้อยก็ยังมีสาวกของพระพุทธเจ้า มีพระสุปฏิปันโน พระปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบอยู่ตามป่าตามเขาที่เรายังสามารถพึ่งพิงอาศัยค�าสอนของ

ท่านได้อยู่ แต่อยู่ที่ตัวเราที่จะต้องเสาะแสวงหา ต้องตะเกียกตะกายไป  
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ต้องมีความอดทน และมีความกล้าหาญ เพราะพระดีๆ นั้นท่านเป็น 

เหมอืนเพชร ไม่ได้เป็นเหมอืนก้อนหนิทีม่เีตม็ไปตามถนนหนทาง ท่านเป็น 

เพชรท่ีเราจะต้องขุดต้องหา จึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่ายที่จะได้พบกับครูบา

อาจารย์ท่ีด ีและได้ยนิได้ฟังพระธรรมค�าสอนจากท่าน และได้ศึกษาปฏบิตัิ 

จากท่าน เพราะท่านจะไม่รบัใครง่ายๆ ใครจะไปศกึษาปฏบิตักิบัท่านนัน้ 

จะต้องแสดงความศรัทธา จะต้องแสดงความอุตสาหะวิริยะ ให้ปรากฏ

จนเป็นที่พอใจของท่านแล้วท่านถึงจะรับไปเป็นลูกศิษย์

ดงันัน้ ถ้าเราต้องการทีจ่ะได้ครบูาอาจารย์ทีด่ ีเรากต้็องท�าตวัของเรา 

ให้ดี เราต้องมีศรัทธาความเชื่อ คือเราต้องเชื่อฟังค�าสอนของท่าน 

ไม่ว่าท่านจะสอนอะไรอย่างไร ถึงแม้ในความรู้สึกของเรา เราอาจจะ

คดิว่าไม่ถกูกต็าม แต่เมือ่เรามคีวามศรทัธามคีวามตัง้ใจทีจ่ะศกึษาจาก 

ท่านแล้ว เราก็ต้องเชือ่ฟังและท�าตาม เพราะบางครัง้บางคราวท่านกส็อน 

เป็นการทดสอบจิตใจของเราน่ันเองว่าเรามีความเช่ือในตัวท่านจริง 

หรือไม่ ถ้าเราเชื่อแล้ว เราก็ไม่ต้องลังเลสงสัย ถึงแม้ท่านให้เราไป

กระโดดเหวกก็ระโดดไปเลย ไม่ต้องกลวั ถ้าเรามีความเช่ืออย่างน้ันแล้ว  

เชื่อได้ว่าไม่ช้าก็จะได้บรรลุธรรม ได้สิ่งที่เราปรารถนากัน แต่ถ้าเรายัง

มีความลังเลสงสัย ยังมีข้อโต้แย้งกับครูบาอาจารย์ ก็จะเป็นการเสีย

เวลาเปล่าๆ จะไม่เกดิประโยชน์อะไร เหมอืนกบัเราดแูผนทีแ่ล้วเรากไ็ป
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เถยีงกบัแผนทีว่่าแผนทีน่ีถ้กูหรอืไม่ หรอืไปเถยีงกบัคนทีบ่อกทางเราว่า

ถกูหรอืไม่ทางทีเ่ขาบอกเรา ถ้าอย่างนีก้อ็ย่าไปเสยีเวลาถามให้เสยีเวลา 

อย่าไปเสียเวลาดูแผนที่ ก็เดินด�าเนินไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราไป

ก็แล้วกัน จะได้ไม่ต้องไปรบกวนผู้อื่น จะได้ไม่ต้องไปทะเลาะวิวาทกัน 

ให้เสียเวลาไปเปล่าๆ 

แต่ถ้าเรายงัต้องศกึษา เรายงัต้องฟังจากผูอ้ืน่อยู ่ ก็ขอให้เราลด 

มานะทิฐิของเราลงไป เก็บเอาไว้ความเห็นที่เรามีอยู่นั้น ขอให้เราเก็บ

เอาไว้ในล้ินชักก่อน ขอให้เราท�าใจให้ว่างๆ แล้วฟังในสิ่งที่ท่านสอน  

แล้วลองน�าเอาไปปฏิบัติดู เอาไปทดลองดูว่าได้ผลอย่างไรแล้วค่อยมา 

ว่ากนั เหมอืนกับรบัยามาจากหมอแล้ว อย่าไปเถยีงกบัหมอว่าหายหรอืเปล่า  

ใช่แน่หรือเปล่ายาชนิดนี้กินเข้าไปแล้ว หมอไม่ได้หยิบยาผิดมาให้นะ 

อย่างนี้หมอก็จะเบื่อ หมอก็ไม่อยากจะรักษาเรา เวลาหมอเขาวิเคราะห์

โรคของเราแล้ว หมอเขาก็พิจารณาหายาที่เหมาะสมกับโรคของเรา  

สั่งยาให้กับเราแล้ว ถ้าเรายังสงสัยไม่รับประทาน เราก็จะไม่มีทางที่จะ

รักษาโรคให้หายไปได้ เราก็ต้องเชื่อหมอแล้วก็รับยานั้นไปรับประทาน  

เม่ือรบัประทานหมดแล้ว ถ้าโรคยงัไม่หายหรอืไม่ดขีึน้เลยหรอืกลบัเลวลง  

เราก็จะได้ไปบอกหมอได้ว่ายานี้ใช้ไม่ได้ กินเข้าไปแล้วไม่หาย แต่กลับ
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ก�าเรบิกลบัทรดุลงไป เราต้องท�าอย่างน้ีเราถงึจะไปพดูกับหมอได้ ฉนัใด 

สิ่งท่ีครูบาอาจารย์สั่งสอนเราให้เราปฏิบัติ เราก็ต้องปฏิบัติไปก่อน  

อย่าเพิ่งไปลังเลสงสัย อย่าไปค้านท่านว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ เรายังไม่รู้

เลยว่าจะเป็นไปได้หรอืไม่แล้วเราไปพูดอย่างน้ันท�าไม เราต้องลองเอาไป 

ปฏิบัติดูก่อน เมื่อปฏิบัติแล้วถ้ามันไม่ได้ผลจริงๆ เราก็จะได้ไปเล่าให ้

ท่านฟัง แล้วท่านอาจจะแก้ปัญหาของเราได้ เพราะบางทีอาจจะเป็น

เพราะเราปฏิบตัไิม่ถกูกไ็ด้ ท่านสอนอย่างหนึง่ แต่เราฟังเป็นอีกอย่างหนึง่  

แล้วไปปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง ผลที่จะปรากฏก็ไม่ปรากฏขึ้นมาก็ได้ 

แต่ท้ังนี้ทั้งนั้นโดยสรุปแล้วก็คือ เราต้องมีผู้น�า มีครูมีอาจารย์  

มแีผนที ่ อย่าปฏบิตัแิบบสุม่สีสุ่ม่ห้า อย่าปฏิบตัไิปตามความรู้สึกนึกคดิ

ของเรา เราต้องศกึษาแล้วกน็�าเอาไปปฏบิตัทิลีะขัน้ทลีะตอน เพราะการ

ปฏบิตัธิรรมของพระพทุธเจ้านีเ้ป็นเหมือนขัน้บนัไดทีเ่ราจะกระโดดข้าม

ไปไม่ได้ เราต้องก้าวไปเป็นขัน้ๆ ก่อน ถ้าไม่เช่นนัน้แล้วเราจะไม่สามารถ

ปฏบิตัไิด้ เช่นเมือ่สองวนัก่อนกม็ผีูส้นใจทีจ่ะขึน้ไปภาวนาปฏบิตัอิยูบ่นเขา  

แต่ตนเองก็ยังไม่มีพ้ืนฐานในเรื่องการท�าบุญให้ทาน ในเรื่องของการ

รกัษาศลี แต่อยากจะปฏบิติัเพราะได้ยนิว่าการปฏบิตัภิาวนานีเ้ป็นบญุมาก 

เป็นบุญที่สูงสุด ถ้าภาวนาได้แล้วก็จะหลุดพ้นได้เลย ไม่ต้องเสียเวลา 



ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

206

ไปท�าบุญให้ทาน ไปรักษาศีล ให้ภาวนาเลย ก็เลยลองขึ้นไปอยู่ ขอไป 

อยู่ไปนอนปฏิบัติ แต่อยู่ได้เพียงถึงแค่สามทุ่มก็เกิดความกลัวขึ้นมา  

ไม่สามารถทนอยูต่่อไปได้ ต้องเรยีกรถมารบักลบัไปนอนทีโ่รงแรมเพราะ 

จิตใจยังไม่มีความมั่นคง มีสิ่งอะไรต่างๆ ปรากฏขึ้นในใจหลอกหลอน 

ตนเองอยู่ตลอดเวลาจนทนไม่ได้

นีเ่ป็นเพราะคดิว่าสามารถทีจ่ะข้ามขัน้ตอนได้ ไม่ต้องท�าบญุให้ทาน 

ไม่ต้องรกัษาศลีมาก่อน ก็ไปภาวนาเลย พอภาวนาเข้าไปจริงๆ กไ็ม่มทีาน 

ไม่มีศีลเป็นเครื่องสนับสนุน จึงมีแต่ส่ิงท่ีมาหลอกหลอนใจของตนเอง 

ให้เกิดความหวาดกลวัจนไม่มสีตพิอทีจ่ะภาวนาได้ น่ีกเ็ป็นเพราะว่าท�าไป

โดยไม่ได้ศึกษาจากผู้รู้มาก่อน ท�าไปตามความรู้สึกนึกคิดของตน หรือ

ศึกษาบ้างได้ยินได้ฟังบ้างแต่ยังไม่ลึกซึ้ง ยังไม่ละเอียดพอ ยังไม่เข้าใจ 

แล้วก็ท�าไปตามความอยากของตน อยากจะไปให้ถึงเร็วๆ อยากจะ

บรรลเุรว็ๆ กเ็ลยขอข้ามข้ันตอนไปเลย เหมอืนกบัเดก็ทีอ่ยากจะเรียนจบ  

อยู่ ป.๑ แล้วก็อยากจะจบ ม.๖ ก็ขอครูกระโดดชั้นขึ้นไปเรียน ม.๖ เลย  

พอไปเรียนเข้าจริงๆ ก็เรียนไม่รู้เร่ืองเพราะไม่ได้เรียนมาก่อน ไม่ได้

เรียน ป.๑ ป.๒ ม.๑ ม.๒ มาก่อน พอจะไปเรียน ม.๖ เพื่อที่จะให้จบ

เร็วๆ ก็ไม่มีทางเป็นไปได้ 
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ดังนั้น เวลาเราจะปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า  

ขอให้เราศกึษาให้รูก่้อนว่าตอนนีเ้ราอยูใ่นขัน้ไหน เพราะการปฏิบตัธิรรมนี้ 

ท่านก็แบ่งเป็นขั้น ๓ ขั้นใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ทาน ศีล และภาวนา  

ในเบือ้งต้นเรากต้็องท�าบญุให้ทาน เสยีสละบรจิาค ไม่ตระหนี ่ไม่หวงแหน 

ในสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ และไม่อาศัยเงินทองเป็นเครื่องซื้อ 

ความสุขให้กับเรา เช่น ไปเที่ยว ไปดูหนังฟังเพลง เอาเงินทองไปซื้อ

ข้าวของต่างๆ ที่ฟุ่มเฟือยไม่จ�าเป็น แทนที่จะท�าบุญท�าทาน อย่างนี ้

ก็ไม่มีทางท่ีจะไปภาวนาได้ ไม่มีทางที่จะรักษาศีลได้ เพราะใจมีแต ่

ความโลภ ความอยากหาความสุขทาง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  

ก็ต้องหาเงินหาทองเพ่ือที่จะไปซื้อความสุขเหล่าน้ี ก็ไม่อยากจะท�าบุญ

ให้ทานกับใครเพราะเสียดายเงินทองที่หามา เพราะต้องการที่จะเอา 

เงินทองนี้ไปซื้อความสุขนั่นเอง

ดังนั้น ในเบื้องต้นเราต้องตัดความสุขที่เกิดจากการซื้อด้วยเงิน

ด้วยทองก่อน เช่น ความสุขจากการไปเที่ยว ไปดูหนังฟังเพลง ไปดื่ม

ไปรับประทาน ของต่างๆ เหล่านี้เราต้องลดลงไป แล้วเอาเงินที่เรา 

ไม่ได้ไปใช้ซือ้ความสขุน้ีมาท�าบญุให้ทานมาสงเคราะห์ผูอ้ืน่ก่อน แล้วจงึ

จะท�าให้จติใจของเรามคีวามเมตตามคีวามกรุณา แล้วกจ็ะท�าให้เรามศีลี



ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

208

ขึ้นมา เพราะเมื่อมีความเมตตากรุณาก็จะไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่น 

จะมีจิตใจที่คิดดีหวังดีต่อผู้อื่น มีแต่ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น จิตใจก็จะ

สงบ เวลาภาวนาก็จะไม่มีสิ่งที่ไม่ดีมาหลอกหลอนจิตใจ เพราะจิตใจคิด

แต่ในเรื่องที่ดี มีแต่ความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่มี

อะไรมารบกวนในขณะทีต้่องไปอยูใ่นป่าในเขา ไปอยู่ในสถานทีส่งบสงัด

วิเวก อยู่ตามล�าพังของตน ถ้าไม่มีทานไม่มีศีลเป็นเครื่องสนับสนุนแล้ว  

เวลาไปอยู่ก็จะปรากฏเรื่องของจิตหลอนมาหลอกตนเอง เพราะเคยคิด

ไม่ด ีพดูไม่ด ีท�าไม่ด ีต่อผู้อืน่ เพราะความเหน็แก่ตวั ความไร้เมตตากรณุา  

นีจ้ะท�าให้จตินัน้สร้างภาพต่างๆ ทีน่่ากลวัขึน้มาหลอกตนเองจนไม่สามารถ 

ที่จะบ�าเพ็ญจิตตภาวนาได้

ดงันัน้ จงึขอให้เราต้องบ�าเพญ็ไปตามขัน้ตอนของเราก่อน อย่าไป 

กระโดดขัน้ แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถท�าไปพร้อมๆ กนัได้  

เราสามารถท�าไปได้พร้อมๆ กัน ทาน เราก็พยายามท�าไป ศีล เราก็

รกัษาไป ภาวนา เรากภ็าวนาไป แต่จะได้ผลมากน้อยเพยีงไรกข็ึน้อยู่กบั 

ทานศีลที่เราท�าไว้ว่ามีมากมีน้อย ถ้าท�าน้อย ภาวนาก็จะได้ผลน้อย  

ถ้าท�าบุญท�าทานมาก รักษาศีลมาก การภาวนาก็จะได้ผลมาก จะมี

อุปสรรคน้อย 
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จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงศึกษาร�่าเรียน ไม่ว่าจะจากหนังสือ 

พระไตรปิฎกหรือหนังสือท่ีคัดออกมาจากพระไตรปิฎกก็ดี หรือจาก 

พระท่ีปฏิบตัดิปีฏบิติัชอบก็ด ีขอให้เราศกึษาจากท่านก่อน แล้วน�าเอามา

ปฏิบตั ิและดูก�าลังของเราว่าเราก�าลังอยูข่ัน้ไหน เราอยูข่ัน้ทาน อยู่ขัน้ศลี  

หรืออยู่ขั้นภาวนา ถ้าขั้นทาน เราก็ต้องรีบท�าทานให้มากขึ้น ถ้าขั้นศีล 

กต้็องรกัษาศลีให้บรสิทุธิใ์ห้มากข้ึน ถ้าอยูข้ั่นภาวนา กใ็ห้บ�าเพญ็ภาวนา

ให้มากขึ้น แล้วผลก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ท้ังหลายก็จะเป็นผล 

ท่ีตามมาต่อไปอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการศึกษาพระธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าเพ่ือให้เกิดศรัทธา ให้เกิดวิริยะความอุตสาหะ  

เกดิขันตคิวามอดทน ทีจ่ะน�าเอาไปปฏิบติัเพ่ือผลอนัประเสรฐิคือการหลดุพ้น 

จากความทุกข์ทั้งปวงนี้ ให้ท่านได้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติต่อไป 

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอกุศล 

ผลบุญที่ท่านได้มาบ�าเพ็ญกันในวันน้ี จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ 

ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้า 

กันเทอญ
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วันนี้เป็นวันที่ท่านได้มาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ของ

มนุษย์ เพราะมนุษย์เรานี้เป็นภพชาติเดียวในบรรดาภพชาติทั้งหมด 

ที่สามารถจะสร้างบุญสร้างกุศลเพ่ือน�ามาปลดเปลื้องการถูกจองจ�า

อยู่ในคุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่มีภพอื่นชาติอื่นที่จะสามารถ

ปลดเปล้ืองตนเองให้หลดุพ้นจากการถกูจองจ�าอยูใ่นวฏัสงสารแห่งการ

เวียนว่ายตายเกิดได้ มีภพของมนุษย์เท่านั้น 

เป้าหมายของพวกเราทกุคน เราจะรูห้รือไม่กต็าม กค็อืการหลดุพ้น 

จากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเอง เพราะไม่มีใครปรารถนาความทุกข์กัน 

ทุกคนปรารถนาความสุข และไม่มีที่ไหนภพไหนจะเหมาะอย่างยิ่งต่อ

การบ�าเพญ็เพือ่ให้หลดุพ้นจากการเวยีนว่ายตายเกดิได้ นอกจากภพของ

มนษุย์นีเ้ท่านัน้ เพราะภพของมนษุย์นีเ้ป็นเหมอืนกับทีเ่ตมิเสบยีง ทีเ่ตมิ

อาหาร ที่เติมน�้ามัน เติมน�้า ในขณะที่เราเดินทางไกล เช่น เราขับรถ 

รถกต้็องแวะจอดตามสถานบีรกิารต่างๆ เพือ่เตมิน�า้มนั เตมิน�า้ เตมิลม  

คนขับก็ต้องเติมอาหาร เข้าห้องน�้าห้องท่า ฉันใด ภพของมนุษย์นี้ก็เป็น

อย่างนั้นส�าหรับจิตใจ จิตใจของพวกเรานี้เป็นจิตใจที่เดินทางอยู่ตลอด

เวลา หาจดุหมายปลายทางไม่เจอ เพราะเราไม่รูว่้าทางทีจ่ะพาให้เราไป 

สูก่ารสิน้สดุแห่งการเวียนว่ายตายเกิด สิน้สดุแห่งความทกุข์ทัง้หลายนัน้

ไปทางไหน
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ถ้าเราได้มาเกิดมาเป็นมนษุย์และได้มาเจอพระพทุธศาสนา กถ็อืว่า

เป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเราเพราะพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนกับ

แผนท่ีบอกทางทีจ่ะพาให้เราไปสูก่ารสิน้สดุแห่งการเวียนว่ายตายเกดิได้  

เม่ือเราได้มาเกดิเป็นมนษุย์แล้วได้มาพบพระพทุธศาสนา จงึเป็นโอกาส

ทีด่เีลศิทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถหาได้ เพราะถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์ เช่น มาเกดิ 

ในโลกนีแ้ล้วเป็นเดรจัฉาน เป็นสนัุข เป็นแมว ถงึแม้จะมาอยูใ่นวดักไ็ม่ได้ 

รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา เพราะไม่สามารถศึกษาและปฏิบัติ 

พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าได้ ต้องเป็นมนุษย์เท่าน้ันที่จะม ี

สติปัญญาความรู้ความสามารถพอที่จะศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าได้

ดังนั้น เมื่อเราได้มาพบพระพุทธศาสนา ได้เป็นมนุษย์ จึงถือว่า

เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จ�าเป็นต่อการปลดเปลื้องให้เราหลุดพ้นจากการ

เวียนว่ายตายเกิดได้ อยู่ที่ว่าเราจะมีศรัทธาเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรง

สัง่สอนหรอืไม่ อยูท่ีว่่าเราจะน้อมเอามาปฏบิตัหิรอืไม่ ถ้าเรามคีวามเชือ่

และน้อมเอามาปฏิบตัก็ิเท่ากบัการได้เตมิเสบยีง เติมน�า้มนั เตมิน�า้ ให้กบั 

รถของเรา และเปิดแผนทีด่วู่าทศิทางทีเ่ราจะต้องไปนัน้อยูใ่นทศิทางใด 
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และเมื่อเราขับรถหรือเดินทางไปตามแผนที่ ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ไปถึง

จุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้ไปถึง 

พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท้ังหลายก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษมาจาก

ทีไ่หน ก่อนทีท่่านจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหนัต์ ท่านกเ็ป็นมนษุย์

เหมอืนพวกเรานีแ่หละ แต่อาศยัว่าท่านมศีรัทธาความเช่ือในบญุในกศุล 

ในการปฏิบัติเพ่ือที่จะท�าให้จิตใจของท่านหลุดพ้นจากการเวียนว่าย 

ตายเกดิ ท่านจงึทุม่เทเวลาชวิีตจิตใจกบัการสร้างบญุสร้างกศุลกบัการ

ศึกษาหาทางที่จะท�าให้ตนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้ 

บคุคลทีต้่องใช้ความพยายามมากทีสุ่ดกค็อื พระพทุธเจ้า ก่อนทีท่่าน 

จะเป็นพระพุทธเจ้าเราเรียกท่านว่าพระโพธิสัตว์ เพราะพระโพธิสัตว์นี้

ไม่มีผู้ใดชี้ทาง ไม่มีแผนที่ ท่านต้องศึกษาทดลองเอาเองว่าไปทางไหน

ถงึจะพาให้ไปถงึจดุหมายปลายทางได้ ท่านจงึต้องเสียเวลามากตอ่การ

ทดลอง แต่ส�าหรบัพวกเรา หลงัจากทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงตรสัรูไ้ด้หลดุพ้น 

จากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ท่านก็น�าเอาทางที่ท่านรู้น้ีมาส่ังสอน 

พวกเรา พวกเราจึงไม่ต้องเสียเวลาไปทดลอง เพียงแต่เราปฏิบัติตาม 

เราก็จะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงได้  

ซึ่งง่ายดายกว่าพระพุทธเจ้าเป็นหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าด้วยกัน
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ดังนั้น เราจึงอย่าไปคิดว่าเราไม่มีบุญไม่มีวาสนา เพราะถ้าเรา

ไม่มีบุญไม่มีวาสนา เราจะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เราจะไม่ได้มาพบกับ 

พระพทุธศาสนา และจะไม่มีจิตใจใฝ่บญุใฝ่กุศล มาวัดมาท�าบญุ มารักษาศลี  

มาฟังเทศน์ฟังธรรม มาปฏบิติัธรรม ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเกดิขึน้จากบญุวาสนา

บารมีท่ีเราได้บ�าเพ็ญกันมาในภพชาติต่างๆ ในอดีตจนส่งผลให้เราได้ 

เข้ามาสู่พระพุทธศาสนา 

ดังนั้น เมื่อเราได้มาถึงพระพุทธศาสนาแล้ว ขั้นต่อไปก็คือเราควร

จะหม่ันศึกษาพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เร่ือยๆ พยายาม 

ฟังเทศน์ฟังธรรมหรอือ่านหนังสือธรรมะอยู่เรือ่ยๆ แล้วเราจะเกดิความ

เข้าอกเข้าใจว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไร เราจะต้องท�าอะไร เมื่อเรารู้แล้ว

เรากจ็ะได้น�าเอาไปปฏบิตั ิเมือ่ปฏบิตัแิล้วไม่ช้ากเ็ร็วผลกจ็ะปรากฏขึน้มา 

ในจติในใจของเรา ผลนีท้ัง้หมดอยู่ทีใ่จของเรา และเหตคุอืผูก้ระท�ากอ็ยู ่

ที่ใจของเรา 

ใจของเรานีแ่หละเป็นผูท้ีส่ร้างเหตตุ่างๆ และกร็บัผลต่างๆ เหตกุค็อื 

การกระท�าคือความคิดของใจ คิดไปในทางที่ดีก็จะสร้างสวรรค์สร้าง

ความสุขข้ึนมา คิดไปในทางที่ไม่ดีก็จะสร้างความทุกข์สร้างนรกข้ึนมา 

นรกและสวรรค์นีไ้ม่ได้เป็นสถานทีแ่ต่เป็นสภาพจิตใจของเรา เวลาทีเ่รา
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มีความสุขใจ ขณะนั้นใจของเราได้เป็นสวรรค์ ในขณะใดที่ใจของเรา 

มีความทุกข์ มีความรุ่มร้อน มีความไม่สบายอกไม่สบายใจ ในขณะนั้น

ใจของเราเป็นนรก นรกและสวรรค์จงึเกดิข้ึนจากความคดิของเราน่ันเอง 

ของใจนั่นเอง ถ้าใจคิดดี ใจก็จะสร้างสวรรค์ สร้างนิพพานขึ้นมา ถ้าใจ

คิดไม่ดี ก็จะสร้างนรก สร้างภพชาติคืออบายขึ้นมา ดังนั้น เราจึงต้อง

เชื่อฟังพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราคิดดีเสมอ เพราะการคิดดีจะน�าไป

สู่การพูดดีแล้วสู่การท�าดี 

การคิดดี ก็คือคิดมีความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น  

มีความเมตตาไมตรีจิต มีความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข 

มคีวามเจรญิ ไม่คดิร้ายคอืไม่อาฆาตพยาบาท ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไม่ว่า 

จะถูกเขาท�าอะไรก็ตามก็จะให้อภัยเสมอ เพราะถ้าให้อภัยแล้ว ใจก็จะ 

สงบ ใจกจ็ะเยน็ ใจกจ็ะสบาย แต่ถ้าให้อภยัไม่ได้ ใจกจ็ะมแีต่ความเคยีดแค้น  

มแีต่ความโกรธ กก็ลายเป็นนรกขึน้มา นีค่อืสวรรค์และนรกทีเ่ราสามารถ 

เหน็ได้ในปัจจบุนันี ้ไม่ต้องรอให้ตายไปก่อนแล้วจึงค่อยไปเจอไปพบเหน็

นรกหรือสวรรค์

ดงันัน้ ถ้าเราอยากจะมคีวามสขุ อยากจะมคีวามสบายใจ อยากจะอยู่

ห่างไกลจากความทกุข์ เราก็ต้องคดิดเีสมอ มีความเมตตา มคีวามกรุณา 
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คือความสงสาร เวลาเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน เราพอมีอะไร 

ทีจ่ะช่วยเหลอืเขาได้ เรากค็วรจะช่วยเหลอืกนัไป อย่าดดูายอย่าเสยีดาย

กบัสมบตัข้ิาวของเงินทองต่างๆ เพราะถ้าเราไม่น�าเอามาใช้ มนักไ็ม่เกดิ 

ประโยชน์อะไร เวลาตายไป เราก็ไม่สามารถเอาติดตัวกับเราไปได้  

แต่ถ้าเราเอาเงินทองที่เรามีอยู่นี้มาสงเคราะห์มาช่วยเหลือผู้อื่นก็จะท�า 

ให้ใจของเราดีขึน้สูงขึน้ มีความกรณุามากขึน้ กจ็ะมคีวามสขุ มคีวามอิม่เอบิ  

มีความปลื้มปีติ มีความภูมิใจเกิดขึ้นมา ความสุขเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ 

ต่อเม่ือเราช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เราเสยีสละสมบติัหรือประโยชน์สขุส่วนของเราน้ี 

ให้กับผู้อื่น อย่าไปเสียดายเพราะไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากสมบัติต่างๆ 

เหล่านีไ้ป ถ้าเราเอามาท�าบญุกจ็ะกลายเป็นอาหารท่ีจะหล่อเลีย้งจติใจจะ 

เป็นยาทีจ่ะคอยรกัษาโรคของใจไม่ให้ก�าเรบิ คอืความทกุข์ความวุน่วายใจ 

ต่างๆ จะเป็นที่พึ่ง คือป้องกันไม่ให้มีภัยอันตรายต่างๆ มาเบียดเบียน 

ดังนั้น จึงขอให้เราพยายามคิดดีอยู่เรื่อยๆ คิดด้วยความเมตตา  

คิดด้วยความกรุณา และคิดด้วยมุทิตา คือมีความยินดีกับความสุขและ

ความเจรญิของผูอ่ื้น เวลาผู้อืน่เขามคีวามสขุ เขาได้ดบิได้ด ีเราต้องแสดง 

ความยินดีชื่นชมไปกับความสุขความเจริญของเขา อย่าไปอิจฉาริษยา 

เพราะอิจฉาริษยานี้เป็นเหมือนยาพิษ เป็นเหมือนไฟเผาผลาญจิตใจ 
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เมื่อเรามีความอิจฉาริษยา เราก็จะคิดไม่ดี จะคิดปองร้ายผู้อื่น จะคิด

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ แต่ถ้าเรามีมุทติา คอืมีความยนิดกีบัความสขุความเจริญ

ของผู้อื่น เราก็มีความสุขไปด้วย ความสุขใจนี้ก็เป็นบุญนั่นเอง 

นี่คือการท�าบุญโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว เพียงแต่

เรามคีวามชืน่ชมยนิดีกบัความสุขความเจรญิของผูอ้ืน่ ถงึแม้ผูอ้ืน่ผู้นัน้

จะเป็นศัตรูหรือเป็นคนที่ไม่มีความสนิทชิดชอบหรือเป็นคู่แข่งขันกัน  

แต่ถ้าเรามมุีทติาจิตแล้ว จิตของเราจะเยน็ จติของเราจะสบาย นีก่เ็ป็น 

การคิดที่ดีอีกอย่างหนึ่ง

และประการทีส่ี ่ความคดิทีด่อีกีอย่างหนึง่นีก้ค็อื อเุบกขา คอืท่าน

สอนให้เราท�าใจให้เป็นกลาง ท�าใจให้ปล่อยวาง คือไม่ยินดียินร้ายกับ

เหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตาม จะดีหรือร้าย เราก็เพียง 

แต่รับรู้ไว้ อย่าเอามาแบกใส่ใจของเรา เช่น เวลาเราเห็นใครท�าไม่ดี 

เรากอ็ย่าไปรูสึ้กไม่ดตีามไปด้วย เราต้องยอมรบัว่าเราอยูใ่นโลกทีม่ทีัง้ด ี

และไม่ดีปนเปไป มีของที่สะอาดและของที่สกปรก เช่น มีกองขยะ  

มีของสะอาด ก็คือของที่เขาขายอยู่ตามร้านค้าต่างๆ แต่ของเหล่านี้ 

เมื่อเราใช้ไปแล้วมันก็กลายเป็นขยะไป ในโลกนี้ก็มีทั้งดีทั้งชั่วปนกันไป 

และเราก็ต้องสัมผัสสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ เราจึงต้องฝึกท�าใจให้เป็นกลาง 
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ให้วางเฉย อย่าไปดอีกดใีจกบัสิง่ทีเ่ราชอบ เพราะถ้าเราดใีจแล้ว เวลาสิง่ 

ท่ีเราชอบจากเราไป เราก็จะเสยีใจ แต่ถ้าเราท�าใจเฉยๆ กบัสิง่ทีเ่ราชอบ 

เพียงแต่รับรู้ไว้ว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้ว แต่เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ

รับกับการจากไปของสิ่งที่เราชอบ เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จีรังถาวร 

ท่ีจะอยูท่ี่จะเป็นอย่างนัน้ไปตลอดเวลา สิง่ทีเ่ราชอบ เวลาเราได้มาใหม่ๆ 

มันก็สวยงามดีน่ารักดี แต่ถ้าอยู่กับเราไปนานๆ เข้า มันก็จะเปลี่ยนไป 

จากของใหม่ก็จะกลายเป็นของเก่า แล้วก็จะกลายเป็นของช�ารดุของเสยี

ไปได้ในที่สุด 

ดังนั้น ถ้าเราท�าใจของเราให้เป็นกลาง คือไม่มีอารมณ์ดีอกดีใจ

หรอืรงัเกยีจเสียอกเสยีใจกบัสิง่ทีเ่ราไม่ชอบ ใจของเรากจ็ะอยูเ่ป็นปกติ

อยู่สงบเย็นสบาย ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ตาม ไม่ว่าจะได้ยินเสียงที่

ไพเราะหหูรอืได้ยนิเสยีงทีไ่ม่ไพเราะห ูใจของเรากจ็ะเฉยๆ ไม่รู้สึกดอีก

ดใีจ หรอืเสยีอกเสยีใจ เพราะเรารูว่้าเสยีงต่างๆ นัน้เป็นสิง่ทีเ่ราไปบงัคบั

ไม่ได้ เช่น เสียงสรรเสรญิหรอืเสยีงต�าหนินนิทา เป็นเสยีงของคนอ่ืนเขา 

คนอืน่เขาเป็นคนพดูออกมา เขาจะสรรเสริญหรือเขาจะนินทา เราก็ไม่มี 

อ�านาจไม่มีสิทธิที่จะไปห้ามเขาได้ แต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเรา  

เราห้ามใจของเราอย่าไปหลงกับเสียง เสียงมันก็เป็นเสียงอย่างเดียว
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เท่านัน้ มนัไม่มคีวามวเิศษอะไรในเสยีง แต่เราไปหลงยดึตดิว่ามนัวเิศษ 

เวลาเขาชมเรา เราก็ดีอกดีใจ เวลาเขาต�าหนิติเตียนนินทาเรา ว่ากล่าว

ตักเตือนเรา เราก็ไม่พออกพอใจ นี่เป็นการกระท�าที่ไม่ถูก

วิธีท่ีถูก ก็ต้องท�าใจให้รู้ไว้ แต่อย่าเอามาแบก อย่าเอามาใส่บ่า 

แบกหาม มีสุภาษิตที่ว่าไว้ว่า “รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม” คือใจของเรา

ต้องรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดข้ึนที่ใจไปสัมผัสด้วย ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี  

มีทั้งสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบ ถ้าเราอยากจะรักษาความสงบความ

สบายใจเอาไว้ เราต้องท�าใจเฉยๆ ไว้ อย่าไปดีอกดีใจ อย่าไปเสียอก

เสียใจ ด้วยการท�าความเข้าใจว่าเราบังคับสิ่งต่างๆ ไม่ได้ สิ่งต่างๆ เขา

เป็นของเขาอยู่อย่างนั้น เขาเป็นมาตั้งแต่ก่อนที่เราเกิดแล้ว และจะเป็น

อย่างนีต่้อไปหลงัจากทีเ่ราตายไปแล้ว เช่น ก่อนทีเ่ราเกดิ กม็คีนเกดิขึน้

อยูเ่ยอะแยะ มคีนตายอยู่เยอะแยะ ขณะทีเ่ราอยูใ่นขณะน้ี กม็คีนเกดิมา 

เยอะแยะ มีคนตายไปเยอะแยะและ หลังจากที่เราตายไปแล้ว ก็จะมี 

คนเกดิและคนตายอยูเ่ช่นเดมิ เพราะนีเ่ป็นเร่ืองของโลกน้ีมนัเป็นอย่างน้ี 

ถ้าเราไปดใีจกบัการเกดิ เรากจ็ะเสยีใจกบัการตาย ถ้าเราไม่ดใีจ

กับการเกิด เราก็จะไม่เสียใจกับการตาย เช่น คนที่เราไม่รู้จัก เวลาเขา 
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เกดิมา เรากไ็ม่ได้ดใีจว่าเขาเกิดมา เวลาเขาตายไป เรากไ็ม่เสยีอกเสยีใจ

แต่คนท่ีเรารูจั้ก เช่น ลกูของเรา หรือญาตพิีน้่องของเรา เวลาเขาเกดิมา  

เราก็ดีอกดีใจ พอเขาตายไป เราก็เสียอกเสียใจ ก็เป็นเพราะเราหลง

ไปดีใจกับเขาเวลาที่เขาเกิดขึ้นมา เมื่อเราหลงแล้วดีใจแล้ว เราก็เกิด 

ความยดึติด เกดิความผกูพนั พอเวลาทีเ่ขาจากเราไป เรากเ็สียอกเสียใจ

ร้องห่มร้องไห้

พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาอยู่เสมอว่าสิ่งต่างๆ ในโลกน้ี

ล้วนมกีารเกดิขึน้ ตัง้อยู ่แล้วดบัไปด้วยกนัทัง้น้ัน ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม 

เป็นวตัถหุรอืเป็นบคุคล กเ็ป็นอย่างนีเ้ช่นเดยีวกนั จงึสอนไม่ให้หลงยดึตดิ 

กับสิ่งต่างๆ ที่มาปรากฏ เพราะว่ามันไม่อยู่กับเราไปตลอดทั้งดีและชั่ว 

กเ็ช่นเดยีวกนั เช่น เสยีงทีเ่ขาชมเรา พอเขาพดูเสร็จแล้ว มันกห็ายไปแล้ว  

หรือเสียงท่ีเขาต�าหนิว่ากล่าวนินทาเรา พอเขาพูดเสร็จแล้ว มันก็หาย

ไปแล้ว เราอย่าเอามาอัดไว้ในใจ อย่าเอามาจดจ�าเอาไว้ มันมาแล้ว 

มันก็ผ่านไป ก็ขอให้มันผ่านไป ใครจะชมก็ให้เขาชมไป เราฟังแล้วเรา 

กป็ล่อยวางแล้วกใ็ห้มนัผ่านไป ใครต�าหนิว่ากล่าวตักเตือนเรา เรากฟั็งไว้ 

แล้วเราก็ปล่อยวางให้มันผ่านไป หรือเราจะเอามาคิดก็ได้ ถ้าเราเอามา 

คิดก็ให้คิดด้วยเหตุด้วยผล เวลาที่เขาชมเรา สิ่งที่เขาชมเราน้ันเป็น 
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ความจริงหรือไม่ ถ้าเป็นความจริงก็แสดงว่าเขาเป็นคนตาดี แต่ถ้าสิ่ง

ที่เขาชมเรานั้นไม่เป็นความจริงก็แสดงว่าตาเขาไม่ดี เช่นเดียวกับการ

นนิทา ถ้าเขานนิทาว่ากล่าวตักเตือนเรา แล้วสิง่ทีเ่ขาพดูน้ันเป็นความจริง  

มนัก็จะเป็นประโยชน์กบัเรา เพราะเราจะได้น�าเอามาแก้ไขต่อไป แสดงว่า 

เขาเป็นคนตาด ีแล้วเรากไ็ด้รบัประโยชน์จากการว่ากล่าวตกัเตอืน แต่ถ้า 

เขาว่าเราแล้ว เราไม่ได้เป็นตามที่เขาว่า ก็แสดงว่าตาเขาไม่ดี และเรา

ก็ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องไปท�าอะไร เราก็เพียงแต่รับรู้ไว้แล้วก็ปล่อย

ให้มันผ่านไปเท่านั้น

นี่คือการท�าใจให้เป็นอุเบกขาท่ามกลางสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ที่มีทั้งดี

และไม่ดปีนกนัไป ถ้าเราไม่รูจั้กท�าใจเป็นกลางแล้ว ใจของเรากจ็ะแกว่งไป 

แกว่งมาตามสิ่งต่างๆ ที่มาสัมผัส เวลามีสิ่งที่ดีมาก็แกว่งไปหาไปเกาะ 

ไปติด พอส่ิงนั้นจากไปก็มีความเสียใจ มีความเศร้าสร้อยหงอยเหงา 

เวลาสิ่งที่ไม่ดีมาสัมผัส เราก็จะเกิดอาการหงุดหงิดใจร�าคาญใจ แต ่

สิง่เหล่านีเ้ราสามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกท�าใจให้เป็นอเุบกขา ให้นิง่เฉย

วธิทีีง่่ายท่ีสุด กค็อืการนัง่สมาธ ิด้วยการสวดมนต์ หรอืด้วยการบริกรรม

พุทโธ พุทโธ ไปอยู่ในใจ พยายามฝึกท�าเร่ือยๆ สวดมนต์ไปเร่ือยๆ  

ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ให้มีสติอยู่กับการสวดมนต์ หรือให้มีสติอยู่
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กับการบริกรรมพุทโธ พุทโธ ไปเรื่อยๆ แล้วจิตของเราจะปล่อยวาง  

จะเป็นอเุบกขาได้ แล้วต่อไปเวลาทีเ่ราจะต้องไปสมัผสักบัสิง่ท่ีเราไม่ชอบ 

แล้วเกิดความรู้สึกหงุดหงิดใจ เราก็เพียงแต่บริกรรม พุทโธ พุทโธ ไป

ภายในใจกไ็ด้ หรือสวดมนต์ไปภายในใจกไ็ด้ แล้วใจของเราจะปล่อยวาง

เรือ่งทีท่�าให้เราหงดุหงดิได้ คอืเราไม่ไปคดิถงึเรือ่งท่ีท�าให้เราหงดุหงดิใจ  

เราก็จะไม่หงุดหงิดใจ 

แต่บางทีถ้าเราไม่เคยฝึกการท�าสมาธิมาก่อน พอเราได้สัมผัสกับ

เรือ่งอะไร เรากเ็กาะตดิกบัมนัเลย ทัง้ๆ ทีเ่ราไม่ชอบแต่เรากย็งัอดคดิถงึ

มนัไม่ได้ เช่น เรือ่งต�าหนนินิทาอย่างนี ้ถงึแม้คนเขาจะพดูตัง้แต่เมือ่วาน

นี้แล้ว วันนี้เรายังเอามาคิดอยู่ก็มี ทั้งๆ ที่เราไม่ควรเอามาคิดเลย คิดไป 

ก็ท�าให้จิตใจเราหงุดหงิดร�าคาญใจไปเปล่าๆ ถ้าเราเคยฝึกท�าสมาธิ  

เคยสวดมนต์อยูเ่รือ่ยๆ หรอืเคยบรกิรรมพทุโธอยูเ่รือ่ยๆ เรากจ็ะรูจั้กวธิี

ท�าใจของเราไม่ให้หงุดหงิด ไม่ให้ดีใจได้ ไม่ให้เสียใจได้ 

จึงขอให้เราพยายามฝึกท�าใจของเราให้เป็นกลาง ให้เป็นอุเบกขา

อยู่เรื่อยๆ เห็นอะไรที่ชอบก็อย่าไปหลงดีอกดีใจ ต้องคอยเตือนว่ามัน 

ไม่อยู่กับเราไปตลอด มันมาแล้วเดี๋ยวก็ไป เช่นเดียวกับสิ่งที่เราไม่ชอบ 

กไ็ม่ต้องไปหงุดหงิดใจ มันกไ็ม่ได้อยูกั่บเราไปตลอด มนัมาแล้วเดีย๋วมนั 
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ก็ไปเช่นเดียวกัน ถ้าเราคอยสอนใจอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ แล้ว ต่อไปใจ

ของเราจะไม่หวั่นไหวกับเรื่องราวต่างๆ ที่มาสัมผัส ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี

ก็ตาม เราสามารถอยู่เหนืออ�านาจของสิ่งต่างๆ ได้ เพราะเราไม่ไปหลง

ยึดติดกับสิ่งต่างๆ นั่นเอง

นี่คือการคิดดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราคิดกันอยู ่เสมอมี  

๔ ประการด้วยกัน คือ ให้คิดด้วยความเมตตา ให้คิดด้วยความกรุณา

คอืความสงสาร ให้คดิด้วยมทิุตา ความยนิดกีบัความสขุและความเจรญิ

ของผูอ้ืน่ และให้คดิด้วยอเุบกขา คอืไม่ยินดียนิร้ายกบัสิง่ต่างๆ ท่ีเราต้อง

สัมผัสอยู่ในชีวิตประจ�าวันของเรา ถ้าเราท�าอย่างนี้ได้แล้วจิตใจของเรา

ก็จะหลุดพ้น จะอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ จะหลุดพ้นจากการเวียนว่าย

ตายเกิดได้ จึงขอฝากเรื่องของการบ�าเพ็ญตามพระธรรมค�าสอนของ

พระพทุธเจ้านีใ้ห้ท่านได้น�าไปพินจิพจิารณาและปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์สขุ

ที่จะตามมาต่อไป 

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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วันนี้เป็นวันที่ท่านไม่ต้องไปท�างานท�าการเนื่องจากเป็นวันหยุด

ราชการ เป็นวันพระปิยมหาราช เป็นวันที่พวกเราได้น้อมร�าลึกถึง

พระคุณอันประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ 

ที่ทรงมีพระคุณต่อประเทศชาตินานับประการ ส่วนหนึ่งความเจริญ

ของประเทศเราที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็เกิดจากการที่พระองค์ได้ทรงวาง

รากฐานของความเจรญิไว้ให้พวกเรานัน่เอง เพราะทรงมพีระปรีชาญาณ

สามารถมองเห็นถึงอนาคต รู้ว่าควรจะต้องท�าอะไรในวันน้ันเพื่อให้ได้

เป็นรากฐานของความเจริญท่ีเป็นมาจนถึงปัจจุบันน้ี พวกเราอยู่ดีมีสุข

อยูอ่ย่างร่มเยน็เป็นสขุกเ็พราะพระคณุของท่านน่ันเอง เราจงึเทดิทนูบชูา 

ยกย่องสรรเสริญในพระองค์ท่านเพราะพระองค์ท่านนั้นท�าแต่ความดี

นั่นเอง 

คนทีท่�าความดย่ีอมมคีนยกย่องสรรเสรญิ มีคนนบัถือ มคีนเลือ่มใส  

มีคนที่อยากจะคบค้าสมาคมด้วย แต่คนที่ไม่ท�าความดีย่อมไม่มีใคร

อยากจะคบค้าสมาคม ไม่มีใครยกย่องและสรรเสริญ ดังนั้น การที่เรา

ได้มาเกิดมนุษย์ เรามีโอกาสที่จะท�าความดีได้มาก มีโอกาสที่จะพัฒนา

ตวัเราให้เป็นผูป้ระเสรฐิ ให้เป็นทีน่บัหน้าถอืตาเคารพนับถอืของผูอ้ืน่ได้  

อยู่ที่ว่าเราจะท�าหรือไม่ ถ้าเราไม่ได้ท�า เราก็จะไม่ได้ท�าให้ตัวเรานั้น 
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เป็นคนด ีเป็นคนทีน่่าเคารพนบัถือเลือ่มใส มนัอยู่ทีต่วัเราอยูท่ีก่ารกระท�า 

ไม่ได้อยูท่ีค่รอบครวัทีเ่รามาเกดิ ถงึแม้เราจะมาเกดิในครอบครัวทีสู่งส่ง

มฐีานะมยีศถาบรรดาศกัดิส์งูส่งขนาดไหนกต็าม แต่ถ้าเราไม่ท�าความดี  

เราก็ไม่ได้ดีตามไปกับฐานะของครอบครัวที่เรามาเกิด เพราะความด ี

และความชัว่อยูท่ีก่ารกระท�าของเรา ไม่ได้อยูท่ีค่รอบครัว ไม่ได้อยูท่ีเ่พศ 

อยู่ที่วัย ไม่ได้อยู่ที่มีการศึกษาสูงหรือไม่ แต่อยู่ที่การกระท�าความดี

การกระท�าความดี กค็อืการท�าประโยชน์ให้กบัผูอ้ืน่โดยไม่ได้หวงั 

ผลตอบแทนจากการกระท�านัน้ๆ ถ้าหวงัผลจากการกระท�า กไ็ม่เรยีกว่า

เป็นการท�าความด ีเรยีกว่าเป็นการซือ้ขาย เป็นการแลกเปลีย่น เราท�าอะไร 

ให้เขาแล้วเขากใ็ห้ส่ิงตอบแทนกับเรา อย่างน้ีกไ็ม่ได้ท�าให้เราเป็นคนดขีึน้ 

แต่อย่างใด คนที่จะเป็นคนดีได้จะต้องมีความเสียสละ จะต้องเสียสละ

ความเหน็แก่ตัว เสยีสละความเกยีจคร้าน เพราะสิง่เหล่านีไ้ม่ได้เป็นเหตุ

ที่จะท�าให้เจริญ แต่จะท�าให้เสื่อมท�าให้ตกต�่า คนที่เห็นแก่ตัวก็ดี คนที่ 

มคีวามเกยีจคร้านกด็ ีไม่มทีางทีจ่ะเจรญิรุ่งเรอืง ไม่มทีางทีจ่ะเป็นคนดีได้  

เพราะก็ไม่ต่างกับเดรัจฉานทั้งหลาย เดรัจฉานน้ันเขาก็ไม่ค่อยท�า

ประโยชน์ให้กบัผู้อืน่ เขาก็ไม่ขยนั เขาขยนัเฉพาะเวลาทีเ่ขาหวิเขาต้องการ 

อะไรเท่านัน้ เขาจงึหามา ถ้านอกจากเวลาน้ันแล้วเขากช็อบนอนอยูเ่ฉยๆ  
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หรือชอบเล่น ไม่ได้ท�าอะไรให้เกิดประโยชน์ แต่พวกเรานี้เป็นมนุษย์ 

พวกเราสามารถท�าประโยชน์ได้ แต่ถ้าเราเอาแบบของเดรัจฉานมาใช้ 

ตัวเราก็ไม่ต่างกับเดรัจฉานเท่าไหร่ เพราะมนุษย์น้ีเขาก็ยกย่องแล้วว่า 

เป็นผู้ประเสริฐ ประเสริฐกว่าเดรัจฉาน เพราะมนุษย์ท�าความดีได้  

มนุษย์ละความเห็นแก่ตัวได้ มนุษย์ละความขี้เกียจได้ แต่ถ้าเราไม่ละ

ความเหน็แก่ตวั ละความขีเ้กียจ เรากไ็ม่ต่างจากเดรจัฉานไปสกัเท่าไหร่

ดังนั้น อย่าไปคิดว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราจะประเสริฐ 

เพราะเราเป็นมนุษย์ เราอาจจะไม่ประเสริฐก็ได้ เราอาจจะสู้เดรัจฉาน

บางตัวก็ไม่ได้ เช่น พวกวัวควายที่ต้องไปท�างานท�าการลากเกวียนหรือ

ลากคันไถ ถึงแม้จะไม่ได้ท�าด้วยความเต็มใจก็ตาม แต่อย่างน้อยเขา 

กย็งัท�าประโยชน์ให้กับเจ้าของทีเ่ล้ียงดเูขา แต่เราเกดิมาเป็นมนษุย์แล้ว 

เรากลับไม่สนใจที่จะมีความขยันหมั่นเพียรในการท�าความดี ในการลด

ความเหน็แก่ตวัของเรา เราก็ไม่ต่างจากเดรจัฉานสกัเท่าไหร่ จงึขอให้เรา 

พยายามหันมาสร้างความดีที่ตัวเราก่อน เราไม่จ�าเป็นจะต้องมีเงินทอง

มากถึงจะท�าความดีได้ เช่น คนบางคนคิดว่าจะท�าบุญนี้จะต้องมีเงิน 

ถึงจะท�าบุญได้
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การท�าบุญให้ทานน้ีก็เป็นวิธีหนึ่งของการท�าความดี แต่ก็มีวิธีอื่น 

ที่เราสามารถท�าความดีได้ เช่น การรับใช้ผู้อื่น เช่น บิดามารดาของเรา 

เรารบัใช้บดิามารดาของเรากเ็ท่ากบัเราได้ท�าบญุ หรือเรารับใช้ผูอ้ืน่กไ็ด้ 

คนอื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากล�าบากล�าบน ไม่มีที่พึ่งอาศัย ถ้าเราพอที่จะ

สงเคราะห์ช่วยเหลือให้เขาได้อยู่ดีขึ้นได้ อย่างน้ีก็เป็นการท�าความดี  

การท�าความดีจึงไม่ได้อยู่ที่เงินทองเพียงอย่างเดียว 

การท�าความดีการเสียสละนี้ เสียสละได้หลายวิธีด้วยกัน เราจึง

ไม่ควรทีจ่ะปล่อยชวีติของมนษุย์ของเรานีใ้ห้ผ่านไปโดยไม่ได้ท�าความดี  

ไม่ได้ท�าประโยชน์ ไม่ได้เสียสละ ไม่ได้ก�าจัดความเกียจคร้าน เพราะ

ไม่เช่นนั้นแล้วชีวิตของการเป็นมนุษย์ก็จะไม่เป็นประโยชน์ เพราะการ

เกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นภพเดียวชาติเดียวที่จะท�าให้เราสามารถพัฒนา 

ตวัเราเอง สร้างประโยชน์ให้กบัตัวเราเองได้อย่างมาก เช่นทีพ่ระพทุธเจ้า

พระอรหนัต์ทัง้หลายหรอืพระมหากษัตริย์ทีท่รงธรรมทัง้หลายได้บ�าเพญ็ 

ท่านก็บ�าเพ็ญด้วยการเสียสละ ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น คือไม่คิดแต่

จะท�าประโยชน์เพื่อตนเองเพียงโดยถ่ายเดียว เมื่อประโยชน์ของตนนี ้

พอเพียงแล้ว ก็ควรที่จะท�าประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วย 
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ประโยชน์ของเรานี้ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องมีมากมาย มีเพียงปัจจัย ๔  

ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพก็ถือว่าเพียงพอแล้ว ไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นมหา

เศรษฐมีเีงนิเป็นร้อยล้านพนัล้านแต่ไม่ได้ท�าความด ีไม่มใีครเขายกย่อง

สรรเสรญินบัหน้าถอืตา ถ้าม ีกม็แีต่พวกทีเ่ป็นร้ินเป็นพวกทีช่อบดูดเลอืด 

ผูอ้ืน่ พวกกาฝาก พวกนีเ้ขาจะยกย่องสรรเสรญิพวกคนร�า่คนรวยเพราะ

เขาจะได้รับประโยชน์ คือได้รับเงินทองจากการที่ไปยกย่องสรรเสริญ

คนร�่าคนรวยนั่นเอง แต่คนที่ดีเขาจะไม่ได้สนใจกับคนที่ร�่ารวย เขาจะ 

ไม่สนใจว่าเขารวยขนาดไหน แต่จะดวู่าเขาเป็นคนดหีรอืไม่ เขาท�าประโยชน์ 

ให้กับผู้อื่นหรือไม่ เขาเสียสละหรือไม่ อย่างนี้ต่างหากที่ท�าให้คนเรา 

มีความเลื่อมใสเคารพนับถือ เช่น พวกเราเคารพนับถือในพระพุทธเจ้า 

ในพระอรหนัต์ทัง้หลาย หรอืในพระมหากษตัริย์ทีท่รงธรรม กเ็พราะท่าน

เหล่านีท่้านมคีวามเสียสละ ท่านต้ังม่ันอยูใ่นความขยนัหมัน่เพยีรทีจ่ะท�า

ประโยชน์สขุให้กบัผูอ้ืน่ และต้ังมัน่อยูใ่นศลีในธรรม คอืไม่ว่าจะท�าอะไร 

ก็จะไม่ท�าโดยผิดศีลผิดธรรม คือจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ลักทรัพย์  

ไม่ประพฤตผิดิประเวณ ีไม่พูดปดมดเทจ็ ไม่เสพสรุายาเมา และอบายมขุ

ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเล่นการพนัน การเที่ยวกลางคืน หรือการ 

คบคนชัว่เป็นมติร เหล่านีเ้ป็นส่ิงท่ีท่านจะหลกีเลีย่ง เพราะไม่ได้เป็นเหตุ

ที่จะท�าให้เป็นคนดีและเป็นคนเจริญได้ 
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ถ้าคนดแีล้วจะต้องไม่เกีย่วข้องกับอบายมขุทัง้หลาย จะต้องไม่ท�าผดิ 

ศลีผดิธรรม ถ้าต้องการอะไรกจ็ะหามาด้วยความถกูต้องด้วยความสจุริต 

ไม่หามาด้วยวิธีการทุจริต เพราะถ้าท�าด้วยวิธีการทุจริต ถึงแม้จะเอา 

สิง่ทีไ่ด้มานีม้าท�าประโยชน์ให้กบัผูอ้ืน่ก็ไม่ถอืว่าเป็นการกระท�าทีถู่กต้อง 

ไม่ได้ท�าให้ตนเองเป็นคนดี แต่อย่างน้อยก็ดีกว่าคนที่หามาด้วยความ 

ไม่ถูกต้อง ผิดศีลผิดธรรม แล้วก็เก็บเอาไว้ใช้โดยไม่เอาไปแจกจ่าย 

ผูอ้ืน่เลย ถ้าอยากจะท�าให้ดจีรงิๆ กค็วรทีจ่ะหามาด้วยวธิทีีสุ่จรติ ไม่ผดิศลี 

ผิดธรรม แล้วก็น�าสิ่งที่เราหามาได้มาสงเคราะห์ผู้อื่น มาท�าประโยชน์

ให้กับผู้อื่น ถ้าเราท�าอย่างนี้ได้เราก็จะเป็นคนดีขึ้นมา 

นอกจากการกระท�าประโยชน์ให้กบัผูอ้ืน่แล้ว เราก็ยงัต้องท�าความด ี

ทีสู่งขึน้ไปกว่านัน้อกี คอืเราต้องด�ารงชีวิตของเราให้อยูใ่นสภาพทีไ่ม่โลภ  

ไม่โกรธ ไม่หลง ถงึแม้เราท�าความด ีแต่ถ้าเรามีความโกรธเคอืง อาฆาต

เคียดแค้นพยาบาท ความอาฆาตเคียดแค้นพยาบาทน้ีก็จะสามารถท�า 

ให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปได้ 

ดังนั้น เราจึงต้องคอยควบคุมดูแลอารมณ์ของเราไม่ให้มันลุด้วย

อ�านาจแห่งโทสะ โมหะ และโลภะ เพราะเม่ือลุด้วยอ�านาจของโลภะ 

โทสะ โมหะแล้ว กจ็ะไม่สามารถทีจ่ะรกัษาความดทีีม่อียูใ่นตวัได้ เพราะ
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เมื่อเวลาเราเกิดความโกรธมากๆ เราก็อยากจะท�าร้ายผู้อื่น อยากจะ

อาฆาตพยาบาทแก้แค้นผู้อื่นที่สร้างความเจ็บแค้นให้กับเรา แต่ถ้าเรา

มีสติคอยเฝ้าดูอารมณ์ของเราอยู่เสมอ พยายามรักษาอารมณ์ของเรา

ให้สงบให้เย็นให้สบายด้วยการฝึกบ�าเพ็ญจิตตภาวนา กล่อมจิตใจด้วย

ธรรมะ ด้วยการพิจารณาค�าสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ หรือด้วยการ

ควบคุมจิตใจให้ร�าลึกถึงค�าว่า พุทโธ พุทโธ ไปภายในใจก็ได้

ถ้าเรามพีทุโธอยูภ่ายในใจไปเรือ่ยๆ แล้ว เวลาทีเ่ราเกดิความโกรธ 

เราก็จะมีน�้าดับไฟ เวลาเราเกิดความโกรธ เราก็บริกรรมพุทโธ พุทโธ 

ภายในใจ อย่าไปคิดถึงเรือ่งทีท่�าให้เราโกรธ พอเราบริกรรมพุทโธ พทุโธ

ไปเรื่อยๆ สักระยะหนึ่งแล้ว เราก็จะลืมเรื่องที่ท�าให้เราโกรธ ลืมคนที่

ท�าให้เราโกรธ ใจของเราก็จะกลับเย็นสบายมีความสุข ไม่เคียดแค้น  

ไม่พยาบาท เหตุการณ์ที่เขาท�าไปมันก็ผ่านไปแล้ว เราย้อนกลับไปแก้

ไม่ได้ ไปห้ามไม่ให้เขาท�าไม่ได้ แต่สิ่งที่เราแก้ได้ท�าได้ก็คือใจของเรา  

เราเพียงแต่ยับยั้งใจของเราให้อยู่นิ่งเป็นปกติ เท่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะ 

ไม่เสียหาย ทุกส่ิงทกุอย่างก็ยงัดอียู ่เราก็ยงัเป็นคนดอียู ่แต่ถ้าเราหกัห้าม 

จิตใจของเราไม่ได้ เวลาที่เราเกิดความโกรธขึ้นมา เราก็จะต้องไปพูด

ในสิ่งที่ไม่ดี ไปท�าในสิ่งที่ไม่ดี แล้วเราก็มาเสียใจภายหลัง แล้วคนอื่น 



 ๑๔  พัฒนาจิตใจ

235

เขาก็เห็นว่าเราเป็นคนไม่ดี ถึงแม้ว่าเราเคยท�าความดีมามากน้อย 

เพียงไรก็ตาม พอเราท�าความไม่ดีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเอง เราก็กลาย

เป็นคนไม่ดีไปได้

ดังนั้น นอกจากการท�าประโยชน์ให้กับผู ้อื่น นอกจากการ 

ไม่เกียจคร้านแล้ว เราก็ยังต้องคอยควบคุมอารมณ์ของเรา การจะ

ควบคมุอารมณ์ได้ เราจะต้องฝึกเจรญิสตอิยูเ่สมอ ให้ดทูีใ่จเราเป็นหลกั 

อย่าไปดสูิง่ภายนอกมากจนเกนิไป เวลาเราดอูะไร เห็นอะไร ได้ยนิอะไร  

ใจของเราจะต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้ขึ้นมาทันที เราต้องรู้ว่าขณะนั้น 

ใจของเราก�าลงัเอยีงไปในทางไหน ไปทางโลภ ไปทางโกรธ ไปทางหลง 

หรอืใจของเรายงัเป็นปกตอิยู ่ถ้าเรามีปัญญา เรารู้ว่าในโลกน้ีไม่มีอะไร 

ที่น่ายินดีน่ายินร้าย เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีคุณค่าอะไร  

แต่ความหลงของเราท�าให้เราไปให้คุณค่ากับมันเอง ที่ไม่มีคุณค่า 

ก็เพราะว่ามันไม่เป็นท่ีพ่ึงของใจน่ันเอง มันไม่สามารถดับความทุกข ์

ของใจได้ เวลาท่ีมีความทุกข์ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์ 

ของใจได้ นอกจากปัญญาเท่านัน้ คอืพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า

ดังนั้น ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้ว เราจะไม่หลงยึดติด เราจะไม่หลง

อยากได้ และเราจะไม่เสียใจ เวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งต่างๆ ไป เพราะ
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เรารู้ว่ามีก็เท่านั้น สูญเสียไปก็เท่านั้น แม้แต่ชีวิตคือสังขารร่างกายเรา 

ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน เวลามีชีวิตอยู่ถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์  

มันก็จะเป็นประโยชน์กับจิตใจ ถ้าเราไม่รู้จักใช้ มันก็ไม่มีคุณค่าอะไร 

เพราะว่าคุณค่าอย่างเดียวที่ร่างกายจะท�าให้กับจิตใจได้ ก็คือการท�า 

ความดีนี้เอง แต่ถ้าเราไม่ท�าความดีแล้ว มีร่างกายนี้ไปก็มีไปอย่างนั้น 

ไม่ได้พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกัน ถ้าไปหลงยึดติดแล้ว

ยิ่งกลับท�าให้มีความทุกข์เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก 

คนทีย่ดึตดิกบัร่างกายมากๆ เวลาร่างกายเป็นอะไรไป จะมคีวามทกุข์  

มีความหวั่นไหว มีความกลุ้มใจ เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเวลา 

ทีห่มอบอกว่าจะอยูไ่ด้ไม่นาน ตอนนัน้จติใจจะมคีวามวุน่วายมาก ไม่รู้จะ

ท�าอย่างไร นัน่กเ็ป็นเพราะว่าขาดปัญญา เพราะไปหลงยดึตดิกบัร่างกาย

ว่าเป็นสมบัติของตน ว่าเป็นตัวเป็นตนของตนเอง แต่ถ้าได้ยินได้ฟังได้

ศกึษาพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้าอยูเ่ร่ือยๆ แล้ว จะรู้ว่าร่างกายน้ี 

ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา เป็นเหมือนกับสมบัติอื่นๆ ที่เรา

หามาได้ เช่น บ้าน รถยนต์ เสื้อผ้า สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นสมบัติเป็นสิ่ง

ที่มีอยู่ในโลกนี้แล้ว เพียงแต่ว่าเมื่อเรามาเกิด เรามีโอกาส เราก็หามา

ครอบครองไว้เป็นสมบัติเท่านั้นเอง แต่เราก็ไม่รู้ว่าสมบัติต่างๆ เหล่านี้



 ๑๔  พัฒนาจิตใจ

237

สักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไป หรือไม่เช่นน้ันเราก็ต้องจากมันไป เพราะ 

เราอยู่ในโลกของอนิจจัง คือความไม่จีรังถาวร ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้อง 

มีการหมดไป ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเสมอว่า ถ้ามีการเกิดขึ้น  

ก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา การเกิดและการตายนี้เป็นของคู่กัน 

ถ้าไม่ศกึษาไม่สนใจทีจ่ะน�าเอามาพจิารณา น�าเอามาพร�า่สอนจติใจ 

กจ็ะไม่มสีิง่ทีจ่ะคอยต้านความหลงทีจ่ะไปเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็ว่าเป็นตัว 

เป็นตน เป็นของๆ เรา ว่าเป็นสิ่งที่เราพึ่งพาอาศัยให้ความสุขกับเราได้ 

แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นดังเช่นที่ความหลงพาให้เราคิด ถ้าเรา 

คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวร เป็นสิ่งที่ดับความทุกข์ภายในใจเราไม่ได้  

ไม่ใช่เป็นสมบัติของเรา เราก็จะไม่หลงยึดติด เรามีก็มีไป ใช้มันได้  

ก็ใช้มันไปให้เกิดประโยชน์ แต่จะไม่ยึดติดว่าจะต้องอยู่กับเราไปตลอด 

เมือ่ถงึเวลาทีม่ันจะต้องจากเราไป หรอืเราจะต้องจากมันไป เราก็ไปได้

อย่างสบายอกสบายใจ ไม่มีความเสียดาย ไม่มคีวามอาลยัอาวรณ์อยูใ่น

จิตใจ ไม่มีความทุกข์

นีค่อืสิง่ทีเ่ราควรทีจ่ะให้ความสนใจศกึษาให้มาก เพราะถ้าเราศกึษา

มากเท่าไหร่ เราก็จะมีปัญญาความรู้ความฉลาดมากยิ่งขึ้นไป ความรู ้
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ของพระพุทธศาสนาเป็นความรู้ชนิดเดียวเท่านั้นที่ดับความทุกข์ได้  

แต่ความรู ้อย่างอื่นในโลกน้ีไม่สามารถน�าเอาไปดับความทุกข์ได้  

ต่างกันตรงนี ้จะเรยีนจบปรญิญาเอกกีว่ชิา จะได้ปริญญามากีใ่บกต็าม 

ก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ ดับความวุ่นวายใจ ความเศร้าโศก

เสียใจ ความกลุ้มอกกลุ้มใจได้ 

แต่ถ้าศึกษาพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า แล้วน�าเอามา 

พร�า่สอนท่ีใจอยูเ่สมอแล้ว จะมเีกราะคุม้กนัความทกุข์ เพราะใจจะไม่ไป 

ยึดไปติดกับอะไร เพราะรู้ว่าสักวันหนึ่งก็จะต้องจากกัน สักวันหนึ่งก็จะ 

ต้องไม่ได้อยู่ร่วมกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วใจก็ไม่กล้าที่จะไปยึดไปติด  

ไม่ได้ไปหวังเอาความสุขจากสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ แต่จะหาความสุขที่เกิด

จากการปล่อยวาง เพราะเวลาใจปล่อยวางแล้วจะมีความสุขใจ เบาใจ 

โล่งอกโล่งใจ ไม่ต้องกังวลกับใครทั้งสิ้น ไม่ต้องห่วงอะไรกับใครทั้งสิ้น 

เพราะรูว่้าห่วงไม่ได้ กังวลไม่ได้ เพราะรูว่้าสกัวันหนึง่เขากจ็ะต้องเป็นไป

ตามเรื่องของเขา เขาเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไปด้วยกัน 

ทกุคน จะชา้หรอืเร็วเท่านัน้เอง แต่ใจทีม่ีปัญญาพร�่าสอนอยู่ตลอดเวลา 

แล้วจะเตรียมตัวเตรียมใจ ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือจะปลงได้  

วางได้ ปล่อยได้ มีก็มี ไปก็ไป จะอยู่แบบไม่มีเป็นหลัก คือจะไม่อาศัย
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สิ่งต่างๆ เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเรา แต่จะหาความสุขจากการท�าจิตใจ 

ให้สงบด้วยการท�าความดีวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ผู ้อื่น 

สงเคราะห์ผู้อื่น ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความขยันหมั่นเพียร เฝ้าดูใจ 

ด้วยสตอิยูเ่สมอ ไม่ให้ไปยดึ ไปตดิ ไปหลง ไปยนิด ีไปยนิร้ายกบัสิง่ต่างๆ 

ส่ิงต่างๆ เขากเ็ป็นของเขาอยูอ่ย่างนัน้มาก่อนเรามาเกิด แล้วเขาก็

จะเป็นอย่างนีไ้ปหลงัจากทีเ่ราตายไปแล้ว เราไม่สามารถมาเปลีย่นแปลง

สิง่ต่างๆ ในโลกนีไ้ด้ แต่สิง่ทีเ่ราเปลีย่นได้ส่ิงเดยีวเท่านัน้กค็อืใจของเรา  

พลกิใจของเราให้หันจากความโลภ ความโกรธ ความหลง เข้าสูธ่รรมะ 

เข้าสู่ปัญญา เข้าสู่การไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง นี่เป็นสิ่งที่เราท�ากันได้  

และเป็นสิง่ทีว่เิศษทีส่ดุถ้าเราท�าได้ เพราะจะท�าให้เราหมดทุกข์หมดภยั  

หมดเวรหมดกรรม ไม่ต้องไปเกิดแก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป ดังที่

พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทัง้หลายได้บ�าเพญ็กนัมา ท่านท�าเพยีงสิง่นี้ 

เพียงส่ิงเดียวเท่านั้น คือพลิกใจของท่านจากความโลภ ความโกรธ  

ความหลง ให้กลายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีความโลภ ความโกรธ 

ความหลง เมื่อไม่มีความโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว ก็ไม่มีเหตุที่

จะสร้างความทกุข์ให้กบัใจ กจ็ะอยูไ่ปอย่างบรมสขุไปตลอดอนันตกาล 

เป็นความสุขที่ไม่มีความเสื่อมคลาย 
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นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเข้าหาพระพุทธศาสนา  

จากการท่ีได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เราจึงไม่ควรจะปล่อยเวลาของเราให้

ผ่านไปโดยไม่ได้ศึกษาพระธรรมค�าสอน ไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรม 

ค�าสอน เช่น ท�าบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ฟังธรรม  

ถ้าเราได้ท�าแล้ว จิตใจของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปตามล�าดับ ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ก็จะเบาบางลงไปตามล�าดับ ความทุกข์ก็จะ 

น้อยลงไปตามล�าดับ ความสุขก็จะมีมากข้ึนไปตามล�าดับ จนกระท่ัง

เป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจ อยู่ในความสามารถของเรา อยู่ใน 

เอื้อมมือของเรา อยู่ที่ว่าเราจะท�าหรือไม่เท่านั้น คนอื่นท�าแทนเราไม่ได้  

เราต้องท�าเอง เหมือนกับการรับประทานอาหาร คนอื่นรับประทาน 

แทนเราไม่ได้ เราต้องรับประทานเอง การพัฒนาจิตใจด้วยการกระท�า 

ความดกีเ็ป็นสิง่ทีเ่ราต้องท�าเอง โดยอาศยัแบบฉบบัของผู้ทีไ่ด้ท�าความด ี

มาในอดีตมาเป็นตัวอย่าง เช่น พระปิยมหาราช ถ้าเราน้อมร�าลึกถึง 

คณุงามความดขีองท่าน แล้วเราเอาท่านมาเป็นแบบฉบบั เรากจ็ะมกี�าลงั

จิตก�าลังใจท่ีจะด�าเนินชีวิตไปในทางที่ดีที่งามและจะได้พัฒนาตัวเอง 

ให้เป็นคนดีเป็นคนประเสริฐได้ต่อไป



 ๑๔  พัฒนาจิตใจ

241

จึงขอฝากเรื่องของการมาบ�าเพ็ญบุญกุศล มาร�าลึกถึงพระคุณ 

อนัประเสรฐิของพระพทุธเจ้าก็ด ีของพระอรหนัต์กด็ ีของพระมหากษตัรย์ิ 

ผู้ทรงธรรมก็ดี ให้ไว้เป็นคติตัวอย่าง ให้เกิดศรัทธา ให้เกิดฉันทะ วิริยะ 

ทีจ่ะท�าความดไีปเรือ่ยๆ แล้วประโยชน์สขุต่างๆ กจ็ะเป็นผลทีจ่ะตามมา

ต่อไป 

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่าน้ี ขอคุณ

พระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุญกุศลที่ท่าน 

ได้มาบ�าเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและ

ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ โดยทั่วหน้ากันเทอญ
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วันนี้เป็นวันออกพรรษา เป็นวันที่พระไม่ต้องอยู่จ�าพรรษาตลอด

ระยะเวลา ๓ เดือน เพราะได้อยู่มาครบทั้ง ๓ เดือนแล้ว ตั้งแต่วันนี้ 

ไปจนถึงสิ้นเดือน ๑๑ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๒ เป็นเวลา ๑ เดือน 

เรยีกช่วงเวลานีว่้า “กฐนิกาล” คือ เป็นเวลาทีศ่รทัธาญาตโิยมจะได้ถวาย

ผ้ากฐินให้กบัพระท่ีอยูจ่�าพรรษาในแต่ละอาวาส ในแต่ละวดันีจ้ะรับกฐนิ

ได้เพียงครั้งเดียวในหนึ่งปีและต้องรับในช่วงเดือนนี้ คือตั้งแต่วันแรม  

๑ ค�่า เดือน ๑๑ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๒ เป็นพุทธบัญญัติ 

เมือ่ก่อนนีพ้ระพทุธเจ้าไม่ได้ทรงอนญุาตให้ญาตโิยมถวายผ้ากฐนิ

ให้กับพระ ต่อมาทรงเห็นว่ามีความเดือดร้อน พระสงฆ์มีจ�านวนมากขึ้น  

ไม่สามารถหาผ้าป่ามาใช้ได้ ผ้าป่า ก็คือผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เช่น  

ผ้าห่อศพหรือผ้าที่ทิ้งไว้ตามกองขยะ สมัยก่อนที่จะมีผ้ากฐิน พระภิกษุ

ท่านก็แสวงหาผ้าป่ากัน เก็บเล็กผสมน้อยได้มากี่ช้ินก็เก็บไว้ แล้วก็น�า 

มาปะมาเยบ็มาต่อจนกลายเป็นผนืข้ึนมา นัน่เป็นการใช้ผ้าของพระภิกษุ 

ในสมัยก่อนท่ีจะมีการถวายผ้ากฐิน แต่ต่อมามีศรัทธาออกบวชเป็น

จ�านวนมาก จึงหาผ้าไม่พอใช้ พระพุทธเจ้าจึงเมตตาอนุญาตให้ศรัทธา

ญาติโยมน�าถวายผ้ากฐินได้
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ผ้ากฐิน นี้ก็คือผ้าที่ยังไม่ได้ตัดเย็บเป็นจีวร ยังไม่ได้เป็นผืน เช่น 

เป็นผ้าขาว แล้วให้พระภิกษมุาตดัเยบ็จวีรกนัเอง แล้วกน็�าเอาไปซักย้อม 

เพราะผ้าของพระนี้ ญาติโยมไม่ค่อยรู้เรื่อง ให้พระท่านตัดเย็บของ 

ท่านเองดีกว่า ให้ท่านซักย้อมของท่านเองดีกว่า เพราะผ้าที่ญาติโยม 

ไปซือ้ตามร้านมา บางทก็ีไม่ได้ขนาด บางทกีไ็ม่ได้สขีองพระทีท่่านใช้อยู่  

ถ้าน�าเอามาเป็นผ้าขาวแล้ว ท่านก็จะได้ไปตดัเยบ็แล้วซกัย้อมเอง ท่านก็ 

จะได้ตามขนาดของท่าน เพราะพระแต่ละรูปกม็ขีนาด สงู เตีย้ ไม่เท่ากนั  

อ้วน ผอม ไม่เท่ากัน ถ้าไปได้ผ้าส�าหรับพระผอม คนอ้วนไปใส่มันก็จะ 

ไม่พอ ถ้าไปได้ผ้าส�าหรบัคนอ้วนใส่ คนผอมใส่มนัก็จะหลวม มนักจ็ะใหญ่ 

เกินไป ดังนั้น ในสมัยพระพุทธกาลจึงไม่มีการนิยมตัดเย็บผ้าจีวร

ส�าเร็จรูปถวายให้กับพระภิกษุ มีแต่ถวายผ้าขาวแล้วพระท่านจะน�าเอา

ไปตัดเย็บ ซัก ย้อม ของท่านเอง

ผ้ากฐินก็เช่นเดียวกัน เป็นผ้าที่ยังไม่ได้ตัดเย็บเป็นผืนเป็นจีวร  

เป็นผ้าขาวเอามาถวายให้กับพระ และต้องไม่ถวายเจาะจงว่าให้กับ 

พระภิกษรุปูหนึง่รปูใด ให้ถวายเป็นสงัฆทาน คอืให้เป็นของสงฆ์ เป็นของ

ส่วนรวมของพระทกุรปู แล้วให้พระทีอ่ยูใ่นวดันัน้ท่านพจิารณากนัเองว่า

ผู้ใดสมควรที่จะได้รับผ้าผืนนั้นเอาไปตัดเย็บซักย้อม
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นี่คือเป็นที่มาของผ้ากฐินในอดีต แต่ในสมัยปัจจุบันน้ีการถวาย 

ผ้ากฐินนั้นไม่ได้มุ ่งไปที่ผ้าเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งไปที่บริวารต่างๆ  

เครื่องใช้ไม้สอย และก็จตุปัจจัยคือเงินทองที่ญาติโยมได้รวบรวมกัน 

เพือ่ทีจ่ะถวายในการท�านบุ�ารงุพระอาราม เพราะวตัถขุ้าวของต่างๆ ย่อมมี 

การเสือ่มไปเป็นธรรมดา ย่อมมกีารช�ารดุ ต้องมกีารซ่อมแซมกนั กต้็อง

อาศัยปัจจัยเงินทองที่ญาติโยมได้เสียสละบริจาคถวายให้กับวัด

ดังนั้น ถ้าต้องถวายเงินมากๆ จึงกลายเป็นงานใหญ่ขึ้นมา กฐินนี้ 

จึงกลายเป็นงานใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าจะต้องถวายเงินตามพอสมควร 

เพือ่จะได้น�าเอาไปซ่อมแซมกฏิุ วิหาร โบสถ์ต่างๆ ให้อยูใ่นสภาพทีเ่รียบร้อย

เพือ่ทีจ่ะได้เป็นทีก่ราบไหว้บชูา แต่ความจริงแล้วกฐินจริงๆ น้ีกห็มายถงึ 

ผ้าผืนเดียว หรือหลายๆ ผืนก็ได้ เพราะมีพระอยู่หลายรูป แต่ในพิธี

เขามีผ้าขาวเพียงผืนเดียว แล้วก็ถวายพวกผ้าบริวารซึ่งเป็นผ้าไตรที่ตัด

เยบ็เรยีบร้อยแล้ว ผ้าขาวทีไ่ด้มานัน้ทรงบญัญตัใิห้น�าเอาไปตดัเยบ็และ 

ซักย้อมให้เสร็จภายในวันเดียว คือในวันที่รับผ้ากฐินแล้วพระภิกษุที่อยู่

ในวัดทุกรูปจะต้องช่วยกันตัดเย็บซักย้อมจีวรให้เสร็จภายในวันนั้นเพื่อ 

ที่จะได้ไม่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องราวคาราคาซังยืดยาว 
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เวลาท�าอะไร พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้รีบๆ ท�าให้เสร็จ ไม่ให้

นอนใจ ไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่ง และไม่ต้องการให้เสียเวลามากกับการ

ตดัเยบ็ผ้าจวีรหรอืเรือ่งของวตัถตุ่างๆ เพราะการบวชในพระพุทธศาสนา

นัน้มเีป้าหมายไปทีใ่จเป็นหลกั ต้องการช�าระใจให้สะอาดบรสิทุธิเ์พือ่ใจ

จะได้มีแต่ความสุข ทุกวันนี้ที่ใจของเราไม่มีความสุขกันมากเท่าที่ควร 

มีแต่ความทุกข์มารุมเร้าอยู่ตลอดเวลาก็เพราะมีความโลภ ความโกรธ 

ความหลง คอยสร้างความทุกข์ สร้างความวุน่วายใจ สร้างความเสยีอก 

เสียใจให้ไม่รู ้จักจบจักสิ้นนั่นเอง ผู ้ที่บวชในพระพุทธศาสนาน้ีก็มี 

ความปรารถนาท่ีจะหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากความวุ่นวาย

ต่างๆ จงึต้องอยูแ่บบสมถะเรยีบง่าย เพราะสิง่ต่างๆ ทีจิ่ตใจไปเกีย่วข้อง

ด้วยนั้นเป็นเหตุที่จะสร้างความทุกข์ สร้างความวุ่นวายใจให้ มีอะไร 

ก็ต้องห่วง ต้องกังวล ต้องทุกข์ ต้องเป็นภาระดูแลรักษา มีมากก็ม ี

ภาระมาก มีความทุกข์มาก มีน้อยก็มีความทุกข์น้อย

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พระภิกษุอยู่อย่างสมถะ ไม่ให้มีสมบัติ

ข้าวของเงินทอง ให้มีเพียงแต่สิ่งที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพของสมณเพศ 

นัน่กค็อือัฐบรขิารซึง่เป็นบรขิาร ๘ ชิน้ ประกอบด้วย ผ้า ๓ ผนื ประคดเอว  

๑ ชิ้น เป็นสี่ บาตร ๑ ใบ เป็นห้า มีดโกนไว้ส�าหรับปลงผม เป็นหก  
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พระพุทธเจ้าไม่สร้างวัดเลยแม้แต่วัดเดียว 

แต่ทรงสร้างพระอรหันต์ไว้เป็นจ�านวนมาก

เพราะนั่นคือเป้าหมายของพระพุทธเจ้า

ในการประกาศพระธรรมค�าสอน
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เข็มกับด้ายเอาไว้ส�าหรับปะเย็บจีวร เป็นเจ็ด และที่กรองน�้า เพราะ 

ในสมัยก่อนนัน้พระภกิษทุ่านใช้น�า้จากล�าธารจากห้วยจากบงึ ซึง่มักจะมี 

ตัวสัตว์อยู่ในนั้นด้วย จึงต้องใช้ที่กรองน�้าเพื่อจะได้ไม่เอาตัวสัตว์ติด 

มาด้วย จะมีเครื่องกรองน�้าเล็กๆ ที่สามารถหิ้วติดตัวไปได้ ไปไหน 

มาไหนได้ เวลาจะตักน�้าก็ใช้ที่กรองน�้านั้นตัก 

นี่ก็คือสมบัติที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพของสมณเพศ มีเพียงเท่าน้ี  

ไม่ทรงปรารถนาให้มีมากไปกว่านี้ แม้แต่กุฏิที่พักอาศัยก็ไม่ได้ทรง

ก�าหนดไว้ตายตัว ปล่อยให้เป็นไปตามมีตามเกิด อยู่ตามโคนไม้ก็ได้  

อยู่ตามเรือนร้างก็ได้ อยู่ตามถ�้าก็ได้ หรือถ้ามีผู้มีศรัทธาสร้างกุฏิถวาย 

ให้ใช้เป็นที่พักอาศัยก็ใช้ได้ แต่ไม่ทรงสอนให้พระไปยุ่งไปเกี่ยวไป

ขวนขวายกับสิ่งเหล่านี้ ไม่ต้องการให้ไปเร่ียไรเงินทองจากญาติโยม

ไปสร้างกุฏิไปสร้างโบสถ์ไปสร้างอะไรต่อมิอะไรมากมายก่ายกอง 

การก่อสร้างต่างๆ นี้ทรงปล่อยให้เป็นไปตามศรัทธาของญาติโยม  

ถ้าญาตโิยมมศีรัทธาอยากจะสร้างถวายกท็รงอนุญาต แต่ไม่เคยปริปาก

เอ่ยขอให้ญาติโยมช่วยสร้างนั้นช่วยสร้างนี้ 

พระพทุธเจ้าไม่สร้างวัดเลยแม้แต่วัดเดยีว แต่ทรงสร้างพระอรหนัต์ 

ไว้เป็นจ�านวนมาก เพราะนัน่คือเป้าหมายของพระพุทธเจ้าในการประกาศ 
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พระธรรมค�าสอน พระองค์ต้องการที่จะให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากการ

เวยีนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากกองทกุข์ เพือ่จะได้บรรลเุป็นพระอรหนัต์ 

บรรลุถึงพระนิพพานที่เป็นบรมสุข ปรมัง สุขัง ไปตลอดอนันตกาล  

มีแต่ความสุขอยู่ในหัวใจไปตลอด ไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งสิ้น แม้แต่

ความแก่ ความเจ็บ ความตายของร่างกายกจ็ะไม่ทกุข์ด้วย จะเป็นจะตาย 

ก็ไม่เดือดร้อน จะอดอยากขาดแคลนอย่างไรก็ไม่วุ่นวายใจ เพราะใจ 

ไม่ได้มีความหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆ ใจสามารถอยู่ตามล�าพังของใจได้  

ถึงแม้จะไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ไม่มีอาหารรับประทาน  

อย่างมากร่างกายก็ต้องตายไป แต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจที่ได้

ช�าระความโลภ ความโกรธ ความหลง จนหมดสิ้นไปแล้ว จะไม่วุ่นวาย

กับอะไรทั้งสิ้น จะมีมากมีน้อย จะได้จะเสียอะไรไป ก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่อง

ส�าคญัอะไร ไม่มกีารร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสยีใจ กินไม่ได้ นอนไม่หลบั

นี่คือเป้าหมายของพระพุทธศาสนา ทรงสอนให้สัตว์โลกปฏิบัติ

เพ่ือก�าจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีเ่ป็นเหมอืนเชือ้โรคของใจ 

สร้างความทุกข์ใจให้ไม่รู้จักจบจักสิ้น เช่นเดียวกับเชื้อโรคทางร่างกาย 

ทีจ่ะสร้างความเจ็บไข้ได้ป่วยให้กบัร่างกาย จงึต้องมยีาไว้ส�าหรบัรกัษา 

ร่างกายก็ต้องมยีา มหีมอ มโีรงพยาบาล ถงึจะรกัษาโรคภยัไข้เจบ็ให้หายได้  
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ใจก็ต้องมีธรรมะโอสถ ก็คือการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรม

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสอนให้ท�าความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม  

ให้ก�าจัดบาปทั้งหลายให้หมดสิ้นไป และให้ช�าระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 

ก�าจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง นีคื่อสิง่ทีพ่ทุธศาสนกิชนต้องศกึษา 

และปฏิบตัติาม เมือ่ปฏบิติัตามได้แล้วกจ็ะได้สมบตัอินัล�า้ค่าคอื มรรคผล

นิพพาน ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกต่อไป

นี่คือความวิเศษของพระพุทธศาสนาที่จะมอบให้กับหัวใจของ 

สตัว์โลกท่ีมีจติศรทัธาทีจ่ะน้อมเอาไปปฏบิตั ิถ้าไม่น�าเอาไปปฏิบตั ิถงึแม้

จะได้พบกับพระพุทธศาสนา ได้พบกับพระพุทธเจ้า ก็ไม่เกิดประโยชน์

อะไร เพราะพระพทุธเจ้าไม่สามารถเสกหรือเป่าให้เราพ้นทกุข์ได้ ให้เรา 

มีแต่ความสุขได้ ไม่มีใครเสกหรือเป่าเราได้ มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะ 

ต้องเสกต้องเป่าให้กบัตัวเราด้วยการท�าบญุให้ทานอยูเ่ร่ือยๆ มเีงนิทอง

มากน้อยกอ็ย่าหวงไว้ อย่าหวงเกบ็เอาไว้ เกบ็ไว้เท่าท่ีจ�าเป็นต่อการดแูล

รักษาร่างกาย ส่วนที่เหลือก็ให้เอาไปแจกเอาไปจ่ายเอาไปสงเคราะห ์

ไปช่วยเหลือผูท้ีต่กทุกข์ได้ยาก เพราะจะท�าให้ใจมคีวามอิม่ มคีวามสขุ  

เป็นอาหารใจ แต่ถ้าเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปหาความสุขจาก 

สิง่ต่างๆ กจ็ะท�าให้ใจมคีวามหวิมากยิง่ขึน้ไป เทีย่วเท่าไหร่กไ็ม่รูจ้กัพอ  
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ซือ้อะไรมามากน้อยเพยีงไรกไ็ม่รู้จักพอ เพราะการได้วตัถขุ้าวของต่างๆ  

มาน้ัน ไม่ได้เป็นอาหารของใจ แต่เป็นยาพิษของใจ ท�าให้ใจนั้นหิว

กระหายอยากไม่รู้จักจบจักสิ้น 

ถ้าเอาเงินนี้ที่ใช้ไปเที่ยว ไปกินไปดื่ม ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ 

น�าเอาไปบริจาค เอาไปช่วยเหลือ เอาไปท�าให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 

แก่เพือ่นมนษุย์ ก็จะท�าให้จติใจมคีวามอิม่เอบิ มคีวามสขุ และมคีวามพอ  

จะท�าให้ไม่อยากเทีย่ว ไม่อยากไปหาอะไรกนิไปหาอะไรดืม่ ไม่อยากไป 

ดูหนัง ไม่อยากไปฟังเพลง อยู่กับบ้านเฉยๆ แสนจะสุขแสนจะสบาย  

ไม่ต้องไปเดอืดร้อนวุน่วายกับการเดนิทางไปตามสถานทีต่่างๆ ไปเทีย่ว

มามากน้อยเพียงใด กลับมาบ้านก็นอนก่ายหน้าผากเหมือนเดิม ก็ยังมี

ความหิว มีความอยาก ที่อยากจะออกไปเที่ยวเหมือนเดิมอยู่ แต่ถ้าได้

ท�าบญุท�าทานแล้ว จติใจจะอยู่เยน็เป็นสขุ จะไม่รูส้กึอยากจะไปท�าอะไร 

นีค่อืส่ิงทีพ่ระพุทธเจ้าทรงเน้นให้พวกเราท�ากนั กค็อืสร้างความสขุ 

ภายในใจด้วยการท�าความดี คือการท�าบุญให้ทานและให้ละเว้นจาก

การกระท�าบาป เพราะการกระท�าบาปจะท�าให้จติใจมคีวามทกุข์ มคีวาม

กังวล มีความเดือดร้อน เวลาเราท�าบาปแล้ว ใจเราจะไม่สบาย เราจะ

หวาดกลัว เราจะกังวล เพราะเรากลัวจะต้องไปใช้บาปใช้กรรมนั่นเอง  
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จงึทรงสอนให้เราอย่าไปท�าบาป อย่าไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ อยากจะได้อะไรมา  

อยากจะท�าอะไรก็ให้หาให้ท�าด้วยความสุจริต คืออย่าไปท�าร้ายชีวิต

ของผู้อื่น อย่าไปเอาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของผู้อื่นโดยที่เขา 

ไม่อนญุาต อย่าไปยุง่เก่ียวกบัสามภีรรยาของผูอ้ืน่ อย่าไปโกหกหลอกลวง 

ผูอ้ืน่เพ่ือให้เขาตายใจเพ่ือเราจะได้ตกัตวงประโยชน์จากเขา และให้ละเว้น 

จากการเสพสุรายาเมาของมนึเมาทัง้หลาย เพราะเมือ่เสพไปแล้วจะไม่ม ี

สตปิระคบัประคองใจ จะท�าให้ไม่สามารถตัง้อยูใ่นความดไีด้ เวลาเมาแล้ว 

เด๋ียวก็อาละวาดด่าคนนั้นด่าคนน้ี ทะเลาะกับคนน้ันทะเลาะกับคนน้ี  

มีเรื่องมีราวกับคนนั้นกับคนนี้ แล้วไม่ช้าก็เร็วก็ทุบตีกัน ท�าลายกัน 

ท�าร้ายกัน และอาจจะถึงแก่ชีวิต ก็ต้องไปเดือดร้อนวุ่นวาย ต้องไป 

หลบหนีเจ้าหน้าที่ต�ารวจ นี่คือผลที่จะตามมาจากการท�าบาป 

ดงันัน้ ก่อนทีเ่ราจะท�าอะไร ขอให้เราคิดให้ดเีสยีก่อนว่ามนัไม่คุ้มค่า  

ถ้าเราท�าบาปแล้ว ต่อให้เราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรกต็าม มนัไม่คุม้ค่า  

เพราะนอกจากความทกุข์ความวุน่วายใจแล้ว ยงัต้องไปเกดิในอบายอกี  

ตายไปแล้วจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ไม่ได้ไปเป็นเทวดา ไม่ได้ไปเป็น 

พระอริยเจ้า แต่จะต้องไปใช้กรรมเป็นเดรัจฉานบ้าง ไปตกนรกบ้าง  

ไปเป็นเปรตบ้าง เป็นผีบ้าง นี่คือที่ไปของผู้ที่ท�าบาปท�ากรรม
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พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรามีหิริโอตตัปปะ คือ มีความละอาย 

ในการท�าบาป และมคีวามกลัวบาป เพราะถ้าเราอายแล้วเรากจ็ะไม่กล้าท�า  

เหมือนกับเวลาเราออกมานอกบ้าน เราจะอายชาวบ้านเขาถ้าเราไม่ได้

ล้างหน้าล้างตา ไม่ได้หวีเผ้าหวีผม ไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัว ลองคิดดูสิว่า

ถ้าเราออกมาแบบล่อนจ้อน เสือ้ผ้ากไ็ม่ใส่ ผมเผ้ากไ็ม่หว ีเราจะรู้สึกอาย 

หรอืไม่ นัน่แหละคอืความอายเป็นอย่างน้ัน แต่อายแบบน้ันยงัไม่เสยีหาย 

อะไร ไม่เหมือนกับการกระท�าบาป การกระท�าบาปนี้น่าอับอายมาก  

เราคงไม่อยากจะให้คนอืน่เขารูว่้าเราชอบโกหกหลอกลวง เราไม่อยากให้ 

คนอื่นรู้ว่าเราชอบลักทรัพย์ ชอบฉ้อโกง เราไม่อยากจะให้คนอื่นเขา 

รู้ว่าเราชอบแย่งผัวแย่งเมียของคนอื่นเขา เราไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่า

เราชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เพราะเรารู้ว่ามันเป็นส่ิงที่น่าอับอายขายหน้า 

เวลาเราท�าเราจึงมักจะปกปิดไว้ เวลาใครถามก็มักจะโกหก จะไม่ตอบ

ตามความเป็นจริง เวลาต�ารวจจับไปก็บอกว่าไม่ได้ท�า ถูกกลั่นแกล้ง 

หรืออะไรก็ว่าไป แต่ในที่สุดก็ต้องไปติดคุกติดตะรางรับกรรม เพราะ

หลักฐานมันยืนยันว่าเราได้ท�ามา

ดงันัน้ ถ้าเรามีความอายบาปเหมอืนกบัเราอายท่ีเราไม่ได้แต่งกาย  

แต่งหน้าทาปาก ไม่ได้แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน ฉันใด  
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ก็ขอให้เราอายในการกระท�าบาปแบบนั้น แล้วเราจะได้ไม่กล้าท�าบาป 

เพราะคนท�าบาปแล้ว ไม่มีใครยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดี ไม่มีใคร

อยากจะคบค้าสมาคม เป็นคนที่น่ารังเกียจของสังคม เราคงไม่อยาก

จะเป็นอย่างนั้น

ถ้าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น เราก็ต้องระมัดระวังเวลาที่เรา

พูดอะไร เราท�าอะไร เราต้องพิจารณาอยู่เสมอว่าเป็นบาปเป็นกรรม 

หรือเปล่า ถ้าเป็นบาปเป็นกรรม ก็อย่าไปพูด อย่าไปท�า อดทนเอาไว้ 

อดใจเอาไว้ ไม่เป็นไร ไม่มีอะไรก็อยู่ได้ ตายไปก็ไม่เป็นไร ตายไปแล้ว

ได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ ดีกว่าท�าบาปแล้วพอตายไปก็ต้องไปตกนรก  

สู้อยู่แบบสุจริต อยู่แบบไม่ท�าบาปดีกว่า ถึงแม้จะอดอยากขาดแคลน  

ถึงแม้จะไม่ได้เที่ยว ไม่ได้มีเงินทองไปซื้อข้าวของสิ่งของต่างๆ แต ่

อย่างน้อยใจจะมีความสงบ มีความเย็นสบาย และเมื่อตายไปก็ได้ไป

สวรรค์ นี่คือการต่อสู้กับการกระท�าบาป 

ขอให้เราระลึกเสมอถึงผลของบาปที่จะตามมา ไม่มีใครอยากจะ

ไปเกิดเป็นเดรัจฉานกัน ทุกคนอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ทั้งนั้น ถ้าเราคิด

อย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่กล้าท�าบาป ขอให้เราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้า

ทรงรู้ทรงเห็นและน�ามาสั่งสอน เพราะพระพุทธเจ้ามีญาณ มีตาวิเศษ  
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มีดวงตาเห็นธรรม เห็นจิตใจที่ไม่ตายไปกับร่างกาย เห็นจิตใจที่ออก 

จากร่างแล้วต้องไปหาร่างใหม่อยู่ตามบุญตามบาปกรรมที่ได้ท�าไว้  

ถ้าท�าบุญไว้ก็ได้ไปร่างทิพย์ ได้ร่างทิพย์ของเทวดา ได้ร่างของมนุษย์  

ถ้าท�าบาปก็ได้ร่างทิพย์ของนรกของเปรต หรือได้ร่างของเดรัจฉาน

นีเ่ป็นสิง่ทีพ่วกเรามองไม่เหน็กนั มพีระพทุธเจ้าเพยีงพระองค์เดยีว

ในเบือ้งต้น แล้วต่อมากม็พีระอรหนัตสาวกทีม่องเหน็ตามทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงตรัสสอนไว้ ท่านจึงน�าเอามาสั่งสอนพวกเรา พวกเราจึงเปรียบ

เหมือนกับคนตาบอด ยังไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่คนตาดีมองเห็นได้  

เราจึงต้องเช่ือคนตาดี อาศัยคนตาดี เช่น เวลาจะเดินไปไหนมาไหน 

เวลาเดินข้ามถนน ก็ต้องอาศัยคนตาดีพาเดินข้ามไป ถ้าไม่มีคนตาด ี

พาเดิน เดี๋ยวเราก็จะต้องถูกรถชนตายได้ เพราะเรามองไม่เห็นรถที่จะ 

วิ่งมาน่ันเอง ฉันใด พระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนคนตาดี พวกเราเป็น 

เหมือนคนตาบอด เพราะเราไม่เห็นใจของเรา เราไม่เห็นดวงวิญญาณ

ของเราว่าเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้ว ใจของเราหรือดวงวิญญาณนี ้

ไม่ตายตามร่างกายไปด้วย เพราะใจหรือดวงวิญญาณน้ีไม่ตายน่ันเอง 

ไม่มีอะไรท�าลายได้เพราะมันไม่ได้เป็นวัตถุเหมือนกับร่างกาย
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ร่างกายเป็นวัตถุ จึงอยู่ภายใต้กฏของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  

แต่ใจน้ีไม่ได้เป็นวัตถุ จึงไม่บุบไม่สลายไม่เสื่อมไป ใจของเรานี้มีอายุ

ยนืยาวนานมาก ถ้านบัแล้วกไ็ม่รูก้ีล้่านปีแล้ว ภพชาตต่ิางๆ ทีใ่จไปเกดินัน้ 

มีมากมายก่ายกอง ถ้าเปรียบเทียบภพชาติต่างๆ หรือร่างกายต่างๆ  

ร่างของมนษุย์ ร่างของเดรจัฉาน กเ็ป็นเหมือนกบัเส้ือผ้าทีเ่ราเปล่ียนใส่ 

อยู่ทุกวันนี้ ร่างกายไม่ได้เสียไม่ได้ขาดไปกับเสื้อผ้า พอเสื้อผ้าชุดเก่า 

ขาดไป เราก็หาซื้อมาใหม่ ใจกับร่างกายก็เป็นอย่างนั้น ร่างกายนี้ 

ก็เป็นเหมือนเส้ือผ้าของใจ พอร่างกายเก่าเสียไปตายไป ใจก็ไปหา 

ร่างกายใหม่มาใส่ เป็นอย่างนี้มานมนานแล้ว พระพุทธเจ้าซึ่งมีญาณ

หยั่งทราบถึงอดีตได้ ทรงย้อนกลับไปเพื่อท่ีจะหาจุดเร่ิมต้นของ 

ดวงวิญญาณของดวงใจนี้ ก็ทรงย้อนไปไม่ถึง ย้อนไปเท่าไหร่ก็ยังไม่มี

จุดเริ่มต้น 

นี่คือเรื่องของใจของเราเป็นอย่างน้ี แต่เราจะไม่เห็นกันไม่รู้กัน 

เพราะความหลงจะหลอกให้เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นใจ เป็นตัวเรา เวลา

ร่างกายเป็นอะไร ใจกเ็ป็นไปกบัร่างกาย เช่น เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย 

หรือตายไป ใจก็วุ่นวายตามไปด้วย แต่ถ้าคนที่รู้แล้วเขาจะไม่วุ่นวาย 

เหมือนกับคนสองคน คนหนึ่งไม่สบาย อีกคนหน่ึงเฉยๆ ไม่เป็นอะไร  
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คนท่ีเฉยๆ ก็ไม่วุ่นวายตามคนที่ไม่สบาย อีกคนตายไป คนที่อยู่ก็ไม ่

ร้องห่มร้องไห้ ไม่หวาดกลวั ไม่เสยีอกเสียใจ เพราะมนัเป็นคนละส่วนกนั  

มันเป็นคนละคนกัน ใจกับกายก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเราศึกษาพระธรรม 

ค�าสอนแล้วน�าเอามาปฏิบัติอยู่เรื่อยๆ แล้ว ต่อไปใจของเราจะเห็น 

ความจริงว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกัน ร่างกายจะเป็นอะไร ใจก็

จะไม่รู้สึกหวั่นไหว ไม่เดือดร้อน เพราะใจไม่ได้เป็นอะไรไปด้วยนั่นเอง 

นี่คือเรื่องของใจที่เราไม่รู้ แต่เราสามารถรู้ได้ถ้าเราศึกษาและปฏิบัติ

ตามพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

จงึขอให้เรามคีวามศรทัธา เชือ่แล้วพยายามศกึษาพระธรรมค�าสอน 

อยู่เรื่อยๆ ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ แล้วก็น�าเอาไปปฏิบัติ ท�าบุญ

อยู่เรื่อยๆ รักษาศีลอยู่เรื่อยๆ นั่งสมาธิอยู่เร่ือยๆ เจริญวิปัสสนา 

เจรญิปัญญาอยูเ่รือ่ยๆ แล้วต่อไปกจ็ะมดีวงตาเหน็ธรรมขึน้มา ตาทีบ่อด 

ก็จะสว่างไสวขึ้นมา เห็นภพเห็นชาติ เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของ

ดวงใจของสัตว์ทั้งหลายได้ 

นี่คือส่ิงที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนา จึงอย่าปล่อยโอกาส 

อันดีงามนี้ให้ผ่านไป ขอให้ทุ่มเทเวล�่าเวลาต่อการท�าบุญ ต่อการศึกษา 

ต่อการปฏิบัติ แล้วชีวิตของท่านจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า มีแต่ 
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ความสขุ ห่างไกลจากความทกุข์ทัง้หลาย จงึขอฝากเร่ืองของการบ�าเพญ็

ปฏบิตัติามพระธรรมค�าสอนนีใ้ห้ท่านได้น�าเอาไปยดึไว้เป็นเคร่ืองน�าทาง

เพื่อจะได้พาให้ท่านไปสู่ที่สุขและที่เจริญต่อไป 

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่าน้ี ขอคุณ

พระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุญกุศลที่ท่าน 

ได้มาบ�าเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและ

ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ โดยทั่วหน้ากันเทอญ
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“บ้านของเราคือพระนิพพาน”

ธรรมะในศาลา



ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

264

วันนี้เป็นวันที่ท่านไม่ต้องไปท�างานท�าการ มีเวลาว่างจากภารกิจ

การงาน จึงได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการมาวัดเพื่อมาท�าบุญ 

ท�าทาน มารกัษาศลี มาฟังเทศน์ฟังธรรม มาปฏิบติัธรรม เพราะเป็นเหมอืน 

กับการสะสมเสบียง หรือเป็นการน�าเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารบุญ 

เพราะว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้หยุดแค่เพียงชาติน้ีภพน้ีเท่าน้ัน เรายัง 

ต้องเดินทางต่อไป เราจึงต้องมีเสบียงติดตัวไปด้วย ต้องมีเงินฝากไว ้

ในธนาคารบุญเวลาที่เราต้องการอะไรในภายภาคหน้า เวลาเราไปเกิด 

ข้างหน้า เราจะได้ไม่อดอยากขาดแคลน จะได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา

ต้องการครบถ้วนบริบูรณ์ จนกว่าเราจะได้เดินทางไปถึงจุดหมาย 

ปลายทางที่พวกเราปรารถนากันก็คือ พระนิพพาน ซึ่งเป็นเหมือนบ้าน 

ไม่มใีครไม่อยากจะอยูบ้่าน เวลาไปไหนไกลๆ กค็ดิถงึบ้าน กอ็ยาก

จะเดนิทางกลบับ้านกนัทกุคน เพราะบ้านเป็นสถานทีท่ีใ่ห้ความสขุกบัเรา  

ฉันใด พระนิพพานก็เป็นเช่นนั้น พระนิพพานก็เป็นเหมือนบ้านของใจ 

เป็นบ้านทีใ่ห้ความสุขทีเ่รยีกว่า ปรมงั สุขัง บรมสขุ เป็นความสขุทีไ่ม่มี

ความเสื่อมคลาย เป็นความสุขที่ถาวร และเป็นไปตลอดเวลา 

บ้านของเรา คอื พระนพิพาน จึงเป็นเป้าหมายของชวีติของพวกเรา 

ทุกคน ท่ีเราต้องหมั่นสะสมบุญบารมีท่ีจะเป็นเสบียงที่จะสนับสนุนให้ 
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เราได้เดนิทางไปถึงในไม่ช้ากเ็รว็ แต่ในขณะทีเ่รายงัไปไม่ถึง ในแต่ละภพ 

ในแต่ละชาติเราก็จะมีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญขึ้นไปตามล�าดับ 

ถ้าเราสะสมบญุบารมีอยูเ่รือ่ยๆ ดงัทีพ่วกเราได้มากระท�ากนัเป็นประจ�า 

บญุบารมนีีแ่ลทีท่�าให้พวกเราทีเ่กดิมานีม้คีวามแตกต่างกนั มคีวามสวย

ความงามแตกต่างกนั มคีวามฉลาดความโง่แตกต่างกนั มฐีานะการเงนิ

การทองที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้เกิดจากบุญบารมีที่เราได้เคยสะสมไว้

ในอดีต

ถ้าไม่มีบุญบารมีแล้ว พวกเราทุกคนเกิดมาก็ควรจะมีความ 

เท่าเทียมกัน ไม่มีความแตกต่างกัน แต่เนื่องจากว่าบุญบารมีนี้เป็นเหตุ  

จึงท�าให้เรามีความแตกต่างกัน ถ้าสะสมบุญบารมีมามาก ก็จะมีสิ่งที่ดี 

มากกว่าผู้อื่น เช่น ถ้าได้สะสมทานบารมีมา ก็จะท�าให้มีฐานะดีในทาง 

การเงินการทอง เช่น ได้เกิดเป็นลูกเศรษฐี ได้เกิดเป็นลูกของพระเจ้า

แผ่นดิน เกิดมาก็รวย ไม่ต้องไปดิ้นรนไปท�ามาหากินให้เหน่ือยยาก 

เพราะทานบารมีที่ได้ท�าไว้ในอดีตนั่นเอง เช่น พระพุทธเจ้า ในพระชาติ

สุดท้ายได้ทรงบ�าเพ็ญทานบารมีอย่างเต็มที่ เป็นพระเวสสันดร มีอะไร

ก็ยินดีที่จะสละที่จะแจกจะจ่ายให้กับผู้อื่น ไม่มีความหวงแหนไว้เลย 

เพราะพระองค์ทรงมคีวามสขุเวลาทีไ่ด้ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ และเมือ่หลงัจาก 

ที่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตแล้ว ก็ได้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ เมื่อหมดบุญ
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จากสวรรค์ ก็ได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นราชโอรส 

ของพระเจ้าแผ่นดิน ไม่ต้องไปล�าบากล�าบนเกี่ยวกับเรื่องเงินทองต่างๆ 

มีปราสาทสามฤดูให้อยู่อย่างมีความสุข นี่คืออานิสงส์ของทานบารมี

ถ้าศลีบารมี ก็จะท�าให้ได้ไปเกดิในสุคต ิคอืภพของมนษุย์ ของเทพ  

ของพรหม ของพระอริยเจ้าทั้งหลาย ถ้าเราอยากจะไปเกิดในสุคติ  

เราก็ต้องสะสมศลีบารม ีคอืต้องรกัษาศลี ๕ ให้ได้มาก ถ้ารกัษาได้อย่าง

เต็มท่ีตลอดเวลา เราก็จะได้ไปเกิดทันที เวลาเราตายไป เราไม่ต้อง 

ไปเกดิในอบายอกีต่อไป เช่น พระโสดาบนั ท่านเป็นผูท้ีม่ศีลี ๕ อยูค่รบถ้วน 

บริบูรณ์ตลอดเวลา ท่านจะไม่ละเมิดศีล ๕ โดยเด็ดขาด ถึงแม้จะต้อง

เสียชีวิต ท่านก็ยินดีที่จะสละชีวิตเพื่อรักษาศีล ๕ ถ้าเราสามารถรักษา

ศีล ๕ แบบนี้ได้แล้ว ก็ถือว่าเราเป็นพระโสดาบันแล้ว 

พระโสดาบันนี้เห็นแล้วว่าการละเมิดศีล การท�าผิดศีล เป็นเหตุที่

ท�าให้ต้องไปเกดิในอบาย เช่น ไปเกดิเป็นเดรจัฉานหรอืไปตกนรก เป็นต้น 

เกิดจากการกระท�า เมื่อเห็นดังนั้นแล้วก็ไม่กล้าท�า เพราะไม่อยากจะ 

ไปตกนรก ไม่อยากจะไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ยอมตายดีกว่า ตายแล้วได้

กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ดีกว่าท�าผิดศีลแล้วมีชีวิตอยู่ต่อไป พอเมื่อ

ตายไปแล้วจะต้องไปเกิดในอบาย ไม่คุ้มค่ากัน
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นี่คือส่ิงที่พระโสดาบันท่านมีดวงตาเห็นธรรม สามารถมองเห็น 

ดวงวิญญาณ สามารถมองเห็นดวงจิตดวงใจของท่านได้ ท่านรู้ว่า

ร่างกายของท่านนี้เป็นเพียงภาชนะ ไม่ได้เป็นตัวตนที่แท้จริง ตัวตน 

ท่ีแท้จริงก็คือใจของท่านที่จะต้องไปเกิดใหม่ เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็จะ 

ไม่กล้าท�าบาป จะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิต 

ถ้าใครสามารถมองเห็นจิตใจของตนเองได้แล้ว ก็จะไม่สงสัย 

ในเรือ่งการเวยีนว่ายตายเกดิ จะไม่สงสยัในเรือ่งนรกเรือ่งสวรรค์ เพราะ

รู้ว่าใจนี่แลคือผู้ที่จะไปเกิด เพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตาย ร่างกายตายไป  

ใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจก็ออกจากร่างไป ปล่อยให้ร่างกายนี้ 

กลายเป็นซากศพ ส่วนใจก็ไปรับผลบุญผลกรรมที่ได้ท�าต่อไป

ดังนั้น ถ้าเรายังไม่เห็น ก็ขอให้เราเชื่อในเรื่องการรักษาศีล 

พยายามบ�าเพ็ญศีลบารมีให้มาก อย่าไปเสียดายกับสิ่งต่างๆ ในโลกนี้  

หรืออย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆ ในโลกน้ีมากจนถึงกับต้องท�าให้ผิดศีล 

ผิดธรรม ถ้าอยากจะได้อะไรมา ก็ขอให้หามาด้วยความสุจริต อยากจะ 

ได้สามีอยากจะได้ภรรยาก็ไปสู่ขอตามธรรมเนียมประเพณี อย่าไป

ประพฤตผิดิประเพณ ีเช่น ไปแอบเป็นชูส้าว แอบไปยุง่เกีย่วกบัสามภีรรยา 
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ของผู้อ่ืน อย่างนี้ไม่คุ้มค่ากับส่ิงที่ได้มา ตายไปก็ต้องไปเป็นเดรัจฉาน 

เป็นต้น นี่คือเรื่องของศีล 

ขอให้เราเชือ่ ถ้าเรายงัไม่เหน็ผลทีจ่ะตามมากข็อให้เราเชือ่ไว้ก่อน  

เพราะพระพุทธเจ้านั้นเห็นแล้ว แล้วก็ทรงน�ามาสั่งสอนพวกเรา เพราะ

ทรงรู้ว่าถ้าไม่สอนพวกเราก็จะไม่มีทางรู้ พวกเราน้ีมีความหลงซ่ึงเป็น

ความมืดบอดปกปิดความจริงเอาไว้ ท�าให้เราเห็นว่าร่างกายของเราน้ี 

คือตัวตนของเรา ชีวิตของเราอยู่ที่ร่างกายนี้ เมื่อร่างกายนี้ตายไป  

ทุกอย่างนี้ก็ถือว่าจบไป เมื่อเผาแล้วกลายเป็นขี้เถ้าขี้ถ่านไป ก็ไม่มีผล

อะไรตามมาอีกต่อไป ท�าบุญก็ไม่มีผล ท�าบาปก็ไม่มีผล แล้วเรื่องอะไร

จะไปท�าบุญให้เหนื่อยยาก สู้ท�าบาปไม่ดีกว่าหรือ เพราะท�าบาปน้ัน 

มันสนุกกว่า มันได้ท�าอะไรตามใจชอบ อยากจะได้ใคร ก็ไปอยู่กับเขา 

ไปแย่งเขา มาอยู่เป็นภรรยาเป็นสามีกัน น่ีเป็นเพราะว่าความมืดบอด

ความหลงมันครอบง�าจิตใจ ท�าให้ไม่เห็นใจของตนเองว่าจะต้องไป 

รับใช้กรรมต่อไปในภายภาคหน้า 

แต่เราโชคดีที่เกิดมาแล้วเราได้มาเจอพระธรรมค�าสอนของ

พระพทุธเจ้าผูท้รงรูจ้รงิเหน็จรงิ ทรงตรสัรู ้ค�าว่าตรสัรูก้ค็อืรูใ้จของเรา

น่ีเอง คนท่ียงัไม่ตรสัรูน้ีจ้ะไม่รู ้จะไม่เหน็ใจของตน จะไม่รูว่้ามใีจ จะคดิ 
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ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นส่วนเดียวกัน แต่ความจริงแล้วเป็นสองส่วน 

เหมือนน�้ากับขวดน�้า น�้าที่อยู่ในขวดน�้าน้ี เวลาใส่เข้าไปเต็มๆ มันก็

ดูเหมือนกับว่ามันไม่มีน�้าอยู่ในนั้น มันใส สะอาด ก็คิดว่ามีแต่ขวดน�้า 

อยู่เปล่าๆ แต่พอเราเปิดออกมาแล้วเทน�้าออกมา เราจึงจะรู้ว่าในขวดนี้ 

ก็มีน�้าอยู่ด้วย นี่แหละคือส่ิงที่เรามองไม่เห็น คือเราไม่เห็นใจของเรา 

เราเห็นแต่กายของเราจึงกล้าท�าบาปท�ากรรมกัน เพราะว่าความอยาก 

มันคอยกระตุน้คอยผลกัดนัคอยหลอกให้เราหาสิง่ต่างๆ มาบ�ารงุบ�าเรอ 

โดยไม่คิดถึงผลเสียหายที่จะตามมาต่อไป คนเราที่เกิดมามีความ 

แตกต่างกนักเ็ป็นเพราะศีลนีแ่หละ ถ้ารกัษาศลีได้กไ็ด้มาเกดิเป็นมนษุย์ 

ถ้าไม่ได้รักษาศีลก็ต้องมาเป็นสุนัขท่ีอยู่ในวัดน้ีแหละ เป็นเพราะว่าเขา

ไม่ได้รักษาศีล 

จึงขอให้เราเชื่อไว้แล้วก็พยายามที่จะรักษาศีลไปเร่ือยๆ ถ้าเรา

รักษาศีล เรากล้าที่จะสละชีวิตเพ่ือรักษาศีลได้ รับรองได้ว่าตายไปนี้ 

ไม่ไปเกดิในอบายอย่างแน่นอน ได้กลับมาเกดิเป็นมนษุย์ หรอืไม่เช่นนัน้ 

กไ็ปเกิดเป็นเทวดาอยูก่่อน แล้วเมือ่หมดบญุเทวดาแล้วก็มาเกดิเป็นมนษุย์  

แล้วกจ็ะได้มาบ�าเพ็ญปฏบัิตธิรรมต่อไปจนได้บรรลุถงึพระนิพพานในอนัดบั 

ต่อไป ถ้าจะบรรลุเป็นพระนิพพาน เมื่อกลับมาแล้วก็ต้องมาบ�าเพ็ญ

เนกขัมมบารมี นี่คือบารมีอีกขั้นหนึ่ง คือต้องมาปฏิบัติธรรมถือศีล ๘ 
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ค�าว่า เนกขัมมบารมี แปลว่า ออกจากกามสุข ละเว้นจากการ

หาความสขุทาง ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ทางรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ 

เช่น ไม่หาความสขุจากการกิน การดืม่ การด ูการฟัง เป็นต้น ถ้ากนิหรอื

ดื่มก็กินด้วยความจ�าเป็นเท่านั้น เช่น ผู้ที่ถือเนกขัมมบารมีก็จะถือศีล ๘ 

จะไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว จะไม่หาความสุขจากสิ่งบันเทิง

ต่างๆ เช่น ดูหนังฟังเพลง ร้องร�าท�าเพลง อะไรเหล่านี้ก็จะละเว้นไป 

เวลาหลับนอนก็ไม่ได้แสวงหาความสุขจากการหลับนอนด้วยการนอน 

บนฟกูหนาๆ แต่ให้นอนบนพ้ืนแขง็ๆ ปเูสือ่ก็พอ นอนเพือ่พกัผ่อนร่างกาย 

เพราะถ้านอนบนฟูกหนาๆ แล้วมันจะนอนนาน จะนอนที ๘ ชั่วโมง  

๙ ชัว่โมง แต่ถ้านอนบนพ้ืนปูเส่ือแล้วจะนอนไม่นาน พอร่างกายได้พกัผ่อน 

พอแล้วกจ็ะตืน่ขึน้มา เพือ่เราจะได้มาบ�าเพญ็บญุทีส่งูขึน้ไปกว่านัน้กค็อื

สมาธแิละปัญญา เพราะสมาธแิละปัญญานีจ้ะเป็นเหตทุีจ่ะท�าให้ได้ไปถงึ 

พระนิพพานได้ 

ทานบารมีอย่างเดยีว ศีลบารมอีย่างเดยีว เนกขมัมบารมอีย่างเดยีว 

นี้ยังไม่พอเพียง ต้องมีสมาธิคืออุเบกขาบารมี และมีปัญญาบารมีด้วย  

ถงึจะสามารถท�าให้จิตใจหลดุพ้นจากการเวยีนว่ายตายเกดิ ท�าให้บรรลุ

ถึงพระนิพพานได้ ดังนั้น ถ้าเรามีความมั่นคงต่อการรักษาศีลแล้ว  
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ขั้นต่อไปก็คือเราต้องบ�าเพ็ญสมถะและวิปัสสนาภาวนา ด้วยการเจริญ 

เนกขัมมบารมี แทนที่จะถือศีล ๕ เราก็เพิ่มเป็นศีล ๘ ศีลข้อที่ ๓ คือ 

กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เราก็เปลี่ยนเป็น อพรัหมจริยา เวรมณี  

คือแทนที่จะไม่ประพฤติผิดประเวณีก็จะถือศีลพรหมจรรย์ ก็คือจะ 

ไม่ร่วมหลับนอนกับคูข่องเรา จะละเว้น จะไม่หาความสขุจากการหลบันอน 

กับสามีกับภรรยา แต่จะหาความสุขจากการเจริญสมถภาวนา คือ 

ท�าจิตใจให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธๆ ไปภายในใจ หรือจะสวดมนต์

ไปก่อนก็ได้ สวดมนต์ไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงโดยให้มีสติรู้อยู่กับ

การสวด หรือบริกรรมก็ให้มีสติรู้อยู่กับการบริกรรม อย่าให้ใจแว๊บไป

คิดถึงเรื่องอื่น พุทโธไป ถ้าคิดถึงเรื่องอื่นก็ดึงกลับมา

ในเบื้องต้น ใจจะไม่ยอมอยู่กับพุทโธหรืออยู ่กับบทสวดมนต์  

จะพุทโธได้สองค�าก็ไปแล้ว คิดถึงเรื่องน้ันเร่ืองน้ีแล้ว คนน้ันคนน้ีแล้ว 

อย่างนี้เราก็ต้องหยุดแล้วก็ดึงกลับมาใหม่ แล้วก็เริ่มใหม่ พุทโธใหม่ 

สวดมนต์ไปใหม่ ท�าอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะชนะเอง ต่อไป

มันก็ยอมแพ้เราเอง เพราะว่ามันไปทีไร เราก็ดึงมันกลับมาทุกที ต่อไป

มันเบื่อ มันก็ไม่ไป มันจะอยู่กับพุทโธๆ หรืออยู่กับบทสวดมนต์ ถ้าอยู่

ไปได้อย่างต่อเนือ่ง ไม่นานจติกจ็ะรวมลงเข้าสูค่วามสงบ ขณะทีจ่ติรวม
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ลงนี้ ความรู้สึกทางร่างกายก็หายไป เหลือแต่จิตอยู่ตามล�าพังของตน  

มคีวามสขุ มคีวามอิม่ มีความพอ เป็นอเุบกขา นีค่อืการบ�าเพญ็อเุบกขา

บารมีด้วยการเจริญสมถภาวนา เพราะอุเบกขาคือที่อยู่ของจิตนั่นเอง

ถ้าจิตตัง้อยูใ่นอเุบกขาแล้วจติจะเป็นจิตทีต้ั่งม่ัน จะมีความแขง็แกร่ง 

เหมือนกับก้อนหิน มีความหนักแน่นเหมือนกับก้อนหิน เวลามีอารมณ์ 

อะไรมากระทบกับจิตก็จะไม่ลอยตามอารมณ์นั้นๆ ไป เช่น เวลาม ี

ความโกรธมากระทบก็จะไม่โกรธตาม เวลามีความโลภมากระทบก็จะ

ไม่โลภตาม ต่างกบัจติทีไ่ม่มอีเุบกขาบารม ีไม่มสีมาธ ิจะเป็นเหมอืนกับ

ขนนกปุยนุ่น เวลาลมพัดมาเบาๆ ก็จะปลิวตามลมไป คนที่ไม่มีอุเบกขา

บารมี ไม่ได้เจริญสมถภาวนา จะเป็นคนมีจิตใจที่รุ่มร้อนง่าย มีอะไร

มากระทบนิดหน่อยก็ไปแล้ว มีอะไรมาท�าให้เสียใจก็ร้องห่มร้องไห้  

มอีะไรมาท�าให้โกรธกก็ลายเป็นยกัษ์เป็นมารไปทนัท ีเวลามอีะไรไปท�าให้

เกดิความโลภกต้็องดิน้หามาให้ได้ อยูเ่ฉยๆ ไม่ได้ น่ีคอืลักษณะของคน 

ท่ีจิตใจไม่หนักแน่น เวลาถูกอารมณ์ครอบง�าแล้วจะต้องเป็นไปตาม

อารมณ์นั้น

ดังนั้น ในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราท�าจิตให้เป็น

อุเบกขาให้ได้ก่อน ให้มีความหนักแน่น ให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบ จะมี 
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อารมณ์อะไรมาหลอกมาล่อมากระทบก็จะไม่ถูกฉุดลากไปได้ง่ายๆ  

มีความโลภมากไ็ม่ไปง่ายๆ มคีวามโกรธมาก็ไม่ไปง่ายๆ แต่ยงัไม่สามารถ 

ทีจ่ะดับความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ด้วยอเุบกขาบารม ีส่ิงทีจ่ะตัด 

ความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ ต้องเป็นปัญญาบารมี 

ปัญญาบารมี ก็คือการเห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายที่

จิตไปหลงชอบ ไปหลงโลภ ไปโกรธนั้นว่ามันไม่มีสาระแก่นสารอะไร  

มันไม่มีตัวตน มันไม่เป็นส่ิงที่เราต้องไปยินดี มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ให ้

ความสุขกับเรา ทุกครั้งที่เราโลภ เราก็คิดว่าเราจะได้ความสุขจากสิ่ง

ที่เราโลภ เช่น เราอยากจะไปเที่ยว เราก็คิดว่าเราจะมีความสุข แต่พอ

เราไปเที่ยวกลับมาแล้ว ความสุขที่ได้มาก็จางหายไป เหลือแต่ความหิว 

ความอยากที่จะออกไปเที่ยวอีกซึ่งกลายเป็นความทุกข์ เพราะถ้าไม่ได้

ออกไปเท่ียวกห็ดหูใ่จ เศร้าสร้อยหงอยเหงา น่ีคอืความทกุข์ทีจ่ะตามมา  

แต่คนทีฉ่ลาดนีจ้ะใช้ปัญญาพจิารณาแล้วจะเหน็ว่าเวลาใจมคีวามอยาก

จะออกไปเทีย่วกจ็ะเบรคตนเองไว้ บอกว่าอย่าไป มนัไม่ใช่เป็นความสขุ 

มันเป็นความทกุข์ ไปแล้วมนัต้องไปอยูเ่ร่ือยๆ เหมอืนกบัคนตดิยาเสพตดิ  

หรอืตดิสรุายาเมา ลองกนิเข้าไปแล้วทีนีม้นัหยุดไม่ได้ มนัมคีวามสขุกจ็รงิ 

แต่มนัเป็นความสุขชัว่ขณะทีเ่สพ แต่พอไม่ได้เสพแล้วกจ็ะเป็นจะตายให้ได้ 
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นี่แหละคือความหลง มันหลอกให้เราเห็นความสุขเพียงนิดเดียว 

เหมอืนกบัเหยือ่ทีติ่ดอยูป่ลายเบด็ ปลาทีม่คีวามหลงหรอืปลาท่ีตาบอดนี้

จะไม่เหน็เบด็ทีต่ดิซ่อนอยู่ภายใต้เหยือ่ๆ ทีต่ดิอยูท่ีป่ลายเบด็ พอฮบุเหยือ่

เข้าไปแล้วก็ถูกเบ็ดเกี่ยวคอเอา ฉันใด ความทุกข์ในสิ่งต่างๆ นั้นก็เป็น

อย่างนั้น มันซ่อน มันเป็นเหมือนปลายเบ็ด มันมีความสุขเพียงนิดเดียว

เท่าน้ันเองเวลาทีเ่ราได้เสพได้สมัผสั เวลาเราอยากได้อะไรมา พอได้มา 

ใหม่ๆ ก็ดีอกดีใจ พออีกวันสองวันก็เบื่อแล้ว อยากจะโยนทิ้งไปแล้ว 

อยากจะหาใหม่อีกแล้ว นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ 

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเจริญปัญญา ให้พิจารณาให้เห็น 

อยู่เสมอว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริง ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างในโลกน้ีล้วนมีความทุกข์ทั้งนั้น จะทุกข์ช้าหรือจะทุกข์เร็ว  

จะทุกข์มากหรือจะทุกข์น้อยเท่านั้น แต่มีแน่ๆ อยู่คนเดียวนี้จะไม่มีทุกข์

อะไรกบัใคร พออยูส่องคนก็จะต้องทุกข์กับอกีคนหนึง่ ถ้ามสีามกีต้็องทกุข์ 

กับสามี มีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยา เวลาภรรยาตีจากไปก็ร้องห่ม

ร้องไห้ เศร้าโศกเสยีใจ เวลาสามทีิง้เราหรอืทบุตีเรา เรากเ็กดิความทกุข์

ขึน้มา หรอืถ้าเขาดกีบัเรา เรากต้็องเป็นห่วง ถ้าเกดิวนัไหนเขากลบับ้าน

มาช้าหน่อย เราก็ทุกข์ใจแล้ว กังวลแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่า 

เหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้น มีอะไรก็ต้องทุกข์กับอย่างนั้น 
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พระพทุธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราละให้หมดทกุสิง่ทกุอย่างในโลกนี้  

อย่าไปมีมัน เอามีเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้นคือปัจจัย ๔ พอมีที่อยู่หลบแดด 

หลบฝนได้ก็พอ มีเสื้อผ้าใส่สักสองสามชุดก็พอ มีอาหารกินไปวันละมื้อ

สองม้ือก็พอ มียารักษาโรคไปตามอัตภาพก็พอ มีเท่าน้ีก็เพียงพอแล้ว 

อย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ เพราะมันไม่ให้ความสุขกับเรา นี่คือ

ปัญญา ทรงสอนให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

อนิจจัง ก็คือมันเปลี่ยนแปลง มันไม่ถาวร มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้ว

ดับไป มาแล้วเดี๋ยวก็ไป ไม่ได้อยู่ร่วมกันไปตลอด สามีภรรยาทุกคู่ใน

โลกน้ีไม่ได้อยู่กันไปตลอด สักวันหนึ่งก็ต้องจากกัน ใครจะจากใครไป

ก่อนหรือจะจากไปพร้อมๆ กันเท่านั้นเอง แต่ต้องไปด้วยกัน ไม่มีใคร

ท่ีจะอยู่ในโลกนี้ไปตลอด เมื่อถึงเวลาจากกันก็เป็นเวลาของความทุกข์

ของความเศร้าโศกเสยีใจ และทรงสอนให้เราอย่าไปยดึว่าเป็นตัวเป็นตน 

เป็นเราเป็นของเรา ทรงสอนว่าเป็น อนัตตา ไม่มีตัวตน ร่างกายก็ไม่ใช่

ของเรา เป็นเพียงดนิ น�า้ ลม ไฟ มาผสมกนั แล้วไม่ช้ากเ็รว็เขากจ็ะแยก

ทางกัน ดิน น�้า ลม ไฟ ก็กลับคืนสู่ดิน น�้า ลม ไฟ นี่คือธรรมชาติของ

สภาวธรรมทั้งหลายเป็นอย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นวัตถุ

ข้าวของต่างๆ ก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้น ไม่มีอะไรอยู่เหมือนเดิม 
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ศาลาหลังนี้ถ้าอีกร้อยปีกลับมาดูก็คงไม่มีแล้วก็ได้ อาจจะเหลือ

แต่เสาไม่กี่ต้นท่ียังโผล่อยู่ เหมือนกับโบสถ์ต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัยใน

สมัยสุโขทัย เคยไปดูหรือเปล่าที่อุทยานประวัติศาสตร์ที่สุโขทัย โบสถ์

สมัยสุโขทัยนี้ก็เหลือแต่เสาเท่านั้น เหลือก�าแพงอยู่นิดหน่อย ทั้งๆ ที ่

เมือ่ก่อนนีก้ส็วยงามวิจติรพสิดาร แต่วนัเวลาผ่านไปสิง่ต่างๆ มนักห็มดไป 

กับกาลกับเวลา

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราพิจารณาไว้อยู่เนืองๆ เพื่อเราจะได้

ปล่อยวาง เราจะไม่ได้หลงยึดติด ถ้าเราปล่อยวางแล้ว เราจะไม่เสียใจ 

เราจะไม่ทุกข์กบัอะไร นีค่อืปัญญาทีเ่ราต้องเจรญิอยูม่ากๆ เพราะเมือ่เรา

เจริญแล้วต่อไปเราก็จะไม่โลภกับอะไร เมื่อเราไม่โลภ เราก็จะไม่โกรธ  

เพราะความโกรธมันเกิดจากความโลภ เวลาโลภอยากได้อะไรแล้ว 

ไม่ได้ก็เกิดความโกรธขึ้นมา เช่น อยากจะขอแม่ไปเที่ยว แล้วแม ่

ไม่ให้ไปเที่ยว ก็เกิดความโกรธขึ้นมา ถ้าไม่อยากออกไปเที่ยว ก็ไม่เป็น

ปัญหาอะไร แม่จะให้ไปเทีย่วหรอืไม่ให้ไปเทีย่วกไ็ม่เกดิความโกรธขึน้มา  

ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเจริญวิปัสสนาหรือปัญญาให้

พิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวไม่มีตน นี่คือ

วิธีแก้ความหลง 
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ถ้าไม่หลงแล้วก็จะไม่โลภ เมื่อไม่โลภก็จะไม่โกรธ เมื่อไม่โลภ  

ไม่โกรธ ไม่หลง กไ็ม่ต้องไปเกดิอกีต่อไป กจ็ะอยูใ่นพระนิพพานไปตลอด 

นี่คือที่อยู่ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ด�าเนินไปถึง

และอยูจ่นถงึปัจจบุนันี ้เพยีงแต่เราไม่มตีาทีจ่ะเหน็เท่านัน้ว่าพระพทุธเจ้า

และพระอรหันต์ท่านอยู่ที่ไหน แต่ถ้าเราเจริญปัญญาบารมีแล้วและ

เจริญบารมีต่างๆ ควบคู่ไปด้วย เราจะเห็น เราจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้า

และพระอรหันต์ทัง้หลายท่านอยูท่ีไ่หน ท่านไม่ได้สูญหายไปไหน นิพพาน

ก็ไม่ได้สูญหายไปไหน ใจของเราก็ไม่ได้สูญหายไปไหน แต่คนที่ไม่รู้คน

หหูนวกตาบอดกค็ดิไปตามภาษาของเขา เขากค็ดิว่าตายไปแล้วทกุอย่าง

ก็สูญหายไปหมด จึงท�าให้เขากล้าท�าบาปท�ากรรม แต่พอเขาไปโผล ่

ในนรก เขากไ็ม่รูว่้าเขาโผล่ขึน้มาได้อย่างไร พอเขาไปเกดิเป็นเดรจัฉาน 

เขาก็ไม่รูว่้าเขาเกดิเป็นเดรจัฉานได้อย่างไร หรอืมาเกดิเป็นมนษุย์อย่าง

พวกเรา ก็ไม่รู้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างไร เพราะเราไม่มีปัญญา  

เราไม่ศึกษา เราไม่ปฏบิตัธิรรมนัน่เอง แต่ถ้าเราปฏบิตัติามทีพ่ระพุทธเจ้า

ทรงสั่งสอนให้บ�าเพ็ญบุญบารมีให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว รับรองได้ว่า 

ส่ิงต่างๆ เหล่านีจ้ะไม่เป็นสิง่ทีปิ่ดบงัหรอืลีล้บัอกีต่อไป เพราะเราสามารถ

มองเหน็ได้อย่างชดัเจน เหมือนกบัคนตาบอดทีรั่กษาตาของตนให้หายได้

จนสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้เหมือนกับคนตาดี ฉันใด พวกเราก็เป็น
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เหมอืนพวกคนตาบอด ส่วนพระพทุธเจ้าเป็นเหมอืนคนตาด ีพระพทุธเจ้า

เห็นการเวยีนว่ายตายเกดิ เหน็นรกเหน็สวรรค์ แต่พวกเราไม่เหน็ แต่ถ้า

เราปฏิบัตติามพระพทุธเจ้าแล้ว สกัวนัหนึง่เรากจ็ะลืมตาขึน้มาได้ เราจะม ี

ดวงตาเห็นธรรม เราก็จะเห็นอย่างเดียวกันกับท่ีพระพุทธเจ้าทรงรู้ 

ทรงเห็น แล้วเราจะไม่สงสัยอีกต่อไปในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ 

ดงันัน้ จงึขอให้เราจงให้ความส�าคญัต่อการบ�าเพ็ญบญุบารมเีท่าๆ 

กับการแสวงหาเงินทอง เพราะว่าบุญบารมีน้ีมีคุณค่ามากกว่าเงินทอง 

แต่เงินทองก็มีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ ดังน้ัน จึงขอให้เราอย่า 

ปล่อยปละละเลยในเรื่องการบ�าเพ็ญบุญบารมี อย่างเช่นวันเสาร์ 

วนัอาทติย์ เราไม่ต้องไปท�างานหาเงนิหาทอง วนันัน้แหละเป็นวนัเวลาที่

เราควรจะบ�าเพญ็บญุบารมีกนั เพราะไม่เช่นนัน้แล้วเวลาเราไปข้างหน้า  

เราจะไปอย่างล�าบากล�าบน อดอยากขาดแคลน จะไปกับความทุกข ์

แต่ถ้าเราบ�าเพ็ญบุญบารมีแล้ว เราจะไปกับความสุขความสบาย จึงขอ

ฝากเรื่องการบ�าเพ็ญบุญบารมีนี้ให้ท่านน�าเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อ

ประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ 
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วันนี้เป็นวันแรม ๘ ค�่า เดือน ๑๑ เป็นวันพระ วันธรรมสวนะ  

วันฟังธรรม และเป็นวันที่มีเจ้าภาพได้น�าเอาผ้ากฐินพระราชทานเข้า

มาทอด ณ วัดญาณสังวรารามแห่งนี้ จึงเป็นวันที่มีศรัทธาญาติโยม

ได้มาร่วมท�าบุญกันเป็นจ�านวนมาก เพราะมีความเชื่อในการทอดกฐิน 

ว่ามอีานสิงส์มาก มบีญุมาก เพราะการทอดกฐินน้ีทอดได้เพยีงคร้ังเดยีว 

ต่อหนึง่วดัต่อหนึง่ปี แล้ววัดทีจ่ะรบัทอดผ้ากฐินได้ต้องมพีระอยูจ่�าพรรษา

ตลอด ๓ เดือน จึงเป็นเหตุที่ท�าให้มีศรัทธาที่จะทอดกฐินกันเพราะ 

ไม่สามารถท�าได้ทุกวันทุกเวลาเหมือนกับการท�าบุญให้ทานชนิดอื่น  

เช่น การตักบาตร เราสามารถตักบาตรได้ทุกวัน การถวายสังฆทาน 

ก็เช่นเดียวกัน การถวายผ้าป่าก็เช่นเดียวกัน แต่การถวายผ้ากฐินน้ี

เป็นกิจท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้โดยตรงเพื่อจะให้ญาติโยมได้

สงเคราะห์พระผู้ที่ได้อยู่จ�าพรรษา เนื่องจากผ้าที่ท่านใช้นุ่งห่มนั้นย่อมมี 

การเสือ่มสภาพขาดไป จ�าเป็นต้องมกีารเปลีย่นเพือ่จะได้มผ้ีาท่ีดไีว้นุ่งห่ม  

เพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมให้กับญาติโยมทั้งหลายตาม

ล�าดับต่อไป

การถวายผ้ากฐินนี้ทรงตรัสให้ถวายเป็นสังฆทาน หมายความว่า  

ไม่ให้เจาะจงถวายกับพระรูปหนึ่งรูปใดในอาวาส แต่ให้ถวายเป็นของ
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ส่วนกลางของพระทุกรูป ให้พระที่อยู่ในอาวาสนั้นเป็นผู้พิจารณาว่า

พระรปูใดควรจะได้รบัผ้าใหม่ไปนุง่ห่ม ซึง่เป็นการปฏิบตัเิพือ่ทีจ่ะให้พระ

ทีอ่ยูร่่วมกนันัน้ได้มคีวามสามคัค ีมคีวามปรองดอง และให้มคีวามเมตตา

ต่อกนั คอืไม่ให้คดิแต่จะเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั แต่ให้ถอืว่าพระ 

ที่อยู่ร่วมกันนั้นเป็นเหมือนอวัยวะอันเดียวกัน เป็นเหมือนพี่เป็นเหมือน

น้องกนั ทีจ่ะต้องคอยดแูลช่วยเหลอืกนั พระรปูใดทีม่คีวามจ�าเป็นทีจ่ะ

ต้องเปลี่ยนผ้า ก็จะพิจารณาให้พระรูปนั้นไปก่อน ส่วนพระที่มีผ้าที่ดี 

อยูแ่ล้ว กย็งัไม่ต้องเปลีย่นกร็อไปก่อน อย่างนีจ้ะท�าให้พระทกุรปูทีอ่ยูใ่น 

อาวาสเดียวกันนั้นมีปัจจัย ๔ เช่นผ้านุ่งห่ม ไว้ใช้สอยอย่างเพียงพอ 

ถ้าถวายผ้าด้วยความเจาะจง เช่น ตั้งใจถวายให้แก่เจ้าอาวาส 

หรือหัวหน้าสงฆ์เพียงรูปเดียว ถ้าท่านเป็นคนใจแคบ ท่านก็จะเก็บผ้า

ทั้งหมดไว้ใช้ของตนเอง ไม่เอาไปแจกจ่ายให้กับพระรูปอื่น พระรูปอื่น

ก็จะขาดแคลนจะล�าบากและอาจจะไม่สามารถอยู่ในผ้าเหลืองต่อไปได้  

เพราะทนความล�าบากยากเย็น ทนล�าบากกับการขาดแคลนไม่ได้  

เพราะอาจจะต้องสิกขาลาเพศไป 

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สาธุชนถวายทานเป็นสังฆทาน คืออย่า

ถวายเจาะจงให้กับพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใด แต่ให้ถวายเพื่อพระทุกรูป
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ที่อยู่ในอาวาสเดียวกัน เช่น ของคาวของหวานที่ญาติโยมน�ามาถวาย 

ก็เป็นสังฆทานเหมือนกัน เพราะไม่ได้ถวายเฉพาะรูปน้ันรูปนี้เพียง 

รปูเดยีว แต่ถวายให้กบัทกุรปูให้น�าเอาไปแบ่งกนั โดยวธิจี�าหน่ายจ่ายแจก 

ของพระนั้นก็ถือตามล�าดับพรรษา คือให้ถวายกับพระอาวุโส แล้วท่าน

ก็จะแบ่งส่วนหนึ่งไว้ใช้เอง ส่วนที่เหลือท่านก็จะเลื่อนลงไปตามล�าดับ 

ให้พระรองล�าดับตามล�าดับพรรษาได้หยิบใช้ไปจนกว่าจะถึงพระหรือ

สามเณรรูปสุดท้าย 

นี่คือเรื่องของสังฆทานเป็นอย่างน้ี เป็นประโยชน์กับส่วนรวม  

เป็นประโยชน์กบัพระศาสนา เพราะพระศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า

ได้จ�าต้องมพีระภกิษบุวชเรยีน ปฏบิติัธรรม แล้วบรรลธุรรม แล้วก็น�าเอา 

ธรรมทีต่นเองได้รู้เหน็นัน้มาเผยแผ่สัง่สอนแก่ผูอ้ืน่ต่อไป พระพทุธศาสนา 

จึงจะเจรญิได้ จงึจะมีอายยุนืยาวนานได้ ดงัทีพ่ระพทุธเจ้าทรงได้พยากรณ์ 

ไว้ว่าจะอยู่ได้ถึง ๕,๐๐๐ ปี ถ้ามีการถวายสังฆทานกันอย่างต่อเนื่อง

คอืเวลาถวายทานให้กบัพระ ขอให้ถวายเป็นส่วนกลาง เช่น ศาลา

หลังนี้ ผู้สร้างก็ถวายไว้เป็นส่วนกลาง ไม่ได้ถวายให้เจ้าอาวาสหรือ 

พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใด โบสถ์ วิหาร และกุฏิต่างๆ ก็ถวายเป็นสังฆทาน

ทัง้สิน้ คอืไม่ได้เป็นสมบติัของพระภกิษรุปูหนึง่รปูใด พระรปูหนึง่รปูใด 
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ไม่มีสิทธ์ิที่จะยึดครองเป็นของตนเอง ไม่สามารถมอบให้กับผู้อื่นเป็น

มรดกได้หลังจากท่ีตนตายไปแล้ว ของสมบัติทุกอย่างเป็นของสงฆ์  

เป็นของวัด เป็นของศาสนา 

นีค่อืความหมายของการถวายสงัฆทาน ไม่ได้หมายความว่าจะต้อง

เป็นของที่จัดไว้เป็นชุดๆ แล้วใส่ไปในกระแป๋งสีเหลืองๆ แล้วน�าเอาไป

ถวายพระ ของเหล่านั้นก็ถวายได้ ๒ ลักษณะ ถวายเป็นสังฆทานก็ได้ 

ถวายเป็นบุคลิกทานก็ได้คือ ถ้าถวายเจาะจงให้กับพระรูปหน่ึงรูปใด 

ของนั้นถึงแม้จะใส่มาในกระแป๋งสีเหลืองๆ ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสังฆทาน 

เพราะถวายให้กับพระรูปนั้นไป แต่ถ้าจะถวายให้เป็นสังฆทาน ก็ต้อง

ถวายอย่างท่ีน�ามาถวายในตอนเช้าท่ามกลางหมู่สงฆ์คือตั้งแต่พระสงฆ์  

๔ รปูข้ึนไป แล้วถวายให้กับหัวหน้า แล้วท่านกจ็ะเลือ่นลงไปแบ่ง  ท่านพจิารณา 

อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เลื่อนลงไปให้กับพระรูปอื่นตามล�าดับต่อไป  

ถึงจะเป็นสังฆทาน

ดังนั้น ถ้าเราอยากจะให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร 

ให้กับตัวเราเองและกับลูกหลานของเราที่จะตามมา เราก็ควรจะถวาย

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสังฆทาน ยกเว้นในกรณีเฉพาะกิจ ถ้ามีพระภิกษุ 

รูปหนึ่งรูปใดมีความจ�าเป็นจะต้องได้รับการอนุเคราะห์เป็นพิเศษ เช่น  
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ในยามเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ดูแลท่านไปเป็นกรณี เป็นจ�าเพาะบุคคลไป  

แต่โดยทัว่ไปแล้วควรจะถวายปัจจยั ๔ ให้กับสงฆ์ เพือ่สงฆ์จะได้น�าเอาไป 

แบ่งปันกัน จะได้ไม่มีการเหลื่อมล�้า คือจะได้มีปัจจัย ๔ พอเพียงให้

กับพระภิกษุทุกรูป เม่ือพระภิกษุทุกรูปและสามเณรมีปัจจัย ๔ อย่าง 

พอเพยีงแล้ว กจ็ะมีก�าลังใจมีก�าลงักายทีจ่ะศกึษาร�า่เรียนพระธรรมค�าสอน 

ทีจ่ะปฏบัิตติามพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้าจนบรรลธุรรมขัน้ต่างๆ 

แล้วหลังจากนั้นก็จะได้น�าเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับญาติโยมต่อไป 

การถวายทานจงึเป็นสิง่ทีเ่ราควรพจิารณาบคุคลผู้รับว่าเป็นอย่างไร  

ถ้าเป็นส่วนรวม เช่น เป็นของสงฆ์ เป็นส่วนกลางสงฆ์ ก็จะมีอานิสงส์

มีประโยชน์มาก ถ้าเป็นพระรูปหนึ่งรูปใดก็ควรพิจารณาดูว่าท่านเป็น

พระที่มีศีลมีธรรมครบถ้วนบริบูรณ์หรือไม่ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ 

ถ้าท�าบุญกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมได้บุญได้อานิสงส์มากกว่า

ถวายให้กับพระท่ีไม่ปฏิบัติดีและไม่ปฏิบัติชอบ เพราะพระที่ปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบย่อมท�าประโยชน์ให้กับโลกได้มากกว่าพระที่ไม่ปฏิบัติด ี

ไม่ปฏิบัติชอบนั่นเอง

ดงันัน้ ถ้าจะถวายให้เป็นเฉพาะเป็นบคุคลไป กใ็ห้พจิารณาดคูวามดี

ของบคุคลนัน้ๆ พระพทุธเจ้าทรงเปรยีบเทยีบหรือทรงแยกแยะอานสิงส์
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ที่จะได้รับจากการท�าบุญให้ทานกับบุคคลต่างๆ ไว้ดังนี้ คือ ถ้าให้กับ 

คนธรรมดา เช่น ศรัทธาญาติโยม ก็จะได้สิบเท่า ถ้าให้กับพระภิกษุ 

ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็จะได้ร้อยเท่า ถ้าถวายให้กับพระอริยเจ้าคือ 

พระโสดาบัน ก็จะได้พันเท่า ถ้าถวายให้กับพระอรหันต์ ก็จะได้เป็น 

แสนเท่า และถ้าได้ถวายให้กับพระพุทธเจ้า ก็จะได้บุญเป็นล้านเท่า 

เพราะความสามารถของบุคคลนั้นมีความแตกต่างกัน 

พระพุทธเจ้ามีความสามารถมาก สามารถที่จะตอบแทนให้เรา 

ได้บญุมากกว่าคนธรรมดา คนธรรมดาอย่างมากเขากอ็าจจะยกมือไหว้

ขอบอกขอบใจเรา แต่พระพุทธเจ้านี้สามารถสอนให้เราได้หลุดพ้นจาก

ความทกุข์ ให้เราบรรลเุป็นพระอรหนัต์ได้ ให้เราบรรลุถึงพระนิพพานได้ 

คณุประโยชน์ของพระพทุธเจ้าจึงมมีากกว่าบคุคลอืน่ๆ ทัง้หลายทัง้หมด 

ดงันัน้ เวลาเราจะสงเคราะห์ใครช่วยเหลือใคร กข็อให้เราพจิารณา

ดูบุคคลที่เราจะสงเคราะห์ว่าเป็นคนดีมากดีน้อยเพียงไร ถ้าเป็นคน 

ไม่ดีเลยหรือเป็นคนร้ายกาจก็ไม่ควรที่จะไปสงเคราะห์ นอกจากเป็น 

ในกรณีมนษุยธรรม ถ้าเขาเจบ็ไข้ได้ป่วยหรอื จะต้องการยา ต้องการหมอ  

อย่างนี้เราก็ควรที่จะดูแลกันไปเพื่อไม่ให้จิตใจของเราดูดายเป็นใจไม ้

ไส้ระก�า ให้เรามีความสงสารสัตว์โลกทั้งหลายถึงแม้จะเป็นสัตว์ที่
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อันตรายก็ตาม แต่ท�าไปเพ่ือความสงสารเพื่อนมนุษยธรรม แต่ถ้าเขา

เป็นปกตดิอียู ่กไ็ม่ต้องไปสงเคราะห์เขามาก เพราะถ้าเราไปสงเคราะห์

โจรผูร้้าย กเ็ท่ากับเป็นการส่งเสรมิให้เขามกี�าลังใจและก�าลังกายทีจ่ะไป

ท�าร้ายผู้อื่น ไปปล้นไปจี้ไปฆ่าผู้อื่น 

นี่ คือเรื่องของการท�าบุญให้ทานที่เกี่ยวกับบุคคลซ่ึงมีความ 

แตกต่างกนั จงึขอให้ท่านได้น�าเอาไปพินจิพิจารณาและปฏบิตัติามสมควร 

แก่เหตุการณ์และบุคคลนั้นๆ และประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างสูงสุด 

จึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านได้น�าไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อ

ประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป 

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่าน้ี ขอคุณ

พระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุญกุศลที่ท่าน

ได้มาบ�าเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและ

ความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง

โดยทั่วหน้ากันเทอญ
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วนันีเ้ป็นวนัทีท่่านได้ตัง้ใจมาวดัเพือ่มาท�าบญุ ท�าทาน มารกัษาศลี 

มาปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธ ิไหว้พระสวดมนต์ เจริญปัญญา ฟังเทศน์ฟังธรรม  

ท�าไมท่านจงึต้องท�าส่ิงเหล่าน้ี ท�าไมต้องท�าบญุตกับาตร ท�าไมต้องรักษา

ศลี ท�าไมต้องปฏบิตัธิรรม ต้องนัง่สมาธ ิต้องเจริญปัญญา ต้องฟังเทศน์

ฟังธรรม ก็เป็นเหมือนกับท�าไมเราต้องรับประทานอาหาร ท�าไมต้อง

มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ ท�าไมต้องมีบ้านไว้อยู่ และท�าไมต้องมียารักษาโรค 

เพราะว่าชวีติของเรานัน้ม ี๒ ส่วนด้วยกนั คอืมีร่างกายและจิตใจนัน่เอง 

ร่างกายของเราก็ต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่อง

นุ่งห่ม ใจของเราก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกัน ต้องการเครื่องนุ่งห่ม 

ต้องการที่อยู่อาศัย และต้องการยารักษาโรค เพราะใจของเรานั้นเป็น

ส่วนท่ีส�าคัญยิ่งกว่าร่างกายของเราอีกหลายล้านเท่า เพราะความสุข 

ความทุกข์ของใจน้ีมคีวามรนุแรงมากกว่าความสขุความทกุข์ทางร่างกาย 

ต่อให้เราดูแลร่างกายของเราให้ดีขนาดไหนก็ตาม อยู่อย่างอิ่มหมีพีมัน  

มีปัจจัย ๔ ครบถ้วนบริบูรณ์ แต่ถ้าใจของเราขาดอาหาร ขาดการดูแล

รกัษา ใจของเราจะสร้างความทกุข์ให้กับเรา จนท�าให้เรารู้สกึว่าความสขุ 

ที่เรามีอยู่จากการอยู่อย่างอิ่มหมีพีมันนั้นหายไปหมดเลย น่ีคืออ�านาจ

ของความสุขความทุกข์ทางจิตใจซึ่งมีอิทธิพลมากกว่าทางร่างกาย 
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หลายล้านเท่าหลายร้อยเท่า ถ้าร่างกายไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วย หรือ

อดอยากขาดแคลน แต่ถ้าจิตใจมีความสุข มีความอิ่มหน�าส�าราญใจ 

ความขาดแคลนความยากล�าบากทางร่างกายจะไม่มีอิทธิพลมากระทบ

กับความสุขทางจิตใจเลย 

สังเกตดูบางวันเวลาท่ีเรามีความสุข บางทีเราไม่ได้กินข้าวไป 

สักม้ือหนึง่ เรายงัไม่รูส้กึอะไรเลย ถ้าเรามีความเพลดิเพลนิ มคีวามสขุ

ทางด้านจิตใจ การขาดหรือความทุกข์ทางร่างกายนี้จะไม่มีอิทธิพลมา 

กระทบหรอืมาลบล้างความสขุทางด้านจิตใจได้เลย ในทางตรงกนัข้าม 

ถ้าจติใจเรามคีวามทกุข์ ถงึแม้ร่างกายเราจะสขุจะสบายอย่างไร ความสขุ 

สบายของร่างกายน้ันก็จะถูกความทุกข์ทางด้านจิตใจนั้นลบล้างหาย

ไปหมดเลย มแีต่ความกลุม้อกกลุม้ใจจนถงึอยากจะฆ่าตวัตายกม็ ีทัง้ที ่

ร่างกายกส็ขุสบายดแีท้ๆ ไม่เป็นปัญหาเลย แต่กลับไปท�าลายร่างกาย เพราะ 

ทนอยูก่บัความทกุข์ทางด้านจติใจไม่ได้ เพราะขาดการดแูลน่ันเอง ขาดการ 

ท�าบุญให้ทาน ขาดการรักษาศีล ขาดการนั่งสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ 

ขาดการเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่อย่างสม�่าเสมอ 

ร่างกายของเราถ้าขาดอาหาร ไม่มีเสื้อผ้าใส่ ไม่มียารักษาโรค 

ไม่มีบ้านอยู่ ร่างกายของเราก็อยู่ไปไม่ได้ แต่ใจของเรานี้ถึงแม้จะขาด
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อาหาร ขาดยารักษาโรค ขาดที่อยู่อาศัย ขาดเครื่องนุ่งห่ม แต่ใจก็ยัง

อยู่ได้ แต่อยู่อย่างทุกข์ทรมาน อยู่แบบตกนรก ไม่ได้อยู่แบบขึ้นสวรรค์

ดงันัน้ พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงสอนให้พวกเรานัน้ดแูลรกัษาใจของ

เราอย่างน้อยก็เท่าๆ กับการดูแลรักษากายของเรา และถ้าให้ดีควรจะ

รักษาให้มากยิ่งกว่าการรักษาร่างกาย เพราะร่างกายนี้มีอายุไม่ยืนยาว

นาน ๘๐ ปี ๙๐ ปี มันก็หยุดท�างานแล้ว มันไปไม่ไหวแล้ว มันต้องดับ 

ต้องแตกแยกสลายตัวไป แต่ใจนี้ไม่ตาย มีอายุยืนยาวนานเป็นกัปไม่มี 

ทีส่ิน้สดุ นีค่อืใจของเรา ถ้าได้รบัการดแูลให้มคีวามสขุแล้ว กจ็ะมคีวามสขุ 

ไปตลอดเลย เหมือนใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอรหันต์ทั้งหลาย 

พอได้รบัการดแูลอย่างเต็มทีแ่ล้วกไ็ม่ต้องดแูลอกีต่อไป ใจจะมคีวามสขุ 

ทีเ่รยีกว่า “ปรมงั สขุงั”  บรมสขุไปตลอดไม่มวีนัสิน้สดุ ไม่เสือ่มไปตามกาล 

ตามเวลา 

นี่คือความวิเศษของใจและของการดูแลรักษาใจ พระพุทธเจ้า 

จึงสอนให้เรานี้สละชีวิตเพ่ือรักษาใจ ใจน้ีส�าคัญกว่า ถึงแม้เราจะต้อง

เสยีชวีติไป แต่ถ้าเราเสยีไปด้วยการรกัษาใจ คอืรกัษาธรรมะ รกัษาบญุ 

รักษากุศล รักษาศีลธรรมไว้ อย่างนี้ตายแบบคุ้มค่า ตายแบบได้ก�าไร 
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แต่ถ้าอยูเ่พือ่รกัษากายแต่ท�าลายจติใจด้วยการท�าบาปท�ากรรม อย่างนี ้

อยู่แบบไม่มีศักดิ์ศรี อยู่แบบไม่คุ้มค่า อยู่แบบทุกข์ทรมานใจ เพราะมี

แต่ความหวาดกลวัจะตายอยูต่ลอดเวลา แล้วเมือ่ตายไปกต้็องไปตกนรก 

ไปสู่อบาย นี่คือความแตกต่างความส�าคัญของกายและใจ 

กายน้ีเป็นเพียงเครื่องมือที่เราเอามาใช้เพื่อมาดูแลรักษาใจของ

เราเท่านั้น อย่าไปหลงคิดว่ามันมีประโยชน์อะไรมากไปกว่านั้น ถ้าเรา

เอากายนี้มาหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย หาเงินหาทอง หาชื่อ 

หาเสียง หายศถาบรรดาศักดิ์ ก็เท่ากับเป็นเหมือนกับการหาก้อนอิฐ

ก้อนกรวดก้อนทราย ไม่ได้หาเพชรนิลจินดาแต่อย่างใด แต่ถ้าเรา 

เอาร่างกายนีม้าหาบญุกศุล มาท�าบุญให้ทาน มารกัษาศลี มาปฏบิตัธิรรม  

มาฟังเทศน์ฟังธรรม ก็เท่ากับเราก�าลังหาเพชรนิลจินดาให้กับเรา  

เพราะมคีณุค่ากบัจติใจอย่างมาก ท�าให้จติใจของเราสามารถอยูเ่หนอื

ความทกุข์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ท่ีเกดิจากการแก่ การเจ็บไข้ 

ได้ป่วย การตาย หรือการพลดัพรากจากกนั ความทกุข์เหล่านีจ้ะไม่มา 

กระทบมาสร้างความหนกัอกหนกัใจให้กับเราได้เลย เพราะเรามสีิง่ทีด่ ี

คือธรรมะคอยดูแลรักษาใจของเรา ป้องกันใจของเรา ไม่ให้ถูก 

ความทุกข์ต่างๆ มารุมเร้า 
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ทุกวันนี้ที่เรายังมีความทุกข์กันอยู่ ยังร้องห่มร้องไห้ ยังเศร้าโศก

เสียใจ ยังหวาดกลัวกับเรื่องต่างๆ ก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูแลใจ 

ของเราดเีท่าท่ีควร เรายงัไม่ได้ท�าบุญเท่าท่ีควร ไม่ได้รกัษาศลีเท่าทีค่วร 

ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเท่าที่ควร ไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเท่าที่ควร จึงท�าให้ 

ใจของเรานัน้ยงัต้องทกุข์กบัเรือ่งราวต่างๆ ไม่รูจ้กัจบจกัสิน้ ต้องวุน่วาย

ไปอยูเ่รือ่ยๆ และจะเป็นอย่างนีไ้ปเรือ่ยๆ ถงึแม้หลังจากทีเ่ราตายไปแล้ว 

พอไปเกิดใหม่ก็ต้องไปทุกข์ไปวุ่นวายใหม่ เหมือนกับที่เราตายจากชาติ

ก่อนแล้วมาเกดิชาตนิี ้ชาตก่ิอนเรากท็กุข์วุน่วายพอสมควร ชาตินีม้าเกดิ 

ก็ยังมาทุกข์มาวุ่นวายกับส่ิงนั้นส่ิงนี้กับคนนั้นคนนี้อยู่ เพราะเราไม่ได้

ดูแลรักษาใจของเรานั่นเอง 

พระพทุธเจ้าจงึทรงสอนให้เราหมัน่ท�าบญุท�าทาน รักษาศลี ภาวนา 

ท�าจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิ สอนใจให้ฉลาดด้วยการเจริญปัญญา 

ฟังเทศน์ฟังธรรม เพราะจะได้ท�าให้ใจของเรานัน้หลดุพ้นจากความทกุข์

ทั้งหลายได้

การท�าบญุให้ทานนีก้เ็ป็นเหมือนกับการรบัประทานอาหาร เวลาเรา 

ให้อะไรกบัผูอ้ืน่แล้ว ใจของเราจะมีความอิม่มคีวามพอ มคีวามสขุ มคีวาม 

ภูมิใจ การให้จึงเป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารของใจ การได้มา 
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ตามความอยากนั้นกลับเป็นเหมือนกับได้ยาพิษมาหรือได้ยาเสพติดมา  

ได้เท่าไหร่กจ็ะไม่รูจั้กอิม่ไม่รู้จกัพอ คนทีต่ดิยาเสพตดินัน้ต่อให้เสพมาก

เพียงไรก็ยังหิวยังอยากยังต้องการเสพอยู่เรื่อยๆ ฉันใด ถ้าเราไปหา 

สิ่งต่างๆ มาให้กับใจของเรา ไปซื้อข้าวของที่ไม่จ�าเป็น ไปเที่ยวไปเล่น 

ไปดไูปฟัง ในส่ิงทีไ่ม่จ�าเป็น ก็จะเหมือนกบัการให้ยาเสพตดิกบัใจของเรา  

ได้มาเท่าไหร่ ได้ไปเท่ียวมามากน้อยเพียงไร ก็ยังไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอ  

ยังอยากจะไปเที่ยว ยังอยากจะได้อีกอยู่เรื่อยๆ ไป 

ดงันัน้ ถ้าเราอยากจะให้อาหารของใจ เราต้องให้ด้วยการให้ทาน  

อย่างท่ีญาตโิยมวนันีน้�ากับข้าวกบัปลาอาหาร ของคาวของหวาน เครือ่งใช้ 

ไม้สอยต่างๆ รวมทัง้ปัจจัยเงนิทองมาให้กบัพระภกิษสุามเณร มาให้กบัวดั  

ให้แล้วใจของเรากจ็ะมคีวามสขุ มคีวามอิม่ มคีวามพอ นีค่อือาหารของใจ 

คอืการให้ ถ้าเรายงัรบัประทานอาหารวนัละ ๓ มือ้อยู ่อย่างน้อยวนัหนึง่ 

เราต้องให้ทานบ้าง อย่างน้อยวันละคร้ังก็ยังดี ถ้าไม่ได้ใส่บาตร ก็ให้

ขอทานบ้างก็ได้ ให้ข้าวสุนัขบ้างก็ได้ ให้คนที่เขาเดือดร้อนบ้างก็ได้  

อย่าหวงเงินทองเพราะเงินทองนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับใจ มีแต่

จะเป็นโทษ เพราะจะท�าให้ใจต้องมีความห่วง มีความกังวล และท�าให้ 

ใจเป็นทาสของเงินทอง เวลาไม่มีเงินทองแล้วจะเดือดร้อนเหมือนคนที่

ไม่มียาเสพติดจะเสพ
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ดังนั้น อย่าไปหลงยึดติดกับเงินทอง เงินทองมีเอาไว้ให้ไปซื้อ 

อาหารมาเลีย้งใจและกาย อาหารของใจก็คือเอาไปท�าบญุให้ทาน เหน็ใคร 

เดอืดร้อนพอทีเ่ราจะช่วยเหลอืได้กช่็วยเหลอืกนัไป แล้วจติใจของเราจะ

มีความอิ่ม จะไม่อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ จะไม่อยากไปซื้อของฟุ่มเฟือย

ต่างๆ มาใช้ แต่อยากจะท�าบุญอยู่เรื่อยๆ อยากจะท�าทานอยู่เรื่อยๆ 

เพราะท�าแล้วท�าให้มีความอิ่มมีความพอ นี่คืออาหารของใจ

เครื่องนุ่งห่มของใจคืออะไร ก็คือศีลนี้เอง ศีลก็คือความสวยงาม

ของใจ เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามของใจก็คือศีล ผู ้ที่มีศีลนี้เป็นผู ้             

ที่น่ารัก น่ายกย่องสรรเสริญ น่าคบค้าสมาคม เหมือนกับคนที่อาบน�้า 

อาบท่า แต่งเนื้อแต่งตัว หวีเผ้าหวีผม ใส่เสื้อผ้าที่สวยงาม ใครเห็น 

ใครกอ็ดท่ีจะชืน่ชมยนิดไีม่ได้ แต่ก็ยงัสู้ความสวยงามทางจติใจไม่ได้ คอื

สวยด้วยศลีด้วยธรรม เพราะถ้าสวยแต่กายแต่ใจไม่สวย พออยูใ่กล้ๆ กนั

ไม่นานกเ็บือ่แล้ว อยากจะแยกทางกัน ถ้าเป็นคนทีไ่ม่มศีลี เช่น ชอบพดูปด 

มดเท็จ ชอบโกหกหลอกลวง ชอบเอาทรัพย์สมบัติเงินทองของผู้อ่ืน  

ชอบท�าร้ายชวิีตของผูอ้ืน่ หรอืชอบประพฤติผดิประเวณี ถ้าเป็นอย่างน้ีแล้ว  

ถึงแม้จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามขนาดไหนก็ตาม แต่งหน้าแต่งตา 

มีเสื้อผ้าสวยงาม ก็ไม่มีความหมายอะไรกับผู้ที่เขาได้สัมผัสกับความ 

น่าเกลียดหรือความไม่สวยงามของจิตใจ
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ดังนั้น ถ้าเราอยากจะเป็นคนท่ีสวยงามที่แท้จริง เป็นคนน่ารัก  

น่าชื่นชมยินดี น่าคบค้าสมาคม น่ายกย่องสรรเสริญ ก็ขอให้เรา 

แต่งกายของเรา แต่งใจของเรา ด้วยศีลด้วยธรรม พยายามรักษาศีล ๕ 

ไว้ให้ดี อย่าไปท�าร้ายชีวิตของผู้อื่น อย่าไปเอาสมบัติข้าวของเงินทอง 

ของผู้อ่ืนโดยที่เขาไม่อนุญาต อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่น 

อย่าไปพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง และอย่าไปเสพสุรายาเมาและ

สิ่งเสพติดทั้งหลาย เพราะจะท�าให้เรากลายเป็นคนน่ารังเกียจไป นี่คือ

เสือ้ผ้าอาภรณ์ของใจทีเ่ราจ�าเป็นจะต้องมเีหมอืนกบัทีร่่างกายเราจ�าเป็น

ต้องมีเสื้อผ้าอาภรณ์ไว้สวมใส่ ฉันใดก็ฉันนั้น 

ส่วนทีอ่ยูอ่าศยัของใจนัน้คอือะไร ท่ีอยูอ่าศัยของใจกค็อืความสงบ

ที่เกิดจากการนั่งสมาธิ ที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์ เพราะเมื่อเรา

ท�าจติใจให้สงบแล้ว ใจของเรากจ็ะไม่มอีะไรมารบกวน ไม่มพีษิไม่มภียั

อะไรต่างๆ มาสร้างความทุกข์สร้างความเดอืดร้อนได้ เหมอืนกับร่างกาย

ที่มีบ้านอาศัยอยู่ ฝนฟ้าแดดลมก็จะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์สร้าง

ความวุน่วายสร้างความล�าบากให้กับร่างกายได้ ฉันใด ความสงบของใจ

ทีเ่กดิจากการนัง่สมาธิ ทีเ่กดิจากการไหว้พระสวดมนต์ กเ็ป็นเหมอืนกบั 

บ้านของใจ เราต้องพยายามสร้างบ้านของใจให้เกิดขึ้นให้ได้ เผื่อเวลา 
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มีพายุอะไรมารุมเร้าจิตใจ เราจะได้มีที่หลบภัยได้ เช่น เวลามีความ

วุน่วายใจเกีย่วกบัเรือ่งนัน้เรือ่งนี ้เกีย่วกบัปัญหาต่างๆ ถ้าเรามบ้ีานของใจ  

เราก็เข้าไปหลบอยู่ในบ้านของใจ ความทุกข์ ความวุ่นวายใจต่างๆ ก็จะ

หายไป

ดังนั้น เราจึงควรจะหัดฝึกท�าจิตใจให้สงบด้วยการสวดมนต์ก็ดี  

ด้วยการนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธๆ ก็ดี หรือด้วยการก�าหนดดูลมหายใจ

เข้าออกด้วยสตกิด็ ีข้อส�าคญัขอให้เราท�าด้วยความมสีต ิคือให้เราระลกึรู้ 

อยู่ทุกขณะว่าเราก�าลังสวดมนต์อยู่ หรือเราก�าลังบริกรรมพุทโธๆ อยู่ 

หรือเราก�าลังดูลมหายใจเข้าออกอยู่ อย่าให้ใจหลบไปคิดเร่ืองต่างๆ  

ต้องบังคับให้ใจอยู่กับบทสวดมนต์ ถ้าสวดอรหัง สัมมาฯ ก็ให้มีแค ่

อรหงั สมัมาฯ ไปเรือ่ยๆ อย่าสวดไปแล้วกไ็ปคดิถงึเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี คนน้ัน 

คนนี้ ที่นั่นที่นี่ อย่าไปคิด ถ้าคิดแล้วใจจะไม่สงบ เหมือนกับสร้างบ้าน 

พอปักเสาไว้ต้นหนึง่แล้วกไ็ปเท่ียว ไปกนิ ไปเล่น อย่างนีเ้มือ่ไหร่บ้านมนั

จะเสร็จ ถ้าจะสร้างบ้านก็ต้องอยู่ที่บ้าน สร้างมัน เอาเสาปัก เสาลงแล้ว

กข็ึน้คาน ขึน้หลงัคา ขึน้ฝา ขึน้ฝ้า ขึน้หน้าต่าง ขึน้พืน้อะไรต่างๆ ต้องท�า 

อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เอาเสาต้นหนึ่งฝังไว้ในหลุมแล้วก็ไปเที่ยวไปท�า 

อะไรอย่างอื่น ถ้าอย่างนี้สร้างไปจนวันตายก็จะไม่ได้บ้านอยู่ ฉันใด  

การสร้างเรือนใจก็เป็นเช่นนั้น 
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เวลาเราสวดมนต์ก็ให้อยู่กับบทสวดมนต์อย่างเดียว อย่าไปคิดถึง

เรื่องอื่น สวดไปเรื่อยๆ ครึ่งชั่วโมง ชั่วโมงหนึ่งก็ได้สวดไป สวดได้นาน

เท่าไหร่ ใจจะยิ่งมีความสงบมากขึ้นเท่านั้น หรือถ้าเราไม่ชอบสวดมนต์ 

เราจะบริกรรมพุทโธๆ ไปก็ได้ ก็เหมือนกัน ให้อยู่กับพุทโธค�าเดียว 

อย่าไปคิดเรื่องอื่น หรือถ้าเราไม่อยากจะบริกรรม เราอยากจะด ู

ลมหายใจเข้าออก ก็ได้เหมือนกัน ก็ให้ดูลมเข้าลมออกที่แถวปลายจมูก

ก็ได้ เช่น ลมสัมผัสตรงปลายจมูก เวลาลมเข้าไปก็รู้อยู่ตรงนั้น เวลา 

ลมหายใจออกมาสมัผสัอยู่ตรงปลายจมกูก็ให้รูอ้ยูต่รงนัน้ ให้รูอ้ยูจุ่ดเดยีว  

เฝ้าอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆ อย่าไปคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้น ถ้ามันจะคิด ก็ให ้

มันคิดค�าว่าพุทโธๆ ไปแทนก็ได้ แต่ไม่ควร ควรจะท�าอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ถ้าจะดูลม ก็ดูไปอย่างเดียวจะดีกว่า จิตจะได้สงบ จะนิ่งได้ง่ายกว่า

นี่คือการท�าจิตใจให้สงบ เป็นการสร้างบ้านให้กับใจ เพราะถ้าเรา 

สามารถท�าใจของเราให้สงบได้แล้ว เวลามีเร่ืองอะไรเข้ามา มันจะ 

ไม่สามารถเข้ามาได้ เข้ามาไม่ถึงใจ เพราะว่าใจสงบ ใจไม่คิดถึงเรื่อง

ต่างๆ นั่นเอง ดังนั้น ขอให้เราฝึกท�าใจไว้ ฝึกสร้างเรือนใจไว้ให้ได้  

พอเรามีปัญหา เราจะได้มีที่หลบ พอเรื่องนั้นสร้างความวุ่นวายใจให้ 

กับเรา ก็หยุดคิดมัน พุทโธๆ ไปค�าเดียว เดี๋ยวความวุ่นวายก็หายไป  



ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

302

ส่วนเรื่องจะหายไม่หายนั้นไม่เป็นไร ขอให้ใจเราสงบก่อน ขอให้ใจเรา

สบายก่อน เพราะเม่ือใจเราสบายแล้ว เดีย๋วเราไปแก้ปัญหาได้ ปัญหานี้ 

แก้ไม่ยาก เพียงแต่ปล่อยมันเท่านั้นมันก็จบแล้ว อะไรจะเกิดมันก็เกิด  

ไม่ต้องไปหวง ไม่ต้องไปเสียดาย ที่เราแก้ปัญหาไม่ได้กันเพราะเรา

เสียดาย เราหวง เราอยากจะให้เขาอยู่กับเราอย่างนี้เป็นต้น แต่เขา 

ไม่ยอมอยู่กับเรา เราก็วุ่นวายใจ ทุกข์ใจ พอเราท�าใจให้เราสงบแล้ว  

เราก็รู้ว่าเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ เรามีความสุขมากกว่าเสียอีก พอเป็น

อย่างนัน้แล้ว เรากบ็อกว่าไปเลยๆ ไปได้เลย ไม่เป็นไร ฉนัอยู่ของฉนัได้  

นี่คือการสร้างเรือนใจเพื่อเป็นที่หลบภัยต่างๆ

ส่วนยารกัษาโรคของใจคอือะไร ยารกัษาโรคของใจ กค็อืปัญญา

นีเ่อง ปัญญาจะเป็นผูท้ีค่อยสอนให้เรารูจ้กัตดั รู้จกัปลง รู้จกัวาง ทกุวนัน้ี 

ทีจ่ติใจเราเป็นโรคกนักเ็พราะโรคเครยีด โรคเครยีดนีเ้ป็นโรคใจ เพราะใจ 

หลงยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็น

อย่างนี้ พอมันไม่เป็นไปตามที่ต้องการก็เครียดขึ้นมา ทุกข์ขึ้นมา จนถึง

อยากจะฆ่าตัวตายก็มี เพราะนี่คือโรคใจ เพราะขาดยา ไม่มีปัญญา 

พระพทุธเจ้าจงึทรงสอนให้เราเจรญิปัญญา ให้เรายอมรบัความจริง 

ว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด อะไรจะตายมันก็ต้องตาย อะไรจะอยู ่
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มันก็อยู่ อะไรจะไปมันก็ต้องไป เราไปห้ามมันไม่ได้ เหมือนฝนฟ้าแดด 

อย่างนี้เป็นต้น เราห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้ เราอยากให้ฝนมันตกไม่ได้  

ถ้ามันไม่ตก อยากอย่างไรมันก็ไม่ตก ถ้ามันจะตก ไปห้ามอย่างไรมัน 

ก็จะตกอยู่นั่นแหละ นี่คือความจริง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราใน

ชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้น มันจะมามันก็มา มันจะไปมันก็ไป ฉะนั้น เราจะ

ต้องสอนใจของเราไม่ให้ไปยดึไปตดิไปอยากกบัสิง่ต่างๆ เพราะใจของ

เรานี้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไร ขอให้มีปัจจัย ๔ ของใจเท่านั้น ขอให้

มีบุญ ขอให้มีศีล ขอให้มีสมาธิ ขอให้มีปัญญา แล้วรับรองได้ว่าอยู่ได้ 

นีค่อืการอยูข่องพระพทุธเจ้าของพระอรยิเจ้าทัง้หลาย ท่านอยูแ่บบนี้  

ท่านไม่ได้อยูก่บัสามกีบัภรรยา ไม่ได้อยูก่บัทรพัย์สมบตัข้ิาวของเงนิทอง 

ไม่ได้อยู่กับยศถาบรรดาศักดิ์ ท่านไม่ได้อยู่กับความสุขทางตา หู จมูก 

ลิ้น กาย แต่ท่านอยู่กับบุญ อยู่กับศีล อยู่กับสมาธิ อยู่กับปัญญาเท่านั้น 

ท่านมคีวามสขุมากกว่าพวกเราอีกเป็นหมืน่เป็นแสนเป็นล้านเท่า พวกเรา 

มีของมีอะไรมากกว่าท่านเป็นหม่ืนเป็นแสนเป็นล้านเท่า แต่เรากลับ 

มีความทุกข์มากกว่าท่านเป็นล้านเท่า เพราะไม่ว่าจะมอีะไรกต็าม มนัจะ

ต้องให้ความทุกข์กับเราเสมอ มีสามีก็ต้องทุกข์กับสามี มีภรรยาก็ต้อง

ทุกข์กับภรรยา มีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟน มีลูกก็ต้องทุกข์กับลูก มีอะไร
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กต้็องทกุข์กบัมนัทัง้นัน้ ถ้าไม่มไีด้จะดกีว่า น่ีแหละคอืปัญญาคอืยารักษา

โรคใจของเราไม่ให้เครียด ไม่ให้วุ่นวาย ไม่ให้ทุกข์ ถ้าเรามีปัญญาแล้ว 

ใจของเราจะไม่ทุกข์กับอะไรทั้งสิ้น เราจะสามารถอยู่ได้อย่างเป็นปกติ 

ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องวุ่นวายกับอะไรทั้งสิ้น 

นี่แลคือสาเหตุที่ท�าไมพวกเราจึงต้องมาท�าบุญให้ทานกัน ต้องมา 

รักษาศีลกัน ต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน ต้องน่ังสมาธิ ต้องเจริญ 

ปัญญากนั กเ็พราะสิง่เหล่านีเ้ป็นปัจจัย ๔ ของใจนัน่เอง ทีจ่ะดแูลรกัษาใจ 

ให้อยู่อย่างสุขอย่างสบาย แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ภัยอันตราย 

ทั้งหลายทั้งปวง นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเรา 

ปฏิบัติกันอย่างสม�่าเสมอ จึงขอให้ท่านได้น�าเอาเรื่องที่ท่านได้ยินได้ฟัง

ในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขและความปลอดภัย

จากทุกข์ภัยทั้งหลายที่จะตามมาต่อไป 

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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วนันีเ้ป็นวนัท่ีท่านทัง้หลายได้ต้ังใจมาวดัเพือ่มาสร้างบญุสร้างกศุล 

เพราะบญุและกศุลเป็นเหตปัุจจยัทีส่�าคัญต่อการอยูอ่ย่างร่มเยน็เป็นสขุ 

ต่อความเจริญก้าวหน้า ต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจ 

ทัง้หลาย พระพุทธเจ้าจงึทรงสอนให้พทุธศาสนกิชนหม่ันสร้างบุญสร้างกศุล

อยู่เสมอ บุญและกุศลนี้เป็นค�าพูดที่ใช้คู่กัน แต่มีความหมายที่ต่างกัน 

บญุนี ้แปลว่าความสขุใจ กศุลนี ้แปลว่าความฉลาด แปลว่าปัญญา 

ดงันัน้ เวลาเราท�าอะไร เราต้องเข้าใจว่าเราก�าลังท�าอะไรอยู่ ท�าบญุหรือ

สร้างกศุล ถ้าบญุนีก้ห็มายถงึการสร้างความสขุให้กบัใจของเรา การทีใ่จ 

ของเราจะมคีวามสขุได้กต่็อเมือ่เราได้ให้ความสุขแก่ผูอ้ืน่ ช่วยเหลือผูอ้ืน่  

สงเคราะห์ผู้อื่น ถึงจะท�าให้ใจของเรามีความสุข เช่น การดูแลบิดา

มารดา ผู้มีพระคุณ เลี้ยงดูลูกหลาน ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ที่มีวัย 

สูงอายุที่ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ การช่วยเหลือบุคคลเหล่าน้ันโดยที ่

เราไม่ได้เรียกร้องสิง่ตอบแทนเลยถงึจะเรยีกว่าเป็นบญุ เป็นความสขุใจ 

แต่ถ้าเราท�าแล้วเราหวังผลตอบแทน เช่น เลีย้งดพู่อแม่เพราะอยาก

จะได้มรดก อย่างนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ให้มรดก ก็จะเสียใจ หรือพ่อแม ่

จะเอาเงินไปท�าบุญ ก็ไม่อนุโมทนาดีอกดีใจมีความสุขใจไปด้วย เพราะ

เสียดายเงิน เพราะคิดว่าเงินของพ่อแม่นั้นเป็นของตนเอง อยากจะให้
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พ่อแม่เก็บเอาไว้ พอพ่อแม่ตายไปจะได้เป็นของตน ถ้าดูแลพ่อแม่ใน

ลักษณะนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการท�าบุญ ไม่ถือว่าเป็นความกตัญญูกตเวที 

ถ้าจะให้เป็นบญุเป็นความกตญัญกูตเวท ีต้องท�าโดยไม่หวงัผลตอบแทน

จากพ่อจากแม่เลย เพราะคิดว่าพ่อแม่ก็ให้มามากแล้ว ให้ชีวิตเรามานี้ 

ก็เหลือเฟือแล้ว เลี้ยงดูเรามาจนเจริญเติบโตเป็นรูปเป็นร่างเป็นคน 

มีความสุขอยู่อย่างปัจจุบันนี้ ก็ถือว่าให้มามากเกินความปรารถนาแล้ว 

ดังน้ัน ไม่ควรท่ีจะคิดไปถึงเรื่องมรดกที่พ่อแม่มีอยู่ ถ้าพ่อแม่มีความ

ยินดีที่จะยกมรดกให้กับการท�าบุญก็ควรจะอนุโมทนาด้วย เพราะเรา 

จะได้บญุไปกบัท่านด้วย แต่ถ้าเราไม่ยนิด ีเรามคีวามรู้สึกน้อยอกน้อยใจ 

เสียอกเสียใจที่อุตส่าห์เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดี แต่พ่อแม่กลับไม่ให้เงิน 

ให้ทองกับตนเลย อย่างนี้ก็ไม่เป็นบุญ เป็นความทุกข์ขึ้นมา 

ดังนั้น เวลาเราท�าบุญขอให้เราท�าด้วยการเสียสละจริงๆ ท�าเพื่อ 

ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่หวังผลตอบแทนจากผู้หน่ึงผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นใน 

ลกัษณะใดกต็าม แม้กระทัง่ค�าว่าขอบคณุกไ็ม่ปรารถนา แต่กไ็ม่ปฏเิสธ 

ถ้าผูอ่ื้นเขามจิีตเมตตากรณุา เขาอยากจะให้อะไรเป็นสิง่ตอบแทน เราก็

รบัไว้เพือ่ไม่ให้เป็นการเสยีมารยาท ถ้าเราไม่ต้องการจรงิๆ เราก็เอาไป 

ท�าบุญท�าทานต่อก็ได้ แต่ไม่ควรปฏิเสธความปรารถนาดีความเมตตา
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ความหมายของการท�าบุญ 
คือให้เล็งประโยชน์ของผู้รับ

ให้เขาได้รับความสุข 
ควรจะท�าด้วยความพิถีพิถัน 

ด้วยความตั้งอกตั้งใจ 
และท�าให้ดีที่สุด 
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กรุณาของผู้อื่น เพราะจะท�าให้เขาไม่ได้บุญ และท�าให้เขาเสียใจ และ

จะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ดังนั้น ถึงแม้ว่าเราจะท�าด้วยความบริสุทธ์ิใจ เราไม่ต้องการผล

ตอบแทน แต่เมื่อได้รับเมื่อมีผู้ให้ ก็ขอรับไว้เพื่อเป็นการฉลองศรัทธา

ของผู้ให้ เช่น พระภิกษุนี้ เมื่อญาติโยมน�าข้าวของกับข้าวกับปลาต่างๆ  

มาถวาย ความจริงรับไว้แล้วก็ฉันเองใช้เองไม่ได้หมด แต่ก็ต้องรับไว ้

เพื่อเป็นการอนุโมทนาบุญของศรัทธาญาติโยม เป็นการฉลองศรัทธา

เพื่อให้ญาติโยมได้มีบุญได้มีความสุข ส่วนสิ่งท่ีได้รับมานั้นก็เอาไป

ท�าประโยชน์ต่อได้ เอาไปท�าบุญอีกต่อหนึ่งก็ได้ มีคนอื่นเดือดร้อน 

ก็สงเคราะห์กันไป ช่วยเหลือกันไป 

นี่คือลักษณะของการท�าบุญ ท�าเพื่อความสุขใจ ไม่ได้ท�าเพ่ือ

ผลตอบแทนจากผู้อื่น ถ้าเราท�าด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ต้องการหวัง 

สิ่งตอบแทนเลย เช่น เราเล้ียงดูพ่อแม่เราอย่างเต็มที่โดยไม่หวังรับ 

มรดกเลย ถ้าพ่อแม่อยากจะให้มรดกกับพ่ีกับน้องคนอ่ืนก็จะไม่เสียใจ

จะอนุโมทนายินดีด้วย จะมีความสุขใจด้วย เพราะท�าเพื่อตอบแทน 

บุญคุณที่ท่านให้ชีวิตเรามา ไม่มีอะไรจะมีคุณค่าย่ิงกว่าชีวิต ถ้าไม่มี
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ชีวิตแล้วต่อให้มีสมบัติกองเท่าภูเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไร ดังนั้น ขอให้

เราคิดว่าเราได้รับมรดกอันเลิศแล้วจากพ่อจากแม่มาก็คือการมีชีวิตอยู่

จนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น เราไม่ควรที่จะหวังอะไรจากพ่อจากแม่อีกในการ 

ที่เราจะตอบแทนบุญคุณของท่าน ขอให้เราถือว่าการตอบแทนบุญคุณ

ของท่านนั้นเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับเรา เป็นการพัฒนาตัวเรา

ให้สูงขึ้นให้ดีขึ้น ซึ่งมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งตอบแทนที่คุณพ่อคุณแม่จะให้ 

กับเราได้ เพราะคนเราจะสูงหรือจะต�่าน้ันอยู่ที่จิตใจ จิตใจที่มีความ 

เสียสละ จิตใจที่มีความเมตตากรุณา ย่อมเป็นจิตใจที่มีความสูงกว่า

จิตใจที่ไม่มีการเสียสละ ไม่มีความเมตตากรุณา 

นีค่อืความหมายของการท�าบญุ คอืให้เล็งประโยชน์ของผูรั้บให้เขา 

ได้รับความสุข ควรจะท�าด้วยความพิถีพิถัน ด้วยความตั้งอกตั้งใจ และ

ท�าให้ดีที่สุด อย่าท�าแบบสักแต่ว่าท�า ท�าเพราะเขาสอนมาให้ท�าก็ท�าไป  

แต่ท�าด้วยความฝืนใจ ของที่จะให้แทนที่จะให้ของดีๆ ก็ให้ของท่ีไม่ดี 

ของท่ีตนเองไม่ใช้แล้ว อย่างนี้เป็นต้น แทนที่จะซ้ือของดีๆ ให้กับเขา 

มอบของดีๆ ของที่เรารักให้กับเขา เรากลับให้ของที่เราไม่ต้องการแล้ว 

เป็นเหมือนกับทิ้งของไป ถ้าอย่างนี้ใจจะไม่มีความสุขเท่ากับการให้สิ่ง 

ที่เรารัก 
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สิง่ไหนทีเ่รารักมากเท่าไหร่แล้ว เราสามารถให้กับผูอ้ืน่ได้ เราจะยิง่

มคีวามสขุใหญ่ เช่น เรารกัสามีหรอืเรารกัภรรยา ถ้าเกดิสามหีรือภรรยา 

อยากจะไปมีคู่ใหม่ เราก็ให้เขาไป เราให้ด้วยความรักจริงๆ เพราะเรา 

รักเขา เมื่อเขามีความสุข เขาอยากจะมีความสุข แล้วไปมีคนอื่นแล้ว

ท�าให้เขามีความสุข เราก็ให้เขาไป ถ้าเราให้เขาได้แล้ว เราจะมีความ

สุขใจไม่เสียใจ แทนที่จะมาร้องห่มร้องไห้ โกรธเกลียดกัน อาฆาต

พยาบาทกัน กลับมีความสุขใจที่เห็นคนที่เรารักนั้นมีความสุข แต่ถ้าเขา

จากเราไปแล้ว เราเกิดความโกรธ ความเกลียด ความอาฆาตพยาบาท 

แสดงว่าเราไม่ได้รักเขาจริง เราเพียงต้องการเขาเพื่อที่จะมารับใช้เรา

เท่านั้นเอง พอเราสูญเสียเขาไป เราก็เกิดความเสียอกเสียใจเสียดาย 

เหมือนกับเราเสียสมบัติไปชิ้นหนึ่ง 

แต่ถ้าเรารักเขาจริง เราอยากจะให้เขามีความสุข ถ้าเขาท�าอะไร

แล้วเขามีความสุข แล้วก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อน ไม่ไปเบียดเบียน 

ผู้อื่น ก็ควรจะอนุโมทนายินดีด้วย แล้วเราจะมีความสุขตาม แล้วเราจะ

เป็นคนทีส่งู เป็นคนทีน่่าเคารพนบัถือ เป็นคนทีเ่สียสละ แต่ถ้าเราไม่ยนิดี 

เราเกิดความโกรธ บางทีเราอาจจะต้องไปท�าบาปท�ากรรมถึงกับฆ่าคน

ที่เรารักไปก็ได้ทั้งๆ ที่เรารักเขา แต่เป็นเพราะว่าเรารักเขาไม่จริง หรือ
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รักไม่เป็น รักด้วยความหลง คืออยากจะให้เขาอยู่กับเรา ถ้าเป็นอย่างนี้ 

แล้วก็จะไม่ถือว่าเป็นบุญ

ถ้าอยากจะให้เป็นบุญก็ต้องยินดี ถ้าอยากจะไปเมื่อไหร่ ไปได้เลย 

เปิดประตูบ้านบอกไปได้เลย จะท�าอะไรก็ได้ ถ้าอย่างน้ีแล้วเขามักจะ 

ไม่ไปกนั ส่วนใหญ่ทีเ่ขาอยากจะไปกนัเพราะเขาเบือ่เรา เพราะเราคอย

ไปจ�้าจี้จ�้าไช ไปบีบบังคับชีวิตของเขามากจนเกินไปจนเขาไม่มีความสุข  

เขาจะท�าอะไรนิดอะไรหน่อยก็สงสัยว่าเขาจะไปท�าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดี  

แล้วก็ต่อว่าต่อขาน เจอหน้ากันทีไรแทนที่จะให้ความสุขต่อกัน กลับให้

ความทกุข์ต่อกนั ถ้าอย่างนัน้แล้วใครอยากจะอยูก่บัเรา แต่ถ้าเราเป็นคน 

ใจกว้าง ไม่คิดไปในทางอกุศล เราเคารพกัน ให้เกียรติต่อกัน ไม่สงสัย

ว่าเขาจะไปท�าในส่ิงที่มิดีมิร้าย ถ้าเราไม่เห็นกับตา เราก็อย่าไปคิดให ้

เสยีเวลา ปล่อยให้เขามคีวามเป็นอสิระในการด�ารงชีวติของเขา เขาต้อง

ไปท�างานท�าการ เขาต้องไปมีสมาคมกับเพื่อนฝูงของเขา เราก็ควรจะ

ปล่อยให้เขาไป ไม่ใช่บบีบงัคบัเขาเป็นเหมอืนกับนักโทษทีเ่ราเป็นเหมอืน

ผู้คุมหรือเป็นยามคอยเฝ้าเขาอยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะ

เบือ่กบัการทีจ่ะต้องอยูกั่บเรา แทนทีอ่ยากจะกลบับ้าน เขากไ็ม่อยากจะ

กลับบ้าน เพราะเขากลับบ้านแล้วไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ 
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แต่ถ้าเราเป็นคนใจกว้างแล้ว ปล่อยให้เขาท�าอะไรได้ตามอิสระ

เสรีภาพเหมือนกับตอนที่เราไม่ได้อยู่ร่วมกัน เขาจะไปเที่ยวไหนกับ

เพื่อนฝูง เขาจะกลับบ้านดึกบ้าง ไม่กลับบ้านบ้าง ก็ปล่อยให้เขาไปตาม

เรือ่งของเขา เพราะเรามสีญัญาทางด้านจติใจกนัอยูแ่ล้วว่าเราเป็นสามี

ภรรยากัน เรารู้หน้าที่ของกันและกันว่าควรจะต้องท�าอย่างไร ถ้าเขา 

ไปท�าละเมิดหรือท�าผิดหน้าที่ของเขา ความเสียหายมันก็อยู่ที่ตัวเขา  

ไม่ได้อยูท่ี่ตวัเรา แล้วถ้าเรารูเ้รากจ็ะได้รูว่้าเขาไม่ได้เป็นคูข่องเรา เขาไม่ได้ 

เป็นคนของเรา ถ้าเป็นอย่างนัน้กใ็ห้เขาไปเลย สูอ้ยูค่นเดยีวดกีว่า อยูก่บั 

คนที่ไม่ดีแล้วมีแต่ความทุกข์ อยู่ไปท�าไม หัดอยู่คนเดียวดีกว่า เพราะ

คนอยู่คนเดียวได้นี้มีความสุขยิ่งกว่าอยู่กันสองคนหรือสามคน เพราะ

อยู ่กันสองคนก็ต้องแบ่งใจให้กัน แทนที่เราจะท�าอะไรตามใจเรา 

ตลอดเวลา เราก็ท�าไม่ได้ ต้องขออนุญาตจากเขา เวลาเขาจะท�าอะไร 

เขากต้็องขออนญุาตจากเรา เวลาเราอยากจะท�าสิง่นีแ้ต่ถ้าเขาอยากจะ

ท�าอีกอย่างหนึง่ เรากต้็องเสยีสละ อย่างนีสู้อ้ยูค่นเดยีวดีกว่า อยากจะกนิ  

อยากจะนอน อยากจะท�าอะไรเมือ่ไหร่เวลาใด ไม่ต้องไปขออนุญาตใคร 

ท�าได้ทันที ท�าได้อย่างสบายอกสบายใจ 

แต่เราต้องรู้จักวิธีอยู่คนเดียวให้ได้ เราต้องมีกุศล คือเราต้อง

มีความรู้ในการอยู่คนเดียว เพราะว่าการอยู่คนเดียวนี้ก็อยู่ได้อย่าง 
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มีความสุข และมีความสุขมากกว่าอยู่กับสองคนสามคนเสียด้วยซ�้าไป 

ดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านอยู่คนเดียว ท่านอยู่แบบ

ตามล�าพัง เพราะท่านได้ค้นพบวิธีที่จะท�าให้อยู่อย่างมีความสุขได้ ก็คือ

การท�าจิตใจให้สงบด้วยการปล่อยวาง ไม่ไปแสวงหาความสุขจากสิง่อ่ืนๆ 

สิ่งต่างๆ ภายนอกใจ ไม่ไปแสวงหาความสุขจากการมีคู่ครอง มีสามี 

มภีรรยา มสีมบตัข้ิาวของเงนิทอง มตี�าแหน่งหน้าที ่มยีศถาบรรดาศกัดิ์ 

สิ่งเหล่านี้ถึงแม้จะเป็นความสุข แต่ก็เป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่  

มีความทุกข์เป็นเงาตามตัว ได้อะไรมาแล้วก็ไม่มีความมั่นใจว่าจะอยู่

กบัเราไปตลอดหรือไม ่เพราะทุกสิง่ทกุอย่างนั้นอยูภ่ายใตก้ฏของความ

ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีมาได้ ก็มีไปได้ แล้วเมื่อไปแล้วก็จะท�าให้เราต้อง

เสยีใจ เวลามเีงนิมทีองเรากด็อีกดใีจกัน พอเงินทองหมดไปกเ็ศร้าสร้อย 

หงอยเหงา ไม่มีความสุข เพราะส่ิงเหล่านี้เขาไม่ได้อยู่คงเส้นคงวา 

อยู่กับเราไปตลอด

พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยปัญญา จึงทรงสละราชสมบัติ  

สละภรรยา สละลูก แล้วก็ออกแสวงหาความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข ์

ตามมา เป็นความสขุทีจ่ะอยูต่ดิไปกบัตนไปตลอดชวิีตไปตลอดอนนัตกาล  

ก็คือความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางส่ิงต่างๆ ในโลกนี้ ไม่หวังพึ่ง

อะไรในโลกนี้ให้ความสุขกับตน หวังอย่างเดียวก็คือที่สงบสงัดที่ไม่มี 
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ความวุน่วาย แล้วกใ็ช้สติปัญญาข่มใจให้ระงบัความอยากความต้องการ

ต่างๆ เมื่อสามารถระงับดับได้แล้ว ต่อไปก็จะไม่มีความอยากอีกต่อไป  

เมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องไปแสวงหาอะไร 

มาให้วุ่นวายใจ ก็จะอยู่ตามล�าพังได้ไปตลอด เช่น พระพุทธเจ้าและ 

พระอรหนัต์ทัง้หลาย หลงัจากทีท่่านได้ปฏบิตัจินสามารถก�าจดัความอยาก  

ความโลภ ความโกรธ ความหลงต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้แล้ว 

ท่านก็ไม่ได้กลับไปอยู่กับสภาพเดิมอีกต่อไป ไม่เคยคิดอยากจะกลับไป 

อยู่ในวัง ไม่เคยคิดอยากจะกลับไปอยู่ตามบ้านช่องบ้านเรือนกับลูก

ภรรยา เพราะมองแล้วเหน็ว่ามแีต่ความทกุข์ มแีต่ความวุน่วาย อยูก่บัใคร 

กต้็องทกุข์กบัเขา ถ้ารกัเขากต้็องเป็นห่วงเป็นกงัวลกบัเขา ถ้าเกลียดเขา 

เวลาเจอหน้าเขาทีไรก็มีความทุกข์ขึ้นมาทันที 

ดงันัน้ เราจงึต้องศกึษาต้องฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าเราอยากจะได้พบ

กับความสุขอีกแบบหนึ่ง ความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น อยู่คนเดียว 

นี่แหละดีท่ีสุด เพราะจะได้ไม่ต้องกังวล ถ้าอยู่สองคนก็ต้องกังวลว่า 

จะอยู่กันไปถึงไหน จะจากกันอย่างไร จะจากกันเมื่อไหร่ แต่ถ้าอยู ่

คนเดียวก็ไม่มีความกังวลเหล่านี้ แต่โดยธรรมชาติของใจที่มีความโลภ

ความอยากนัน้ย่อมอยูค่นเดยีวไม่ได้ เราจงึต้องอาศัยปัญญาหรอืกศุลนี ้
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เป็นตวัท่ีจะมาปราบ และอาศยับญุเป็นเครือ่งหล่อเลีย้งจติใจในขณะทีเ่รา 

ก�าลังก�าจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ถ้าเรา 

ไม่มีบุญกุศลก็เหมือนกับทหารที่ออกรบแต่ไม่มีเสบียง ไม่มีอาหาร 

รับประทาน ก็จะไม่มีก�าลังที่จะต่อสู้กับข้าศึกศัตรู แต่ถ้าทหารมีเสบียง

มอีาหารพร้อมเพรยีง ได้รบัประทานอาหารเตม็ที ่กจ็ะมกี�าลงัวงัชาทีจ่ะ

ต่อสูก้บัข้าศกึศตัรไูด้ ฉนัใด การทีจ่ะก�าจดัศตัรทูีส่ร้างความทกุข์ สร้าง

ความวุ่นวายใจ สร้างความอยากต่างๆ ให้หมดไปได้ ก็ต้องอาศัยบุญ

คือความสุขใจเป็นเครื่องสนับสนุน

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราท�าทาน ให้เราเสียสละ ให้เรา 

ช่วยเหลือผู้อื่น ท�าประโยชน์ท�าความสุขให้กับผู้อ่ืนโดยที่ไม่หวังผล

ตอบแทนจากผูอ้ืน่ แล้วกใ็ห้เรามีศลี คอืไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ เพราะเมือ่เรา

ไม่เบยีดเบยีนผูอ่ื้นแล้ว ใจของเรากจ็ะไม่วุน่วาย จะไม่ทกุข์ จะไม่หวาดกลวั 

กับผลที่ตามมา เวลาท่ีเราท�าอะไรกับใครไว้ เราจะรู้สึกไม่สบายใจ  

เราจะมีความหวาดระแวงว่าเราจะต้องใช้กรรมเมื่อไหร่ ท�าผิดศีลแล้ว 

จะท�าให้จติใจวุน่วาย ไม่มคีวามสุข การรกัษาศลีได้ก็เป็นการให้ความสขุ 

กบัใจ ให้ความมัน่ใจกบัใจ ให้พลงักบัจติใจทีจ่ะเดนิหน้าต่อสูก้บัความโลภ  

ความโกรธ ความหลง กับความอยากต่างๆ ของตนได้ 
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นีค่อืความสขุหรอืบญุมอียู ่๒ ระดบั บญุทีเ่กดิจากการให้ทาน และ

บญุทีเ่กดิจากการรกัษาศลี ส่วนกศุลหรอืความฉลาดนีก้เ็กดิขึน้ด้วยการ

ฟังเทศน์ฟังธรรม แล้วน�าเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นไปคิดไปพิจารณาอยู่

เรือ่ยๆ เช่น วนันีไ้ด้ยนิได้ฟังเรือ่งบญุเรือ่งกศุลแล้วกเ็อาไปคดิต่อ เพราะ

ถ้าเราไม่คิด เดี๋ยวก็จะลืมไป จะจ�าไม่ได้ เมื่อจ�าไม่ได้ก็จะไม่ได้ท�า หรือ 

ถึงแม้ว่าจ�าได้แล้ว บางทีก็ยังท�าไม่ได้เพราะใจไม่มีก�าลัง เช่น เรารู้ว่า 

เลีย้งดพู่อแม่นีด้โีดยทีไ่ม่หวงัผลตอบแทน ไม่หวงัมรดก พ่อแม่จะให้มรดก 

กับใครเราก็จะยินดีด้วย แต่พอถึงเวลาที่เกิดขึ้นจริงๆ เราก็ท�าใจไม่ได้  

พอเห็นพ่อแม่ยกสมบัติให้กับคนนั้นคนนี้ ไม่ให้กับเรา เราก็จะรู้สึก 

น้อยเนื้อต�่าใจ คิดว่าพ่อแม่ไม่รักเรา ไม่เห็นความดีงามของเรา 

ถ้าเราอยากจะท�าใจได้ เราก็ต้องเจริญสมถภาวนา คือท�าจิตใจ

ของเราให้สงบ เพราะถ้าเราท�าจิตใจของเราให้สงบแล้ว ใจของเราจะ

ไม่หวิไม่อยากกบัอะไร เวลาพ่อแม่จะให้เงนิทองกบัใครไป เราจะไม่รูส้กึ 

เสียดาย เพราะเราไม่ได้อยากได้เงินทองก้อนนั้นแล้วนั่นเอง เพราะใจ 

ของเรามีความสุข มีความอิ่ม มีความพออยู่ในตน

นี่คือการที่จะท�าให้กุศลนี้เป็นผลขึ้นมาได้ นอกจากการได้ยิน 

ได้ฟัง แล้วน�าเอาไปคิดพิจารณาแล้ว เรายังต้องมาภาวนาท�าจิตใจ
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ให้สงบด้วย เพราะถ้าจิตใจเราไม่สงบ จะมีความโลภ มีความอยาก  

มีความหลง พอพ่อแม่ยกสมบัติให้กับคนอื่น เราก็จะเสียอกเสียใจ  

เราจะเกดิความโกรธขึน้มาได้ แต่ถ้าเราท�าจติใจของเราให้สงบเยน็แล้ว 

ไม่ว่าใครจะท�าอะไร จะไม่มีปัญหากับเราทั้งสิ้น นอกจากการเลี้ยงด ู

พ่อแม่แล้วก็ไม่หวงัผลตอบแทนแล้ว เรือ่งอย่างอืน่กเ็ช่นเดยีวกนั สิง่ทีไ่ม่ด ี

ทั้งหลายที่เรารู้ว่ายังมีอยู่ในตัวเรา เช่น ความโลภก็ดี ความโกรธก็ด ี

หรือความยินดีในสิ่งที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ เช่น ยินดีในสุรายาเมา  

ในการเที่ยวกลางคืน หรือการกระท�าผิดศีลต่างๆ เช่น พูดปด หรือ

ประพฤติผิดประเวณี ลักทรัพย์ของผู้อ่ืน ถึงแม้เรารู ้ว่ามันเป็นส่ิง 

ทีไ่ม่ด ีแต่ถ้าจติใจของเราไม่มคีวามสงบ เราจะไม่สามารถหกัห้ามจติใจ 

ของเราได้ เวลาเกิดความอยากจะท�าส่ิงที่ไม่ดีก็ไม่สามารถหยุดมันได้ 

แต่ถ้าเราได้ภาวนาท�าจิตใจของเราให้สงบแล้ว ถ้าเราอยากจะเลิกบุหรี่ 

เราก็เลิกได้ เลิกสุรา เราก็เลิกได้ เลิกอะไรก็ได้เลิกได้หมดเลย เพราะ

ใจของเราไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องไปพ่ึงสิ่งต่างๆ เหล่านั้นอีกแล้ว  

ใจของเรามีความสุขมีความพออยู่ในใจแล้ว ไม่ต้องการอะไรอีก 

นี่คือกุศลที่จะเกิดขึ้นนั้นต้องเป็น ๓ ระดับด้วยกัน เบื้องต้นก็คือ

เกิดจากการได้ยินได้ฟัง เช่น วันนี้เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน เราได้
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เรียนรู้ถึงวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเรา วิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆ 

ให้หมดไป เมื่อเรารู้แล้วเราก็น�าเอาไปคิดต่อ ถ้าเราไม่คิดเดี๋ยวเราก็ลืม 

แล้วเราก็จะกลับไปท�าในสิ่งเดิมๆ อีก ชีวิตของเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลง 

ไม่ก้าวหน้า แต่ถ้าเราเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ เช่น เลี้ยงดูพ่อแม่

โดยไม่หวงัผลตอบแทน พ่อแม่จะเอาเงินเอาทองไปให้ใครกเ็ป็นเร่ืองของ

พ่อแม่เขา ไม่ใช่เรื่องของเรา หรือเรื่องของการเลิกบุหรี่ เลิกสุรายาเมา  

เลกิอบายมุขท้ังหลาย กเ็ช่นเดยีวกนั เรารูว่้าเป็นสิง่ทีไ่ม่ด ีเราควรจะเลกิ  

แต่เราพยายามเลิก ถ้าใจเราไม่มีความสงบพอก็จะเลิกไม่ได้ แต่ถ้า 

เรามีความสงบแล้ว พอเรารู้ว่าอะไรไม่ดี เราก็เลิกได้ พอเรารู้ว่าอะไรดี

เราก็ท�าได้ ถ้าเรายังท�าไม่ได้ก็แสดงว่าใจเรายังมีความสงบไม่พอ 

ถ้ามีความสงบไม่พอ เราก็ต้องสร้างความสงบให้กับใจ พยายาม

ปฏิบัตินั่งสมาธิด้วยวิธีสวดมนต์ไปพลางๆ ก่อนก็ได้ หรือจะก�าหนด

พุทโธๆ ไปภายในใจก็ได้ หรือจะก�าหนดดูลมหายใจเข้าออกไปเร่ือยๆ 

โดยมีสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่น ให้อยู่กับงานที่เราก�าหนดให้ 

ใจท�าในขณะนั้น ถ้าสวดมนต์ก็สวดมนต์อย่างเดียว ถ้าพุทโธก็พุทโธ 

อย่างเดียว ถ้าดูลมหายใจก็ดูลมหายใจอย่างเดียว ถ้าท�าไปอย่างน้ีได้ 

โดยต่อเนื่อง จิตไม่แว๊บไปคิดเรื่องอื่นแล้ว ไม่นานจิตก็จะสงบตัวลง  
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พอสงบแล้ว ทุกอย่างก็จะหยุด ความโลภก็จะหยุด ความโกรธก็จะหยุด 

ความหลงก็จะหยุด ความอยากต่างๆ ก็จะหยุด 

เม่ือเราสามารถหยุดส่ิงเหล่านี้ได้แล้ว ต่อไปเราจะหยุดท�าอะไรที่ 

ไม่ดี เราก็จะหยุดได้ เวลาโกรธ อยากจะหยุดโกรธก็หยุดได้ เวลาโลภ 

อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หยุดได้ เพราะเรามีเบรคนั่นเอง เบรคก็คือ

สมาธินี่เอง นี่แหละเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุด ในเรื่องของกุศล 

คือความฉลาด เรารู้ดีรู้ชั่วแล้วแต่เรายังท�าไม่ได้เพราะเราไม่มีเบรค  

เราจงึต้องสร้างเบรคกันขึน้มา พยายามท�าสมาธใิห้มาก สวดมนต์ให้มาก  

มีเวลาว่างแทนที่จะไปเล่นไปดูหนังดูละครซึ่งเป็นเรื่องซ�้าซากแล้วก็ 

ไม่เกิดประโยชน์อะไร ท�าให้จิตใจฟุ้งซ่านไปเปล่าๆ สู้มาท�าจิตใจให้สงบ

ด้วยวธิกีารสวดมนต์ไปก่อนในเบือ้งต้นกไ็ด้ หรือถ้าเราจะบริกรรมพุทโธ

ไปเลยก็ได้ หรือดูลมหายใจเข้าออกไป ท�าไปเรื่อยๆ มีเวลาว่างเมื่อไหร่

ขอให้ท�าไป ท�ามากเท่าไหร่ใจก็จะสงบมากขึ้นเท่านั้น แล้วต่อไปเราจะ

สามารถระงบัยบัยัง้ใจของเราได้เวลาเกิดความโกรธ เวลาเกดิความโลภ 

หรือเวลาที่เราอยากจะท�าความดีแต่เมื่อก่อนนี้เราท�าไม่ได้ เช่น เลี้ยงดู 

พ่อแม่ของเราโดยไม่หวังผลตอบแทน ต่อไปเราจะท�าได้ แล้วเราจะมี

ความสุข แล้วเราจะเป็นคนที่น่านับถือน่าเคารพ จะเป็นคนที่มีแต่คน

ยกย่องสรรเสริญ 
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นีเ่ป็นสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้จากการบ�าเพญ็บญุและกศุลดังทีท่่านทัง้หลาย 

ได้มาบ�าเพ็ญกันในวันนี้ วันนี้ท่านก็ได้บ�าเพ็ญบุญด้วยการท�าบุญ 

ถวายทาน ได้รักษาศีล ได้สร้างกุศลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรม แต่ท่าน

ยังต้องน�าเอาไปท�าต่ออีก ฟังไปแล้วเราต้องน�าเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆ เพื่อ

ไม่ให้ลืม เมื่อเราคิดอยู่เรื่อยๆ มันอยู่กับใจเรา พอถึงเวลาเราก็จะได ้

ท�ามัน พอถึงเวลาจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ เราก็จะยินดีท่ีจะเลี้ยงดูพ่อแม่  

แต่ถ้าเรายังท�าใจไม่ได้ แสดงว่าความสงบยังไม่พอ เราก็ต้องพยายาม

สร้างความสงบให้มีมากยิ่งขึ้นไป เมื่อมีความสงบมากขึ้นเท่าไหร่แล้ว 

เราจะท�าได้ เราจะเสยีสละได้ เราจะตดัได้ ตดัความโลภ ตดัความโกรธ 

ตัดความหลง ตัดอบายมุขต่างๆ ได้

ทกุสิง่ทกุอย่างน้ีอยูท่ี่ตัวเราเท่าน้ัน ไม่มีใครท�าแทนเราได้ การกระท�า 

ก็อยู่ท่ีตัวเรา ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับตัวเรา สิ่งเหล่านี ้

ไม่มใีครให้กบัเราได้ การทีจ่ะท�าให้เราเป็นคนดนีัน้ พ่อแม่ท�าให้เราไม่ได้  

สามีภรรยาท�าให้เราไม่ได้ เพื่อนฝูงท�าให้เราไม่ได้ พระสงฆ์องค์เจ้า

พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ก็ท�าให้เราไม่ได้ มีเราเท่านั้นที่ท�าได้ ถ้าเรา 

ไม่ท�า เราก็ไม่มีทางที่จะดีได้ 
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จึงขอฝากเร่ืองของการมาวัดอย่างสม�่าเสมอ มาสร้างบุญสร้าง

กุศลน้ี ให้ท่านได้น�าไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะ

ตามมาต่อไป 

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอกุศล

ผลบุญท่ีท่านได้มาบ�าเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่

ความสขุความเจรญิทัง้ในทางโลกและในทางธรรมโดยทัว่หน้ากนัเทอญ
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วันน้ีเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาท�าความดีให ้

ถงึพร้อม เพราะมคีวามเช่ืออย่างแรงกล้าในพระพทุธศาสนา ในพระพทุธเจ้า 

พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นสิ่งที่เลิศส่ิงที่ประเสริฐที่สุด มีคุณค่า 

ยิ่งกว่าเพชรนิลจินดาต่างๆ ในโลกนี้ 

เพชรนิลจินดาที่แท้จริงก็ไม่ใช่เป็นอะไร เป็นเพียงธาตุ เป็นเพียง

ก้อนหินเท่านั้นเอง เพียงแต่พวกเราไปหลงสมมติกันว่าเป็นของมีค่า 

ขึ้นมา มีราคาขึ้นมา แต่ความจริงแล้วถ้าเกิดเราไปหลงทางอยู่ในป่า  

อดข้าวสัก ๓-๔ วัน ถ้าเวลาไปเจอเพชรกับไปเจอกล้วย เราจะเลือกเอา 

อะไร ถ้าเราเอาเพชรก็แสดงว่าเราโง่เพราะกนิไม่ได้ กม็แีต่จะตายลกูเดยีว  

มีเพชรแต่ไม่สามารถที่จะรักษาชีวิตร่างกายของตนเองได้ คนฉลาด 

ก็ต้องเลือกเอากล้วยก่อนเพราะกล้วยมันกินได้ กินแล้วท�าให้ร่างกาย 

มกี�าลงัวงัชาสามารถทีจ่ะเดนิทางต่อไปได้ จนในทีสุ่ดสามารถพ้นจากป่า 

จากเขาได้ แต่ถ้าเอาเพชรไปอย่างเดียว ไม่เอากล้วย เดี๋ยวเดินไปไม่ 

กี่ก้าวก็ต้องเป็นลมล้มตายไป ฉันใด เพชรนิลจินดาในโลกนี้หรือทรัพย์

สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ในโลกนี้ที่พวกเราหลงว่าเป็นของวิเศษ

กันนั้น ความจริงก็เป็นเหมือนกับเพชรในป่าที่เราเดินหลงทาง มันไม่มี

ประโยชน์อะไรกบัจิตใจของเรา ไม่เหมอืนกบักล้วย ไม่เหมอืนกบัธรรมะ 
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ไม่เหมือนกับพระศาสนา ไม่เหมือนกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

ที่เป็นเหมือนกล้วยส�าหรับจิตใจ 

ถ้าใจได้รับประทานอาหารแล้ว ใจก็จะมีความสุข มีความอิ่มเอิบ 

ใจกจ็ะไม่มคีวามทกุข์มาเหยยีบย�า่ท�าลาย แต่คนทีม่ลีาภมเีงนิทองมเีพชร

นลิจนิดามากเป็นแสนล้านก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกบัจติใจ ไม่ท�าให้จติใจ

มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจ ไม่สามารถท�าให้จิตใจไม่ทุกข์กับเร่ืองราว

ต่างๆ ได้ มันต่างกันตรงนี้ ดังนั้น ถ้าเปรียบเทียบแล้วเพชรนิลจินดา 

ในโลกน้ีกบัธรรมะกเ็ป็นเหมอืนกับเพชรทีเ่ราไปเจอในป่ากบักล้วยทีเ่รา

เจอในป่าตอนที่เราเดินหลงทางอดข้าวอยู่ ๓-๔ วัน เราจะเห็นคุณค่า

ของกล้วยมากกว่าคณุค่าของเพชรทนัท ีฉนัใด ถ้าเรามคีวามทกุข์รมุเร้า

จติใจจนถงึอยากจะฆ่าตัวตาย แล้วมคีนได้แนะน�าสัง่สอนให้เรามธีรรมะ 

ขึ้นมาในใจ จนใจของเรานี้สามารถดับความคิดอันไม่ดีนั้นได้ เราก็

จะเห็นคุณค่าของธรรมะเป็นอย่างยิ่งเลยว่า ต่อให้มีเงินทองมากมาย 

ก่ายกองเพียงไรก็ตาม เงินทองก็ไม่สามารถที่จะช่วยยับยั้งความทุกข์ 

ความเศร้าโศกเสียใจ ความอยากจะฆ่าตัวตายได้ มีแต่ธรรมะ มีแต่

พระพุทธศาสนา มีแต่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เท่านั้นที่สามารถ

ช่วยเราให้หายจากความทุกข์ต่างๆ ได้ 
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ถ้าไม่มีศาสนาแล้ว ชวีติของพวกเรากจ็ะต้องวนเวยีนไปกบัความทกุข์ 

ไปอยูเ่รือ่ยๆ ไม่รูจ้กัจบจกัสิน้ ตายจากชาติน้ีไปเกดิใหม่กต้็องไปทกุข์ใหม่  

ทุกข์มากทุกข์น้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมที่ได้ท�ามา แต่เร่ืองที่จะ 

ไม่ทุกข์นั้นไม่มี เพราะการเกิดนี้เป็นเหตุของความทุกข์ เพราะเกิดแล้ว

ต้องมีความแก่ ความเจ็บ ความตาย ด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าแต่มนุษย์หรือ

เดรัจฉานเท่านั้น แม้แต่เทพกับพรหมก็ต้องตายเหมือนกัน เป็นพรหม 

ได้ไปสักระยะหนึง่เป็นหมืน่ปีกต้็องเสือ่มลงมา จากพรหมก็กลายเป็นเทพ  

จากเทพก็เสื่อมลงมาตามล�าดับขั้นของเทพจนมาเป็นมนุษย์ แล้วถ้า 

เป็นมนุษย์แล้วมาท�าบาปท�ากรรม ไปเกิดใหม่ก็ต้องไปเป็นเดรัจฉาน 

เดรัจฉานตายไปแล้ว ใช้กรรมหมดแล้ว ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่  

กม็าสร้างบุญสร้างกรรมอกี แล้วในขณะทีส่ร้างบญุสร้างกรรมกต้็องทกุข์ 

กบัเร่ืองราวต่างๆ ทกุข์กับคนนัน้ทกุข์กบัคนนี ้ทกุข์กบัสิง่น้ันทุกข์กบัสิง่นี้  

ทกุข์กบัร่างกายของตนเองทีต้่องแก่ไปเรือ่ยๆ ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วจะ 

ต้องตายไปในที่สุด

นี่คือเรื่องของสัตว์โลกทั้งหลายในช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนา

ปรากฏข้ึนมาให้เป็นสรณะให้เป็นทีพ่ึ่ง แต่หลงัจากทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรัสรู้ 

พระอนตุตรสมัมาสัมโพธิญาณ บรรลุเป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า 
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ขึ้นมาแล้ว ก็เหมือนกับมีหมอมารักษาโรคให้กับสัตว์โลกทั้งหลาย  

โรคของสัตว์โลกก็คือความทุกข์นี่เอง พระพุทธเจ้าทรงรู้จักวิธีรักษา

เพราะทรงรกัษาพระทยัของพระองค์จนสะอาดบรสิทุธิ ์ก�าจดัความทกุข์

ทั้งหมดได้อย่างสิ้นเชิง ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป 

 เมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วก็น�ามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้อื่น พอผู้อื่น

ได้ยินได้ฟังก็เกิดศรัทธาน้อมน�าเอาไปปฏิบัติ ก็ปรากฏเป็นพระสาวก 

พระอรหันตสาวกข้ึนมาเป็นจ�านวนมากมายก่ายกอง มีจิตใจสะอาด

บริสุทธิ์ พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้  

ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวมาสั่งสอนแล้ว สัตว์โลกทั้งหมดก็จะ

ไม่มทีางท่ีจะรูจั้กวิธทีีจ่ะก�าจัดความทุกข์ให้หมดไปจากจติจากใจของตน

ได้เลย ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรก

เมื่อมีพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมีพระธรรมค�าสอน ตรัสรู้แล้วก็ต้อง

ประกาศสอน ถ้าตรสัรูแ้ล้วไม่สอนใคร ปิดปากเงยีบ ก็จะเป็นพระปัจเจก-

พระพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่สอนผู้อื่น ที่ไม่สอนก็เพราะเห็นว่า 

คนไม่อยากจะฟัง คนไม่สนใจ สอนไปก็เหมือนกับเทน�้าใส่หลังสุนัข  

เคยเห็นเวลาท่ีเราเทน�้าใส่หลังสุนัขไหมว่าเป็นอย่างไร เทไปเท่าไหร ่

มนักส็ะบดัทิง้หมด ฉนัใด ส่ังสอนธรรมะให้กบัคนทีเ่ขาไม่ยินด ีไม่ศรัทธา 
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ไม่เชื่อแล้ว สอนไปก็ไร้ประโยชน์ พระพุทธเจ้าบางองค์จึงกลายเป็น 

พระปัจเจกพระพทุธเจ้าไป คอืไม่ทรงประกาศพระศาสนา ไม่มพีระธรรม 

ค�าสอน เพราะอยูใ่นยคุของสตัว์โลกทีม่หีวัใจมดืบอด สัตว์โลกมแีต่กเิลส 

ครอบง�าจติใจอยู่ตลอดเวลา เหน็แต่ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ เหน็แต่สมบตัิ 

ข้าวของเงินทองว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศโลก 

ถ้ามาสอนให้ท�าบุญให้เสียสละให้รักษาศีลแล้ว กลับหัวเราะเยาะ

หาว่าเป็นคนเชย เป็นคนล้าสมัย เป็นคนงมงาย เป็นคนเชื่อสิ่งที่ไม่มี 

เช่น นรกสวรรค์ มรรคผลนิพพาน เวียนว่ายตายเกิด เหล่านี้พวกที่มี

ความมืดบอดครอบง�าจิตใจเขาจะไม่เชื่อ เขาเช่ือว่าเขาเกิดมาแล้วม ี

ครั้งเดียวเท่านั้น มีชีวิตน้ีชีวิตเดียว ตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จบ  

เพราะฉะนั้น ขณะที่มีชีวิตอยู่ต้องรีบตักตวงเอาความสุขให้มากที่สุด 

เท่าที่จะมากได้ ความสุขที่เขาเห็นก็มีความสุขที่ได้จากลาภ ยศ 

สรรเสริญ จากการได้เสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ต่างๆ เท่านั้น 

เขาเห็นเพียงเท่านี้ เขาจึงไม่สนใจเรื่องการรักษาศีล เรื่องการท�าบุญ 

ให้ทาน ท�าไปท�าไม ท�าไปมีแต่ขาดทุน มีแต่หมดเนื้อหมดตัว รักษาศีล

ก็สู้คนอื่นเขาไม่ได้ คนอื่นเขาท�ามาหากิน เขาจะยิงนกตกปลา เขาจะไป

โกหกหลอกลวงใคร เขากท็�าได้ ถ้าเรามารกัษาศลีแล้วเมือ่ไหร่เราจะรวย
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กับเขาสักที นี่เป็นความคิดของใจที่มีความมืดบอด มีโมหะ มีความหลง

ครอบง�าจิตใจ จนไม่สามารถที่จะมีแสงสว่างแห่งธรรมเล็ดลอดเข้าไป 

ได้เลย พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วถ้าเจอคนแบบน้ี ถ้าเจอยุคสมัยแบบน้ี  

ก็ไม่สอนดีกว่า สอนไปก็จะถูกเขาขับไล่ไสส่ง ถูกเขาหาว่าเป็นคนบ้า  

จึงเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไป 

พระพทุธเจ้าของเราองค์นีก็้คล้ายๆ กนั ตอนต้นตอนทีไ่ด้ตรสัรูใ้หม่ๆ  

กมี็ความรูสึ้กว่าท้อแท้ เหน็คนเขามคีวามสนใจแต่เรือ่งลาภ ยศ สรรเสรญิ  

สขุ ถ้าไปสอนเขาจะฟังหรอื เขาจะเชือ่หรอื เขาอยากจะปฏบิตัติามหรอื 

ถึงท�าให้ไม่อยากจะสั่งสอน แต่ยังไม่ได้ปลงพระทัยทันทีในตอนนั้น 

พอดีโชคดีของสัตว์โลกอย่างพวกเราที่มีท้าวมหาพรหมได้มาอาราธนา

ขอความเมตตากรุณาจากพระพุทธเจ้าให้ได้โปรดสงเคราะห์สัตว์โลก 

เพราะสัตว์โลกนั้นมีไม่เหมือนกัน คนดีก็มี คนเลวก็มี คนกลางๆ ก็มี  

คนท่ียินดีจะรับพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าก็มี คนที่ไม่ยินดีก็มี 

ขอให้ได้โปรดแยกแยะแล้วโปรดเฉพาะพวกที่เขายินดีก็แล้วกัน

หลงัจากทีไ่ด้ทรงพจิารณาวเิคราะห์อยูก่ท็รงจ�าแนกสัตว์โลกไว้เป็น 

๔ พวกด้วยกัน เปรียบเหมือนบัว ๔ เหล่า บัว ๔ เหล่านี้ก็มีการเจริญ 

มีการพัฒนาที่ต่างกัน 
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บัวเหล่าที่ ๑ นี้เป็นพวกที่อยู่เหนือน�้าแล้ว โผล่ขึ้นมาเหนือน�้า  

รอให้ได้แสงพระอาทติย์กจ็ะบานออกมา น่ีกเ็ปรียบเหมือนกบัพวกคนด ี

คนฉลาด คนที่เชื่อบุญเชื่อกรรม เชื่อนรกเชื่อสวรรค์ คนพวกนี้ถ้าได้ 

สั่งสอนเขาแล้วเขาก็จะสามารถรับไปปฏิบัติได้ทันที สามารถบรรลุผล 

ได้ทันทีอย่างรวดเร็ว เพราะพวกนี้ได้สะสมบุญบารมีมามาก เพียงแต่ 

ขาดคนท่ีจะชีแ้นะทางให้เท่านัน้เอง นีเ่ป็นพวกบวัเหล่าที ่๑ พวกทีพ้่นน�า้แล้ว  

พอได้รบัแสงสว่างของพระอาทติย์กจ็ะบานขึน้มา ใจของคนพวกน้ีพอได้

แสงสว่างแห่งธรรม คอืพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้ากจ็ะบรรลธุรรม 

ขึ้นมา เช่น ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

เป็นการประกาศพระศาสนาเป็นครัง้แรกให้กบัพระปัญจวคัคีย์ พอแสดง 

จบเท่านัน้กม็หีนึง่ในพระปัญจวคัคย์ีคอื พระอญัญาโกณฑญัญะ ก็ปรากฏ 

มีดวงตาเห็นธรรมข้ึนมา บรรลุเป็นพระโสดาบัน พระอริยะข้ันแรก 

ขั้นที่หนึ่ง

พระอริยะมีทั้งหมด ๔ ขั้นด้วยกัน ขั้นที่ ๑ นี้ก็เป็นขั้นที่เรียกว่า 

พระโสดาบนั เป็นผูท้ีจ่ะไม่ต้องเกดิมากไปกว่า ๗ ชาต ิและไม่ต้องไปเกดิ 

ในอบายอีกต่อไป จะเกดิเป็นมนุษย์เป็นเทพและจะปฏบิตัธิรรมจนบรรลุ

เป็นพระอรหันต์ภายใน ๗ ชาติเป็นอย่างช้า นี่คือผลที่ปรากฏขึ้นทันที

ทันใด ไม่จ�าเป็นจะต้องรอภพหน้าชาติหน้า ขอให้มีบุญบารมีสะสมไว้ 



 ๒๐  บัว ๔ เหล่า

335

เพียงพอ ขอให้เป็นเหมือนกับบัวที่อยู่เหนือน�้าแล้วเท่าน้ัน พอได้รับ 

แสงสว่างแห่งธรรมก็จะเข้าใจทันที จะสามารถปฏิบัติตามได้ทันที และ

จะสามารถบรรลุธรรมได้ทันที นี่คือพวกบัวเหล่าที่ ๑

พวกที ่๒ นีเ้ป็นพวกทีย่งัอยูใ่ต้น�า้อยู่ เกอืบจะโผล่แล้วแต่ยงัไม่โผล่  

ต้องรออกีวนัสองวนัถงึจะโผล่ขึน้มา พวกน้ีกเ็ป็นพวกทีไ่ด้สะสมบุญบารมี 

มาพอสมควร แต่ไม่มากเท่ากับพวกที่ ๑ ต้องสะสมบุญบารมีต่อไปอีก 

ถ้าได้แสงสว่างแห่งธรรมกต้็องรอกต้็องฟังบ่อยๆ ต้องศกึษาบ่อยๆ และ

ต้องปฏิบัติให้มาก แต่ก็ไม่นาน คงไม่เกิน ๗ ปีถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆ ก็จะ

สามารถบรรลุธรรมได้ นี่เป็นพวกที่ ๒

ส่วนพวกท่ี ๓ นี้เป็นพวกท่ีอยู่กึ่งกลางน�้า ไม่ได้อยู่ติดดิน แต่ก ็

ไม่ได้อยู่ถึงผิวน�้า อยู่ตรงกลาง พวกนี้ก็ต้องใช้เวลามากกว่าอีก ๒ พวก 

กเ็หมอืนกบัคนทีไ่ด้บ�าเพญ็บญุบารมมีาแต่ท�าแบบขาดๆ เกนิๆ ท�าตาม

อารมณ์วนัไหนอยากจะท�ากท็�า เช่น วนัเกดิกท็�าสกัท ีปีใหม่กท็�าสักครัง้  

วนัมาฆบชูา วนัวิสาขบชูา วันเข้าพรรษา กท็�าสกัคร้ัง อย่างพวกนีก้ช้็าหน่อย  

ก็ต้องใช้เวลาหน่อย แต่ก็ไม่สุดวิสัย แต่คงจะไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินี้  

อย่างน้อยกไ็ด้มอีปุนิสยัตดิตวัไปทีจ่ะมคีวามเชือ่มัน่ต่อการท�าบญุให้ทาน 

ต่อการรักษาศีล และต่อการปฏิบัติธรรม และไม่นานเกินไปเมื่อไปเกิด
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ในภพหน้าชาติหน้า ถ้าได้ไปเจอพระธรรมค�าสอน ก็จะสามารถที่จะรับ

ไปปฏิบัติต่อได้ทันที และก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุด 

นี่คือ ๓ พวกที่มีบุญวาสนา มีบารมีพอที่จะรับประโยชน์จาก 

พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าได้

ส่วนพวกสุดท้ายนีเ้ป็นเหมอืนกบับวัทีย่งัอยูติ่ดกบัก้นบ่ออยู ่พวกน้ี

ท่านบอกว่าไม่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตได้ เพราะจะกลายเป็นอาหาร

ของปขูองปลาไปเสยีก่อน พวกนีก้เ็ป็นเหมอืนกบัพวกทีฟั่งเทศน์ฟังธรรม

แล้วไม่เชือ่ คดิว่าเป็นของโกหกหลอกลวง ไม่เชือ่เรือ่งนรกเรือ่งสวรรค์ 

ไม่เชือ่เรือ่งการเวยีนว่ายตายเกดิ ไม่เชือ่เร่ืองกรรม ไม่เช่ือว่าการปฏิบตัิ

ตามพระศาสนาตามพระธรรมค�าสอนจะท�าให้หลดุพ้นจากการเวยีนว่าย 

ตายเกิดได้ พวกนี้จะสลัดทิ้งทันทีเหมือนกับสุนัขเวลาที่เราเทน�้าใส ่

หลังสุนัข มันจะสะบัดทิ้งไปหมดเลย ฉันใดก็ฉันนั้น พวกนี้พระพุทธเจ้า 

กจ็ะไม่ทรงสัง่สอน เพราะส่ังสอนไปก็เสียเวลาไปเปล่าๆ ปล่อยให้เขาอยู่

ไปตามยถากรรมของเขา ให้เขาอยู่กับลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ของเขา 

เขาอยากจะเป็นนายก อยากจะเป็น ส.ส. อยากจะเป็นรัฐมนตรี อยากจะ 

เป็นอะไรก็ปล่อยเขาไป ไม่ไปเทศน์ในสภา ไม่ไปเทศน์ในส�านักนายก

รัฐมนตรี ให้เสียเวลาเปล่าๆ
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นี่คือการแยกแยะของพระพุทธเจ้าว่าสัตว์โลกน้ันมีอยู่ ๔ ชนิด 

ด้วยกัน เปรียบเหมือนบัว ๔ เหล่า แล้วหลังจากนั้นก็ทรงมุ่งไปสู่ 

บัวเหล่าที่ ๑ เพราะในสมัยนั้นมีเยอะ พวกที่เป็นนักบวชทั้งหลาย พวกนี้ 

เขาได้สะสมบุญบารมีมาถึงขั้นสุดท้ายแล้ว คือทาน เขาก็ท�าหมดแล้ว 

เขามีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง เขาก็สละหมด ลูกเมียก็สละหมด 

ออกบวชอยู่แบบฤาษีชีไพร อยู่แบบนักบวช แล้วก็บ�าเพ็ญรักษาศีล 

บ�าเพญ็ตบะ คอืภาวนาท�าจติใจให้สงบให้น่ิงให้เป็นฌาน พวกน้ีเขาท�ากนั 

ได้แล้ว แต่สิ่งที่เขาท�าไม่ได้ท�าไม่เป็นก็คือการเจริญปัญญา การเจริญ

วิปัสสนา ให้เห็นจริงตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร  

อย่างนี้ไม่มีใครเห็นได้ มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวที่ทรงเห็นว่า 

สภาวธรรมทัง้หลาย ไม่ว่าจะเป็นวตัถขุ้าวของต่างๆ กด็ ีหรือบคุคลต่างๆ 

ก็ดี ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้น เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

อนิจจัง ก็คือไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการเกิด

มีการดับ 

ทกุข์ กค็อืเป็นส่ิงทีไ่ม่ให้ความสุข แต่ถ้าไปยุง่ไปเกีย่วข้องแล้วจะให้

ความทุกข์กับใจดวงนั้นทันที เช่น เราทุกข์กับลูก ทุกข์กับสามี ทุกข์กับ

ภรรยา ทุกข์กับสิ่งนั้นทุกข์กับสิ่งนี้ เพราะเราไปเกี่ยวข้องกับเขา เราไป
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หลงยึดติดกับเขา ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้ว เขาก็จะ

ไม่ให้ความทกุข์กบัเรา แต่เราไม่เหน็กนั เราไม่รูก้นั เรากเ็ลยหลงเพราะ

คิดว่ามีแล้วจะมีความสุขนั่นเอง มีแฟนแล้วจะมีความสุข พอมีแล้วถึง 

จะรู้ว่ากลายเป็นกระสอบทรายไปโดยไม่ได้สมัครใจ นี่มันเป็นไปโดยที่

ไม่คิดเพราะความหลงพาไป ไม่มีใครเห็นนอกจากพระพุทธเจ้า

และข้อสดุท้ายกค็อื อนตัตา คอืการไม่มตีวัตน นีคื่อสิง่ทีไ่ม่มใีครรู้

ใครเห็นได้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว พวกฤาษีชีไพรหรือ

อย่างพวกเรานีย้งัพอเหน็ได้ความไม่เทีย่ง เราเหน็ว่าเกดิแล้วมแีก่ มเีจบ็ 

มตีาย ความทุกข์เรากพ็อเห็นบ้างเป็นบางครัง้บางคราว แต่เรือ่งตวัตนนี ้

ไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยว่าไม่มีตัวตน เราจะเห็นว่าตัวเราของเราอยู ่

ตลอดเวลา ร่างกายนี้ตัวเราของเรา สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ เป็น

ของเราหมด แต่ความจรงิมนัไม่ได้เป็นเลย สมบตัต่ิางๆ ทีเ่รามอียูท่กุวนันี้  

มันมีอยู่ในโลกนี้มาก่อนเราเกิดแล้ว เราตายไปเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้

แม้แต่ชิ้นเดียว แล้วมันจะเป็นสมบัติของเราได้อย่างไร มันเป็นสมบัติ 

คูก่บัโลกนีอ้ยูก่บัโลกนีม้า เพยีงแต่เรามาอาศยัโลกนีอ้ยูแ่ล้วกห็ลงไปยดึ 

ไปตดิว่าเป็นเราเป็นของเราเท่านัน้ พอเวลาทีจ่ะต้องจากมนัไปหรอืสญูเสยี 

มนัไปกร้็องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสยีใจ ทกุข์อย่างสาหสัเพราะความหลง 
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นีค่อืสิง่ทีส่ตัว์โลกทัง้หลายไม่สามารถมองเหน็ คอือนัตตา ไม่มตัีวตน  

และอนิจจัง ทุกขัง ถึงแม้จะเห็น ก็เห็นเป็นครั้งเป็นคราว ไม่พอที่จะไป

สกัดกั้นความหลงได้ พออยากจะได้อะไรก็ไม่เห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที ่

ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ อยากจะได้ก็ต้องหามาให้ได้ พอได้มาแล้วถึงจะรู้ 

ภายหลังว่า อ๋อ มันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ แต่ตอนนั้นก็สายไปเสียแล้ว  

มันทุกข์แล้ว แต่พระพุทธเจ้าจะทรงรู้ทรงเห็นตลอดเวลาว่าทุกส่ิง 

ทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งสิ้น

พอเอามาสอนพวกที่เขามีทาน มีศีล มีสมาธิแล้ว พอเขาฟังเพียง 

หนเดยีวเขากเ็ข้าใจ เขากบ็รรลุเป็นพระอรยิเจ้าได้ทนัท ีเช่น พระอญัญา- 

โกณฑัญญะและพระรูปอื่นๆ ภายในเวลาเพียง ๗ เดือนเท่าน้ันเอง

ตัง้แต่ทีพ่ระพทุธเจ้าประกาศพระศาสนาเป็นคร้ังแรกในวนัเพญ็เดอืน ๘  

ในวันอาสาฬหบูชา มาจนถึงวันเพ็ญเดือน ๓ เจ็ดเดือนต่อมา ที่เรียกว่า 

วันมาฆบูชานั้น ปรากฏมีพระอรหันต์อย่างน้อยก็ ๑,๒๕๐ รูป ได้มา 

รวมตัวกันเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน เพราะ 

พระอรหันต์เหล่านี้ท่านอยู่กันคนละทิศคนละทางกัน แต่วันน้ันจิตใจ 

ของท่านมคีวามปรารถนาทีอ่ยากจะมากราบมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า  

จึงเดินทางมาต่างสารทิศกันแล้วก็มาเจอกัน จึงท�าให้รู้ว่าอย่างน้อยมี
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พระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาในโลกแล้ว ๑,๒๕๐ รูป เพียงในเวลา ๗ เดือน

เท่านั้นเอง 

ก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะประกาศพระธรรมค�าสอนน้ี ไม่มี 

พระอรหนัตสาวกแม้แต่เพียงรปูเดยีวมาเป็นกัปเป็นกลัป์ เพราะไม่มใีคร 

สอนนัน่เอง ถ้าไม่มพีระพทุธเจ้ามาปรากฏแล้ว ไม่มใีครทีจ่ะรู้เหน็ได้ด้วย

ตนเอง ถ้ารู้เห็นได้ด้วยตนเองก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่าน้ันที่มีปัญญา

บารมีมากพอที่จะสามารถวิเคราะห์เห็นได้ 

นี่คือความประเสริฐของพระพุทธเจ้า ของพระธรรมค�าสอน และ 

ของพระอรหันตสาวก ที่ท�าหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อหลังจากที ่

พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ก็มีพระอรหันตสาวก 

แต่ละรูปมาท�าหน้าที่สั่งสอนเผยแผ่ธรรมะให้กับผู้ที่สนใจอีกต่อหนึ่ง  

แล้วกม็ผีูท่ี้สนใจนีร้บัไปศกึษา ไปปฏบิตั ิและบรรลเุป็นพระอรหนัต์ไปตาม 

ล�าดับมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันนี้ พระพุทธศาสนาจึงยังไม่ร้างหายไป 

จากโลกนีเ้พราะยงัมผีูท้ีป่ฏิบตัดิปีฏบิตัชิอบอยู ่ดงัในพระบาลีทีต่รัสไว้ว่า  

“ตราบใดท่ียังมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ พระอรหันต์จะไม่ว่าง 

จากโลกนี้” นี่คือค�ารับรองของพระพุทธเจ้า อยู่ที่การปฏิบัติ ไม่ได้อยู่ที่

อย่างอื่น เชื่ออย่างเดียวไม่พอ ฟังอย่างเดียวไม่พอ เชื่อแล้วฟังแล้วต้อง
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น�าเอาไปปฏิบัติด้วย ต้องท�าบุญท�าทาน ต้องเสียสละ อย่าไปหวงสมบัติ

ข้าวของเงินทองที่เป็นสมบัติชั่วคราว ไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเรา 

ให้เอาสมบัติข้าวของเงินทองนี้มาแลกเอาสมบัติที่แท้จริง คือบุญและ

กุศลท่ีจะติดไปกับใจของเรา ที่จะท�าให้ใจของเรามีความสุข มีความ 

อิ่มเอิบใจ ท�าให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ต้องอยู่ที่บุญ

และกศุล และต้องเริม่ด้วยการเสยีสละ ท�าบญุให้ทานอยูอ่ย่างสม�า่เสมอ 

เก็บไว้พอมีพอกินพอแล้ว 

คนที่ตายไปแล้วไม่มีสมบัติเหลืออยู่เลย นี่แหละเป็นคนฉลาด  

เป็นคนเก่ง เป็นคนที่ใช้ประโยชน์กับเงินทองของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

ไม่ท้ิงให้กลายเป็นสมบติัของคนอืน่ไปให้เขาถลุงเล่นกนั สมบตัทิีอุ่ตส่าห์

หามาแทบเป็นแทบตาย พอตายไปลูกหลานก็เอาไปกินเหล้าเมายา  

เอาไปเล่นการพนนั เอาไปเทีย่วกนัอย่างสนกุสนาน แล้วกไ็ม่เกดิประโยชน์ 

อะไรกับลูกหลานเลยกลับเป็นโทษเสียอีก สู้เอามาท�าบุญดีกว่า เก็บไว้

พอให้เขามีกินมีใช้ก็พอแล้ว ส่วนที่เหลือนี้เอาไปท�าบุญให้หมด เวลา 

ตายไปอย่าให้มีมรดกตกทอด ให้มีกคื็อให้เขามีนสิยัทีช่อบท�าบุญท�าทาน 

รักษาศีล ปฏิบัติธรรม เป็นมรดกตกทอดให้กับเขา ด้วยการพาเขา

มาวัดอยู่เนืองๆ ชวนเขามาวัดอยู่เรื่อยๆ แล้วต่อไปก็จะติดเป็นนิสัยไป 
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กบัเขา แล้วเขาจะมีทีพ่ึง่ เขาจะมีทรพัย์ภายในทีมี่ความวเิศษกว่าทรัพย์

ภายนอก ให้อะไรกับเขาไม่ดีเท่ากับให้ทรัพย์ภายใน 

ทรพัย์ภายนอก ถ้าเขาไม่ฉลาดกเ็อามาท�าลายตวัเขาเองได้ เป็นโทษ 

กับตัวเขาเองได้ แต่ทรัพย์ภายในนี้จะไม่เป็นโทษกับจิตใจของเขาเลย  

จะเป็นคณุเป็นประโยชน์อย่างเดยีว เพราะเป็นความฉลาดนัน่เอง เป็นปัญญา 

ท�าให้เขาเห็นผิดเห็นถูก เห็นดีเห็นชั่ว เห็นบาปบุญคุณโทษ เห็นนรก 

เห็นสวรรค์ เห็นว่าชีวิตนี้ต้องท�าบุญอย่างเดียวเท่านั้น

นีค่อืเรือ่งของการเชือ่แล้วน�าไปปฏิบตั ิท�าบญุให้ทานแล้วกร็กัษาศลี 

ให้ดี แล้วก็ภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ ท�าจิตใจให้สงบ หรือบริกรรม

พุทโธๆ หรือก�าหนดดูลมหายใจเข้าออก พอออกจากสมาธิมาก็เจริญ

ปัญญา มองอะไรก็บอกว่าไม่เที่ยงทั้งนั้น ไม่มีอะไรไม่เที่ยง ไม่มีอะไร

ไม่ทุกข์ ไม่มีอะไรเป็นตัวตนจับได้ ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น ขอให้คิด

อยา่งนี้อยู่เรื่อยๆ แลว้มันจะปล่อยวาง มันจะไม่ยดึไม่ติด มันจะไม่กงัวล 

มันจะไม่ห่วง อะไรจะเป็นอะไรก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็น ไม่มีอะไรเที่ยง 

เกิดแล้วต้องดับทั้งนั้น ถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์กับมัน ถ้าปล่อยวางแล้ว

เวลามันดับก็ไม่ทุกข์ เวลามันมาก็ไม่ดีใจ จะรู้สึกเฉยๆ นี่คือปัญญา  

นีค่อืสิง่ทีเ่ราจะต้องปฏบิตัจินกว่าเราจะกลายเป็นบวัทีพ้่นน�า้แล้ว แล้วรอรับ 
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แสงสว่างแห่งธรรม แสงพระอาทิตย์ ภายในช่ัวขณะเดียวก็จะบรรล ุ

ได้ทันที

จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพ่ือมาบ�าเพ็ญบุญบารมีตามศรัทธา

ความเชื่อของท่านนี้ ขอให้ท่านได้น�าไปปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอเพื่อ

ประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป 

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่าน้ี ขอคุณ 

พระศรรีตันตรยัมพีระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย 

จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์

ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ
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วดัญาณสงัวรารามฯ เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก ชนดิวรมหาวหิาร 

สร้างข้ึนเมือ่ปี ๒๕๑๙ โดยนายแพทย์ขจรและคณุหญงินิธวิด ีอนัตระการ 

พร้อมด้วยบุตรธิดา มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจ�านวน ๑๐๐ ไร่ ๑ งาน  

๙๒ ตารางวา แด่สมเดจ็พระญาณสงัวรฯ อดตีเจ้าอาวาสวดับวรนเิวศวหิาร  

(ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๕๖) 

เพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา และปรารภให้มีนามตามทินนาม

สมณศักดิ์ของสมเด็จฯ วัดนี้จึงมีชื่อว่าวัดญาณสังวราราม 

ระยะแรกวัดนี้มีฐานะเป็นส�านักสงฆ์และได้รับอนุญาตอย่างเป็น

ทางการเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓ ยกฐานะขึ้นเป็นวัด และ 

รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 

รับไว้เป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้ยกวดัญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก ชนดิวรมหาวหิาร 

ตั้งแต่วันท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ปัจจุบันอาณาเขตของวัดมีพื้นท่ี 

๓๖๖ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา นอกจากนั้นยังมีเนื้อที่ในเขตโครงการ

ประวัติวัดญาณสังวรารามฯ
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พระราชด�าริ ประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่เศษที่ติดต่อกับอาณาเขตวัดญาณ-

สงัวรารามฯ อาจถอืเป็นวดัประจ�ารชักาลพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ 

เนื่องจากคณะผู้สร้างวัดได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อม

กระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ เนือ่งในโอกาสเฉลมิ

พระชนมพรรษา ๕ รอบ 

ผู้ศรัทธาสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองที่พักได้ที่

วัดญาณสังวรารามฯ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. (๐๓๘) 

๓๔๓๖๑๔, (๐๓๘) ๓๔๓๖๑๕
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