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ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

วันนีเ้ ป็นวันทีท่ า่ นตัง้ ใจมาวัดเพือ่ มาปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพุทธศาสนิกชน
ให้สมบูรณ์ เพราะจะน�ำมาซึง่ ประโยชน์ น�ำมาซึง่ ความสุข ทัง้ ในปัจจุบนั
และในอนาคตที่จะตามมาต่อไป
หน้าทีข่ องพุทธศาสนิกชนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบหมายไว้ให้ปฏิบตั ิ
ให้เจริญให้บ�ำเพ็ญมีอยู่ ๔ ประการด้วยกัน คือ
๑. ให้มีศรัทธา ความเชื่อ
๒. ให้มีจาคะ การเสียสละ
๓. ให้มีศีล การไม่เบียดเบียนกัน
๔. ให้มีปัญญา ความรู้ความฉลาด
นีค่ อื คุณธรรม ๔ ประการทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พทุ ธศาสนิกชน
ได้บำ� เพ็ญอย่างสม�ำ่ เสมอ อย่างน้อยอาทิตย์หนึง่ ก็ควรจะเข้าวัดสักครัง้ หนึง่
เหมือนกับการเติมน�ำ้ มันให้กบั ชีวติ จิตใจของเรา ชีวติ จิตใจของเราก็เป็น
เหมือนกับรถยนต์ที่ต้องเดินทางไปแล้วต้องอาศัยน�้ำมันเป็นเชื้อเพลิง
ถ้าขาดเชือ้ เพลิง รถยนต์กไ็ ม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้
ฉันใด ชีวติ จิตใจของเราทีเ่ ราต้องการให้ดำ� เนินไปสูค่ วามสุขความเจริญ
ความก้าวหน้าก็ต้องอาศัยเชื้อเพลิง อาศัยน�้ำมัน น�้ำมันของจิตใจก็คือ
คุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้เอง
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ประการแรกก็คือศรัทธา คือความเชื่อ ความเชื่อ หมายถึงให้เรา
เชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า เชือ่ ค�ำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกซึง่ เป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน
พระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว
ก็อาศัยพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายช่วยเผยแผ่สงั่ สอนพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุ ท ธเจ้ า มาตามล� ำ ดั บ จนถึ ง ปั จ จุ บั น นี้ เหตุ ที่ เ ราต้ อ งเชื่ อ
พระพุทธเจ้าเนื่องจากว่าเรายังไม่มีความรู้มีความฉลาดพอที่จะเชื่อ
ตัวเราเองได้ ตัวเราถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวก
ก็เ ป็นเหมือนคนตาดีกับคนตาบอด คนตาดี ก็ คื อพระพุ ท ธเจ้ าและ
พระอรหันตสาวกทั้งหลาย ส่วนคนตาบอดก็คือพวกเรา
สาเหตุที่ตาของพวกเรามืดบอดก็เพราะความหลง ความหลงนี้
เป็นเหมือนกับผ้าที่ปิดตาใจ ถ้าเรามีผ้ามาปิดตาของเราไว้ เราจะมอง
ไม่เห็น เพราะตาของเราไม่สามารถมองทะลุผ้าได้ ฉันใด ใจของเรา
ที่ไม่มีแสงสว่างแห่งธรรม ไม่มีปัญญา ก็จะมีเมฆหมอกของความหลง
ครอบง�ำจิตใจท�ำให้ไม่สามารถมองผ่านเมฆหมอกออกมาได้ ไม่สามารถ
เห็นความจริงได้ เห็นไปตามความหลอกของใจ เราจึงต้องเชื่อคนตาดี
เช่น พระพุทธเจ้า ด้วยการเข้าหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อยูอ่ ย่าง
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สม�ำ่ เสมอ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม แล้วก็นอ้ มเอาสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน
ไปประพฤติปฏิบัติ ถ้าเราเชื่อตัวเอง เราก็จะไม่สามารถพาชีวิตของเรา
ให้ไปสูค่ วามสุข ความเจริญ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ชีวติ ของเรา
ทุกวันนี้ก็เป็นแบบลุ่มๆ ดอนๆ มีสุขบ้างมีทุกข์บ้าง เนื่องจากเรายัง
ไม่สามารถปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่
ถ้าเราสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างเต็มทีแ่ ล้ว รับรองได้วา่ ชีวติ ของเราจะมีแต่
ความสุข จะไม่มีความทุกข์มาสร้างความเศร้าโศกเสียใจ สร้างความ
วุ่นวายใจให้กับเราได้เลย
เราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อค�ำสอน เชื่อพระธรรมค�ำสอน
เชื่อพระอริยสงฆ์สาวก ด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้า
ทรงสอนให้เราเชื่อ ก็คือให้เชื่อในบาป เชื่อในบุญ เชื่อว่าท�ำบุญแล้ว
จะได้สวรรค์มาเป็นสมบัติ ท�ำบาปแล้วจะได้นรกมาเป็นสมบัติ ถ้าเรา
ท�ำบุญ เวลาไปเกิดใหม่ก็จะได้ไปเกิดในภพชาติที่ดีกว่าเดิม ถ้าท�ำบาป
เวลาไปเกิดใหม่ก็จะไปได้ภพชาติที่เลวกว่าเดิม
นี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายมีความ
สามารถมองเห็นได้ พวกเรานีม้ องไม่เห็นเนือ่ งจากเรามีสงิ่ ปกปิดใจเราอยู่
เหมือนกับผ้าที่ปกปิดตาเรา ท�ำให้เราไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆ ที่คนตาดี
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เขามองเห็นกัน ถ้าเราลองเอาผ้ามาปิดตาเราดู แล้วเราจะเห็นอะไร
รอบตัวเรา เราก็จะไม่เห็นอะไร เราจะไม่รวู้ า่ มีอะไรอยูใ่ นศาลานีเ้ ลย ฉันใด
ถ้าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรม ไม่มีปัญญา เราก็จะไม่สามารถมองเห็น
บาปบุญ เห็นนรกเห็นสวรรค์ เห็นการเวียนว่ายตายเกิด เห็นการสิ้นสุด
แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ เราจึงต้องอาศัยพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ เป็นผู้พาเรา เป็นผู้น�ำทาง เป็นผู้สอนให้เราเปิดตาในของเรา
ขึ้ น มา ให้ เ ราสามารถมองเห็ น สิ่ ง ต่ า งๆ ตามที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า และ
พระอรหันตสาวกมองเห็นกันได้
ดังนั้น สิ่งที่เราต้องท�ำก็คือเชื่อไปก่อน เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตาม
แล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัตินั้นมีจริงหรือไม่
ผิดถูกอย่างไร เราจะรู้ ถ้าเราไม่เชือ่ แล้วเราไม่ปฏิบตั ติ าม เราก็จะไม่รู้
เราก็จะเป็นเหมือนเดิมอยู่ เราจะไม่ได้รบั ประโยชน์จากพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุ ท ธเจ้ า แต่ ถ ้ า เราเชื่ อ แล้ ว สมมติ ว ่ า ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน เราจะได้รวู้ า่ ต่อไปไม่ตอ้ งเชือ่ อีกต่อไป
นี่คือการพิสูจน์ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นจริงหรือไม่ เราไม่
สามารถที่จะไปพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิเสธว่าไม่จริงหรอก สวรรค์ไม่มี
นรกไม่มี บาปไม่มี บุญไม่มี เพราะเรามองไม่เห็นเราก็ปฏิเสธไป
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แต่การมองไม่เห็นของเรานี้ ไม่ได้หมายความว่าคนอืน่ เขาจะมองไม่เห็น
เหมือนเรา คนตาบอดก็จะต้องบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่ความมืด
แต่คนตาดีเขาไม่ได้เห็นเหมือนคนตาบอด เขาก็เห็นสิ่งต่างๆ อย่างที่
พวกเราเห็นกันอยู่ ดังนั้นในเบื้องต้นเราจึงต้องเชื่อแล้วน�ำเอาสิ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนมาปฏิบตั เิ พือ่ จะพิสจู น์ให้เห็นว่าสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสั่งสอนนั้นมีจริงหรือไม่
คนที่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วน�ำไปปฏิบัติ ทั้งหมดก็ไม่มีใครออกมา
ปฏิเสธค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเลย ทุกคนทีบ่ รรลุเป็นพระอรหันต์ตาม
พระพุทธเจ้าก็มีแต่จะรับรองค�ำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริง
ว่าบาปมีจริง บุญมีจริง นรกมีจริง ตายแล้วต้องไปเวียนว่ายตายเกิด
ถ้าปฏิบัติธรรมตามพระธรรมค�ำสอนก็จะสามารถก�ำจัดการเวียนว่าย
ตายเกิดให้หมดสิน้ ไปจากจิตจากใจได้ ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป ให้จติ ใจ
หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้บรรลุถึงพระนิพพานที่เป็นสิ่งที่
ประเสริฐที่สุดส�ำหรับชีวิตจิตใจของสัตว์โลก เพราะพระนิพพานเป็นที่
ไม่มีการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย มีแต่บรมสุข คือมีแต่ความสุข
ไปตลอดอนันตกาลไม่มีที่สิ้นสุด
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นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราจะได้รบั ถ้าเราเชือ่ ในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนแล้ว
เราปฏิบัติตาม ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะเป็นเหมือนอย่างที่เราเป็นมา เรารู้
หรือไม่วา่ เรานีเ้ คยเกิดเคยแก่เคยเจ็บเคยตายมานับไม่ถว้ นแล้ว มากกว่า
ล้านขึ้นไป ค�ำว่าล้านนี่ถือว่าเป็นจ�ำนวนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
จ�ำนวนชีวิตการเกิดแก่เจ็บตายของเราในแต่ละภพแต่ละชาติ พระองค์
ทรงเปรียบเทียบว่าชีวิตของเรานั้นมีจ�ำนวนมากเท่ากับน�้ำตาที่เราหลั่ง
ในแต่ละภพแต่ละชาติมารวมกัน แล้วจะมีมากกว่าน�้ำในมหาสมุทร
นีค่ อื จ�ำนวนน�ำ้ ตาทีพ่ วกเราได้หลัง่ มาแล้วในแต่ละภพแต่ละชาติ เมือ่ เรา
เก็บมารวบรวมกันแล้วมันจะมากกว่าน�้ำในมหาสมุทร คิดดูก็แล้วกัน
ว่าจะต้องเกิดแก่เจ็บตายถึงกี่ครั้งด้วยกันถึงจะได้มีน�้ำตามากกว่าน�้ำ
ในมหาสมุทร นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าการ
เวียนว่ายตายเกิดของเรานั้นมีมาอย่างมากมายก่ายกอง แล้วก็จะมี
เพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ถ้าเราเชื่อ
ตัวเราเอง แล้วเราประพฤติปฏิบตั ติ ามความเชือ่ ของเรา เราจะไม่มโี อกาส
ที่จะหยุดยั้งน�้ำตาที่ต้องไหลออกมาในแต่ละภพในแต่ละชาติ แต่ถ้าเรา
เชื่อแล้ว ไม่นานเราก็จะสามารถหยุดการไหลของน�้ำตาของพวกเราได้
เราจะไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้อีกต่อไป
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ดังนัน้ จึงขอให้เราสร้างศรัทธาให้เกิดขึน้ พยายามฟังเทศน์ฟงั ธรรม
บ่อยๆ แล้วน�ำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปปฏิบัติ เพราะเมื่อ
เราปฏิบัติแล้วเราจะเห็นผล เมื่อเห็นผลก็จะท�ำให้เราเกิดมีความมั่นใจ
มีความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมากขึ้น
สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนก็คอื ให้เรามีจาคะ จาคะ คือ การเสียสละ
ให้เราละความเห็นแก่ตัว แล้วก็ให้เรามีความเห็นใจผู้อื่น ให้เรามีความ
เมตตาสงสารผู้อื่น เห็นผู้อื่นเดือดร้อน เราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็
ช่วยเหลือเขาไป มีอะไรที่เราจะสละให้เขาได้ก็สละไป มีอะไรที่ท�ำให้
คนอืน่ เขามีความสุขแล้วไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั เรา เราก็ให้เขาไป
เช่น วันนีญ
้ าติโยมก็เอากับข้าวกับปลาอาหาร ของคาวของหวาน เอาเงิน
เอาทอง มาถวายให้กับพระภิกษุสามเณร อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นจาคะ
การเสียสละ เป็นการสละประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อื่น เป็นการสละ
สมบัติที่ต�่ำเพื่อสมบัติที่สูง สมบัติที่ต�่ำนี่ก็คือเงินทองที่ญาติโยมน�ำมา
ถวายพระนี้ เปรียบกับบุญกุศลทีญ
่ าติโยมได้รบั คือความสุขใจ ความอิม่ ใจ
ความพอใจ ความชนะความตระหนี่ความเห็นแก่ตัว นี่เป็นสมบัติที่
ประเสริฐกว่าสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ
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การเสียสละจึงไม่ได้เป็นการเสียไปโดยถ่ายเดียว เป็นเหมือนกับ
การแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนสิ่งที่ถูกกว่าเพื่อได้สิ่งที่แพงกว่า แลกสิ่งที่
มีคุณค่าน้อยกว่าเพื่อได้สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่า ก็คือเอาทรัพย์ภายนอก
ไปแลกกับทรัพย์ภายใน ทรัพย์ภายในนี่แลจะท�ำให้จิตใจเรามีความสุข
มีความอิ่ม มีความเจริญ มีความพ้นทุกข์ได้ ต้องอาศัยทรัพย์ภายในนี้
และจะเกิดขึน้ ได้กด็ ว้ ยการมีจาคะ คือมีการเสียสละ มีการให้ มีการบริจาค
อย่าหวงสมบัติภายนอกที่เรามีอยู่ เพราะไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากมันไป
เราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เวลาที่เราตายไป กลายเป็นสมบัติ
ของผู้อื่นไป แต่เราจะไม่ได้อะไรจากการเสียสมบัติเหล่านี้ไปตอนที่เรา
ตายไปแล้ว เพราะเราไม่ได้ให้ เราไม่ได้เสียสละ เรายังหวง เรายัง
เสียดายอยู่ เราไม่ยอมให้ใคร พอเราตายไปแล้วมันก็กลายเป็นสมบัติ
ของคนอื่นไป แต่ถ้าเราให้ก่อนที่เราตาย เราจะได้บุญได้กุศล เราจะได้
ทรัพย์ภายใน จะเป็นน�้ำมันที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจส่งให้จิตใจของเราเจริญ
ก้าวหน้า ให้เราห่างไกลจากความทุกข์ ห่างไกลจากการเวียนว่ายตายเกิด
ให้เราเข้าใกล้สพู่ ระนิพพาน นีค่ อื ข้อสองทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนให้เรา
กระท�ำกันคือให้เสียสละ การเสียสละนีท้ รงสอนเป็นขัน้ ๆ ไปว่า ให้สละ
ทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ ให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต ให้สละชีวิตเพื่อ
รักษาธรรมะคือคุณงามความดีทั้งหลาย นี่คือการเสียสละ
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ถ้าเรามีความจ�ำเป็นต้องเสียเงินเสียทองเพือ่ รักษาร่างกายของเรา
ก็อย่าไปเสียดายเงินเสียดายทอง เอาเงินนีไ้ ปใช้เพือ่ รักษาโรคภัยไข้เจ็บ
เช่น ถ้าตาเราจะบอดอย่างนี้ ถ้าเราเสียเงินไปหาหมอให้หมอเขารักษา
ให้ตาเราหายได้ ก็อย่าไปเสียดายเงิน เงินเป็นของนอกกาย เสียไปวันนี้
พรุง่ นีย้ งั หาได้อยูถ่ า้ เรามีรา่ งกายนีอ้ ยู่ แต่ถา้ เราตาบอด เรามีเงินเราก็จะ
ไม่มปี ญ
ั ญาดูแลรักษาเงินทีเ่ รามีอยูไ่ ด้ แล้วเมือ่ เงินหมดไป เราก็จะไม่มี
ปัญญาหามาใหม่ ดังนั้น ไม่ต้องเสียดายเงิน ให้สละทรัพย์เพื่อรักษา
อวัยวะ และถ้าจ�ำเป็นจะต้องสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต เราก็ต้องยอม
เช่น หมอบอกว่าปอดของเราข้างหนึ่งมันเสียแล้ว มันเป็นโรค มันไม่
ท�ำงานแล้ว ต้องตัดมันทิง้ ไป ถ้าไม่ตดั ทิง้ ไปเดีย๋ วมันจะลามไปอีกข้างหนึง่
ก็จะตายได้ อย่างนี้เราก็ต้องยอมเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต แล้วก็
ทรงสอนว่าให้เราเสียสละชีวิตเพื่อรักษาศีลธรรมความดีงามทั้งหลาย
คือ อย่าไปเสียสละศีลธรรมเพื่อรักษาชีวิต เช่น เราอดอยากขาดแคลน
ไม่ มี ข ้ า วรั บ ประทาน ท่ า นก็ ท รงสอนให้ เ ราพยายามหามาด้ ว ยวิ ธี
ที่สุจริต อย่าไปลักอย่าไปขโมย อย่าไปปล้นอย่าไปจี้ อย่าไปฆ่าผู้อื่น
เพื่อที่จะรักษาชีวิตของเรา มันไม่คุ้มค่า เพราะเมื่อเราไม่สามารถรักษา
ศีลธรรมได้แล้ว เมือ่ เราตายไป ใจของเราก็จะต้องไปเกิดในอบาย จะไม่ได้
กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ จะไม่ได้ไปเกิดทีส่ งู ไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหม
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หรือเป็นพระอริยเจ้า แต่ถา้ เรารักษาศีลไว้ได้ ถึงแม้วา่ เราจะตายไปเพราะ
ความอดอยากขาดแคลน แต่เมือ่ เราตายไปเราจะไม่ตอ้ งไปเกิดในอบาย
เราจะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ไม่ต้องไปตกนรก แต่เราจะได้กลับ
มาเกิดเป็นมนุษย์ หรือได้ไปเกิดเป็นเทวดา ได้เป็นพระพรหม ได้เป็น
พระอริยเจ้า เนื่องจากเราได้รักษาธรรมะไว้นั่นเอง ธรรมะนี่แลจะเป็น
ผู้ที่จะส่งให้เราได้ไปเกิดในสุคติ
นีค่ อื เรือ่ งของการมีจาคะ การเสียสละ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรา
ปฏิบตั ิ ไม่ตอ้ งเสียดายอะไรในโลกนี้ เพราะไม่ชา้ ก็เร็วเราก็ตอ้ งทิง้ มันไป
อยูด่ ี หรือไม่เช่นนัน้ มันก็อาจจะจากเราไปก่อนก็ได้ ดังนัน้ มันไม่มคี ณ
ุ ค่า
อะไร ไม่เหมือนกับธรรมะ ธรรมะนีจ้ ะอยูค่ กู่ บั จิตใจและจะดูแลรักษาจิตใจ
ให้มีแต่ความสุขและความเจริญ ดังนั้น เราจึงต้องปฏิบัติให้มีจาคะ
แล้วก็ให้ปฏิบัติข้อที่สาม คือ ให้มีศีล คือไม่เบียดเบียนผู้อื่น ดังที่
เมือ่ กีไ้ ด้แสดงให้ฟงั แล้ว อย่าไปหาความสุขหาความเจริญให้กบั ตัวเราเอง
ด้วยการไปเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าก็ดี การลักทรัพย์ก็ดี
การประพฤติผิดประเวณีก็ดี การพูดปดมดเท็จก็ดี การเสพสุรายาเมา
ก็ดี การกระท�ำเหล่านีล้ ว้ นเป็นเหตุทจี่ ะท�ำให้เราต้องตกลงไปสูท่ ตี่ ำ�่ ไม่มี
โอกาสที่จะไปเกิดในที่สูงได้
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พวกเราทีม่ าเกิดเป็นมนุษย์ได้กเ็ พราะเราในอดีตเคยรักษาศีลกันมา
ถ้าเราไม่เคยรักษาศีล เราก็จะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ อาจจะมาเกิดเป็น
สุนขั ทีอ่ ยูใ่ นวัดนีก้ ไ็ ด้เพราะไม่ได้รกั ษาศีล ดังนัน้ ถ้าเราอยากจะให้ภพชาติ
ของเรานั้นเป็นภพชาติที่ดีอยู่เรื่อยๆ เกิดภพใดชาติใดก็ขอให้เป็น
มนุษย์บ้าง เป็นเทพบ้าง เป็นพรหมบ้าง เป็นพระอริยเจ้าบ้าง ก็ต้องมี
การรักษาศีลเป็นเครื่องประคับประคอง เป็นเครื่องส่งให้จิตใจของเรา
ได้ไปเกิดตามที่เราปรารถนากัน นี่คือข้อที่ ๓ ที่ทรงสอนให้เราปฏิบัติ
คือให้มีศีล
และข้อที่ ๔ คือ ทรงสอนให้เรามีปัญญา ความรู้ความฉลาด
ปัญญานี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ยินได้ฟัง ได้ศึกษาได้ร�่ำเรียน
เหมือนกับขณะนี้เราก�ำลังฟังเทศน์ฟังธรรม เราก�ำลังศึกษา เราก�ำลัง
สร้างปัญญาให้เกิดขึน้ สร้างความรูค้ วามฉลาดให้เกิดขึน้ ถ้าเราไม่ได้ยนิ
ไม่ได้ฟงั ธรรมะในวันนี้ เราก็จะไม่ได้ยนิ เรือ่ งของบาปบุญ เรือ่ งของนรก
เรื่องของสวรรค์ เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องวิธีที่จะท�ำให้เรา
ได้ไปเกิดในภพชาติที่ดี เช่น ให้มีความเชื่อในพระพุทธเจ้า พระธรรม
พระสงฆ์ ให้มีจาคะ การเสียสละ ให้มีศีล ไม่เบียดเบียนกัน ให้มีปัญญา
ด้วยการศึกษาร�่ำเรียนฟังเทศน์ฟังธรรม นี่เป็นสิ่งที่เราจะได้รับจาก
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การศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรม เราก็จะฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อเราฟังไป
บ่อยๆ ขึ้น เราก็จะรู้มากขึ้นๆ แล้วเราก็รู้วิธีที่จะพาชีวิตของเราให้ไปสู่
ที่เราปรารถนากันได้
เหมือนกับการขับรถ ถ้าเราอยากจะขับรถเป็น เราก็ต้องไปเรียน
วิธีขับรถ ต้องไปศึกษาจากคนที่เขารู้จักวิธีขับรถ สอนให้เราขับ เมื่อเรา
ไปเรียนกับเขาบ่อยๆ แล้วเราก็เอาไปหัดขับดู เดีย๋ วไม่นานเราก็ขบั รถได้
เมื่อเราขับรถได้ เราก็จะไปไหนมาไหนตามที่เราต้องการไปได้ ฉันใด
ปัญญาก็เป็นอย่างนั้น ปัญญาก็คือการเรียนรู้วิธีที่จะพาชีวิตของเราให้
ไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันก็คือ สุคติ ที่สุข
ที่เจริญ ที่ไม่มีความทุกข์นั่นเอง ก็ไม่มีอะไรที่จะพาเราไปได้นอกจาก
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้ว ท่านก็สอนให้เราน�ำเอาไปคิดต่อ อย่าฟัง
แค่เพียงทีศ่ าลานี้ พอออกจากศาลานีไ้ ปแล้วก็โยนทิง้ ลงถังขยะไป ลืมไปว่า
วันนี้ได้ยินได้ฟังอะไรบ้าง ควรจะกลับไปทบทวน คิดอยู่เรื่อยๆ ว่าวันนี้
เราได้ยนิ เรือ่ งอะไรบ้าง พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบตั อิ ะไรบ้าง เมือ่ เรา
เอาไปคิดเรือ่ ยๆ แล้วเราจะได้ไม่ลมื เมือ่ ไม่ลมื เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ราจะปฏิบตั ิ
เราก็จะปฏิบัติได้ เช่น ท่านสอนให้เราเชื่อบาปเชื่อบุญ พอเวลาที่เรา
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จะท�ำบาป เราก็จะหยุดได้ไม่ทำ� บาป เวลาเราอยากจะท�ำบุญ เราก็จะได้
รีบท�ำบุญทันที ไม่ต้องมาเสียดายเงินทอง เพราะท่านสอนว่าเงินทองนี้
เป็นสมบัตภิ ายนอก ไม่มปี ระโยชน์อะไรกับใจเมือ่ ตายไปแล้ว เราต้องเอา
มาเปลีย่ นให้เป็นสมบัตภิ ายใน ให้เป็นบุญเป็นกุศลขึน้ มาด้วยการบริจาค
ด้วยการไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ อย่างนีถ้ า้ เราเอาไปคิดอยูเ่ รือ่ ยๆ เราก็จะไม่ลมื
เมื่อไม่ลืมเราก็จะได้ปฏิบัติ เมื่อเราได้ปฏิบัติเราก็จะได้รับผลที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติ คือจิตใจของเราจะมีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ มีความ
ภูมิใจ และจะมีความยินดีที่จะท�ำบุญมากยิ่งๆ ขึ้นไป
เมื่อก่อนนี้อาจจะเข้าวัดเดือนละครั้ง พอได้เห็นผลจากการท�ำบุญ
เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ก็จะท�ำให้มีความยินดีที่จะเข้าวัดบ่อยขึ้น เคยเข้าวัดเดือนละครั้งก็เป็น
เดือนละสองครัง้ บ้าง สามครัง้ บ้าง สีค่ รัง้ บ้าง และจะเพิม่ มากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ
จนอาจจะเข้าวัดตลอดเวลา คืออยู่ในวัดเลย มาบวชเป็นพระมาบวช
เป็นชีกัน นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดส�ำหรับชีวิตของเรา ไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการ
ได้บวชได้เรียนได้ศกึ ษาได้ปฏิบตั ติ ามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
เพราะจะพาให้เราไปสู่สุคติ ให้เราพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ ถ้าเรา
ยังอยู่อย่างที่เราเคยอยู่กันอยู่อย่างนี้ ชีวิตของเราก็จะไม่มีอะไรดีขึ้น
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ถึงแม้จะรวยขึ้นก็ตาม ถึงแม้จะมีต�ำแหน่งสูงขึ้น แต่ความทุกข์ความ
วุน่ วายใจต่างๆ มันจะไม่นอ้ ยลงไปตามเงินทองทีเ่ ราได้มาหรือตามต�ำแหน่ง
ทีเ่ ราได้มา เพราะการดับความทุกข์หรือลดความทุกข์นไี้ ม่ได้เกิดจากการ
ได้เงินได้ทองได้ต�ำแหน่งมา มันไม่สามารถดับความทุกข์ได้ สิ่งที่จะดับ
ความทุกข์ได้กค็ อื ความดีเท่านัน้ คือการกระท�ำความดี เช่น มีความเชือ่ ใน
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มีการเสียสละ มีการไม่เบียดเบียนกัน
มีการศึกษาร�่ำเรียนพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า นี่ต่างหากที่จะ
ท�ำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความเจริญมากขึ้น
จึงขอให้เราจงเชื่อในพระพุทธเจ้า แล้วก็ปฏิบัติตาม ให้เสียสละ
ให้รกั ษาศีลไว้ให้ดี และให้หมัน่ ศึกษาฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยูเ่ รือ่ ยๆ แล้วชีวติ
ของเราจะมีแต่ความสุขและความเจริญก้าวหน้าตามล�ำดับต่อไปจนถึง
จุดสูงสุดตามที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ดำ� เนินไป
ก่อนหน้านี้ แล้วเราก็จะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก
จึงขอฝากเรือ่ งราวเหล่านีใ้ ห้ทา่ นได้ไปพินจิ พิจารณาและปฏิบตั เิ พือ่
ประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป
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การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้ ขอบุญกุศล
ทีท่ า่ นได้มาบ�ำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทา่ นมีแต่ความสุข
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�ำรงชีวิตให้อยู่ไปได้ยาวนานก็เป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่ง
๔. การได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นสิง่ ทีย่ าก
นีค่ อื สิง่ ทีย่ ากทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้และก็เป็นสิง่ ทีม่ คี ณุ ค่าอย่างยิง่
ยิ่งกว่าสิ่งอื่นๆ ใดๆ ในโลกนี้ เพราะถ้าเรามีสิ่งทั้ง ๔ อย่างนี้แล้ว เราก็มี
โอกาสทีจ่ ะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย หลุดพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิดได้ ถ้าเราขาดสิง่ เหล่านี้ สิง่ ทีห่ ายากทัง้ ๔ ประการนี้ โอกาสทีเ่ รา
จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
จะเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้น จึงถือว่าพวกเรานี้มีโชคมีวาสนามาก ไม่ใช่
จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างง่ายๆ ไม่ได้จะมาพบกับพระพุทธศาสนาได้
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อย่างง่ายๆ ไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะอย่างง่ายๆ และไม่ได้มชี วี ติ อยูอ่ ย่างยาวนาน
ได้อย่างง่ายๆ
ตอนนี้พวกเรามีครบทั้ง ๔ อย่างแล้ว ก็ขึ้นอยู่ที่เราว่าเราจะใช้สิ่ง
ทัง้ ๔ อย่างทีห่ าได้ยากนีไ้ ปกับอะไร จะไปใช้เวลาให้หมดไปกับสิง่ ทีไ่ ม่ได้
ช่วยปลดเปลือ้ งความทุกข์ มีแต่สร้างความทุกข์ให้กบั เรามากขึน้ ก็จะเป็น
ความหลง คือเดินผิดทาง แทนที่จะเดินไปทางนี้ กลับเดินไปทางนั้น
ชีวติ จิตใจก็จะไม่ดขี น้ึ ความทุกข์กจ็ ะไม่นอ้ ยลงไป จะไม่ใกล้สกู่ ารสิน้ สุด
แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเข้าไปมากเท่าที่ควรจะเป็นไปได้ แต่ถ้าเรา
ตักตวงโอกาสอันดีงามนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า เราก็จะได้ตักตวงสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่ไม่มีอะไรใน
โลกนี้จะมีคุณค่าเท่ากับผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสอน
เพราะจะท�ำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง ให้ได้ไปถึงพระนิพพาน
ที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด นี่คือโชควาสนาของเรา
ดังนัน้ เราจึงควรทีจ่ ะฉวยโอกาสนีเ้ พราะถ้าเราตัง้ ใจประพฤติปฏิบตั ิ
จริงๆ แล้ว ไม่นานเราก็จะสามารถท�ำจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์
ทั้งหลายได้ ดังผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล
จนถึงในสมัยปัจจุบันนี้ มีผู้ที่มีจิตศรัทธาน้อมเอาพระธรรมค�ำสอนของ
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พระพุทธเจ้ามาปฏิบตั จิ นได้กลายเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นจากความทุกข์
จากการเวียนว่ายตายเกิดไปเป็นจ�ำนวนมาก และคนเหล่านัน้ ก็ไม่แตกต่าง
อะไรจากพวกเรา เป็นคนเหมือนกัน มีจิตมีใจเหมือนกัน มีความรู้ความ
สามารถพอๆ กัน อยู่ที่ว่าจะรู้หรือไม่ว่าเรามีโอกาสที่จะสามารถคว้า
เอาสิ่งที่เลิศสิ่งที่วิเศษมาเป็นสมบัติได้เท่านั้นเอง ถ้าเราไม่รู้ เราก็จะ
หลงใหลไปกับสมบัติอย่างอื่นที่ไม่ได้มีคุณประโยชน์มากไปกว่าชาตินี้
คือสมบัตติ า่ งๆ ทีเ่ ราหาได้ในโลกนีก้ ม็ ปี ระโยชน์พอทีจ่ ะให้เราอยูอ่ ย่างสุข
อย่างสบายได้ แต่กย็ งั ไม่สามารถทีจ่ ะก�ำจัดความทุกข์ความวุน่ วายใจได้
ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีระดับไหนก็ตาม ก็ยังหนีไม่พ้นความทุกข์ความ
วุ่นวายใจไปได้ มีพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เหนือกว่า
สิง่ อืน่ ใดทัง้ หมดในโลกนี้ เพราะจะท�ำให้จติ ใจของเราอยูเ่ หนือความทุกข์
ต่างๆ ได้ ไม่วา่ ความทุกข์จะเกิดจากความแก่กด็ ี ความเจ็บไข้ได้ปว่ ยก็ดี
ความตายก็ดี การพลัดพรากจากสิง่ ทีเ่ รารักก็ดี หรือการประสบกับสิง่ ที่
ไม่ปรารถนาก็ดี จะไม่สามารถเข้ามาสร้างความทุกข์สร้างความวุน่ วายใจ
ให้กบั ผูท้ มี่ พี ระธรรมค�ำสอนอยูใ่ นจิตในใจได้เลย เช่น พระพุทธเจ้าและ
พระอรหันต์ทงั้ หลาย ท่านไม่มคี วามทุกข์กบั อะไรเลยไม่วา่ อะไรจะเกิดขึน้
ก็ตาม ท่านจะรู้สึกเฉยๆ ไม่เดือดร้อน ไม่วุ่นวาย ไม่กังวล ไม่หวาดกลัว
กับอะไรทั้งสิ้น เพราะมีธรรมเป็นเกราะคุ้มครองจิตใจ
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นี่ แ ลคื อ ความวิ เ ศษของพระธรรมค� ำ สอนของพระพุ ท ธเจ้ า
ลองพิจารณาดูว่าระหว่างมีเงินทองมากมายก่ายกองกับมีธรรมะนั้น
เราควรจะเลือกสิ่งใด มีเงินทองมากขนาดไหน ก็ยังต้องร้องห่มร้องไห้
ยังต้องเศร้าโศกเสียใจ ยังต้องหวาดกลัวกับภัยต่างๆ เช่น ความแก่
ความเจ็บ ความตาย แต่ถ้ามีพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่
ในใจแล้ว จะไม่มีความกังวล ไม่มีความหวาดกลัวกับเรื่องอะไรทั้งสิ้น
จิตใจสามารถเผชิญกับสิง่ ต่างๆ ได้อย่างไม่หวัน่ ไหว จะเป็นจะตายก็จะ
ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร
นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราสามารถเลือกได้เพราะเรามีโอกาสทีด่ ที เี่ ลิศแล้ว เพราะ
ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซงึ่ เป็นสิง่ ทีย่ ากอย่างมาก ได้พบกับพระพุทธศาสนา
ก็เป็นสิ่งที่ยากอย่างมาก ได้ยินได้ฟังพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
อันประเสริฐ และมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ได้ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของง่ายเลย
จึงไม่ควรที่จะปล่อยให้โอกาสที่ดีอย่างนี้หลุดลอยไป เพราะถ้าเราตาย
ไปแล้ว เราไม่รวู้ า่ จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อกี เมือ่ ไหร่ เพราะการจะเกิด
เป็นมนุษย์ได้แต่ละครั้งนี้เป็นของยากเย็นมากเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ไปเกิดในภพอืน่ ชาติอนื่ เพราะมีเหตุปจั จัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น การจะ
เกิดเป็นมนุษย์จะต้องไม่ทำ� บาปท�ำกรรมมาก่อน ต้องมีศลี ๕ ต้องรักษา
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ศีล ๕ ไว้ได้ และเมือ่ มีศลี แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เกิดทันที อาจจะ
ต้องไปรอคิว เพราะการเกิดของมนุษย์นี้ เกิดได้เพียงปีละคนเดียวเท่านัน้
มนุษย์เรานีไ้ ม่เหมือนกับสัตว์ชนิดอืน่ ทีอ่ อกลูกเป็นฝูง มนุษย์เรานีอ้ อกได้
เพียงทีละคนและคนหนึง่ ก็มลี กู ไม่มาก ยิง่ ในสมัยนีม้ กี ารควบคุมก�ำเนิด
ยิ่งท�ำให้การเกิดเป็นมนุษย์นี้ยากยิ่งขึ้นไปใหญ่ เพราะมนุษย์บางคน
ก็ ไ ม่ อ ยากจะมี ลู ก เลย หรื อ มี ก็ มี เ พี ย งคนเดี ย วหรื อ สองคนเท่ า นั้ น
ไม่เหมือนกับสัตว์ต่างๆ ที่เขาออกลูกเป็นฝูง
ดังนัน้ โอกาสทีจ่ ะมาเกิดเป็นมนุษย์จงึ ไม่ใช่เป็นของง่าย ต้องมีศลี
แล้วต้องมาคอยเข้าคิวรอจังหวะที่มีโอกาสมีคนเขาตั้งท้องขึ้นมาถึงจะ
ได้เข้าไปอยู่ในท้องของมนุษย์ได้ แล้วก็ไม่ใช่มีเราคนเดียวที่รอคิวนี้อยู่
มีคนอืน่ อีกหลายคนด้วยกันทีเ่ ขาก็รอคิวทีจ่ ะมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกัน
ก็ต้องแข่งขันกัน ต้องสอบเอ็นทรานซ์เหมือนกับการที่เราจะเข้า
มหาวิทยาลัย มีนักเรียนอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยเป็นจ�ำนวนมาก แต่ที่
จะให้เรียนนัน้ มีไม่มากพอ ต้องสอบแข่งขันกัน ใครเรียนเก่งใครสอบได้
คะแนนดีกว่า คนนัน้ ก็จะได้เข้าไปก่อน ฉันใด การทีจ่ ะมาเกิดเป็นมนุษย์
ก็อยูท่ ศี่ ลี ของเราว่าเรามีมากน้อยเพียงไร เราได้รกั ษามามากน้อยเพียงไร
ถ้ารักษาไม่มากก็จะสูค้ นทีเ่ ขารักษามากกว่าไม่ได้ ถ้าเรารักษาเดือนละครัง้
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อย่างนีก้ จ็ ะสูค้ นทีร่ กั ษาอาทิตย์ละครัง้ ไม่ได้ แต่คนทีร่ กั ษาอาทิตย์ละครัง้
ก็สคู้ นทีร่ กั ษาทุกๆ วันไม่ได้ เหมือนกับเด็กนักเรียน ถ้าตัง้ ใจดูหนังสือทุกวัน
โอกาสทีจ่ ะสอบเข้าก็จะมีมากกว่าเด็กนักเรียนทีอ่ า่ นหนังสือเดือนละครัง้
มีความแตกต่างกัน นี่คือความยากของการที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีก
ดังนัน้ ชาตินเี้ ราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วและได้มาเจอพระพุทธศาสนา
จึงเป็นโอกาสทีว่ เิ ศษอย่างยิง่ ทีเ่ ราไม่ควรทีจ่ ะปล่อยให้หลุดมือไป เพราะ
การปรากฏของพระพุทธเจ้าของพระศาสนาในแต่ละครั้งก็ยิ่งยากกว่า
การมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหลายล้านเท่าด้วยกัน เพราะพระพุทธเจ้า
แต่ละพระองค์กว่าจะมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องสะสมบุญบารมี
เป็นกัปเป็นกัลป์ กัปหนึ่งนี้เป็นจ�ำนวนที่มากกว่าหลายล้านเท่าด้วยกัน
หลายล้านปีดว้ ยกัน ไม่ใช่เพียงแต่ลา้ นปี เป็นล้านๆ ของล้านปี ถึงจะนับว่า
เป็นหนึง่ กัป แล้วถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏหนึง่ ครัง้ แล้วมาประกาศ
พระธรรมค�ำสั่งสอนให้กับสัตว์โลก แล้วก็อยู่ไม่นาน
เช่น ศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ ของสมณโคดมนี้
ทรงได้พยากรณ์ไว้ว่าจะอยู่ได้ประมาณ ๕,๐๐๐ ปีเท่านั้น หลังจากนั้น
แล้วก็จะหมดไป คือจะไม่มใี ครสนใจทีจ่ ะศึกษาร�ำ่ เรียน ปฏิบตั ิ และน�ำมา
ถ่ายทอดเผยแผ่ให้กบั อนุชนรุน่ หลังต่อไป หลังจากนัน้ ก็จะเป็นเหมือนกับ
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ในยุคใดทีไ่ ม่มพ
ี ระพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างน�ำทาง
ให้แก่ชวี ติ ในยุคนัน้ ก็จะเป็นยุคของความมืด
จะไม่สามารถทีจ่ ะพาให้เราได้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ไปได้ มีแต่จะพาให้เราไปสัง่ สม
ความทุกข์ให้มมี ากยิง่ ๆ ขึน้ ไปอีก
ยิง่ ท�ำให้มภี พชาติมากขึน้ ไปอีก
มีความโลภ ความโกรธ ความหลง มากขึน้ ไปอีก
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ยุคมืด เป็นเหมือนกับยุคที่ไม่มีพระอาทิตย์ ถ้าโลกนี้ไม่มีพระอาทิตย์
จะเป็นอย่างไร ก็จะเป็นแต่กลางคืนตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง เวลามีแต่
ความมืด เราก็จะไม่สามารถท�ำอะไรกันได้ ฉันใด ถ้าไม่มพี ระพุทธศาสนา
ก็เป็นเหมือนกับไม่มแี สงสว่างแห่งธรรมทีจ่ ะพาสัตว์โลกให้ไปสูก่ ารสิน้ สุด
จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถึงแม้จะมีความปรารถนาทีอ่ ยากจะหลุดพ้น
จากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็ต้องคล�ำทางไป
เหมือนอยูใ่ นทีม่ ดื แล้วอยากจะเดินไปทีไ่ หนสักแห่งหนึง่ แต่ไม่มแี สงสว่าง
ให้เห็นเลยว่าในขณะนี้เราก�ำลังหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้
ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก แล้วเราจะสามารถเดินไปในทิศทางทีเ่ รา
ต้องการจะไปได้อย่างไร เราอาจจะคิดว่าเราก�ำลังหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันตก แต่เราอาจจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็ได้ แล้วถ้าเราเดินไป
เราก็จะไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางทีเ่ ราต้องการไปได้ ฉันใด ในยุคใด
ที่ ไ ม่ มี พ ระพุ ท ธศาสนาเป็ น แสงสว่ า งน� ำ ทางให้ แ ก่ ชี วิ ต ในยุ ค นั้ น
ก็จะเป็นยุคของความมืด จะไม่สามารถที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ไปได้ มีแต่จะพาให้เราไปสั่งสมความทุกข์ให้มีมากยิ่งๆ
ขึ้นไปอีก ยิ่งท�ำให้มีภพชาติมากขึ้นไปอีก มีความโลภ ความโกรธ
ความหลง มากขึ้นไปอีก
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ดังนัน้ เราจึงต้องฉวยโอกาสเพราะในขณะนีม้ แี สงสว่างแห่งธรรม
ปรากฏอยู่ เราสามารถเอาแสงสว่างแห่งธรรมนี้เอาเข้ามาสู่ในจิตในใจ
ของเราได้ด้วยการหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เพราะการฟังเทศน์
ฟังธรรมก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะท�ำได้ง่าย ถึงแม้จะมีการแสดงธรรมอยู่
เสมอๆ ก็ตาม แต่ใจของเรานั้นมันมีเครื่องมีสิ่งที่คอยปัดคอยฉุดลาก
ให้เราอยู่ห่างไกลจากการฟังเทศน์ฟังธรรม เช่น ภารกิจการงานต่างๆ
หรือการแสวงหาความสุข หาข้าวของสิ่งของต่างๆ ในโลกนี้ หรือความ
ผูกพันกับเรื่องราวต่างๆ กับบุคคลต่างๆ จึงท�ำให้เราแทบจะไม่มีเวลา
ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเลย การจะได้ฟังธรรมแต่ละครั้งอย่างเช่นในวันนี้
ก็ต้องใช้ความพยายามมากพอสมควร ต้องบังคับตัวเองให้มาวัดให้ได้
และเมื่ อ มาวั ด แล้ ว ในขณะที่ ก� ำ ลั ง ฟั ง เทศน์ ฟ ั ง ธรรมอยู ่ ก็ อ าจจะ
ไม่ได้ฟังก็ได้ อาจจะเผลอไปคุยกับเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆ กันก็ได้ หรืออาจ
จะเผลอคุยกับตัวเอง คิดเรือ่ งนัน้ คิดเรือ่ งนีไ้ ปเรือ่ ยๆ ธรรมะทีเ่ ข้ามาในหู
ก็ไม่ได้เข้าไปสู่ในใจ พอเข้าหูซ้ายก็ทะลุออกหูขวาไปเลย อย่างนี้ถึงแม้
จะนั่งฟังอยู่ก็เป็นเพียงแต่กิริยาของการฟังเท่านั้น แต่ไม่มีเนื้อหาสาระ
ของการฟังเลย เพราะไม่ได้ฟงั ด้วยความตัง้ ใจ ไม่ได้ฟงั ด้วยสติ ไม่ได้ฟงั
ด้วยใจที่จดจ่อและพิจารณาตาม ถ้าฟังแล้วคิดพิจารณาตามไปก็จะเกิด
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ความเข้าใจ เมื่อเกิดความเข้าใจแล้ว ก็จะจ�ำในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ ก็จะ
สามารถน�ำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปประพฤติปฏิบัติเพื่อก�ำจัดความโลภ
ความโกรธ ความหลง อันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทงั้ หลาย อันเป็นต้น
เหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้
ดังนั้น การฟังเทศน์ฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่ยากดังที่ได้เล่าให้ฟังไว้
และสิ่งที่ยากประการสุดท้ายก็คือ การสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ไปได้ใน
แต่ละวันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่าย เพราะชีวิตนี้เป็นสิ่งที่บอบบางมาก ไม่ว่า
อะไรมากระทบเพียงเล็กน้อยก็อาจจะท�ำให้ชวี ติ นัน้ หยุดไปก็ได้ หมดสิน้
ไปก็ได้ ดังนัน้ เราจึงต้องไม่ควรทีจ่ ะปล่อยให้เวลาในขณะทีเ่ รายังมีชวี ติ
อยู่นี้ผ่านไป อย่าไปผัดวันประกันพรุ่ง อย่าไปคิดว่าชีวิตของเราจะ
ยืนยาวนานจะอยูไ่ ปถึง ๘๐-๙๐ ปี เพราะตามหลักสถิตทิ เี่ ราเห็นกันอยูน่ ี้
มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น มีคนที่เกิดมาเพียงไม่กี่วันตายไปก็มี อยู่ได้ไม่กี่
อาทิตย์ตายไปก็มี อยู่ได้ไม่กี่เดือนตายไปก็มี อยู่ได้ไม่กี่ปีตายไปก็มี
มีคนตายตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ อายุ ๒๐, ๓๐, ๔๐, ๕๐, ๖๐, ๗๐, ๘๐,
๙๐ และก็รอ้ ยปีกม็ เี หมือนกัน แต่จะมีนอ้ ยลงไปเรือ่ ยๆ คนทีจ่ ะอายุยนื นี้
จะมีจ�ำนวนน้อยลงไปเรื่อยๆ ส่วนคนที่มีอายุสั้นนี้จะมีจ�ำนวนมากกว่า
คนที่มีอายุยืน
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ดังนัน้ พวกเราทีน่ งั่ อยูท่ นี่ ใี่ นขณะนี้ มีใครจะมารับรองมาประกันชีวติ
ของเราได้ว่าเราจะอยู่ไปถึง ๘๐-๙๐ ปี ไม่มีใครรับประกันได้ ถึงแม้
จะเป็นบริษัทรับประกันชีวิต เขาก็ไม่ได้รับประกันชีวิต เขาเพียงแต่รับ
ชดเชยเงินทองให้กับคนที่อยู่หลังจากที่เราตายไปแล้วเท่านั้น คนที่เรา
มีความรับผิดชอบที่จะต้องเลี้ยงดูเขา ถ้าเกิดเราตายไปก่อน อย่างน้อย
บริษทั รับประกันชีวติ เขาก็จะเอาเงินมาทดแทนจ่ายให้แทนเรา เพราะเรา
ไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูคนที่เราต้องเลี้ยงดูได้แล้วเพราะเราต้อง
ตายไป เราจึงซื้อประกันชีวิตกัน แต่ไม่ได้ประกันชีวิต ซื้อเพื่อประกัน
รายได้ที่จะสูญเสียไปให้มีอยู่ต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้ว
นี่คือสิ่งที่ยากเย็น ๔ ประการด้วยกัน คือ การได้มาเกิดเป็นมนุษย์
การปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าและของพระพุทธศาสนา การได้ยิน
ได้ฟังธรรมแต่ละครั้ง และการด�ำรงชีวิตอยู่ให้ยืนยาวนาน เป็นสิ่งที่
ยากเย็นอย่างมาก ในขณะนีพ้ วกเรามีครบถ้วนทุกอย่างแล้ว ถ้าเราไม่รบี
ตักตวงโอกาสนี้ แล้วจะไปรอโอกาสทีด่ กี ว่านีอ้ กี นัน้ ย่อมเป็นไปไม่ได้เลย
ย่อมเป็นไปได้อย่างยากเย็นมาก เช่น บางท่านอาจจะคิดว่าขอเพียง
ท�ำบุญไปก่อน แล้วขอให้ไปเกิดในภพที่มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้
แล้วมาสัง่ สอนธรรม โอกาสทีม่ นั จะเป็นไปได้นมี้ นั ไม่ใช่หนึง่ ในสิบ มันเป็น
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หนึง่ ในล้านๆ เพราะไม่รวู้ า่ จะเจอกันได้อย่างไร เมือ่ ไหร่ การปรากฏของ
พระพุทธเจ้าก็แสนจะยากล�ำบาก การเกิดขึ้นของพวกเราก็แสนจะยาก
ล�ำบาก และถึงแม้จะได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้เจอพระพุทธเจ้าแล้ว ก็อาจ
จะไม่สนใจฟังเทศน์ฟังธรรมก็ได้ เหมือนกับคนเป็นจ�ำนวนมากในสมัย
พระพุทธกาลที่ได้เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้า แต่ไม่ได้สนใจที่จะไป
ฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็มีเป็นจ�ำนวนมากเหมือนกัน เพราะ
ไม่ได้สะสมบุญบารมีไว้นั่นเอง
ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ราควรจะท�ำในวันนี้ ก็คอื ควรบ�ำเพ็ญบุญบารมีไว้ให้มาก
เพราะบุญบารมีนี้จะท�ำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิดในชาตินไี้ ด้ หรือถ้าเรายังท�ำไม่สำ� เร็จ เราเกิดต้องตาย
ไปก่อน บุญบารมีนี้ก็จะเป็นตัวที่จะคอยส่งเสริมให้เราได้ศึกษาได้ยิน
ได้ฟงั ธรรมและได้ปฏิบตั ธิ รรมต่อไป เพราะมันจะติดเป็นนิสยั ไปกับเรา
พอไปเกิดชาติหน้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีก ถึงแม้จะไม่ได้เจอพระพุทธเจ้า
หรือเจอพระธรรมค�ำสอนก็ตาม แต่ถา้ มีนสิ ยั ทีจ่ ะศึกษาค้นคว้าหาธรรมะ
ก็ยงั สามารถศึกษาค้นคว้าธรรมะได้ เพราะธรรมะนัน้ ไม่ได้เป็นเพียงแต่
สิง่ ทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรม เราสามารถค้นคว้าธรรมะได้
จากธรรมชาติ เพราะค�ำว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินี่เอง เช่น ถ้าเราเห็น
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ใบไม้ร่วงจากต้นไม้ลงมา แล้วเราพิจารณาว่า อ๋อ ใบไม้นี้มันก็แก่เป็น
เหมือนกัน มันก็ตายเป็นเหมือนกัน อย่างนี้ก็เป็นธรรมะแล้ว ถ้าเราเห็น
อะไรว่าไม่เที่ยง มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นแสง
สว่างแห่งธรรมแล้ว เพราะถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งใดแล้ว เราก็
จะไม่อยากทีจ่ ะไปเกีย่ วข้องกับสิง่ นัน้ เราไม่อยากจะได้เอามาเป็นสมบัติ
ของเรา เพราะเรารูว้ า่ มันจะอยูก่ บั เราไม่นาน เวลาเราหาอะไร เราก็อยาก
จะหาสิ่งที่จะอยู่กับเราไปนานๆ เราไม่อยากจะได้ใครมาอยู่กับเราเพียง
วันสองวันแล้วก็จากเราไป เราอยากจะได้คนทีจ่ ะอยูก่ บั เราไปจนแก่เฒ่า
ไปจนตายจากกันไป แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไป เพราะความ
ไม่เที่ยงนี้ไม่มีใครไปก�ำหนดได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ต้นไม้นี้ใบไม้
อาจจะไม่ร่วงตายไปแต่อาจจะถูกพายุพัดล้มตายไปก่อนก็ได้
ดังนัน้ การทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะแล้วได้พจิ ารณาถึงความไม่เทีย่ ง
อยู่เรื่อยๆ แล้ว มันจะติดไปเป็นนิสัยของเราต่อไป เมื่อเราไปเกิดใน
ภพหน้าชาติหน้า ถึงแม้จะไม่มพี ระพุทธศาสนา เราก็จะมีธรรมะคอยเทศน์
คอยสอนเราอยูใ่ นใจให้เราไม่หลงไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ ต่างๆ เพราะมันไม่มี
อะไรทีเ่ ทีย่ งแท้แน่นอน ถ้าเราไม่ตอ้ งการความทุกข์ เราก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ
แล้วเราก็จะสามารถอยูเ่ หนือความทุกข์ได้ จะเกิดมากีภ่ พกีช่ าติ จะต้องแก่
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ต้องเจ็บต้องตายไปอีกกี่ภพกี่ชาติ ก็จะไม่ทุกข์ไม่เสียอกเสียใจมาก
เท่ากับคนที่ไม่มีธรรมะอยู่ในใจ
คนทีไ่ ม่มธี รรมะอยูใ่ นใจเลยนี้ จะหวาดกลัวอยูต่ ลอดเวลากับเรือ่ ง
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ทั้งๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้น เพียงแต่คิดถึงมันก็
ใจสั่นแล้ว แต่คนที่มีธรรมะ คนที่เห็นแล้วว่าการเกิดมาต้องมีความแก่
ความเจ็บ ความตายเป็นธรรมดา จะรูส้ กึ เฉยๆ ถึงแม้ยงั ไม่สามารถทีจ่ ะ
ก�ำจัดต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปจากใจได้คอื ความโลภ
ความโกรธ ความหลง ก็ตาม แต่ก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขพอสมควร
จะไม่ทกุ ข์จะไม่หวาดผวากับการดับไปของสิง่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นร่างกาย
ของเราก็ดี หรือของคนอื่นก็ดี หรือวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆ ก็ดี เวลา
จะสูญหมดไปก็จะไม่หวั่นไหว หมดไปได้ก็หาใหม่ได้ เพราะเวลาเกิดมา
ก็มาแต่ตัวเปล่าๆ ไม่ได้อะไรมา ก็หามาด้วยกันทุกคนในโลกนี้ แล้วเมื่อ
มันหมดไป ท�ำไมจะต้องโวยวาย ใช่ไหม ท�ำไมจะต้องเศร้าโศกเสียใจ
จนถึงกับอยากจะฆ่าตัวตาย นั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีธรรมะอยู่ในใจ ถ้ามี
ธรรมะอยู่ในใจแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เวลามีก็จะไม่ใช้ให้หมด
เวลามีกจ็ ะแบ่งเก็บไว้เผือ่ วันข้างหน้า เวลาไม่มจี ะได้ไม่เดือดร้อน แต่ถา้
คนไม่มธี รรมะ เวลามีเท่าไหร่กอ็ ยากจะใช้ให้มนั หมด กลัวเดีย๋ วจะไม่ได้ใช้
พอหมดแล้วก็ไม่ได้ใช้จริงๆ เพราะมันหมดแล้ว
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นี่แลคือปัญหาของคนที่ไม่มีธรรมะ เพราะไม่สนใจที่จะศึกษาคอย
ฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะเป็นของยาก เวลาฟังแต่ละครั้งนี้จิตใจมันรู้สึก
อึดอัดเพราะใจมันไม่เคยฟังเรือ่ งราวเหล่านี้ แล้วกิเลสก็ไม่ชอบให้ฟงั ด้วย
เพราะฟังแล้วมันจะไปท�ำลายกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลง
นัน่ เอง กิเลสมันก็พยายามสร้างเงือ่ นไขขึน้ มาให้รสู้ กึ เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้
ให้เบื่อ ฟังแล้วร�ำคาญอกร�ำคาญใจ ไม่เหมือนกับไปฟังเพลง ไปฟัง
เรือ่ งราวทีต่ ลกคาเฟ่เขาพูดเขาคุยกัน ฟังแล้วก็หวั เราะเอิก้ อ้ากไป แต่ไม่ได้
รับประโยชน์อะไรจากการฟังเลย ไม่ฉลาดขึ้น กลับท�ำให้โง่ลงไป
นี่แลเป็นเหตุที่ท�ำให้การฟังเทศน์ฟังธรรมจึงเป็นของยาก เราจึง
ต้องฝืนต้องบังคับต้องเตือนสติว่าเป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่วิเศษ เหมือนกับ
กินยาขม ไม่มใี ครอยากจะกินยาขม แต่เราต้องบังคับตัวเราให้กนิ ยาขม
เพราะเรารูว้ า่ จะเข้าไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราให้หายได้นนั่ เอง ฉันใด
การฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็เป็นการไปก�ำจัดความมืดบอดของจิตใจให้หายไป
ให้ปรากฏเป็นแสงสว่างขึ้นมาในใจ ท�ำให้เรารู้เราฉลาด ให้เราสามารถ
ปกป้องจิตใจของเราไม่ให้ความทุกข์มาเหยียบย�่ำท�ำลายได้
นีแ่ ลคือสิง่ ทีพ่ วกเราทัง้ หลายได้มาพบแล้วในชาตินี้ สิง่ ทีย่ ากอย่างยิง่
ไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกรับรองได้ โอกาสนี้แทบจะเรียกว่าเป็นครั้งเดียว
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ของการเวียนว่ายตายเกิดเลย จึงอย่าปล่อยให้มันผ่านไป ควรจะหัน
เข้ามาหาธรรมะมาฟังเทศน์ฟงั ธรรม แล้วก็มาปฏิบตั ติ ามความสามารถ
ของเรา ตัง้ แต่การท�ำบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ขอให้ทำ� ไปเถิด
แล้วเราจะได้พบกับสิง่ ทีเ่ ลิศสิง่ ทีว่ เิ ศษทีไ่ ม่มอี ะไรในโลกนีจ้ ะมีความวิเศษ
เท่าได้เลย
จึงขอฝากเรื่องของการได้พบกับสิ่งที่ยากเย็นทั้ง ๔ ประการนี้
ให้ทา่ นได้นำ� ไปพินจิ พิจารณาและปฏิบตั เิ พือ่ ประโยชน์สขุ คือการหลุดพ้น
จากความทุกข์ทั้งปวงต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณ
พระศรีรัตนตรัยและพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงปกป้องคุ้มครอง
รักษาให้ท่านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ภัย
อันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ
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39

ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

วันนี้เป็นวันที่ท่านตั้งใจมาวัดเพื่อมาท�ำบุญถวายทาน รักษาศีล
ฟังเทศน์ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม เพราะท่านมีความเชื่อในหลักธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ว่า “สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็น
ของตน สัตว์ยอ่ มเป็นไปตามกรรม” กรรมเป็นผูจ้ ำ� แนกแยกสัตว์ให้เป็น
สัตว์ตา่ งๆ กัน เกิดจากกรรมทัง้ นัน้ การทีม่ สี ตั ว์ตา่ งๆ ในโลกนี้ เช่น มีมนุษย์
มีเดรัจฉาน มีกายทิพย์ชนิดต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นผลของกรรมทั้งสิ้น
กรรม ก็คอื การกระท�ำ การกระท�ำทีพ่ วกเราท�ำกันอยูท่ กุ วัน กระท�ำ
ทางใจ กระท�ำทางวาจา และกระท�ำทางกาย เมือ่ ท�ำแล้วก็จะส่งให้เกิดผล
ขึ้นมาขึ้นอยู่กับว่าการกระท�ำนั้นไปในทางไหน ถ้าท�ำทางดีไปในทางดี
ก็จะส่งผลดี ถ้าไปในทางไม่ดกี จ็ ะส่งผลไม่ดี นีค่ อื หลักของกรรมอยูต่ รงนี้
อยู่ที่การกระท�ำทางกาย วาจา และใจ
การกระท�ำทางใจ ก็คอื ความคิดต่างๆ เช่น วันนีเ้ ราคิดมาวัด เรียกว่า
เป็นการกระท�ำทางใจ เป็นการกระท�ำทางที่ดี เป็นกุศล เมื่อเรามี
ความคิดแล้ว เราก็ส่งค�ำสั่งไปสู่การกระท�ำทางวาจา เราก็เอ่ยชักชวน
เพือ่ นฝูงญาติพนี่ อ้ ง คนในครอบครัว วันนีม้ าวัดกัน นีก่ เ็ รียกว่าเป็นกรรม
อีกอย่างหนึ่ง เรียกว่า วจีกรรม คือ กรรมที่เกิดจากการพูด เมื่อพูดดี
ก็จะส่งผลดีตามมา วันนีช้ วนคนมาวัด อย่างนีเ้ รียกว่าเป็นการกระท�ำเป็น
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การพูดทีด่ ี เพราะท�ำแล้วจะท�ำให้มแี ต่ความสุขและความเจริญ เมือ่ เราได้
ชวนกันแล้ว เราก็ออกเดินทางกันมา นี่เรียกว่าเป็นการกระท�ำทางกาย
การกระท�ำที่จะส�ำเร็จประโยชน์ได้ ต้องมีการกระท�ำทางใจก่อน
แล้วก็ส่งไปทางวาจาหรือทางกายถึงจะส�ำเร็จผลประโยชน์ขึ้นมาได้
ถ้าคิดแล้วไม่พดู ไม่ทำ� ก็ยงั ไม่เกิดผลตามมา มีอยูก่ ผ็ ลภายในใจ ถ้าคิดดี
ก็สบายใจ ถ้าคิดไม่ดีก็ไม่สบายใจ เช่น คิดที่จะมาวัด เราก็มีความ
สบายใจ ถ้าคิดโกรธเกลียดคนนัน้ โกรธคนนี้ ก็จะท�ำให้มคี วามไม่สบายใจ
แต่ถ้ายังไม่ได้ไปพูดหรือไปท�ำ ก็ยังไม่มีบุญหรือบาปตามมา ถ้าโกรธ
และเกลียดแล้วไปพูดไม่ดี เช่น ไปด่า ไปใช้วาจาผรุสวาท เรียกว่ากรรม
ส�ำเร็จแล้วด้วยการพูด ผลเสียก็จะตามมา คือจะมีเรือ่ งราวกลับมาหาเรา
เมื่อเราพูดไม่ดี ด่าผู้อื่น ผู้อื่นย่อมมีความไม่พออกไม่พอใจ เขาก็จะ
คิดไม่ดีกับเรา แล้วก็พูดไม่ดีกับเรา และดีไม่ดีก็อาจจะท�ำไม่ดีกับเรา
นอกจากด่าเราแล้ว ก็อาจจะทุบตีเรา หรือไม่เช่นนัน้ ก็ไปฟ้องร้องขึน้ ศาล
เรียกค่าเสียหายเป็นเงินหลายสิบล้านเพราะหมิ่นประมาท นี่ก็เป็น
ความส�ำเร็จทางบาปแล้ว ท�ำไปแล้วก็จะมีผลสะท้อนกลับมาทั้งทาง
ภายนอกและทางภายใน ทางภายในจิตใจก็วุ่นวาย ทางภายนอกก็ต้อง
ไปแก้คดี ต้องไประงับข้อวิวาท
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ดังนัน้ การทีเ่ ราจะท�ำบุญก็ดที ำ� บาปก็ดี ต้องเกิดขึน้ จากการกระท�ำ
ทางใจก่อน คือเราต้องคิดก่อน เมือ่ เราคิดแล้ว เราก็พดู หรือท�ำถึงจะส�ำเร็จ
ประโยชน์ เราพูดชวนคนอืน่ มาวัด ถ้าเขามาก็จะส�ำเร็จประโยชน์ ท�ำให้เขา
ได้มาท�ำบุญ ท�ำให้เขามีความสุข ท�ำให้เขาชอบเขารักเรา ถ้าตัวเราเอง
คิดแล้ว แล้วเราก็มาทีว่ ดั อย่างทีท่ า่ นได้มากันในวันนี้ มาท�ำบุญถวายทาน
มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มารักษาศีล มาปฏิบตั ธิ รรม บุญก็สำ� เร็จประโยชน์
ขึ้นมาคือทั้งภายในและภายนอก ภายในก็มีความสุขใจ จิตใจก็สูงขึ้น
พัฒนาขึ้นไป สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ภายนอกก็มีแต่คนชื่นชมยินดี
อนุโมทนาสาธุ มีความพอใจที่จะคบค้าสมาคมกับเรา
นี่คือเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้ กรรมมี ๓ ชนิดด้วยกัน มีบุญ
มีบาป และมีที่ไม่ใช่บุญและไม่ใช่บาป
บุญก็คือการกระท�ำที่ท�ำให้ผู้อื่นได้รับความสุขได้ประโยชน์ เช่น
วั นนี้ญาติโยมน�ำกับข้าวกับปลาอาหารมาให้ กั บ พระภิ ก ษุ ส ามเณร
ก็เท่ากับน�ำความสุขและประโยชน์มาให้ เมื่อท�ำอย่างนี้ผู้อื่นได้รับ
ประโยชน์ได้รบั ความสุข เราก็ได้รบั บุญคือความสุขใจ ใจเราก็มคี วามสุข
มีความอิม่ มีความปิติ มีความพอใจ และใจของเราก็สงู ขึน้ ไปอีกนิดหนึง่
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เรียกว่าเป็นการพัฒนาใจไปในตัว ส่วนภายนอกก็จะมีคนยกย่อง
สรรเสริญ ชื่นชมยินดี เห็นว่าเราเป็นคนดี น่าคบค้าสมาคมด้วย
ส่วนการกระท�ำบาป ก็คอื การกระท�ำทีส่ ร้างความเดือดร้อน เกิดโทษ
กับผูอ้ นื่ เกิดความทุกข์กบั ผูอ้ นื่ เช่น เราไปลักทรัพย์ของผูอ้ นื่ ไปประพฤติ
ผิดประเวณี ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่น เมื่อท�ำไปแล้วก็ท�ำให้
ผู้อื่นเดือดร้อน ทุกข์ วุ่นวายใจ เสียอกเสียใจ ส่วนเราเมื่อท�ำไปแล้ว
ตอนต้นเราก็มคี วามสุขใจ แต่หลังจากนัน้ ไม่นานเราก็จะเกิดความวุน่ วายใจ
เกิดความทุกข์ใจตามมา เกิดความกลัว เกิดความกังวล ว่าจะถูกจับ
ว่าผูอ้ นื่ จะเห็นจะรูว้ า่ เราท�ำบาปท�ำกรรม แล้วถ้าเกิดผูอ้ นื่ เขารู้ เขาก็ตอ้ ง
ไปเรียกเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจมาจับเราเข้าคุกเข้าตะราง ถ้าไปยุง่ เกีย่ วกับสามี
ภรรยาของผู้อื่น ถ้าเขาหักห้ามจิตใจไม่ได้ เขารู้ เขาก็จะตามมาอาฆาต
ตามมาฆ่าเราได้ นี่คือผลของบาปกรรมเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
ภายในก็วุ่นวายใจ ทุกข์ใจ กังวลใจ ภายนอกก็ต้องคอยหลบคอยหลีก
คอยป้องกันตัวเอง กลายเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วย
มีแต่คนประณามต�ำหนิติเตียน นี่คือการกระท�ำที่เป็นบาป ท�ำไปแล้ว
เกิดโทษทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเราเอง
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ส่วนการกระท�ำที่ไม่ใช่เป็นบุญและไม่เป็นบาป ก็คือการกระท�ำที่
ไม่ได้สร้างความสุขหรือสร้างความทุกข์ให้กบั ผูอ้ นื่ ไม่ได้สร้างคุณ ไม่ได้
สร้างโทษให้กับผู้อื่น อย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นบุญและไม่เป็นบาป เช่นเวลา
เราท�ำอะไรเกี่ยวกับตัวเราเอง เช่น รับประทานอาหาร ออกก�ำลังกาย
ไปท�ำธุระปะปังเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ของเราเอง อย่างนี้เรียกว่าเป็น
การกระท�ำที่ไม่ใช่เป็นบุญและไม่เป็นบาป เพราะผู้อื่นไม่ได้รับอานิสงส์
ไม่ได้รับผลจากการกระท�ำของเรา หรือถ้าได้รับก็ไม่ได้เป็นประโยชน์
หรือเป็นโทษแต่อย่างใด
นี่คือกรรม ๓ อย่างด้วยกันที่เป็นเครื่องจ�ำแนกแยกสัตว์ต่างๆ
ให้ไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ ตั้งแต่ต�่ำสุดก็คืออบาย คือ นรก เปรต
อสูรกาย เดรัจฉาน นี่เป็นที่เกิดของผู้ที่ท�ำบาป คือ ไม่รักษาศีล ๕ ส่วน
ผู้ที่รักษาศีล ๕ ได้ ก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทพ เป็นพรหม เป็น
พระอริยเจ้า ส่วนการท�ำบุญให้ทานนี้ เมือ่ ท�ำไปแล้วก็จะท�ำให้ผกู้ ระท�ำนัน้
มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองรออยู่ข้างหน้า
มีความสุขใจ มีความอิ่มใจ นี่เป็นอานิสงส์ ถ้าท�ำทานอย่างเดียวแต่ไม่
รักษาศีล ก็จะไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยเจ้า
แต่จะต้องไปเกิดในอบาย ถ้าเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ได้ท�ำบุญให้ทานมา
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ก็จะเป็นเดรัจฉานที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักสวยงาม จะมีคนดูแลเลี้ยงดู
อย่างดีเพราะอานิสงส์ของการท�ำบุญให้ทานแต่ไม่ได้รักษาศีล
นี่คือกรรมการกระท�ำที่ท�ำให้พวกเรานั้นมาเกิดต่างกัน ถึงแม้ได้
มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังมีความแตกต่างกัน มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกัน
มีสติปัญญาความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน มีทรัพย์สมบัติข้าวของ
เงินทองทีแ่ ตกต่างกัน เพราะได้ทำ� บุญให้ทานรักษาศีลมาไม่เท่ากันนัน่ เอง
ถ้ารักษาศีลมามากก็จะมีทรัพย์มาก มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมาก
และได้เกิดเป็นมนุษย์ ไม่มโี รคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ไม่พกิ ลพิการ แต่ถา้
มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีร่างกายที่ไม่สมประกอบก็แสดงว่าได้รักษาศีล
มาไม่มากพอ แค่รักษามากพอที่จะให้มาเกิดเป็นมนุษย์ แต่มาเกิดแล้ว
มีอาการ ๓๒ ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ หูหนวกบ้างตาบอดบ้าง แขนขาด
บ้าง มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เบียดเบียน ถ้ามีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงาม
ก็เป็นเพราะท�ำบุญให้ทานน้อย ท�ำเพียงเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้นเองหรือ
ไม่ท�ำเลย เพียงแต่รักษาศีลได้บ้างแต่ไม่ชอบท�ำบุญให้ทาน ตระหนี่
ถีเ่ หนียว เสียดายหวงทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง พอมาเกิดเป็นมนุษย์
ก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่ร�่ำรวย รูปร่างหน้าตาไม่สวยงาม และมีอาการ ๓๒
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ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ส่วนผู้ที่ท�ำบุญให้ทานมากๆ
รักษาศีลอย่างบริสุทธิ์ คือรักษาศีลได้มากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ
ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ก็จะได้มรี ปู ร่างหน้าตาทีส่ วยงาม ได้เกิดเป็นมนุษย์
หรือไม่เช่นนัน้ ก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพอยูใ่ นชัน้ ต่างๆ นีเ่ ป็นอานิสงส์ของ
การท�ำบุญให้ทานและการรักษาศีล
ส่วนถ้าอยากจะเกิดมาแล้วมีความรู้ความฉลาด ก็ต้องใฝ่ศึกษา
ร�ำ่ เรียน ชอบฟังเทศน์ฟงั ธรรม ชอบอ่านหนังสือธรรมะ ถ้าท�ำได้อย่างนี้
เกิดมาก็จะเป็นคนทีม่ สี ติปญ
ั ญาแหลมคม เฉลียวฉลาด รูท้ นั เล่หเ์ หลีย่ ม
ของคนต่างๆ ถ้าศึกษาธรรมะมาน้อยก็จะเป็นคนที่ปัญญาทึบ ไม่ค่อย
ฉลาด ไม่คอ่ ยรูท้ นั กับเล่หเ์ หลีย่ มเล่หก์ ลของคนต่างๆ เวลาเขาเอาอะไร
มาล่อมาหลอกก็จะหลงเชื่ออย่างง่ายๆ เพราะไม่มีปัญญานั่นเอง ถ้าคน
มีปัญญาแล้วจะไม่ตกหลุมพรางของผู้อื่นง่ายๆ ไม่ว่าใครจะมาให้อะไร
มากน้อยเพียงไร จะท�ำอะไรดีให้มากน้อยเพียงไรก็ตาม คนมีปัญญา
ก็จะยังไม่ตายใจ จะยังต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอ โดยถือหลักของ
สุภาษิตทีว่ า่ “อย่าไว้ใจคน จะจนใจตาย” เพราะคนเรานัน้ มีเล่หม์ เี หลีย่ ม
หรือไม่มีเล่ห์ไม่มีเหลี่ยมก็มี เวลาที่เขาแสดงสิ่งที่ดีให้กับเรานั้น ไม่ได้
หมายความว่าเขาจะท�ำด้วยความบริสุทธิ์ใจเสมอไป
46

๐๓ กรรมเป็นของๆ ตน

มีคนสองคนในโลกนี้เท่านั้นที่ท�ำด้วยความบริสุทธิ์ใจให้กับเรา
ก็คือคุณพ่อและคุณแม่ของเราเท่านั้นที่รักเราอย่างจริงๆ รักด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ ปรารถนาให้เรามีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญโดยถ่ายเดียว
มีอะไรให้อะไรเรา ท�ำอะไรให้กบั เรา ก็ไม่ได้คดิ ร้ายกับเราเลย ไม่ได้หวัง
อะไรจากเราเลย มีคนสองคนเท่านั้นถ้าเราอยากจะเชื่ออยากจะไว้ใจ
ตายใจได้ ก็คือพ่อกับแม่เราเท่านั้น นอกจากนั้นแล้วเชื่อไม่ได้ ยกเว้น
ถ้าเรารูว้ า่ เป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์เท่านัน้ นอกจากนัน้ แล้ว
ต่อให้เขามาท�ำดีกบั เรามากน้อยเพียงไรก็ตาม เราก็ควรทีจ่ ะระมัดระวัง
อย่าไปตายใจ “ระยะทางเป็นเครือ่ งพิสจู น์มา้ เวลาเป็นเครือ่ งพิสจู น์คน”
ถ้าอยากจะรูว้ า่ เขาดีจริงหรือไม่ เขาบริสทุ ธิใ์ จจริงหรือไม่ เขาท�ำความดี
โดยทีไ่ ม่หวังผลตอบแทนอะไรจากเราหรือไม่ ก็ตอ้ งรอดูไปก่อน ใช้เวลา
ดูไปเรือ่ ยๆ ดูไปจนกว่าเราจะเกิดความมัน่ ใจขึน้ มาแต่กย็ งั ไม่รอ้ ยเปอร์เซ็นต์
อยู่ดี เพราะคนเรานั้นถ้ายังอยู่ภายใต้อ�ำนาจของความโลภ ความโกรธ
ความหลง อยู่ภายใต้อ�ำนาจของกิเลสตัณหาอยู่ ถ้าเราเผลอ เขาก็อาจ
จะฉกฉวยประโยชน์จากเรา สร้างความผิดหวัง สร้างความเสียใจให้
กับเราได้
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ดังนั้น ถ้าจะไว้ใจใครก็ไว้ใจเพียง ๙๙ เปอร์เซ็นต์ก็พอ ขอเก็บไว้
สักเปอร์เซ็นต์หนึง่ เผือ่ ไว้ เผือ่ ว่ากิเลสของเขานัน้ ยังไม่หมดไป แล้วเกิด
มีความจ�ำเป็นทีเ่ ขาจะต้องหลอกลวงเรา เราจะได้ไม่เสียใจในภายหลัง
นีค่ อื เรือ่ งของสติปญ
ั ญา ถ้าเราไม่ได้ยนิ ไม่ได้ฟงั พระธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า เราจะไม่ฉลาดอย่างแท้จริง ต่อให้เราเรียนหนังสือ
จบปริญญาเอกก็ตาม ก็ยงั ไม่ใช่ถอื ว่าเป็นบัณฑิต ไม่ถอื ว่าเป็นคนฉลาด
อย่างแท้จริง เพราะเรียนจบดอกเตอร์แล้วก็ยงั ถูกเขาหลอกได้ เรียนจบ
ดอกเตอร์แล้วยังถูกจับเข้าคุกเข้าตะรางได้ ดังนัน้ จึงไม่ถอื ว่าเป็นผูฉ้ ลาด
อย่างแท้จริง ผู้ฉลาดอย่างแท้จริงที่มีปัญญาครบถ้วนบริบูรณ์ ก็คือ
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเท่านั้น ท่านเหล่านี้รับรอง
ได้ว่าจะไม่มีใครไปหลอกท่านได้ แล้วท่านก็จะไม่ไปติดคุกติดตะราง
ยกเว้นถูกกลัน่ แกล้งด้วยเล่หก์ ลของผูท้ มี่ จี ติ ร้าย อย่างนัน้ ก็อาจจะเป็นได้
แต่ไม่ได้ไปติดคุกติดตะรางเพราะท�ำผิดท�ำอะไรเสียหายจริงๆ จังๆ แต่ถกู
ใส่รา้ ย ถูกกล่าวหา และถูกสร้างหลักฐานต่างๆ ขึน้ มา อย่างนีก้ เ็ ป็นไปได้
นี่คือความฉลาด
ถ้าเราอยากฉลาด ก็ขอให้เราฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยูเ่ รือ่ ยๆ เราจะได้
ไม่ถูกหลอกทั้งจากภายนอกและจากภายใน ภายนอกนี้ยังพอรู้ทันได้
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พอป้องกันได้ แต่ภายในนี้แทบจะไม่รู้สึกตัวเลย เรารู้หรือไม่ว่าเรามีคน
อยู่คนหนึ่งอยู่ข้างในใจเราที่คอยหลอกเราอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้
เลยว่าก�ำลังถูกหลอก คนๆ นีม้ ชี อื่ ว่า “โมหะ” คือความหลงนัน่ เอง แปลว่า
ความเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เช่น พวกคนที่ชอบ
เล่นการพนัน เสพสุรายาเมา เที่ยวกลางคืน คบคนชั่วเป็นมิตร มีความ
เกียจคร้าน คนพวกนี้ก�ำลังถูกหลอกโดยไม่รู้สึกตัว ตัวเองคิดว่าตัวเอง
ฉลาด สามารถหาเงินหาทองจากการเล่นการพนัน สามารถมีความสุขจาก
การเทีย่ วกลางคืน เสพสุรายาเมา สามารถอยูไ่ ด้โดยไม่ตอ้ งมีความขยัน
หมั่นเพียร งอมืองอเท้า พวกนี้เป็นพวกที่ก�ำลังถูกหลอกโดยไม่รู้สึกตัว
เพราะไม่ได้ยนิ ไม่ได้ฟงั พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า หรือคิดไม่เป็น
คิดเหตุคดิ ผลไม่เป็น คิดตามหลักกรรมไม่เป็นว่า “ท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่ ”
จึงถูกหลอกโดยไม่รู้สึกตัว
ส่วนพวกที่มาหลอกภายนอกนั้น เราก็ยังพอที่จะระมัดระวังได้
เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาท�ำอะไรกับเรา ถึงแม้เขาจะดีอย่างไรกับเรา
เราก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ แต่โมหะนี้มันหลอกเราได้อย่างตายใจอย่าง
สนิทใจเลยเพราะมันเป็นส่วนหนึง่ ของเรานัน่ เอง ความรูส้ กึ นึกคิดของเรา
ส่วนใหญ่นถี้ กู โมหะความหลงครอบง�ำอยู่ เป็นตัวฉุดลากให้เราไปท�ำบาป
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ไปท�ำสิ่งที่เสียหายต่างๆ ตามมา ทุกวันนี้ที่เราร้องห่มร้องไห้ก็เพราะ
โมหะท�ำให้เราร้องห่มร้องไห้ ทีเ่ ราเครียดกับเรือ่ งราวต่างๆ ก็เป็นเพราะ
โมหะท�ำให้เราเครียด
แต่ถา้ เราได้มแี สงสว่างแห่งธรรมคือพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
เข้ามาอยูใ่ นใจของเราแล้ว เราจะไม่รอ้ งห่มร้องไห้ เราจะไม่เครียดกับอะไร
เพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาอยูเ่ สมอ เตือนใจเราอยูเ่ สมอ
ว่าไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน เมือ่ เป็นเช่นนัน้ เราจึงไม่ควรทีจ่ ะไปยึดไปติด
กับอะไร ไม่ควรฝากเป็นฝากตาย ฝากสุขฝากทุกข์ กับสิง่ ต่างๆ ทัง้ หลาย
ในโลกนี้ ไม่วา่ จะเป็นสัตว์ เป็นบุคคล หรือเป็นวัตถุขา้ วของต่างๆ เพราะ
เขาไม่จีรังถาวร ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เขาดีในวันนี้ พรุ่งนี้เขาอาจจะร้าย
กับเราก็ได้ เขาอยู่กับเราในวันนี้พรุ่งนี้ เขาก็อาจจะตายจากเราไปก็ได้
ถ้าเรารู้ล่วงหน้าก่อนว่าจะเป็นอย่างนี้ เราจะได้ไม่ต้องไปฝากผีฝากไข้
ฝากสุขฝากทุกข์ ฝากเป็นฝากตายไปกับใคร ฝากไว้กับตัวเรานี่แหละ
ดีที่สุด “อัตตา หิ อัตตโน นาโถ” ตนเป็นที่พึ่งของตน ไม่มีใครจะเป็น
ทีพ่ งึ่ ให้กบั เราได้อย่างถาวรตลอดไป แม้แต่พอ่ แม่ของเราทีเ่ ราพึง่ ตัง้ แต่
เราปรากฏขึน้ อยูใ่ นท้อง ก็ยงั ไม่อยูก่ บั เราไปตลอด สักวันหนึง่ ท่านก็ตอ้ ง
จากเราไป
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แต่ถ้าเราพึ่งตัวเราเองได้แล้ว เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย
ไม่ทุกข์ ไม่เครียด ไม่วุ่นวายกับอะไรไปตลอด เช่นพระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านท�ำตนของท่านเป็นที่พึ่งของท่านได้แล้ว
ท่านไม่ยึดไม่ติดไม่พึ่งอะไรทั้งสิ้น ท่านพึ่งในสติปัญญาความฉลาด
ท่านพึ่งในธรรมะค�ำสอนหรือหลักความจริงเท่านั้นว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้
แน่นอน ไม่มีอะไรเป็นสุขในโลกนี้ มีแต่เป็นความทุกข์ทั้งนั้น ไม่มีอะไร
เป็นตัวเราของเรา เป็นสมบัติที่แท้จริงของเรา นี่คือหลักความจริงที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ฝากไข้ ฝากเป็นฝากตาย
ฝากสุขฝากทุกข์ ไว้กับความจริงอันนี้คือ “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”
ถ้าเรามี อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยูใ่ นใจของเราแล้ว ก็เท่ากับมีแสงสว่าง
ในที่มืด ท�ำให้เราไม่หลงยึดติดกับสิ่งต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้ เมื่อเรา
ไม่ยึดไม่ติดแล้ว เราก็จะไม่ร้องห่มร้องไห้ ไม่เศร้าโศกเสียใจ ไม่เครียด
กับอะไรทั้งสิ้น
นี่คือสุดยอดของปัญญาที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลายได้มาเป็นสมบัตคิ รอบครองอยูใ่ นใจของท่าน และจะเป็นสมบัติ
ของพวกเราถ้าเราหมัน่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยูเ่ รือ่ ยๆ ฟังแล้วเราก็นำ� เอามา
ตรึกตรอง พินิจพิจารณาอย่างต่อเนื่อง แล้วน�ำเอาไปปฏิบัติท�ำจิตใจ
51

ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

ให้สงบ ความฉลาดเหล่านีก้ จ็ ะถูกฝังเข้าไปอยูใ่ นใจของเราจนกลายเป็น
สรณะเป็นทีพ่ งึ่ ของเรา ท�ำให้เราไม่หวัน่ ไหว ไม่ทกุ ข์วนุ่ วาย ไม่เศร้าโศก
เสียใจกับอะไรทัง้ นัน้ ไม่วา่ อะไรจะเกิด ไม่วา่ อะไรจะดับ ไม่วา่ ใครจะเกิด
ใครจะตาย ไม่วา่ อะไรจะเจริญหรือจะเสือ่ ม จะไม่สามารถท�ำจิตของผูท้ ี่
มีแสงสว่างแห่งธรรมนั้นต้องทุกข์ต้องวุ่นวายได้เลย นี่คือกรรมที่สูงสุด
ทีจ่ ะจ�ำแนกแยกสัตว์ให้ได้กลายเป็นพระอรหันต์ เป็นพระพุทธเจ้าขึน้ มา
ก็คือปัญญานี้เอง
จึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อมั่นในหลักพระธรรมค�ำสอนที่สอน
ในเรือ่ งของหลักกรรมว่า “ท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่ ” กรรมเป็นเครือ่ งจ�ำแนก
แยกสัตว์ให้เป็นสัตว์ชนิดต่างๆ สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมของตน นี่คือ
ความจริง เป็นตัวที่จะพาเราไปสูงก็ได้ต�่ำก็ได้ ไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็น
พระอรหันต์ก็ได้ ไปเป็นเดรัจฉานไปตกนรกก็ได้ ไม่ได้อยู่ที่ใครที่ไหน
อยู่ที่การกระท�ำของเราทั้ง ๓ ส่วนนี้เองคือ กาย วาจา ใจ
จึงขอให้ท่านจงเฝ้าดูการกระท�ำทางกาย วาจา ใจ อยู่เสมอว่า
ก�ำลังท�ำในทางใด ถ้าท�ำในทางบาปก็ให้รีบระงับ ถ้าท�ำในทางบุญ
ก็พยายามท�ำให้มาก อย่าผัดวันประกันพรุ่ง อย่ารอเวลา เมื่อคิดว่า
จะท�ำบุญแล้วให้ท�ำเลย ถ้าคิดจะท�ำบาปก็ให้ระงับการกระท�ำทันที
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แล้วรับรองได้ว่าท่านจะมีแต่ความสุขและความเจริญ ภพชาติของท่าน
จะสูงขึน้ ไปเรือ่ ยๆ มีความสุขเพิม่ ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ จนเป็นความสุขทีไ่ ม่เสือ่ ม
สลาย เป็นบรมสุข ปรมัง สุขัง เป็นความสุขไปตลอดอนันตกาล ก็จะ
เป็นผลที่จะตามมา จึงขอฝากเรื่องของหลักกรรมนี้ให้ท่านได้ไปพินิจ
พิจารณาและน�ำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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55

ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรม
เพื่อมาสร้างความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น เป็นการแก้ความเห็นผิดที่
มีอยู่ในใจของปุถุชนอย่างพวกเราทั้งหลาย จิตของพวกเรากับจิตของ
พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ มีความแตกต่างกันตรงที่ความเห็นนี่เอง คือ
พวกเรายังมีมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
ส่วนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ท่านมีสมั มาทิฏฐิ ท่านมีความเห็นชอบ
ความเห็นที่ถูกต้องตามหลักความจริง ตามหลักเหตุและผล ทรงรู้เหตุ
ว่าเหตุชนิดใดจะน�ำมาซึ่งผลที่ดีคือน�ำมาซึ่งความสุขและความเจริญ
เหตุชนิดไหนเป็นเหตุท่ีไม่ดีคือน�ำมาซึ่งความทุกข์ความเสื่อมและความ
วุน่ วายใจต่างๆ ดังในพระบาลีทไี่ ด้ทรงตรัสไว้วา่ “อโรคยา ปรมา ลาภา”
ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ
นีค่ อื ความเห็นของพระอริยเจ้า ของพระพุทธเจ้า และของพระอรหันต์
ทั้งหลาย ทรงเห็นว่าไม่มีลาภอันใดในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสมบัติข้าวของ
เงินทองเป็นหมืน่ ล้านแสนล้าน ก็ไม่มคี วามประเสริฐเท่ากับความไม่มโี รค
เพราะถ้าคนเรามีโรคแล้ว ต่อให้มีเงินทองมากมายเพียงไรก็ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร เพราะคนทีม่ โี รคภัยไข้เจ็บจะไม่สามารถหาความสุขจาก
เงินทองที่ตนมีอยู่ได้เลย ต่อให้มีเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่มีประโยชน์
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อะไรถ้าร่างกายเจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ ต้องนอนอยูใ่ นโรงพยาบาล ต้องให้
หมอมาคอยให้หยูกให้ยา คอยพาเข้าห้องผ่าตัด ผ่าส่วนนั้นผ่าส่วนนี้
อยู่เรื่อยๆ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว มีเงินทองไว้มากมายก่ายกองเพียงไร
ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้ “อโรคยา ปรมา ลาภา” ไม่ได้ คือ ความไม่มโี รค
เป็นลาภอันประเสริฐ อย่างพวกเราตอนนีไ้ ม่มโี รคภัยไข้เจ็บ เราสามารถ
ท�ำอะไรได้ เดินเหิน นัง่ ยืน นอน อย่างสุขอย่างสบาย จะไปไหนจะท�ำอะไร
เมื่อไหร่ เราก็ไปได้ท�ำได้ แต่ถ้าเกิดเราเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ต้องนอนอยู่
บนเตียง นอนอยู่ในบ้าน ถ้าเป็นหนักก็ต้องถูกหามเข้าโรงพยาบาล
ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงคอยเตือนคอยสอนพวกเราให้รู้ว่า
อะไรเป็นลาภทีแ่ ท้จริง อะไรเป็นลาภทีป่ ระเสริฐ ลาภทีพ่ วกเราทัง้ หลาย
แสวงหากันนี้ มันเป็นลาภที่มีความทุกข์ตามมา มีความทุกข์ซ่อนอยู่
ถ้าเราแสวงหาลาภทางทรัพย์สนิ สมบัตขิ า้ วของเงินทองแล้ว จิตใจของ
เราจะเกิดความเครียด เกิดความฟุง้ ซ่าน จะกินไม่ได้ นอนไม่หลับ จะต้อง
ตะเกียกตะกายหามาอยูเ่ รือ่ ยๆ เมือ่ หามาได้กเ็ กิดความทุกข์เกิดความ
กังวล จะต้องคอยดูแลรักษา ท�ำให้จติ ใจมีความเครียด เมือ่ จิตใจมีความ
เครียดมากๆ ก็สง่ ผลกระทบไปสูร่ า่ งกาย ท�ำให้รา่ งกายเกิดเจ็บไข้ได้ปว่ ย
ขึ้นมา
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โรคภัยต่างๆ ทุกวันนีม้ คี วามเครียดเป็นต้นเหตุเป็นส่วนใหญ่ เพราะ
เชือ้ โรคต่างๆ นัน้ เรามียารักษาได้ เราจึงไม่คอ่ ยมีโรคระบาดกันเท่าไหร่
ทุกวันนี้ เพราะเรามียาไว้คอยควบคุมเชือ้ โรคต่างๆ เช่น เชือ้ อหิวาตกโรค
สมัยก่อนนั้นจะมีโรคอหิวาต์ระบาดแทบทุกปีเลย พอถึงหน้าร้อนก็จะมี
คนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคอหิวาต์ เพราะมีแมลงออกมามากในตอนนั้น
และแมลงก็เป็นสือ่ พาเชือ้ โรคจากคนหนึง่ ไปสูอ่ กี คนหนึง่ ผ่านทางอาหาร
ทีร่ บั ประทานกัน แต่ในสมัยนีเ้ รามีความรูท้ จี่ ะสามารถก�ำจัดโรคอหิวาต์ได้
จนเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีโรคนี้หลงเหลืออยู่ในประเทศเลย แต่เรากลับมี
โรคใหม่ปรากฏขึน้ มาแทนที่ ก็คอื โรคของความเครียด เมือ่ มีความเครียด
แล้วก็จะไปกระทบกับสุขภาพร่างกาย ท�ำให้พักผ่อนนอนหลับไม่พอ
ท�ำให้ไม่มกี ำ� ลังทีจ่ ะต่อสูก้ บั โรคภัยเชือ้ โรคต่างๆ ก็ทำ� ให้เกิดความเจ็บไข้
ได้ป่วยขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง
ถ้าไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคของความเครียด เราก็ต้อง
เอาธรรมะโอสถ เอายาของธรรมะมารักษา เพราะไม่มยี าของทางโลกจะ
สามารถรักษาความเครียดได้ เพราะความเครียดนีเ้ ป็นโรคจิต เป็นโรค
ที่เกิดขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
เห็นว่าถ้าเรามีเงินมากๆ แล้ว เราจะมีความสุขกัน แต่หารูไ้ ม่วา่ การมีเงิน
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มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความเครียดให้มีมากยิ่งขึ้นไปเท่านั้น เพราะเมื่อ
เราหามาได้แล้วเราก็มคี วามหวงแหน มีความห่วง มีความกังวล แล้วก็มี
ความอยากทีจ่ ะได้มมี ากเพิม่ ขึน้ ไปอีก ต่อให้มมี ากน้อยเท่าไหร่กย็ งั อยากได้
เพิ่มขึ้นไปอีก ก็จะต้องหามาอีก ต้องเครียดกับการหา ต้องเครียดกับ
การดูแลรักษา แล้วก็ต้องเครียดกับการเสียไป เวลาสูญเสียทรัพย์ที่เรา
หามาได้ด้วยความยากล�ำบาก เราก็เกิดความเครียด เกิดความเสียใจ
ทัง้ หมดนีก้ ส็ ง่ ผลกระทบมาทีร่ า่ งกายของเรามาทีส่ ขุ ภาพร่างกาย ท�ำให้
เราเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้
ตอนต้นก็เป็นเล็กๆ น้อยๆ แล้วถ้าเรายังไม่ระงับความเครียด
มันก็จะเป็นมากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ จนในทีส่ ดุ ต้องหาหมอ ต้องเข้าโรงพยาบาล
และต้องมีการรักษาด้วยวิธกี ารต่างๆ เพราะว่าความเห็นผิดเป็นชอบของ
พวกเรานั้นเอง เห็นว่ามีทรัพย์มีเงินมีทองแล้วเราจะมีหน้ามีตา เราจะ
มีความสุข แต่หารู้ไม่ว่าเราจะมีความสุขเฉพาะเวลาที่เราได้มาเท่านั้น
แต่หลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีแต่ความเครียดที่จะน�ำพาไปสู่ความเจ็บไข้
ได้ป่วยหรือความตายในล�ำดับต่อไปถ้าไม่ระมัดระวัง เศรษฐีหลายคน
เวลาใช้ชวี ติ ของตนเองนีค้ ร�ำ่ เคร่งกับการหาเงินหาทองจนเป็นมหาเศรษฐี
แต่กต็ อ้ งตายไปก่อนวัยก็มจี ำ� นวนมาก เพราะไม่คอยดูแลรักษาร่างกาย
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ของตนที่ถือว่าเป็นลาภที่ประเสริฐที่สุด เพราะถ้าเราไม่มีร่างกาย ไม่มี
ชีวิตนี้แล้ว เงินทองที่เป็นหมื่นล้านแสนล้านมันมีประโยชน์อะไรกับเรา
ถ้าเราตายไป เงินทองที่เราหามาได้แทบเป็นแทบตายนี้ก็จะเป็นสมบัติ
ของคนอื่นไป ถึงแม้เราจะกลับมาเกิดในโลกนี้อีกและจ�ำความได้ว่า
เราเป็นเจ้าของเงินทองก้อนนัน้ ก็ตาม ถ้าเราไปบอกคนทีเ่ ขาครอบครอง
เงินทองของเราอยู่นั้นว่าเราเป็นเจ้าของเงินทอง ก็ไม่มีใครเขาเชื่อ
ไม่มีใครเขาจะให้เงินทองก้อนนั้นคืนเรามา เพราะเขาไม่เชื่อว่าเราเป็น
เจ้าของจริงและได้กลับมาเกิด
ดังมีในนิทานสมัยพุทธกาลที่มีเศรษฐีที่มีเงินทองมากมายแต่เป็น
คนที่ตระหนี่ เป็นคนที่ไม่ชอบท�ำบุญ ไม่ชอบรักษาศีล เวลาตายไป
ก็กลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตน เพราะความหวงแหนความห่วงใย
ในสมบัติข้าวของเงินทองของตน พอมาเป็นสุนัขก็พยายามบอกลูกว่า
ตนเองเป็นพ่อ แต่สุนัขก็ไม่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ ลูกก็ไม่เข้าใจ
ความหมายว่าสุนขั ตัวนีพ้ ยายามบอกอะไร แล้วก็ไม่มคี วามเมตตากรุณา
กับสุนขั ตัวนีเ้ ลย ชอบตีชอบท�ำร้ายมันอยูเ่ รือ่ ยๆ จนวันหนึง่ พระพุทธเจ้า
ทรงเสด็จผ่านมาเห็นเข้า ทรงเล็งญาณก็เห็นว่าสุนขั ตัวนีเ้ ป็นเศรษฐีเป็นพ่อ
ของลูกๆ ของบ้านนี้เอง จึงทรงตรัสบอกกับลูกเขาว่าสุนัขตัวนี้เป็นพ่อ
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ของพวกเธอกลับมาเกิด ถ้าพวกเธออยากจะพิสจู น์ ก็บอกให้สนุ ขั ตัวนีไ้ ป
ขุดสมบัตทิ พี่ อ่ ของเธอฝังเอาไว้โดยทีไ่ ม่ได้บอกพวกเธอไว้วา่ ฝังไว้ทไี่ หน
พอหลังจากนั้น ลูกเขาก็บอกสุนัขให้พาไปชี้ที่สมบัติที่พ่อฝังไว้
แล้วพอขุดขึน้ มาก็ได้พบกับสมบัตทิ พี่ อ่ ได้ฝงั เก็บไว้ เขาก็ดอี กดีใจ เขาก็มี
ความเชื่อในเรื่องเวียนว่ายตายเกิด ในเรื่องการท�ำบุญให้ทาน ในเรื่อง
การรักษาศีล นี่เป็นกรณีพิเศษที่มีพระพุทธเจ้ามาคอยบอก สุนัขตัวนั้น
ก็เลยโชคดีไป หลังจากนั้นก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจนถึงแก่วันตายไป
แต่พวกเรานีไ้ ม่มพี ระพุทธเจ้าจะมาบอก ถึงแม้เราจะมีเงินทองมากมาย
เพียงไร แล้วได้กลับมาเกิดในบ้านของเรา แต่ก็อาจจะไม่มีใครรู้ก็ได้
ดังนัน้ จึงขอให้เราอย่าหลงประเด็น อย่าไปคิดว่าความสุขอยูท่ กี่ าร
มีเงินทองมากมายก่ายกอง เพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงมีสมบัติมากมาย
ก่ายกองมาแล้ว แต่ทรงเห็นว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ท�ำให้มีความสุขอย่าง
แท้จริงคือไม่สามารถระงับดับความทุกข์ ระงับดับความเครียดต่างๆ ได้
จึงได้ตดั สินพระทัยออกบวช สละราชสมบัตทิ มี่ อี ยู่ แล้วแสวงหาความสุข
ทีแ่ ท้จริงทีเ่ กิดจากการบริจาค คือการเสียสละ เกิดจากการให้ เกิดจากการ
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และเกิดจากการท�ำจิตใจให้สงบระงับดับความโลภ
ความอยากต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ
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หลังจากทีไ่ ด้ทรงปฏิบตั อิ ยู่ ๖ ปี ก็ทรงได้พบกับความสุขทีป่ ระเสริฐ
ทีส่ ดุ ทีม่ นุษย์เราจะสามารถแสวงหาได้ นัน่ ก็คอื ความสุขของพระนิพพาน
ที่เรียกว่า “ปรมัง สุขัง” เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลย
และเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมคลาย เป็นความสุขที่อยู่ติดกับใจไปตลอด
อนันตกาล นี่แหละคือลาภอันประเสริฐที่แท้จริง คือความสุขภายใน
จิตใจที่เกิดจากความสงบ ระงับ ก�ำจัด หรือดับความโลภ ความโกรธ
ความหลงต่างๆ
ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ราต้องท�ำ ก็คอื เราต้องดับความหลงให้ได้ เพราะความ
หลงนี้เป็นต้นเหตุที่พาให้เราโลภ พาให้เราอยากได้ลาภต่างๆ แล้วก็ท�ำ
ให้เราเกิดความเครียด เกิดความโกรธ เวลาที่มีปัญหา มีอุปสรรค หรือ
มีใครมาขัดขวางการแสวงหาลาภของเราแล้วก็ส่งผลกระทบกลับมา
ที่สุขภาพร่างกายของเรา ท�ำให้เราอายุสั้น ท�ำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มี
ความสุข มีแต่ความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ดังนั้น สิ่งแรกที่เราต้องท�ำก็คือท�ำความเข้าใจ ท�ำความเห็น
ให้ถูกต้อง ด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรม เช่นวันนี้เราก็ได้ยินแล้วว่าลาภ
อันประเสริฐนีค้ อื “อโรคยา ปรมา ลาภา” คือ การไม่มโี รคนีเ้ อง เราต้อง
ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้ดี และวิธที จี่ ะรักษาสุขภาพร่างกาย
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ของเราก็คือการไม่เครียดนั่นเอง การที่เราไม่เครียดเราก็ต้องลด
ความโลภของเราลงให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นโทษ คือให้มีความโลภเพียง
แต่ในปัจจัย ๔ ก็พอ คือให้มคี วามโลภในอาหาร ทีอ่ ยูอ่ าศัย ยารักษาโรค
เครือ่ งนุง่ ห่ม และไม่ตอ้ งเป็นชนิดทีห่ รูหรามีราคาแพงๆ ขอให้ใช้ประโยชน์
ได้กพ็ อ เช่น บ้านก็ขอให้มหี ลังคา มีฝา หลบแดด หลบฝน หลบลม หลบพิษ
หลบภัยต่างๆ ได้ก็พอ ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นปราสาทราชวังมีราคาเป็น
ร้อยล้านพันล้าน อยู่แบบมนุษย์ธรรมดาอยู่กัน กินแบบมนุษย์ธรรมดา
กินกัน ใส่เสือ้ ผ้าแบบมนุษย์ธรรมดาใส่กนั รักษาโรคภัยไข้เจ็บแบบมนุษย์
ธรรมดารักษากัน
ถ้าเรามีความโลภเพียงเท่านี้ เราจะไม่มีความเครียดเพราะเรา
ไม่ตอ้ งวุน่ วายกับการหาเงินหาทองมากเกินความจ�ำเป็น ท�ำงานตามปกติ
อย่างที่พวกเราท�ำกันอยู่ทุกวันนี้ก็พอเพียงกับการดูแลรักษาอัตภาพ
ร่างกายของเราแล้ว แต่สว่ นใหญ่พวกเรามันมักจะไม่พอทีต่ รงนี้ มักอยาก
จะได้เพิ่ม มีปัจจัย ๔ แล้ว ก็อยากจะได้ปัจจัย ๕ คือรถยนต์ ปัจจัย ๖
ก็คือโทรศัพท์มือถือ ปัจจัย ๗ ก็คือเครื่องบันเทิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ
โทรทัศน์ แล้วก็เครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกความสุขต่างๆ เช่น เครือ่ งซักผ้า
เครือ่ งล้างถ้วยล้างชาม ตูเ้ ย็น เครือ่ งปรับอากาศ สิง่ เหล่านีม้ นั ไม่มคี วาม
จ�ำเป็นต่อการอยู่อย่างสุขอย่างสบายเลย แต่กลับเป็นเหตุที่จะสร้าง
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ความเครียดให้กบั เรา แล้วก็จะน�ำโรคภัยไข้เจ็บกลับมาหาเรา ท�ำให้เรา
ไม่มีความสุขท่ามกลางสมบัติอันมากมายก่ายกองเหล่านี้เลย
ดังนัน้ เราจึงต้องยึดแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน และในหลวง
ของเราก็ได้น�ำเอามาเผยแผ่อีกต่อหนึ่ง ก็คือเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ความพอมีพอกินนีเ่ อง ขอให้เราถือหลักเรียกว่ามักน้อยสันโดษ มักน้อย
ก็คือเอาเท่าที่จ�ำเป็น อย่าเอามากเกินความจ�ำเป็น รับประทานอาหาร
พออิ่ม อย่ารับประทานมากเกินไปเพราะจะท�ำให้ร่างกายมีความอ้วน
แล้วก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บตามมา เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคอะไร
ต่างๆ ตามมา นีค่ อื วิธที จี่ ะป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ วิธที จี่ ะท�ำให้เรา
มีอายุยืนยาวนานอยู่ไปถึง ๙๐ ปี ๑๐๐ ปี ได้ และอยู่อย่างไม่มีความ
เครียด อยู่อย่างมีความสุข
ดังนัน้ ขอให้เราเข้าใจว่าความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยูท่ กี่ ารดูแลรักษากาย
กับใจของเราให้เป็นปกติ ไม่ให้มีโรคทางกาย และไม่ให้มีโรคทางใจ
มาเบียดเบียนเท่านั้นเอง ถ้าเราสามารถรักษาได้แล้วก็เท่ากับว่าเรา
ได้ลาภอันประเสริฐแล้ว เราได้สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ แล้วในโลกนี้ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้า
และพระอรหันต์ทงั้ หลายท่านได้มากัน ท่านก็ได้ความสุขกายความสุขใจ
นี้เอง
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วิธจี ะได้กต็ อ้ งสละทรัพย์ภายนอก สละความสุขภายนอก อย่าไปหลง
หาความสุขจากสิง่ ต่างๆ ในโลกนี้ อย่าไปหาลาภต่างๆ ในโลกนี้ เพราะมัน
ไม่ได้ทำ� ให้เรามีความสุขใจ แต่จะท�ำให้เรามีความเครียด มีความทุกข์ใจ
ตามมา เพราะว่าเมื่อเรามีสิ่งต่างๆ แล้วเราก็จะติดมัน ถ้าเกิดวันไหน
เราไม่สามารถทีจ่ ะมีได้ เราก็จะทุกข์ เราก็จะวุน่ วายใจ เราเคยมีรถยนต์ขบั
ถ้าเราไม่มรี ถยนต์ เราก็จะมีความทุกข์ใจ เราเคยนอนในห้องปรับอากาศ
พอไม่มีเครื่องปรับอากาศ เราก็จะนอนไม่หลับ เราก็จะทุกข์ใจ ดังนั้น
อย่าไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆ ภายนอกเลยเพราะมันไม่เป็นคุณ มันจะ
เป็นโทษกับเรา มันจะท�ำให้เราเป็นเหมือนกับคนพิการทีต่ อ้ งอาศัยสิง่ นัน้
สิ่งนี้คอยค�้ำยันให้เราเดินเหินไปไหนมาไหนได้ ความจริงแล้วเราไม่ได้
เป็นคนพิการสักหน่อย เราไม่จำ� เป็นต้องมีรถยนต์กไ็ ด้ ไม่ตอ้ งมีโทรศัพท์
มือถือก็ได้ ไม่ตอ้ งมีเครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งซักผ้า ไม่ตอ้ งมีอะไรต่างๆ
อย่างที่พวกเรามีกันอยู่ แล้วเรามีความสุขใจกันมากน้อยเพียงไร เรามี
ความเครียดหรือไม่ ลองถามตัวเราเองดู เราก�ำลังวุ่นวายกับอะไรอยู่
ตอนนี้ หรือเราไม่วุ่นวายเลย
นี่แลคือสิ่งที่เราต้องน�ำเอามาคิดกันถ้าเราอยากจะพบกับลาภ
อันประเสริฐ คือ ความไม่มีโรค และปรมัง สุขัง คือความสุขของ
65

ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

พระนิพพาน ถ้าเราอยากได้สงิ่ เหล่านี้ สิง่ ทัง้ สองสิง่ นี้ คือ ความไม่มโี รค
และความสุขของพระนิพพาน เราก็ตอ้ งเจริญรอยตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้า
ได้ทรงบ�ำเพ็ญมา มีสมบัติข้าวของเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้ เราก็
บริจาคไปสละไป หันกลับมาอยู่แบบสมถะแบบเรียบง่าย พออยู่พอกิน
พอมีพอกินไป แล้วเอาเวลามาหาความสุขภายในใจ ดีกว่าไปหาความสุข
ภายนอกที่ไม่มีขอบไม่มีเขต ที่เป็นเหมือนกับยาเสพติด เวลาได้เสพ
ความสุขภายนอกก็ดีอกดีใจ พอไม่ได้เสพก็มีความเศร้าหมอง มีความ
เบื่อหน่ายซังกะตาย บางทีถึงกับไม่อยากจะอยู่ต่อไปก็มี ถึงกับต้อง
ฆ่าตัวตายไปก็มี เมื่อไม่มีปัญญาที่จะหาความสุขภายนอกได้
ให้เราหันกลับมาหาความสุขภายในที่มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์กับ
ชีวิตจิตใจของเราด้วยการบริจาคทรัพย์ แล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่น รักษา
ศีล ๕ ไว้ให้ดี แล้วก็มาฝึกท�ำจิตใจให้สงบ นั่งสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์
บริกรรม พุทโธ พุทโธ หรือก�ำหนดดูลมหายใจเข้าออกโดยที่ไม่ให้ใจ
ไปคิดเรื่องอื่น ให้มีสติรู้อยู่กับบทสวดมนต์หรืออยู่กับค�ำบริกรรมพุทโธ
หรืออยู่กับลมหายใจเข้าออก ถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจไม่ให้ไปคิด
เรือ่ งอืน่ ๆ ได้ และให้อยูก่ บั ลมก็ดี หรือพุทโธก็ดี หรือบทสวดมนต์กด็ ี ได้แล้ว
ไม่นานจิตของเราก็จะรวมลงสู่ความสงบ พอเราเข้าสู่ความสงบแล้วจะ
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ปรากฏความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อน ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า
สุขอืน่ ทีเ่ หนือกว่าความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของจิตใจไม่มี มีความสุข
นี้เท่านั้นที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุด ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบ
ถ้าเราลองได้สมั ผัสกับความสุขนีเ้ พียงครัง้ เดียวแล้ว เราจะมีความ
ยินดีที่จะหาความสุขชนิดนี้อย่างเดียว จะไม่สนใจต่อการหาความสุข
อย่างอื่นเลย มีเวลามากน้อยเพียงไรก็จะทุ่มเทให้กับการหาความสุข
แบบนี้ ถ้าออกบวชได้ก็จะออกบวช เพราะการบวชนี้จะท�ำให้มีเวลาที่
จะท�ำสมาธิ ท�ำจิตใจให้สงบได้มากที่สุด เพราะว่าไม่ต้องไปกังวลกับ
การท�ำมาหากินหาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง บวชแล้วก็มีคนคอย
เอาอาหารมาเลีย้ งถึงวัด หรือถ้าออกไปบิณฑบาตก็มคี นคอยใส่บาตรให้
รับประทานอยูแ่ ล้ว จึงไม่ตอ้ งเสียเวลากับการไปท�ำมาหากิน ก็จะมีเวลา
ทีจ่ ะนัง่ สมาธิทจี่ ะท�ำจิตใจให้สงบให้มากยิง่ ขึน้ ไปได้เรือ่ ยๆ จนมีความสุข
ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง เดิน ยืน นั่ง นอน ไม่ว่าตื่นหรือหลับ จะมีแต่
ความสุขที่เรียกว่า “ปรมัง สุขัง” นี้อยู่ตลอดเวลา แล้วเราจะได้รู้ว่านี่แล
คือเป้าหมายชีวิตของเราอยู่ตรงนี้เอง
เมื่อก่อนนี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะ เราก็หลงว่าเป้าหมายชีวิต
ของเราก็คือการหาลาภทางวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆ แต่หารู้ไม่ว่า
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มันไม่ได้เป็นลาภที่แท้จริง มันเป็นเหมือนกับกับดักที่จะฉุดลากให้เรา
ตกลงไปสู่กองทุกข์ที่จะท�ำให้เราเครียดไปตลอดเวลา แต่พอเราได้ยิน
ได้ฟังพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่ทรงสอนว่าลาภอัน
ประเสริฐนีอ้ ยูท่ กี่ ารไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ อยูท่ กี่ ารท�ำจิตใจให้สงบ ระงับจาก
ความโลภ ความโกรธ ความหลง เราก็จะมีความเห็นทีถ่ กู ต้องทีจ่ ะมาก�ำจัด
ความหลงที่คอยหลอกล่อให้เราไปโลภไปอยากกับสิ่งต่างๆ แล้วก็จะ
ท�ำให้เราสามารถเจริญรอยตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงด�ำเนินไป และ
ในที่สุดเราก็จะได้พบกับลาภอันประเสริฐทั้งสองประการนี้
จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงท�ำความเข้าใจให้ถูกต้อง อย่าไปแสวงหา
สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับชีวิตจิตใจ ขอให้เราแสวงหาสิ่งที่เป็นคุณเป็น
ประโยชน์กับจิตใจของเรา ก็คือ ธรรมโอสถ คือพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้านี้เท่านั้น ขอให้น้อมเข้ามาศึกษาใคร่ครวญพินิจพิจารณา
อยู่เรื่อยๆ เพื่อเราจะได้น�ำเอาไปปฏิบัติ ถ้าเราฟังอย่างเดียวแล้วเรา
ไม่น�ำไปคิดพิจารณา มันก็จะหายไปจากใจของเรา แล้วความหลงก็จะ
กลับมาหลอกให้เราไปโลภไปอยากได้สงิ่ นัน้ สิง่ นี้ แล้วเราก็จะต้องเครียด
กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ แล้วก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปอีก
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จึงขอฝากเรื่อง “อโรคยา ปรมา ลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภ
อันประเสริฐ และ “ปรมัง สุขัง” ความสงบที่ประเสริฐที่สุดที่เกิดจาก
ความสงบของจิตใจนี้ให้ท่านได้น�ำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณ
พระศรีรัตนตรัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุญกุศลที่ท่าน
ได้มาบ�ำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุข
ปราศจากทุกข์และโรคภัยต่างๆ ทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเทอญ

69

ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

70

ธรรมะในศาลา

“เจ้ากรรมนายเวร”
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพราะท่านมีความเชื่อใน
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่า “เรามีกรรมเป็นของๆ เรา
เราจะท�ำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่ เราจะต้องเป็นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้ ”
กรรมนีแ่ ลคือเจ้ากรรมนายเวรของพวกเรา แต่เรานีแ่ ลเป็นเจ้าของเจ้ากรรม
นายเวรอีกที เพราะเราเป็นผู้กระท�ำ ถ้าเราไม่กระท�ำก็จะไม่มีเจ้ากรรม
นายเวร เมือ่ เราท�ำแล้ว กรรมทีเ่ ราท�ำนัน้ ก็จะกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวร
ของเรา จะเป็นผูท้ จี่ ะให้คณ
ุ ให้โทษกับเรา ให้เราสุขให้เราทุกข์ ให้เราเจริญ
ให้เราเสื่อม อยู่ที่กรรม ไม่ได้อยู่ที่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ได้อยู่ที่พระพรหม เช่น
มีความเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตว่าพระพรหมเป็นผู้ลิขิตชีวิตให้เราได้
เกิดสูงต�ำ่ ให้เราดีให้เราชัว่ ทางพระพุทธศาสนาไม่เชือ่ ในเรือ่ งพรหมลิขติ
แต่เชื่อในเรื่อง “กรรมลิขิต” คือกรรมนี่แลเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเรา
การทีเ่ ราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นหญิงก็ดเี ป็นชายก็ดี เป็นคนฉลาด
ก็ดีคนโง่ก็ดี คนสวยก็ดีไม่สวยก็ดี คนพิการก็ดีไม่พิการก็ดี ล้วนเป็น
เรื่องของกรรมลิขิตทั้งนั้น คือ การกระท�ำของเราในอดีตได้ส่งให้มีผล
ปรากฏขึ้นมาในปัจจุบัน ท�ำให้เราต้องเป็นอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้
ไม่มีใครเป็นผู้ลิขิตให้ พระพรหมไม่สามารถลิขิตชีวิตของผู้อื่นได้ มีแต่
กรรมเท่านัน้ ทีจ่ ะลิขติ ได้ นีค่ อื เจ้ากรรมนายเวรของเรา ก็คอื การกระท�ำ
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ถ้าเราท�ำดีเราก็จะได้เจ้ากรรมนายเวรที่ดีที่จะส่งสนับสนุนให้เรามีแต่
ความสุขมีแต่ความเจริญ ถ้าเราท�ำกรรมไม่ดี ท�ำบาป ท�ำชั่ว เราก็จะมี
เจ้ากรรมนายเวรทีไ่ ม่ดที จี่ ะคอยลงโทษเราทีจ่ ะผลักดันให้เราไปสูท่ ไ่ี ม่นา่
ปรารถนา เช่น พาให้เราไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้าง ไปตกนรกบ้าง
ดังนัน้ เราต้องควบคุมเจ้ากรรมนายเวรของเราให้ดี เพราะไม่มใี คร
สามารถควบคุมแทนเราได้ มีตัวเราเท่านั้นที่จะสามารถบังคับให้
เจ้ากรรมนายเวรของเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ดี ที่มีความเมตตา
กรุณา หรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่ดี มีความโหดร้ายทารุณ อยู่ที่
ตัวเรา ก็คือทุกครั้งก่อนที่เราจะท�ำอะไร ถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณา
แยกแยะให้ดีเสียก่อนว่าสิ่งที่เราก�ำลังคิดอยู่นี้ ก�ำลังพูดอยู่ ก�ำลัง
จะพูด ก�ำลังจะท�ำนี้ เป็นอย่างไร เป็นคุณหรือเป็นโทษ มีประโยชน์
หรือมีโทษตามมา เราต้องคิดก่อน ถ้าเราไม่คิด ไม่แยกแยะว่าอะไรผิด
อะไรถูก อะไรดีอะไรชั่ว แล้วเราปล่อยให้ความคิดนี้สั่งการให้เราไปพูด
สัง่ การให้เราไปท�ำ ถ้าเป็นเรือ่ งดีกด็ ไี ป ถ้าเป็นเรือ่ งไม่ดกี จ็ ะไม่ดี เพราะ
จะส่งผลไม่ดี ท�ำให้เราต้องรับเคราะห์กรรมต่างๆ นี่แลคือเรื่องของ
เจ้ากรรมนายเวร ไม่มีใครเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่แท้จริง มีตัวเรา
นี่แล ดังนั้น เวลาที่เราท�ำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรม
นายเวรนั้น เราก็อุทิศมาให้กับตัวเราเอง
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วิธีที่จะอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เกิดประโยชน์ ก็คือต้อง
สอนตัวเราเองให้หมั่นท�ำแต่ความดี ให้ละการกระท�ำที่ไม่ดี ละบาป
ละความชัว่ และให้เราต่อสูก้ บั ความโลภ ความโกรธ ความหลง อย่าให้
มันมีอำ� นาจมาครอบง�ำใจของเราได้ เพราะเมือ่ มีความโลภ ความโกรธ
ความหลง เข้ามาครอบง�ำใจแล้ว มันก็จะให้เราคิดไปในทางที่ไม่ดี
เมื่อเราคิดไปในทางที่ไม่ดี เราก็จะพูดไปในทางที่ไม่ดี ไปท�ำในทางที่
ไม่ดี เช่น ถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นมาในใจเรา มันก็จะให้เราคิดร้ายต่อ
ผู้อื่น แทนที่จะมีเมตตา มีความกรุณา มีไมตรีจิต เราก็จะมีแต่ความคิด
ที่ไม่ดีต่อบุคคลที่เราก�ำลังโกรธ เราอยากจะให้เขาเจ็บ อยากจะให้เขา
เดือดร้อน อยากจะให้เขามีแต่ความทุกข์ เราก็เลยพูดวาจาทีไ่ ม่สวยงาม
ออกไป เช่น วาจาผรุสวาท คือพูดค�ำหยาบ ด่าเขาอย่างหยาบๆ อย่างนี้
เป็นต้น หรือไม่เช่นนั้นเราก็จะท�ำมากกว่านั้น เมื่อพูดแล้วไม่สาแก่ใจ
ก็ต้องลงไม้ลงมือ บางทีก็ไปท�ำร้ายข้าวของต่างๆ ของเขาก่อนหรือ
ไม่เช่นนั้นก็ท�ำร้ายตัวเขาเลย เป็นเพราะเราถูกอ�ำนาจของความโลภ
ความโกรธ ความหลง ครอบง�ำจิตใจ แล้วก็สั่งให้ใจเราคิดไปในทางที่
ไม่ดีไม่งาม แล้วก็พาให้เราไปพูดไปท�ำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม แล้วก็มีผลที่
ไม่ดีตามมาเวลาที่เราไปทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องมีราวกับใคร ก็ต้องไป
แก้ปัญหากัน ขึ้นอยู่ว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยหรือปัญหาใหญ่โต ถ้าถึงกับ
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ฆ่าเขา ก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ศาล ต้องไปติดคุกติดตะรางหรือถูกจับ
ลงโทษประหารชีวติ ไป เกิดจากการทีเ่ ราไม่ตอ่ สูก้ บั ความโลภ ความโกรธ
ความหลงนีเ้ ท่านัน้ เอง ถ้าเราต่อสูก้ บั ความโกรธ ความโลภ ความหลงได้
การกระท�ำการพูดของเราก็จะไม่เกิดความเสียหายขึ้นมา จะเป็นเรื่อง
ธรรมดาเป็นปกติ
อย่างในขณะนีเ้ ราสามารถควบคุมความโลภ ความโกรธ ความหลง
ของเราได้ ไม่ให้มนั ออกมาเพ่นพ่าน เพราะเรามีสติ สตินเี้ ป็นตัวควบคุม
ความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ ถ้าเรามีสติอยู่กับการฟังเทศน์
ฟังธรรม ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะไม่สามารถออกมา
เพ่นพ่านได้ เพราะใจไม่ได้ไปคิดเรือ่ งอืน่ ใจก�ำลังคิดเรือ่ งธรรมะทีก่ ำ� ลัง
ฟังอยู่ เวลาฟังไปเราก็พิจารณาตามไป คิดตามไป เพื่อจะได้เข้าอก
เข้าใจ ถ้าเราฟังเฉยๆ แล้วเราไม่ได้พิจารณาตาม เราก็จะไม่เข้าใจ
เราก็จะไม่มีปัญญา เวลาฟังธรรมถ้าอยากจะให้เกิดปัญญา เกิดความ
เข้าอกเข้าใจ เราฟังไปแล้วเราต้องคิดตามไปด้วย เช่น เขาสอนว่าหนึ่ง
บวกหนึ่งเป็นสอง เราก็ต้องคิดตามว่าหนึ่งกับหนึ่งพอเอามารวมกัน
ก็เป็นสอง เราก็รู้แล้วว่าสองมาจากอะไร แล้วสองบวกหนึ่งก็เป็นสาม
เราก็รวู้ า่ สามมาจากอะไร อย่างนีเ้ ป็นต้น นีค่ อื ปัญญา แต่ถา้ เราฟังเฉยๆ
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คือฟังเสียงเข้าหูซา้ ยแล้วออกหูขวาไป แต่ใจเรามัวไปคิดเรือ่ งอืน่ อาจจะ
ไปคิดถึงเรือ่ งงานเรือ่ งการ เรือ่ งสมบัตขิ า้ วของเงินทอง ถ้าอย่างนีก้ เ็ ริม่
ถูกความหลงครอบง�ำแล้ว เดี๋ยวก็จะเกิดความห่วงใยในสมบัติข้าวของ
เงินทอง ห่วงบ้านห่วงช่องขึ้นมา ก็จะเกิดความโลภคือความอยาก
อยากที่จะไปดูแลสิ่งที่เราห่วง เช่น ห่วงบ้านห่วงช่องเพราะไปคิดว่า
ลืมปิดบ้านลืมใส่กุญแจบ้าน พอคิดอย่างนี้ขึ้นมาก็เกิดความวิตกเกิด
ความกังวล ก็ไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆ ได้ ก็จะต้องรีบลุกออกจากที่นี่ไป
เพื่อกลับบ้านไปดูว่าได้ใส่กุญแจบ้านไว้เรียบร้อยหรือเปล่า คิดอย่างนี้
ยังไม่เสียหายมากนัก เพราะไม่ได้คิดไปสร้างความเดือดร้อนไปท�ำร้าย
ผูอ้ นื่ แต่ถา้ คิดถึงคนทีเ่ ขาสร้างความเจ็บช�ำ้ น�ำ้ ใจให้กบั เรา แล้วเราอดรน
ทนนัง่ อยูเ่ ฉยๆ ไม่ได้ จะต้องไปแก้แค้นให้สาสมใจ ใจของเราก็จะรุม่ ร้อน
จะนั่งไม่ติด จะต้องรีบลุกขึ้นไปเพื่อไปท�ำในสิ่งที่ต้องการจะท�ำ
นี่คือการกระท�ำของใจ เกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลง
ทีเ่ ป็นส่วนไม่ดี แต่ถา้ เกิดจากธรรมะทีเ่ ป็นส่วนดี เช่น วันนีธ้ รรมะเป็นตัว
ที่ครอบง�ำจิตใจของเรา ท�ำให้เราคิดอยากจะท�ำบุญ ท�ำให้เราคิด
อยากจะมาวัด อยากจะฟังเทศน์ฟังธรรม อย่างนี้เรียกว่าเรามีธรรมะ
เป็นผู้ครอบครองจิตใจของเรา เป็นผู้ผลักดันจิตใจของเรา ให้ไปพูดดี
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ให้ไปท�ำดี แล้วก็ได้รับผลดีจากการพูดดีท�ำดีนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน
ให้เราหมั่นสร้างธรรมะปลูกฝังธรรมะให้มากยิ่งขึ้น แล้วก็หมั่นก�ำจัด
ตัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้มากยิ่งขึ้น
ใจของเรานี้ก็เปรียบเหมือนกับพื้นที่ผืนหนึ่ง ถ้าเราปล่อยให้มัน
อยู่ตามล�ำพัง ไม่ปลูกต้นไม้ที่มีคุณประโยชน์ มันก็จะมีแต่พวกหญ้าขึ้น
รกรุงรังไม่เกิดประโยชน์อะไร เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆ ของงู ของสัตว์
เลื้อยคลานต่างๆ แล้วถ้าเกิดเราเดินเข้าไปก็อาจจะถูกสัตว์เลื้อยคลาน
เหล่านั้นกัดเราได้ ใจของเราก็เป็นเหมือนพื้นที่ ถ้าเราไม่ปลูกฝังธรรมะ
ซึ่งเป็นเหมือนต้นไม้ที่มีคุณค่า เช่น ถ้าเราปลูกต้นมะม่วง ต้นมะพร้าว
ต้นมะละกอ ต้นไม้ต่างๆ พอเราปลูกไว้มันก็จะคลุมดินไม่ให้พวกหญ้า
เจริญงอกงามขึ้นมา หรือถ้าเราถางหญ้าออกไปเพียงครั้งเดียว ต่อไป
ก็ไม่ต้องถางมันอีก แล้วเราก็จะเดินเข้าไปในที่นั้นด้วยความปลอดภัย
และจะได้ประโยชน์จากต้นไม้ทเี่ ราปลูกไว้ เราอยากจะกินมะละกอเราก็
ไปหยิบมากินได้ เราอยากจะกินมะม่วงกินมะพร้าว เวลาที่มันออกลูก
ออกมาเราก็ไปหยิบมากินได้ ใจของเราก็เป็นอย่างนั้น เป็นเหมือนที่
ผืนหนึง่ ถ้าเราปล่อยไว้เราก็จะมีแต่ความโลภ ความหลง เจริญงอกงาม
ขึ้นมา ซึ่งเป็นเหมือนกับพวกหญ้า พวกต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์ต่างๆ เมื่อ
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มันเกิดขึน้ มาแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์ สร้างความรุม่ ร้อนให้กบั จิตใจ
เพราะมันจะหลอกให้เราไปพูดไม่ดีท�ำไม่ดี แล้วก็สร้างความเดือดร้อน
ให้กับตัวเราเองและกับผู้อื่น แต่ถ้าเราปลูกฝังธรรมะของพระพุทธเจ้า
อยู่เรื่อยๆ เช่น ปลูกต้นทาน ทานก็คือการให้ ปลูกต้นศีล ศีลคือการ
ไม่เบียดเบียนกัน เช่น ศีล ๕ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิด
ประเวณี ไม่พดู ปดมดเท็จ ไม่เสพสุรายาเมา เรียกว่าเป็นการปลูกต้นไม้
ที่ดีขึ้นมาในใจ ปลูกต้นธรรมะ ปลูกทาน ปลูกศีล ปลูกภาวนา ภาวนาก็
คือการท�ำจิตใจให้สงบ การท�ำจิตใจให้ฉลาด ให้มสี ติให้มปี ญ
ั ญา ให้รทู้ นั
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ้าเรารูท้ นั ความโลภ ความโกรธ ความ
หลงแล้ว เราก็จะสามารถก�ำจัดความความโลภ ความโกรธ ความหลงได้
อานิสงส์ผลที่เกิดจากการปลูกต้นธรรมะชนิดต่างๆ ก็จะท�ำให้เรา
ได้เจริญรุ่งเรืองในภพชาติ ได้พัฒนาจากมนุษย์ไปเป็นเทพ เป็นพรหม
เป็นพระอริยเจ้า ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปในทีส่ ดุ ก็เกิดจากการทีเ่ รา
ปลูกฝังคุณธรรมความดีงามต่างๆ แทนทีจ่ ะปล่อยให้กเิ ลส คือ ความโลภ
ความโกรธ ความหลง มันเจริญงอกงามขึ้นมาในจิตในใจ แล้วก็สร้าง
ความทุกข์ สร้างความวุน่ วาย แล้วก็สร้างความเสือ่ มให้กบั ภพชาติของเรา
จากมนุษย์ก็จะเสื่อมลงไปเป็นเปรต เป็นเดรัจฉาน เป็นผี ไปตกนรก
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นีเ่ ป็นผลทีเ่ กิดจากการทีเ่ ราปล่อยให้ความโลภ ความโกรธ ความหลง
เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเรา เป็นตัวสั่งการให้เราคิด ให้เราพูด ให้เรา
ท�ำในสิ่งที่ไม่ดีที่มีแต่โทษ ก็จะเป็นอย่างนั้น ถ้าเราปล่อยให้ธรรมะเป็น
ผู้สั่งการให้เราท�ำ ธรรมะก็จะดึงเราขึ้นสู่ที่สูง พาให้เราอยู่ห่างไกลจาก
ความทุกข์ จากความวุ่นวายใจทั้งหลาย
ดังนั้น เราจึงต้องพยายามปลูกฝังธรรมะให้เกิดขึ้นในจิตในใจ
ในเบื้องต้นเราก็ต้องไปหาเมล็ดพืชของธรรมะก่อน ก็คือเราต้อง
ไปศึกษาไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากผู้ที่มีธรรมะ เช่น จากพระพุทธเจ้า
จากพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย ท่านเป็นผู้ที่มีเมล็ดพืชของธรรมะ
เวลาเราไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดี จากพระอริยสงฆ์ก็ดี
ก็เป็นการไปรับเมล็ดพืชของธรรมะมาปลูกฝังไว้ในจิตในใจ พระพุทธเจ้า
ก็ทรงสอนให้เราท�ำความดี ให้เราละบาป ให้เราก�ำจัดความโลภ
ความโกรธ ความหลง ถ้าเราเอาเมล็ดพืชเหล่านี้มาปลูกในจิตในใจ
ของเรา ต่อไปเราก็จะมีธรรมะเป็นผูพ้ าเราหรือเป็นผูส้ งั่ การให้เราไปท�ำ
แต่สงิ่ ทีม่ คี ณ
ุ มีประโยชน์ กิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลงต่างๆ
ก็จะไม่มีก�ำลังที่จะสั่งให้เราไปท�ำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้ เพราะ “ธรรมะ
ย่อมชนะอธรรม” นั่นเอง
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ธรรมะ ก็คอื ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า อธรรม ก็คอื ค�ำสอนของกิเลส
เวลากิเลสสอนให้เราโลภ สอนให้เราอยาก สอนให้เราโกรธ สอนให้
เราเกลียด สอนให้เราหลง รักสิง่ นัน้ รักสิง่ นี้ ชอบสิง่ นัน้ ชอบสิง่ นี้ เหล่านี้
เรียกว่าเป็นเรือ่ งของกิเลสทัง้ สิน้ เราอย่าไปโลภ อย่าไปโกรธ อย่าไปรัก
สิ่งนั้นสิ่งนี้ อย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อย่าไปเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ดี เพราะ
ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับธรรมะ สิ่งต่างๆ ในโลกนี้ดีก็ดีเพียง
ชั่วระยะเวลาสั้นๆ เพราะสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอน
มันไม่คงเส้นคงวา มันไม่ดีไปเสมอ เช่น อาหารที่เรารับประทาน เวลา
ที่เราท�ำเสร็จใหม่ๆ ตั้งอยู่บนโต๊ะ มันก็ดี แต่ถ้าเราทิ้งไว้สักวันสองวัน
มันก็จะบูดเน่าเสียไปกลายเป็นของไม่ดีไป ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้
ดีเพียงเดีย๋ วเดียวแล้วเดีย๋ วก็กลายเป็นของไม่ดไี ป ของต่างๆ ทีเ่ ราซือ้ มา
ใหม่ๆ ก็ดี ใช้ได้ดี พอใช้ไปสักระยะหนึง่ มันก็เริม่ เสีย มันจึงไม่ให้ความสุข
กับเราไปเสมอ แต่ความหลงของเราจะหลอกให้เราคิดว่าสิง่ นัน้ ก็ดี สิง่ นี้
ก็ดี สิง่ นัน้ ก็ให้ความสุขกับเรา สิง่ นีก้ ใ็ ห้ความสุขกับเรา แต่มนั ไม่คดิ แบบ
ปัญญาไม่คิดแบบธรรมะว่ามันเป็นเหมือนเหรียญสองด้าน มันมีด้านดี
และมีด้านไม่ดี เพราะมันมีการเจริญและมีการเสื่อม ถ้าความหลงแล้ว
มันจะไม่มองด้านเสื่อม มันจะไม่มองด้านไม่ดี มันจะมองแต่ด้านดี
อย่างเดียว อย่างนี้เรียกว่าเป็นความหลง
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ถ้าเราเห็นอะไรดีนั่นแสดงว่าเราหลงแล้ว เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
มันมีทงั้ ดีและไม่ดคี วบคูก่ นั ไป ไม่อย่างนัน้ คนเราแต่งงานกันแล้วก็ไม่ตอ้ ง
หย่ากัน แต่งงานแล้วก็อยูก่ นั ไปตลอด เพราะมันจะต้องดีไปตลอด แต่มนั
ไม่ได้เป็นอย่างนั้น เวลาแต่งใหม่ๆ ต่างคนก็ต่างดี พอแต่งไปไม่นาน
ก็กลายเป็นไม่ดีไป ต้องมาทะเลาะวิวาท ต้องมาโกรธมาเกลียดกัน
ต้องมาท�ำลายกัน ก็เพราะความไม่ดขี องคนเรานีเ้ อง คนเราก็มที งั้ สองด้าน
มีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดี เวลาที่เราพบกันใหม่ๆ เจอกันใหม่ๆ เราจะ
เอาด้านที่ดีออกมาอวดออกมาโชว์กัน แต่พออยู่ร่วมกันแล้วทีนี้เราก็จะ
เอาด้านที่ไม่ดีออกมา เป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกคน นอกจากพระพุทธเจ้า
กับพระอรหันต์เท่านัน้ ทีท่ า่ นได้ชำ� ระด้านทีไ่ ม่ดหี มดไปแล้ว เหลือแต่ดา้ น
ที่ดีอย่างเดียว
ถ้าเราอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์แล้ว จะได้แต่สิ่งที่ดี
เสมอ แต่สิ่งที่ดีของท่านอาจจะไม่ดีกับเราก็ได้ เพราะกิเลสคือตัวที่ไม่ดี
ในตัวเราไม่ชอบสิ่งที่ดีนั่นเอง เช่น เราไม่ชอบให้ท่านดุด่าว่ากล่าว
ตักเตือนเรา แต่สิ่งที่ท่านว่ากล่าวตักเตือนเรานั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์
กับเรา เพราะจะช่วยให้เราได้กำ� จัดสิง่ ทีไ่ ม่ดอี ยูภ่ ายในใจของเรา แต่กเิ ลส
ทีเ่ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่ดมี นั ไม่ยอม เพราะเท่ากับเป็นการไปฆ่าตัวมันนัน่ เอง มันจึง
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ต้องต่อสู้ เวลาเราอยู่กับครูบาอาจารย์ พระที่ท่านเป็นพระอรหันต์
เป็นผู้ที่สิ้นกิเลสแล้ว ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ด่าไม่ว่าเรา ถ้าท่าน
เห็นว่าเรายังมีสว่ นทีไ่ ม่ดอี ยู่ ท่านก็ตอ้ งช่วยเรา แก้ให้เราด้วยการบอกเรา
ว่าตอนนีเ้ ธอก�ำลังท�ำในสิง่ ทีไ่ ม่ดนี ะ ก�ำลังโลภ ก�ำลังโกรธ ก�ำลังหลงอยู่
ต้องพยายามแก้ไข ต้องพยายามก�ำจัดมัน อย่าไปหลงอยากได้สิ่งนั้น
สิง่ นี้ อยากเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนี้ สิง่ ต่างๆ ในโลกนีม้ นั ไม่มคี ณ
ุ ประโยชน์
เท่ากับการมีธรรมะอยู่ในใจของเรา
ถ้าใจเราไม่อยากไม่โลภซะอย่างแล้ว มันแสนจะสุขแสนจะสบาย
จะเป็นอย่างไร จะอยูอ่ ย่างไร ก็ไม่เป็นปัญหาอย่างไร แต่ถา้ เรามีความโลภ
ความอยากแล้ว เราก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ อยากจะให้
คนนั้นคนนี้ดีกับเราอย่างนั้นดีกับเราอย่างนี้ ไม่อยากให้เขาร้ายกับเรา
อย่างนี้เป็นต้น นี่เรียกว่าความหลง
ความหลงท�ำให้เราอยาก อยากกับคนนั้นอยากกับคนนี้ อยากกับ
สิ่งนั้นอยากกับสิ่งนี้ แล้วเมื่อไม่ได้ตามความอยากเราก็เสียอกเสียใจ
เศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ นีเ่ ป็นผลทีเ่ กิดจากการให้ความหลง
มันหลอกใจของเราให้ไปอยาก ไปชอบ ให้ไปเห็นว่าสิง่ นัน้ ดีสงิ่ นีด้ ี คนนัน้ ดี
คนนี้ดี อย่างนี้เรียกว่าเป็นความหลง ถ้าเป็นความไม่หลงแล้วจะเห็น
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ทั้งสองด้าน เห็นทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดี เห็นทั้งด้านที่เจริญและเห็น
ด้านทีเ่ สือ่ ม ไม่มใี ครอยูใ่ นโลกนีไ้ ปตลอด สักวันหนึง่ ก็ตอ้ งตายจากกันไป
แต่เรามักจะมองไม่เห็นกัน เราคิดว่าเราได้อะไรมาแล้ว เขาจะต้องอยู่
กับเราไปตลอด จะต้องดีไปตลอด จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เราจึงต้องมาเปลีย่ นความคิดของเราใหม่ ต้องคิดแบบพระพุทธเจ้า
คิดแบบพระอรหันต์ทงั้ หลายคิดกัน คือต้องคิดทัง้ สองด้าน คิดทัง้ ด้านเจริญ
และด้านเสื่อม คิดทั้งด้านที่สวยงามและด้านที่ไม่สวยงาม ร่างกายของ
คนเรามีทั้งด้านที่สวยงามและที่ไม่สวยงาม เวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดู
สวยงาม พอเวลาแก่ลงไปก็ไม่สวยงาม เวลาดูข้างนอกก็สวยงาม ถ้าดู
เข้าไปข้างในก็ไม่สวยงาม นี่คือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้
ถ้าเราเห็นทัง้ สองส่วนของทุกสิง่ ทุกอย่างแล้ว เราจะไม่หลงอยากได้อะไร
กับสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ เพราะเราจะเห็นว่านอกจากความสุขแล้วมันก็มี
ความทุกข์ตามมาด้วย ได้อะไรมา ได้ความสุขจากสิ่งนั้นแล้ว ก็ต้องได้
ความทุกข์จากสิ่งนั้นด้วย ได้สามีได้ภรรยามา ก็มีความสุขกับสามีกับ
ภรรยา แล้วในขณะเดียวกันก็ตอ้ งมาทุกข์กบั สามีทกุ ข์กบั ภรรยา เวลาสามี
หรือภรรยาเปลี่ยนไปเปลี่ยนนิสัยไป จากการเป็นคนว่านอนสอนง่าย
กลายเป็นคนดื้อ จากการที่เป็นคนดีกลายเป็นคนไม่ดี หรือจากคนที่มี
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รูปร่างหน้าตาดีกลายเป็นคนรูปร่างไม่ดีไป พิกลพิการไป อย่างนี้ก็จะ
ท�ำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
ดังนัน้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหมัน่ ปลูกฝังธรรมะให้มากๆ
เพราะธรรมะนีแ่ ลจะเป็นตัวทีจ่ ะไปก�ำจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง
เมื่อเราไม่มีความโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว ใจของเราก็จะคิดแต่
สิ่งที่ดี เมื่อคิดแต่สิ่งที่ดีก็จะพูดแต่สิ่งที่ดี ท�ำแต่สิ่งที่ดี เมื่อพูดท�ำแต่
สิง่ ทีด่ ี ผลทีด่ กี จ็ ะตามมา คือความสุขและความเจริญทัง้ ในทางโลกและ
ในทางธรรม ในปัจจุบนั เราก็จะอยูอ่ ย่างร่มเย็นเป็นสุข มีแต่มติ รมีแต่เพือ่ น
ไม่มศี ตั รู ไม่มคี นเกลียดชัง มีแต่คนรัก มีแต่คนชืน่ ชมยินดี แล้วเราก็จะไม่มี
ความทุกข์ภายในใจ ใจของเราก็สงบเย็นสบาย เพราะไม่มอี ะไรมาหลอก
ให้เราไปกังวลไปห่วง เพราะเราเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ดีจริงๆ
เราจึงไม่ได้ไปยึดไปติดหรือไปต้องการสิง่ ต่างๆ ในโลกนี้ เรามีสงิ่ ทีด่ กี ว่า
อยู่ในใจของเราก็คือธรรมะ
ธรรมะนีแ่ ลทีจ่ ะท�ำให้ใจของเราสงบ ให้เย็นให้สขุ ให้สบายให้อยูไ่ ป
ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรภายนอก ภายนอกก็เพียงแต่มีปัจจัย ๔ ไว้ดูแล
รักษาร่างกายเท่านัน้ ก็พอแล้ว แต่สงิ่ อย่างอืน่ นัน้ ไม่จำ� เป็น ไม่มกี ไ็ ม่ตาย
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อยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีลมหายใจ อยู่ไม่ได้ สิ่งที่จ�ำเป็นจริงๆ ก็คือ ลมหายใจ
อาหาร น�้ำ ที่เราต้องรับประทานเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเท่านั้น แต่ถ้า
มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็พอแล้ว
เราหันมาสร้างสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราดีกว่า
ก็คือสร้างธรรมะ ด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรม ฟังแล้วก็น�ำเอาสิ่งที่เรา
ได้ยินได้ฟังไปคิดอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่ฟังหนเดียวแล้วก็ไม่คิดอีก ถ้าไม่คิด
มันก็ลืม เพราะมีเรื่องอื่นมาชวนให้เราคิด เช่น เรื่องงานเรื่องการ เรื่อง
ครอบครัว เรื่องอะไรต่างๆ มากมาย แต่ถ้าเราเอาธรรมะมาควบคู่กับ
ความคิด มันก็จะไปด้วยกันได้ เราคิดเรือ่ งครอบครัว เราก็เอาธรรมะมา
คิดว่าครอบครัวของเราก็ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ปัญหาของเราก็ไม่เทีย่ งแท้
แน่นอน มันเกิดขึน้ มาได้เดีย๋ วมันก็ดบั ของมันได้ ถ้าเราแก้ไม่ได้ ก็ปล่อย
มันไปตามเรื่องของมันก็ได้ เราไม่ต้องไปกังวลกับมัน อย่างนี้ก็เรียกว่า
คิดกับธรรมะ อย่าคิดกับกิเลส คิดแบบกิเลสคือต้องแก้ให้ได้ ถ้าแก้ไม่ได้
ก็รอ้ งห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ อย่างนีแ้ สดงว่าขาดธรรมะ ถ้ามีธรรมะ
จะต้องยอมรับความจริงว่าบางอย่างก็แก้ได้ บางอย่างก็แก้ไม่ได้ แต่สงิ่ ที่
เราแก้ได้ปอ้ งกันได้กค็ อื ความทุกข์ในใจของเรา ถ้าเรายอมรับความจริง
ว่ามันเป็นอย่างนี้ เรื่องมันเป็นอย่างนี้ เราท�ำได้เท่านี้ เราพอใจกับมัน
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ไม่มีใครที่ไหนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวร
นอกจากตัวเราเอง
เราต้องสร้างเจ้ากรรมนายเวรที่ดี
ให้เกิดขึ้นด้วยการศึกษาพระธรรมค�ำสอน
แล้วก็ปฏิบัติตาม
แล้วเราก็จะมีเจ้ากรรมนายเวรที่ดี
ที่จะส่งให้เราไปสู่ที่ดีต่อไป
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เราก็ไม่ทุกข์ใจ เราแก้ความทุกข์ใจได้ แต่ถ้าเราไม่พอใจ เราต้องการ
ให้มันเป็นไปตามใจของเรา ตอนนั้นเราจะทุกข์ใจ เพราะมันไม่เป็นไป
ตามที่เราต้องการ
ดังนั้น นอกจากได้ยินได้ฟังแล้ว เราต้องเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆ เวลา
อยากจะได้อะไรก็ต้องใช้ธรรมะเข้าไปสกัด เวลาโกรธก็ต้องใช้ธรรมะ
เข้าไปดับ เวลาหลงก็ต้องใช้ธรรมะเข้าไปยุติมัน ถ้าท�ำอย่างนี้แล้วเรา
จะมีธรรมะมากขึ้นไปเรื่อยๆ ในจิตใจ เป็นการปลูกเป็นการท�ำนุบ�ำรุง
ธรรมะให้เจริญเติบโต เหมือนกับต้นไม้ เราปลูกแล้ว เราก็ยังต้องคอย
ดูแลรักษา หมัน่ พรวนดิน ให้นำ�้ ให้ปยุ๋ หมัน่ ดูแลรักษาไม่ให้วชั พืชต่างๆ มา
แย่งอาหารของต้นไม้หรือแมลงต่างๆ มากัดท�ำลายต้นไม้ ฉันใด ธรรมะ
ที่เราได้รับจากพระพุทธเจ้าก็ดี จากพระอริยสงฆ์สาวกก็ดี เมื่อเรารับ
ไปแล้ว เราต้องเอาไปเจริญต่อ เอาไปคิดต่ออยู่เรื่อยๆ วันๆ หนึ่งเรามี
เวลาคิดได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงนอกจากเวลาที่เรานอนหลับเท่านั้น
เพราะฉะนั้น อย่าปล่อยให้ความคิดของเราไปโดยไม่มีธรรมะเป็น
พี่เลี้ยงเป็นผู้คอยประกบ เวลาคิดไม่ดีเราจะได้มีธรรมะไว้เบรคได้
ไว้หยุดได้ แล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่เจริญก้าวหน้าไปเรือ่ ยๆ ความสุข
ก็จะมีมากขึน้ ความทุกข์ความวุ่นวายก็จะมีน้อยลง ความเสื่อมก็จะมี
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น้อยลง ต่อไปภพชาติของเราก็จะมีแต่ภพชาติที่ดี จะเกิดแต่ในสุคติ
จนกว่าจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปในที่สุด
นี่คือเรื่องของเจ้ากรรมนายเวร ไม่มีใครที่ไหนที่เป็นเจ้ากรรม
นายเวรนอกจากตัวเราเอง เราต้องสร้างเจ้ากรรมนายเวรที่ดีให้เกิดขึ้น
ด้วยการศึกษาพระธรรมค�ำสอนแล้วก็ปฏิบตั ติ าม แล้วเราก็จะมีเจ้ากรรม
นายเวรที่ดีที่จะส่งให้เราไปสู่ที่ดีต่อไป
จึงขอฝากเรื่องการมาวัดเพื่อมาสร้างเจ้ากรรมนายเวรที่ดีให้ท่าน
ได้น�ำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป
การแสดงก็ เ ห็ น ว่ า สมควรแก่ เ วลา จึ ง ขอยุ ติ ไ ว้ เ พี ย งเท่ า นี้
ขอคุณพระศรีรัตนตรัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุญกุศล
ทีท่ า่ นได้มากระท�ำกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทา่ นมีแต่ความสุข
และความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอญ
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้ให้ เนือ่ งจากทีพ่ ระองค์ได้ทรงตรัสสอน
ไว้ตอนก่อนทีจ่ ะเสด็จดับขันธปรินพิ พานว่า “จงยังประโยชน์สว่ นตนและ
ส่วนท่านให้ถงึ พร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด” ทรงตรัสไว้กอ่ นล่วงหน้า
ว่า “สังขารเป็นของไม่เที่ยง มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วต้องดับไป”
เมื่อสังขารร่างกายของเราแตกดับไปแล้ว เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้
ท�ำประโยชน์ทงั้ กับตัวเราเองและกับผูอ้ นื่ เราจะท�ำได้กต็ อนทีเ่ รายังมีชวี ติ
อยู่คือในขณะนี้ในวันนี้ แต่พรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไป ถ้าเรา
คอยผัดวันประกันพรุ่ง มันก็จะติดเป็นนิสัยไป พอวันนี้ก็บอกว่าพรุ่งนี้
ค่อยท�ำก็ได้ พอถึงพรุ่งนี้ก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยท�ำก็ได้ ก็จะบอกอย่างนี้
ไปเรือ่ ยๆ จนไม่มโี อกาสได้ทำ� ความดี ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศล พอเผลอไป
เดี๋ยวเดียว เอ้า เจ็บไข้ได้ป่วยและถึงแก่ความตายไปแล้วก็มีมากมาย
เพราะชีวิตของคนเรานี้เหมือนแขวนไว้บนเส้นด้าย ไม่รู้จะขาดเมื่อไหร่
เส้นด้ายนีเ้ ป็นเส้นทีเ่ ปราะบางมาก เส้นชีวติ ของเราก็เป็นเส้นทีเ่ ปราะบาง
เช่นเดียวกัน ไม่มีใครรับรองแทนใครได้ว่าจะอยู่ไปจนถึงอายุนั้นอายุนี้
ดังนั้น เราจึงควรที่จะฉกฉวยโอกาสเวลาที่เรามีอยู่ในขณะนี้ ว่าง
วันไหน ไม่ตอ้ งท�ำธุระอะไร ก็ให้รบี มาท�ำบุญมาสร้างกุศลกัน เพราะบุญ
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และกุศลนี้จะเป็นที่พึ่งของเรา จะพาให้เราได้ไปสู่สุคติ ให้ได้ไปเกิดบน
สวรรค์ ให้ได้เป็นเทพเป็นพรหม ให้ได้เป็นพระอริยเจ้า อยูท่ บี่ ญ
ุ กุศลทีเ่ รา
กระท�ำกันนี้ หรือถ้าเราสามารถท�ำได้จนครบถ้วนบริบูรณ์ในขณะที่เรา
ยังมีชีวิตอยู่ เราก็จะได้บรรลุถึงพระนิพพานเลย
ถ้าถึงพระนิพพานก็ไม่ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ไม่ตอ้ งไป
ทุกข์กบั การแก่ การเจ็บ การตาย การพลัดพรากจากกัน เพราะพระนิพพาน
เป็นที่ไม่มีความแก่ ไม่มีความเจ็บ ไม่มีความตาย ไม่มีความทุกข์ มีแต่
ความสุขไปตลอดอนันตกาล
พวกเราจึงไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่กระท�ำความดี
เราต้องคอยเตือนถามตัวเราเสมอว่า ขณะนี้เราก�ำลังท�ำอะไรกันอยู่
ก�ำลังท�ำความดีกนั หรือเปล่า ก�ำลังท�ำบุญกันหรือเปล่า ถ้าเราไม่ทำ� ก็ควร
รีบๆ ท�ำเสีย เพราะความดีและบุญเป็นเหมือนกับทรัพย์สมบัติข้าวของ
เงินทอง เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ เป็นทรัพย์ภายใน เป็นที่พึ่งของใจได้
ทั้งในปัจจุบันคือในชาตินี้ และในภพชาติที่จะตามมาต่อไป
อย่ารอให้เราตายไปแล้ว แล้วค่อยให้คนอืน่ เขาท�ำบุญอุทศิ ส่วนกุศล
ให้กบั เรา เพราะบุญอุทศิ นีเ้ ป็นบุญทีน่ อ้ ยมาก และเจาะจงเฉพาะสัตว์โลก
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ชนิดเดียวคือพวกเปรตเท่านั้น ถ้าเราตายไป เราไปตกนรก เราก็ไม่
สามารถรับบุญอุทศิ ทีเ่ ขาท�ำอุทศิ ไปให้กบั เราได้ ถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉาน
ก็หากินเองได้ ถ้าเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา เป็นพรหม ก็มบี ญ
ุ มากกว่าทีเ่ ขา
อุทิศให้กับเรา มีสัตว์โลกชนิดเดียวที่เรียกว่าเปรตเท่านั้นที่สามารถ
รับส่วนบุญส่วนกุศลได้ และเป็นส่วนน้อยมากเพราะเปรตมีปากเป็น
เหมือนรูเข็ม ท้องเป็นเหมือนสระน�้ำ ถึงแม้จะหิวจะอยากจะต้องการ
อาหารต้องการบุญมากน้อยเพียงไรก็ตาม แต่ปากมันเท่ากับรูเข็ม มันก็
รับได้เพียงทีละเล็กทีละน้อยเท่านั้นเอง
นี่คือฐานะของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว แล้วรอรับส่วนบุญส่วนกุศลจาก
ผูท้ ยี่ งั มีชวี ติ อยู่ เพราะในขณะทีม่ ชี วี ติ อยูน่ นั้ ไม่เคยคิดท�ำบุญท�ำทานเลย
มัวแต่จะหาเงินหาทองหาความสุขให้กับตนด้วยวิธีที่ไม่ถูกศีลถูกธรรม
พอตายไปก็ตอ้ งกลายเป็นเปรตไป แล้วก็ตอ้ งมารอรับส่วนบุญส่วนกุศล
ได้ทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะไปเกิดใหม่ได้ ไปเกิดเป็นมนุษย์ เป็น
เดรัจฉาน หรือเป็นอะไรต่อไป ดังนั้น อย่าไปคิดว่าบุญอุทิศนี้เป็นบุญที่
ส�ำคัญ แต่ทเี่ ราท�ำกันเพราะว่าเรามีความผูกพันกันกับผูท้ ลี่ ว่ งลับไปแล้ว
ความจริงเราไม่อยากจะให้เขาต้องมารับบุญอุทิศส่วนนี้เลย เพราะ
เท่ากับให้เขาเป็นเปรตนัน่ เอง ถ้าเขาไม่มารับบุญอุทศิ ก็แสดงว่าเขาไปดี
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หรือถ้าเขาไปร้าย เช่น เขาไปตกนรกก็เหมือนไปถูกจับขังอยู่ในคุก
แล้วไม่มีโอกาสให้คนข้างนอกไปเยี่ยมเยียนไปส่งข้าวปลาอาหารให้
แต่ถา้ ไปเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทพ เป็นพรหม ก็ไปอยูอ่ ย่างสุขอย่างสบาย
เป็นเหมือนมหาเศรษฐี บุญอุทศิ ทีพ่ วกเราส่งไปให้กไ็ ม่มคี วามหมายอะไร
เพราะเป็นเหมือนกับเศษเงินที่เราให้ขอทานนั่นเอง
ดังนัน้ พระพุทธเจ้าจึงทรงเตือนพวกเราให้เตือนตนเองอยูเ่ สมอว่า
สังขารเป็นของไม่เทีย่ ง คือร่างกายชีวติ ของเรานีม้ นั ไม่แน่นอน เราไม่รู้
จะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ เเล้วเมื่อเราไปแล้วเราก็ต้องอาศัยบุญกุศลที่เรา
ได้สร้างได้ทำ� กันในปัจจุบนั นี้ ถ้าเราท�ำไว้มากเราก็จะมีบญ
ุ กุศลมาก ก็จะ
พาให้เราได้ไปเกิดที่ดี ได้เป็นมนุษย์ ได้เป็นเทพ ได้เป็นพรหม ได้เป็น
พระอริยเจ้า ถ้าเราไม่สะสมบุญแต่เราสะสมบาป ท�ำผิดศีลอยู่เรื่อยๆ
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี พูดปดมดเท็จ โกหก
หลอกลวง เสพสุรายาเมา อยู่เรื่อยๆ ตายไปเราก็ต้องไปเกิดในอบาย
ไปเป็นเดรัจฉานบ้าง เป็นเปรตบ้าง เป็นผีบ้าง หรือไปตกนรก เพราะนี่
คือหลักกรรม
หลักกรรม ก็คือหลักของเหตุและผล กรรม ก็คือเหตุ กรรม คือ
การกระท�ำ ผลก็คือสุขหรือทุกข์ เจริญหรือเสื่อม ภพที่ดีหรือภพที่ไม่ดี
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เป็นผลทีเ่ กิดจากการกระท�ำของเราในแต่ละวัน วันๆ หนึง่ นีเ้ ราท�ำกรรม
อยูต่ ลอดเวลาโดยทีเ่ ราไม่รสู้ กึ ตัว เพราะกรรมนีม้ อี ยู่ ๓ ทางด้วยกัน คือ
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ เราตื่นขึ้นมาเราคิดถึงเรื่องนั้นเราคิดถึง
เรื่องนี้ เราก็เริ่มท�ำกรรมแล้ว ถ้าคิดเรื่องดีก็เป็นกุศล ถ้าคิดเรื่องไม่ดีก็
เป็นอกุศล ถ้าเป็นเรื่องกลางๆ คือ ไม่ใช่เรื่องดีและไม่ใช่เรื่องไม่ดี ก็จะ
ไม่เป็นบุญและไม่เป็นบาป ไม่เป็นกุศลและไม่เป็นอกุศล เราคิดอยูต่ ลอด
เวลา เมื่อคิดแล้วเราก็สั่งการไปที่วาจา สั่งการไปที่กาย ให้พูดอย่างนั้น
พูดอย่างนี้ ให้ท�ำอย่างนั้นท�ำอย่างนี้ ก็กลายเป็นกรรม เป็นบุญเป็นบาป
ขึ้นมา ถ้าท�ำไปแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น เช่น ไปเบียดเบียน
ผู้อื่นด้วยการฆ่าสัตว์ ฆ่าเขา เอาทรัพย์ของเขามาโดยที่เขาไม่อนุญาต
ไปแย่งสามีแย่งภรรยาของผู้อื่นมา อย่างนี้เรียกว่าเป็นการท�ำบาป
เมื่อท�ำบาปแล้ว ผลก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีคือในใจเรา ใจของเรา
ก็เสื่อมลงไป เป็นเหมือนกับถูกตัดคะแนน ถ้าเป็นนักเรียนก็เหมือนกับ
คุณครูตัดคะแนนว่าท�ำไม่ดี คะแนนความประพฤติก็เลยถูกตัดไปจาก
๑๐๐ ก็เหลือ ๙๙ ถ้าท�ำไม่ดีอยู่เรื่อยๆ ก็จะถูกตัดลงไปเรื่อยๆ จนไม่มี
อะไรจะให้ตัดอีก ก็แสดงว่าเสื่อมจากความดีแล้ว เสื่อมจากความเป็น
มนุษย์แล้ว ก็จะต้องไปเป็นสัตว์ในอบายในระดับต่างๆ ขึน้ อยูก่ บั บาปกรรม
ที่ท�ำไว้ว่าได้ท�ำไว้มากน้อยเพียงไร
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นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เห็น เห็นว่าใจนี่แลคือ
ผู้ที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิด หลังจากที่ร่างกายนี้แตกดับไปแล้ว ใจนี้
จะต้องไปเกิดใหม่ แต่ใจนีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
เราต้องเห็นด้วยใจ ใจจะต้องมีแสงสว่าง คือเรียกว่าต้องมี “ตาใน”
ปรากฏขึ้นมา
การที่จะท�ำให้ “ตาใน” ปรากฏขึ้นมาได้ก็ต้องเริ่มจากการท�ำบุญ
ให้ทาน แล้วก็รักษาศีล แล้วก็ปฏิบัติธรรม ที่เรียกว่า ภาวนา ท�ำจิต
ให้สงบเป็นสมถภาวนา แล้วก็ท�ำจิตให้รู้แจ้งเห็นจริง เรียกว่า วิปัสสนา
นี่คือวิธีที่จะท�ำให้ปรากฏมี “ตาใน” ขึ้นมา หรือมีแล้วก็ให้ลืมตาขึ้นมา
ขณะนี้ “ตาใน” ของเรามันมืดบอดด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง
จึงท�ำให้ไม่เห็นตัวใจนี้ ไม่รวู้ า่ ใจนีเ้ ป็นผูท้ จี่ ะต้องไปเกิด ต้องไปรับใช้บญ
ุ
ใช้กรรมต่อไป มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลายเท่านัน้ ทีม่ ี “ตาใน”
ที่สามารถเห็นใจได้ เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายได้
เห็นว่าท�ำกรรมอย่างนี้ก็จะต้องไปรับผลในภพนั้นในภพนี้ ถ้าท�ำบุญ
ก็เห็นว่าจะได้ไปรับผลในภพนั้นในภพนี้ เห็นได้อย่างชัดเจน พวกเรา
ก็สามารถเห็นได้ แต่ก่อนที่จะเห็นได้เราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก่อน
เชือ่ พระธรรมค�ำสอน เชือ่ พระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายทีส่ งั่ สอนให้เราท�ำ
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“ตาใน” ของเราให้สว่างขึ้นมา ให้ลืมขึ้นมา ด้วยการก�ำจัดความโลภ
ความโกรธ ความหลง ที่ปกปิดหุ้มห่อ “ตาใน” ไว้ ท�ำให้ไม่สามารถเห็น
เรื่องของกรรม เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดได้
คนที่ไม่มีตาในจึงเป็นคนที่ไม่กลัวบาปกันนั่นเอง กล้าท�ำบาป
เพราะกลัวอดตายเสียมากกว่า กลัวความทุกข์ยากล�ำบาก อยากจะมี
ความสุขแบบง่ายๆ ก็เลยท�ำบาปท�ำกรรมกัน แทนทีจ่ ะตัง้ ใจไปโรงเรียน
เรียนหนังสือเรียนให้จบ เมือ่ จบแล้วก็ออกมาท�ำมาหากิน ได้เงินเดือนมา
ค่อยเอาเงินนี้ไปซื้อของที่ตนเองอยากได้ กลับไม่ท�ำอย่างนี้ เวลาพ่อแม่
ให้ไปโรงเรียนก็หนีโรงเรียน อยู่ที่โรงเรียนก็ไม่สนใจฟังคุณครูสอน
อยู่ในห้องก็คุยกับเพื่อน เล่นกับเพื่อน คุณครูพูดอะไรก็ไม่ได้เข้าไปในหู
ไม่ได้เข้าไปในใจ ก็ไม่รู้เรื่องที่คุณครูก�ำลังสอนอยู่ พอถึงเวลาสอบ
ก็สอบไม่ได้ สอบตก จะเรียนซ�้ำชั้นก็อายเพื่อน ก็เลยออกจากโรงเรียน
ไปแล้วก็ไปอยู่แบบเกเร ไม่สนใจที่จะท�ำมาหากินด้วยสัมมาอาชีพ
พอต้องการใช้เงินก็เลยต้องไปลักไปขโมยไปปล้นไปจี้ แล้วไม่ช้าก็เร็ว
ก็ตอ้ งถูกเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจับเข้าคุกเข้าตะรางหรือถ้าต่อสูก้ อ็ าจจะถูกยิง
ตายไป นีเ่ ป็นเพราะว่ามีความมืดบอด มีความหลงครอบง�ำจิตใจ ไม่เห็น
โทษของการกระท�ำบาป
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นี่เป็นเพียงส่วนที่เราเห็น เป็นผลที่เราเห็นในโลกนี้เท่านั้น แต่เรา
ไม่เห็นผลที่จะตามมาอีกเมื่อต้องไปเกิด อย่าไปคิดว่าเมื่อตายไปแล้ว
กรรมทีเ่ ราท�ำนีก้ เ็ ป็นอันหมดไป ไม่มผี ลตามมา ไม่ใช่อย่างนัน้ ยังมีตามเรา
ไปอีก จะเป็นตัวส่งให้เราต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้าง ไปตกนรกบ้าง
ระหว่างเป็นมนุษย์กับเป็นเดรัจฉานจะเลือกเอาอย่างไหน อยากจะกลับ
มาเกิดเป็นมนุษย์หรืออยากจะกลับมาเกิดเป็นสุนขั เกิดเป็นแมว ชีวติ มัน
ต่างกัน มนุษย์นมี่ คี วามสามารถทีจ่ ะหาความสุขใหักบั ตนเองได้มากกว่า
เดรัจฉาน เช่น สุนัขหรือแมว แต่ถ้าเรามัวแต่ท�ำบาปท�ำกรรมอยู่ตลอด
เวลา เราก็ไม่มีทางที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์
ถ้าอยากจะกลับเป็นมนุษย์นี้จะต้องรักษาศีล ๕ ไว้ให้ได้ จะรักษา
ได้มากหรือน้อยก็มโี อกาส ถ้ารักษาได้มากก็มโี อกาสมาก ถ้ารักษาได้นอ้ ย
ก็มีโอกาสน้อย เพราะเป็นเหมือนกับการแข่งขันกัน เหมือนเวลาเรา
ไปสอบเข้าโรงเรียน ครูเขาก็จะให้นักเรียนสอบ ดูความสามารถก่อน
นักเรียนที่ได้คะแนนสูงก็จะได้เข้าไปก่อน นักเรียนที่ได้คะแนนน้อยก็จะ
เข้าไปทีหลัง หรืออาจจะไม่ได้เข้าถ้าที่เขาเต็มแล้ว ฉันใด การรักษาศีล
ก็เป็นเหมือนกับการสะสมคะแนนเพื่อจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ แต่เวลา
ไปเกิดเป็นมนุษย์กต็ อ้ งไปแย่งกับคนอืน่ ทีเ่ ขาสะสมมาเหมือนกัน เพราะ
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มนุษย์นเี้ ข้าไปอยูใ่ นท้องแม่ได้ทลี ะคนเท่านัน้ ไม่ได้เกิดเป็นฝูงเหมือนสุนขั
เหมือนแมว เหมือนมดเหมือนแมลง ต้องรอคิวกัน ปีหนึ่งมนุษย์จะมีลูก
ได้สักคนหนึ่ง และชาติหนึ่งมนุษย์อาจจะมีแค่คนสองคนเท่านั้นเองหรือ
ไม่มเี ลย แต่ดวงวิญญาณทีเ่ ข้าคิวรอทีจ่ ะไปเกิดเป็นมนุษย์นมี้ จี ำ� นวนมาก
ก็ต้องแข่งขันกัน ถ้าใครรักษาศีลได้มากกว่า คนนั้นก็ไปก่อน ใครที่มี
ศีลน้อยกว่าก็ต้องรอไป
นี่คือความหมายของการมาเกิดเป็นมนุษย์ จะต้องมีศีลเป็นเหตุ
เป็นปัจจัย เหมือนกับต้องตีตั๋ว จะขึ้นรถนี้จะต้องตีตั๋วเขาถึงจะให้เราขึ้น
ฉันใด จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องตีตั๋ว คือจะต้องรักษาศีลไว้ก่อน
ถ้ารักษาได้มากก็ได้ไปก่อน รักษาได้น้อยก็ต้องรอไปก่อน แล้วเมื่อมา
เกิดแล้วก็ยงั มีความแตกต่างกันหลายอย่างด้วยกัน เพราะนอกจากรักษา
ศีลแล้ว เราก็ยงั ต้องท�ำบุญให้ทานด้วย ต้องฟังเทศน์ฟงั ธรรม ต้องปฏิบตั ิ
นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา ถ้าเราท�ำน้อย เวลามาเกิดเราก็จะได้อานิสงส์นอ้ ย
เช่น ท�ำบุญน้อย มาเกิดก็จะไม่รำ�่ ไม่รวย ถ้าท�ำบุญมาก มาเกิดก็จะร�ำ่ รวย
มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม ถ้าท�ำบุญน้อย รูปร่างหน้าตาก็ไม่สวยงาม
ถ้าท�ำบาป ก็ยงั จะส่งให้เรามาเกิดในอาการไม่ครบ ๓๒ เช่น หูหนวกบ้าง
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ตาบอดบ้าง แขนขาดบ้าง อายุสั้นบ้าง มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบ้าง
นี่เกิดจากการท�ำบาปมา
ถ้าท�ำบาปน้อยก็จะมาเกิดมีรา่ งกายครบถ้วนบริบรู ณ์ อย่างพวกเรานี้
ท�ำบาปน้อย ได้มาเกิดมีรูปร่างหน้าตาอาการ ๓๒ ครบถ้วนบริบูรณ์
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ปว่ ย แต่จะมีอายุยนื ยาวนานหรือไม่
ต้องรอดูไปก่อนเพราะไม่รู้ จะรูแ้ ต่คนทีต่ ายไปแล้ว ถ้าเขาตายไปก่อนวัย
ก็แสดงว่าเขาท�ำบุญมาน้อยหรือท�ำบาปมามาก รักษาศีลมาน้อย ท�ำบาป
มามาก เขาก็เลยต้องตายไปก่อนวัย ส่วนบางคนเกิดมาแล้วนอกจาก
มีทรัพย์มรี ปู ร่างหน้าตาสวยงาม แล้วยังมีสติปญ
ั ญาความฉลาด เป็นคน
ที่เรียนเก่ง อย่างนี้ก็มี เพราะชาติก่อนเขาสนใจศึกษาร�่ำเรียนหาความรู้
อยู่เรื่อยๆ เวลาครูบาอาจารย์สั่งสอน เขาก็ตั้งใจฟัง เพราะเขาท�ำมา
จนติดเป็นนิสัย เวลาได้ยินได้ฟังอะไรแล้วจะรู้สึกมีความสุข จะมีความ
ตัง้ ใจฟัง แต่ถา้ คนทีเ่ ป็นคนโง่หรือคนไม่คอ่ ยฉลาด ก็จะเป็นคนทีใ่ นอดีต
ไม่ค่อยชอบศึกษาร�่ำเรียน ไม่สนใจที่จะฟังผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์
สั่งสอน เวลาท่านพูดท่านสั่งสอนก็ท�ำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ นั่งคิด
เรือ่ งนัน้ คิดเรือ่ งนี้ ก็เลยไม่รวู้ า่ สิง่ ทีค่ รูบาอาจารย์สงั่ สอนนัน้ เป็นอย่างไร
ก็เลยไม่ได้รับประโยชน์ ก็เลยไม่ฉลาด แล้วก็ติดมาเป็นนิสัย พอมาเกิด
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ในชาตินี้ก็ยังเป็นคนโง่เหมือนเดิมอยู่ แล้วก็ไม่สนใจที่จะศึกษาร�่ำเรียน
พ่อแม่จะส่งให้ไปเรียนหนังสือก็ไม่ไป อยากเที่ยวอยากเล่นอย่างเดียว
นี่เป็นความแตกต่างกันของพวกเราเนื่องจากบุญกรรมที่พวกเรา
ได้ท�ำมาในอดีตนั้นมีความแตกต่างกันเหมือนกับชาวนาที่ปลูกข้าว
ถ้าปลูกข้าวไม่เท่ากัน ผลต้นข้าวก็จะโตขึน้ มาไม่เท่ากัน เช่น คนหนึง่ ปลูกอยู่
ไร่เดียว อีกคนปลูกอยูส่ บิ ไร่ อย่างนีต้ น้ ข้าวทีจ่ ะโตขึน้ มาก็ยอ่ มมีมากน้อย
ต่างกันไป เหมือนกันกับเรื่องของกรรม เรื่องของการกระท�ำของเรา
ถ้าเราท�ำดีมากเราก็จะได้ผลดีมาก ถ้าเราท�ำดีนอ้ ยก็จะได้ผลดีนอ้ ย ถ้าเรา
ท�ำบาปมาก เราก็จะได้ผลบาปมาก ถ้าเราท�ำบาปน้อยก็จะได้ผลของ
บาปน้อย ท�ำให้พวกเราทุกคนทีม่ าเกิดนีม้ คี วามต่างกัน ถึงแม้จะมาเกิด
เป็นลูกของพ่อแม่คนเดียวกันก็ตามแต่จะไม่เหมือนกัน รูปร่างหน้าตา
ความสวยงามก็ไม่เหมือนกัน อาการ ๓๒ ก็อาจจะไม่ครบถ้วนบริบูรณ์
คนหนึ่งอาจจะครบ อีกคนหนึ่งอาจจะไม่ครบ คนหนึ่งอาจจะฉลาด
อีกคนหนึง่ อาจจะโง่ เพราะใจนีไ้ ม่ได้มาจากพ่อจากแม่ ใจนีม้ าจากชาติกอ่ น
เช่น พวกเราตายไปแล้ว ใจเราก็ออกจากร่างไป แล้วก็ไปหาร่างใหม่
นีค่ อื ใจเป็นอย่างนี้ พ่อแม่ของเราเป็นเพียงแต่พอ่ แม่ทางร่างกาย พ่อแม่
ให้ร่างกายเรา แต่ใจนี้เป็นของเรา ใจของเรานี้มีกรรมเป็นผู้ให้ก�ำเนิด
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มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นทีพ่ งึ่ อาศัย ถ้าท�ำกรรมดีกจ็ ะได้ความสุข
และความเจริญ ถ้าท�ำความชั่วก็จะได้แต่ความทุกข์และความเสื่อม
นี่คือกรรมเป็นอย่างนี้ เป็นตัวที่มีผลกระทบกับจิตใจ เป็นตัวที่
สร้างให้ใจนี้เป็นสวรรค์ก็ได้ เป็นนรกก็ได้ เป็นเทพก็ได้ เป็นมนุษย์ก็ได้
เป็นเปรตเป็นผีกไ็ ด้ อยูท่ กี่ รรมนีเ่ อง พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่ากรรมเป็น
เครื่องจ�ำแนกแยกสัตว์ให้เป็นชนิดต่างๆ กัน ให้เป็นมนุษย์ ให้เป็นเทพ
ให้เป็นเปรต ให้เป็นเดรัจฉาน เป็นกรรมนีเ้ ท่านัน้ กรรมก็ไม่ใช่ใครทีไ่ หน
ก็คือการกระท�ำของพวกเราที่เราท�ำอยู่กันตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมา
จนหลับ
จึงขอให้เราระมัดระวังเรื่องการกระท�ำของเรา อย่าปล่อยให้
การกระท�ำของเราไหลไปในทางบาป ทางทีไ่ ม่ดี พยายามดึงมันกลับมา
ถ้ามันจะไปในทางที่ไม่ดีต้องเบรคมันไว้ เหมือนกับรถ เวลารถจะวิ่ง
แหกโค้ง เราต้องรีบเบรคมันไว้ เวลาจะวิ่งฝ่าไฟแดง เราก็ต้องเบรค
มันไว้ ไม่เช่นนัน้ มันจะต้องไปชนกันหรือไปตกเหวท�ำให้เกิดความเสียหาย
ตามมา ถ้าเรารู้ว่าเราก�ำลังจะไปท�ำบาป เราก็หยุดเสีย บาปก็ไม่เกิด
ผลเสียก็ไม่เกิด ถ้าเราคิดว่าเราจะท�ำบุญ ก็รีบท�ำเสียเลย เพราะชีวิต
ของเราไม่แน่นอน พรุ่งนี้อาจจะไม่มีโลกนี้อยู่ก็ได้ วันนี้อาจจะเป็น
103

ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

วันสุดท้ายของโลกนี้ก็ได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นพวกเราทุกคนก็ต้องตายกัน
ไปหมด ดังนั้น จึงอย่าผัดวันประกันพรุ่ง ขอให้เรารีบท�ำความดีในขณะ
ที่เรามีโอกาสเช่นวันนี้ ขอให้ท�ำอยู่เรื่อยๆ แล้วเราจะไม่ขาดทุน มาเกิด
แล้วจะไม่เสียชาติเกิด เราจะได้กำ� ไร เวลาตายไปแล้วไปเกิดใหม่ เราจะ
ได้ภพชาติที่ดีกว่าเดิม
จึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อต่อพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
เพราะว่าในขณะนีเ้ รายังไม่มี “ตาใน” ทีจ่ ะสามารถเห็นได้อย่างพระพุทธเจ้า
ทรงรูท้ รงเห็น เราก็ตอ้ งเชือ่ พระพุทธเจ้าไปก่อน ปฏิบตั ไิ ปก่อน แล้วต่อไป
เราจะมี “ตาใน” ปรากฏขึน้ มาหรือ “ตาใน” ของเราจะลืมขึน้ มา แล้วเรา
จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น จึงขอให้ท่าน
จงน� ำ สิ่ ง ที่ ท ่ า นได้ ยิ น ได้ ฟ ั ง ในวั น นี้ ไ ปพิ นิ จ พิ จ ารณาและปฏิ บั ติ เ พื่ อ
ประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอกุศล
ผลบุญที่ท่านได้มากระท�ำกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่
ความสุขและความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ โดยทัว่ หน้ากันเทอญ
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วันนีเ้ ป็นวันทีท่ า่ นทัง้ หลายได้ตงั้ ใจมาวัดเพือ่ มาสร้างบุญสร้างกุศล
มาปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่า
“สัตว์ทงั้ หลายมีกรรมเป็นของๆ ตน มีกรรมเป็นผูใ้ ห้กำ� เนิด มีกรรม
เป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราจะท�ำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว
เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น”
เราเชือ่ ในพระธรรมค�ำสอนนี้ เรารูว้ า่ เราจะดีเราจะชัว่ เราจะไปสูง
หรือไปต�่ำ ก็อยู่ที่กรรมเป็นผู้ส่งเราไป เป็นผู้ให้ก�ำเนิด ชีวิตเรานี้มีพ่อ
แม่อยู่สองฝ่ายด้วยกัน พ่อแม่ทางกาย ก็คือคนที่เราเรียกว่าพ่อว่าแม่
นัน่ แหละเป็นพ่อแม่ทางกาย ส่วนผูท้ ใี่ ห้กำ� เนิดทางใจ ก็คอื กรรมของเรา
เราท�ำความดีไว้ กรรมก็ให้กำ� เนิดในภพชาติทดี่ ี ได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้เกิด
เป็นเทพ เกิดเป็นพรหม เราท�ำกรรมไม่ดีไว้ กรรมก็จะให้เราไปเกิดใน
ที่ต�่ำ เป็นเดรัจฉานบ้าง เป็นเปรตบ้าง ไปตกนรกบ้าง
กรรมเป็นผู้ให้ก�ำเนิด กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ ก็คือนิสัยสันดานของเรา
นัน้ อยูท่ กี่ ารกระท�ำของเรา ถ้าเราท�ำความดี เราก็มคี วามดีเป็นเผ่าพันธุ์
ถ้าเราชอบท�ำความชั่ว เราก็มีความชั่วเป็นเผ่าพันธุ์ คนเราจึงมีความ
แตกต่างกันเพราะในอดีตได้ทำ� กรรมมาแตกต่างกัน ถึงแม้จะมามีพอ่ แม่
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คนเดียวกัน แต่นสิ ยั ใจคอไม่เหมือนกัน เพราะนิสยั ใจคอไม่ได้มาจากพ่อ
จากแม่ มาจากกรรม ใจนีก้ ม็ าจากภพก่อน ภพก่อนอาจจะตายจากมนุษย์
แล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ หรืออาจจะต้องไปใช้กรรมในนรกก่อน
แล้วไปเกิดเป็นเปรตก่อน ไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อน กว่าจะได้กลับมาเป็น
มนุษย์อีกก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราท�ำไว้ หรือตายไปแล้วจากมนุษย์ก็ได้
ไปเป็นเทพ แล้วเสวยบุญอยู่บนสวรรค์จนกว่าบุญนั้นจะหมด ก็ได้กลับ
ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เช่น พระโพธิสัตว์ เช่น พระพุทธเจ้าของเรา
ในอดีตทรงบ�ำเพ็ญบุญกุศลในชาติสุดท้ายก่อนจะได้กลับมาเกิดเป็น
มนุษย์อีกครั้งหนึ่ง ก็ได้ทรงบ�ำเพ็ญเป็นพระเวสสันดร ท�ำบุญท�ำทาน
อย่างไม่อั้น มีเท่าไหร่ท�ำหมด ไม่เสียดายเงินทอง ไม่เสียดายข้าวของ
ไม่เสียดายบุคคล เพราะทรงเห็นว่าการให้นี้เป็นสิ่งที่มีค่ากว่าสิ่งที่
ทรงให้ไป สิ่งที่ให้ไปนั้นนอกจากให้ความสุขเพียงเล็กๆ น้อยๆ แล้วก็มี
แต่จะให้ความทุกข์ ให้ความกังวล ให้ความห่วงใย ให้ความอาลัยอาวรณ์
ให้ความเสียดาย เรามีอะไรเรามักจะเสียดายหวงแหน มีความห่วง
มีความกังวลกับของทีเ่ รามีอยู่ แต่เวลาเราให้ไปแล้ว เราจะรูส้ กึ สบายอก
สบายใจ มีความสุข นี่แลคือบุญ บุญก็คือความสุขใจ การปล่อยวาง
ความยึดติดในสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ พอเราปล่อยวางไปแล้ว
เราให้ไปแล้ว ใจเราก็มคี วามสุข มีความอิม่ เอิบใจ มีความอิม่ มีความพอ
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นี่เป็นเหตุท�ำให้พระเวสสันดรได้ทุ่มเทต่อการบ�ำเพ็ญทานบารมี
อย่างเต็มที่เลย สละให้ได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสมบัติข้าวของเงินทอง
บุตรธิดา หรือภรรยา เมื่อถึงเวลาที่จะต้องให้ ท่านก็ยินดีให้ เพราะท่าน
รู้ว่าไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง มีความสุขเพียงเล็กน้อย มีความทุกข์
มากกว่า สู้อยู่คนเดียวดีกว่า และอานิสงส์ของการบ�ำเพ็ญทานบารมี
ของท่านจึงท�ำให้ท่านได้ไปเกิดบนสวรรค์ แล้วเมื่อเสวยบุญบนสวรรค์
หมดแล้ว ก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมาร แล้วพออายุได้
๒๙ พรรษา ก็ทรงเสด็จออกผนวช พระองค์ได้บ�ำเพ็ญเพียรอยู่ ๖ ปี
ด้วยกัน จนในที่สุดได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผล
ที่เกิดจากการท�ำบุญที่เรียกว่ากรรมดีในอดีตมา กรรมนี้จึงส่งให้ท่าน
ได้มาเป็นมนุษย์ ได้เป็นพระพุทธเจ้าตามล�ำดับต่อไป
นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เห็นแล้วก็น�ำมาสั่งสอน
พวกเรา เพือ่ ให้เราได้รจู้ กั วิธดี ำ� เนินชีวติ ให้ไปสูค่ วามสุขและความเจริญ
ให้หลุดพ้นห่างไกลจากความทุกข์ทั้งหลาย อยู่ที่กรรมนี่เอง กรรมที่เรา
ก�ำลังท�ำกันอยู่ทุกวันนี้ เรียกว่า กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
กายกรรม ก็คอื การกระท�ำทางกาย วจีกรรม ก็คอื การกระท�ำทาง
วาจา มโนกรรม ก็คอื การกระท�ำทางจิตใจ ขณะนีเ้ ราก�ำลังท�ำมโนกรรม
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เป็นหลัก กายกรรมตอนนีไ้ ม่ได้ทำ� เพราะนัง่ อยูเ่ ฉยๆ วจีกรรมก็ไม่ได้ทำ�
ไม่ได้พูดอะไร มีแต่มโนกรรมที่คิดตามธรรมะที่ก�ำลังแสดงอยู่นี้ ถ้าเรา
คิดตามไป เราก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจ เราก็จะได้ความรู้ที่เราไม่รู้
มาก่อน ได้ปญ
ั ญาทีเ่ ราสามารถเอาไปใช้ปฏิบตั ใิ นชีวติ ของเราเพือ่ ปัดเป่า
ความทุกข์ ความวุ่นวายใจต่างๆ ให้ออกไปจากตัวเรา เพื่อเป็นที่พึ่ง
ของเราที่จะให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์ภัยอันตราย
ทั้งหลายทั้งปวง อยู่ที่กรรมนี้เท่านั้น ดังที่ได้แสดงไว้ว่าเรามีกรรม
เป็นของๆ ตน มีกรรมเป็นผู้ให้ก�ำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็น
ที่พึ่งอาศัย เราจะท�ำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว เราจะต้องเป็นผู้รับผลของ
กรรมนั้น
นีค่ อื สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในชีวติ ของเรา ไม่ใช่อยูท่ สี่ มบัตขิ า้ วของเงินทอง
ไม่ได้อยูท่ ลี่ าภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่อยูท่ กี่ รรมคือการกระท�ำของเราว่า
เราท�ำดีหรือไม่ดี การที่เราจะมีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นี้เราก็หามาได้
๒ วิธดี ว้ ยกัน หามาด้วยวิธที ดี่ กี ไ็ ด้ หามาด้วยวิธที ไี่ ม่ดกี ไ็ ด้ เช่น เราอยาก
จะมีเงินมีทอง ถ้าเราหาด้วยวิธีดี เราก็ต้องไปท�ำมาหากินด้วยอาชีพ
ที่สุจริต เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ได้เงินมาเราก็เก็บไว้ใช้เท่าที่จ�ำเป็น ส่วนที่
มีเหลือเราก็เอาไปท�ำประโยชน์ตอ่ เอาไปท�ำมาค้าขาย ไปซือ้ ของมาขาย
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เพื่อที่จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมา ไม่นานเราก็จะมีเงินทองมาก นี่คือวิธี
หาเงินทีเ่ ป็นวิธที ดี่ ี วิธที หี่ าเงินทีไ่ ม่ดี ก็คอื ไปลักขโมย ไปฉ้อโกง ก็ได้เงิน
มาเหมือนกัน แต่การกระท�ำไม่ดี เมื่อกระท�ำไม่ดี ผลที่จะส่งไปให้กับใจ
ก็จะไม่ดี ถ้าท�ำดี ผลที่ส่งไปให้กับใจก็ดี ถ้าท�ำดีไปได้ตลอดชีวิต ตายไป
ก็จะได้ไปสู่สุคติ ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ได้เป็นเทพ ได้เป็นพรหม
ได้เป็นพระอริยเจ้า ถ้าท�ำไม่ดี ตายไปก็ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์
ต้องไปตกนรกบ้าง ไปเป็นเปรตบ้าง ไปเป็นเดรัจฉานบ้าง เนื่องจาก
กรรมไม่ดีพาไปนั่นเอง
นี่คือสิ่งส�ำคัญอยู่ที่การกระท�ำของเราทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ อย่าไปหลงอยากได้ลาภ ยศ สรรเสริญ มากจนไม่คำ� นึงถึงการกระท�ำ
ไม่วา่ เราอยากจะได้อะไร อยากจะท�ำอะไร อยากจะมีอะไร เราต้องดูวา่
การได้มานั้นต้องได้มาด้วยวิธีที่ดี คือ คิดดี พูดดี ท�ำดี อยากจะได้อะไร
เราก็คดิ หาวิธวี า่ ท�ำอย่างไรถึงจะได้มาด้วยวิธที ถี่ กู ต้อง แล้วเราก็สงั่ การ
ไปที่ร่างกายให้ร่างกายไปท�ำสิ่งที่ถูกต้อง ให้พูดในสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อเรา
ได้สิ่งที่เราอยากได้มา เราก็ได้ก�ำไรทั้งสองต่อ ได้สิ่งที่เราต้องการและ
ได้บุญได้กุศลไปในขณะเดียวกัน แต่ถ้าเราไปได้มาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง
คิดอยากจะเอาของคนอืน่ ด้วยการหาวิธขี โมย หาวิธโี กง หาวิธหี ลอกลวง
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ผู้อื่นเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการมา เมื่อได้มาก็ได้มาแบบขาดทุน คือ
ได้มาก�ำไรหนึง่ ต่อแต่ขาดทุนไปอีกหนึง่ ต่อ คือได้ของมาได้สงิ่ ทีต่ อ้ งการมา
แต่เสียไปก็คือความดี ได้บาปได้กรรมมาแทน ได้ภพชาติที่ไม่ดีที่จะ
ตามมาต่อไป
มีใครบ้างอยากจะไปเกิดเป็นเดรัจฉาน เป็นสุนัขเป็นแมว ทุกคน
ถ้ามีทางเลือกก็อยากจะมาเป็นมนุษย์กนั ถ้าให้เลือกระหว่างแมว สุนขั
กับมนุษย์ เราจะเลือกเกิดเป็นอะไร เป็นมนุษย์นมี้ นั ดีกว่าเป็นเดรัจฉาน
หลายเท่าด้วยกัน แต่เราเลือกได้ในขณะทีเ่ ราก�ำลังท�ำกรรมต่างๆ ตอนนัน้
เป็นเวลาทีเ่ ราควรทีจ่ ะคิดว่าเราก�ำลังเลือกอะไร ถ้าเราเลือกการฆ่าสัตว์
ตัดชีวิต ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี พูดปดโกหกหลอกลวง เท่ากับ
เราก�ำลังเลือกการไปเกิดเป็นสุนขั การไปเกิดเป็นแมว เป็นสัตว์เดรัจฉาน
ถ้าเราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี
พูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา เราก็เลือกทางดี เลือกไป
เป็นมนุษย์ เลือกไปเป็นเทพ เลือกไปเป็นพรหม เลือกไปเป็นพระอริยเจ้า
เลือกไปสู่พระนิพพาน
ทางเลือกของเราไม่มีใครเลือกให้เราได้ เราต้องเป็นผู้เลือกเอง
แล้วก็ไม่มใี ครบังคับเราได้ เราเป็นผูบ้ งั คับตัวเราเอง เราไปตกทุกข์ได้ยาก
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ก็อย่าไปโทษใคร เราไปได้ความสุขความเจริญก็ไม่ตอ้ งไปขอบอกขอบใจใคร
เพราะมันเกิดจากการกระท�ำของเราทั้งสิ้น ผู้อื่นก็เพียงแต่เป็นผู้คอย
ชี้ทาง คอยบอกเราว่าอะไรดีอะไรชั่ว หรือคอยสนับสนุนให้เราได้ท�ำดี
หรือท�ำชั่ว ถ้าเราคบกับคนดี เขาก็จะสอนให้เราท�ำในสิ่งที่ดี สนับสนุน
ให้เราได้ท�ำในสิ่งที่ดี ถ้าเราคบกับคนชั่ว เขาก็จะสอนให้เราท�ำชั่วและ
สนับสนุนส่งเสริมให้เราท�ำชั่ว เราจึงต้องระวังเวลาที่เราคบค้าสมาคม
กับใครก็ตาม เราต้องรูจ้ กั แยกแยะว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดี ถ้าเขา
สอนให้เราไปท�ำบาปท�ำกรรม แสดงว่าเขาเป็นคนไม่ดี ถึงแม้เขาจะมี
ฐานะมีต�ำแหน่งสูงมีเกียรติยศอะไรก็ตาม แต่ในสายตาของทางธรรมะ
ทางศาสนาถ้ายังกระท�ำผิดศีลผิดธรรมอยู่ถือว่าไม่ใช่เป็นคนดี เป็นคน
ที่ต้องควรระมัดระวัง ถ้าต้องคบค้าสมาคมกันก็อย่าให้เขามีอิทธิพล
ที่จะชักจูงให้เราไปท�ำในสิ่งที่เขาบอกให้เราท�ำ ไม่ต้องเกรงใจ ไม่ต้อง
เสียดาย ถ้าเขาจะไม่คบค้าสมาคมกับเราถ้าเราไม่ท�ำตามที่เขาชวน
ที่เขาบอก เช่น มีเพื่อนชวนให้เราไปดื่มสุรา เราไม่ไป ถ้าเขาไม่อยาก
จะคบกับเราก็อย่าไปเสียใจ ถือว่าเป็นบุญของเราที่จะได้ไม่ต้องคบ
กับเขา เพราะคบกับคนที่ไม่ดีก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร มีแต่จะสร้าง
ความเสียหายให้กับเรา
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ดังนัน้ เราจึงต้องระมัดระวังในเรือ่ งการคบค้าสมาคมกับคน ให้ดู
ศีลธรรมเป็นเครื่องวัด ให้ดูศีล ๕ เป็นเครื่องวัด ให้ดูการท�ำบุญให้ทาน
เป็นเครื่องวัด ให้ดูว่าเขาเป็นคนที่ใจบุญสุนทานหรือเป็นคนที่เอารัด
เอาเปรียบ เป็นคนที่เห็นแก่ตัว ให้ดูว่าจิตใจของเขาสงบหรือวุ่นวาย
คนทีจ่ ติ ใจสงบเป็นคนดี คนทีว่ นุ่ วายมีความโลภโมโทสันเป็นจิตใจทีไ่ ม่ดี
เพราะเมื่อมีความโลภโมโทสันก็จะสั่งให้ไปท�ำในสิ่งที่ไม่ดี ท�ำผิดศีล
ผิดธรรม แต่คนที่มีจิตใจที่สงบเยือกเย็น เป็นคนที่มีจิตใจความคิดที่ดี
จะคิดแต่ในเรื่องการท�ำบุญให้ทาน จะคิดไปในเรื่องการรักษาศีล
เราจึงต้องเลือกคบกับคน อย่าไปเลือกคนที่รูปร่างหน้าตาหรือ
ข้าวของเงินทองที่เขามีอยู่ สิ่งเหล่านี้ไม่มีคุณค่าเท่ากับความดี คบกับ
คนดีแล้วเราจะได้มีเพื่อนดี มีคนที่จะคอยสอนให้เราท�ำความดี มีคนที่
จะคอยชวนให้เราไปท�ำความดี และเมื่อเราได้ท�ำความดี เราก็จะได้มี
ความสุขและความเจริญ แต่ถ้าเราคบกับคนที่ไม่ดีแต่อาจจะมีรูปร่าง
หน้าตาดี มีสมบัติข้าวของเงินทอง เราอาจจะมีความสนุกเพลิดเพลิน
กับเงินทองทีเ่ ขาแบ่งให้เราใช้ เช่น เวลาเราไปเทีย่ ว เขาก็เป็นคนออกเงิน
ออกทองให้กบั เรา แต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะสอนให้เราท�ำในสิง่ ทีไ่ ม่ดี
เช่น เอารัดเอาเปรียบ ไม่เสียสละ แล้วก็ฉ้อโกงด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อที่
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จะให้ได้มเี งินทองมากขึน้ ไป อย่างนีค้ บแบบนีก้ ไ็ ม่คมุ้ ค่า สูค้ บคนทีร่ ปู ร่าง
หน้าตาไม่สวยไม่งามแต่จิตใจงามจะดีกว่า เพราะว่าสิ่งที่มันกระทบกับ
ตัวเรามากที่สุดก็คือการกระท�ำของเรานั่นเอง และส่วนหนึ่งก็เกิดจาก
ผู้อื่นเป็นผู้คอยสนับสนุนคอยชี้คอยลากจูงเราไป ถ้าเราได้พบกับคนดี
เขาก็จะชีท้ างไปในทางทีด่ ี หรือลากจูงหรือชวนเราไปในทางทีด่ ี สนับสนุน
ให้เราไปในทางทีด่ ี แต่ถา้ เราคบกับคนไม่ดี เขาก็จะลากจูงเราไปในทาง
ที่ไม่ดี
ดังนัน้ เมือ่ เราต้องเลือกระหว่างการคบกับคนไม่ดหี รือไม่คบกับเขา
ก็ขอให้เราเลือกไม่คบกับเขาดีกว่า ถึงแม้เขาจะมีเงินทองมาล่อเรา มีรปู
ร่างหน้าตาสวยงามอย่างไร ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตของเราจิตใจ
ของเรา เพราะสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่ากับชีวติ จิตใจของเราก็คอื การกระท�ำความดี
ทัง้ หลายนัน่ เอง ถ้าเราไปกระท�ำความชัว่ ไปท�ำบาปท�ำกรรม ผลมันก็จะ
กระทบกับชีวิตจิตใจเรา ท�ำให้ชีวิตจิตใจของเราตกต�่ำ มีความทุกข์
มีความวุ่นวายใจ ไม่คุ้มกับสิ่งที่เราได้จากเขาคือข้าวของเงินทองต่างๆ
เพราะมันไม่มีผลอะไรกับจิตใจของเรามากนัก
จึงขอให้ทา่ นจงดูการกระท�ำเป็นหลัก อย่าดูทรี่ ปู ร่างหน้าตา อย่าดู
ทีส่ มบัตขิ า้ วของเงินทองทีเ่ ราจะได้จากผูอ้ นื่ ขอให้เราดูการกระท�ำของ
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เราเป็นหลัก ถ้าผู้อื่นเขาชวนให้เราไปท�ำในสิ่งที่ดี เราก็ควรที่จะคบค้า
สมาคมกับเขา ถึงแม้เขาจะไม่มอี ะไรให้เรามาก ไม่มเี งินทองให้เรา ไม่มี
ข้าวของให้เราก็ตาม ไม่เป็นไร เขาให้สงิ่ ทีด่ กี ว่ามีคณ
ุ ค่ากว่าก็คอื ความดี
เพราะความดีนจี้ ะท�ำให้เราได้ไปเกิดในทีด่ นี นั่ เอง ได้เกิดเป็นมนุษย์ดกี ว่า
ไปเกิดเป็นสุนัข เกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องมีความดีพาไป ถ้าไม่มีความดี
พาไป มีแต่ความไม่ดีก็จะต้องไปเกิดเป็นสุนัข
นี่คือ สิ่งที่เราควรที่จะให้ความส� ำ คั ญ ต่ อชี วิ ต จิ ต ใจของเราคื อ
การกระท�ำของเรา ชีวติ ของเรานีม้ นั ก็ไม่มากไม่นาน อายุแปดสิบเก้าสิบปี
ก็หมดแล้ว แล้วสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราหามาแทบเป็นแทบตายก็จะกลายเป็นของ
คนอืน่ ไป เราไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้เลยสิง่ ต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นโลกนี้
เอาไปได้กเ็ พียงบุญหรือบาป หรือความดีหรือความชัว่ ทีเ่ ราท�ำไว้ ดังนัน้
การกระท�ำของเราจึงเป็นที่พึ่งของเรา เป็นผู้ให้ก�ำเนิดกับเราในภพชาติ
ต่อไป
ถ้าเราอยากจะไปเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยเจ้า
ก็ขอให้เราท�ำแต่กรรมดี พยายามหรือละเว้นอย่าไปท�ำกรรมชัว่ อย่าไป
ท�ำบาป ถ้าไม่เช่นนัน้ แล้วไม่มใี ครทีจ่ ะช่วยเราได้ พระพุทธเจ้าก็ชว่ ยเรา
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ไม่ได้ ถ้าเราท�ำบาปท�ำกรรมแล้ว ไม่มใี ครทีจ่ ะมาลบล้างบาปกรรมทีเ่ รา
ท�ำได้ มันจะต้องส่งผลให้เราไปเกิดในที่ๆ เราไม่ต้องการจะไป ดังนั้น
ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสสอนว่า
“อัตตา หิ อัตตโน นาโถ” ตนเป็นทีพ่ งึ่ ของตน ถ้าท�ำกรรมดีกจ็ ะมีกรรมดี
เป็นที่พึ่ง ถ้าท�ำกรรมชั่วถ้าท�ำบาปท�ำกรรมก็จะมีบาปกรรมเป็นที่พึ่ง
นีเ่ ป็นหลักตายตัว ไม่วา่ จะเชือ่ หรือไม่กต็ าม ไม่วา่ จะมีพระพุทธเจ้า
มาทรงตรัสรู้ส่ังสอนพวกเราหรือไม่ก็ตาม หลักของกรรมนี้ก็ยังเป็น
ความจริงอยู่อย่างนั้น ถ้าท�ำดีย่อมได้ดี ท�ำชั่วย่อมได้ชั่ว มีอยู่เท่านี้
ผลของความดีความชัว่ ก็คอื ความสุขและความเจริญ หรือความทุกข์และ
ความเสื่อมของจิตใจ
ความเจริญ ก็หมายถึงภพชาติตา่ งๆ ทีจ่ ะตามมาต่อไป ความเสือ่ ม
ก็คือภพชาติที่เสื่อมที่จะตามมาต่อไป แบ่งไว้สองส่วนด้วยกัน ภพชาติที่
เจริญก็คอื สุคติ เป็นทีอ่ ยูข่ องมนุษย์ ของเทพ ของพรหม ของพระอริยเจ้า
ส่วนทุคติคือภพชาติที่เสื่อม ก็คือที่อยู่ของเดรัจฉาน เปรต อสูรกาย
และสัตว์นรก นีค่ อื เป็นทีไ่ ปของผูท้ กี่ ระท�ำกรรมต่างๆ กรรมจึงเป็นเครือ่ ง
จ�ำแนกแยกสัตว์ หรือสัตว์ย่อมต้องเป็นไปตามกรรม นี่คือสุภาษิตใน
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ทางพระพุทธศาสนา สอนที่กรรมนี้เป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่สุด และสอนให้
พวกเราเชื่อในเรื่องของกรรมอย่างเดียว ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเชื่อ
อย่างอื่น
ถ้าเราเชื่อกรรมแล้วไม่ต้องไปเชื่ออย่างอื่น ไม่ต้องไปเชื่อหมอดู
ไม่ต้องไปหาหมอดู ไม่ต้องไปพึ่งอะไรอย่างอื่นอย่างที่คนอื่นเขาพึ่งกัน
ขอให้เราพึ่งที่กรรมนี้ก็พอ เวลาตกทุกข์ได้ยากล�ำบากล�ำบน ท�ำมา
ค้าขายไม่เจริญรุง่ เรือง ก็ไม่ตอ้ งไปแก้บน ขอให้ทำ� กรรมดีไว้ ขอให้คดิ ว่า
เป็นผลทีเ่ กิดจากการท�ำกรรมไม่ดมี าในอดีตจึงส่งผลให้เราตกต�ำ่ ท�ำมา
ค้าขายไม่ขึ้นไม่ร�่ำไม่รวย ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้
มันเป็นผลทีเ่ กิดจากการกระท�ำในอดีต แต่ถา้ เราท�ำกรรมดีไว้ในปัจจุบนั นี้
ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวต่อไปกรรมดีนี้ก็จะส่งผลให้เราเจริญรุ่งเรือง ให้เรามี
ความสุขมีความเจริญ ถ้าคนทีเ่ ชือ่ หลักกรรมแล้วจะไม่เชือ่ หมอดู จะไม่เชือ่
เรื่องบนบาน ไม่เชื่อเรื่องการแก้บน ไม่เชื่อเรื่องการสะเดาะเคราะห์
เพราะสิง่ เหล่านีท้ ำ� ไปก็อย่างนัน้ เอง ไม่ได้ไปแก้ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการกระท�ำ
ในอดีต ท�ำอะไรไปแล้วจะต้องเป็นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้ แต่ถา้ ในปัจจุบนั นี้
เราท�ำแต่กรรมดี ท�ำแต่บุญแต่กุศล ต่อไปบุญกุศลนี้ก็จะส่งผลให้เรา
ได้รับแต่สิ่งที่ดี มันเป็นอย่างนี้
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กรรมมันมีหลายช่วงหลายตอนด้วยกัน เราจึงต้องเข้าใจว่าถึงแม้
เราท�ำบุญท�ำกุศลในวันนี้ แต่ชีวิตเรายังตกต�่ำ ยังมีเคราะห์กรรมต่างๆ
ก็ตอ้ งเข้าใจว่ามันเป็นผลของกรรมในอดีต ของกรรมทีเ่ ราท�ำเมือ่ ชาติกอ่ น
หรือเมื่อปีก่อน หรือเมื่อเดือนก่อนก็ได้ ไม่ได้หมายความว่าท�ำกรรมดี
แล้วไม่ได้ผลดี ในทางตรงกันข้าม ถึงแม้เราท�ำบาปท�ำกรรมแล้วเราได้รบั
ความเจริญรุ่งเรือง ก็ไม่ได้หมายความว่าการท�ำบาปท�ำกรรมนี้เป็นเหตุ
ให้เราได้รบั ความเจริญรุง่ เรือง แต่เป็นอานิสงส์ของความดีทเี่ ราเคยท�ำไว้
ในอดีตที่ส่งผลให้เราได้เจริญรุ่งเรืองในปัจจุบัน
ดังนั้น เราอย่าไปมองผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วไปโยงกับการ
กระท�ำของเราในปัจจุบัน เพราะจะท�ำให้เราท้อแท้ได้ ถ้าเราคิดว่าเรา
ท�ำแต่กรรมดีแต่ท�ำไมชีวิตเราตกต�่ำไม่เจริญรุ่งเรืองเลย เพราะมันเป็น
คนละเรื่องกัน คนละส่วนกัน เหมือนจับแพะชนแกะ มันไม่ใช่อย่างนั้น
ความเจริญหรือความเสื่อมในปัจจุบันนี้เกิดจากเหตุคือการกระท�ำดีชั่ว
ในอดีต ส่วนการกระท�ำดีชวั่ ในปัจจุบนั นีจ้ ะส่งผลให้ปรากฏขึน้ ในอนาคต
แต่ผลที่จะปรากฏขึ้นมาทันทีในปัจจุบันก็คือความรู้สึกภายในใจของเรา
เราท�ำความดีเราจะมีความสุขใจ อิม่ เอิบใจ เราท�ำบาปเราจะมีความทุกข์ใจ
วุน่ วายใจ ไม่สบายใจ อันนีส้ ง่ ผลขึน้ มาทันทีในปัจจุบนั เช่น บางคนขับรถ
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ไปชนสุนขั โดยไม่ได้ตงั้ ใจ ก็รสู้ กึ ไม่สบายอกไม่สบายใจแล้ว แต่นไี่ ม่ถอื ว่า
เป็นบาป มันถือว่าเป็นเหตุสดุ วิสยั การกระท�ำอะไรจะเป็นบาปหรือเป็นบุญ
จะต้องเกิดจากมีเจตนาคือมีความตัง้ ใจ ถ้าไม่มคี วามตัง้ ใจก็ไม่ถอื ว่าเป็น
บาปเป็นกรรมแต่อย่างใด
ดังนั้น จึงขอให้เราจงเข้าใจในเรื่องของหลักกรรมเพื่อเราจะได้
ไม่ทอ้ แท้ อย่าไปคิดว่าท�ำดีแทบเป็นแทบตายแต่ไม่ได้ดบิ ไม่ได้ดเี ลย หรือ
บางคนกลับคิดว่าท�ำบาปท�ำกรรมอยูเ่ รือ่ ยๆ แต่กลับได้ดบิ ได้ดอี ยูเ่ รือ่ ยๆ
อันนีม้ นั เป็นเรือ่ งผลของบุญของบาปทีท่ ำ� ไว้ในอดีต ส่วนบุญหรือกรรม
หรือบาปทีเ่ ราท�ำในปัจจุบนั นี้ มันยังต้องรออนาคต ถึงจะแสดงผลขึน้ มา
แสดงได้ก็แต่เฉพาะในใจของเรา วันนี้เรามาท�ำบุญ เราก็มีความสุขใจ
มีความอิ่มเอิบใจอย่างนี้เป็นต้น
นีค่ อื เรือ่ งของกรรมและวิบากคือผลของกรรมเป็นอย่างนี้ จึงอยาก
จะให้ท่านพยายามแยกแยะให้ถูกต้อง อย่าท้อแท้ในขณะที่ท�ำความดี
แล้วผลดียังไม่ปรากฏขึ้น และอย่าหลงระเริงในขณะที่ท�ำบาปกรรม
แล้วผลของบาปกรรมยังไม่ปรากฏขึ้น อย่าไปคิดว่ามันไม่เกิด มันจะ
ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง
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จึงขอฝากเรื่องของการท�ำความดี ละบาป ให้ท่านได้น�ำไปพินิจ
พิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณ
พระศรีรตั นตรัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย
จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ แคล้วคลาด
ปลอดภัยจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ
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ท่านทัง้ หลายได้ตงั้ ใจมาวัดเพือ่ มาปฏิบตั ภิ ารกิจของพุทธศาสนิกชน
ตามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเพือ่ ประโยชน์สขุ ให้กบั ตัวเราเอง
เพราะตัวเรานัน้ มีสว่ นทีเ่ ราต้องดูแลอยูส่ องส่วนด้วยกัน คือร่างกายและ
จิตใจ
ร่างกาย เราก็ดูแลกันอย่างเต็มที่อยู่แล้ว คือเราไม่บกพร่องทาง
ด้านปัจจัย ๔ เช่น อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย เรามี
พร้อมบริบรู ณ์ทางด้านร่างกาย แต่ทางด้านจิตใจ เรามักจะไม่คอ่ ยมีมากพอ
จิตใจของเราจึงไม่ค่อยเป็นปกติ
จิตใจของเรามักจะมีความหิว ความอยาก ความต้องการสิ่งต่างๆ
เพราะเราไม่ได้ให้อาหารใจนัน่ เอง ใจไม่มคี วามรูส้ กึ อิม่ ไม่มคี วามรูส้ กึ พอ
จึงต้องไปหาสิ่งต่างๆ มาหล่อเลี้ยง แต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับใจ
มากกว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ เนือ่ งจากใจไม่รจู้ กั แยกแยะว่าอะไรเป็นคุณ
เป็นประโยชน์กบั จิตใจ ถูกความหลงทีซ่ อ่ นอยูใ่ นใจหลอกให้เห็นผิดเป็นชอบ
ให้เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ให้เห็นทุกข์ว่าเป็นสุข เราจึงมักจะวิ่งเข้าหา
ความทุกข์กันโดยที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเราก�ำลังวิ่งเข้าหามัน เพราะเหมือน
กับคนตาบอด คนตาบอดย่อมไม่เห็นทาง ย่อมไม่เห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่
ข้างหน้าของตน อาศัยความรู้สึกนึกคิดว่าตรงข้างหน้านี้น่าจะเป็นที่ให้
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ความสุขกับตนได้ก็เลยไขว่คว้าวิ่งหา พอวิ่งเข้าไปแล้วไม่นานถึงจะรู้ว่า
มันไม่ใช่เป็นความสุข มันเป็นความทุกข์ แต่พอเข้าไปแล้วกว่าจะออกมาได้
มันก็ยากแสนยาก เหมือนกับคนที่หลงติดยาเสพติด พอติดแล้วเวลาจะ
เลิกนีม้ นั ไม่งา่ ยเหมือนกับเวลาติด เวลาติดนีง้ า่ ย ลองเพียงครัง้ สองครัง้
ก็ติดแล้ว แต่เวลาที่จะถอนตัวออกมาจากสิ่งที่เราติดนี้ มันเป็นสิ่งที่ยาก
อย่างมาก ทรมานจิตใจมากกว่าที่จะหลุดพ้นจากอ�ำนาจของสิ่งที่ไป
ยึดติดได้ ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ราควรจะมีให้มากก็คอื แสงสว่างแห่งธรรม เพือ่ จะ
ได้เป็นเครือ่ งน�ำทางพาจิตใจให้ไปสูค่ วามสุข สูค่ วามอิม่ ความพอ สูค่ วาม
สบายอย่างแท้จริง
พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาหารใจไว้มีอยู่ ๑๐ ประการด้วยกันให้
พุทธศาสนิกชนปฏิบตั ติ ามสมควรแก่ฐานะ ตามสมควรแก่เวลาของแต่ละท่าน
อาหารของใจทัง้ ๑๐ ชนิดนีก้ เ็ ป็นเหมือนกับอาหารของกายทีม่ หี ลากหลาย
ด้วยกัน มีข้าวมีกับ มีอาหารชนิดต่างๆ อาหารจีนก็มี อาหารไทยก็มี
อาหารฝรัง่ ก็มี อาหารทางเหนือก็มี อาหารทางภาคอีสาน ทางภาคใต้กม็ ี
อย่างนี้เรียกว่าเป็นอาหารชนิดต่างๆ แต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อ
รับประทานอาหารเหล่านีเ้ ข้าไป ก็คอื ท�ำให้รา่ งกายมีความอิม่ มีความสุข
มีความสบาย ฉันใด อาหารของใจก็มอี ยูห่ ลากหลายด้วยกัน มีถงึ ๑๐ ชนิด
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ด้วยกันที่เราสามารถเลือกรับประทานได้ตามก�ำลังตามฐานะของเรา
ว่าเราสามารถที่จะรับอาหารชนิดไหนเข้าไปได้ เราก็รับอาหารชนิดนั้น
เข้าไปก่อน เมื่อเราได้รับประทานอาหารใจเข้าไปแล้ว ใจของเราก็จะ
เกิดความสุข เกิดความอิ่มใจ เกิดความพอใจ
ดังนัน้ เราจึงควรให้ความส�ำคัญต่อการให้อาหารใจเท่าๆ กับการให้
อาหารกาย อย่าให้ความหลง ความเห็นผิดเป็นชอบ หลอกให้ใจไปหา
อาหารที่เป็นพิษเป็นภัยกับใจ อาหารที่เป็นพิษเป็นภัยกับใจ ก็คือ ลาภ
ยศ สรรเสริญ สุข นี่เองไม่ใช่อะไร
ทุกวันนีพ้ วกเราก�ำลังหลงไปในทางทีผ่ ดิ แทนทีจ่ ะหาอาหารให้กบั ใจ
เรากลับหายาพิษให้กับใจด้วยการแสวงหา ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
พอเราแสวงหาแล้วมันก็สร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราไม่รู้
จักจบจักสิ้น ถ้าเราไม่รู้จักประมาณคือหาเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อที่มาเลี้ยงชีพ
ถ้าเราปล่อยให้หาตามความอยาก มันก็จะสร้างความอยากให้มากขึ้น
และจะสร้างความทุกข์ให้มากขึ้น เรื่องลาภ คือเรื่องเงินทองนี้ ก็มี
ความจ�ำเป็นในระดับหนึ่ง คือเราต้องมีเงินทองเพื่อจะได้มาซื้ออาหาร
เลีย้ งปากเลีย้ งท้อง ซือ้ ยารักษาโรค ซือ้ เสือ้ ผ้ามาใส่ ซือ้ บ้านมาอยู่ ถ้าเรา
มีพอเพียงแล้ว แสดงว่ามีพอแล้ว ถ้าเราหามากกว่านี้ อยากจะได้มากกว่านี้
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มันก็จะกลายเป็นยาพิษไป กลายเป็นโทษกับตัวเรา เพราะมันไม่เกิด
ประโยชน์อะไรมากไปกว่านี้แล้ว เพราะสิ่งที่เราต้องดูแลก็คือร่างกาย
เมื่อร่างกายได้รับการดูแลพอเพียงแล้ว แล้วเรายังไม่หยุดหามันอีก
ยังหามาเพิม่ ให้มากขึน้ ๆ อีก มันก็เป็นการป้อนยาพิษให้กบั ใจ ป้อนความทุกข์
ป้อนความกังวล ป้อนความห่วงใย ป้อนความเสียดายอาลัยอาวรณ์
ป้อนความทุกข์ต่างๆ ไม่รู้จักจบจักสิ้น
ดังนัน้ เมือ่ เรามีพอเพียงแล้วกับอาหารทางกาย สิง่ ทีเ่ ราควรมีให้มาก
ก็คืออาหารทางใจ ซึ่งมีอยู่ ๑๐ ประการด้วยกัน คือ ๑. ทาน คือการให้
๒. ศีล คือการไม่เบียดเบียนกัน ๓. ภาวนา การอบรมจิตใจให้มีความ
สงบให้เกิดปัญญา ๔. การอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศล ๕. การอนุโมทนาบุญ
๖. การรับใช้ผู้อื่น ๗. การเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ถือตน
ไม่ถือตัว ๘. การฟังเทศน์ฟังธรรม ๙. การมีความเห็นที่ถูกต้อง และ
๑๐. การให้ธรรมะแก่ผู้อื่น
นี่คืออาหารส�ำหรับจิตใจ ถ้าเรารับประทานอาหารทั้ง ๑๐ ชนิดนี้
ตามแต่ความเหมาะสมของกาลเทศะ หรือตามความสามารถของเรา
เราก็จะได้อาหารเข้ามาดูแลรักษาจิตใจของเราให้มคี วามสุข ให้มคี วามอิม่
ให้มคี วามพอ เมือ่ เรามีความสุข มีความอิม่ มีความพอแล้ว ถึงแม้วา่ จะมี
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อะไรเกิดขึน้ กับร่างกาย ความทุกข์ทางร่างกายจะไม่มผี ลทีจ่ ะมากระทบ
กับความสุขของจิตใจ จิตใจเหมือนกับไม่รสู้ กึ ทุกข์ไปกับร่างกายเลย เช่น
เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปว่ ย ถ้าจิตใจมีความสุขได้รบั การดูแลด้วยอาหาร
ทางใจอยู่แล้ว เวลาร่างกายเจ็บปวดตรงนั้นเจ็บปวดตรงนี้ ไม่สบาย
กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ก็จะไม่มากระทบกับจิตใจทีจ่ ะมีความสงบ มีความนิง่
มีความเย็น มีความสบายเลย
ผู้ที่มีบุญอยู่เต็มหัวใจ เช่น พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย
จึงไม่มคี วามกังวลกับความเป็นความตายของร่างกาย ร่างกายจะอยูห่ รือ
จะตาย จะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไร จะไม่มีอานิสงส์ จะไม่มีผลกระทบกับ
จิตใจเลย เพราะใจมีอาหารมีบุญคอยคุ้มครองรักษา มีความสุขหุ้มห่อ
จิตใจอยูต่ ลอดเวลา เหมือนกับคนทีอ่ ยูใ่ นห้องปรับอากาศมีความเย็นอยู่
ตลอดเวลา ถึงแม้ข้างนอกจะร้อนขนาดไหนเพียงไรก็จะไม่มีผลกระทบ
กับคนทีอ่ ยูใ่ นห้องปรับอากาศ ฉันใดก็ฉนั นัน้ นีค่ อื อานิสงส์หรืออานุภาพ
ของอาหารใจทีจ่ ะคุม้ ครองรักษาใจให้อยูอ่ ย่างร่มเย็นเป็นสุขให้อยูอ่ ย่าง
อิ่มหน�ำส�ำราญใจ ถึงแม้ร่างกายจะขาดแคลนบ้างบางครั้งบางคราว
ขาดอาหารบ้าง ขาดน�ำ้ บ้าง ขาดหยูกขาดยาบ้างก็ตาม แต่การขาดสิง่ เหล่านี้
จะไม่กระทบกระเทือนกับความสุขของใจเลย
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อันนีเ้ ป็นความจริง ถ้าเราลองปฏิบตั ดิ ู เราจะเห็น และเราจะไม่สงสัย
แต่ถา้ เราเพียงแต่ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วเราไม่นำ� เอาไปปฏิบตั ิ เราก็จะไม่สามารถ
เห็นผลของความสุขใจที่เกิดจากการให้อาหารใจได้เลย เหมือนกับการ
ดูอาหารชนิดต่างๆ แต่ไม่รับประทานอาหารเหล่านั้น มีอาหารตั้งอยู่
บนโต๊ะเต็มไปหมดเลย แต่เรานั่งดูเฉยๆ ไม่ตักอาหารเข้าปากแล้ว
เราจะมีความอิม่ ได้อย่างไร เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าอาหารมีรสชาติอย่างไร
มีคุณประโยชน์อย่างไร ท�ำให้เราอิ่มได้อย่างไร เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรา
ตักอาหารเข้าปากแล้วก็รับประทานไปเรื่อยๆ จนเกิดความอิ่มขึ้นมา
พวกเราทุกวันนีจ้ งึ ไม่มคี วามลังเลสงสัยในเรือ่ งของคุณสมบัติ หรือ
คุณภาพของอาหาร หรือความสามารถของอาหาร เรารู้ว่าเวลาเราหิว
เราหาอาหารมารับประทาน เราก็จะอิ่มทันที แต่เรายังไม่เห็นอานุภาพ
ของอาหารใจของบุญของกุศลทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมัน่ น�ำ
เอาเข้ามาสูใ่ จ เราจึงไม่คอ่ ยได้มคี วามกระตือรือร้นหรือมีความยินดีทจี่ ะ
ท�ำกันมากนักเท่าไหร่ เพราะเรายังไม่เห็นผล ยังไม่เห็นความวิเศษของ
อาหารใจ เรายังถูกความหลงหลอกให้เราไปหายาพิษชนิดต่างๆ เข้ามา
สู่ใจของเรา แล้วก็มาสร้างความทุกข์ให้มีมากยิ่งขึ้น เรามีเงินมากแล้ว
แต่เราก็ยังไม่พอ อยากจะได้เงินมากขึ้นไปอีก เรามียศมีต�ำแหน่งสูง
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อยูแ่ ล้ว เราก็ยงั มีความไม่พอ อยากจะได้ยศอยากจะได้ตำ� แหน่งสูงขึน้ ไปอีก
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
นีเ่ ป็นความหลงทีก่ ำ� ลังหลอกให้เราวิง่ เข้าไปหายาพิษ วิง่ เข้าหากองไฟ
แต่ถ้าเรามีความมักน้อยสันโดษ คือมีความยินดีตามมีตามเกิด เราจะ
ไม่ถกู ความหลงหลอกเราไป เพราะว่าเราก็พอเพียงแล้ว ลาภคือเงินทอง
เราก็พอมีพอกินพอใช้อยู่แล้ว พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่แล้ว ยศ เราจะ
มีกไ็ ด้ไม่มกี ไ็ ด้ มันไม่ใช่เรือ่ งส�ำคัญอะไร มียศก็เท่านัน้ ไม่มยี ศก็เท่านัน้
มันไม่ได้มีความส�ำคัญอะไร ความสรรเสริญก็เช่นเดียวกัน ใครจะมา
สรรเสริญหรือไม่ มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องส�ำคัญอะไร ส่วนความสุขจาก
การได้ดู ได้ยิน ได้ฟัง ได้สัมผัส กับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นั้น
เราก็สัมผัสอยู่ตลอดเวลาแล้ว
ขณะนีต้ าของเราก็เห็นภาพต่างๆ หูเราก็ได้ยนิ เสียง เราก็ได้สมั ผัส
อยูต่ ลอดเวลา ถ้าเรามีความพอใจยินดีตามมีตามเกิด เราก็ไม่เห็นจ�ำเป็น
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จะต้องไปดิ้นรนหารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ เหมือน
คนที่มีความหลงเขาท�ำกัน คือจะต้องไปเที่ยวที่นู่นที่ไกลๆ ที่ไม่เคยเห็น
มาก่อน หรือไปดื่มไปกินของแปลกๆ ของใหม่ๆ แต่พอสัมผัสแล้วมัน
ก็เหมือนเดิม พอให้สมั ผัสบ่อยๆ มันก็เกิดความเบือ่ หน่ายขึน้ มา ให้ดหู นัง
เรือ่ งเดียวซ�ำ้ กันสัก ๑๐ ครัง้ ก็เบือ่ แล้ว เพราะว่ามันก็ไม่ได้วเิ ศษวิโสอะไร
เพราะเนื่องจากใจเราถูกความหลงหลอกให้คิดว่ามันดีมันวิเศษ พอมี
หนังเรือ่ งใหม่มาก็อยากจะดูกนั พอไปดูเสร็จแล้วก็เหมือนเดิม ความอยาก
ก็ยงั มีอยู่ ยังอยากจะหาดูหนังเรือ่ งใหม่อกี มันเป็นอย่างนี้ มันเป็นยาพิษ
มันท�ำให้เราต้องดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งเหล่านี้แปลกๆ ใหม่ๆ มาเสพอยู่
เรือ่ ยๆ แล้วก็สร้างความวุน่ วายให้กบั เรา ถ้าเราไม่ได้เสพ เราก็หงุดหงิด
ไม่สบายอกไม่สบายใจ ถ้าเราได้เสพซ�้ำๆ ซากๆ ก็เกิดความเบื่อหน่าย
ก็ต้องไปหาของใหม่ เวลาหาของใหม่ก็ต้องเสียเงินเสียทอง ก็ต้องไป
ดิ้นรนหาเงินหาทองมาซื้ออีก เนี่ย ชีวิตของเราก็เลยวนเวียนอยู่กับการ
ป้อนยาพิษให้กับใจของเราอยู่ตลอดเวลา เราจึงไม่ค่อยมีความสุขกัน
ถึงแม้เราจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตาม ใจก็ยังไม่ได้รับความสุขอยู่นั่น
ไม่ได้รับความอิ่มความพอ เพราะเราไม่ได้ให้อาหารใจนั่นเอง
ดังนัน้ เราจึงควรให้อาหารใจทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนเราทีม่ อี ยู่ ๑๐
ประการนี้ คือ ทานก็คอื การให้ การให้กใ็ ห้ได้ ๔ ชนิดด้วยกัน ให้วตั ถุขา้ วของ
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เงินทอง เรียกว่า วัตถุทาน ให้ความรู้แก่ผู้อื่น เรียกว่าเป็นวิทยาทาน
ให้อภัย คือ ไม่ถือโทษโกรธเคือง เวลาผู้อื่นท�ำให้เราโกรธแค้นเรา
ก็ให้อภัย เพราะเมื่อเราให้อภัยแล้ว ใจเราสงบ ใจเราเย็นสบาย ถ้าเรา
ไม่ให้อภัย ใจของเราจะรุ่มร้อนด้วยความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาท
และสี่ คือ ให้ธรรมะ ธรรมะก็คือค�ำสอนของพระพุทธเจ้า อย่างที่เรา
ได้ยินได้ฟังในวันนี้ถ้าเราสามารถเอาไปแบ่งให้กับผู้อื่นได้ ถ้าเขาอยาก
จะรูว้ า่ วันนีม้ าฟังเทศน์ฟงั ธรรมเรือ่ งอะไร เราพอจะจ�ำได้ เราก็เอาไปเล่า
ให้คนอื่นเขาฟัง เผื่อเขาจะได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ นี่คือทาน
คือการให้ที่พวกเราสามารถให้กันได้ มากน้อยก็อยู่ที่ความสามารถ
ความมีของเรา มีมากก็ให้มาก มีน้อยก็ให้น้อย
อาหารของใจประการที่สองก็คือ ศีล การไม่เบียดเบียนกัน ก็คือ
การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปด
มดเท็จ ไม่เสพสุรายาเมา นี่คืออาหารของใจ เพราะเมื่อเรามีศีลแล้ว
ใจของเราจะไม่วา้ วุน่ ขุน่ มัว จะไม่เดือดร้อนจะไม่กงั วล จะอยูเ่ ย็นเป็นสุข
อยู่อย่างสบาย ไม่กลัวว่าจะมีใครมาจับเราไปเข้าคุกเข้าตะราง จับเรา
ไปลงโทษ เพราะเราไม่ได้ท�ำผิด
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ประการที่สามท่านบอกว่าให้ ภาวนา คือให้ท�ำจิตใจอบรมจิตใจ
ให้สงบด้วยอุบายแห่งสมาธิ คือไหว้พระสวดมนต์ สวดมนต์ไปเรื่อยๆ
อย่าไปคิดเรื่องอะไร เวลาสวดก็ให้อยู่กับการสวด หรือจะให้บริกรรม
พุทโธๆ ไปอย่างเดียวก็ได้ หรือจะดูลมหายใจเข้าออกไปอย่างเดียว
ก็ได้ ข้อส�ำคัญอย่าให้ใจไปคิดเรือ่ งอืน่ ให้อยูก่ บั บทสวดมนต์ หรืออยูก่ บั
พุทโธ หรืออยู่กับลมหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเราสามารถดึงใจ
ให้อยูก่ บั อารมณ์ทเี่ ราก�ำหนดไว้ได้ ไม่นานใจของเราก็จะสงบ พอสงบแล้ว
ก็จะมีความรูส้ กึ เบา เย็นสบาย ลืมเรือ่ งต่างๆ ไปหมด เรือ่ งทีส่ ร้างความทุกข์
สร้างความกังวล สร้างความห่วงใย ก็จะหายไป เหมือนกับเวลาที่เรา
เขียนอะไรไว้บนกระดาน พอเราเอาผ้ามาลบมันออกไปปั๊บก็ไม่มีอะไร
เหลืออยูบ่ นกระดาน มีแต่กระดานเปล่าๆ ใจของเราก็เหมือนกัน ทีว่ นุ่ วาย
ก็เพราะความคิดของเรานั่นแหละ คิดเรื่องนั้น คิดเรื่องนี้ แล้วก็เกิด
ความกังวล เกิดความห่วง เกิดความไม่สขุ ไม่สบายขึน้ มา แต่พอเราหยุด
ความคิดได้ ความทุกข์ ความกังวล ความวุน่ วายใจต่างๆ ก็จะหายไปหมด
นี่คือสิ่งที่เราควรพยายามฝึกท�ำอยู่เรื่อยๆ ท�ำไปแล้วเราจะไม่ต้อง
ไปแบกความทุกข์ต่างๆ ความทุกข์ต่างๆ มันมีอยู่ข้างนอก อย่าไปเอา
เข้ามาในใจเรา ไฟอยู่ข้างนอก อย่าเอาไฟเข้ามาเผาเรา ปล่อยให้ไฟมัน
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อยู่ข้างนอก อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไป ใครจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไป
แต่เราอย่าเอามาแบกไว้ในใจ อย่าเอามาสุมไว้ในหัวใจของเรา เราไป
ห้ามคนอื่นเขาไม่ได้ เราไปห้ามสิ่งอื่นไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้ เราไปห้าม
สิ่งต่างๆ ไม่ให้เป็นไปตามเรื่องของเขาไม่ได้ แต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือ
ห้ามใจของเรา เราหยุดใจของเราได้ เราหยุดความเสียใจได้ เราหยุด
ความเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ได้ เราหยุดความน้อยใจได้ เราหยุดความ
โกรธได้ เราหยุดความโลภได้ ถ้าเรามีเบรค ส่วนใหญ่ทเี่ ราหยุดกันไม่ได้
ก็เพราะเราไม่มีเบรค เพราะเราไม่รู้จักวิธีหยุดใจนั่นเอง
วิธีหยุดใจ ก็คือการฝึกท�ำจิตใจให้สงบ ที่เรียกว่านั่งสมาธินี่แหละ
คือการหยุดใจ ถ้าเรานั่งสมาธิ สวดมนต์ไป ไม่ไปคิดถึงเรื่องที่เราอยาก
จะได้ ไม่ไปคิดถึงคนที่เราโกรธ เดี๋ยวเราก็ลืมไปหมด คนที่เราโกรธ
ก็หายไป เรื่องที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราอยากจะได้ก็หายไป ไม่มี
ความจ�ำเป็นที่จะต้องไปหามันใหม่ พอจิตสงบแล้วมันยิ้มได้ มีความสุข
มีความพอแล้ว ไม่หิวไม่อยากกับอะไร เมื่อกี้นี้ถูกความหลงหลอกให้
อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ให้โกรธคนนั้นโกรธคนนี้ แต่พอท�ำจิตใจให้สงบได้
แล้วก็เย็นสบาย ทีนใี้ ครจะเป็นอะไรก็ไม่กงั วล ไม่หว่ งใย ไม่เดือดร้อนด้วย
จะมีของอะไรที่วิเศษขนาดไหนในโลกนี้ก็จะไม่อยากได้ ไม่รู้จะเอาไป
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ท�ำไม เพราะขณะนีใ้ จมันไม่ตอ้ งการอะไรแล้ว มันมีความอิม่ มีความพอ
อยู่ในตัวของมัน นี่คือการท�ำจิตใจให้สงบ
ขั้นต่อไปท่านก็สอนให้เราสอนใจเรา อย่าให้ไปหลงกับสิ่งต่างๆ
ในโลกนี้ว่าให้ความสุขกับเราว่าเป็นที่พึ่งของเรา ไม่มีอะไรในโลกนี้
ให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริง ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เที่ยงแท้แน่นอน
ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอด นี่คือความจริง อย่าไปหลง อย่าไปพึ่ง
อะไรต่างๆ ในโลกนี้ ให้พงึ่ ตัวเราเองด้วยการท�ำใจของเราให้สงบ ให้นงิ่
ให้เย็น ให้สบาย ให้ปล่อยวาง นีค่ อื การสร้างปัญญาให้เกิดขึน้ เมือ่ เรามี
ปัญญาแล้วต่อไปเราจะไม่หลงกับอะไร ไม่ยนิ ดีกบั อะไร ไม่รงั เกียจอะไร
ไม่รกั ไม่ชงั รูเ้ ฉยๆ รูว้ า่ เขาเป็นอย่างนี้ ไม่หลงว่าอยากจะได้ หรือไม่หลง
ว่าอยากจะขับไล่ไสส่งให้เขาหายไป ให้เขาหนีจากเราไป ดีชั่วมันไม่ได้
มีอยู่ที่ไหนหรอก มันอยู่ที่เราไปคิดว่ามันดีมันชั่วเอง ความจริงมันก็เป็น
แค่คนเท่านั้นแหละ คนก็คนเหมือนกัน จะดีจะชั่วมันก็เป็นเรื่องของเขา
เราไม่ได้ไปดีไปชั่วกับเขาซะอย่างมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร นี่คือปัญญา
ขอให้เราอย่าไปหลงกับอะไร อย่าไปหาความสุขจากสิง่ ภายนอก
ให้หาความสุขจากสิง่ ภายใน คือท�ำจิตใจให้สงบแล้วตัดกิเลสด้วยปัญญา
อย่าให้มันหลอกให้เราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ เวลามันบอกให้เราไปเอาสิ่งนั้น
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สิ่งนี้ ก็บอกว่าไม่เอา ไม่เกิดประโยชน์ ไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์
มีแต่ความวุ่นวาย เอาธรรมะดีกว่า ไปอยู่วัดดีกว่า ไปอยู่ในป่าดีกว่า
ไปนัง่ ไหว้พระ ไปนัง่ สมาธิในป่าท�ำจิตใจให้สงบดีกว่า นีค่ อื ปัญญา พยายาม
สร้างมันให้เกิดขึ้นมา
บุญ ๓ ตัวนีเ้ ป็นบุญทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ เป็นอาหารใจ เป็นอาหารหลัก
ส่วนอาหารอย่างอื่นเป็นอาหารเสริม เช่น การอุทิศส่วนบุญ เวลา
เราท�ำบุญแล้วเราก็กรวดน�้ำอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วเผื่อเขารอบุญ
ของเราอยู่ เราก็จะได้ให้เขาไป แล้วเราก็จะมีความสุขทีเ่ ราได้ชว่ ยเหลือ
คนที่เขาเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เราเคารพคนที่เรารักที่จาก
เราไปแล้ว เราก็เป็นห่วงเขา อยากจะให้เขาสุขให้สบาย ดังนั้น เวลาเรา
ท�ำบุญแล้ว เราก็ควรทีจ่ ะกรวดน�ำ้ ไปให้กบั เขาเผือ่ เขาไม่มบี ญ
ุ เพราะว่า
ตอนที่เขาอยู่เขาไม่สนใจที่จะท�ำบุญ เขาก็เลยต้องอาศัยบุญส่วนนี้
ต้องอาศัยอาหารส่วนนี้ เรียกว่า การอุทิศบุญ
แล้วอาหารอีกชนิดหนึ่งก็คือ การอนุโมทนาบุญ คือเวลาใครเขา
ท�ำบุญ เราก็ควรที่จะร่วมยินดีไปกับเขาด้วย อย่าไปขัดอย่าไปขวาง
อย่าไปไม่ให้ความร่วมมือ เพราะมันเป็นบาป มันจะท�ำให้เรารู้สึก
ไม่สบายใจ เวลาใครท�ำบุญแล้วเราร่วมอนุโมทนาด้วย ช่วยเหลือร่วมท�ำ
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กับเขาไป หรือช่วยเขาอะไรได้กช็ ว่ ยไป เราก็จะมีความสุขไปด้วย เพราะ
ล�ำพังบางทีเราอาจจะท�ำด้วยตนเองไม่ได้ ต้องอาศัยคนอื่น เช่น คนอื่น
เขาจะมาวัด เขาชวนเรามา เราก็มากับเขาเลย เราได้มาร่วมท�ำบุญด้วย
เพราะถ้าเขาไม่มาเราก็มาไม่ได้ อย่างนี้เรียกว่าการร่วมอนุโมทนาบุญ
ถ้ามาไม่ได้จริงๆ ฝากอะไรมาให้เขามาก็ได้ ถ้าเราติดธุระ เรามีข้าว
มีของฝากเขามาก็ได้ อย่างนีก้ เ็ รียกว่าเป็นการอนุโมทนาบุญ หรือถ้าไม่มี
อะไรเลยก็เพียงแต่สาธุอย่างเดียว ก็ยงั ท�ำให้เรามีความสุขใจได้ อย่าไป
อิจฉาริษยา อย่าไปคิดว่าเขางมงายเขาโง่เขลาเบาปัญญา เรื่องเหล่านี้
เราไม่รเู้ ราไม่เข้าใจ เพราะฉะนัน้ ขอให้เราอนุโมทนาบุญเสมอเวลาใคร
เขาท�ำบุญ หากเราร่วมบุญได้ก็ร่วมไป
บุญอีกประการหนึ่ง ก็คือการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
อย่าเป็นคนถือตัว เพราะเวลาถือตัวแล้วมันแข็งมันกระด้าง มันไม่มี
ความสุข เวลาเราถือตัวแล้วคนเขาไม่ให้ความเคารพเรา เราก็ไม่สบายใจแล้ว
แต่ถ้าเราไม่ถือตัว ใครเขาจะท�ำอย่างไรกับเราก็ได้ เขาจะไหว้เราก็ได้
เขาไม่ไหว้เราก็ได้ เขาจะให้เกียรติเราก็ได้ ไม่ให้เกียรติเราก็ได้ เราก็
ไม่เดือดร้อนอะไร เราก็อยูอ่ ย่างสบาย พยายามท�ำตัวให้เป็นตัวเล็กๆ ไว้
อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเราจะสบายใจ ไปอยู่ที่ไหนกับใครก็จะไม่มีความ
139

ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

ทุกข์ แต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนระดับนี้ เขาจะต้องบริการเราระดับนั้น
ระดับนี้ แล้วถ้าเขาไม่ท�ำ เราก็เสียใจ เราก็ไม่สบายใจ เพราะฉะนั้น
พยายามท�ำตัวเราให้ต�่ำที่สุด ท�ำให้เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วได้ย่ิงดี ผ้าขี้ริ้ว
นี่มันไม่สนใจหรอก ใครจะเอาไปท�ำอะไร เอาไปเช็ดอะไร มันก็ไม่บ่น
พยายามท�ำใจให้เป็นเหมือนผ้าขีร้ วิ้ แล้วจะสบาย ใครเขาจะพูด ใครเขา
จะว่า ใครเขาจะปฏิบัติอย่างไรกับเรา เราก็ไม่สนใจอะไร ไม่ถือสาเขา
เราก็เป็นเราอยู่อย่างนั้นแหละ เขายกเราขึ้นมา เราก็ยังเป็นคนเก่าอยู่
นั่นแหละ เขากดเราลงไป เราก็ยังเป็นคนเก่าอยู่นั่นแหละ เราไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปกับการยกขึ้นหรือกับการกดลงมา แต่กิเลสมันหลอก
ให้เราดีใจเสียใจไปเท่านั้นเอง
และประการต่อมา ก็คือให้รับใช้ผู้อื่นบ้าง อย่าท�ำอะไรเพื่อ
ตัวเราเอง การรับใช้ผู้อื่นนี้จะท�ำให้เรามีความสุขมากกว่าการรับใช้
ตัวเราเอง เรารับใช้ตัวเรายิ่งมากเท่าไรยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้น เพราะ
ยิ่งอยากมากขึ้นเท่านั้น มันก็จะหลอกใช้เราไปเรื่อยๆ ใช้เราไปดูหนัง
พอกลับมาก็ใช้เราไปหาอะไรกิน ใช้เราไปเที่ยว ใช้เราไปเล่น ไปท�ำ
อะไรอยูต่ ลอดเวลา ใช้เท่าไหร่มนั ก็ยงั ไม่พอ แต่ถา้ เราไปรับใช้ผอู้ นื่ บ้าง
เห็นใครเขาไม่สามารถช่วยตัวเขาเองได้ เขาเดือดร้อน เราพอที่จะช่วย
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เหลือเขาได้ เราไปช่วยเขาแล้วจะท�ำให้เรามีความสุขใจ มีความพอใจ
มีความอิ่มเอิบใจ
แล้วประการต่อมาก็คือการฟังธรรม อย่างที่วันนี้เรามาฟังกัน
เรามาฟังเพือ่ ให้เราได้เกิดปัญญาให้รวู้ า่ เราต้องท�ำอะไรกับชีวติ ของเรา
เพราะชีวิตของเรามีทั้งกายกับใจ ส่วนใหญ่เราจะดูแลแต่กายของเรา
แต่เราไม่ค่อยได้ดูแลใจของเรา เราให้อาหารกายอยู่ตลอดเวลาจนเป็น
คนมีน�้ำหนักเกิน เป็นคนอ้วน มีโรคภัยไข้เจ็บ ก็เพราะการดูแลกายมาก
จนเกินไป แต่เราไม่ได้ดแู ลใจของเราเลย ใจของเราจึงผอมแห้งแรงน้อย
มีแต่ความหิว มีแต่ความอยากอยูต่ ลอดเวลา เพราะไม่ได้อาหารใจ วันนี้
ได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วได้เกิดประโยชน์แล้ว รู้แล้วว่าเราต้องให้อาหาร
กับใจให้มากๆ
แล้วประการต่อมาก็คือการท�ำให้เกิดความเห็นให้ถูกต้อง คือ
ต้องให้เห็นว่าอาหารอะไรชนิดไหนเป็นคุณเป็นโทษกับใจ เช่น ลาภ
ยศ สรรเสริญ สุข ถ้ามีมากเกินไปก็จะเป็นโทษกับใจ ถ้ามีพอประมาณ
พอดูแลรักษาอัตภาพร่างกายได้ก็พอแล้ว พอเพียงแล้ว นี่คือต้องท�ำ
ความเห็นให้ถกู ต้องว่าอะไรเป็นอาหารของใจ อะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์
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กับใจ อะไรเป็นโทษอะไรเป็นพิษกับใจ ก็พยายามอย่าไปเอามันเข้ามา
หล่อเลี้ยงจิตใจ เช่น ความโลภ ความอยากต่างๆ ไม่รู้จักจบจักสิ้น ตัวนี้
เป็นตัวพิษเป็นภัยกับจิตใจอย่างยิ่ง ขอให้เราจงพยายามท�ำความเห็นให้
ถูกต้องอยู่เสมอ แล้วชีวิตของเราจะได้ไม่เดินหลงทาง แล้วจะพาเราไป
สู่ความสุขและความเจริญ
ส่วนประการสุดท้ายก็คือการให้ธรรมะนั่นแหละ ดังที่ได้พูดแล้ว
ในตอนต้นในข้อของทาน เรามีธรรมะพอที่จะเผยแผ่ให้คนอื่นได้
เราก็เผยแผ่ไป มีหนังสือธรรมะดีๆ ทีเ่ ห็นว่ามีคณ
ุ มีประโยชน์ เราก็เอาไป
ให้คนอื่นอ่านบ้างก็ได้ หรือถ้ามีฐานะอยากจะพิมพ์ไปแจกให้คนอื่นเพื่อ
เขาจะได้หูตาสว่างขึ้น เขาจะได้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่ว เพื่อเขาจะได้รู้จักวิธี
ด�ำเนินชีวิตของเขาให้ไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขได้ ก็จะท�ำให้เรามีความ
สุขใจ เหล่านีค้ อื อาหารของใจทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงได้มอบหมายให้พวกเรา
ทัง้ หลายได้หมัน่ เอาเข้ามาหล่อเลีย้ งจิตใจกัน อย่าไปหาอาหารทีเ่ ป็นพิษ
เป็นภัย เช่น การไปหารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ การไปเที่ยว
การไปกิน การไปดื่ม อย่างนี้มันจะเป็นยาพิษมาท�ำให้จิตใจของเราต้อง
เศร้าหมอง ต้องทุกข์ต้องวุ่นวาย
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จึงขอฝากเรื่องของการให้อาหารทั้ง ๑๐ ชนิดนี้ให้กับใจ ให้ท่าน
ได้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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วันนีเ้ ป็นวันทีท่ า่ นทัง้ หลายได้ตงั้ ใจมาวัดเพือ่ มาปฏิบตั ติ ามพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นการด�ำเนินชีวิตไปในทางที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงสอนให้พวกเราด�ำเนินกัน คือให้เรามีความคิดดี พูดดี และท�ำดี
เป็นทางทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามร่มเย็นเป็นสุข เป็นทางทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามเจริญ
เป็นทางที่จะน�ำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง มีอยู่ ๓ ส่วน
ด้วยกัน คือ กาย วาจา ใจ คือ คิดดี พูดดี ท�ำดี
คิดดี ก็หมายถึงให้คิดว่าบาปมีจริง บุญมีจริง นรกมีจริง สวรรค์
มีจริง ตายแล้วต้องไปเกิด ตายแล้วต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อย
ภพใหญ่ตามบุญตามกรรมทีไ่ ด้ทำ� ไว้ กรรมมีจริง คือ ท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่
นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราคิดอยู่เสมอ ให้เราเชื่อว่าเป็น
ความจริง เพราะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เห็นด้วยพระองค์เอง
มีความมัน่ ใจว่าถูกต้องอย่างแน่นอน จึงได้นำ� เอามาเผยแผ่เอามาสัง่ สอน
ให้พวกเราได้มีที่ยึดเกาะที่พึ่งพาอาศัย เพื่อจะได้พาเราไปสู่ความสุข
ความเจริญ สูก่ ารหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย อยูท่ กี่ ารคิดดีในเบือ้ งต้น
เมือ่ เราคิดดีแล้วว่านรกมีจริง สวรรค์มจี ริง บาปมีจริง บุญมีจริง กรรมมีจริง
ขัน้ ต่อไปเราก็จะคิดจะท�ำแต่บญ
ุ จะละบาป เพราะเราเชือ่ ว่าท�ำบุญแล้ว
จะท�ำให้เรามีความสุขมีความเจริญ ท�ำบาปแล้วจะท�ำให้เราเสื่อมเสีย
ท�ำให้เราทุกข์ ท�ำให้เราวุน่ วาย
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นี่คือเริ่มต้นที่ความคิดก่อน เราต้องคิดว่าเราต้องคิดดี คิดตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คดิ เมือ่ คิดแล้วขัน้ ต่อไปก็จะได้นำ� ไปสูก่ ารกระท�ำ
เมื่อเราเชื่อว่าการกระท�ำบาปนี้จะน�ำมาซึ่งความทุกข์ความวุ่นวายใจ
เราก็จะรักษาศีล คือ ละเว้นจากการกระท�ำบาป คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์
ตัดชีวิต ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี
ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ และละเว้นจากการเสพสุรายาเมา นี่คือ
สิ่งที่เราต้องละเว้นอย่าไปท�ำ ท�ำในสิ่งที่ดี
และการพูดทีเ่ ราต้องละเว้น ก็คอื ละเว้นจากการพูดค�ำเท็จคือพูดปด
ละเว้นจากการพูดค�ำหยาบ ละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ละเว้นจากการพูด
ส่อเสียด ค�ำว่าส่อเสียด แปลว่า อย่าไปพูดยุยงให้เกิดความแตกสามัคคีกนั
อย่าไปยุยงให้คนทีเ่ ขาอยูร่ ว่ มกันต้องเกิดความแตกแยก เช่น ไปยุให้สามี
โกรธภรรยา ไปยุให้ภรรยาโกรธสามี อย่างนีเ้ รียกว่าเป็นการพูดส่อเสียด
พูดค�ำหยาบ ก็หมายถึงพูดภาษาพ่อขุนรามค�ำแหง พูดมึงกู หรือพูดเกีย่ ว
กับอวัยวะเพศต่างๆ เหล่านี้เราเรียกว่าเป็นการพูดค�ำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ
ก็คือพูดเรื่องที่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ ไม่ได้เกี่ยวกับทางธรรมะ ไม่ได้
ท�ำให้จิตใจของเราสูงขึ้นฉลาดขึ้น ถ้าจะพูดก็ให้พูดเรื่องศีล ให้พูด
เรือ่ งธรรม ให้พดู เรือ่ งท�ำบุญให้ทาน ให้พดู เรือ่ งความยินดีในความมักน้อย
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สันโดษ ให้พูดในเรื่องการปฏิบัติธรรม ให้พูดในเรื่องสถานที่ของการ
ปฏิบัติธรรมว่าที่ไหนมีที่สงบที่สงัด ที่น่าจะไป ที่ไหนมีครูบาอาจารย์
ทีค่ อยสัง่ สอนอบรม ถ้าเราคุยเรือ่ งเหล่านีก้ จ็ ะพาให้เราได้ไปท�ำในสิง่ ทีด่ ี
ต่อไป ถ้าเราพูดเพ้อเจ้อ พูดนินทาคนนั้น นินทาคนนี้ ว่าไม่ดีอย่างนั้น
ไม่ดีอย่างนี้ เป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไร คนอื่นเขาจะดีหรือไม่ดี
เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้น เขาไม่ได้มาท�ำให้เราไม่ดีหรือดีได้เลย
นักปราชญ์ทา่ นสอนว่าเวลาจะพูดเกีย่ วกับเรือ่ งของคนอืน่ ให้พดู แต่
เรือ่ งทีด่ ขี องเขา ถึงแม้ความดีของเขาจะมีแม้แต่นอ้ ยนิดก็พดู แต่ความดี
ความชัว่ ของเขาถึงแม้จะมีมากขนาดไหนก็อย่าไปพูด เช่นเดียวกับพูด
เรือ่ งของตัวเราก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้ความดีจะมีมากเท่าภูเขาก็อย่าพูด
ถึงแม้ความไม่ดใี นตัวเราจะมีอยูเ่ พียงน้อยนิดก็ให้พดู ในเรือ่ งความไม่ดี
ของเรา เพือ่ เราจะได้อบั อายขายหน้า เพือ่ เราจะได้แก้ไขดัดแปลงต่อไป
ต้องสลับกัน ถ้าพูดเกีย่ วกับคนอืน่ ให้พดู แต่เรือ่ งทีด่ ี ถ้าพูดเกีย่ วกับตัวเรา
ให้พดู แต่เรือ่ งทีไ่ ม่ดขี องเรา แล้วเราจะได้มกี ารพัฒนามีการแก้ไข ต่อไป
เราก็จะไม่มเี รือ่ งทีไ่ ม่ดขี องเราเอาออกมาพูด หรือต่อไปใครจะมาพูดว่า
เราไม่ดีอย่างไร เราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรายินดีให้เขาพูดอยู่แล้ว
ความไม่ดขี องเรา เรายังกล้าพูด แล้วถ้าคนอืน่ เขาจะมาพูด เราก็จะไม่รสู้ กึ
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เดือดร้อนอะไร แต่โดยธรรมชาติของกิเลสของปุถชุ น ส่วนใหญ่ชอบ
ให้เขาพูดเรือ่ งทีด่ เี กีย่ วกับตัวเรา และชอบไปพูดเรือ่ งไม่ดขี องชาวบ้านเขา
เวลาคนอืน่ เขาพูดเรือ่ งไม่ดขี องเรา เราก็เกิดความโกรธ เกิดความเสียใจ
เกิดความทุกข์ขนึ้ มา
ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหัดพูดให้มีความกล้าหาญ
ที่จะประจานตัวเราเอง ไม่ต้องอับอายขายหน้า เช่น บอกเขาไปเลยว่า
ผมเป็นคนขี้เกียจ ผมเป็นคนเห็นแก่ตัว ผมรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี ผมก็จะ
พยายามปรับปรุงแก้ไขตัวผมเอง ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความกรุณา
เมตตาสงสารให้อภัยผม และช่วยเตือนสติผมอยูเ่ รือ่ ยๆ เวลาทีผ่ มท�ำอะไร
ที่ไม่ดีไม่ชอบ ขอให้กรุณาเตือนผมด้วย เพราะผมถือว่าการชี้ความผิด
เป็นเหมือนกับการชี้ขุมทรัพย์ เพราะว่าโดยธรรมชาติเราจะไม่เห็น
ความผิดของตัวเรา เราจะเข้าข้างตัวเราเองเสมอ ไม่ว่าเราจะท�ำอะไร
จะผิดขนาดไหน เราก็มกั จะคิดว่าไม่ผดิ หรือผิดเพียงเล็กๆ น้อยๆ เท่านัน้ เอง
ไม่เป็นไร ถ้าเรามีความคิดอย่างนี้อยู่ เราก็จะไม่สามารถพัฒนาตัว
เราเองได้ แก้ไขตัวเราเองได้ เราต้องกล้าเผชิญกับความไม่ดขี องตัวเรา
อย่าไปอายเรือ่ งเหล่านี้ มันไม่ได้เป็นสิง่ ทีน่ า่ อับอายอะไร เพราะพวกเรา
ทุกคนยังเป็นปุถุชน ยังมีกิเลสอยู่ ดังที่มีสุภาษิตที่พูดไว้ว่า “สี่เท้ายัง
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เราอย่าไปอับอายขายหน้า
เวลาท�ำอะไรผิด
หรือเวลามีคนเขาชี้ความผิดของเรา
เราต้องยกมือไหว้ขอบอกขอบใจเขา
ที่เขาช่วยชี้ขุมทรัพย์ให้กับเรา
เพราะเมื่อเรารู้ว่าเราท�ำอะไรไม่ดี
เราจะได้แก้ไขไม่ท�ำต่อไป
แล้วต่อไปเราก็จะท�ำแต่สิ่งที่ดี

150

๐๙ คิดดี พูดดี ทำ�ดี

151

ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

รูพ้ ลาด นักปราชญ์ยงั รูพ้ ลัง้ ” แล้วปุถชุ นอย่างเราอย่างท่านจะไม่ผดิ พลาด
ไปเลยหรือ
ดังนั้น เราอย่าไปอับอายขายหน้าเวลาท�ำอะไรผิด หรือเวลามีคน
เขาชี้ความผิดของเรา เราต้องยกมือไหว้ขอบอกขอบใจเขาที่เขาช่วยชี้
ขุมทรัพย์ให้กับเรา เพราะเมื่อเรารู้ว่าเราท�ำอะไรไม่ดี เราจะได้แก้ไข
ไม่ท�ำต่อไป แล้วต่อไปเราก็จะท�ำแต่สิ่งที่ดี พอเราท�ำแต่สิ่งที่ดีแล้ว
ถึงแม้จะมีคนชมหรือไม่ชม ให้รางวัลหรือไม่ให้รางวัล ยกย่องสรรเสริญ
หรือไม่ เราจะไม่รู้สึกอะไร เพราะความดีนั้นมีผลอยู่ในตัวของมันแล้ว
มันมีรางวัลอยู่ในตัวของมันแล้วคือมันท�ำให้เรามีความสุขใจ มีความ
ภูมิใจ มีความอิ่มเอิบใจ
ดังนั้น การท�ำความดีที่แท้จริงนี้ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากผู้อื่น
อย่างเช่นวันนี้ญาติโยมมาท�ำบุญ ก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรจาก
พระสงฆ์องค์เจ้าเพียงแต่ขอให้ได้ท�ำความดี เมื่อท�ำความดีแล้วก็จะมี
ความรูส้ กึ ทีด่ มี คี วามภูมใิ จ แต่ถา้ ท�ำแล้วอยากจะได้ผลตอบแทน เราจะ
ไม่เรียกว่าเป็นการท�ำบุญ ไม่เรียกว่าเป็นการท�ำความดี เราเรียกว่า
เป็นการซื้อขาย เช่น เราเอาเงินไปให้เขา เขาก็ให้ของเรามา อย่างนี้
เรียกว่าเป็นการแลกเปลีย่ นกัน เป็นการซือ้ ขาย ไม่ได้เป็นการท�ำความดี
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การท�ำความดีนี้ไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้รับเลย ให้เขาด้วยความ
บริสุทธิ์ใจเพื่อให้เขาได้มีความสุข
ดังนัน้ ขอให้เราเวลาพูดอะไร ให้เราคิดให้ดเี สียก่อนว่าเราจะพูดปด
หรือไม่ ถ้าพูดปดแล้วกับการไม่พดู เราสูน้ งิ่ ดีกว่า ใครเขาจะไปคิดว่า
เรานิง่ เพราะอะไรนัน้ ก็เรือ่ งของเขา นิง่ เพราะว่าเราไม่กล้าตอบเขา หรือ
นิง่ เพราะว่าเรายอมรับกับสิง่ ทีเ่ ขาถามก็สดุ แท้แต่เขา แต่เราถ้าไม่อยาก
จะพูด เราก็ไม่พูดก็ได้ ไม่มีใครบังคับให้เราพูดได้ แต่อย่าไปพูดปด
ถ้าจะพูดก็อย่าไปพูดปด เพราะจะท�ำให้เราเป็นคนทีข่ าดสัจจะ จะเป็นคน
ทีค่ นอืน่ เขาจะไม่เชือ่ ถือ ต่อไปเวลาเราพูดอะไรกับใคร เขาจะสงสัยว่า
พูดจริงหรือพูดปด เขาก็จะไม่เชือ่ เรา เราก็จะเป็นคนทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ค่าอะไร
ในทางค�ำพูด ไปพูดอะไรกับใคร ไปตกลงอะไรกับใครไว้ ก็ไม่มีใคร
เขามัน่ ใจว่าจะพูดความจริง เช่น เวลาจะแต่งงานกันก็ต้องมีการกล่าว
ค�ำสาบานว่าจะรักกันจะอยู่กันไปตลอด แต่เขาจะเชื่อเราหรือไม่ถ้าเขา
รู้ว่าเราเป็นคนชอบพูดปด
นีค่ อื เรือ่ งของการกระท�ำทีไ่ ม่ดที เี่ ราควรจะหลีกเลีย่ ง อย่าไปพูดปด
อย่าไปพูดค�ำหยาบ เพราะค�ำหยาบนี้แสดงถึงว่าเป็นคนที่ยังไม่ได้รับ
การพัฒนา คนทีม่ กี ารพัฒนาแล้วจะไม่พดู ค�ำหยาบ จะพูดค�ำสุภาพเสมอ
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ไม่มีความจ�ำเป็นอะไรที่ต้องพูดค�ำหยาบ เพราะค�ำหยาบนี้ก็ไม่มีใคร
อยากจะฟัง เป็นเหมือนขยะทางเสียง พูดออกมาแล้วก็ท�ำให้หูของ
คนฟังนัน้ สกปรกไปด้วย ไม่มใี ครอยากจะฟังค�ำหยาบ และไม่มใี ครชอบ
คนพูดค�ำหยาบ ถ้าเราอยากจะให้เป็นคนที่น่านับหน้าถือตา เป็นคนที่
น่ารัก เราก็ต้องพยายามอย่าไปพูดค�ำหยาบ
เวลาที่มีอารมณ์โกรธแล้วจะต้องระบายออกมาก็อย่าพูดอะไร
ขอให้ตั้งสติไว้ให้ดี เตือนเราว่าขณะนี้เราก�ำลังโกรธ เราก�ำลังเป็น
เหมือนกับยักษ์เป็นเหมือนกับมาร อย่าไปพูด อย่าไปท�ำอะไร เพราะสิง่
ทีเ่ ราจะพูดหรือท�ำนัน้ มันจะออกมาไม่ดี ให้สงบสติอารมณ์จนกว่าใจเรา
จะสบายจะเย็นจนกว่าเราจะยิ้มได้ก่อน เมื่อเรายิ้มได้แล้ว เวลาเราพูด
เราก็จะพูดค�ำสุภาพได้ แต่ถ้าเรายังรู้สึกบึ้งตึงยังงอนอยู่ ก็อย่าไปพูด
อะไร ท�ำใจให้สงบระลึกถึงพระพุทธเจ้าไปเรือ่ ยๆ บริกรรมพุทโธ พุทโธ
พุทโธไป ภายในใจไปเรื่อยๆ แล้วใจของเราก็จะเย็นจะสบาย ลืมเรื่อง
ทีท่ ำ� ให้เราโกรธ เมือ่ เราเย็นเราสบายแล้ว เราก็สามารถทีจ่ ะออกไปพูด
กับคนอื่นได้ สามารถที่จะไปท�ำอะไรต่อไปได้
ดังนั้น การดูใจของเราจึงเป็นเรื่องส�ำคัญมาก เรื่องการดูอารมณ์
เพราะใจของเราในแต่ละวันนี้มีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอด
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เวลา บางทีก็สบายใจ บางทีก็หงุดหงิดใจ บางทีก็ดีใจ บางทีก็เสียใจ
เพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติคอยดู ดูแล้วก็เพียงแต่ท�ำความเข้าใจว่า
มันเป็นเรือ่ งธรรมดา เราอย่าไปรังเกียจอารมณ์ทไี่ ม่ดี แต่เราอย่าไปหลง
มีความรู้สึกไม่ดีตามไปด้วย ถึงแม้จะมีอารมณ์ไม่ดี เราก็ต้องแยกใจ
ของเราให้ออกจากอารมณ์ที่ไม่ดีว่าเป็นคนละส่วนกัน อารมณ์ไม่ดีเป็น
เหมือนกับคนทีม่ าเยีย่ มเรา เขามาแล้วเดีย๋ วเขาก็ไป เราไม่ตอ้ งไปหัวเสีย
ไปวุ่นวายกับอารมณ์ที่ไม่ดี เพียงแต่เราต้องมีสติประคับประคอง
เตือนตัวเราว่าขณะนี้อารมณ์เราไม่ดี ถ้าไม่จ�ำเป็นแล้วอย่าไปพูดอะไร
ถ้าไม่จำ� เป็นก็อย่าไปท�ำอะไร พยายามสงบสติอารมณ์เสียก่อนแล้วค่อยท�ำ
หรือถ้ามีความจ�ำเป็นต้องท�ำก็ทำ� ไปตามหน้าที่ เราเคยท�ำอะไร เราก็ทำ� ไป
เรามีงานมีการอะไร เราก็ท�ำไป ถ้าเรามีความจ�ำเป็นต้องพูดก็ตั้งสติไว้
ให้ดี แล้วเตือนว่าต้องพูดดี ถ้าพูดดีไม่ได้กอ็ ย่าไปพูด นีเ่ ป็นการควบคุมใจ
ที่ไม่ดี
ใจที่ไม่ดี ถ้าปล่อยให้มันไหลออกมาทางวาจาทางกายก็จะสร้าง
ความเสียหายให้กับตัวเรา เวลาเราพูดไม่ดีไปแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราว
ขึ้นมา เวลาเราไปท�ำไม่ดี ไปทุบไปตี ไปท�ำอะไรให้เกิดความเสียหาย
มันก็จะส่งผลกลับมาทีต่ วั เรา เราก็จะรูส้ กึ เสียใจ แล้วเราก็จะรูส้ กึ กังวลใจ
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รู้สึกหวาดกลัวถ้าเราไปท�ำร้ายผู้อื่น สิ่งเหล่านี้เราสามารถระงับดับได้
เพราะกาย วาจา ใจ ของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่ง ถ้าเราจะ
ขับรถยนต์ เราก็ตอ้ งหัดขับรถให้เป็นก่อน ถ้าเราขับไม่เป็นแล้วเราขับไป
เดี๋ยวมันก็จะต้องไปตกหลุมตกบ่อหรือไปชนกับคนนั้นคนนี้ ชนกับรถ
คันนั้นคันนี้ เพราะเราไม่รู้จักขับ คนที่จะขับรถออกไปสู่ถนนใหญ่ได้
เขาต้องหัดขับก่อน ต้องไปขับตรงทีไ่ ม่มรี ถวิง่ ขับเพือ่ ให้รจู้ กั วิธคี วบคุมรถ
จนเกิดความช�ำนาญขึ้นมา กาย วาจา ใจ ของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์
ที่พวกเราต้องหัดขับกัน เราต้องหัดเจริญสติ คือต้องคอยเฝ้าดูใจ
เฝ้าดูกาย เฝ้าดูวาจา ของเราตลอดเวลาก่อนทีจ่ ะคิดอะไร ก่อนทีจ่ ะท�ำอะไร
ก่อนทีจ่ ะพูดอะไร ถ้าเรารูก้ อ่ นแล้วว่าเราก�ำลังจะคิดไม่ดี เราจะได้ยบั ยัง้ มัน
ถ้าเราจะพูดไม่ดีท�ำไม่ดี เราก็จะได้ยับยั้งมัน เมื่อมีสติแล้ว เราก็จะ
สามารถยับยั้งการกระท�ำที่ไม่ดีได้ การพูดที่ไม่ดีได้ เพราะเราไปยับยั้ง
ที่ต้นเหตุนั่นเองก็คือใจ
ใจนี้เป็นผู้สั่งการให้ไปที่ค�ำพูดให้พูดและให้ท�ำต่างๆ ถ้าใจมีเรา
คอยเฝ้าดูอยู่ เราก็จะรูท้ นั ทีวา่ ขณะนีใ้ จของเราก�ำลังมีอารมณ์ดหี รือไม่ดี
ถ้ามีอารมณ์ไม่ดี เราก็จะรู้ว่าก�ำลังจะไปพูดไม่ดี ก�ำลังจะไปท�ำไม่ดี
ดังนัน้ ถ้าไม่จำ� เป็นจริงๆ ก็อย่าไปพูด อย่าไปท�ำอะไร ไปหามุมสงบทีไ่ หน
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นั่งท�ำจิตใจให้เย็นให้สบายก่อน เมื่อจิตเย็นสบายแล้ว จะไปพูดจะไป
ท�ำอะไรต่อไปก็ไม่เกิดความเสียหาย คนที่ท�ำอะไรไปตามอารมณ์นี้มัก
จะต้องมาเสียใจภายหลัง เวลาเกิดความโกรธขึน้ มาก็พดู วาจาทีไ่ ม่สภุ าพ
แล้วก็ไปท�ำลายข้าวของ ไปทุบตีไปท�ำร้ายผูอ้ นื่ แล้วก็ตอ้ งมารับใช้กรรม
ต้องไปติดคุกติดตะราง ต้องไปชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ นี่เป็นเพราะว่า
ขับรถใจไม่เป็น ขับรถกาย วาจา ใจ ไม่เป็น ชอบชนกับเขาไปเรือ่ ย มีใคร
ขวางอยู่ไม่ได้ต้องชนแหลกไปเลย แล้วผลเสียหายก็เกิดขึ้นทั้งกับคนที่
ถูกชนและเกิดขึน้ กับตัวเราเอง เราก็กลายเป็นคนทีไ่ ม่นา่ รักไม่นา่ ชืน่ ชม
ยินดี ไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ด้วย ถึงแม้จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม
ขนาดไหนก็ตาม แต่ความสวยงามของรูปร่างหน้าตานี้ไม่สามารถ
เอาชนะความสวยงามทางจิตใจได้เลย ไม่มใี ครอยากจะอยูก่ บั คนโลภโม
โทสัน ไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรม ถึงแม้จะมีรูปร่าง
หน้าตาสวยงามขนาดไหนก็ตาม เพราะความโลภโมโทสัน ความไม่มศี ลี
ไม่มีธรรมนี้ จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนั่นเอง
ถ้าเราอยากจะเป็นคนทีม่ คี วามสวยงามทีแ่ ท้จริง เราต้องสวยงาม
ด้วยศีลด้วยธรรม สวยงามด้วยการกระท�ำ คือ คิดดี พูดดี ท�ำดี เราจะ
สามารถคิดดี พูดดี ท�ำดี ได้ต่อเมื่อเรามีสติคอยเฝ้าดูใจอยู่ตลอดเวลา
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และได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ว่า
อะไรดีอะไรชั่ว อะไรถูกอะไรผิด อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ เราต้องมี
การศึกษา ต้องมีการได้ยนิ ได้ฟงั ถ้าไม่เช่นนัน้ เราก็จะไม่สามารถรูข้ นึ้ มา
ได้ด้วยตัวเราเอง เพราะเราไม่ฉลาดพอ เราคิดไม่เป็น เราต้องอาศัย
ความคิดของคนอื่น เช่น พระพุทธเจ้าเป็นผู้คิดแทนเราก่อน ด้วยการ
สั่งสอนเราว่าท�ำอย่างนี้แล้วดี ท�ำอย่างนี้แล้วไม่ดี คิดอย่างนี้ไม่ดี
คิดอย่างนี้ดี พูดอย่างนี้ไม่ดี พูดอย่างนี้ดี
เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก่อน เหมือนกับเราเชื่อคุณพ่อคุณแม่
ตอนทีเ่ ราเป็นเด็กๆ คุณพ่อให้เรากินอะไร คุณแม่ให้เรากินอะไร เราก็กนิ
เราไม่เคยสงสัยว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้เรากินนั้นมีโทษหรือไม่ เพราะ
เราเชือ่ ว่าท่านมีความเมตตากรุณา มีความรัก มีความหวังดีกบั เรา ฉันใด
ก็ขอให้เราเชือ่ สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนเช่นเดียวกันว่าทุกสิง่ ทุกอย่าง
ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนนัน้ ทรงออกมาจากพระทัยทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วย
ความเมตตากรุณา มีความสงสาร มีความปรารถนา ทีจ่ ะให้เราได้พบกับ
ความสุข พบกับความเจริญ แต่ถา้ เราไม่เชือ่ เราไม่ฟงั พระธรรมค�ำสัง่ สอน
ของพระพุทธเจ้า เราก็จะเป็นเหมือนกับคนตาบอดที่ไม่เชื่อคนตาดี
เวลาเราจะเดินข้ามถนน ถ้าเราไม่มีคนตาดีคอยบอกเราว่าเดินข้ามได้
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หรือยัง แล้วเราเชื่อตัวเราเอง ก็อาจจะต้องถูกรถชนแน่นอน เพราะเรา
มองไม่เห็นรถที่วิ่งมา
ดังนัน้ ถ้าเราอยากจะคิดดี เราก็ตอ้ งศึกษาฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยูเ่ รือ่ ยๆ
แล้วเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ ไปคิดต่อ ไปคิดอยู่เรื่อยๆ เพื่อเราจะได้
ไม่หลงลืม ถ้าเราฟังแล้วเราไม่เอาไปคิดต่อ เดี๋ยวเราออกไปท�ำอะไร
เราก็ไปคิดเรือ่ งอืน่ แล้วสิง่ ทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ก็จะลืมไปหายไป จึงควรเอา
ไปคิดอยูเ่ รือ่ ยๆ เช่น วันนีส้ อนให้เราคิดดี พูดดี ท�ำดี ด้วยการเชือ่ ว่าบาป
มีจริงบุญมีจริง นรกมีจริงสวรรค์มจี ริง กรรมมีจริง แล้วก็คดิ จะท�ำแต่บญ
ุ
ไม่ทำ� บาป ด้วยการพูดดี ท�ำดี เช่น พูดความจริง ไม่พดู ค�ำปด พูดค�ำสุภาพ
ไม่พดู ค�ำหยาบ พูดสิง่ ทีม่ สี าระ ไม่พดู เรือ่ งทีไ่ ร้สาระ พูดเพ้อเจ้อ พูดเพือ่
ให้เกิดความรักความสามัคคีปรองดอง ไม่พดู เพือ่ ให้เกิดความแตกแยก
เพราะการแตกแยกนัน้ ไม่เป็นคุณ มีแต่โทษ ไม่วา่ จะเกิดความแตกแยก
ในที่ไหนก็ไม่ดีทั้งนั้น ในครอบครัวเกิดความแตกแยกกันก็ไม่ดี ในวัด
เกิดความแตกแยกกันก็ไม่ดี ในประเทศชาติเกิดความแตกแยกกันก็ไม่ดี
เราต้องพยายามพูดเพือ่ ให้เรามีความสามัคคีกนั แล้วบ้านเมืองของเราจะ
ได้อยูอ่ ย่างร่มเย็นเป็นสุข จะอยูไ่ ด้อยูอ่ ย่างเจริญก้าวหน้า เราจะได้ไม่ตอ้ ง
เสียเวลามาทะเลาะกัน ไม่ต้องเสียเวลามาท�ำลายท�ำร้ายกัน เอาเวลา
159

ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

มาท�ำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ มาพัฒนาชีวิตของเรา มาพัฒนา
ประเทศชาติของเราให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปจะดีกว่า
เราจะท�ำได้ถ้าเรามีความเชื่อในพระธรรมค�ำสอนแล้วเราน�ำเอา
มาปฏิบตั ิ ด้วยการเจริญสติอยูเ่ สมอ เฝ้าดูกาย วาจา ใจ ของเราทุกขณะ
ไม่ว่าก�ำลังคิดอะไร ก�ำลังพูดอะไร ก�ำลังท�ำอะไร ต้องรู้ว่าก�ำลังท�ำดี
หรือไม่ดี ถ้ารู้ว่าท�ำไม่ดีก็หยุดทันที ถ้ารู้ว่าท�ำดีก็ท�ำต่อไปและท�ำให้มาก
ยิง่ ๆ ขึน้ ไป ถ้าเราเฝ้าดูใจของเราแล้ว เฝ้าดูกาย เฝ้าดูวาจา ของเราแล้ว
ต่อไปการแสดงออกของกาย วาจา ใจ ก็จะไปในทิศทางที่ดีที่จะท�ำให้
เรากลายเป็นคนดี กลายเป็นคนน่ารัก กลายเป็นคนทีม่ คี นเลือ่ มใสศรัทธา
แล้วก็จะเป็นประโยชน์ทงั้ กับตัวเราเองและกับผูอ้ นื่ คนทีเ่ กีย่ วข้องกับเรา
เขาก็มคี วามสุขชืน่ ชมยินดีไปด้วย เช่น ครอบครัวของเรา เขาก็จะมีความ
สุขใจที่เห็นลูก เห็นพี่เห็นน้อง เห็นพ่อเห็นแม่ เป็นคนดี มีคนยกย่อง
สรรเสริญ เหล่านี้เกิดขึ้นได้ถ้าเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะประพฤติ
ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
จึงขอให้ทา่ นจงน�ำเอาสิง่ ทีท่ า่ นได้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ ไปพินจิ พิจารณา
และปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป
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การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณ
พระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุญกุศลที่ท่าน
ได้มาบ�ำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและ
ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ กันโดยทั่วหน้ากันเทอญ
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“พิสูจน์คำ�สอนด้วยการปฏิบัติ”
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วันนีท้ า่ นทัง้ หลายได้ตงั้ ใจมาวัดเพือ่ มาปฏิบตั ภิ ารกิจของพุทธศาสนิกชน
ทีด่ ี คือมาท�ำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ฟังเทศน์
ฟังธรรม เพราะเป็นการด�ำเนินตามแนวทางทีพ่ ระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ด�ำเนินกัน เพื่อจะได้ไปสู่ความสุข
ความเจริญ ความก้าวหน้า ไกลจากความทุกข์ความวุน่ วายทัง้ หลาย อยูท่ ี่
การศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
การมาวัดจึงเป็นเหมือนการมาโรงเรียน มาเพื่อมาศึกษาด้วยการ
ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เมือ่ ฟังแล้วก็นำ� เอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั น�ำไปปฏิบตั ิ เมือ่
ปฏิบตั แิ ล้วก็จะเห็นผลปรากฎขึน้ มาอยูใ่ นใจ หลังจากนัน้ ก็สามารถน�ำเอาไป
เผยแผ่ เอาไปสัง่ สอนให้กบั ผูอ้ นื่ ต่อไปอีก นีเ่ ป็นวิธกี ารถ่ายทอดพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาตัง้ แต่เริม่ ต้น โดยมีพระบรมศาสดามีพระพุทธเจ้า
ทรงเป็นผูส้ งั่ สอนเป็นคนแรก เป็นอาจารย์ใหญ่ เป็นผูส้ งั่ สอนผูท้ มี่ จี ติ ศรัทธา
เมื่อเขาน�ำเอาไปปฏิบัติก็ได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆ แล้วก็น�ำเอาสิ่งที่ได้รู้
ได้เห็นไปสั่งสอนต่อ ก็เป็นการสืบทอดถ่ายทอดพระศาสนามาจนถึง
ปัจจุบันนี้
การศึกษา คือ การได้ยินได้ฟังเพื่อให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง ต้องฟังด้วยความส�ำรวม ส�ำรวมกาย วาจา ใจ การส�ำรวมกาย
164

๑๐ พิสูจน์คำ�สอนด้วยการปฏิบัติ

และวาจาก็คือศีล ขณะนี้เรานั่งอยู่เฉยๆ ไม่ได้ท�ำอะไร ไม่ได้พูดอะไร
แสดงว่าเรามีศีลครบถ้วนบริบูรณ์ เพราะเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ได้
ลักทรัพย์ ไม่ได้ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่ได้พดู ปดมดเท็จ ไม่ได้พดู เพ้อเจ้อ
ถ้าเราคุยกันระหว่างที่เราฟังธรรมก็แสดงว่าศีลเราไม่บริสุทธิ์ เราพูด
เพ้อเจ้อพูดคุยกัน แต่ถา้ เราฟังด้วยความสงบ ไม่พดู ไม่คยุ กัน นัง่ อยูเ่ ฉยๆ
ถือว่าเรามีศีลเป็นเครื่องสนับสนุนการฟังธรรม
นอกจากมีศีลแล้วก็ต้องมีสมาธิ คือความตั้งมั่นของจิต จิตก็ต้อง
ส�ำรวมสงบนิ่ง ไม่คิดเรื่องต่างๆ มีสติคอยฟังเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัส
กับหูแล้วก็ถ่ายทอดเข้าไปสู่ใจ แล้วก็มีการพิจารณาตามสิ่งที่ได้ยิน
ได้ฟังมาก็จะเกิดความเข้าใจ เมื่อเกิดความเข้าใจก็เกิดปัญญาขึ้นมา
การฟังธรรมจึงต้องฟังด้วยศีลด้วยสมาธิถึงจะเกิดประโยชน์คือ
เกิดปัญญาขึน้ มา ถ้าเราฟังอย่างเดียวแต่ใจของเราไม่ได้ฟงั ด้วย ใจของเรา
ไปคิดเรือ่ งนัน้ คิดเรือ่ งนี้ สิง่ ทีเ่ ข้ามาในใจก็จะไม่สามารถเข้าไปในใจได้
เหมือนกับถูกปิดประตูไว้ จะเดินเข้าไปในห้องก็เข้าไม่ได้ถ้าประตูปิดไว้
ต้องเปิดประตูถึงจะเข้าไปในห้องได้ ถ้าเราไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้
ในขณะที่ก�ำลังฟังเทศน์ฟังธรรม เราก็จะไม่รู้ว่าเราก�ำลังฟังอะไรอยู่
ฟังก็ไม่เข้าใจ ดังนัน้ ถ้าอยากจะฟังเทศน์ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ให้เป็น
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มงคลดังในที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่า “กาเลน ธัมมัสสวนัง
เอตัมมังคลมุตตมัง” การฟังธรรมตามกาลตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง
ถ้าต้องการฟังให้เป็นมงคลเป็นประโยชน์ ก็ต้องฟังด้วยความส�ำรวม
ส�ำรวมกาย ส�ำรวมวาจา และส�ำรวมใจ ตั้งใจฟัง แล้วสิ่งที่เข้ามาสัมผัส
กับหูและรับรู้ที่ใจก็จะเกิดคุณเกิดประโยชน์ขึ้นมา เพราะการฟังธรรม
จะเอื้อประโยชน์ให้อยู่หลายประการด้วยกัน
ประการแรก ก็คอื จะได้ยนิ ได้ฟงั ในเรือ่ งทีไ่ ม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน
เรือ่ งทีเ่ คยได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว เมือ่ ฟังซ�ำ้ อีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขนึ้ ลึกลงไป
และกว้างขึ้น เพราะเวลาฟังครั้งแรกอาจจะฟังไม่เข้าใจ หรือเข้าใจแบบ
ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ เมื่อได้ฟังครั้งที่สองครั้งที่สามต่อไปก็จะเกิดความ
เข้าใจดีขึ้น เมื่อเกิดความเข้าใจมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะเป็นปัญญามากขึ้น
เท่านั้น เมื่อมีปัญญาก็จะสามารถท�ำจิตใจให้สุขให้สบายได้ ไม่ให้ทุกข์
ไม่ให้วุ่นวายกับเรื่องต่างๆ ได้ จึงท�ำให้จิตมีความสงบ ท�ำให้มีความเห็น
ทีถ่ กู ต้อง ความเห็นทีถ่ กู ต้องก็คอื เห็นตามความเป็นจริง เช่น เห็นว่าบาป
มีจริงบุญมีจริง นรกมีจริงสวรรค์มีจริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริง
กรรมมีจริง ฟังแล้วเราจะเข้าใจแล้วเราจะเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมา
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เมื่อเราเกิดศรัทธาแล้วเราก็อยากจะปฏิบัติ เมื่อเราฟังว่ากรรม
มีจริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริง ท�ำบุญได้ไปเกิดทีด่ ี ท�ำบาปได้ไปเกิด
ที่ไม่ดี เป็นความจริง ก็จะท�ำให้เราอยากจะท�ำบุญ จะท�ำให้เราไม่อยาก
จะท�ำบาป เพราะไม่มีใครอยากจะไปเกิดในที่ไม่ดี เช่น ไปเกิดเป็น
เดรัจฉาน ไปตกนรก อย่างนี้ไม่มีใครอยากจะไปเกิดกัน มีแต่อยากจะ
กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ อยากจะไปสวรรค์ อยากจะไปเป็นเทพ เป็นพรหม
หรืออยากจะไปพระนิพพาน ก็ต้องเกิดจากการท�ำความดี เพราะผู้ที่
จะไปนี้ไม่ใช่ร่างกายของเรา
ร่างกายนีเ้ ป็นเหมือนกับรถยนต์ทจี่ ะพาให้ผโู้ ดยสารหรือคนขับไป
ถึงจุดหมายปลายทาง คนขับรถหรือคนขับร่างกายนีก้ ค็ อื ใจ ใจทีก่ ำ� ลัง
รับฟังรับรูค้ ำ� สอนอยูใ่ นขณะนีไ้ ม่ใช่รา่ งกาย ร่างกายไม่มคี วามสามารถ
ทีจ่ ะรับรูอ้ ะไรได้ ร่างกายนีเ้ ป็นเพียงเครือ่ งมือเป็นสือ่ เหมือนกับโทรศัพท์
มือถือ เวลาเราพูดอะไรเข้าไปในโทรศัพท์มอื ถือ โทรศัพท์จะไม่รวู้ า่ พูด
อะไร แต่คนทีร่ บั สายอยูป่ ลายทางจะรูว้ า่ พูดอะไร ร่างกายนีก้ เ็ ป็นเหมือน
โทรศัพท์มอื ถือ เป็นเพียงสือ่ เป็นเพียงเครือ่ งมือเท่านัน้ ไม่มคี วามรูไ้ ม่มี
การรับรูอ้ ยูใ่ นตัวของมัน ผูท้ รี่ บั รูก้ ค็ อื ใจ ผูท้ จี่ ะไปเกิดต่อไปก็คอื ใจ
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เมื่อใจได้ยินได้ฟังแล้ว ใจก็น�ำเอาไปพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล
เมื่อสิ่งที่ฟังนี้ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะท�ำให้เราแย้งได้ เช่นว่าท�ำบุญแล้วได้
ไปสวรรค์ หรือท�ำบาปแล้วได้ไปนรก เพราะเรายังไม่มีความสามารถที่
จะพิสูจน์ได้ เราก็ไปลบล้างค�ำพูดของพระพุทธเจ้าไม่ได้ เหมือนกับคน
ทีบ่ อกว่ามีสถานทีอ่ ยูต่ รงนัน้ เป็นอย่างนัน้ ถ้าเรายังไม่เคยไปทีน่ นั้ เราจะ
ไปปฏิเสธก็ไม่ได้ เรามีทางเลือกอยู่สองทางก็คือ เชื่อ หรือ ไม่เชื่อ
แต่เราจะไปบอกว่าสิ่งที่บอกมานี้ไม่มี เราพูดไม่ได้ เพราะเรายังไม่ได้
ไปพิสูจน์ด้วยตัวของเราเอง แต่ถ้าเราได้ไปสถานที่นั้นตามที่เขาบอกว่า
อยู่ตรงนั้น เราก็เดินไปตรงนั้น พอไปถึงตรงนั้นแล้ว เราก็จะเห็นว่า
สิง่ ทีเ่ ขาพูดนัน้ มีจริงหรือไม่ ถ้าเราเห็นว่ามีจริง เขาก็พดู ความจริง ถ้าเรา
เห็นว่าไม่มดี งั ทีเ่ ขาพูด เขาก็พดู ไม่จริง เราถึงจะปฏิเสธได้หลังจากทีเ่ รา
ได้ไปพิสูจน์ได้ไปสัมผัสกับตาของเราเองแล้ว ฉันใด สิ่งที่เราได้ยินได้
ฟังคือพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเรื่องเวียนว่ายตายเกิด
สอนเรือ่ งนรกเรือ่ งสวรรค์ สอนเรือ่ งกรรม สอนเรือ่ งบุญเรือ่ งบาป ก็เป็น
สิง่ ทีเ่ รายังไม่ได้พสิ จู น์กบั ตัวเราเอง เราก็ไม่ควรทีจ่ ะไปปฏิเสธไปลบล้าง
ว่าไม่จริง เราต้องพิสูจน์ก่อน เราต้องลองปฏิบัติดูก่อน ดูซิว่าสิ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนนัน้ ไม่เป็นจริงดังทีท่ รงตรัสสอนหรือไม่ หรือเป็นจริง
ตามทีต่ รัสสอนหรือไม่ ถ้าเราปฏิบตั แิ ล้ว เราจะเริม่ เราจะเห็น เราจะทะยอย
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เห็นทีละเล็กทีละน้อยไปเรือ่ ยๆ จนเห็นครบถ้วนบริบรู ณ์ตามทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสั่งสอน
นีค่ อื การฟังในเบือ้ งต้น เมือ่ ฟังแล้วเราก็มที างเลือกอยูส่ องทาง คือ
เชื่อหรือไม่เชื่อ จะมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธา ถ้าไม่มีศรัทธาเราก็จะหยุด
ตรงนัน้ เราก็จะไม่นำ� เอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ไปปฏิบตั ติ อ่ เอาไปพิสจู น์ เราก็
จะไม่รวู้ า่ สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนนัน้ มีจริงหรือไม่ แต่ถา้ เราฟังแล้ว
เรามีความเชื่อ เราอยากจะพิสูจน์ดู เราก็น�ำเอาไปปฏิบัติดู ไปท�ำบุญ
อยูเ่ รือ่ ยๆ ไปละบาปอยูเ่ รือ่ ยๆ เวลาจะท�ำบาป เราก็หยุดไม่ทำ� บาป เวลา
มีโอกาสก็ท�ำบุญไปเรื่อยๆ แล้วเราจะเห็นความแตกต่างปรากฏขึ้นมา
ในใจของเรา เราจะเริ่มเห็นสวรรค์เริ่มเห็นนรกนี้ว่าไม่ได้อยู่ที่ไหน อยู่ที่
ใจของเรานี่เอง เพราะเวลาเราท�ำบุญ ใจของเรามีความสุข มีความเย็น
มีความสบาย เวลาเราท�ำบาป ใจมีความรุ่มร้อน มีความทุกข์ มีความ
วุน่ วายใจ นีค่ อื สวรรค์และนรก ไม่ได้เป็นสถานที่ แต่เป็นภาวะของจิตใจ
ถ้าใจร้อนก็เป็นนรก ถ้าใจเย็นก็เป็นสวรรค์ ถ้าใจชอบท�ำบาป ก็เป็น
เดรัจฉาน เป็นสัตว์นรก ถ้าใจชอบท�ำบุญ ก็เป็นเทพ เป็นมนุษย์ เป็นพระ
เป็นพระอริยเจ้า อยู่ที่ใจทั้งหมด ใจเป็นผู้กระท�ำ แล้วใจก็เป็นผู้รับผล
ของการกระท�ำของตน
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เมื่อเราน�ำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติน�ำไปปฏิบัติ
กับตัวเราแล้ว เราก็จะเห็นผล เมื่อเห็นผลแล้ว เราก็จะรับรองค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นค�ำสอนที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง ดังที่
พระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายได้รบั รองพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
จึงมีการถ่ายทอดพระศาสนามาอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลาถึง ๒๕๐๐ กว่าปี
แล้ว ถ้าพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สามารถพิสจู น์ได้ ผูไ้ ด้ยนิ
ได้ฟงั ผูน้ ำ� เอาไปปฏิบตั ไิ ม่สามารถเห็นได้ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่ สอน
พระพุทธศาสนาก็จะไม่มีอายุมาจนถึงวันนี้ได้
สาเหตุทศี่ าสนามีอายุมาถึงวันนีไ้ ด้ ก็เพราะค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
เป็นความจริง เพราะมีผฟู้ งั แล้วเกิดศรัทธาน�ำเอาไปปฏิบตั ิ น�ำเอาไปพิสจู น์ดู
ก็เห็นตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน เมือ่ เห็นแล้วก็นำ� เอามาสัง่ สอนผูอ้ นื่
อีกทอดหนึง่ ก็เป็นการสืบทอดถ่ายทอดกันมาตามล�ำดับมาจนถึงทุกวันนี้
ดังนั้น พวกเราจึงไม่ควรที่จะกังวลสงสัย ลังเลสงสัย ในพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเลย เพราะได้รบั การพิสจู น์มาถึง ๒๕๐๐ กว่าปีแล้ว
มีพระอรหันต์เป็นผูร้ บั รองพระธรรมค�ำสอนนีม้ านับจ�ำนวนไม่ถว้ น
ถ้าพวกเรายังลังเลสงสัย ก็แสดงว่าใจของพวกเรานีม้ คี วามมืดบอด
มาก ยากต่อแสงสว่างแห่งธรรมะค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทีจ่ ะแทงทะลุ
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เข้าไปได้ ถ้าเป็นดังนัน้ เราก็ตอ้ งพยายามศึกษาอยูเ่ รือ่ ยๆ และลองปฏิบตั ดิ ู
ลองฝืนใจปฏิบัติดู บังคับใจให้ปฏิบัติดู เพราะถ้าเราฟังอย่างเดียว
แล้วเราไม่น�ำเอาไปปฏิบัติ เราก็จะไม่มีทางรู้ได้ว่าผลของการปฏิบัตินั้น
เป็นอย่างไร เหมือนกับยาที่หมอให้เรามารับประทาน เราไม่อยากจะ
รับประทานยา แต่เราอยากจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ เราก็ต้องฝืนใจ
บังคับใจให้กินยานั้นเพื่อเราจะได้รู้ว่ายาที่หมอให้มาจะรักษาโรคภัย
ไข้เจ็บของเราได้หรือไม่ ถ้าเราไม่ฝนื ไม่บงั คับ เราไม่รบั ประทานยา โรคภัย
ไข้เจ็บต่างๆ ก็จะไม่หายไปจากตัวเรา เช่นเดียวกันกับพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจของเรา ใจของเราก็มีโรค
รุมเร้าอยู่ เช่น ความกลุ้มอกกลุ้มใจ ความไม่สบายใจ ความเสียอก
เสียใจ ความกังวล ความหวาดกลัว ความวุน่ วายใจ ความทุกข์ใจ เหล่านี้
เรียกว่าเป็นโรคของใจ และไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถรักษาโรค
ของใจได้ ต่อให้มเี งินเป็นหมืน่ ล้านแสนล้าน ต่อให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ให้เป็นประธานาธิบดี เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรี เป็น ส.ส. หรือ
เป็นอะไรก็ตาม จะไม่สามารถดับความทุกข์ใจนีไ้ ด้ จะไม่สามารถรักษา
โรคใจนี้ให้หายได้ มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะรักษาโรคใจได้ก็คือพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่า ธรรมโอสถ
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ธรรมโอสถ ก็คอื สิง่ ทีเ่ ราก�ำลังได้ยนิ ได้ฟงั อยูข่ ณะนี้ ก�ำลังให้ยาแก่ใจ
อยู่ที่ว่าเมื่อเราได้รับยาไปแล้ว เราจะเอาไปรับประทานหรือไม่ ถ้าเรา
เอาไปรับประทาน เราก็จะได้พสิ จู น์วา่ ยาของพระพุทธเจ้านีม้ ผี ลอย่างไร
สามารถดับโรคใจสามารถรักษาโรคใจของเราได้หรือไม่ เช่น ใจของเรา
จะหายจากความกังวลใจหรือไม่ หายจากความเสียใจหรือไม่ หายจาก
ความวุ่นวายใจหรือไม่ หายจากความเศร้าโศกเสียใจหรือไม่ สิ่งเหล่านี้
เราพิสูจน์ได้ อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ว่าเราจะน�ำเอามาพิสูจน์หรือไม่ ดังนั้น
เมือ่ เราฟังแล้วก็อย่าฟังเฉยๆ ฟังเข้าหูซา้ ยแล้วก็ออกหูขวาแล้วก็ไม่นำ� เอา
ไปปฏิบัติต่อ
การทีจ่ ะน�ำเอาไปปฏิบตั ติ อ่ ก็คอื เอาไปทบทวนเอาไปพินจิ พิจารณา
สิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วน�ำเอามาใช้กับตัวเราเอง มาดูว่าส่วนไหนของเรา
ที่เป็นเหตุที่ท�ำให้เราวุ่นวายใจ เราก็น�ำเอามาช�ำระมันเสีย เช่น เราชอบ
ดื่มสุรายาเมา เวลาดื่มสุราแล้วเป็นอย่างไร มีความสุขหรือมีความทุกข์
สุขก็มีเดี๋ยวเดียว แล้วก็มีความทุกข์ตามมา ถ้าเราลองเลิกดื่มสุราดู
ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละเว้นการดืม่ สุรา ลองละเว้นดูวา่ เมือ่ ละเว้น
ได้แล้วจะรู้สึกอย่างไร จะดีกว่าตอนที่ดื่มสุราหรือไม่ ถ้าเราชอบเล่น
การพนัน ก็ลองละเว้นการเล่นการพนันดู ชอบเทีย่ วกลางคืนก็ลองละเว้น
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การเที่ยวกลางคืนดู ชอบความเกียจคร้านก็ลองเลิกความเกียจคร้านดู
หันมาให้มคี วามขยันหมัน่ เพียร แล้วดูซวิ า่ ชีวติ ของเราจะมีความแตกต่าง
หรือไม่ ดูซิว่าเราจะมีความสุขมากกว่าเดิมหรือไม่ มีความทุกข์น้อย
กว่าเดิมหรือไม่
นีแ่ ลคือมงคลทีแ่ ท้จริง ไม่ได้อยูท่ ไี่ หน อยูท่ กี่ าย วาจา ใจ ของเรา
เท่านั้น ที่น้อมเอาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับ
เป็นมาตรฐาน เป็นผู้น�ำทาง เรียกว่ามงคลของชีวิตอยู่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่
ที่วัตถุมงคลที่สร้างขึ้นมาด้วยวัตถุต่างๆ เช่น เอาดินมาปั้น เอาเหล็ก
มาหลอม เพือ่ ให้เป็นรูปของพระอย่างนี้ เหล่านีเ้ รียกว่าวัตถุมงคล แต่ไม่ใช่
เป็นตัวมงคล ต่อให้ห้อยพระอยู่ ๑๐๐ องค์รอบคอ ก็ไม่มีความมงคล
เกิดขึน้ มาจากการห้อยพระ เพราะจุดประสงค์ของการห้อยพระนีม้ อี ยู่
อย่างเดียว คือเตือนสติให้เราระลึกถึงพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ให้เราพินจิ พิจารณาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าอยูเ่ รือ่ ยๆ แล้วน�ำ
เอาไปปฏิบตั กิ บั กาย วาจา ใจ ของเรา เอาไปช�ำระสิง่ ทีบ่ กพร่องทีม่ อี ยูใ่ น
กาย วาจา ใจ ของเรา ถ้าเราชอบพูดปด เราก็เอามาช�ำระอย่าไปพูดปด
ถ้าเราชอบพูดค�ำหยาบก็เอามาช�ำระอย่าไปพูดค�ำหยาบ ถ้าเราชอบ
พูดเพ้อเจ้อก็อย่าไปพูดเพ้อเจ้อ นี่คือการเอาพระธรรมค�ำสอนของ
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พระพุทธเจ้าเข้ามาช�ำระหรือเอาเข้ามารักษาใจของเรา เพื่อใจของเรา
จะได้สงบจะได้เย็นจะได้มคี วามสุข จะได้ไม่ตอ้ งทุกข์กบั เรือ่ งอะไร นีค่ อื
การเอาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาสร้างประโยชน์ให้กบั ตัวเรา
การฟังธรรมนีเ้ ป็นเพียงครึง่ หนึง่ เท่านัน้ ได้ฟงั แล้วยังไม่พอ ต้องน�ำ
เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติแล้วจะเห็นผล เหมือนกับรับยามาแล้ว
ต้องเอามารับประทาน ถ้ารับมาแล้วไม่รับประทาน โรคก็จะไม่หาย
ถ้ารับประทาน อย่างน้อยก็จะรู้ว่าหายหรือไม่หาย ถ้าไม่หายต่อไปก็จะ
ได้ไม่ต้องรับประทานยาอย่างนี้อีก
ขอให้ลองเอาธรรมโอสถพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามา
ปฏิบัติกับเรา เช่น เอามาช�ำระกาย วาจา ใจ ของเรา เราชอบท�ำบาป
ก็ละเว้นเสีย เราเคยท�ำบาปก็ละเว้นเสีย เคยตบยุง เคยฆ่ามด เคยยิงนก
ตกปลา ก็ละเว้นเสีย เคยลักทรัพย์ เคยหยิบข้าวของๆ คนอื่นโดยที่ไม่
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ก็ลองหยุดท�ำเสีย เคยไปยุ่งกับสามีภรรยา
ของคนอื่น ก็หยุดยุ่งเสีย เคยพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง ก็ลองหยุด
เคยเสพสุรายาเมา ก็ลองหยุดดู แล้วดูซิว่าจิตใจของเราจะมีความรู้สึก
อย่างไร จะสบายใจขึ้น จะเบาใจขึ้น จะทุกข์น้อยลงหรือไม่ นี่เป็นสิ่งที่
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เราสามารถพิสูจน์ได้ ถ้าเราไม่พิสูจน์ เราก็จะไม่มีทางรู้ เกิดมาทั้งที
ได้มาเจอพระพุทธศาสนา ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ซึง่ เป็นสิง่ ทีย่ ากมากทีจ่ ะได้
มีโอกาสอย่างนี้ แล้วไม่ตกั ตวงฉวยโอกาสด้วยการพิสจู น์ ด้วยการน�ำเอา
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติดู ก็ถือว่าเสียชาติเกิด
เกิดมาแล้วไม่ได้รับประโยชน์ เหมือนกับได้เงินมาล้านหนึ่งแต่ไม่เอา
ไปใช้ท�ำอะไร เอาไปเก็บไว้เฉยๆ พอตายไปก็กลายเป็นสมบัติของ
คนอื่นไป อย่างนี้เรียกว่าไม่ได้รับประโยชน์จากเงินที่ได้รับมา ฉันใด
การได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนา ก็เปรียบเหมือนกับ
การได้รับสิ่งที่วิเศษที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทอง เพราะสามารถเอาไปซื้อ
มรรคผลนิพพานได้ สามารถท�ำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้
ไม่มีอะไรจะท�ำได้นอกจากภพของมนุษย์และพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าเท่านั้น
ถ้าเราไม่ฉวยโอกาสนีป้ ฏิบตั ิ เราก็จะเสียโอกาส เสียชาติเกิด แล้วก็
จะไม่มใี ครทีจ่ ะมาช่วยเราได้ในยามทีเ่ ราจะต้องไปเกิดใหม่ จะต้องไปใช้
บาปใช้กรรมในภพชาติตา่ งๆ อีก แต่ในขณะนีเ้ ราช่วยตัวเราได้ เราสามารถ
ตัดภพตัดชาติ ตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ เราสามารถยุติการไปเกิด
ในอบายได้ ไม่ตอ้ งไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ไม่ตอ้ งไปตกนรกได้ ถ้าเราน�ำเอา
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พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ โอกาสนี้อยู่ที่ตัวเราและ
ไม่มีใครปฏิบัติแทนเราได้ เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้น
จึงขอให้ทา่ นทัง้ หลายจงสร้างศรัทธาความเชือ่ ให้เกิดขึน้ แล้วน�ำเอา
สิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติ แล้วท่านจะได้พิสูจน์ได้เห็นว่าพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงหรือไม่ มีประโยชน์จริงหรือไม่
เป็นสิง่ ทีท่ า่ นจะสามารถพิสจู น์ได้ดว้ ยกันทุกคน จึงขอฝากเรือ่ งการมาวัด
มาศึกษาร�ำ่ เรียน มาปฏิบตั พิ ระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สุข ให้ท่านได้น�ำไปพินิจพิจารณาและบ�ำเพ็ญต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณ
พระศรีรัตนตรัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุญกุศลที่ท่าน
ได้มาบ�ำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและ
ความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
โดยทั่วหน้ากันเทอญ
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประพฤติปฏิบัติ
มาบ�ำเพ็ญภารกิจของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดา
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้ เพือ่ ให้เกิดมีความร่มเย็น
เป็นสุข ให้มีความเจริญ ให้มีความอิ่มมีความพอ เพราะการบ�ำเพ็ญ
ตามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการให้อาหารกับจิตใจ ให้ที่
พึ่งกับจิตใจ ให้ยารักษาโรคกับจิตใจ
จิตใจก็เป็นเหมือนกับร่างกายที่จ�ำเป็นต้องมีปัจจัย ๔ ไว้คอย
ท�ำนุบ�ำรุงดูแลรักษา แต่ปัจจัย ๔ ของใจนี้ต่างกับปัจจัย ๔ ของร่างกาย
ปัจจัย ๔ ของร่างกาย ก็มอี าหาร ทีอ่ ยูอ่ าศัย ยารักษาโรค เครือ่ งนุง่ ห่ม
ส่วนปัจจัย ๔ ของใจ ก็คอื บุญกุศลทีเ่ รามาบ�ำเพ็ญกันอยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ
นี่เอง ถ้าใจไม่ได้รับการบ�ำรุงด้วยบุญและกุศลแล้ว ใจจะมีแต่ความหิว
มีแต่ความอยาก มีแต่ความต้องการ มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความวุน่ วายใจ
มีแต่ความเดือดร้อน เพราะไม่ได้รับการดูแลรักษาท�ำนุบ�ำรุงนั่นเอง
เราจึงต้องมีความจ�ำเป็นที่ต้องดูแลทั้งสองส่วนของชีวิตเรา คือ
กายเราก็ต้องดูแล ใจของเราก็ต้องดูแล กายของเรานี้เป็นเรื่องที่ง่าย
ต่อการดูแล เพราะเราก็สามารถหาปัจจัย ๔ มาได้อยู่ตลอดเวลา
การที่เรามีชีวิตอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะเรามีปัจจัย ๔ ไว้คอยบ�ำรุง
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ดูแลรักษาร่างกายนัน่ เอง ส่วนใจของเราถ้าขาดการท�ำนุบำ� รุงดูแลรักษา
ก็จะมีความสุขน้อย มีความอิม่ มีความพอน้อย จะมีความอยาก มีความหิว
มีความทุกข์ ความต้องการมาก ถ้าเราดูแลรักษาใจได้มากเท่าไหร่
ความสุข ความอิ่ม ความพอใจ ก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้น ความทุกข์
ความวุ่นวายใจก็จะมีน้อยลงไป
ดังนัน้ เราจึงต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นอาหารของใจ อะไรเป็นอาหาร
ของกาย อะไรเป็นคุณกับใจ อะไรเป็นโทษกับใจ เราก็รวู้ า่ อะไรทีเ่ ป็นคุณ
เป็นโทษกับร่างกาย เรารู้ว่าสิ่งที่เป็นโทษกับร่างกาย เราก็ไม่เอาเข้ามา
รับประทาน เช่น เราไม่รับประทานอาหารที่เสียแล้ว ของบูดแล้ว หรือ
สารพิษต่างๆ เราก็จะไม่รับประทาน น�้ำดื่มก็ต้องเป็นน�้ำดื่มที่สะอาด
ถ้าเป็นน�้ำดื่มที่สกปรกขุ่นมัว เราก็ไม่ดื่ม เช่นเดียวกับสิ่งที่เป็นคุณกับ
สิง่ ทีเ่ ป็นโทษกับจิตใจก็มเี หมือนกัน สิง่ ทีเ่ ป็นคุณ ก็คอื บุญและกุศลทีเ่ รา
ได้มาบ�ำเพ็ญกัน สิ่งที่เป็นโทษกับจิตใจ ก็คือการเสพ รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ นั่นเอง เช่น การดู การดื่ม การกิน การเที่ยว
ทีเ่ กินความจ�ำเป็นเกินความต้องการของร่างกาย แทนทีจ่ ะเป็นคุณมากขึน้
กลับกลายเป็นโทษขึ้นมาเพราะร่างกายก็ไม่ต้องการ ใจก็ไม่ต้องการ
เพราะสิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้ใจมีแต่ความหิว มีแต่ความอยากมากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ
ต่อให้เราได้ดไู ด้ฟงั ได้เทีย่ วมากน้อยเพียงไรก็ตาม ใจก็ยงั ต้องการทีจ่ ะดู
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ที่จะฟัง ที่จะเที่ยว มากขึ้นไปอีก ไม่ได้ท�ำให้มันน้อยลงไป แต่สิ่งที่จะท�ำ
ให้ใจของเรามีความสุข มีความอิม่ และไม่มคี วามหิวกับการอยากไปเทีย่ ว
ไปดื่ม ไปกิน ก็คือการท�ำบุญให้ทาน เพราะการท�ำบุญให้ทานนี้เป็น
อาหารของใจ เวลาท�ำบุญให้ทานแล้วใจของเราจะมีความสุข มีความ
อิ่มเอิบใจ ถ้าเราท�ำแล้วยังไม่เกิดความสุข ความอิ่มเอิบใจ ก็แสดงว่า
ยังท�ำไม่มากพอ เหมือนกับการรับประทานอาหาร ถ้ารับประทานอาหาร
เพียงค�ำสองค�ำก็จะไม่ท�ำให้เกิดความอิ่มขึ้นมาได้ ฉันใด การท�ำบุญ
ให้ทานก็ต้องท�ำให้มากถึงจะสามารถท�ำให้เกิดความสุข เกิดความ
อิ่มเอิบใจขึ้นมาได้
ค�ำว่ามากของแต่ละคนนี้ก็ไม่เท่ากันเพราะแต่ละคนมีมากน้อย
ต่างกัน ค�ำว่ามากของแต่ละคนก็หมายถึงว่า ท�ำเท่าที่เราจะท�ำได้ เท่าที่
เรามีสว่ นทีเ่ ป็นส่วนเกิน ส่วนทีเ่ ราไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเอามาใช้ดแู ล
รักษาร่างกาย ส่วนนัน้ เราก็เอามาท�ำบุญให้ทานได้ แทนทีจ่ ะเอาเงินส่วนนี้
ไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยซึ่งเป็นเหมือนกับยาพิษให้กับจิตใจ เราก็ไป
ซื้ออาหารมาให้กับจิตใจด้วยการท�ำบุญให้ทาน
นีค่ อื วิธที จี่ ะท�ำให้ใจของเรามีความสุข และการทีจ่ ะท�ำให้เกิดความสุข
เราก็ตอ้ งท�ำให้ถกู ด้วย เพราะการท�ำบุญให้ทานทีจ่ ะท�ำให้เกิดความสุขใจ
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ความอิ่มใจขึ้นมา ต้องท�ำด้วยความบริสุทธิ์ใจ คือไม่ท�ำเพื่อหวังผล
ตอบแทนจากผูร้ บั เราให้อะไรกับใครไป ช่วยเหลือใครไป เราไม่ตอ้ งการ
ผลตอบแทนจากผู้ที่ได้รับของจากเราหรือได้รับความช่วยเหลือจากเรา
เราต้องการช่วยเขาจริงๆ ให้เขามีความสุข ให้เขามีความทุกข์นอ้ ยลงไป
เราให้อย่างนี้ถึงจะท�ำให้เรามีความสุขใจ มีความอิ่มเอิบใจ ต้องให้ด้วย
ความบริสุทธิ์ อย่าไปหวังผลตอบแทนจากผู้รับ เช่น ให้แล้วหวังว่าเขา
จะเคารพนับถือเรา หวังว่าเขาจะมีความส�ำนึกในบุญในคุณ หวังว่าเขา
จะตอบแทนเราด้วยวิธใี ดวิธหี นึง่ ถ้าอย่างนีเ้ รียกว่าไม่ได้เป็นการท�ำบุญ
เป็นการซื้อขาย เป็นการแลกเปลี่ยน
บุญนีจ้ ะต้องเกิดจากการให้โดยทีไ่ ม่หวังผลตอบแทน มุง่ ประโยชน์
และสุขให้กับผู้ที่เราตั้งใจจะให้เท่านั้น ส่วนเขาจะมีความรู้สึกขอบอก
ขอบใจ ส�ำนึกในบุญในคุณหรือไม่ อย่างนีไ้ ม่ใช่หน้าทีข่ องเรา ไม่ใช่เรือ่ ง
ของเรา มันเป็นเรือ่ งของผูร้ บั เขาจะมีจติ ส�ำนึกหรือไม่นนั้ ก็เป็นอีกเรือ่ งหนึง่
ถ้าเราท�ำบุญอย่างนีเ้ ราก็จะมีความสุขใจ มีความอิม่ เอิบใจ ดังนัน้ เวลา
ท�ำบุญขอให้เรามองมาทีใ่ จของเรา อย่าไปท�ำบุญเพือ่ หวังผล ถึงแม้จะ
ไม่ได้หวังผลจากผูท้ รี่ บั ก็ตาม เช่น หวังว่าท�ำบุญแล้วจะให้สงิ่ ต่างๆ ในชีวติ
ของเรานั้นดีขึ้น เพราะอาจจะไม่ดีขึ้นทันทีตามที่เราต้องการก็ได้
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การท�ำบุญให้ทานนี้มีอานิสงส์ คือท�ำให้เรามีความสุขในเบื้องต้น
และมีสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเราต่อไปในภายภาคหน้า จะช้าหรือเร็วนี้
ไม่สามารถที่จะไปก�ำหนดได้ ถ้าเราท�ำบุญแล้วเราเห็นว่าชีวิตของเรา
ไม่ดีขึ้น เราก็อาจจะเกิดความท้อแท้ ไม่อยากจะท�ำเพราะคิดว่าท�ำแล้ว
ไม่ได้ผล ความจริงผลที่เราได้รับนั้นเราได้รับอยู่แล้วในเบื้องต้นก็คือ
ความรู้สึกภายในใจ ใจมีความสุข มีความอิ่ม มีความพอ มีความภูมิใจ
นี่เป็นผลที่เราได้รับแล้วในเบื้องต้น ส่วนผลที่จะได้รับต่อไปคืออาจจะมี
ผูอ้ นื่ เห็นคุณค่าของการท�ำความดีของเรา ก็ให้การสรรเสริญยกย่องหรือ
ให้รางวัล อย่างนีเ้ ป็นผลทีไ่ ม่แน่นอน อาจจะเกิดขึน้ ก็ได้ อาจจะไม่เกิดขึน้
ก็ได้ เป็นผลทีเ่ ราไม่ควรจะไปหวัง หรือผลทีจ่ ะท�ำให้เราได้มคี วามร�ำ่ รวย
ขึ้นมาต่อไป ผลนี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดในชาตินี้ก็ได้ แต่จะเป็นผลที่เกิดขึ้น
ในชาติตอ่ ไป เช่น เราตายจากโลกนีไ้ ปแล้ว ถ้าเราได้ทำ� บุญให้ทานไว้มาก
เวลาเราไปเกิดในชาติหน้า เราก็จะมีสมบัติข้าวของเงินทองรอเราอยู่
เช่น ได้ไปเกิดเป็นลูกของเศรษฐี อย่างนี้เป็นต้น
นีเ่ ป็นอานิสงส์ทเี่ กิดขึน้ จากการท�ำบุญให้ทานทีจ่ ะตามมา เราจะหวัง
หรือไม่หวังก็ตาม มันก็เป็นผลที่จะตามมา เพียงแต่ว่ามันอาจจะช้าหรือ
อาจจะเร็ว อาจจะเกิดขึน้ ในชาตินหี้ รืออาจจะเกิดขึน้ ในชาติตอ่ ไป เรือ่ งนี้
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เราจึงต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามวาระของเขา เหมือนกับการปลูก
ต้นไม้ เมื่อเราปลูกแล้ว เราก็ต้องรอให้ต้นไม้เจริญเติบโตก่อนที่จะ
ออกดอกออกผลออกมา ต้นไม้แต่ละชนิดก็มเี วลาไม่เหมือนกัน บางชนิด
ก็โตเร็วออกผลเร็ว บางชนิดก็โตช้าออกผลช้า แต่เป็นสิง่ ทีเ่ ราไปคาดไป
เคี่ยวเข็ญไม่ได้ ต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขา ข้อส�ำคัญ
ขอให้เรามองดูผลทีเ่ กิดทีใ่ จของเราจะดีกว่า เวลาเราท�ำบุญให้ทานแล้ว
ใจของเราจะมีความสงบ มีความเย็น มีความสุข มีความอิ่ม มีความพอ
นีเ่ ป็นผลทีด่ ที สี่ ดุ แล้ว ส่วนผลอย่างอืน่ ทีจ่ ะตามมาทีหลังนัน้ มาก็ได้ไม่มา
ก็ได้ เพราะถ้าเรามีความสุขใจแล้ว เราก็จะไม่มีความรู้สึกวุ่นวายหรือ
ทุกข์ไปกับเรื่องราวต่างๆ จะมีใครสรรเสริญ มีใครให้รางวัลหรือไม่
ก็จะไม่รู้สึกอะไร เหมือนกับคนที่รับประทานอาหารอิ่มแล้ว จะมีอาหาร
มาเพิ่มทีหลังอีกหรือไม่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะได้รับประทานอาหาร
อิ่มพอแล้วนั่นเอง
นี่คือการดูแลรักษาใจของเราด้วยการท�ำบุญให้ทาน ซึ่งการให้นี้
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
ได้นำ� เอามาถวายให้กบั พระภิกษุสามเณร เรียกว่าวัตถุทาน สิง่ ของต่างๆ
ที่ท�ำด้วยวัตถุนี้เรียกว่าวัตถุทานทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นอาหารบิณฑบาต
จีวร เสนาสนะ กุฏิ วิหาร โบสถ์ เจดีย์ เรียกว่าเป็นวัตถุทาน เช่นเดียว
กับยารักษาโรคต่างๆ เหล่านี้อยู่ในวัตถุทาน เป็นทานที่จ�ำเป็นเพราะ
จะช่วยดูแลให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดขาดวัตถุทานคือ
ขาดปัจจัย ๔ ก็จะไม่สามารถด�ำรงชีวติ ต่อไปได้ การให้วตั ถุทานจึงเป็น
เหมือนกับการให้ชวี ติ กับผูอ้ นื่ ให้การสนับสนุนให้ผอู้ นื่ ได้มชี วี ติ อยูต่ อ่ ไปได้
ต่อไปข้างหน้าถ้าเกิดเราไปตกทุกข์ได้ยาก เราก็จะมีผู้อื่นคอยดูแลเรา
เพราะอานิสงส์ที่เราได้ท�ำไว้ เราได้เคยช่วยเหลือเคยสนับสนุนชีวิตของ
ผู้อนื่ พอเวลาทีเ่ ราไปตกทุกข์ได้ยากขาดแคลนในเรื่องปัจจัย ๔ เราก็จะ
มีผู้มาช่วยเหลือเรา ดูแลให้เรามีปัจจัย ๔ ไม่อดอยากขาดแคลน
ส่วนทานชนิดที่ ๒ ก็คือ วิทยาทาน ก็คือความรู้ที่เรามีอยู่ในตัวเรา
เรามีวิชาความรู้อะไร เราก็เอาไปแจกจ่ายให้กับผู้อื่นได้ ถ้าเรารู้จักพูด
ภาษาอังกฤษ เราก็สามารถน�ำเอาภาษาอังกฤษนี้ไปสอนให้กับผู้ที่เขา
อยากจะเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเขาจะได้พูดได้อ่านภาษาอังกฤษได้
โดยที่เราไม่ไปคิดเงินคิดทองจากการสั่งสอนของเรา อย่างนี้ก็เรียกว่า
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เป็นการท�ำบุญให้ทานเหมือนกัน เพราะบางทีเราอาจจะไม่มีเงินทอง
พอที่จะน�ำเอาไปแจกจ่าย ไปซื้อข้าวของให้กับผู้อื่นได้ แต่เรามีวิชา
ความรู้ เราก็เอาวิชาความรูน้ ไี้ ปสอนผูอ้ นื่ อาจจะไปสมัครเป็นอาสาสมัคร
ขององค์กรสาธารณประโยชน์ที่เขามีการช่วยเหลือคนยากไร้ที่ไม่มี
วิชาความรู้ เราก็ไปช่วยสอนวิชาที่เรารู้ให้กับเขา เพื่อเขาจะได้มีความรู้
เพือ่ จะได้นำ� เอาไปเป็นเครือ่ งมือท�ำมาหากินต่อไป ต่อไปในภายภาคหน้า
ถ้าเราไปเกิดในที่ๆ เราไม่มีความสามารถที่จะหาวิชาความรู้ได้ เช่น
พ่อแม่อาจจะยากจน ไม่สามารถส่งเราเรียนหนังสือได้ แต่ถ้าเราเคย
ให้วิทยาทานกับผู้อื่น เราก็อาจจะมีผู้อื่นให้ทุนการศึกษากับเราก็ได้
ให้เราได้ไปเรียนหนังสือได้จบชั้นสูงๆ นี่ก็เป็นอานิสงส์ของการให้
วิทยาทาน
ทานชนิดที่ ๓ ก็คือ อภัยทาน อภัยทานก็คือการให้อภัยผู้อื่นเวลา
ที่ผู้อื่นเขาล่วงละเมิดท�ำให้เราเกิดความเจ็บช�้ำน�้ำใจ ท�ำให้เกิดความ
เสียหายกับทรัพย์สนิ หรือร่างกายของเรา แทนทีเ่ ราจะเอาโทษโกรธแค้น
โกรธเคืองเขา เราก็ให้อภัยเขาไป การให้อภัยจะท�ำให้เรามีความเย็นใจ
มีความสงบสุข เพราะว่าเวลาทีเ่ ราโกรธใคร เวลาทีเ่ ราอาฆาตพยาบาทใคร
ใจของเราจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา เป็นเหมือนไฟนรกที่เผาผลาญ
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จิตใจของเรา แต่ถา้ เราเอาน�ำ้ แห่งธรรมะคืออภัยทานนีม้ าดับไฟคือความ
รุ่มร้อนภายในใจของเราก็จะดับไป เมื่อดับแล้วเราก็มีความรู้สึกสบาย
เหมือนกับไม่มอี ะไรเกิดขึน้ เวลาใครเขาพูดอะไรท�ำอะไรแล้วท�ำให้เราโกรธ
เรารีบให้อภัยเขาทันที เมื่ออภัยเขาแล้ว ใจของเราจะเย็น ใจของเราจะ
สบาย แล้วก็จะไม่มเี รือ่ งตามมา ถ้าเราให้อภัยเขาไม่ได้ เราก็จะต้องไปพูด
ไปว่าไปท�ำสิ่งที่เกิดความเสียหายกับคนที่เขาท�ำให้เราโกรธ แล้วเขา
ก็จะโกรธ แล้วเขาก็จะกลับมาท�ำกับเราอีก ต่างคนก็ตา่ งท�ำกัน ก็จะมีแต่
ความเสียหาย มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความรุ่มร้อนเกิดขึ้น แต่ถ้าเราให้
อภัยได้ ใจของเราก็เย็น เขาก็ปลอดภัยจากการกระท�ำของเรา แล้วถ้าเขา
มีจติ ส�ำนึกขึน้ มา เขาก็อาจจะมีความรูส้ กึ ชืน่ ชมในตัวเราทีเ่ ราไม่ไปเอาโทษ
กับเขา ไม่ไปท�ำร้ายเขา และต่อไปในภายภาคหน้าถ้าเราเกิดไปพูดหรือ
ไปท�ำอะไรให้คนอื่นเขาเจ็บช�้ำน�้ำใจ เกิดความเสียหายขึ้นมา เขาก็อาจ
จะให้อภัยกับเราก็ได้ เนื่องจากเราเคยให้อภัยมาก่อนนั่นเอง สิ่งเหล่านี้
มันจะย้อนกลับมาหาเรา ดังสุภาษิตทีพ่ ดู ไว้วา่ “ให้ทกุ ข์แก่ทา่ น ทุกข์นนั้
ย่อมกลับมาหาเรา” และ “ให้ความสุขแก่ทา่ น ความสุขนัน้ ก็จะกลับมา
หาเรา” ขอให้เราเชื่อว่าเป็นความจริง หลักกรรมเป็นอย่างนี้ “ท�ำดีได้ดี
ท�ำชัว่ ได้ชวั่ ” “ให้ทกุ ข์กบั ผูอ้ นื่ ก็ตอ้ งได้รบั ทุกข์กลับมา” “ให้ความสุขกับ
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ผูอ้ นื่ ก็จะได้ความสุขกลับมา” เช่น เราให้อภัยก็เท่ากับให้ความสุขกับผูอ้ นื่
ผู้อื่นแทนที่เขาจะต้องมาทุกข์มาหวาดกลัวกับความอาฆาตพยาบาท
ความแค้นของเรา เวลาเราให้อภัยเขาแล้ว เขาก็สบายใจ เขาก็มีความ
สุขใจ เมื่อเขามีความสุขใจ เราก็มีความสุขใจ เพราะเราให้อภัยเขาได้
เมื่อให้อภัยแล้ว ไฟคือความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทก็จะดับไป เราก็
จะมีความสุขใจ มีความสบายใจ
ส่วนทานชนิดที่ ๔ คือ ธรรมทาน ธรรมทานนี้คือการให้ธรรมะ
ซึง่ ต่างจากความรูท้ างวิทยาทาน วิทยาทานนีเ้ ป็นความรูท้ เี่ กีย่ วกับวิชาต่างๆ
ในโลกนีท้ เี่ ราสามารถน�ำเอาไปใช้เป็นเครือ่ งมือท�ำมาหากินได้ แต่ธรรมะ
เป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นความรูท้ มี่ ไี ว้เพือ่ ดับความทุกข์ภายในใจ
ของเรา ถ้าเรามีธรรมะแล้ว ใจของเราจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายกับเรื่อง
ต่างๆ เวลาเกิดอะไรขึน้ มาก็สามารถท�ำใจได้ เช่น พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า
เราเกิดมาแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็ว
แม้กระทั่งสังขารร่างกายของเรา ก็ต้องจากเราไปเหมือนกัน เวลาเรา
มาเกิด เราก็มาตัวเปล่าๆ มากับบุญกับกรรม แล้วก็มาได้ร่างกายเป็น
สมบัติ เมื่อโตขึ้นก็ได้อาศัยร่างกายนี้ท�ำมาหากิน ก็ได้สมบัติอย่างอื่น
ตามมา ได้สามี ได้ภรรยา ได้บุตร ได้ธิดา แต่เมื่อเราแก่ไปแล้วตายไป
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ในที่สุด ร่างกายนี้เราก็ต้องทิ้งมันไป ใจของเราก็ต้องไปแบบตัวเปล่าๆ
เอาสมบัติต่างๆ ในโลกนี้ไปไม่ได้
นี่คือธรรมะ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราพิจารณา
ให้เราร�ำลึกอยู่เรื่อยๆ ว่าเราเกิดมาแล้ว ย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา
ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ย่อมมีความตายเป็นธรรมดา
ย่อมมีการพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา ไม่มใี ครสามารถทีจ่ ะอยูเ่ หนือ
สิง่ เหล่านีไ้ ด้ แต่ผทู้ รี่ แู้ ล้วท�ำใจ คือไม่ยดึ ไม่ตดิ ยอม ยอมเสีย ยอมปล่อย
คือไม่คิดไม่หวังที่จะให้อยู่ไปในโลกนี้ไปตลอดเวลา รู้ว่าร่างกายจะต้อง
เป็นอย่างนี้ก็ยอมรับความจริง เมื่อยอมรับความจริง เวลาร่างกายเป็น
อะไร ใจก็จะไม่เดือดร้อน ใจก็จะไม่มีความทุกข์ เวลาอยู่ในโลกนี้ เวลา
สูญเสียอะไรไป ก็จะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจ เพราะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมี
การพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา นี่คือธรรมะ
ถ้าเรามีธรรมะอย่างนีอ้ ยูใ่ นใจ เราจะมีเกราะคุม้ กันไม่ให้มคี วามทุกข์
เข้ามาเหยียบย�่ำท�ำลายจิตใจของเรา แล้วถ้าเราเอาธรรมะนี้ไปสั่งสอน
ผู้อื่น ผู้อื่นเขาก็จะได้มีเกราะคุ้มครองจิตใจเขาเช่นเดียวกัน ท�ำให้เขา
อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวาย ไม่เศร้าโศกเสียใจกับการ
พลัดพรากจากกัน
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นี่คือธรรมทานซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “การให้ธรรมะนี้เป็น
ทานทีเ่ หนือทานทัง้ หมด การให้ธรรมทานชนะการให้ทงั้ ปวง” เพราะว่า
ไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากับการอยู่อย่างไม่มีความทุกข์นั่นเอง ต่อให้มี
สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไร ก็ยังไม่สามารถอยู่เหนือความ
ทุกข์ได้ แต่ถ้ามีธรรมะอยู่ในใจแล้ว จะสามารถอยู่เหนือความทุกข์ได้
ทั้งหมด นี่คือความวิเศษของธรรมะ
ถ้าเรายังไม่มีธรรมะอยู่ในใจของเรา แต่เราได้อ่านหนังสือที่เรา
เห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ และเราอยากจะช่วยเผยแผ่หนังสือนี้ให้กับ
ผูอ้ นื่ ได้มโี อกาสได้ศกึ ษาได้อา่ น เราก็สามารถท�ำบุญร่วมพิมพ์หนังสือได้
ก็ถอื ว่าเป็นธรรมทาน เป็นการให้ธรรมะเหมือนกัน เพียงแต่วา่ เราไม่ได้
ให้จากใจของเรา เพราะเรายังไม่มธี รรมะอยูใ่ นใจของเรา แต่เรามีปจั จัย
คือเงินทองพอทีจ่ ะเอามาพิมพ์หนังสือเพือ่ แจกจ่ายให้กบั ผูอ้ นื่ ได้ ก็ถอื ว่า
เป็นการท�ำธรรมทานเหมือนกัน
นี่คือการท�ำนุบ�ำรุงรักษาใจด้วยการท�ำบุญให้ทานซึ่งมีอยู่ ๔ ชนิด
ด้วยกันทีเ่ ราสามารถให้ได้ คือ วัตถุทาน วิทยาทาน อภัยทาน และธรรม
ทาน เราสามารถให้สง่ิ เหล่านีไ้ ด้ถา้ เรามีอยูใ่ นตัวเรา ถ้าเราไม่มกี ไ็ ม่ตอ้ ง
เดือดร้อน ไม่ต้องกังวล เพราะว่าเรามีอย่างอื่นที่เราสามารถให้กับใจ
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ของเราได้ เช่น การรักษาศีล ถ้าเราไม่มีเงินทอง เราไม่มีวิชาความรู้
เราไม่มีธรรมะ เราก็ให้อภัยทานได้ ด้วยการมีศีล คือเราจะไม่ไป
เบียดเบียนผู้อื่น อย่างนี้ก็เป็นการให้เหมือนกันก็คือให้อภัย ให้อภัยทาน
จึงอยากจะฝากเรือ่ งการท�ำบุญให้ทานทีเ่ ป็นเครือ่ งท�ำนุบำ� รุงดูแลรักษาใจ
เป็นอาหารใจ ให้ทา่ นได้นำ� ไปพินจิ พิจารณาและปฏิบตั เิ พือ่ ประโยชน์สขุ
ที่จะตามมาต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณ
พระศรีรตั นตรัยมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุญกุศลทีท่ า่ นได้มา
บ�ำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทา่ นมีแต่ความสุขและความเจริญ
ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ โดยทั่วหน้ากันเทอญ
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติ
ตามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ซึง่ เปรียบเหมือนแสงสว่างในทีม่ ดื
ทีจ่ ะน�ำพาชีวติ ของพวกเราให้ดำ� เนินไปสูท่ ศิ ทางทีเ่ ราทุกคนปรารถนากัน
นั่นก็คือสู่ความร่มเย็นเป็นสุข สู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
สู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลาย อันเกิดจากการที่เราศึกษาได้ยิน
ได้ฟงั พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม�ำ่ เสมอ แล้วก็นำ� เอาสิง่
ที่ได้ยินได้ฟังไปประพฤติไปปฏิบัติ เพราะสิ่งต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรง
สั่งสอนนั้นล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้น ล้วนมีคุณมีประโยชน์กับผู้ปฏิบัติ
สิ่งที่ไม่ดีก็ทรงสอนให้หลีกเลี่ยง ให้หลบ ให้ละ ให้ตัด ให้เว้น สิ่งที่ดี
ก็ทรงสอนให้สร้าง ให้ปฏิบัติ ให้บ�ำเพ็ญ ให้มีมากยิ่งขึ้น
ถ้าผูฟ้ งั ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วมีศรัทธาความเชือ่ ก็จะน�ำเอาไปปฏิบตั ติ อ่ ไป
ถ้าไม่มศี รัทธาความเชือ่ ก็จะไม่ได้เอาไปปฏิบตั ิ แต่การเชือ่ พระพุทธเจ้า
นี้เป็นการเชื่อที่เราไว้วางใจได้ เพราะมีผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้ามาเป็น
จ�ำนวนมากแล้ว และได้รบั ประโยชน์จากการเชือ่ ฟังพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า เพราะเมือ่ เกิดความเชือ่ ฟังแล้วก็จะมีวริ ยิ ะ ความอุตสาหะ
ความพากเพียรทีจ่ ะปฏิบตั ิ เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้วก็จะเห็นผล เมือ่ เห็นผลแล้วก็จะ
ท�ำให้เกิดมีศรัทธาความเชือ่ เกิดมีวริ ยิ ะ ความอุตสาหะ ความพากเพียร
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มากยิ่งขึ้น ท�ำให้มีความกล้าหาญ ความอดทน ที่จะศึกษาและปฏิบัติ
ธรรมที่ยากขึ้นไปตามล�ำดับ จนในที่สุดก็จะสามารถไปถึงจุดสูงสุด
ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายไปถึงได้ นั่นก็คือพระนิพพาน
ที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ที่สิ้นสุดของความทุกข์ทั้งปวง เป็นที่
มีแต่บรมสุข ปรมัง สุขัง นี่เป็นรางวัลของผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อใน
พระบรมศาสดาและมีวริ ยิ ะ ความอุตสาหะ ความพากเพียร ทีห่ มัน่ ศึกษา
หมั่นปฏิบัติไปเรื่อยๆ จนกว่าจะบรรลุถึงเป้าหมาย
ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ราควรทีจ่ ะสร้างให้เกิดขึน้ ก็คอื ศรัทธา การทีจ่ ะท�ำให้
มีศรัทธาเกิดขึ้นได้ก็ต้องได้ยินได้ฟังพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
และต้องเป็นพระธรรมค�ำสอนจริงๆ ถ้าได้ยนิ จากผูท้ ไี่ ม่รจู้ ริงไม่เห็นจริง
ก็อาจจะสอนไม่ถูกต้องตามหลักความจริง ถ้าสอนไม่ถูกต้องแล้ว ผู้ฟัง
ก็จะเกิดความลังเลสงสัย จะไม่แน่ใจ ไม่มีความมั่นใจ ไม่กล้าตัดสินใจ
ลงไปว่าจะเชื่อดีหรือไม่ แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากท่านผู้ที่รู้จริง
เห็นจริงคือได้ศึกษามาก่อน และได้น�ำเอาไปประพฤติปฏิบัติจนบรรลุ
เห็นผลอย่างชัดเจนแล้ว จึงน�ำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้อื่นอีกต่อไป
ถ้าได้ยินได้ฟังจากท่านเหล่านั้นก็จะเกิดความเลื่อมใส เกิดศรัทธา
ความเชื่อ
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การฟังธรรมจึงเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นและต้องฟังจากผูท้ รี่ จู้ ริงเห็นจริงด้วย
จึงเป็นธรรมดาของผู้ที่ฉลาดผู้ที่รู้จักแยกแยะว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
ต้องแสวงหา ต้องเลือกหาพระ หาครูบาอาจารย์ที่สามารถจะสอนให้
เกิดศรัทธา ให้เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาได้ สมมติว่าถ้าเราไปฟังกับ
พระรูปหนึ่งแล้วเราไม่รู้สึกว่าเกิดศรัทธาขึ้นมา เราก็ควรที่จะหาพระ
รูปอื่นต่อไป ลองไปฟังหลายๆ รูป หลายๆ องค์ด้วยกัน จนกว่าจะพบ
พระที่สอนแล้วท�ำให้เราเกิดศรัทธาความเชื่อได้ หรือถ้าเรามีปัญญาที่
จะศึกษาของเราเอง ก็ให้ค้นคว้าหาดูในพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎกนีเ้ ป็นหลักธรรมค�ำสอนทีเ่ ป็นหลัก ได้รบั การถ่ายทอด
มาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไป การถ่ายทอด
มาในเบื้องต้นก็เป็นการถ่ายทอดทางปาก คือท่องจ�ำกันมาแล้วก็น�ำเอา
มาสอนต่อกันจนได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ได้มีการจารึก
เป็นตัวอักษรเป็นหนังสือขึ้นมา ซึ่งเป็นหลักธรรมค�ำสอนที่มีความจริง
มีความตรงกับความจริงทีเ่ ราสามารถทีจ่ ะยึดเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ของเราได้ ถ้าเราไม่สามารถหาครูบาอาจารย์ทจี่ ะสอนให้เราเกิดศรัทธา
ขึ้นมาได้ ก็ขอให้เราอ่านพระไตรปิฎกดู อ่านหนังสือที่คัดออกมาจาก
พระไตรปิฏก พระไตรปิฎกนี้ถึงแม้จะมีเป็นจ�ำนวนมากถึง ๘๔,๐๐๐
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พระธรรมขันธ์ก็ตาม แต่ทุกบททุกค�ำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนไป
ที่จุดเดียวกัน ก็คือสอนไปสู่วิธีการดับทุกข์เท่านั้น ไม่มีอย่างอื่น ถ้าเรา
อ่านแล้วเราสามารถน�ำเอามาปฏิบตั กิ บั กาย วาจา ใจ ของเราได้ ท�ำให้เรา
ดับความทุกข์ ความวุ่นวายใจของเราได้ ก็แสดงว่าใช้ได้ แต่ถ้ามีโอกาส
ได้พบกับผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมแล้ว ได้ศึกษาได้ยินได้
ฟังจากท่านก็จะช่วยเสริมความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากในหนังสือ เพราะ
ท่านมีประสบการณ์ ท่านรู้จักทางลัด ท่านสามารถสอนให้เราได้ไปสู่
เป้าหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเราอ่านจากหนังสือ เราก็ตอ้ งค่อยๆ
คล�ำไป ค่อยๆ ทดลองไปทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะพาเราไปถึงจุดหมาย
ปลายทางได้
ดังนัน้ ไม่วา่ เราจะอ่านจากในหนังสือก็ดี หรือจากการได้ยนิ ได้ฟงั
ก็ดี เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับการด�ำเนินส�ำหรับการบ�ำเพ็ญไป
ในทางของพระพุทธศาสนา จ�ำเป็นต้องมีการศึกษาในเบื้องต้น เพราะ
การศึกษาเป็นเหมือนกับการดูแผนที่ เหมือนกับเวลาทีเ่ ราจะเดินทางไป
สูท่ ใี่ ดทีห่ นึง่ ทีเ่ ราไม่เคยไป เราก็ตอ้ งหาแผนทีม่ าเปิดดูเพือ่ เราจะได้รวู้ า่
จะเดินไปในทิศทางใด ถ้าไม่มีแผนที่ เราก็จะต้องเดาเอา
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สมมติว่าที่เราต้องการนั้นอยู่ทิศเหนือ 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�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าก็จำ� เป็นจะต้องมีการศึกษา มีหนังสือ มีครูมอี าจารย์ เพือ่ ที่
จะได้ไม่พาให้เราหลงทาง
ตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันว่าการนั่งสมาธิต้องมีครูบาอาจารย์
เพราะไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นบ้าไปได้ นั่นก็เป็นเพราะผู้ที่ปฏิบัตินั้น
หลงผิดคิดไปต่างๆ นานา จนกลายเป็นคนบ้าไป แต่ไม่ได้หมายความว่า
การปฏิบัติสมาธิแล้วจะท�ำให้คนเป็นคนบ้า การปฏิบัติสมาธิปฏิบัติ
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วิปสั สนานัน้ ถ้าปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธที ถี่ กู ต้องแล้ว จะท�ำให้ไปถึงพระนิพพานได้
จะท�ำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ แต่คนที่ปฏิบัติแล้วเป็นบ้า
ไปนัน้ ก็เป็นเพราะเขาไม่มคี รูบาอาจารย์ หรือมี ก็ดอื้ รัน้ ไม่เชือ่ ฟัง เป็นคน
ที่มีทิฐิ มีความเห็นมีความเชื่อตนเองเพียงอย่างเดียว เชื่อความคิดของ
ตนเอง อย่างนี้ก็อาจจะท�ำให้เป็นคนบ้าไปได้ หรืออาจจะท�ำให้ปฏิบัติ
หลงทางไปได้ ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง
ดังนัน้ การมีหนังสือก็ดหี รือมีครูบาอาจารย์กด็ ี จึงเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น
อย่างยิง่ ต่อการปฏิบตั พิ ระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เพือ่ เราจะได้ไม่
กลายเป็นคนบ้าหรือหลงทางไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทางทีเ่ ราต้องการไป
เช่นยกตัวอย่างในสมัยพระพุทธกาลก็มอี งคุลมิ าล องคุลมิ าลก็มอี าจารย์
แต่มอี าจารย์ทไี่ ม่ซอื่ สัตย์ตอ่ ลูกศิษย์ มีอาจารย์ทหี่ ลอกลูกศิษย์ให้เดินไป
ในทางทีผ่ ดิ โดยสอนองคุลมิ าลว่า ถ้าอยากจะบรรลุธรรมแล้วต้องฆ่าคน
๑,๐๐๐ คนถึงจะบรรลุธรรมได้ แต่เป็นบุญขององคุลิมาลที่ได้ไปเจอ
พระพุทธเจ้า องคุลิมาลพยายามที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ไม่สามารถจะ
ท�ำได้เพราะบารมีของพระพุทธเจ้าทรงคุ้มครองพระพุทธเจ้าไว้ และ
พระเมตตาของพระพุทธเจ้าได้โปรดองคุลมิ าลให้มดี วงตาสว่างขึน้ ให้เห็น
การกระท�ำของตนว่าเป็นการหลงทาง เป็นการไปในทางที่ผิด โดยทรง
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ตรัสบอกองคุลิมาลว่า “เราได้หยุดแล้ว เธอต่างหากที่ยังไม่ได้หยุด”
นี่เป็นค�ำตอบที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสต่อองคุลิมาลตอนที่องคุลิมาล
พยายามไล่ตามพระพุทธเจ้า ไล่เท่าไหร่กไ็ ล่ไม่ทนั จึงต้องตะโกนออกไป
ว่า “ขอให้ทา่ นหยุดเสียที เราวิง่ ตามท่านไม่ทนั ” พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า
“เราได้หยุดแล้ว เธอซิยังไม่ได้หยุด” ก็ท�ำให้เกิดความคิดขึ้นมาว่าท่าน
หมายความว่าอย่างไร จึงถามไปว่าจะหยุดได้อย่างไรในเมื่อวิ่งขนาดนี้
ยังตามพระพุทธองค์ไม่ได้เลย แล้วพระพุทธองค์ว่าหยุดได้อย่างไร
พระพุทธองค์ก็ทรงตอบว่า “เราได้หยุดจากความโลภ ความโกรธ
ความหลงแล้ว” เมือ่ ได้ยนิ อย่างนัน้ องคุลมิ าลก็เกิดความเข้าใจว่าตนนัน้
ก�ำลังหลงทาง ตนยังมีความโลภ ยังมีความโกรธอยู่ โลภอยากจะ
บรรลุธรรมด้วยการเข่นฆ่าผู้อื่น ก็ต้องมีความโกรธแค้นอยู่ภายในใจ
นี่จึงท�ำให้องคุลิมาลได้กลับตัว และหยุดความโลภ หยุดความโกรธ
หยุดความหลง และได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในล�ำดับต่อมา
นี่คือประโยชน์ของการที่มีครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงอย่าง
พระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่สามารถพบกับพระพุทธเจ้าได้ในชาตินี้แล้ว
อย่างน้อยก็ยังมีสาวกของพระพุทธเจ้า มีพระสุปฏิปันโน พระปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบอยู่ตามป่าตามเขาที่เรายังสามารถพึ่งพิงอาศัยค�ำสอนของ
ท่านได้อยู่ แต่อยู่ที่ตัวเราที่จะต้องเสาะแสวงหา ต้องตะเกียกตะกายไป
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ต้องมีความอดทน และมีความกล้าหาญ เพราะพระดีๆ นั้นท่านเป็น
เหมือนเพชร ไม่ได้เป็นเหมือนก้อนหินทีม่ เี ต็มไปตามถนนหนทาง ท่านเป็น
เพชรที่เราจะต้องขุดต้องหา จึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่ายที่จะได้พบกับครูบา
อาจารย์ทดี่ ี และได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมค�ำสอนจากท่าน และได้ศกึ ษาปฏิบตั ิ
จากท่าน เพราะท่านจะไม่รบั ใครง่ายๆ ใครจะไปศึกษาปฏิบตั กิ บั ท่านนัน้
จะต้องแสดงความศรัทธา จะต้องแสดงความอุตสาหะวิริยะ ให้ปรากฏ
จนเป็นที่พอใจของท่านแล้วท่านถึงจะรับไปเป็นลูกศิษย์
ดังนัน้ ถ้าเราต้องการทีจ่ ะได้ครูบาอาจารย์ทดี่ ี เราก็ตอ้ งท�ำตัวของเรา
ให้ดี เราต้องมีศรัทธาความเชื่อ คือเราต้องเชื่อฟังค�ำสอนของท่าน
ไม่ว่าท่านจะสอนอะไรอย่างไร ถึงแม้ในความรู้สึกของเรา เราอาจจะ
คิดว่าไม่ถกู ก็ตาม แต่เมือ่ เรามีความศรัทธามีความตัง้ ใจทีจ่ ะศึกษาจาก
ท่านแล้ว เราก็ตอ้ งเชือ่ ฟังและท�ำตาม เพราะบางครัง้ บางคราวท่านก็สอน
เป็นการทดสอบจิตใจของเรานั่นเองว่าเรามีความเชื่อในตัวท่านจริง
หรือไม่ ถ้าเราเชื่อแล้ว เราก็ไม่ต้องลังเลสงสัย ถึงแม้ท่านให้เราไป
กระโดดเหวก็กระโดดไปเลย ไม่ตอ้ งกลัว ถ้าเรามีความเชือ่ อย่างนัน้ แล้ว
เชื่อได้ว่าไม่ช้าก็จะได้บรรลุธรรม ได้สิ่งที่เราปรารถนากัน แต่ถ้าเรายัง
มีความลังเลสงสัย ยังมีข้อโต้แย้งกับครูบาอาจารย์ ก็จะเป็นการเสีย
เวลาเปล่าๆ จะไม่เกิดประโยชน์อะไร เหมือนกับเราดูแผนทีแ่ ล้วเราก็ไป
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เถียงกับแผนทีว่ า่ แผนทีน่ ถี้ กู หรือไม่ หรือไปเถียงกับคนทีบ่ อกทางเราว่า
ถูกหรือไม่ทางทีเ่ ขาบอกเรา ถ้าอย่างนีก้ อ็ ย่าไปเสียเวลาถามให้เสียเวลา
อย่าไปเสียเวลาดูแผนที่ ก็เดินด�ำเนินไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราไป
ก็แล้วกัน จะได้ไม่ต้องไปรบกวนผู้อื่น จะได้ไม่ต้องไปทะเลาะวิวาทกัน
ให้เสียเวลาไปเปล่าๆ
แต่ถา้ เรายังต้องศึกษา เรายังต้องฟังจากผูอ้ นื่ อยู่ ก็ขอให้เราลด
มานะทิฐิของเราลงไป เก็บเอาไว้ความเห็นที่เรามีอยู่นั้น ขอให้เราเก็บ
เอาไว้ในลิ้นชักก่อน ขอให้เราท�ำใจให้ว่างๆ แล้วฟังในสิ่งที่ท่านสอน
แล้วลองน�ำเอาไปปฏิบัติดู เอาไปทดลองดูว่าได้ผลอย่างไรแล้วค่อยมา
ว่ากัน เหมือนกับรับยามาจากหมอแล้ว อย่าไปเถียงกับหมอว่าหายหรือเปล่า
ใช่แน่หรือเปล่ายาชนิดนี้กินเข้าไปแล้ว หมอไม่ได้หยิบยาผิดมาให้นะ
อย่างนี้หมอก็จะเบื่อ หมอก็ไม่อยากจะรักษาเรา เวลาหมอเขาวิเคราะห์
โรคของเราแล้ว หมอเขาก็พิจารณาหายาที่เหมาะสมกับโรคของเรา
สั่งยาให้กับเราแล้ว ถ้าเรายังสงสัยไม่รับประทาน เราก็จะไม่มีทางที่จะ
รักษาโรคให้หายไปได้ เราก็ต้องเชื่อหมอแล้วก็รับยานั้นไปรับประทาน
เมือ่ รับประทานหมดแล้ว ถ้าโรคยังไม่หายหรือไม่ดขี นึ้ เลยหรือกลับเลวลง
เราก็จะได้ไปบอกหมอได้ว่ายานี้ใช้ไม่ได้ กินเข้าไปแล้วไม่หาย แต่กลับ
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ก�ำเริบกลับทรุดลงไป เราต้องท�ำอย่างนีเ้ ราถึงจะไปพูดกับหมอได้ ฉันใด
สิ่งที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนเราให้เราปฏิบัติ เราก็ต้องปฏิบัติไปก่อน
อย่าเพิ่งไปลังเลสงสัย อย่าไปค้านท่านว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ เรายังไม่รู้
เลยว่าจะเป็นไปได้หรือไม่แล้วเราไปพูดอย่างนัน้ ท�ำไม เราต้องลองเอาไป
ปฏิบัติดูก่อน เมื่อปฏิบัติแล้วถ้ามันไม่ได้ผลจริงๆ เราก็จะได้ไปเล่าให้
ท่านฟัง แล้วท่านอาจจะแก้ปัญหาของเราได้ เพราะบางทีอาจจะเป็น
เพราะเราปฏิบตั ไิ ม่ถกู ก็ได้ ท่านสอนอย่างหนึง่ แต่เราฟังเป็นอีกอย่างหนึง่
แล้วไปปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง ผลที่จะปรากฏก็ไม่ปรากฏขึ้นมาก็ได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยสรุปแล้วก็คือ เราต้องมีผู้น�ำ มีครูมีอาจารย์
มีแผนที่ อย่าปฏิบตั แิ บบสุม่ สีส่ มุ่ ห้า อย่าปฏิบตั ไิ ปตามความรูส้ กึ นึกคิด
ของเรา เราต้องศึกษาแล้วก็นำ� เอาไปปฏิบตั ทิ ลี ะขัน้ ทีละตอน เพราะการ
ปฏิบตั ธิ รรมของพระพุทธเจ้านีเ้ ป็นเหมือนขัน้ บันไดทีเ่ ราจะกระโดดข้าม
ไปไม่ได้ เราต้องก้าวไปเป็นขัน้ ๆ ก่อน ถ้าไม่เช่นนัน้ แล้วเราจะไม่สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ เช่นเมือ่ สองวันก่อนก็มผี สู้ นใจทีจ่ ะขึน้ ไปภาวนาปฏิบตั อิ ยูบ่ นเขา
แต่ตนเองก็ยังไม่มีพื้นฐานในเรื่องการท�ำบุญให้ทาน ในเรื่องของการ
รักษาศีล แต่อยากจะปฏิบตั เิ พราะได้ยนิ ว่าการปฏิบตั ภิ าวนานีเ้ ป็นบุญมาก
เป็นบุญที่สูงสุด ถ้าภาวนาได้แล้วก็จะหลุดพ้นได้เลย ไม่ต้องเสียเวลา
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ไปท�ำบุญให้ทาน ไปรักษาศีล ให้ภาวนาเลย ก็เลยลองขึ้นไปอยู่ ขอไป
อยู่ไปนอนปฏิบัติ แต่อยู่ได้เพียงถึงแค่สามทุ่มก็เกิดความกลัวขึ้นมา
ไม่สามารถทนอยูต่ อ่ ไปได้ ต้องเรียกรถมารับกลับไปนอนทีโ่ รงแรมเพราะ
จิตใจยังไม่มีความมั่นคง มีสิ่งอะไรต่างๆ ปรากฏขึ้นในใจหลอกหลอน
ตนเองอยู่ตลอดเวลาจนทนไม่ได้
นีเ่ ป็นเพราะคิดว่าสามารถทีจ่ ะข้ามขัน้ ตอนได้ ไม่ตอ้ งท�ำบุญให้ทาน
ไม่ตอ้ งรักษาศีลมาก่อน ก็ไปภาวนาเลย พอภาวนาเข้าไปจริงๆ ก็ไม่มที าน
ไม่มีศีลเป็นเครื่องสนับสนุน จึงมีแต่สิ่งที่มาหลอกหลอนใจของตนเอง
ให้เกิดความหวาดกลัวจนไม่มสี ติพอทีจ่ ะภาวนาได้ นีก่ เ็ ป็นเพราะว่าท�ำไป
โดยไม่ได้ศึกษาจากผู้รู้มาก่อน ท�ำไปตามความรู้สึกนึกคิดของตน หรือ
ศึกษาบ้างได้ยินได้ฟังบ้างแต่ยังไม่ลึกซึ้ง ยังไม่ละเอียดพอ ยังไม่เข้าใจ
แล้วก็ท�ำไปตามความอยากของตน อยากจะไปให้ถึงเร็วๆ อยากจะ
บรรลุเร็วๆ ก็เลยขอข้ามขัน้ ตอนไปเลย เหมือนกับเด็กทีอ่ ยากจะเรียนจบ
อยู่ ป.๑ แล้วก็อยากจะจบ ม.๖ ก็ขอครูกระโดดชั้นขึ้นไปเรียน ม.๖ เลย
พอไปเรียนเข้าจริงๆ ก็เรียนไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้เรียนมาก่อน ไม่ได้
เรียน ป.๑ ป.๒ ม.๑ ม.๒ มาก่อน พอจะไปเรียน ม.๖ เพื่อที่จะให้จบ
เร็วๆ ก็ไม่มีทางเป็นไปได้
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ดังนั้น เวลาเราจะปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ขอให้เราศึกษาให้รกู้ อ่ นว่าตอนนีเ้ ราอยูใ่ นขัน้ ไหน เพราะการปฏิบตั ธิ รรมนี้
ท่านก็แบ่งเป็นขั้น ๓ ขั้นใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ทาน ศีล และภาวนา
ในเบือ้ งต้นเราก็ตอ้ งท�ำบุญให้ทาน เสียสละบริจาค ไม่ตระหนี่ ไม่หวงแหน
ในสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ และไม่อาศัยเงินทองเป็นเครื่องซื้อ
ความสุขให้กับเรา เช่น ไปเที่ยว ไปดูหนังฟังเพลง เอาเงินทองไปซื้อ
ข้าวของต่างๆ ที่ฟุ่มเฟือยไม่จ�ำเป็น แทนที่จะท�ำบุญท�ำทาน อย่างนี้
ก็ไม่มีทางที่จะไปภาวนาได้ ไม่มีทางที่จะรักษาศีลได้ เพราะใจมีแต่
ความโลภ ความอยากหาความสุขทาง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ก็ต้องหาเงินหาทองเพื่อที่จะไปซื้อความสุขเหล่านี้ ก็ไม่อยากจะท�ำบุญ
ให้ทานกับใครเพราะเสียดายเงินทองที่หามา เพราะต้องการที่จะเอา
เงินทองนี้ไปซื้อความสุขนั่นเอง
ดังนั้น ในเบื้องต้นเราต้องตัดความสุขที่เกิดจากการซื้อด้วยเงิน
ด้วยทองก่อน เช่น ความสุขจากการไปเที่ยว ไปดูหนังฟังเพลง ไปดื่ม
ไปรับประทาน ของต่างๆ เหล่านี้เราต้องลดลงไป แล้วเอาเงินที่เรา
ไม่ได้ไปใช้ซอื้ ความสุขนีม้ าท�ำบุญให้ทานมาสงเคราะห์ผอู้ นื่ ก่อน แล้วจึง
จะท�ำให้จติ ใจของเรามีความเมตตามีความกรุณา แล้วก็จะท�ำให้เรามีศลี
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ขึ้นมา เพราะเมื่อมีความเมตตากรุณาก็จะไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่น
จะมีจิตใจที่คิดดีหวังดีต่อผู้อื่น มีแต่ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น จิตใจก็จะ
สงบ เวลาภาวนาก็จะไม่มีสิ่งที่ไม่ดีมาหลอกหลอนจิตใจ เพราะจิตใจคิด
แต่ในเรื่องที่ดี มีแต่ความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่มี
อะไรมารบกวนในขณะทีต่ อ้ งไปอยูใ่ นป่าในเขา ไปอย่ใู นสถานทีส่ งบสงัด
วิเวก อยู่ตามล�ำพังของตน ถ้าไม่มีทานไม่มีศีลเป็นเครื่องสนับสนุนแล้ว
เวลาไปอยู่ก็จะปรากฏเรื่องของจิตหลอนมาหลอกตนเอง เพราะเคยคิด
ไม่ดี พูดไม่ดี ท�ำไม่ดี ต่อผูอ้ นื่ เพราะความเห็นแก่ตวั ความไร้เมตตากรุณา
นีจ้ ะท�ำให้จติ นัน้ สร้างภาพต่างๆ ทีน่ า่ กลัวขึน้ มาหลอกตนเองจนไม่สามารถ
ที่จะบ�ำเพ็ญจิตตภาวนาได้
ดังนัน้ จึงขอให้เราต้องบ�ำเพ็ญไปตามขัน้ ตอนของเราก่อน อย่าไป
กระโดดขัน้ แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถท�ำไปพร้อมๆ กันได้
เราสามารถท�ำไปได้พร้อมๆ กัน ทาน เราก็พยายามท�ำไป ศีล เราก็
รักษาไป ภาวนา เราก็ภาวนาไป แต่จะได้ผลมากน้อยเพียงไรก็ขนึ้ อยูก่ บั
ทานศีลที่เราท�ำไว้ว่ามีมากมีน้อย ถ้าท�ำน้อย ภาวนาก็จะได้ผลน้อย
ถ้าท�ำบุญท�ำทานมาก รักษาศีลมาก การภาวนาก็จะได้ผลมาก จะมี
อุปสรรคน้อย
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จึ ง ขอให้ ท ่ า นทั้ ง หลายจงศึ ก ษาร�่ ำ เรี ย น ไม่ ว ่ า จะจากหนั ง สื อ
พระไตรปิฎกหรือหนังสือที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกก็ดี หรือจาก
พระทีป่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบก็ดี ขอให้เราศึกษาจากท่านก่อน แล้วน�ำเอามา
ปฏิบตั ิ และดูกำ� ลังของเราว่าเราก�ำลังอยูข่ นั้ ไหน เราอยูข่ นั้ ทาน อยูข่ นั้ ศีล
หรืออยู่ขั้นภาวนา ถ้าขั้นทาน เราก็ต้องรีบท�ำทานให้มากขึ้น ถ้าขั้นศีล
ก็ตอ้ งรักษาศีลให้บริสทุ ธิใ์ ห้มากขึน้ ถ้าอยูข่ นั้ ภาวนา ก็ให้บำ� เพ็ญภาวนา
ให้มากขึ้น แล้วผลก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็จะเป็นผล
ที่ตามมาต่อไปอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการศึกษาพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดศรัทธา ให้เกิดวิริยะความอุตสาหะ
เกิดขันติความอดทน ทีจ่ ะน�ำเอาไปปฏิบตั เิ พือ่ ผลอันประเสริฐคือการหลุดพ้น
จากความทุกข์ทั้งปวงนี้ ให้ท่านได้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอกุศล
ผลบุญที่ท่านได้มาบ�ำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่
ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้า
กันเทอญ
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วันนี้เป็นวันที่ท่านได้มาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ของ
มนุษย์ เพราะมนุษย์เรานี้เป็นภพชาติเดียวในบรรดาภพชาติทั้งหมด
ที่สามารถจะสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อน�ำมาปลดเปลื้องการถูกจองจ�ำ
อยู่ในคุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่มีภพอื่นชาติอื่นที่จะสามารถ
ปลดเปลือ้ งตนเองให้หลุดพ้นจากการถูกจองจ�ำอยูใ่ นวัฏสงสารแห่งการ
เวียนว่ายตายเกิดได้ มีภพของมนุษย์เท่านั้น
เป้าหมายของพวกเราทุกคน เราจะรูห้ รือไม่กต็ าม ก็คอื การหลุดพ้น
จากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเอง เพราะไม่มีใครปรารถนาความทุกข์กัน
ทุกคนปรารถนาความสุข และไม่มีที่ไหนภพไหนจะเหมาะอย่างยิ่งต่อ
การบ�ำเพ็ญเพือ่ ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ นอกจากภพของ
มนุษย์นเี้ ท่านัน้ เพราะภพของมนุษย์นเี้ ป็นเหมือนกับทีเ่ ติมเสบียง ทีเ่ ติม
อาหาร ที่เติมน�้ำมัน เติมน�้ำ ในขณะที่เราเดินทางไกล เช่น เราขับรถ
รถก็ตอ้ งแวะจอดตามสถานีบริการต่างๆ เพือ่ เติมน�ำ้ มัน เติมน�ำ้ เติมลม
คนขับก็ต้องเติมอาหาร เข้าห้องน�้ำห้องท่า ฉันใด ภพของมนุษย์นี้ก็เป็น
อย่างนั้นส�ำหรับจิตใจ จิตใจของพวกเรานี้เป็นจิตใจที่เดินทางอยู่ตลอด
เวลา หาจุดหมายปลายทางไม่เจอ เพราะเราไม่รวู้ า่ ทางทีจ่ ะพาให้เราไป
สูก่ ารสิน้ สุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด สิน้ สุดแห่งความทุกข์ทงั้ หลายนัน้
ไปทางไหน
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ถ้าเราได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาเจอพระพุทธศาสนา ก็ถอื ว่า
เป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเราเพราะพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนกับ
แผนทีบ่ อกทางทีจ่ ะพาให้เราไปสูก่ ารสิน้ สุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้
เมือ่ เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบพระพุทธศาสนา จึงเป็นโอกาส
ทีด่ เี ลิศทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะสามารถหาได้ เพราะถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์ เช่น มาเกิด
ในโลกนีแ้ ล้วเป็นเดรัจฉาน เป็นสุนขั เป็นแมว ถึงแม้จะมาอยูใ่ นวัดก็ไม่ได้
รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา เพราะไม่สามารถศึกษาและปฏิบัติ
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าได้ ต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะมี
สติปัญญาความรู้ความสามารถพอที่จะศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าได้
ดังนั้น เมื่อเราได้มาพบพระพุทธศาสนา ได้เป็นมนุษย์ จึงถือว่า
เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จ�ำเป็นต่อการปลดเปลื้องให้เราหลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิดได้ อยู่ที่ว่าเราจะมีศรัทธาเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรง
สัง่ สอนหรือไม่ อยูท่ วี่ า่ เราจะน้อมเอามาปฏิบตั หิ รือไม่ ถ้าเรามีความเชือ่
และน้อมเอามาปฏิบตั กิ เ็ ท่ากับการได้เติมเสบียง เติมน�ำ้ มัน เติมน�ำ้ ให้กบั
รถของเรา และเปิดแผนทีด่ วู า่ ทิศทางทีเ่ ราจะต้องไปนัน้ อยูใ่ นทิศทางใด
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และเมื่อเราขับรถหรือเดินทางไปตามแผนที่ ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ไปถึง
จุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้ไปถึง
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษมาจาก
ทีไ่ หน ก่อนทีท่ า่ นจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ ท่านก็เป็นมนุษย์
เหมือนพวกเรานีแ่ หละ แต่อาศัยว่าท่านมีศรัทธาความเชือ่ ในบุญในกุศล
ในการปฏิบัติเพื่อที่จะท�ำให้จิตใจของท่านหลุดพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิด ท่านจึงทุม่ เทเวลาชีวติ จิตใจกับการสร้างบุญสร้างกุศลกับการ
ศึกษาหาทางที่จะท�ำให้ตนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้
บุคคลทีต่ อ้ งใช้ความพยายามมากทีส่ ดุ ก็คอื พระพุทธเจ้า ก่อนทีท่ า่ น
จะเป็นพระพุทธเจ้าเราเรียกท่านว่าพระโพธิสัตว์ เพราะพระโพธิสัตว์นี้
ไม่มีผู้ใดชี้ทาง ไม่มีแผนที่ ท่านต้องศึกษาทดลองเอาเองว่าไปทางไหน
ถึงจะพาให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ ท่านจึงต้องเสียเวลามากต่อการ
ทดลอง แต่สำ� หรับพวกเรา หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรูไ้ ด้หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ท่านก็น�ำเอาทางที่ท่านรู้นี้มาสั่งสอน
พวกเรา พวกเราจึงไม่ต้องเสียเวลาไปทดลอง เพียงแต่เราปฏิบัติตาม
เราก็จะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงได้
ซึ่งง่ายดายกว่าพระพุทธเจ้าเป็นหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าด้วยกัน
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ดังนั้น เราจึงอย่าไปคิดว่าเราไม่มีบุญไม่มีวาสนา เพราะถ้าเรา
ไม่มีบุญไม่มีวาสนา เราจะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เราจะไม่ได้มาพบกับ
พระพุทธศาสนา และจะไม่มจี ติ ใจใฝ่บญุ ใฝ่กศุ ล มาวัดมาท�ำบุญ มารักษาศีล
มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาปฏิบตั ธิ รรม สิง่ เหล่านีล้ ว้ นเกิดขึน้ จากบุญวาสนา
บารมีที่เราได้บ�ำเพ็ญกันมาในภพชาติต่างๆ ในอดีตจนส่งผลให้เราได้
เข้ามาสู่พระพุทธศาสนา
ดังนั้น เมื่อเราได้มาถึงพระพุทธศาสนาแล้ว ขั้นต่อไปก็คือเราควร
จะหมั่นศึกษาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ พยายาม
ฟังเทศน์ฟงั ธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะอยูเ่ รือ่ ยๆ แล้วเราจะเกิดความ
เข้าอกเข้าใจว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไร เราจะต้องท�ำอะไร เมื่อเรารู้แล้ว
เราก็จะได้นำ� เอาไปปฏิบตั ิ เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้วไม่ชา้ ก็เร็วผลก็จะปรากฏขึน้ มา
ในจิตในใจของเรา ผลนีท้ งั้ หมดอยูท่ ใี่ จของเรา และเหตุคอื ผูก้ ระท�ำก็อยู่
ที่ใจของเรา
ใจของเรานีแ่ หละเป็นผูท้ สี่ ร้างเหตุตา่ งๆ และก็รบั ผลต่างๆ เหตุกค็ อื
การกระท�ำคือความคิดของใจ คิดไปในทางที่ดีก็จะสร้างสวรรค์สร้าง
ความสุขขึ้นมา คิดไปในทางที่ไม่ดีก็จะสร้างความทุกข์สร้างนรกขึ้นมา
นรกและสวรรค์นไี้ ม่ได้เป็นสถานทีแ่ ต่เป็นสภาพจิตใจของเรา เวลาทีเ่ รา
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มีความสุขใจ ขณะนั้นใจของเราได้เป็นสวรรค์ ในขณะใดที่ใจของเรา
มีความทุกข์ มีความรุ่มร้อน มีความไม่สบายอกไม่สบายใจ ในขณะนั้น
ใจของเราเป็นนรก นรกและสวรรค์จงึ เกิดขึน้ จากความคิดของเรานัน่ เอง
ของใจนั่นเอง ถ้าใจคิดดี ใจก็จะสร้างสวรรค์ สร้างนิพพานขึ้นมา ถ้าใจ
คิดไม่ดี ก็จะสร้างนรก สร้างภพชาติคืออบายขึ้นมา ดังนั้น เราจึงต้อง
เชื่อฟังพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราคิดดีเสมอ เพราะการคิดดีจะน�ำไป
สู่การพูดดีแล้วสู่การท�ำดี
การคิดดี ก็คือคิดมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ไม่คิดร้ายต่อผู้อ่ืน
มีความเมตตาไมตรีจิต มีความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข
มีความเจริญ ไม่คดิ ร้ายคือไม่อาฆาตพยาบาท ไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ ไม่วา่
จะถูกเขาท�ำอะไรก็ตามก็จะให้อภัยเสมอ เพราะถ้าให้อภัยแล้ว ใจก็จะ
สงบ ใจก็จะเย็น ใจก็จะสบาย แต่ถา้ ให้อภัยไม่ได้ ใจก็จะมีแต่ความเคียดแค้น
มีแต่ความโกรธ ก็กลายเป็นนรกขึน้ มา นีค่ อื สวรรค์และนรกทีเ่ ราสามารถ
เห็นได้ในปัจจุบนั นี้ ไม่ตอ้ งรอให้ตายไปก่อนแล้วจึงค่อยไปเจอไปพบเห็น
นรกหรือสวรรค์
ดังนัน้ ถ้าเราอยากจะมีความสุข อยากจะมีความสบายใจ อยากจะอยู่
ห่างไกลจากความทุกข์ เราก็ตอ้ งคิดดีเสมอ มีความเมตตา มีความกรุณา
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คือความสงสาร เวลาเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน เราพอมีอะไร
ทีจ่ ะช่วยเหลือเขาได้ เราก็ควรจะช่วยเหลือกันไป อย่าดูดายอย่าเสียดาย
กับสมบัตขิ า้ วของเงินทองต่างๆ เพราะถ้าเราไม่นำ� เอามาใช้ มันก็ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร เวลาตายไป เราก็ไม่สามารถเอาติดตัวกับเราไปได้
แต่ถ้าเราเอาเงินทองที่เรามีอยู่นี้มาสงเคราะห์มาช่วยเหลือผู้อื่นก็จะท�ำ
ให้ใจของเราดีขนึ้ สูงขึน้ มีความกรุณามากขึน้ ก็จะมีความสุข มีความอิม่ เอิบ
มีความปลื้มปีติ มีความภูมิใจเกิดขึ้นมา ความสุขเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมือ่ เราช่วยเหลือผูอ้ นื่ เราเสียสละสมบัตหิ รือประโยชน์สขุ ส่วนของเรานี้
ให้กับผู้อื่น อย่าไปเสียดายเพราะไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากสมบัติต่างๆ
เหล่านีไ้ ป ถ้าเราเอามาท�ำบุญก็จะกลายเป็นอาหารทีจ่ ะหล่อเลีย้ งจิตใจจะ
เป็นยาทีจ่ ะคอยรักษาโรคของใจไม่ให้กำ� เริบ คือความทุกข์ความวุน่ วายใจ
ต่างๆ จะเป็นที่พึ่ง คือป้องกันไม่ให้มีภัยอันตรายต่างๆ มาเบียดเบียน
ดังนั้น จึงขอให้เราพยายามคิดดีอยู่เรื่อยๆ คิดด้วยความเมตตา
คิดด้วยความกรุณา และคิดด้วยมุทิตา คือมีความยินดีกับความสุขและ
ความเจริญของผูอ้ นื่ เวลาผูอ้ นื่ เขามีความสุข เขาได้ดบิ ได้ดี เราต้องแสดง
ความยินดีชื่นชมไปกับความสุขความเจริญของเขา อย่าไปอิจฉาริษยา
เพราะอิจฉาริษยานี้เป็นเหมือนยาพิษ เป็นเหมือนไฟเผาผลาญจิตใจ
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เมื่อเรามีความอิจฉาริษยา เราก็จะคิดไม่ดี จะคิดปองร้ายผู้อื่น จะคิด
เบียดเบียนผูอ้ นื่ แต่ถา้ เรามีมทุ ติ า คือมีความยินดีกบั ความสุขความเจริญ
ของผู้อื่น เราก็มีความสุขไปด้วย ความสุขใจนี้ก็เป็นบุญนั่นเอง
นี่คือการท�ำบุญโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว เพียงแต่
เรามีความชืน่ ชมยินดีกบั ความสุขความเจริญของผูอ้ นื่ ถึงแม้ผอู้ นื่ ผูน้ นั้
จะเป็นศัตรูหรือเป็นคนที่ไม่มีความสนิทชิดชอบหรือเป็นคู่แข่งขันกัน
แต่ถา้ เรามีมทุ ติ าจิตแล้ว จิตของเราจะเย็น จิตของเราจะสบาย นีก่ เ็ ป็น
การคิดที่ดีอีกอย่างหนึ่ง
และประการทีส่ ี่ ความคิดทีด่ อี กี อย่างหนึง่ นีก้ ค็ อื อุเบกขา คือท่าน
สอนให้เราท�ำใจให้เป็นกลาง ท�ำใจให้ปล่อยวาง คือไม่ยินดียินร้ายกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตาม จะดีหรือร้าย เราก็เพียง
แต่รับรู้ไว้ อย่าเอามาแบกใส่ใจของเรา เช่น เวลาเราเห็นใครท�ำไม่ดี
เราก็อย่าไปรูส้ กึ ไม่ดตี ามไปด้วย เราต้องยอมรับว่าเราอยูใ่ นโลกทีม่ ที งั้ ดี
และไม่ดีปนเปไป มีของที่สะอาดและของที่สกปรก เช่น มีกองขยะ
มีของสะอาด ก็คือของที่เขาขายอยู่ตามร้านค้าต่างๆ แต่ของเหล่านี้
เมื่อเราใช้ไปแล้วมันก็กลายเป็นขยะไป ในโลกนี้ก็มีทั้งดีทั้งชั่วปนกันไป
และเราก็ต้องสัมผัสสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ เราจึงต้องฝึกท�ำใจให้เป็นกลาง
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ให้วางเฉย อย่าไปดีอกดีใจกับสิง่ ทีเ่ ราชอบ เพราะถ้าเราดีใจแล้ว เวลาสิง่
ทีเ่ ราชอบจากเราไป เราก็จะเสียใจ แต่ถา้ เราท�ำใจเฉยๆ กับสิง่ ทีเ่ ราชอบ
เพียงแต่รับรู้ไว้ว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้ว แต่เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ
รับกับการจากไปของสิ่งที่เราชอบ เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จีรังถาวร
ทีจ่ ะอยูท่ จี่ ะเป็นอย่างนัน้ ไปตลอดเวลา สิง่ ทีเ่ ราชอบ เวลาเราได้มาใหม่ๆ
มันก็สวยงามดีน่ารักดี แต่ถ้าอยู่กับเราไปนานๆ เข้า มันก็จะเปลี่ยนไป
จากของใหม่กจ็ ะกลายเป็นของเก่า แล้วก็จะกลายเป็นของช�ำรุดของเสีย
ไปได้ในที่สุด
ดังนั้น ถ้าเราท�ำใจของเราให้เป็นกลาง คือไม่มีอารมณ์ดีอกดีใจ
หรือรังเกียจเสียอกเสียใจกับสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ ใจของเราก็จะอยูเ่ ป็นปกติ
อยู่สงบเย็นสบาย ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ตาม ไม่ว่าจะได้ยินเสียงที่
ไพเราะหูหรือได้ยนิ เสียงทีไ่ ม่ไพเราะหู ใจของเราก็จะเฉยๆ ไม่รสู้ กึ ดีอก
ดีใจ หรือเสียอกเสียใจ เพราะเรารูว้ า่ เสียงต่างๆ นัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ ราไปบังคับ
ไม่ได้ เช่น เสียงสรรเสริญหรือเสียงต�ำหนินนิ ทา เป็นเสียงของคนอืน่ เขา
คนอืน่ เขาเป็นคนพูดออกมา เขาจะสรรเสริญหรือเขาจะนินทา เราก็ไม่มี
อ�ำนาจไม่มีสิทธิที่จะไปห้ามเขาได้ แต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเรา
เราห้ามใจของเราอย่าไปหลงกับเสียง เสียงมันก็เป็นเสียงอย่างเดียว
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เท่านัน้ มันไม่มคี วามวิเศษอะไรในเสียง แต่เราไปหลงยึดติดว่ามันวิเศษ
เวลาเขาชมเรา เราก็ดีอกดีใจ เวลาเขาต�ำหนิติเตียนนินทาเรา ว่ากล่าว
ตักเตือนเรา เราก็ไม่พออกพอใจ นี่เป็นการกระท�ำที่ไม่ถูก
วิธีที่ถูก ก็ต้องท�ำใจให้รู้ไว้ แต่อย่าเอามาแบก อย่าเอามาใส่บ่า
แบกหาม มีสุภาษิตที่ว่าไว้ว่า “รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม” คือใจของเรา
ต้องรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ใจไปสัมผัสด้วย ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี
มีทั้งสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบ ถ้าเราอยากจะรักษาความสงบความ
สบายใจเอาไว้ เราต้องท�ำใจเฉยๆ ไว้ อย่าไปดีอกดีใจ อย่าไปเสียอก
เสียใจ ด้วยการท�ำความเข้าใจว่าเราบังคับสิ่งต่างๆ ไม่ได้ สิ่งต่างๆ เขา
เป็นของเขาอยู่อย่างนั้น เขาเป็นมาตั้งแต่ก่อนที่เราเกิดแล้ว และจะเป็น
อย่างนีต้ อ่ ไปหลังจากทีเ่ ราตายไปแล้ว เช่น ก่อนทีเ่ ราเกิด ก็มคี นเกิดขึน้
อยูเ่ ยอะแยะ มีคนตายอยูเ่ ยอะแยะ ขณะทีเ่ ราอยูใ่ นขณะนี้ ก็มคี นเกิดมา
เยอะแยะ มีคนตายไปเยอะแยะและ หลังจากที่เราตายไปแล้ว ก็จะมี
คนเกิดและคนตายอยูเ่ ช่นเดิม เพราะนีเ่ ป็นเรือ่ งของโลกนีม้ นั เป็นอย่างนี้
ถ้าเราไปดีใจกับการเกิด เราก็จะเสียใจกับการตาย ถ้าเราไม่ดใี จ
กับการเกิด เราก็จะไม่เสียใจกับการตาย เช่น คนที่เราไม่รู้จัก เวลาเขา
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เกิดมา เราก็ไม่ได้ดใี จว่าเขาเกิดมา เวลาเขาตายไป เราก็ไม่เสียอกเสียใจ
แต่คนทีเ่ รารูจ้ กั เช่น ลูกของเรา หรือญาติพนี่ อ้ งของเรา เวลาเขาเกิดมา
เราก็ดีอกดีใจ พอเขาตายไป เราก็เสียอกเสียใจ ก็เป็นเพราะเราหลง
ไปดีใจกับเขาเวลาที่เขาเกิดขึ้นมา เมื่อเราหลงแล้วดีใจแล้ว เราก็เกิด
ความยึดติด เกิดความผูกพัน พอเวลาทีเ่ ขาจากเราไป เราก็เสียอกเสียใจ
ร้องห่มร้องไห้
พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาอยู่เสมอว่าสิ่งต่างๆ ในโลกนี้
ล้วนมีการเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ แล้วดับไปด้วยกันทัง้ นัน้ ไม่วา่ จะเป็นอะไรก็ตาม
เป็นวัตถุหรือเป็นบุคคล ก็เป็นอย่างนีเ้ ช่นเดียวกัน จึงสอนไม่ให้หลงยึดติด
กับสิ่งต่างๆ ที่มาปรากฏ เพราะว่ามันไม่อยู่กับเราไปตลอดทั้งดีและชั่ว
ก็เช่นเดียวกัน เช่น เสียงทีเ่ ขาชมเรา พอเขาพูดเสร็จแล้ว มันก็หายไปแล้ว
หรือเสียงที่เขาต�ำหนิว่ากล่าวนินทาเรา พอเขาพูดเสร็จแล้ว มันก็หาย
ไปแล้ว เราอย่าเอามาอัดไว้ในใจ อย่าเอามาจดจ�ำเอาไว้ มันมาแล้ว
มันก็ผ่านไป ก็ขอให้มันผ่านไป ใครจะชมก็ให้เขาชมไป เราฟังแล้วเรา
ก็ปล่อยวางแล้วก็ให้มนั ผ่านไป ใครต�ำหนิวา่ กล่าวตักเตือนเรา เราก็ฟงั ไว้
แล้วเราก็ปล่อยวางให้มันผ่านไป หรือเราจะเอามาคิดก็ได้ ถ้าเราเอามา
คิดก็ให้คิดด้วยเหตุด้วยผล เวลาที่เขาชมเรา สิ่งที่เขาชมเรานั้นเป็น
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ความจริงหรือไม่ ถ้าเป็นความจริงก็แสดงว่าเขาเป็นคนตาดี แต่ถ้าสิ่ง
ที่เขาชมเรานั้นไม่เป็นความจริงก็แสดงว่าตาเขาไม่ดี เช่นเดียวกับการ
นินทา ถ้าเขานินทาว่ากล่าวตักเตือนเรา แล้วสิง่ ทีเ่ ขาพูดนัน้ เป็นความจริง
มันก็จะเป็นประโยชน์กบั เรา เพราะเราจะได้นำ� เอามาแก้ไขต่อไป แสดงว่า
เขาเป็นคนตาดี แล้วเราก็ได้รบั ประโยชน์จากการว่ากล่าวตักเตือน แต่ถา้
เขาว่าเราแล้ว เราไม่ได้เป็นตามที่เขาว่า ก็แสดงว่าตาเขาไม่ดี และเรา
ก็ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องไปท�ำอะไร เราก็เพียงแต่รับรู้ไว้แล้วก็ปล่อย
ให้มันผ่านไปเท่านั้น
นี่คือการท�ำใจให้เป็นอุเบกขาท่ามกลางสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ที่มีทั้งดี
และไม่ดปี นกันไป ถ้าเราไม่รจู้ กั ท�ำใจเป็นกลางแล้ว ใจของเราก็จะแกว่งไป
แกว่งมาตามสิ่งต่างๆ ที่มาสัมผัส เวลามีสิ่งที่ดีมาก็แกว่งไปหาไปเกาะ
ไปติด พอสิ่งนั้นจากไปก็มีความเสียใจ มีความเศร้าสร้อยหงอยเหงา
เวลาสิ่งที่ไม่ดีมาสัมผัส เราก็จะเกิดอาการหงุดหงิดใจร�ำคาญใจ แต่
สิง่ เหล่านีเ้ ราสามารถแก้ไขได้ดว้ ยการฝึกท�ำใจให้เป็นอุเบกขา ให้นงิ่ เฉย
วิธที งี่ า่ ยทีส่ ดุ ก็คอื การนัง่ สมาธิ ด้วยการสวดมนต์ หรือด้วยการบริกรรม
พุทโธ พุทโธ ไปอยู่ในใจ พยายามฝึกท�ำเรื่อยๆ สวดมนต์ไปเรื่อยๆ
ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ให้มีสติอยู่กับการสวดมนต์ หรือให้มีสติอยู่
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กับการบริกรรมพุทโธ พุทโธ ไปเรื่อยๆ แล้วจิตของเราจะปล่อยวาง
จะเป็นอุเบกขาได้ แล้วต่อไปเวลาทีเ่ ราจะต้องไปสัมผัสกับสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ
แล้วเกิดความรู้สึกหงุดหงิดใจ เราก็เพียงแต่บริกรรม พุทโธ พุทโธ ไป
ภายในใจก็ได้ หรือสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ แล้วใจของเราจะปล่อยวาง
เรือ่ งทีท่ ำ� ให้เราหงุดหงิดได้ คือเราไม่ไปคิดถึงเรือ่ งทีท่ ำ� ให้เราหงุดหงิดใจ
เราก็จะไม่หงุดหงิดใจ
แต่บางทีถ้าเราไม่เคยฝึกการท�ำสมาธิมาก่อน พอเราได้สัมผัสกับ
เรือ่ งอะไร เราก็เกาะติดกับมันเลย ทัง้ ๆ ทีเ่ ราไม่ชอบแต่เราก็ยงั อดคิดถึง
มันไม่ได้ เช่น เรือ่ งต�ำหนินนิ ทาอย่างนี้ ถึงแม้คนเขาจะพูดตัง้ แต่เมือ่ วาน
นี้แล้ว วันนี้เรายังเอามาคิดอยู่ก็มี ทั้งๆ ที่เราไม่ควรเอามาคิดเลย คิดไป
ก็ท�ำให้จิตใจเราหงุดหงิดร�ำคาญใจไปเปล่าๆ ถ้าเราเคยฝึกท�ำสมาธิ
เคยสวดมนต์อยูเ่ รือ่ ยๆ หรือเคยบริกรรมพุทโธอยูเ่ รือ่ ยๆ เราก็จะรูจ้ กั วิธี
ท�ำใจของเราไม่ให้หงุดหงิด ไม่ให้ดีใจได้ ไม่ให้เสียใจได้
จึงขอให้เราพยายามฝึกท�ำใจของเราให้เป็นกลาง ให้เป็นอุเบกขา
อยู่เรื่อยๆ เห็นอะไรที่ชอบก็อย่าไปหลงดีอกดีใจ ต้องคอยเตือนว่ามัน
ไม่อยู่กับเราไปตลอด มันมาแล้วเดี๋ยวก็ไป เช่นเดียวกับสิ่งที่เราไม่ชอบ
ก็ไม่ตอ้ งไปหงุดหงิดใจ มันก็ไม่ได้อยูก่ บั เราไปตลอด มันมาแล้วเดีย๋ วมัน
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ก็ไปเช่นเดียวกัน ถ้าเราคอยสอนใจอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ แล้ว ต่อไปใจ
ของเราจะไม่หวั่นไหวกับเรื่องราวต่างๆ ที่มาสัมผัส ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี
ก็ตาม เราสามารถอยู่เหนืออ�ำนาจของสิ่งต่างๆ ได้ เพราะเราไม่ไปหลง
ยึดติดกับสิ่งต่างๆ นั่นเอง
นี่คือการคิดดีท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราคิดกันอยู่เสมอมี
๔ ประการด้วยกัน คือ ให้คิดด้วยความเมตตา ให้คิดด้วยความกรุณา
คือความสงสาร ให้คดิ ด้วยมุทติ า ความยินดีกบั ความสุขและความเจริญ
ของผูอ้ น่ื และให้คดิ ด้วยอุเบกขา คือไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราต้อง
สัมผัสอยู่ในชีวิตประจ�ำวันของเรา ถ้าเราท�ำอย่างนี้ได้แล้วจิตใจของเรา
ก็จะหลุดพ้น จะอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ จะหลุดพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิดได้ จึงขอฝากเรื่องของการบ�ำเพ็ญตามพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้านีใ้ ห้ทา่ นได้นำ� ไปพินจิ พิจารณาและปฏิบตั เิ พือ่ ประโยชน์สขุ
ที่จะตามมาต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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วันนี้เป็นวันที่ท่านไม่ต้องไปท�ำงานท�ำการเนื่องจากเป็นวันหยุด
ราชการ เป็นวันพระปิยมหาราช เป็นวันที่พวกเราได้น้อมร�ำลึกถึง
พระคุณอันประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕
ที่ทรงมีพระคุณต่อประเทศชาตินานับประการ ส่วนหนึ่งความเจริญ
ของประเทศเราที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็เกิดจากการที่พระองค์ได้ทรงวาง
รากฐานของความเจริญไว้ให้พวกเรานัน่ เอง เพราะทรงมีพระปรีชาญาณ
สามารถมองเห็นถึงอนาคต รู้ว่าควรจะต้องท�ำอะไรในวันนั้นเพื่อให้ได้
เป็นรากฐานของความเจริญที่เป็นมาจนถึงปัจจุบันนี้ พวกเราอยู่ดีมีสุข
อยูอ่ ย่างร่มเย็นเป็นสุขก็เพราะพระคุณของท่านนัน่ เอง เราจึงเทิดทูนบูชา
ยกย่องสรรเสริญในพระองค์ท่านเพราะพระองค์ท่านนั้นท�ำแต่ความดี
นั่นเอง
คนทีท่ ำ� ความดียอ่ มมีคนยกย่องสรรเสริญ มีคนนับถือ มีคนเลือ่ มใส
มีคนที่อยากจะคบค้าสมาคมด้วย แต่คนที่ไม่ท�ำความดีย่อมไม่มีใคร
อยากจะคบค้าสมาคม ไม่มีใครยกย่องและสรรเสริญ ดังนั้น การที่เรา
ได้มาเกิดมนุษย์ เรามีโอกาสที่จะท�ำความดีได้มาก มีโอกาสที่จะพัฒนา
ตัวเราให้เป็นผูป้ ระเสริฐ ให้เป็นทีน่ บั หน้าถือตาเคารพนับถือของผูอ้ นื่ ได้
อยู่ที่ว่าเราจะท�ำหรือไม่ ถ้าเราไม่ได้ท�ำ เราก็จะไม่ได้ท�ำให้ตัวเรานั้น
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เป็นคนดี เป็นคนทีน่ า่ เคารพนับถือเลือ่ มใส มันอยูท่ ตี่ วั เราอยูท่ กี่ ารกระท�ำ
ไม่ได้อยูท่ คี่ รอบครัวทีเ่ รามาเกิด ถึงแม้เราจะมาเกิดในครอบครัวทีส่ งู ส่ง
มีฐานะมียศถาบรรดาศักดิส์ งู ส่งขนาดไหนก็ตาม แต่ถา้ เราไม่ทำ� ความดี
เราก็ไม่ได้ดีตามไปกับฐานะของครอบครัวที่เรามาเกิด เพราะความดี
และความชัว่ อยูท่ กี่ ารกระท�ำของเรา ไม่ได้อยูท่ คี่ รอบครัว ไม่ได้อยูท่ เี่ พศ
อยู่ที่วัย ไม่ได้อยู่ที่มีการศึกษาสูงหรือไม่ แต่อยู่ที่การกระท�ำความดี
การกระท�ำความดี ก็คอื การท�ำประโยชน์ให้กบั ผูอ้ นื่ โดยไม่ได้หวัง
ผลตอบแทนจากการกระท�ำนัน้ ๆ ถ้าหวังผลจากการกระท�ำ ก็ไม่เรียกว่า
เป็นการท�ำความดี เรียกว่าเป็นการซือ้ ขาย เป็นการแลกเปลีย่ น เราท�ำอะไร
ให้เขาแล้วเขาก็ให้สง่ิ ตอบแทนกับเรา อย่างนีก้ ไ็ ม่ได้ทำ� ให้เราเป็นคนดีขนึ้
แต่อย่างใด คนที่จะเป็นคนดีได้จะต้องมีความเสียสละ จะต้องเสียสละ
ความเห็นแก่ตวั เสียสละความเกียจคร้าน เพราะสิง่ เหล่านีไ้ ม่ได้เป็นเหตุ
ที่จะท�ำให้เจริญ แต่จะท�ำให้เสื่อมท�ำให้ตกต�่ำ คนที่เห็นแก่ตัวก็ดี คนที่
มีความเกียจคร้านก็ดี ไม่มที างทีจ่ ะเจริญรุง่ เรือง ไม่มที างทีจ่ ะเป็นคนดีได้
เพราะก็ไม่ต่างกับเดรัจฉานทั้งหลาย เดรัจฉานนั้นเขาก็ไม่ค่อยท�ำ
ประโยชน์ให้กบั ผูอ้ นื่ เขาก็ไม่ขยัน เขาขยันเฉพาะเวลาทีเ่ ขาหิวเขาต้องการ
อะไรเท่านัน้ เขาจึงหามา ถ้านอกจากเวลานัน้ แล้วเขาก็ชอบนอนอยูเ่ ฉยๆ
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หรือชอบเล่น ไม่ได้ท�ำอะไรให้เกิดประโยชน์ แต่พวกเรานี้เป็นมนุษย์
พวกเราสามารถท�ำประโยชน์ได้ แต่ถ้าเราเอาแบบของเดรัจฉานมาใช้
ตัวเราก็ไม่ต่างกับเดรัจฉานเท่าไหร่ เพราะมนุษย์นี้เขาก็ยกย่องแล้วว่า
เป็นผู้ประเสริฐ ประเสริฐกว่าเดรัจฉาน เพราะมนุษย์ท�ำความดีได้
มนุษย์ละความเห็นแก่ตัวได้ มนุษย์ละความขี้เกียจได้ แต่ถ้าเราไม่ละ
ความเห็นแก่ตวั ละความขีเ้ กียจ เราก็ไม่ตา่ งจากเดรัจฉานไปสักเท่าไหร่
ดังนั้น อย่าไปคิดว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราจะประเสริฐ
เพราะเราเป็นมนุษย์ เราอาจจะไม่ประเสริฐก็ได้ เราอาจจะสู้เดรัจฉาน
บางตัวก็ไม่ได้ เช่น พวกวัวควายที่ต้องไปท�ำงานท�ำการลากเกวียนหรือ
ลากคันไถ ถึงแม้จะไม่ได้ท�ำด้วยความเต็มใจก็ตาม แต่อย่างน้อยเขา
ก็ยงั ท�ำประโยชน์ให้กบั เจ้าของทีเ่ ลีย้ งดูเขา แต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว
เรากลับไม่สนใจที่จะมีความขยันหมั่นเพียรในการท�ำความดี ในการลด
ความเห็นแก่ตวั ของเรา เราก็ไม่ตา่ งจากเดรัจฉานสักเท่าไหร่ จึงขอให้เรา
พยายามหันมาสร้างความดีที่ตัวเราก่อน เราไม่จ�ำเป็นจะต้องมีเงินทอง
มากถึงจะท�ำความดีได้ เช่น คนบางคนคิดว่าจะท�ำบุญนี้จะต้องมีเงิน
ถึงจะท�ำบุญได้
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การท�ำบุญให้ทานนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของการท�ำความดี แต่ก็มีวิธีอ่ืน
ที่เราสามารถท�ำความดีได้ เช่น การรับใช้ผู้อื่น เช่น บิดามารดาของเรา
เรารับใช้บดิ ามารดาของเราก็เท่ากับเราได้ทำ� บุญ หรือเรารับใช้ผอู้ นื่ ก็ได้
คนอื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากล�ำบากล�ำบน ไม่มีที่พึ่งอาศัย ถ้าเราพอที่จะ
สงเคราะห์ช่วยเหลือให้เขาได้อยู่ดีขึ้นได้ อย่างนี้ก็เป็นการท�ำความดี
การท�ำความดีจึงไม่ได้อยู่ที่เงินทองเพียงอย่างเดียว
การท�ำความดีการเสียสละนี้ เสียสละได้หลายวิธีด้วยกัน เราจึง
ไม่ควรทีจ่ ะปล่อยชีวติ ของมนุษย์ของเรานีใ้ ห้ผา่ นไปโดยไม่ได้ทำ� ความดี
ไม่ได้ท�ำประโยชน์ ไม่ได้เสียสละ ไม่ได้ก�ำจัดความเกียจคร้าน เพราะ
ไม่เช่นนั้นแล้วชีวิตของการเป็นมนุษย์ก็จะไม่เป็นประโยชน์ เพราะการ
เกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นภพเดียวชาติเดียวที่จะท�ำให้เราสามารถพัฒนา
ตัวเราเอง สร้างประโยชน์ให้กบั ตัวเราเองได้อย่างมาก เช่นทีพ่ ระพุทธเจ้า
พระอรหันต์ทงั้ หลายหรือพระมหากษัตริยท์ ที่ รงธรรมทัง้ หลายได้บำ� เพ็ญ
ท่านก็บ�ำเพ็ญด้วยการเสียสละ ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น คือไม่คิดแต่
จะท�ำประโยชน์เพื่อตนเองเพียงโดยถ่ายเดียว เมื่อประโยชน์ของตนนี้
พอเพียงแล้ว ก็ควรที่จะท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วย
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ประโยชน์ของเรานี้ก็ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องมีมากมาย มีเพียงปัจจัย ๔
ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพก็ถือว่าเพียงพอแล้ว ไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นมหา
เศรษฐีมเี งินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ไม่ได้ทำ� ความดี ไม่มใี ครเขายกย่อง
สรรเสริญนับหน้าถือตา ถ้ามี ก็มแี ต่พวกทีเ่ ป็นริน้ เป็นพวกทีช่ อบดูดเลือด
ผูอ้ นื่ พวกกาฝาก พวกนีเ้ ขาจะยกย่องสรรเสริญพวกคนร�ำ่ คนรวยเพราะ
เขาจะได้รับประโยชน์ คือได้รับเงินทองจากการที่ไปยกย่องสรรเสริญ
คนร�่ำคนรวยนั่นเอง แต่คนที่ดีเขาจะไม่ได้สนใจกับคนที่ร�่ำรวย เขาจะ
ไม่สนใจว่าเขารวยขนาดไหน แต่จะดูวา่ เขาเป็นคนดีหรือไม่ เขาท�ำประโยชน์
ให้กับผู้อื่นหรือไม่ เขาเสียสละหรือไม่ อย่างนี้ต่างหากที่ท�ำให้คนเรา
มีความเลื่อมใสเคารพนับถือ เช่น พวกเราเคารพนับถือในพระพุทธเจ้า
ในพระอรหันต์ทงั้ หลาย หรือในพระมหากษัตริยท์ ที่ รงธรรม ก็เพราะท่าน
เหล่านีท้ า่ นมีความเสียสละ ท่านตัง้ มัน่ อยูใ่ นความขยันหมัน่ เพียรทีจ่ ะท�ำ
ประโยชน์สขุ ให้กบั ผูอ้ นื่ และตัง้ มัน่ อยูใ่ นศีลในธรรม คือไม่วา่ จะท�ำอะไร
ก็จะไม่ท�ำโดยผิดศีลผิดธรรม คือจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ลักทรัพย์
ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่พดู ปดมดเท็จ ไม่เสพสุรายาเมา และอบายมุข
ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเล่นการพนัน การเที่ยวกลางคืน หรือการ
คบคนชัว่ เป็นมิตร เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีท่ า่ นจะหลีกเลีย่ ง เพราะไม่ได้เป็นเหตุ
ที่จะท�ำให้เป็นคนดีและเป็นคนเจริญได้
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ถ้าคนดีแล้วจะต้องไม่เกีย่ วข้องกับอบายมุขทัง้ หลาย จะต้องไม่ทำ� ผิด
ศีลผิดธรรม ถ้าต้องการอะไรก็จะหามาด้วยความถูกต้องด้วยความสุจริต
ไม่หามาด้วยวิธีการทุจริต เพราะถ้าท�ำด้วยวิธีการทุจริต ถึงแม้จะเอา
สิง่ ทีไ่ ด้มานีม้ าท�ำประโยชน์ให้กบั ผูอ้ นื่ ก็ไม่ถอื ว่าเป็นการกระท�ำทีถ่ กู ต้อง
ไม่ได้ท�ำให้ตนเองเป็นคนดี แต่อย่างน้อยก็ดีกว่าคนที่หามาด้วยความ
ไม่ถูกต้อง ผิดศีลผิดธรรม แล้วก็เก็บเอาไว้ใช้โดยไม่เอาไปแจกจ่าย
ผูอ้ นื่ เลย ถ้าอยากจะท�ำให้ดจี ริงๆ ก็ควรทีจ่ ะหามาด้วยวิธที สี่ จุ ริต ไม่ผดิ ศีล
ผิดธรรม แล้วก็น�ำสิ่งที่เราหามาได้มาสงเคราะห์ผู้อื่น มาท�ำประโยชน์
ให้กับผู้อื่น ถ้าเราท�ำอย่างนี้ได้เราก็จะเป็นคนดีขึ้นมา
นอกจากการกระท�ำประโยชน์ให้กบั ผูอ้ นื่ แล้ว เราก็ยงั ต้องท�ำความดี
ทีส่ งู ขึน้ ไปกว่านัน้ อีก คือเราต้องด�ำรงชีวติ ของเราให้อยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่โลภ
ไม่โกรธ ไม่หลง ถึงแม้เราท�ำความดี แต่ถา้ เรามีความโกรธเคือง อาฆาต
เคียดแค้นพยาบาท ความอาฆาตเคียดแค้นพยาบาทนี้ก็จะสามารถท�ำ
ให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปได้
ดังนั้น เราจึงต้องคอยควบคุมดูแลอารมณ์ของเราไม่ให้มันลุด้วย
อ�ำนาจแห่งโทสะ โมหะ และโลภะ เพราะเมื่อลุด้วยอ�ำนาจของโลภะ
โทสะ โมหะแล้ว ก็จะไม่สามารถทีจ่ ะรักษาความดีทมี่ อี ยูใ่ นตัวได้ เพราะ
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เมื่อเวลาเราเกิดความโกรธมากๆ เราก็อยากจะท�ำร้ายผู้อื่น อยากจะ
อาฆาตพยาบาทแก้แค้นผู้อื่นที่สร้างความเจ็บแค้นให้กับเรา แต่ถ้าเรา
มีสติคอยเฝ้าดูอารมณ์ของเราอยู่เสมอ พยายามรักษาอารมณ์ของเรา
ให้สงบให้เย็นให้สบายด้วยการฝึกบ�ำเพ็ญจิตตภาวนา กล่อมจิตใจด้วย
ธรรมะ ด้วยการพิจารณาค�ำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ หรือด้วยการ
ควบคุมจิตใจให้ร�ำลึกถึงค�ำว่า พุทโธ พุทโธ ไปภายในใจก็ได้
ถ้าเรามีพทุ โธอยูภ่ ายในใจไปเรือ่ ยๆ แล้ว เวลาทีเ่ ราเกิดความโกรธ
เราก็จะมีน�้ำดับไฟ เวลาเราเกิดความโกรธ เราก็บริกรรมพุทโธ พุทโธ
ภายในใจ อย่าไปคิดถึงเรือ่ งทีท่ ำ� ให้เราโกรธ พอเราบริกรรมพุทโธ พุทโธ
ไปเรื่อยๆ สักระยะหนึ่งแล้ว เราก็จะลืมเรื่องที่ท�ำให้เราโกรธ ลืมคนที่
ท�ำให้เราโกรธ ใจของเราก็จะกลับเย็นสบายมีความสุข ไม่เคียดแค้น
ไม่พยาบาท เหตุการณ์ที่เขาท�ำไปมันก็ผ่านไปแล้ว เราย้อนกลับไปแก้
ไม่ได้ ไปห้ามไม่ให้เขาท�ำไม่ได้ แต่สิ่งที่เราแก้ได้ท�ำได้ก็คือใจของเรา
เราเพียงแต่ยับยั้งใจของเราให้อยู่นิ่งเป็นปกติ เท่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะ
ไม่เสียหาย ทุกสิง่ ทุกอย่างก็ยงั ดีอยู่ เราก็ยงั เป็นคนดีอยู่ แต่ถา้ เราหักห้าม
จิตใจของเราไม่ได้ เวลาที่เราเกิดความโกรธขึ้นมา เราก็จะต้องไปพูด
ในสิ่งที่ไม่ดี ไปท�ำในสิ่งที่ไม่ดี แล้วเราก็มาเสียใจภายหลัง แล้วคนอื่น
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เขาก็เห็นว่าเราเป็นคนไม่ดี ถึงแม้ว่าเราเคยท�ำความดีมามากน้อย
เพียงไรก็ตาม พอเราท�ำความไม่ดีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเอง เราก็กลาย
เป็นคนไม่ดีไปได้
ดั ง นั้ น นอกจากการท� ำ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ ผู ้ อื่ น นอกจากการ
ไม่เกียจคร้านแล้ว เราก็ยังต้องคอยควบคุมอารมณ์ของเรา การจะ
ควบคุมอารมณ์ได้ เราจะต้องฝึกเจริญสติอยูเ่ สมอ ให้ดทู ใี่ จเราเป็นหลัก
อย่าไปดูสงิ่ ภายนอกมากจนเกินไป เวลาเราดูอะไร เห็นอะไร ได้ยนิ อะไร
ใจของเราจะต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้ขึ้นมาทันที เราต้องรู้ว่าขณะนั้น
ใจของเราก�ำลังเอียงไปในทางไหน ไปทางโลภ ไปทางโกรธ ไปทางหลง
หรือใจของเรายังเป็นปกติอยู่ ถ้าเรามีปญ
ั ญา เรารูว้ า่ ในโลกนีไ้ ม่มอี ะไร
ที่น่ายินดีน่ายินร้าย เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีคุณค่าอะไร
แต่ความหลงของเราท�ำให้เราไปให้คุณค่ากับมันเอง ที่ไม่มีคุณค่า
ก็เพราะว่ามันไม่เป็นที่พึ่งของใจนั่นเอง มันไม่สามารถดับความทุกข์
ของใจได้ เวลาที่มีความทุกข์ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์
ของใจได้ นอกจากปัญญาเท่านัน้ คือพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ดังนั้น ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้ว เราจะไม่หลงยึดติด เราจะไม่หลง
อยากได้ และเราจะไม่เสียใจ เวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งต่างๆ ไป เพราะ
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เรารู้ว่ามีก็เท่านั้น สูญเสียไปก็เท่านั้น แม้แต่ชีวิตคือสังขารร่างกายเรา
ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน เวลามีชีวิตอยู่ถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์
มันก็จะเป็นประโยชน์กับจิตใจ ถ้าเราไม่รู้จักใช้ มันก็ไม่มีคุณค่าอะไร
เพราะว่าคุณค่าอย่างเดียวที่ร่างกายจะท�ำให้กับจิตใจได้ ก็คือการท�ำ
ความดีนี้เอง แต่ถ้าเราไม่ท�ำความดีแล้ว มีร่างกายนี้ไปก็มีไปอย่างนั้น
ไม่ได้พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกัน ถ้าไปหลงยึดติดแล้ว
ยิ่งกลับท�ำให้มีความทุกข์เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก
คนทีย่ ดึ ติดกับร่างกายมากๆ เวลาร่างกายเป็นอะไรไป จะมีความทุกข์
มีความหวั่นไหว มีความกลุ้มใจ เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเวลา
ทีห่ มอบอกว่าจะอยูไ่ ด้ไม่นาน ตอนนัน้ จิตใจจะมีความวุน่ วายมาก ไม่รจู้ ะ
ท�ำอย่างไร นัน่ ก็เป็นเพราะว่าขาดปัญญา เพราะไปหลงยึดติดกับร่างกาย
ว่าเป็นสมบัติของตน ว่าเป็นตัวเป็นตนของตนเอง แต่ถ้าได้ยินได้ฟังได้
ศึกษาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าอยูเ่ รือ่ ยๆ แล้ว จะรูว้ า่ ร่างกายนี้
ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา เป็นเหมือนกับสมบัติอื่นๆ ที่เรา
หามาได้ เช่น บ้าน รถยนต์ เสื้อผ้า สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นสมบัติเป็นสิ่ง
ที่มีอยู่ในโลกนี้แล้ว เพียงแต่ว่าเมื่อเรามาเกิด เรามีโอกาส เราก็หามา
ครอบครองไว้เป็นสมบัติเท่านั้นเอง แต่เราก็ไม่รู้ว่าสมบัติต่างๆ เหล่านี้
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สักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไป หรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไป เพราะ
เราอยู่ในโลกของอนิจจัง คือความไม่จีรังถาวร ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้อง
มีการหมดไป ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเสมอว่า ถ้ามีการเกิดขึ้น
ก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา การเกิดและการตายนี้เป็นของคู่กัน
ถ้าไม่ศกึ ษาไม่สนใจทีจ่ ะน�ำเอามาพิจารณา น�ำเอามาพร�ำ่ สอนจิตใจ
ก็จะไม่มสี งิ่ ทีจ่ ะคอยต้านความหลงทีจ่ ะไปเห็นผิดเป็นชอบ เห็นว่าเป็นตัว
เป็นตน เป็นของๆ เรา ว่าเป็นสิ่งที่เราพึ่งพาอาศัยให้ความสุขกับเราได้
แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นดังเช่นที่ความหลงพาให้เราคิด ถ้าเรา
คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวร เป็นสิ่งที่ดับความทุกข์ภายในใจเราไม่ได้
ไม่ใช่เป็นสมบัติของเรา เราก็จะไม่หลงยึดติด เรามีก็มีไป ใช้มันได้
ก็ใช้มันไปให้เกิดประโยชน์ แต่จะไม่ยึดติดว่าจะต้องอยู่กับเราไปตลอด
เมือ่ ถึงเวลาทีม่ ันจะต้องจากเราไป หรือเราจะต้องจากมันไป เราก็ไปได้
อย่างสบายอกสบายใจ ไม่มคี วามเสียดาย ไม่มคี วามอาลัยอาวรณ์อยูใ่ น
จิตใจ ไม่มีความทุกข์
นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราควรทีจ่ ะให้ความสนใจศึกษาให้มาก เพราะถ้าเราศึกษา
มากเท่าไหร่ เราก็จะมีปัญญาความรู้ความฉลาดมากยิ่งขึ้นไป ความรู้
237

ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

ของพระพุทธศาสนาเป็นความรู้ชนิดเดียวเท่านั้นที่ดับความทุกข์ได้
แต่ความรู้อย่างอื่นในโลกนี้ไม่สามารถน�ำเอาไปดับความทุกข์ได้
ต่างกันตรงนี้ จะเรียนจบปริญญาเอกกีว่ ชิ า จะได้ปริญญามากีใ่ บก็ตาม
ก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ ดับความวุ่นวายใจ ความเศร้าโศก
เสียใจ ความกลุ้มอกกลุ้มใจได้
แต่ถ้าศึกษาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วน�ำเอามา
พร�ำ่ สอนทีใ่ จอยูเ่ สมอแล้ว จะมีเกราะคุม้ กันความทุกข์ เพราะใจจะไม่ไป
ยึดไปติดกับอะไร เพราะรู้ว่าสักวันหนึ่งก็จะต้องจากกัน สักวันหนึ่งก็จะ
ต้องไม่ได้อยู่ร่วมกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วใจก็ไม่กล้าที่จะไปยึดไปติด
ไม่ได้ไปหวังเอาความสุขจากสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ แต่จะหาความสุขที่เกิด
จากการปล่อยวาง เพราะเวลาใจปล่อยวางแล้วจะมีความสุขใจ เบาใจ
โล่งอกโล่งใจ ไม่ต้องกังวลกับใครทั้งสิ้น ไม่ต้องห่วงอะไรกับใครทั้งสิ้น
เพราะรูว้ า่ ห่วงไม่ได้ กังวลไม่ได้ เพราะรูว้ า่ สักวันหนึง่ เขาก็จะต้องเป็นไป
ตามเรื่องของเขา เขาเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไปด้วยกัน
ทุกคน จะช้าหรือเร็วเท่านัน้ เอง แต่ใจทีม่ ีปญ
ั ญาพร�่ำสอนอยู่ตลอดเวลา
แล้วจะเตรียมตัวเตรียมใจ ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือจะปลงได้
วางได้ ปล่อยได้ มีก็มี ไปก็ไป จะอยู่แบบไม่มีเป็นหลัก คือจะไม่อาศัย
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สิ่งต่างๆ เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเรา แต่จะหาความสุขจากการท�ำจิตใจ
ให้สงบด้วยการท�ำความดีวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ผู้อื่น
สงเคราะห์ผู้อื่น ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความขยันหมั่นเพียร เฝ้าดูใจ
ด้วยสติอยูเ่ สมอ ไม่ให้ไปยึด ไปติด ไปหลง ไปยินดี ไปยินร้ายกับสิง่ ต่างๆ
สิง่ ต่างๆ เขาก็เป็นของเขาอยูอ่ ย่างนัน้ มาก่อนเรามาเกิด แล้วเขาก็
จะเป็นอย่างนีไ้ ปหลังจากทีเ่ ราตายไปแล้ว เราไม่สามารถมาเปลีย่ นแปลง
สิง่ ต่างๆ ในโลกนีไ้ ด้ แต่สงิ่ ทีเ่ ราเปลีย่ นได้สงิ่ เดียวเท่านัน้ ก็คอื ใจของเรา
พลิกใจของเราให้หนั จากความโลภ ความโกรธ ความหลง เข้าสูธ่ รรมะ
เข้าสู่ปัญญา เข้าสู่การไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง นี่เป็นสิ่งที่เราท�ำกันได้
และเป็นสิง่ ทีว่ เิ ศษทีส่ ดุ ถ้าเราท�ำได้ เพราะจะท�ำให้เราหมดทุกข์หมดภัย
หมดเวรหมดกรรม ไม่ต้องไปเกิดแก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป ดังที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลายได้บำ� เพ็ญกันมา ท่านท�ำเพียงสิง่ นี้
เพียงสิ่งเดียวเท่านั้น คือพลิกใจของท่านจากความโลภ ความโกรธ
ความหลง ให้กลายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีความโลภ ความโกรธ
ความหลง เมื่อไม่มีความโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว ก็ไม่มีเหตุที่
จะสร้างความทุกข์ให้กบั ใจ ก็จะอยูไ่ ปอย่างบรมสุขไปตลอดอนันตกาล
เป็นความสุขที่ไม่มีความเสื่อมคลาย
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นี่ คื อ ประโยชน์ ที่ เ ราจะได้ รั บ จากการเข้ า หาพระพุ ท ธศาสนา
จากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เราจึงไม่ควรจะปล่อยเวลาของเราให้
ผ่านไปโดยไม่ได้ศึกษาพระธรรมค�ำสอน ไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรม
ค�ำสอน เช่น ท�ำบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ฟังธรรม
ถ้าเราได้ท�ำแล้ว จิตใจของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปตามล�ำดับ ความโลภ
ความโกรธ ความหลง ก็จะเบาบางลงไปตามล�ำดับ ความทุกข์ก็จะ
น้อยลงไปตามล�ำดับ ความสุขก็จะมีมากขึ้นไปตามล�ำดับ จนกระทั่ง
เป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจ อยู่ในความสามารถของเรา อยู่ใน
เอื้อมมือของเรา อยู่ที่ว่าเราจะท�ำหรือไม่เท่านั้น คนอื่นท�ำแทนเราไม่ได้
เราต้องท�ำเอง เหมือนกับการรับประทานอาหาร คนอื่นรับประทาน
แทนเราไม่ได้ เราต้องรับประทานเอง การพัฒนาจิตใจด้วยการกระท�ำ
ความดีกเ็ ป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องท�ำเอง โดยอาศัยแบบฉบับของผูท้ ไี่ ด้ทำ� ความดี
มาในอดีตมาเป็นตัวอย่าง เช่น พระปิยมหาราช ถ้าเราน้อมร�ำลึกถึง
คุณงามความดีของท่าน แล้วเราเอาท่านมาเป็นแบบฉบับ เราก็จะมีกำ� ลัง
จิตก�ำลังใจที่จะด�ำเนินชีวิตไปในทางที่ดีที่งามและจะได้พัฒนาตัวเอง
ให้เป็นคนดีเป็นคนประเสริฐได้ต่อไป
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จึงขอฝากเรื่องของการมาบ�ำเพ็ญบุญกุศล มาร�ำลึกถึงพระคุณ
อันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็ดี ของพระอรหันต์กด็ ี ของพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงธรรมก็ดี ให้ไว้เป็นคติตัวอย่าง ให้เกิดศรัทธา ให้เกิดฉันทะ วิริยะ
ทีจ่ ะท�ำความดีไปเรือ่ ยๆ แล้วประโยชน์สขุ ต่างๆ ก็จะเป็นผลทีจ่ ะตามมา
ต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณ
พระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุญกุศลที่ท่าน
ได้มาบ�ำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและ
ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ โดยทั่วหน้ากันเทอญ
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“กฐินกาล”
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วันนี้เป็นวันออกพรรษา เป็นวันที่พระไม่ต้องอยู่จ�ำพรรษาตลอด
ระยะเวลา ๓ เดือน เพราะได้อยู่มาครบทั้ง ๓ เดือนแล้ว ตั้งแต่วันนี้
ไปจนถึงสิ้นเดือน ๑๑ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๒ เป็นเวลา ๑ เดือน
เรียกช่วงเวลานีว้ า่ “กฐินกาล” คือ เป็นเวลาทีศ่ รัทธาญาติโยมจะได้ถวาย
ผ้ากฐินให้กบั พระทีอ่ ยูจ่ ำ� พรรษาในแต่ละอาวาส ในแต่ละวัดนีจ้ ะรับกฐิน
ได้เพียงครั้งเดียวในหนึ่งปีและต้องรับในช่วงเดือนนี้ คือตั้งแต่วันแรม
๑ ค�่ำ เดือน ๑๑ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๒ เป็นพุทธบัญญัติ
เมือ่ ก่อนนีพ้ ระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงอนุญาตให้ญาติโยมถวายผ้ากฐิน
ให้กับพระ ต่อมาทรงเห็นว่ามีความเดือดร้อน พระสงฆ์มีจ�ำนวนมากขึ้น
ไม่สามารถหาผ้าป่ามาใช้ได้ ผ้าป่า ก็คือผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เช่น
ผ้าห่อศพหรือผ้าที่ทิ้งไว้ตามกองขยะ สมัยก่อนที่จะมีผ้ากฐิน พระภิกษุ
ท่านก็แสวงหาผ้าป่ากัน เก็บเล็กผสมน้อยได้มากี่ชิ้นก็เก็บไว้ แล้วก็นำ�
มาปะมาเย็บมาต่อจนกลายเป็นผืนขึน้ มา นัน่ เป็นการใช้ผา้ ของพระภิกษุ
ในสมัยก่อนที่จะมีการถวายผ้ากฐิน แต่ต่อมามีศรัทธาออกบวชเป็น
จ�ำนวนมาก จึงหาผ้าไม่พอใช้ พระพุทธเจ้าจึงเมตตาอนุญาตให้ศรัทธา
ญาติโยมน�ำถวายผ้ากฐินได้
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ผ้ากฐิน นี้ก็คือผ้าที่ยังไม่ได้ตัดเย็บเป็นจีวร ยังไม่ได้เป็นผืน เช่น
เป็นผ้าขาว แล้วให้พระภิกษุมาตัดเย็บจีวรกันเอง แล้วก็นำ� เอาไปซักย้อม
เพราะผ้าของพระนี้ ญาติโยมไม่ค่อยรู้เรื่อง ให้พระท่านตัดเย็บของ
ท่านเองดีกว่า ให้ท่านซักย้อมของท่านเองดีกว่า เพราะผ้าที่ญาติโยม
ไปซือ้ ตามร้านมา บางทีกไ็ ม่ได้ขนาด บางทีกไ็ ม่ได้สขี องพระทีท่ า่ นใช้อยู่
ถ้าน�ำเอามาเป็นผ้าขาวแล้ว ท่านก็จะได้ไปตัดเย็บแล้วซักย้อมเอง ท่านก็
จะได้ตามขนาดของท่าน เพราะพระแต่ละรูปก็มขี นาด สูง เตีย้ ไม่เท่ากัน
อ้วน ผอม ไม่เท่ากัน ถ้าไปได้ผ้าส�ำหรับพระผอม คนอ้วนไปใส่มันก็จะ
ไม่พอ ถ้าไปได้ผา้ ส�ำหรับคนอ้วนใส่ คนผอมใส่มนั ก็จะหลวม มันก็จะใหญ่
เกินไป ดังนั้น ในสมัยพระพุทธกาลจึงไม่มีการนิยมตัดเย็บผ้าจีวร
ส�ำเร็จรูปถวายให้กับพระภิกษุ มีแต่ถวายผ้าขาวแล้วพระท่านจะน�ำเอา
ไปตัดเย็บ ซัก ย้อม ของท่านเอง
ผ้ากฐินก็เช่นเดียวกัน เป็นผ้าที่ยังไม่ได้ตัดเย็บเป็นผืนเป็นจีวร
เป็นผ้าขาวเอามาถวายให้กับพระ และต้องไม่ถวายเจาะจงว่าให้กับ
พระภิกษุรปู หนึง่ รูปใด ให้ถวายเป็นสังฆทาน คือให้เป็นของสงฆ์ เป็นของ
ส่วนรวมของพระทุกรูป แล้วให้พระทีอ่ ยูใ่ นวัดนัน้ ท่านพิจารณากันเองว่า
ผู้ใดสมควรที่จะได้รับผ้าผืนนั้นเอาไปตัดเย็บซักย้อม
245

ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

นี่คือเป็นที่มาของผ้ากฐินในอดีต แต่ในสมัยปัจจุบันนี้การถวาย
ผ้ากฐินนั้นไม่ได้มุ่งไปที่ผ้าเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งไปที่บริวารต่างๆ
เครื่องใช้ไม้สอย และก็จตุปัจจัยคือเงินทองที่ญาติโยมได้รวบรวมกัน
เพือ่ ทีจ่ ะถวายในการท�ำนุบำ� รุงพระอาราม เพราะวัตถุขา้ วของต่างๆ ย่อมมี
การเสือ่ มไปเป็นธรรมดา ย่อมมีการช�ำรุด ต้องมีการซ่อมแซมกัน ก็ตอ้ ง
อาศัยปัจจัยเงินทองที่ญาติโยมได้เสียสละบริจาคถวายให้กับวัด
ดังนั้น ถ้าต้องถวายเงินมากๆ จึงกลายเป็นงานใหญ่ขึ้นมา กฐินนี้
จึงกลายเป็นงานใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าจะต้องถวายเงินตามพอสมควร
เพือ่ จะได้นำ� เอาไปซ่อมแซมกุฏิ วิหาร โบสถ์ตา่ งๆ ให้อยูใ่ นสภาพทีเ่ รียบร้อย
เพือ่ ทีจ่ ะได้เป็นทีก่ ราบไหว้บชู า แต่ความจริงแล้วกฐินจริงๆ นีก้ ห็ มายถึง
ผ้าผืนเดียว หรือหลายๆ ผืนก็ได้ เพราะมีพระอยู่หลายรูป แต่ในพิธี
เขามีผ้าขาวเพียงผืนเดียว แล้วก็ถวายพวกผ้าบริวารซึ่งเป็นผ้าไตรที่ตัด
เย็บเรียบร้อยแล้ว ผ้าขาวทีไ่ ด้มานัน้ ทรงบัญญัตใิ ห้นำ� เอาไปตัดเย็บและ
ซักย้อมให้เสร็จภายในวันเดียว คือในวันที่รับผ้ากฐินแล้วพระภิกษุที่อยู่
ในวัดทุกรูปจะต้องช่วยกันตัดเย็บซักย้อมจีวรให้เสร็จภายในวันนั้นเพื่อ
ที่จะได้ไม่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องราวคาราคาซังยืดยาว
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เวลาท�ำอะไร พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้รีบๆ ท�ำให้เสร็จ ไม่ให้
นอนใจ ไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่ง และไม่ต้องการให้เสียเวลามากกับการ
ตัดเย็บผ้าจีวรหรือเรือ่ งของวัตถุตา่ งๆ เพราะการบวชในพระพุทธศาสนา
นัน้ มีเป้าหมายไปทีใ่ จเป็นหลัก ต้องการช�ำระใจให้สะอาดบริสทุ ธิเ์ พือ่ ใจ
จะได้มีแต่ความสุข ทุกวันนี้ที่ใจของเราไม่มีความสุขกันมากเท่าที่ควร
มีแต่ความทุกข์มารุมเร้าอยู่ตลอดเวลาก็เพราะมีความโลภ ความโกรธ
ความหลง คอยสร้างความทุกข์ สร้างความวุน่ วายใจ สร้างความเสียอก
เสียใจให้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนั่นเอง ผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนานี้ก็มี
ความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากความวุ่นวาย
ต่างๆ จึงต้องอยูแ่ บบสมถะเรียบง่าย เพราะสิง่ ต่างๆ ทีจ่ ติ ใจไปเกีย่ วข้อง
ด้วยนั้นเป็นเหตุที่จะสร้างความทุกข์ สร้างความวุ่นวายใจให้ มีอะไร
ก็ต้องห่วง ต้องกังวล ต้องทุกข์ ต้องเป็นภาระดูแลรักษา มีมากก็มี
ภาระมาก มีความทุกข์มาก มีน้อยก็มีความทุกข์น้อย
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พระภิกษุอยู่อย่างสมถะ ไม่ให้มีสมบัติ
ข้าวของเงินทอง ให้มีเพียงแต่สิ่งที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพของสมณเพศ
นัน่ ก็คอื อัฐบริขารซึง่ เป็นบริขาร ๘ ชิน้ ประกอบด้วย ผ้า ๓ ผืน ประคดเอว
๑ ชิ้น เป็นสี่ บาตร ๑ ใบ เป็นห้า มีดโกนไว้ส�ำหรับปลงผม เป็นหก
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พระพุทธเจ้าไม่สร้างวัดเลยแม้แต่วัดเดียว
แต่ทรงสร้างพระอรหันต์ไว้เป็นจ�ำนวนมาก
เพราะนั่นคือเป้าหมายของพระพุทธเจ้า
ในการประกาศพระธรรมค�ำสอน
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เข็มกับด้ายเอาไว้ส�ำหรับปะเย็บจีวร เป็นเจ็ด และที่กรองน�้ำ เพราะ
ในสมัยก่อนนัน้ พระภิกษุทา่ นใช้นำ�้ จากล�ำธารจากห้วยจากบึง ซึง่ มักจะมี
ตัวสัตว์อยู่ในนั้นด้วย จึงต้องใช้ที่กรองน�้ำเพื่อจะได้ไม่เอาตัวสัตว์ติด
มาด้วย จะมีเครื่องกรองน�้ำเล็กๆ ที่สามารถหิ้วติดตัวไปได้ ไปไหน
มาไหนได้ เวลาจะตักน�้ำก็ใช้ที่กรองน�้ำนั้นตัก
นี่ก็คือสมบัติที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพของสมณเพศ มีเพียงเท่านี้
ไม่ทรงปรารถนาให้มีมากไปกว่านี้ แม้แต่กุฏิที่พักอาศัยก็ไม่ได้ทรง
ก�ำหนดไว้ตายตัว ปล่อยให้เป็นไปตามมีตามเกิด อยู่ตามโคนไม้ก็ได้
อยู่ตามเรือนร้างก็ได้ อยู่ตามถ�้ำก็ได้ หรือถ้ามีผู้มีศรัทธาสร้างกุฏิถวาย
ให้ใช้เป็นที่พักอาศัยก็ใช้ได้ แต่ไม่ทรงสอนให้พระไปยุ่งไปเกี่ยวไป
ขวนขวายกับสิ่งเหล่านี้ ไม่ต้องการให้ไปเรี่ยไรเงินทองจากญาติโยม
ไปสร้างกุฏิไปสร้างโบสถ์ไปสร้างอะไรต่อมิอะไรมากมายก่ายกอง
การก่อสร้างต่างๆ นี้ทรงปล่อยให้เป็นไปตามศรัทธาของญาติโยม
ถ้าญาติโยมมีศรัทธาอยากจะสร้างถวายก็ทรงอนุญาต แต่ไม่เคยปริปาก
เอ่ยขอให้ญาติโยมช่วยสร้างนั้นช่วยสร้างนี้
พระพุทธเจ้าไม่สร้างวัดเลยแม้แต่วดั เดียว แต่ทรงสร้างพระอรหันต์
ไว้เป็นจ�ำนวนมาก เพราะนัน่ คือเป้าหมายของพระพุทธเจ้าในการประกาศ
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พระธรรมค�ำสอน พระองค์ต้องการที่จะให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากกองทุกข์ เพือ่ จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
บรรลุถึงพระนิพพานที่เป็นบรมสุข ปรมัง สุขัง ไปตลอดอนันตกาล
มีแต่ความสุขอยู่ในหัวใจไปตลอด ไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งสิ้น แม้แต่
ความแก่ ความเจ็บ ความตายของร่างกายก็จะไม่ทกุ ข์ดว้ ย จะเป็นจะตาย
ก็ไม่เดือดร้อน จะอดอยากขาดแคลนอย่างไรก็ไม่วุ่นวายใจ เพราะใจ
ไม่ได้มีความหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆ ใจสามารถอยู่ตามล�ำพังของใจได้
ถึงแม้จะไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ไม่มีอาหารรับประทาน
อย่างมากร่างกายก็ต้องตายไป แต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจที่ได้
ช�ำระความโลภ ความโกรธ ความหลง จนหมดสิ้นไปแล้ว จะไม่วุ่นวาย
กับอะไรทั้งสิ้น จะมีมากมีน้อย จะได้จะเสียอะไรไป ก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่อง
ส�ำคัญอะไร ไม่มกี ารร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ
นี่คือเป้าหมายของพระพุทธศาสนา ทรงสอนให้สัตว์โลกปฏิบัติ
เพือ่ ก�ำจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีเ่ ป็นเหมือนเชือ้ โรคของใจ
สร้างความทุกข์ใจให้ไม่รู้จักจบจักสิ้น เช่นเดียวกับเชื้อโรคทางร่างกาย
ทีจ่ ะสร้างความเจ็บไข้ได้ปว่ ยให้กบั ร่างกาย จึงต้องมียาไว้สำ� หรับรักษา
ร่างกายก็ตอ้ งมียา มีหมอ มีโรงพยาบาล ถึงจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้
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ใจก็ต้องมีธรรมะโอสถ ก็คือการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสอนให้ท�ำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม
ให้ก�ำจัดบาปทั้งหลายให้หมดสิ้นไป และให้ช�ำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์
ก�ำจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง นีค่ อื สิง่ ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนต้องศึกษา
และปฏิบตั ติ าม เมือ่ ปฏิบตั ติ ามได้แล้วก็จะได้สมบัตอิ นั ล�ำ้ ค่าคือ มรรคผล
นิพพาน ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกต่อไป
นี่คือความวิเศษของพระพุทธศาสนาที่จะมอบให้กับหัวใจของ
สัตว์โลกทีม่ จี ติ ศรัทธาทีจ่ ะน้อมเอาไปปฏิบตั ิ ถ้าไม่นำ� เอาไปปฏิบตั ิ ถึงแม้
จะได้พบกับพระพุทธศาสนา ได้พบกับพระพุทธเจ้า ก็ไม่เกิดประโยชน์
อะไร เพราะพระพุทธเจ้าไม่สามารถเสกหรือเป่าให้เราพ้นทุกข์ได้ ให้เรา
มีแต่ความสุขได้ ไม่มีใครเสกหรือเป่าเราได้ มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะ
ต้องเสกต้องเป่าให้กบั ตัวเราด้วยการท�ำบุญให้ทานอยูเ่ รือ่ ยๆ มีเงินทอง
มากน้อยก็อย่าหวงไว้ อย่าหวงเก็บเอาไว้ เก็บไว้เท่าทีจ่ ำ� เป็นต่อการดูแล
รักษาร่างกาย ส่วนที่เหลือก็ให้เอาไปแจกเอาไปจ่ายเอาไปสงเคราะห์
ไปช่วยเหลือผูท้ ตี่ กทุกข์ได้ยาก เพราะจะท�ำให้ใจมีความอิม่ มีความสุข
เป็นอาหารใจ แต่ถ้าเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปหาความสุขจาก
สิง่ ต่างๆ ก็จะท�ำให้ใจมีความหิวมากยิง่ ขึน้ ไป เทีย่ วเท่าไหร่กไ็ ม่รจู้ กั พอ
252

๑๕ กฐินกาล

ซือ้ อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ไม่รจู้ กั พอ เพราะการได้วตั ถุขา้ วของต่างๆ
มานั้น ไม่ได้เป็นอาหารของใจ แต่เป็นยาพิษของใจ ท�ำให้ใจนั้นหิว
กระหายอยากไม่รู้จักจบจักสิ้น
ถ้าเอาเงินนี้ที่ใช้ไปเที่ยว ไปกินไปดื่ม ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ
น�ำเอาไปบริจาค เอาไปช่วยเหลือ เอาไปท�ำให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
แก่เพือ่ นมนุษย์ ก็จะท�ำให้จติ ใจมีความอิม่ เอิบ มีความสุข และมีความพอ
จะท�ำให้ไม่อยากเทีย่ ว ไม่อยากไปหาอะไรกินไปหาอะไรดืม่ ไม่อยากไป
ดูหนัง ไม่อยากไปฟังเพลง อยู่กับบ้านเฉยๆ แสนจะสุขแสนจะสบาย
ไม่ตอ้ งไปเดือดร้อนวุน่ วายกับการเดินทางไปตามสถานทีต่ า่ งๆ ไปเทีย่ ว
มามากน้อยเพียงใด กลับมาบ้านก็นอนก่ายหน้าผากเหมือนเดิม ก็ยังมี
ความหิว มีความอยาก ที่อยากจะออกไปเที่ยวเหมือนเดิมอยู่ แต่ถ้าได้
ท�ำบุญท�ำทานแล้ว จิตใจจะอยูเ่ ย็นเป็นสุข จะไม่รสู้ กึ อยากจะไปท�ำอะไร
นีค่ อื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเน้นให้พวกเราท�ำกัน ก็คอื สร้างความสุข
ภายในใจด้วยการท�ำความดี คือการท�ำบุญให้ทานและให้ละเว้นจาก
การกระท�ำบาป เพราะการกระท�ำบาปจะท�ำให้จติ ใจมีความทุกข์ มีความ
กังวล มีความเดือดร้อน เวลาเราท�ำบาปแล้ว ใจเราจะไม่สบาย เราจะ
หวาดกลัว เราจะกังวล เพราะเรากลัวจะต้องไปใช้บาปใช้กรรมนั่นเอง
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จึงทรงสอนให้เราอย่าไปท�ำบาป อย่าไปเบียดเบียนผูอ้ นื่ อยากจะได้อะไรมา
อยากจะท�ำอะไรก็ให้หาให้ท�ำด้วยความสุจริต คืออย่าไปท�ำร้ายชีวิต
ของผู้อื่น อย่าไปเอาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของผู้อื่นโดยที่เขา
ไม่อนุญาต อย่าไปยุง่ เกีย่ วกับสามีภรรยาของผูอ้ นื่ อย่าไปโกหกหลอกลวง
ผูอ้ นื่ เพือ่ ให้เขาตายใจเพือ่ เราจะได้ตกั ตวงประโยชน์จากเขา และให้ละเว้น
จากการเสพสุรายาเมาของมึนเมาทัง้ หลาย เพราะเมือ่ เสพไปแล้วจะไม่มี
สติประคับประคองใจ จะท�ำให้ไม่สามารถตัง้ อยูใ่ นความดีได้ เวลาเมาแล้ว
เดี๋ยวก็อาละวาดด่าคนนั้นด่าคนนี้ ทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้
มีเรื่องมีราวกับคนนั้นกับคนนี้ แล้วไม่ช้าก็เร็วก็ทุบตีกัน ท�ำลายกัน
ท�ำร้ายกัน และอาจจะถึงแก่ชีวิต ก็ต้องไปเดือดร้อนวุ่นวาย ต้องไป
หลบหนีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ นี่คือผลที่จะตามมาจากการท�ำบาป
ดังนัน้ ก่อนทีเ่ ราจะท�ำอะไร ขอให้เราคิดให้ดเี สียก่อนว่ามันไม่คมุ้ ค่า
ถ้าเราท�ำบาปแล้ว ต่อให้เราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตาม มันไม่คมุ้ ค่า
เพราะนอกจากความทุกข์ความวุน่ วายใจแล้ว ยังต้องไปเกิดในอบายอีก
ตายไปแล้วจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ไม่ได้ไปเป็นเทวดา ไม่ได้ไปเป็น
พระอริยเจ้า แต่จะต้องไปใช้กรรมเป็นเดรัจฉานบ้าง ไปตกนรกบ้าง
ไปเป็นเปรตบ้าง เป็นผีบ้าง นี่คือที่ไปของผู้ที่ท�ำบาปท�ำกรรม
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พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรามีหิริโอตตัปปะ คือ มีความละอาย
ในการท�ำบาป และมีความกลัวบาป เพราะถ้าเราอายแล้วเราก็จะไม่กล้าท�ำ
เหมือนกับเวลาเราออกมานอกบ้าน เราจะอายชาวบ้านเขาถ้าเราไม่ได้
ล้างหน้าล้างตา ไม่ได้หวีเผ้าหวีผม ไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัว ลองคิดดูสิว่า
ถ้าเราออกมาแบบล่อนจ้อน เสือ้ ผ้าก็ไม่ใส่ ผมเผ้าก็ไม่หวี เราจะรูส้ กึ อาย
หรือไม่ นัน่ แหละคือความอายเป็นอย่างนัน้ แต่อายแบบนัน้ ยังไม่เสียหาย
อะไร ไม่เหมือนกับการกระท�ำบาป การกระท�ำบาปนี้น่าอับอายมาก
เราคงไม่อยากจะให้คนอืน่ เขารูว้ า่ เราชอบโกหกหลอกลวง เราไม่อยากให้
คนอื่นรู้ว่าเราชอบลักทรัพย์ ชอบฉ้อโกง เราไม่อยากจะให้คนอื่นเขา
รู้ว่าเราชอบแย่งผัวแย่งเมียของคนอื่นเขา เราไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่า
เราชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าอับอายขายหน้า
เวลาเราท�ำเราจึงมักจะปกปิดไว้ เวลาใครถามก็มักจะโกหก จะไม่ตอบ
ตามความเป็นจริง เวลาต�ำรวจจับไปก็บอกว่าไม่ได้ท�ำ ถูกกลั่นแกล้ง
หรืออะไรก็ว่าไป แต่ในที่สุดก็ต้องไปติดคุกติดตะรางรับกรรม เพราะ
หลักฐานมันยืนยันว่าเราได้ท�ำมา
ดังนัน้ ถ้าเรามีความอายบาปเหมือนกับเราอายทีเ่ ราไม่ได้แต่งกาย
แต่งหน้าทาปาก ไม่ได้แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน ฉันใด
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ก็ขอให้เราอายในการกระท�ำบาปแบบนั้น แล้วเราจะได้ไม่กล้าท�ำบาป
เพราะคนท�ำบาปแล้ว ไม่มีใครยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดี ไม่มีใคร
อยากจะคบค้าสมาคม เป็นคนที่น่ารังเกียจของสังคม เราคงไม่อยาก
จะเป็นอย่างนั้น
ถ้าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น เราก็ต้องระมัดระวังเวลาที่เรา
พูดอะไร เราท�ำอะไร เราต้องพิจารณาอยู่เสมอว่าเป็นบาปเป็นกรรม
หรือเปล่า ถ้าเป็นบาปเป็นกรรม ก็อย่าไปพูด อย่าไปท�ำ อดทนเอาไว้
อดใจเอาไว้ ไม่เป็นไร ไม่มีอะไรก็อยู่ได้ ตายไปก็ไม่เป็นไร ตายไปแล้ว
ได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ ดีกว่าท�ำบาปแล้วพอตายไปก็ต้องไปตกนรก
สู้อยู่แบบสุจริต อยู่แบบไม่ท�ำบาปดีกว่า ถึงแม้จะอดอยากขาดแคลน
ถึงแม้จะไม่ได้เที่ยว ไม่ได้มีเงินทองไปซื้อข้าวของสิ่งของต่างๆ แต่
อย่างน้อยใจจะมีความสงบ มีความเย็นสบาย และเมื่อตายไปก็ได้ไป
สวรรค์ นี่คือการต่อสู้กับการกระท�ำบาป
ขอให้เราระลึกเสมอถึงผลของบาปที่จะตามมา ไม่มีใครอยากจะ
ไปเกิดเป็นเดรัจฉานกัน ทุกคนอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ทั้งนั้น ถ้าเราคิด
อย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่กล้าท�ำบาป ขอให้เราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้า
ทรงรู้ทรงเห็นและน�ำมาสั่งสอน เพราะพระพุทธเจ้ามีญาณ มีตาวิเศษ
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มีดวงตาเห็นธรรม เห็นจิตใจที่ไม่ตายไปกับร่างกาย เห็นจิตใจที่ออก
จากร่างแล้วต้องไปหาร่างใหม่อยู่ตามบุญตามบาปกรรมที่ได้ท�ำไว้
ถ้าท�ำบุญไว้ก็ได้ไปร่างทิพย์ ได้ร่างทิพย์ของเทวดา ได้ร่างของมนุษย์
ถ้าท�ำบาปก็ได้ร่างทิพย์ของนรกของเปรต หรือได้ร่างของเดรัจฉาน
นีเ่ ป็นสิง่ ทีพ่ วกเรามองไม่เห็นกัน มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว
ในเบือ้ งต้น แล้วต่อมาก็มพี ระอรหันตสาวกทีม่ องเห็นตามทีพ่ ระพุทธเจ้า
ได้ทรงตรัสสอนไว้ ท่านจึงน�ำเอามาสั่งสอนพวกเรา พวกเราจึงเปรียบ
เหมือนกับคนตาบอด ยังไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่คนตาดีมองเห็นได้
เราจึงต้องเชื่อคนตาดี อาศัยคนตาดี เช่น เวลาจะเดินไปไหนมาไหน
เวลาเดินข้ามถนน ก็ต้องอาศัยคนตาดีพาเดินข้ามไป ถ้าไม่มีคนตาดี
พาเดิน เดี๋ยวเราก็จะต้องถูกรถชนตายได้ เพราะเรามองไม่เห็นรถที่จะ
วิ่งมานั่นเอง ฉันใด พระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนคนตาดี พวกเราเป็น
เหมือนคนตาบอด เพราะเราไม่เห็นใจของเรา เราไม่เห็นดวงวิญญาณ
ของเราว่าเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้ว ใจของเราหรือดวงวิญญาณนี้
ไม่ตายตามร่างกายไปด้วย เพราะใจหรือดวงวิญญาณนี้ไม่ตายนั่นเอง
ไม่มีอะไรท�ำลายได้เพราะมันไม่ได้เป็นวัตถุเหมือนกับร่างกาย
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ร่างกายเป็นวัตถุ จึงอยู่ภายใต้กฏของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
แต่ใจนี้ไม่ได้เป็นวัตถุ จึงไม่บุบไม่สลายไม่เสื่อมไป ใจของเรานี้มีอายุ
ยืนยาวนานมาก ถ้านับแล้วก็ไม่รกู้ ลี่ า้ นปีแล้ว ภพชาติตา่ งๆ ทีใ่ จไปเกิดนัน้
มีมากมายก่ายกอง ถ้าเปรียบเทียบภพชาติต่างๆ หรือร่างกายต่างๆ
ร่างของมนุษย์ ร่างของเดรัจฉาน ก็เป็นเหมือนกับเสือ้ ผ้าทีเ่ ราเปลีย่ นใส่
อยู่ทุกวันนี้ ร่างกายไม่ได้เสียไม่ได้ขาดไปกับเสื้อผ้า พอเสื้อผ้าชุดเก่า
ขาดไป เราก็หาซื้อมาใหม่ ใจกับร่างกายก็เป็นอย่างนั้น ร่างกายนี้
ก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าของใจ พอร่างกายเก่าเสียไปตายไป ใจก็ไปหา
ร่างกายใหม่มาใส่ เป็นอย่างนี้มานมนานแล้ว พระพุทธเจ้าซึ่งมีญาณ
หยั่ ง ทราบถึ ง อดี ต ได้ ทรงย้ อ นกลั บ ไปเพื่ อ ที่ จ ะหาจุ ด เริ่ ม ต้ น ของ
ดวงวิญญาณของดวงใจนี้ ก็ทรงย้อนไปไม่ถึง ย้อนไปเท่าไหร่ก็ยังไม่มี
จุดเริ่มต้น
นี่คือเรื่องของใจของเราเป็นอย่างนี้ แต่เราจะไม่เห็นกันไม่รู้กัน
เพราะความหลงจะหลอกให้เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นใจ เป็นตัวเรา เวลา
ร่างกายเป็นอะไร ใจก็เป็นไปกับร่างกาย เช่น เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปว่ ย
หรือตายไป ใจก็วุ่นวายตามไปด้วย แต่ถ้าคนที่รู้แล้วเขาจะไม่วุ่นวาย
เหมือนกับคนสองคน คนหนึ่งไม่สบาย อีกคนหนึ่งเฉยๆ ไม่เป็นอะไร
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คนที่เฉยๆ ก็ไม่วุ่นวายตามคนที่ไม่สบาย อีกคนตายไป คนที่อยู่ก็ไม่
ร้องห่มร้องไห้ ไม่หวาดกลัว ไม่เสียอกเสียใจ เพราะมันเป็นคนละส่วนกัน
มันเป็นคนละคนกัน ใจกับกายก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเราศึกษาพระธรรม
ค�ำสอนแล้วน�ำเอามาปฏิบัติอยู่เรื่อยๆ แล้ว ต่อไปใจของเราจะเห็น
ความจริงว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกัน ร่างกายจะเป็นอะไร ใจก็
จะไม่รู้สึกหวั่นไหว ไม่เดือดร้อน เพราะใจไม่ได้เป็นอะไรไปด้วยนั่นเอง
นี่คือเรื่องของใจที่เราไม่รู้ แต่เราสามารถรู้ได้ถ้าเราศึกษาและปฏิบัติ
ตามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
จึงขอให้เรามีความศรัทธา เชือ่ แล้วพยายามศึกษาพระธรรมค�ำสอน
อยู่เรื่อยๆ ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ แล้วก็น�ำเอาไปปฏิบัติ ท�ำบุญ
อยู่เรื่อยๆ รักษาศีลอยู่เรื่อยๆ นั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆ เจริญวิปัสสนา
เจริญปัญญาอยูเ่ รือ่ ยๆ แล้วต่อไปก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึน้ มา ตาทีบ่ อด
ก็จะสว่างไสวขึ้นมา เห็นภพเห็นชาติ เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของ
ดวงใจของสัตว์ทั้งหลายได้
นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนา จึงอย่าปล่อยโอกาส
อันดีงามนี้ให้ผ่านไป ขอให้ทุ่มเทเวล�่ำเวลาต่อการท�ำบุญ ต่อการศึกษา
ต่อการปฏิบัติ แล้วชีวิตของท่านจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า มีแต่
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ความสุข ห่างไกลจากความทุกข์ทงั้ หลาย จึงขอฝากเรือ่ งของการบ�ำเพ็ญ
ปฏิบตั ติ ามพระธรรมค�ำสอนนีใ้ ห้ทา่ นได้นำ� เอาไปยึดไว้เป็นเครือ่ งน�ำทาง
เพื่อจะได้พาให้ท่านไปสู่ที่สุขและที่เจริญต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณ
พระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุญกุศลที่ท่าน
ได้มาบ�ำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและ
ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ โดยทั่วหน้ากันเทอญ
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“บ้านของเราคือพระนิพพาน”

263

ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

วันนี้เป็นวันที่ท่านไม่ต้องไปท�ำงานท�ำการ มีเวลาว่างจากภารกิจ
การงาน จึงได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการมาวัดเพื่อมาท�ำบุญ
ท�ำทาน มารักษาศีล มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาปฏิบตั ธิ รรม เพราะเป็นเหมือน
กับการสะสมเสบียง หรือเป็นการน�ำเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารบุญ
เพราะว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้หยุดแค่เพียงชาตินี้ภพนี้เท่านั้น เรายัง
ต้องเดินทางต่อไป เราจึงต้องมีเสบียงติดตัวไปด้วย ต้องมีเงินฝากไว้
ในธนาคารบุญเวลาที่เราต้องการอะไรในภายภาคหน้า เวลาเราไปเกิด
ข้างหน้า เราจะได้ไม่อดอยากขาดแคลน จะได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา
ต้องการครบถ้วนบริบูรณ์ จนกว่าเราจะได้เดินทางไปถึงจุดหมาย
ปลายทางที่พวกเราปรารถนากันก็คือ พระนิพพาน ซึ่งเป็นเหมือนบ้าน
ไม่มใี ครไม่อยากจะอยูบ่ า้ น เวลาไปไหนไกลๆ ก็คดิ ถึงบ้าน ก็อยาก
จะเดินทางกลับบ้านกันทุกคน เพราะบ้านเป็นสถานทีท่ ใี่ ห้ความสุขกับเรา
ฉันใด พระนิพพานก็เป็นเช่นนั้น พระนิพพานก็เป็นเหมือนบ้านของใจ
เป็นบ้านทีใ่ ห้ความสุขทีเ่ รียกว่า ปรมัง สุขงั บรมสุข เป็นความสุขทีไ่ ม่มี
ความเสื่อมคลาย เป็นความสุขที่ถาวร และเป็นไปตลอดเวลา
บ้านของเรา คือ พระนิพพาน จึงเป็นเป้าหมายของชีวติ ของพวกเรา
ทุกคน ที่เราต้องหมั่นสะสมบุญบารมีที่จะเป็นเสบียงที่จะสนับสนุนให้
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เราได้เดินทางไปถึงในไม่ชา้ ก็เร็ว แต่ในขณะทีเ่ รายังไปไม่ถงึ ในแต่ละภพ
ในแต่ละชาติเราก็จะมีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญขึ้นไปตามล�ำดับ
ถ้าเราสะสมบุญบารมีอยูเ่ รือ่ ยๆ ดังทีพ่ วกเราได้มากระท�ำกันเป็นประจ�ำ
บุญบารมีนแี่ ลทีท่ ำ� ให้พวกเราทีเ่ กิดมานีม้ คี วามแตกต่างกัน มีความสวย
ความงามแตกต่างกัน มีความฉลาดความโง่แตกต่างกัน มีฐานะการเงิน
การทองที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้เกิดจากบุญบารมีที่เราได้เคยสะสมไว้
ในอดีต
ถ้าไม่มีบุญบารมีแล้ว พวกเราทุกคนเกิดมาก็ควรจะมีความ
เท่าเทียมกัน ไม่มีความแตกต่างกัน แต่เนื่องจากว่าบุญบารมีนี้เป็นเหตุ
จึงท�ำให้เรามีความแตกต่างกัน ถ้าสะสมบุญบารมีมามาก ก็จะมีสิ่งที่ดี
มากกว่าผู้อื่น เช่น ถ้าได้สะสมทานบารมีมา ก็จะท�ำให้มีฐานะดีในทาง
การเงินการทอง เช่น ได้เกิดเป็นลูกเศรษฐี ได้เกิดเป็นลูกของพระเจ้า
แผ่นดิน เกิดมาก็รวย ไม่ต้องไปดิ้นรนไปท�ำมาหากินให้เหนื่อยยาก
เพราะทานบารมีที่ได้ท�ำไว้ในอดีตนั่นเอง เช่น พระพุทธเจ้า ในพระชาติ
สุดท้ายได้ทรงบ�ำเพ็ญทานบารมีอย่างเต็มที่ เป็นพระเวสสันดร มีอะไร
ก็ยินดีที่จะสละที่จะแจกจะจ่ายให้กับผู้อื่น ไม่มีความหวงแหนไว้เลย
เพราะพระองค์ทรงมีความสุขเวลาทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือผูอ้ นื่ และเมือ่ หลังจาก
ที่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตแล้ว ก็ได้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ เมื่อหมดบุญ
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จากสวรรค์ ก็ได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นราชโอรส
ของพระเจ้าแผ่นดิน ไม่ต้องไปล�ำบากล�ำบนเกี่ยวกับเรื่องเงินทองต่างๆ
มีปราสาทสามฤดูให้อยู่อย่างมีความสุข นี่คืออานิสงส์ของทานบารมี
ถ้าศีลบารมี ก็จะท�ำให้ได้ไปเกิดในสุคติ คือภพของมนุษย์ ของเทพ
ของพรหม ของพระอริยเจ้าทั้งหลาย ถ้าเราอยากจะไปเกิดในสุคติ
เราก็ตอ้ งสะสมศีลบารมี คือต้องรักษาศีล ๕ ให้ได้มาก ถ้ารักษาได้อย่าง
เต็มที่ตลอดเวลา เราก็จะได้ไปเกิดทันที เวลาเราตายไป เราไม่ต้อง
ไปเกิดในอบายอีกต่อไป เช่น พระโสดาบัน ท่านเป็นผูท้ มี่ ศี ลี ๕ อยูค่ รบถ้วน
บริบูรณ์ตลอดเวลา ท่านจะไม่ละเมิดศีล ๕ โดยเด็ดขาด ถึงแม้จะต้อง
เสียชีวิต ท่านก็ยินดีที่จะสละชีวิตเพื่อรักษาศีล ๕ ถ้าเราสามารถรักษา
ศีล ๕ แบบนี้ได้แล้ว ก็ถือว่าเราเป็นพระโสดาบันแล้ว
พระโสดาบันนี้เห็นแล้วว่าการละเมิดศีล การท�ำผิดศีล เป็นเหตุที่
ท�ำให้ตอ้ งไปเกิดในอบาย เช่น ไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปตกนรก เป็นต้น
เกิดจากการกระท�ำ เมื่อเห็นดังนั้นแล้วก็ไม่กล้าท�ำ เพราะไม่อยากจะ
ไปตกนรก ไม่อยากจะไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ยอมตายดีกว่า ตายแล้วได้
กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ดีกว่าท�ำผิดศีลแล้วมีชีวิตอยู่ต่อไป พอเมื่อ
ตายไปแล้วจะต้องไปเกิดในอบาย ไม่คุ้มค่ากัน
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นี่คือสิ่งที่พระโสดาบันท่านมีดวงตาเห็นธรรม สามารถมองเห็น
ดวงวิญญาณ สามารถมองเห็นดวงจิตดวงใจของท่านได้ ท่านรู้ว่า
ร่างกายของท่านนี้เป็นเพียงภาชนะ ไม่ได้เป็นตัวตนที่แท้จริง ตัวตน
ที่แท้จริงก็คือใจของท่านที่จะต้องไปเกิดใหม่ เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็จะ
ไม่กล้าท�ำบาป จะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิต
ถ้าใครสามารถมองเห็นจิตใจของตนเองได้แล้ว ก็จะไม่สงสัย
ในเรือ่ งการเวียนว่ายตายเกิด จะไม่สงสัยในเรือ่ งนรกเรือ่ งสวรรค์ เพราะ
รู้ว่าใจนี่แลคือผู้ที่จะไปเกิด เพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตาย ร่างกายตายไป
ใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจก็ออกจากร่างไป ปล่อยให้ร่างกายนี้
กลายเป็นซากศพ ส่วนใจก็ไปรับผลบุญผลกรรมที่ได้ท�ำต่อไป
ดังนั้น ถ้าเรายังไม่เห็น ก็ขอให้เราเชื่อในเรื่องการรักษาศีล
พยายามบ�ำเพ็ญศีลบารมีให้มาก อย่าไปเสียดายกับสิ่งต่างๆ ในโลกนี้
หรืออย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆ ในโลกนี้มากจนถึงกับต้องท�ำให้ผิดศีล
ผิดธรรม ถ้าอยากจะได้อะไรมา ก็ขอให้หามาด้วยความสุจริต อยากจะ
ได้สามีอยากจะได้ภรรยาก็ไปสู่ขอตามธรรมเนียมประเพณี อย่าไป
ประพฤติผดิ ประเพณี เช่น ไปแอบเป็นชูส้ าว แอบไปยุง่ เกีย่ วกับสามีภรรยา
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ของผู้อื่น อย่างนี้ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มา ตายไปก็ต้องไปเป็นเดรัจฉาน
เป็นต้น นี่คือเรื่องของศีล
ขอให้เราเชือ่ ถ้าเรายังไม่เห็นผลทีจ่ ะตามมาก็ขอให้เราเชือ่ ไว้กอ่ น
เพราะพระพุทธเจ้านั้นเห็นแล้ว แล้วก็ทรงน�ำมาสั่งสอนพวกเรา เพราะ
ทรงรู้ว่าถ้าไม่สอนพวกเราก็จะไม่มีทางรู้ พวกเรานี้มีความหลงซึ่งเป็น
ความมืดบอดปกปิดความจริงเอาไว้ ท�ำให้เราเห็นว่าร่างกายของเรานี้
คือตัวตนของเรา ชีวิตของเราอยู่ที่ร่างกายนี้ เมื่อร่างกายนี้ตายไป
ทุกอย่างนี้ก็ถือว่าจบไป เมื่อเผาแล้วกลายเป็นขี้เถ้าขี้ถ่านไป ก็ไม่มีผล
อะไรตามมาอีกต่อไป ท�ำบุญก็ไม่มีผล ท�ำบาปก็ไม่มีผล แล้วเรื่องอะไร
จะไปท�ำบุญให้เหนื่อยยาก สู้ท�ำบาปไม่ดีกว่าหรือ เพราะท�ำบาปนั้น
มันสนุกกว่า มันได้ท�ำอะไรตามใจชอบ อยากจะได้ใคร ก็ไปอยู่กับเขา
ไปแย่งเขา มาอยู่เป็นภรรยาเป็นสามีกัน นี่เป็นเพราะว่าความมืดบอด
ความหลงมันครอบง�ำจิตใจ ท�ำให้ไม่เห็นใจของตนเองว่าจะต้องไป
รับใช้กรรมต่อไปในภายภาคหน้า
แต่เ ราโชคดีที่เกิดมาแล้วเราได้มาเจอพระธรรมค� ำ สอนของ
พระพุทธเจ้าผูท้ รงรูจ้ ริงเห็นจริง ทรงตรัสรู้ ค�ำว่าตรัสรูก้ ค็ อื รูใ้ จของเรา
นีเ่ อง คนทีย่ งั ไม่ตรัสรูน้ จี้ ะไม่รู้ จะไม่เห็นใจของตน จะไม่รวู้ า่ มีใจ จะคิด
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ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นส่วนเดียวกัน แต่ความจริงแล้วเป็นสองส่วน
เหมือนน�้ำกับขวดน�้ำ น�้ำที่อยู่ในขวดน�้ำนี้ เวลาใส่เข้าไปเต็มๆ มันก็
ดูเหมือนกับว่ามันไม่มีน�้ำอยู่ในนั้น มันใส สะอาด ก็คิดว่ามีแต่ขวดน�้ำ
อยู่เปล่าๆ แต่พอเราเปิดออกมาแล้วเทน�้ำออกมา เราจึงจะรู้ว่าในขวดนี้
ก็มีน�้ำอยู่ด้วย นี่แหละคือสิ่งที่เรามองไม่เห็น คือเราไม่เห็นใจของเรา
เราเห็นแต่กายของเราจึงกล้าท�ำบาปท�ำกรรมกัน เพราะว่าความอยาก
มันคอยกระตุน้ คอยผลักดันคอยหลอกให้เราหาสิง่ ต่างๆ มาบ�ำรุงบ�ำเรอ
โดยไม่คิดถึงผลเสียหายที่จะตามมาต่อไป คนเราที่เกิดมามีความ
แตกต่างกันก็เป็นเพราะศีลนีแ่ หละ ถ้ารักษาศีลได้กไ็ ด้มาเกิดเป็นมนุษย์
ถ้าไม่ได้รักษาศีลก็ต้องมาเป็นสุนัขที่อยู่ในวัดนี้แหละ เป็นเพราะว่าเขา
ไม่ได้รักษาศีล
จึงขอให้เราเชื่อไว้แล้วก็พยายามที่จะรักษาศีลไปเรื่อยๆ ถ้าเรา
รักษาศีล เรากล้าที่จะสละชีวิตเพื่อรักษาศีลได้ รับรองได้ว่าตายไปนี้
ไม่ไปเกิดในอบายอย่างแน่นอน ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ หรือไม่เช่นนัน้
ก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยูก่ อ่ น แล้วเมือ่ หมดบุญเทวดาแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์
แล้วก็จะได้มาบ�ำเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมต่อไปจนได้บรรลุถงึ พระนิพพานในอันดับ
ต่อไป ถ้าจะบรรลุเป็นพระนิพพาน เมื่อกลับมาแล้วก็ต้องมาบ�ำเพ็ญ
เนกขัมมบารมี นี่คือบารมีอีกขั้นหนึ่ง คือต้องมาปฏิบัติธรรมถือศีล ๘
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ค�ำว่า เนกขัมมบารมี แปลว่า ออกจากกามสุข ละเว้นจากการ
หาความสุขทาง ตา หู จมูก ลิน้ กาย ทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
เช่น ไม่หาความสุขจากการกิน การดืม่ การดู การฟัง เป็นต้น ถ้ากินหรือ
ดื่มก็กินด้วยความจ�ำเป็นเท่านั้น เช่น ผู้ที่ถือเนกขัมมบารมีก็จะถือศีล ๘
จะไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว จะไม่หาความสุขจากสิ่งบันเทิง
ต่างๆ เช่น ดูหนังฟังเพลง ร้องร�ำท�ำเพลง อะไรเหล่านี้ก็จะละเว้นไป
เวลาหลับนอนก็ไม่ได้แสวงหาความสุขจากการหลับนอนด้วยการนอน
บนฟูกหนาๆ แต่ให้นอนบนพืน้ แข็งๆ ปูเสือ่ ก็พอ นอนเพือ่ พักผ่อนร่างกาย
เพราะถ้านอนบนฟูกหนาๆ แล้วมันจะนอนนาน จะนอนที ๘ ชั่วโมง
๙ ชัว่ โมง แต่ถา้ นอนบนพืน้ ปูเสือ่ แล้วจะนอนไม่นาน พอร่างกายได้พกั ผ่อน
พอแล้วก็จะตืน่ ขึน้ มา เพือ่ เราจะได้มาบ�ำเพ็ญบุญทีส่ งู ขึน้ ไปกว่านัน้ ก็คอื
สมาธิและปัญญา เพราะสมาธิและปัญญานีจ้ ะเป็นเหตุทจี่ ะท�ำให้ได้ไปถึง
พระนิพพานได้
ทานบารมีอย่างเดียว ศีลบารมีอย่างเดียว เนกขัมมบารมีอย่างเดียว
นี้ยังไม่พอเพียง ต้องมีสมาธิคืออุเบกขาบารมี และมีปัญญาบารมีด้วย
ถึงจะสามารถท�ำให้จติ ใจหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ท�ำให้บรรลุ
ถึงพระนิพพานได้ ดังนั้น ถ้าเรามีความมั่นคงต่อการรักษาศีลแล้ว
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ขั้นต่อไปก็คือเราต้องบ�ำเพ็ญสมถะและวิปัสสนาภาวนา ด้วยการเจริญ
เนกขัมมบารมี แทนที่จะถือศีล ๕ เราก็เพิ่มเป็นศีล ๘ ศีลข้อที่ ๓ คือ
กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เราก็เปลี่ยนเป็น อพรัหมจริยา เวรมณี
คือแทนที่จะไม่ประพฤติผิดประเวณีก็จะถือศีลพรหมจรรย์ ก็คือจะ
ไม่รว่ มหลับนอนกับคูข่ องเรา จะละเว้น จะไม่หาความสุขจากการหลับนอน
กับสามีกับภรรยา แต่จะหาความสุขจากการเจริญสมถภาวนา คือ
ท�ำจิตใจให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธๆ ไปภายในใจ หรือจะสวดมนต์
ไปก่อนก็ได้ สวดมนต์ไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงโดยให้มีสติรู้อยู่กับ
การสวด หรือบริกรรมก็ให้มีสติรู้อยู่กับการบริกรรม อย่าให้ใจแว๊บไป
คิดถึงเรื่องอื่น พุทโธไป ถ้าคิดถึงเรื่องอื่นก็ดึงกลับมา
ในเบื้องต้น ใจจะไม่ยอมอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับบทสวดมนต์
จะพุทโธได้สองค�ำก็ไปแล้ว คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้ว คนนั้นคนนี้แล้ว
อย่างนี้เราก็ต้องหยุดแล้วก็ดึงกลับมาใหม่ แล้วก็เริ่มใหม่ พุทโธใหม่
สวดมนต์ไปใหม่ ท�ำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะชนะเอง ต่อไป
มันก็ยอมแพ้เราเอง เพราะว่ามันไปทีไร เราก็ดึงมันกลับมาทุกที ต่อไป
มันเบื่อ มันก็ไม่ไป มันจะอยู่กับพุทโธๆ หรืออยู่กับบทสวดมนต์ ถ้าอยู่
ไปได้อย่างต่อเนือ่ ง ไม่นานจิตก็จะรวมลงเข้าสูค่ วามสงบ ขณะทีจ่ ติ รวม
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ลงนี้ ความรู้สึกทางร่างกายก็หายไป เหลือแต่จิตอยู่ตามล�ำพังของตน
มีความสุข มีความอิม่ มีความพอ เป็นอุเบกขา นีค่ อื การบ�ำเพ็ญอุเบกขา
บารมีด้วยการเจริญสมถภาวนา เพราะอุเบกขาคือที่อยู่ของจิตนั่นเอง
ถ้าจิตตัง้ อยูใ่ นอุเบกขาแล้วจิตจะเป็นจิตทีต่ งั้ มัน่ จะมีความแข็งแกร่ง
เหมือนกับก้อนหิน มีความหนักแน่นเหมือนกับก้อนหิน เวลามีอารมณ์
อะไรมากระทบกับจิตก็จะไม่ลอยตามอารมณ์นั้นๆ ไป เช่น เวลามี
ความโกรธมากระทบก็จะไม่โกรธตาม เวลามีความโลภมากระทบก็จะ
ไม่โลภตาม ต่างกับจิตทีไ่ ม่มอี เุ บกขาบารมี ไม่มสี มาธิ จะเป็นเหมือนกับ
ขนนกปุยนุ่น เวลาลมพัดมาเบาๆ ก็จะปลิวตามลมไป คนที่ไม่มีอุเบกขา
บารมี ไม่ได้เจริญสมถภาวนา จะเป็นคนมีจิตใจที่รุ่มร้อนง่าย มีอะไร
มากระทบนิดหน่อยก็ไปแล้ว มีอะไรมาท�ำให้เสียใจก็ร้องห่มร้องไห้
มีอะไรมาท�ำให้โกรธก็กลายเป็นยักษ์เป็นมารไปทันที เวลามีอะไรไปท�ำให้
เกิดความโลภก็ตอ้ งดิน้ หามาให้ได้ อยูเ่ ฉยๆ ไม่ได้ นีค่ อื ลักษณะของคน
ที่จิตใจไม่หนักแน่น เวลาถูกอารมณ์ครอบง�ำแล้วจะต้องเป็นไปตาม
อารมณ์นั้น
ดังนั้น ในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราท�ำจิตให้เป็น
อุเบกขาให้ได้ก่อน ให้มีความหนักแน่น ให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบ จะมี
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อารมณ์อะไรมาหลอกมาล่อมากระทบก็จะไม่ถูกฉุดลากไปได้ง่ายๆ
มีความโลภมาก็ไม่ไปง่ายๆ มีความโกรธมาก็ไม่ไปง่ายๆ แต่ยงั ไม่สามารถ
ทีจ่ ะดับความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ดว้ ยอุเบกขาบารมี สิง่ ทีจ่ ะตัด
ความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ ต้องเป็นปัญญาบารมี
ปัญญาบารมี ก็คือการเห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายที่
จิตไปหลงชอบ ไปหลงโลภ ไปโกรธนั้นว่ามันไม่มีสาระแก่นสารอะไร
มันไม่มีตัวตน มันไม่เป็นสิ่งที่เราต้องไปยินดี มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ให้
ความสุขกับเรา ทุกครั้งที่เราโลภ เราก็คิดว่าเราจะได้ความสุขจากสิ่ง
ที่เราโลภ เช่น เราอยากจะไปเที่ยว เราก็คิดว่าเราจะมีความสุข แต่พอ
เราไปเที่ยวกลับมาแล้ว ความสุขที่ได้มาก็จางหายไป เหลือแต่ความหิว
ความอยากที่จะออกไปเที่ยวอีกซึ่งกลายเป็นความทุกข์ เพราะถ้าไม่ได้
ออกไปเทีย่ วก็หดหูใ่ จ เศร้าสร้อยหงอยเหงา นีค่ อื ความทุกข์ทจี่ ะตามมา
แต่คนทีฉ่ ลาดนีจ้ ะใช้ปญ
ั ญาพิจารณาแล้วจะเห็นว่าเวลาใจมีความอยาก
จะออกไปเทีย่ วก็จะเบรคตนเองไว้ บอกว่าอย่าไป มันไม่ใช่เป็นความสุข
มันเป็นความทุกข์ ไปแล้วมันต้องไปอยูเ่ รือ่ ยๆ เหมือนกับคนติดยาเสพติด
หรือติดสุรายาเมา ลองกินเข้าไปแล้วทีนมี้ นั หยุดไม่ได้ มันมีความสุขก็จริง
แต่มนั เป็นความสุขชัว่ ขณะทีเ่ สพ แต่พอไม่ได้เสพแล้วก็จะเป็นจะตายให้ได้
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นี่แหละคือความหลง มันหลอกให้เราเห็นความสุขเพียงนิดเดียว
เหมือนกับเหยือ่ ทีต่ ดิ อยูป่ ลายเบ็ด ปลาทีม่ คี วามหลงหรือปลาทีต่ าบอดนี้
จะไม่เห็นเบ็ดทีต่ ดิ ซ่อนอยูภ่ ายใต้เหยือ่ ๆ ทีต่ ดิ อยูท่ ปี่ ลายเบ็ด พอฮุบเหยือ่
เข้าไปแล้วก็ถูกเบ็ดเกี่ยวคอเอา ฉันใด ความทุกข์ในสิ่งต่างๆ นั้นก็เป็น
อย่างนั้น มันซ่อน มันเป็นเหมือนปลายเบ็ด มันมีความสุขเพียงนิดเดียว
เท่านัน้ เองเวลาทีเ่ ราได้เสพได้สมั ผัส เวลาเราอยากได้อะไรมา พอได้มา
ใหม่ๆ ก็ดีอกดีใจ พออีกวันสองวันก็เบื่อแล้ว อยากจะโยนทิ้งไปแล้ว
อยากจะหาใหม่อีกแล้ว นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ในโลกนี้
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเจริญปัญญา ให้พิจารณาให้เห็น
อยู่เสมอว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริง ทุกสิ่ง
ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีความทุกข์ทั้งนั้น จะทุกข์ช้าหรือจะทุกข์เร็ว
จะทุกข์มากหรือจะทุกข์น้อยเท่านั้น แต่มีแน่ๆ อยู่คนเดียวนี้จะไม่มีทุกข์
อะไรกับใคร พออยูส่ องคนก็จะต้องทุกข์กบั อีกคนหนึง่ ถ้ามีสามีกต็ อ้ งทุกข์
กับสามี มีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยา เวลาภรรยาตีจากไปก็ร้องห่ม
ร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ เวลาสามีทงิ้ เราหรือทุบตีเรา เราก็เกิดความทุกข์
ขึน้ มา หรือถ้าเขาดีกบั เรา เราก็ตอ้ งเป็นห่วง ถ้าเกิดวันไหนเขากลับบ้าน
มาช้าหน่อย เราก็ทุกข์ใจแล้ว กังวลแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่า
เหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้น มีอะไรก็ต้องทุกข์กับอย่างนั้น
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พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราละให้หมดทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้
อย่าไปมีมัน เอามีเท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้นคือปัจจัย ๔ พอมีที่อยู่หลบแดด
หลบฝนได้ก็พอ มีเสื้อผ้าใส่สักสองสามชุดก็พอ มีอาหารกินไปวันละมื้อ
สองมื้อก็พอ มียารักษาโรคไปตามอัตภาพก็พอ มีเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว
อย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ เพราะมันไม่ให้ความสุขกับเรา นี่คือ
ปัญญา ทรงสอนให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
อนิจจัง ก็คือมันเปลี่ยนแปลง มันไม่ถาวร มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้ว
ดับไป มาแล้วเดี๋ยวก็ไป ไม่ได้อยู่ร่วมกันไปตลอด สามีภรรยาทุกคู่ใน
โลกนี้ไม่ได้อยู่กันไปตลอด สักวันหนึ่งก็ต้องจากกัน ใครจะจากใครไป
ก่อนหรือจะจากไปพร้อมๆ กันเท่านั้นเอง แต่ต้องไปด้วยกัน ไม่มีใคร
ที่จะอยู่ในโลกนี้ไปตลอด เมื่อถึงเวลาจากกันก็เป็นเวลาของความทุกข์
ของความเศร้าโศกเสียใจ และทรงสอนให้เราอย่าไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตน
เป็นเราเป็นของเรา ทรงสอนว่าเป็น อนัตตา ไม่มีตัวตน ร่างกายก็ไม่ใช่
ของเรา เป็นเพียงดิน น�ำ้ ลม ไฟ มาผสมกัน แล้วไม่ชา้ ก็เร็วเขาก็จะแยก
ทางกัน ดิน น�้ำ ลม ไฟ ก็กลับคืนสู่ดิน น�้ำ ลม ไฟ นี่คือธรรมชาติของ
สภาวธรรมทั้งหลายเป็นอย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นวัตถุ
ข้าวของต่างๆ ก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้น ไม่มีอะไรอยู่เหมือนเดิม
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ศาลาหลังนี้ถ้าอีกร้อยปีกลับมาดูก็คงไม่มีแล้วก็ได้ อาจจะเหลือ
แต่เสาไม่ก่ีต้นที่ยังโผล่อยู่ เหมือนกับโบสถ์ต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัยใน
สมัยสุโขทัย เคยไปดูหรือเปล่าที่อุทยานประวัติศาสตร์ที่สุโขทัย โบสถ์
สมัยสุโขทัยนี้ก็เหลือแต่เสาเท่านั้น เหลือก�ำแพงอยู่นิดหน่อย ทั้งๆ ที่
เมือ่ ก่อนนีก้ ส็ วยงามวิจติ รพิสดาร แต่วนั เวลาผ่านไปสิง่ ต่างๆ มันก็หมดไป
กับกาลกับเวลา
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราพิจารณาไว้อยู่เนืองๆ เพื่อเราจะได้
ปล่อยวาง เราจะไม่ได้หลงยึดติด ถ้าเราปล่อยวางแล้ว เราจะไม่เสียใจ
เราจะไม่ทกุ ข์กบั อะไร นีค่ อื ปัญญาทีเ่ ราต้องเจริญอยูม่ ากๆ เพราะเมือ่ เรา
เจริญแล้วต่อไปเราก็จะไม่โลภกับอะไร เมื่อเราไม่โลภ เราก็จะไม่โกรธ
เพราะความโกรธมันเกิดจากความโลภ เวลาโลภอยากได้อะไรแล้ว
ไม่ได้ก็เกิดความโกรธขึ้นมา เช่น อยากจะขอแม่ไปเที่ยว แล้วแม่
ไม่ให้ไปเที่ยว ก็เกิดความโกรธขึ้นมา ถ้าไม่อยากออกไปเที่ยว ก็ไม่เป็น
ปัญหาอะไร แม่จะให้ไปเทีย่ วหรือไม่ให้ไปเทีย่ วก็ไม่เกิดความโกรธขึน้ มา
ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเจริญวิปัสสนาหรือปัญญาให้
พิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวไม่มีตน นี่คือ
วิธีแก้ความหลง
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ถ้าไม่หลงแล้วก็จะไม่โลภ เมื่อไม่โลภก็จะไม่โกรธ เมื่อไม่โลภ
ไม่โกรธ ไม่หลง ก็ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป ก็จะอยูใ่ นพระนิพพานไปตลอด
นี่คือที่อยู่ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ด�ำเนินไปถึง
และอยูจ่ นถึงปัจจุบนั นี้ เพียงแต่เราไม่มตี าทีจ่ ะเห็นเท่านัน้ ว่าพระพุทธเจ้า
และพระอรหันต์ท่านอยู่ที่ไหน แต่ถ้าเราเจริญปัญญาบารมีแล้วและ
เจริญบารมีต่างๆ ควบคู่ไปด้วย เราจะเห็น เราจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้า
และพระอรหันต์ทงั้ หลายท่านอยูท่ ไี่ หน ท่านไม่ได้สญ
ู หายไปไหน นิพพาน
ก็ไม่ได้สูญหายไปไหน ใจของเราก็ไม่ได้สูญหายไปไหน แต่คนที่ไม่รู้คน
หูหนวกตาบอดก็คดิ ไปตามภาษาของเขา เขาก็คดิ ว่าตายไปแล้วทุกอย่าง
ก็สูญหายไปหมด จึงท�ำให้เขากล้าท�ำบาปท�ำกรรม แต่พอเขาไปโผล่
ในนรก เขาก็ไม่รวู้ า่ เขาโผล่ขนึ้ มาได้อย่างไร พอเขาไปเกิดเป็นเดรัจฉาน
เขาก็ไม่รวู้ า่ เขาเกิดเป็นเดรัจฉานได้อย่างไร หรือมาเกิดเป็นมนุษย์อย่าง
พวกเรา ก็ไม่รู้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างไร เพราะเราไม่มีปัญญา
เราไม่ศกึ ษา เราไม่ปฏิบตั ธิ รรมนัน่ เอง แต่ถา้ เราปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสั่งสอนให้บ�ำเพ็ญบุญบารมีให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว รับรองได้ว่า
สิง่ ต่างๆ เหล่านีจ้ ะไม่เป็นสิง่ ทีป่ ดิ บังหรือลีล้ บั อีกต่อไป เพราะเราสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน เหมือนกับคนตาบอดทีร่ กั ษาตาของตนให้หายได้
จนสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้เหมือนกับคนตาดี ฉันใด พวกเราก็เป็น
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เหมือนพวกคนตาบอด ส่วนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนคนตาดี พระพุทธเจ้า
เห็นการเวียนว่ายตายเกิด เห็นนรกเห็นสวรรค์ แต่พวกเราไม่เห็น แต่ถา้
เราปฏิบตั ติ ามพระพุทธเจ้าแล้ว สักวันหนึง่ เราก็จะลืมตาขึน้ มาได้ เราจะมี
ดวงตาเห็นธรรม เราก็จะเห็นอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้
ทรงเห็น แล้วเราจะไม่สงสัยอีกต่อไปในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์
ดังนัน้ จึงขอให้เราจงให้ความส�ำคัญต่อการบ�ำเพ็ญบุญบารมีเท่าๆ
กับการแสวงหาเงินทอง เพราะว่าบุญบารมีนี้มีคุณค่ามากกว่าเงินทอง
แต่เงินทองก็มีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ ดังนั้น จึงขอให้เราอย่า
ปล่อยปละละเลยในเรื่องการบ�ำเพ็ญบุญบารมี อย่างเช่นวันเสาร์
วันอาทิตย์ เราไม่ตอ้ งไปท�ำงานหาเงินหาทอง วันนัน้ แหละเป็นวันเวลาที่
เราควรจะบ�ำเพ็ญบุญบารมีกนั เพราะไม่เช่นนัน้ แล้วเวลาเราไปข้างหน้า
เราจะไปอย่างล�ำบากล�ำบน อดอยากขาดแคลน จะไปกับความทุกข์
แต่ถ้าเราบ�ำเพ็ญบุญบารมีแล้ว เราจะไปกับความสุขความสบาย จึงขอ
ฝากเรื่องการบ�ำเพ็ญบุญบารมีนี้ให้ท่านน�ำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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วันนี้เป็นวันแรม ๘ ค�่ำ เดือน ๑๑ เป็นวันพระ วันธรรมสวนะ
วันฟังธรรม และเป็นวันที่มีเจ้าภาพได้น�ำเอาผ้ากฐินพระราชทานเข้า
มาทอด ณ วัดญาณสังวรารามแห่งนี้ จึงเป็นวันที่มีศรัทธาญาติโยม
ได้มาร่วมท�ำบุญกันเป็นจ�ำนวนมาก เพราะมีความเชื่อในการทอดกฐิน
ว่ามีอานิสงส์มาก มีบญ
ุ มาก เพราะการทอดกฐินนีท้ อดได้เพียงครัง้ เดียว
ต่อหนึง่ วัดต่อหนึง่ ปี แล้ววัดทีจ่ ะรับทอดผ้ากฐินได้ตอ้ งมีพระอยูจ่ ำ� พรรษา
ตลอด ๓ เดือน จึงเป็นเหตุที่ท�ำให้มีศรัทธาที่จะทอดกฐินกันเพราะ
ไม่สามารถท�ำได้ทุกวันทุกเวลาเหมือนกับการท�ำบุญให้ทานชนิดอื่น
เช่น การตักบาตร เราสามารถตักบาตรได้ทุกวัน การถวายสังฆทาน
ก็เช่นเดียวกัน การถวายผ้าป่าก็เช่นเดียวกัน แต่การถวายผ้ากฐินนี้
เป็นกิจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้โดยตรงเพื่อจะให้ญาติโยมได้
สงเคราะห์พระผู้ที่ได้อยู่จ�ำพรรษา เนื่องจากผ้าที่ท่านใช้นุ่งห่มนั้นย่อมมี
การเสือ่ มสภาพขาดไป จ�ำเป็นต้องมีการเปลีย่ นเพือ่ จะได้มผี า้ ทีด่ ไี ว้นงุ่ ห่ม
เพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมให้กับญาติโยมทั้งหลายตาม
ล�ำดับต่อไป
การถวายผ้ากฐินนี้ทรงตรัสให้ถวายเป็นสังฆทาน หมายความว่า
ไม่ให้เจาะจงถวายกับพระรูปหนึ่งรูปใดในอาวาส แต่ให้ถวายเป็นของ
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ส่วนกลางของพระทุกรูป ให้พระที่อยู่ในอาวาสนั้นเป็นผู้พิจารณาว่า
พระรูปใดควรจะได้รบั ผ้าใหม่ไปนุง่ ห่ม ซึง่ เป็นการปฏิบตั เิ พือ่ ทีจ่ ะให้พระ
ทีอ่ ยูร่ ว่ มกันนัน้ ได้มคี วามสามัคคี มีความปรองดอง และให้มคี วามเมตตา
ต่อกัน คือไม่ให้คดิ แต่จะเอาประโยชน์สว่ นตนเป็นหลัก แต่ให้ถอื ว่าพระ
ที่อยู่ร่วมกันนั้นเป็นเหมือนอวัยวะอันเดียวกัน เป็นเหมือนพี่เป็นเหมือน
น้องกัน ทีจ่ ะต้องคอยดูแลช่วยเหลือกัน พระรูปใดทีม่ คี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะ
ต้องเปลี่ยนผ้า ก็จะพิจารณาให้พระรูปนั้นไปก่อน ส่วนพระที่มีผ้าที่ดี
อยูแ่ ล้ว ก็ยงั ไม่ตอ้ งเปลีย่ นก็รอไปก่อน อย่างนีจ้ ะท�ำให้พระทุกรูปทีอ่ ยูใ่ น
อาวาสเดียวกันนั้นมีปัจจัย ๔ เช่นผ้านุ่งห่ม ไว้ใช้สอยอย่างเพียงพอ
ถ้าถวายผ้าด้วยความเจาะจง เช่น ตั้งใจถวายให้แก่เจ้าอาวาส
หรือหัวหน้าสงฆ์เพียงรูปเดียว ถ้าท่านเป็นคนใจแคบ ท่านก็จะเก็บผ้า
ทั้งหมดไว้ใช้ของตนเอง ไม่เอาไปแจกจ่ายให้กับพระรูปอื่น พระรูปอื่น
ก็จะขาดแคลนจะล�ำบากและอาจจะไม่สามารถอยู่ในผ้าเหลืองต่อไปได้
เพราะทนความล�ำบากยากเย็น ทนล�ำบากกับการขาดแคลนไม่ได้
เพราะอาจจะต้องสิกขาลาเพศไป
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สาธุชนถวายทานเป็นสังฆทาน คืออย่า
ถวายเจาะจงให้กับพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใด แต่ให้ถวายเพื่อพระทุกรูป
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ที่อยู่ในอาวาสเดียวกัน เช่น ของคาวของหวานที่ญาติโยมน�ำมาถวาย
ก็เป็นสังฆทานเหมือนกัน เพราะไม่ได้ถวายเฉพาะรูปนั้นรูปนี้เพียง
รูปเดียว แต่ถวายให้กบั ทุกรูปให้นำ� เอาไปแบ่งกัน โดยวิธจี ำ� หน่ายจ่ายแจก
ของพระนั้นก็ถือตามล�ำดับพรรษา คือให้ถวายกับพระอาวุโส แล้วท่าน
ก็จะแบ่งส่วนหนึ่งไว้ใช้เอง ส่วนที่เหลือท่านก็จะเลื่อนลงไปตามล�ำดับ
ให้พระรองล�ำดับตามล�ำดับพรรษาได้หยิบใช้ไปจนกว่าจะถึงพระหรือ
สามเณรรูปสุดท้าย
นี่คือเรื่องของสังฆทานเป็นอย่างนี้ เป็นประโยชน์กับส่วนรวม
เป็นประโยชน์กบั พระศาสนา เพราะพระศาสนาจะเจริญรุง่ เรืองก้าวหน้า
ได้จำ� ต้องมีพระภิกษุบวชเรียน ปฏิบตั ธิ รรม แล้วบรรลุธรรม แล้วก็นำ� เอา
ธรรมทีต่ นเองได้รเู้ ห็นนัน้ มาเผยแผ่สงั่ สอนแก่ผอู้ นื่ ต่อไป พระพุทธศาสนา
จึงจะเจริญได้ จึงจะมีอายุยนื ยาวนานได้ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงได้พยากรณ์
ไว้ว่าจะอยู่ได้ถึง ๕,๐๐๐ ปี ถ้ามีการถวายสังฆทานกันอย่างต่อเนื่อง
คือเวลาถวายทานให้กบั พระ ขอให้ถวายเป็นส่วนกลาง เช่น ศาลา
หลังนี้ ผู้สร้างก็ถวายไว้เป็นส่วนกลาง ไม่ได้ถวายให้เจ้าอาวาสหรือ
พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใด โบสถ์ วิหาร และกุฏิต่างๆ ก็ถวายเป็นสังฆทาน
ทัง้ สิน้ คือไม่ได้เป็นสมบัตขิ องพระภิกษุรปู หนึง่ รูปใด พระรูปหนึง่ รูปใด
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ไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดครองเป็นของตนเอง ไม่สามารถมอบให้กับผู้อื่นเป็น
มรดกได้หลังจากที่ตนตายไปแล้ว ของสมบัติทุกอย่างเป็นของสงฆ์
เป็นของวัด เป็นของศาสนา
นีค่ อื ความหมายของการถวายสังฆทาน ไม่ได้หมายความว่าจะต้อง
เป็นของที่จัดไว้เป็นชุดๆ แล้วใส่ไปในกระแป๋งสีเหลืองๆ แล้วน�ำเอาไป
ถวายพระ ของเหล่านั้นก็ถวายได้ ๒ ลักษณะ ถวายเป็นสังฆทานก็ได้
ถวายเป็นบุคลิกทานก็ได้คือ ถ้าถวายเจาะจงให้กับพระรูปหนึ่งรูปใด
ของนั้นถึงแม้จะใส่มาในกระแป๋งสีเหลืองๆ ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสังฆทาน
เพราะถวายให้กับพระรูปนั้นไป แต่ถ้าจะถวายให้เป็นสังฆทาน ก็ต้อง
ถวายอย่างที่น�ำมาถวายในตอนเช้าท่ามกลางหมู่สงฆ์คือตั้งแต่พระสงฆ์
๔ รูปขึน้ ไป แล้วถวายให้กบั หัวหน้า แล้วท่านก็จะเลือ่ นลงไปแบ่ง ท่านพิจารณา
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เลื่อนลงไปให้กับพระรูปอื่นตามล�ำดับต่อไป
ถึงจะเป็นสังฆทาน
ดังนั้น ถ้าเราอยากจะให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ให้กับตัวเราเองและกับลูกหลานของเราที่จะตามมา เราก็ควรจะถวาย
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสังฆทาน ยกเว้นในกรณีเฉพาะกิจ ถ้ามีพระภิกษุ
รูปหนึ่งรูปใดมีความจ�ำเป็นจะต้องได้รับการอนุเคราะห์เป็นพิเศษ เช่น
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ในยามเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ดูแลท่านไปเป็นกรณี เป็นจ�ำเพาะบุคคลไป
แต่โดยทัว่ ไปแล้วควรจะถวายปัจจัย ๔ ให้กบั สงฆ์ เพือ่ สงฆ์จะได้นำ� เอาไป
แบ่งปันกัน จะได้ไม่มีการเหลื่อมล�้ำ คือจะได้มีปัจจัย ๔ พอเพียงให้
กับพระภิกษุทุกรูป เมื่อพระภิกษุทุกรูปและสามเณรมีปัจจัย ๔ อย่าง
พอเพียงแล้ว ก็จะมีกำ� ลังใจมีกำ� ลังกายทีจ่ ะศึกษาร�ำ่ เรียนพระธรรมค�ำสอน
ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆ
แล้วหลังจากนั้นก็จะได้น�ำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับญาติโยมต่อไป
การถวายทานจึงเป็นสิง่ ทีเ่ ราควรพิจารณาบุคคลผูร้ บั ว่าเป็นอย่างไร
ถ้าเป็นส่วนรวม เช่น เป็นของสงฆ์ เป็นส่วนกลางสงฆ์ ก็จะมีอานิสงส์
มีประโยชน์มาก ถ้าเป็นพระรูปหนึ่งรูปใดก็ควรพิจารณาดูว่าท่านเป็น
พระที่มีศีลมีธรรมครบถ้วนบริบูรณ์หรือไม่ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่
ถ้าท�ำบุญกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมได้บุญได้อานิสงส์มากกว่า
ถวายให้กับพระที่ไม่ปฏิบัติดีและไม่ปฏิบัติชอบ เพราะพระที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบย่อมท�ำประโยชน์ให้กับโลกได้มากกว่าพระที่ไม่ปฏิบัติดี
ไม่ปฏิบัติชอบนั่นเอง
ดังนัน้ ถ้าจะถวายให้เป็นเฉพาะเป็นบุคคลไป ก็ให้พจิ ารณาดูความดี
ของบุคคลนัน้ ๆ พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบหรือทรงแยกแยะอานิสงส์
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ที่จะได้รับจากการท�ำบุญให้ทานกับบุคคลต่างๆ ไว้ดังนี้ คือ ถ้าให้กับ
คนธรรมดา เช่น ศรัทธาญาติโยม ก็จะได้สิบเท่า ถ้าให้กับพระภิกษุ
ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็จะได้ร้อยเท่า ถ้าถวายให้กับพระอริยเจ้าคือ
พระโสดาบัน ก็จะได้พันเท่า ถ้าถวายให้กับพระอรหันต์ ก็จะได้เป็น
แสนเท่า และถ้าได้ถวายให้กับพระพุทธเจ้า ก็จะได้บุญเป็นล้านเท่า
เพราะความสามารถของบุคคลนั้นมีความแตกต่างกัน
พระพุทธเจ้ามีความสามารถมาก สามารถที่จะตอบแทนให้เรา
ได้บญ
ุ มากกว่าคนธรรมดา คนธรรมดาอย่างมากเขาก็อาจจะยกมือไหว้
ขอบอกขอบใจเรา แต่พระพุทธเจ้านี้สามารถสอนให้เราได้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ ให้เราบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ ให้เราบรรลุถงึ พระนิพพานได้
คุณประโยชน์ของพระพุทธเจ้าจึงมีมากกว่าบุคคลอืน่ ๆ ทัง้ หลายทัง้ หมด
ดังนัน้ เวลาเราจะสงเคราะห์ใครช่วยเหลือใคร ก็ขอให้เราพิจารณา
ดูบุคคลที่เราจะสงเคราะห์ว่าเป็นคนดีมากดีน้อยเพียงไร ถ้าเป็นคน
ไม่ดีเลยหรือเป็นคนร้ายกาจก็ไม่ควรที่จะไปสงเคราะห์ นอกจากเป็น
ในกรณีมนุษยธรรม ถ้าเขาเจ็บไข้ได้ปว่ ยหรือ จะต้องการยา ต้องการหมอ
อย่างนี้เราก็ควรที่จะดูแลกันไปเพื่อไม่ให้จิตใจของเราดูดายเป็นใจไม้
ไส้ระก�ำ ให้เรามีความสงสารสัตว์โลกทั้งหลายถึงแม้จะเป็นสัตว์ที่
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อันตรายก็ตาม แต่ท�ำไปเพื่อความสงสารเพื่อนมนุษยธรรม แต่ถ้าเขา
เป็นปกติดอี ยู่ ก็ไม่ตอ้ งไปสงเคราะห์เขามาก เพราะถ้าเราไปสงเคราะห์
โจรผูร้ า้ ย ก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เขามีกำ� ลังใจและก�ำลังกายทีจ่ ะไป
ท�ำร้ายผู้อื่น ไปปล้นไปจี้ไปฆ่าผู้อื่น
นี่ คื อ เรื่ อ งของการท� ำ บุ ญ ให้ ท านที่ เ กี่ ย วกั บ บุ ค คลซึ่ ง มี ค วาม
แตกต่างกัน จึงขอให้ทา่ นได้นำ� เอาไปพินจิ พิจารณาและปฏิบตั ติ ามสมควร
แก่เหตุการณ์และบุคคลนั้นๆ และประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างสูงสุด
จึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านได้น�ำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณ
พระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุญกุศลที่ท่าน
ได้มาบ�ำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและ
ความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
โดยทั่วหน้ากันเทอญ
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วันนีเ้ ป็นวันทีท่ า่ นได้ตงั้ ใจมาวัดเพือ่ มาท�ำบุญ ท�ำทาน มารักษาศีล
มาปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ เจริญปัญญา ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ท�ำไมท่านจึงต้องท�ำสิง่ เหล่านี้ ท�ำไมต้องท�ำบุญตักบาตร ท�ำไมต้องรักษา
ศีล ท�ำไมต้องปฏิบตั ธิ รรม ต้องนัง่ สมาธิ ต้องเจริญปัญญา ต้องฟังเทศน์
ฟังธรรม ก็เป็นเหมือนกับท�ำไมเราต้องรับประทานอาหาร ท�ำไมต้อง
มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ ท�ำไมต้องมีบ้านไว้อยู่ และท�ำไมต้องมียารักษาโรค
เพราะว่าชีวติ ของเรานัน้ มี ๒ ส่วนด้วยกัน คือมีรา่ งกายและจิตใจนัน่ เอง
ร่างกายของเราก็ต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่อง
นุ่งห่ม ใจของเราก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกัน ต้องการเครื่องนุ่งห่ม
ต้องการที่อยู่อาศัย และต้องการยารักษาโรค เพราะใจของเรานั้นเป็น
ส่วนที่ส�ำคัญยิ่งกว่าร่างกายของเราอีกหลายล้านเท่า เพราะความสุข
ความทุกข์ของใจนีม้ คี วามรุนแรงมากกว่าความสุขความทุกข์ทางร่างกาย
ต่อให้เราดูแลร่างกายของเราให้ดีขนาดไหนก็ตาม อยู่อย่างอิ่มหมีพีมัน
มีปัจจัย ๔ ครบถ้วนบริบูรณ์ แต่ถ้าใจของเราขาดอาหาร ขาดการดูแล
รักษา ใจของเราจะสร้างความทุกข์ให้กบั เรา จนท�ำให้เรารูส้ กึ ว่าความสุข
ที่เรามีอยู่จากการอยู่อย่างอิ่มหมีพีมันนั้นหายไปหมดเลย นี่คืออ�ำนาจ
ของความสุขความทุกข์ทางจิตใจซึ่งมีอิทธิพลมากกว่าทางร่างกาย
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หลายล้านเท่าหลายร้อยเท่า ถ้าร่างกายไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วย หรือ
อดอยากขาดแคลน แต่ถ้าจิตใจมีความสุข มีความอิ่มหน�ำส�ำราญใจ
ความขาดแคลนความยากล�ำบากทางร่างกายจะไม่มีอิทธิพลมากระทบ
กับความสุขทางจิตใจเลย
สังเกตดูบางวันเวลาที่เรามีความสุข บางทีเราไม่ได้กินข้าวไป
สักมือ้ หนึง่ เรายังไม่รสู้ กึ อะไรเลย ถ้าเรามีความเพลิดเพลิน มีความสุข
ทางด้านจิตใจ การขาดหรือความทุกข์ทางร่างกายนี้จะไม่มีอิทธิพลมา
กระทบหรือมาลบล้างความสุขทางด้านจิตใจได้เลย ในทางตรงกันข้าม
ถ้าจิตใจเรามีความทุกข์ ถึงแม้รา่ งกายเราจะสุขจะสบายอย่างไร ความสุข
สบายของร่างกายนั้นก็จะถูกความทุกข์ทางด้านจิตใจนั้นลบล้างหาย
ไปหมดเลย มีแต่ความกลุม้ อกกลุม้ ใจจนถึงอยากจะฆ่าตัวตายก็มี ทัง้ ที่
ร่างกายก็สขุ สบายดีแท้ๆ ไม่เป็นปัญหาเลย แต่กลับไปท�ำลายร่างกาย เพราะ
ทนอยูก่ บั ความทุกข์ทางด้านจิตใจไม่ได้ เพราะขาดการดูแลนัน่ เอง ขาดการ
ท�ำบุญให้ทาน ขาดการรักษาศีล ขาดการนั่งสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์
ขาดการเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่อย่างสม�่ำเสมอ
ร่างกายของเราถ้าขาดอาหาร ไม่มีเสื้อผ้าใส่ ไม่มียารักษาโรค
ไม่มีบ้านอยู่ ร่างกายของเราก็อยู่ไปไม่ได้ แต่ใจของเรานี้ถึงแม้จะขาด
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อาหาร ขาดยารักษาโรค ขาดที่อยู่อาศัย ขาดเครื่องนุ่งห่ม แต่ใจก็ยัง
อยู่ได้ แต่อยู่อย่างทุกข์ทรมาน อยู่แบบตกนรก ไม่ได้อยู่แบบขึ้นสวรรค์
ดังนัน้ พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงสอนให้พวกเรานัน้ ดูแลรักษาใจของ
เราอย่างน้อยก็เท่าๆ กับการดูแลรักษากายของเรา และถ้าให้ดีควรจะ
รักษาให้มากยิ่งกว่าการรักษาร่างกาย เพราะร่างกายนี้มีอายุไม่ยืนยาว
นาน ๘๐ ปี ๙๐ ปี มันก็หยุดท�ำงานแล้ว มันไปไม่ไหวแล้ว มันต้องดับ
ต้องแตกแยกสลายตัวไป แต่ใจนี้ไม่ตาย มีอายุยืนยาวนานเป็นกัปไม่มี
ทีส่ นิ้ สุด นีค่ อื ใจของเรา ถ้าได้รบั การดูแลให้มคี วามสุขแล้ว ก็จะมีความสุข
ไปตลอดเลย เหมือนใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอรหันต์ทั้งหลาย
พอได้รบั การดูแลอย่างเต็มทีแ่ ล้วก็ไม่ตอ้ งดูแลอีกต่อไป ใจจะมีความสุข
ทีเ่ รียกว่า “ปรมัง สุขงั ” บรมสุขไปตลอดไม่มวี นั สิน้ สุด ไม่เสือ่ มไปตามกาล
ตามเวลา
นี่คือความวิเศษของใจและของการดูแลรักษาใจ พระพุทธเจ้า
จึงสอนให้เรานี้สละชีวิตเพื่อรักษาใจ ใจนี้ส�ำคัญกว่า ถึงแม้เราจะต้อง
เสียชีวติ ไป แต่ถา้ เราเสียไปด้วยการรักษาใจ คือรักษาธรรมะ รักษาบุญ
รักษากุศล รักษาศีลธรรมไว้ อย่างนี้ตายแบบคุ้มค่า ตายแบบได้ก�ำไร
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แต่ถา้ อยูเ่ พือ่ รักษากายแต่ทำ� ลายจิตใจด้วยการท�ำบาปท�ำกรรม อย่างนี้
อยู่แบบไม่มีศักดิ์ศรี อยู่แบบไม่คุ้มค่า อยู่แบบทุกข์ทรมานใจ เพราะมี
แต่ความหวาดกลัวจะตายอยูต่ ลอดเวลา แล้วเมือ่ ตายไปก็ตอ้ งไปตกนรก
ไปสู่อบาย นี่คือความแตกต่างความส�ำคัญของกายและใจ
กายนี้เป็นเพียงเครื่องมือที่เราเอามาใช้เพื่อมาดูแลรักษาใจของ
เราเท่านั้น อย่าไปหลงคิดว่ามันมีประโยชน์อะไรมากไปกว่านั้น ถ้าเรา
เอากายนี้มาหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย หาเงินหาทอง หาชื่อ
หาเสียง หายศถาบรรดาศักดิ์ ก็เท่ากับเป็นเหมือนกับการหาก้อนอิฐ
ก้อนกรวดก้อนทราย ไม่ได้หาเพชรนิลจินดาแต่อย่างใด แต่ถ้าเรา
เอาร่างกายนีม้ าหาบุญกุศล มาท�ำบุญให้ทาน มารักษาศีล มาปฏิบตั ธิ รรม
มาฟังเทศน์ฟังธรรม ก็เท่ากับเราก�ำลังหาเพชรนิลจินดาให้กับเรา
เพราะมีคณ
ุ ค่ากับจิตใจอย่างมาก ท�ำให้จติ ใจของเราสามารถอยูเ่ หนือ
ความทุกข์ตา่ งๆ ได้ ไม่วา่ จะเป็นความทุกข์ทเี่ กิดจากการแก่ การเจ็บไข้
ได้ปว่ ย การตาย หรือการพลัดพรากจากกัน ความทุกข์เหล่านีจ้ ะไม่มา
กระทบมาสร้างความหนักอกหนักใจให้กบั เราได้เลย เพราะเรามีสงิ่ ทีด่ ี
คือธรรมะคอยดูแลรักษาใจของเรา ป้องกันใจของเรา ไม่ให้ถูก
ความทุกข์ต่างๆ มารุมเร้า
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ทุกวันนี้ที่เรายังมีความทุกข์กันอยู่ ยังร้องห่มร้องไห้ ยังเศร้าโศก
เสียใจ ยังหวาดกลัวกับเรื่องต่างๆ ก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูแลใจ
ของเราดีเท่าทีค่ วร เรายังไม่ได้ทำ� บุญเท่าทีค่ วร ไม่ได้รกั ษาศีลเท่าทีค่ วร
ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเท่าที่ควร ไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเท่าที่ควร จึงท�ำให้
ใจของเรานัน้ ยังต้องทุกข์กบั เรือ่ งราวต่างๆ ไม่รจู้ กั จบจักสิน้ ต้องวุน่ วาย
ไปอยูเ่ รือ่ ยๆ และจะเป็นอย่างนีไ้ ปเรือ่ ยๆ ถึงแม้หลังจากทีเ่ ราตายไปแล้ว
พอไปเกิดใหม่ก็ต้องไปทุกข์ไปวุ่นวายใหม่ เหมือนกับที่เราตายจากชาติ
ก่อนแล้วมาเกิดชาตินี้ ชาติกอ่ นเราก็ทกุ ข์วนุ่ วายพอสมควร ชาตินมี้ าเกิด
ก็ยังมาทุกข์มาวุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้อยู่ เพราะเราไม่ได้
ดูแลรักษาใจของเรานั่นเอง
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหมัน่ ท�ำบุญท�ำทาน รักษาศีล ภาวนา
ท�ำจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิ สอนใจให้ฉลาดด้วยการเจริญปัญญา
ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพราะจะได้ทำ� ให้ใจของเรานัน้ หลุดพ้นจากความทุกข์
ทั้งหลายได้
การท�ำบุญให้ทานนีก้ เ็ ป็นเหมือนกับการรับประทานอาหาร เวลาเรา
ให้อะไรกับผูอ้ นื่ แล้ว ใจของเราจะมีความอิม่ มีความพอ มีความสุข มีความ
ภูมิใจ การให้จึงเป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารของใจ การได้มา
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ตามความอยากนั้นกลับเป็นเหมือนกับได้ยาพิษมาหรือได้ยาเสพติดมา
ได้เท่าไหร่กจ็ ะไม่รจู้ กั อิม่ ไม่รจู้ กั พอ คนทีต่ ดิ ยาเสพติดนัน้ ต่อให้เสพมาก
เพียงไรก็ยังหิวยังอยากยังต้องการเสพอยู่เรื่อยๆ ฉันใด ถ้าเราไปหา
สิ่งต่างๆ มาให้กับใจของเรา ไปซื้อข้าวของที่ไม่จ�ำเป็น ไปเที่ยวไปเล่น
ไปดูไปฟัง ในสิง่ ทีไ่ ม่จำ� เป็น ก็จะเหมือนกับการให้ยาเสพติดกับใจของเรา
ได้มาเท่าไหร่ ได้ไปเที่ยวมามากน้อยเพียงไร ก็ยังไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอ
ยังอยากจะไปเที่ยว ยังอยากจะได้อีกอยู่เรื่อยๆ ไป
ดังนัน้ ถ้าเราอยากจะให้อาหารของใจ เราต้องให้ดว้ ยการให้ทาน
อย่างทีญ
่ าติโยมวันนีน้ ำ� กับข้าวกับปลาอาหาร ของคาวของหวาน เครือ่ งใช้
ไม้สอยต่างๆ รวมทัง้ ปัจจัยเงินทองมาให้กบั พระภิกษุสามเณร มาให้กบั วัด
ให้แล้วใจของเราก็จะมีความสุข มีความอิม่ มีความพอ นีค่ อื อาหารของใจ
คือการให้ ถ้าเรายังรับประทานอาหารวันละ ๓ มือ้ อยู่ อย่างน้อยวันหนึง่
เราต้องให้ทานบ้าง อย่างน้อยวันละครั้งก็ยังดี ถ้าไม่ได้ใส่บาตร ก็ให้
ขอทานบ้างก็ได้ ให้ข้าวสุนัขบ้างก็ได้ ให้คนที่เขาเดือดร้อนบ้างก็ได้
อย่าหวงเงินทองเพราะเงินทองนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับใจ มีแต่
จะเป็นโทษ เพราะจะท�ำให้ใจต้องมีความห่วง มีความกังวล และท�ำให้
ใจเป็นทาสของเงินทอง เวลาไม่มีเงินทองแล้วจะเดือดร้อนเหมือนคนที่
ไม่มียาเสพติดจะเสพ
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ดังนั้น อย่าไปหลงยึดติดกับเงินทอง เงินทองมีเอาไว้ให้ไปซื้อ
อาหารมาเลีย้ งใจและกาย อาหารของใจก็คอื เอาไปท�ำบุญให้ทาน เห็นใคร
เดือดร้อนพอทีเ่ ราจะช่วยเหลือได้กช็ ว่ ยเหลือกันไป แล้วจิตใจของเราจะ
มีความอิ่ม จะไม่อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ จะไม่อยากไปซื้อของฟุ่มเฟือย
ต่างๆ มาใช้ แต่อยากจะท�ำบุญอยู่เรื่อยๆ อยากจะท�ำทานอยู่เรื่อยๆ
เพราะท�ำแล้วท�ำให้มีความอิ่มมีความพอ นี่คืออาหารของใจ
เครื่องนุ่งห่มของใจคืออะไร ก็คือศีลนี้เอง ศีลก็คือความสวยงาม
ของใจ เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามของใจก็คือศีล ผู้ที่มีศีลนี้เป็นผู้
ที่น่ารัก น่ายกย่องสรรเสริญ น่าคบค้าสมาคม เหมือนกับคนที่อาบน�้ำ
อาบท่า แต่งเนื้อแต่งตัว หวีเผ้าหวีผม ใส่เสื้อผ้าที่สวยงาม ใครเห็น
ใครก็อดทีจ่ ะชืน่ ชมยินดีไม่ได้ แต่กย็ งั สูค้ วามสวยงามทางจิตใจไม่ได้ คือ
สวยด้วยศีลด้วยธรรม เพราะถ้าสวยแต่กายแต่ใจไม่สวย พออยูใ่ กล้ๆ กัน
ไม่นานก็เบือ่ แล้ว อยากจะแยกทางกัน ถ้าเป็นคนทีไ่ ม่มศี ลี เช่น ชอบพูดปด
มดเท็จ ชอบโกหกหลอกลวง ชอบเอาทรัพย์สมบัติเงินทองของผู้อื่น
ชอบท�ำร้ายชีวติ ของผูอ้ นื่ หรือชอบประพฤติผดิ ประเวณี ถ้าเป็นอย่างนีแ้ ล้ว
ถึงแม้จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามขนาดไหนก็ตาม แต่งหน้าแต่งตา
มีเสื้อผ้าสวยงาม ก็ไม่มีความหมายอะไรกับผู้ที่เขาได้สัมผัสกับความ
น่าเกลียดหรือความไม่สวยงามของจิตใจ
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ดังนั้น ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่สวยงามที่แท้จริง เป็นคนน่ารัก
น่าชื่นชมยินดี น่าคบค้าสมาคม น่ายกย่องสรรเสริญ ก็ขอให้เรา
แต่งกายของเรา แต่งใจของเรา ด้วยศีลด้วยธรรม พยายามรักษาศีล ๕
ไว้ให้ดี อย่าไปท�ำร้ายชีวิตของผู้อื่น อย่าไปเอาสมบัติข้าวของเงินทอง
ของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาต อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่น
อย่าไปพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง และอย่าไปเสพสุรายาเมาและ
สิ่งเสพติดทั้งหลาย เพราะจะท�ำให้เรากลายเป็นคนน่ารังเกียจไป นี่คือ
เสือ้ ผ้าอาภรณ์ของใจทีเ่ ราจ�ำเป็นจะต้องมีเหมือนกับทีร่ า่ งกายเราจ�ำเป็น
ต้องมีเสื้อผ้าอาภรณ์ไว้สวมใส่ ฉันใดก็ฉันนั้น
ส่วนทีอ่ ยูอ่ าศัยของใจนัน้ คืออะไร ทีอ่ ยูอ่ าศัยของใจก็คอื ความสงบ
ที่เกิดจากการนั่งสมาธิ ที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์ เพราะเมื่อเรา
ท�ำจิตใจให้สงบแล้ว ใจของเราก็จะไม่มอี ะไรมารบกวน ไม่มพี ษิ ไม่มภี ยั
อะไรต่างๆ มาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนได้ เหมือนกับร่างกาย
ที่มีบ้านอาศัยอยู่ ฝนฟ้าแดดลมก็จะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์สร้าง
ความวุน่ วายสร้างความล�ำบากให้กบั ร่างกายได้ ฉันใด ความสงบของใจ
ทีเ่ กิดจากการนัง่ สมาธิ ทีเ่ กิดจากการไหว้พระสวดมนต์ ก็เป็นเหมือนกับ
บ้านของใจ เราต้องพยายามสร้างบ้านของใจให้เกิดขึ้นให้ได้ เผื่อเวลา
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มีพายุอะไรมารุมเร้าจิตใจ เราจะได้มีที่หลบภัยได้ เช่น เวลามีความ
วุน่ วายใจเกีย่ วกับเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ เกีย่ วกับปัญหาต่างๆ ถ้าเรามีบา้ นของใจ
เราก็เข้าไปหลบอยู่ในบ้านของใจ ความทุกข์ ความวุ่นวายใจต่างๆ ก็จะ
หายไป
ดังนั้น เราจึงควรจะหัดฝึกท�ำจิตใจให้สงบด้วยการสวดมนต์ก็ดี
ด้วยการนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธๆ ก็ดี หรือด้วยการก�ำหนดดูลมหายใจ
เข้าออกด้วยสติกด็ ี ข้อส�ำคัญขอให้เราท�ำด้วยความมีสติ คือให้เราระลึกรู้
อยู่ทุกขณะว่าเราก�ำลังสวดมนต์อยู่ หรือเราก�ำลังบริกรรมพุทโธๆ อยู่
หรือเราก�ำลังดูลมหายใจเข้าออกอยู่ อย่าให้ใจหลบไปคิดเรื่องต่างๆ
ต้องบังคับให้ใจอยู่กับบทสวดมนต์ ถ้าสวดอรหัง สัมมาฯ ก็ให้มีแค่
อรหัง สัมมาฯ ไปเรือ่ ยๆ อย่าสวดไปแล้วก็ไปคิดถึงเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ คนนัน้
คนนี้ ที่นั่นที่นี่ อย่าไปคิด ถ้าคิดแล้วใจจะไม่สงบ เหมือนกับสร้างบ้าน
พอปักเสาไว้ตน้ หนึง่ แล้วก็ไปเทีย่ ว ไปกิน ไปเล่น อย่างนีเ้ มือ่ ไหร่บา้ นมัน
จะเสร็จ ถ้าจะสร้างบ้านก็ต้องอยู่ที่บ้าน สร้างมัน เอาเสาปัก เสาลงแล้ว
ก็ขนึ้ คาน ขึน้ หลังคา ขึน้ ฝา ขึน้ ฝ้า ขึน้ หน้าต่าง ขึน้ พืน้ อะไรต่างๆ ต้องท�ำ
อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เอาเสาต้นหนึ่งฝังไว้ในหลุมแล้วก็ไปเที่ยวไปท�ำ
อะไรอย่างอื่น ถ้าอย่างนี้สร้างไปจนวันตายก็จะไม่ได้บ้านอยู่ ฉันใด
การสร้างเรือนใจก็เป็นเช่นนั้น
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เวลาเราสวดมนต์ก็ให้อยู่กับบทสวดมนต์อย่างเดียว อย่าไปคิดถึง
เรื่องอื่น สวดไปเรื่อยๆ ครึ่งชั่วโมง ชั่วโมงหนึ่งก็ได้สวดไป สวดได้นาน
เท่าไหร่ ใจจะยิ่งมีความสงบมากขึ้นเท่านั้น หรือถ้าเราไม่ชอบสวดมนต์
เราจะบริกรรมพุทโธๆ ไปก็ได้ ก็เหมือนกัน ให้อยู่กับพุทโธค�ำเดียว
อย่าไปคิดเรื่องอื่น หรือถ้าเราไม่อยากจะบริกรรม เราอยากจะดู
ลมหายใจเข้าออก ก็ได้เหมือนกัน ก็ให้ดูลมเข้าลมออกที่แถวปลายจมูก
ก็ได้ เช่น ลมสัมผัสตรงปลายจมูก เวลาลมเข้าไปก็รู้อยู่ตรงนั้น เวลา
ลมหายใจออกมาสัมผัสอยูต่ รงปลายจมูกก็ให้รอู้ ยูต่ รงนัน้ ให้รอู้ ยูจ่ ดุ เดียว
เฝ้าอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆ อย่าไปคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้น ถ้ามันจะคิด ก็ให้
มันคิดค�ำว่าพุทโธๆ ไปแทนก็ได้ แต่ไม่ควร ควรจะท�ำอย่างใดอย่างหนึ่ง
ถ้าจะดูลม ก็ดูไปอย่างเดียวจะดีกว่า จิตจะได้สงบ จะนิ่งได้ง่ายกว่า
นี่คือการท�ำจิตใจให้สงบ เป็นการสร้างบ้านให้กับใจ เพราะถ้าเรา
สามารถท�ำใจของเราให้สงบได้แล้ว เวลามีเรื่องอะไรเข้ามา มันจะ
ไม่สามารถเข้ามาได้ เข้ามาไม่ถึงใจ เพราะว่าใจสงบ ใจไม่คิดถึงเรื่อง
ต่างๆ นั่นเอง ดังนั้น ขอให้เราฝึกท�ำใจไว้ ฝึกสร้างเรือนใจไว้ให้ได้
พอเรามีปัญหา เราจะได้มีที่หลบ พอเรื่องนั้นสร้างความวุ่นวายใจให้
กับเรา ก็หยุดคิดมัน พุทโธๆ ไปค�ำเดียว เดี๋ยวความวุ่นวายก็หายไป
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ส่วนเรื่องจะหายไม่หายนั้นไม่เป็นไร ขอให้ใจเราสงบก่อน ขอให้ใจเรา
สบายก่อน เพราะเมือ่ ใจเราสบายแล้ว เดีย๋ วเราไปแก้ปญ
ั หาได้ ปัญหานี้
แก้ไม่ยาก เพียงแต่ปล่อยมันเท่านั้นมันก็จบแล้ว อะไรจะเกิดมันก็เกิด
ไม่ต้องไปหวง ไม่ต้องไปเสียดาย ที่เราแก้ปัญหาไม่ได้กันเพราะเรา
เสียดาย เราหวง เราอยากจะให้เขาอยู่กับเราอย่างนี้เป็นต้น แต่เขา
ไม่ยอมอยู่กับเรา เราก็วุ่นวายใจ ทุกข์ใจ พอเราท�ำใจให้เราสงบแล้ว
เราก็รู้ว่าเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ เรามีความสุขมากกว่าเสียอีก พอเป็น
อย่างนัน้ แล้ว เราก็บอกว่าไปเลยๆ ไปได้เลย ไม่เป็นไร ฉันอยูข่ องฉันได้
นี่คือการสร้างเรือนใจเพื่อเป็นที่หลบภัยต่างๆ
ส่วนยารักษาโรคของใจคืออะไร ยารักษาโรคของใจ ก็คอื ปัญญา
นีเ่ อง ปัญญาจะเป็นผูท้ คี่ อยสอนให้เรารูจ้ กั ตัด รูจ้ กั ปลง รูจ้ กั วาง ทุกวันนี้
ทีจ่ ติ ใจเราเป็นโรคกันก็เพราะโรคเครียด โรคเครียดนีเ้ ป็นโรคใจ เพราะใจ
หลงยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็น
อย่างนี้ พอมันไม่เป็นไปตามที่ต้องการก็เครียดขึ้นมา ทุกข์ขึ้นมา จนถึง
อยากจะฆ่าตัวตายก็มี เพราะนี่คือโรคใจ เพราะขาดยา ไม่มีปัญญา
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเจริญปัญญา ให้เรายอมรับความจริง
ว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด อะไรจะตายมันก็ต้องตาย อะไรจะอยู่
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มันก็อยู่ อะไรจะไปมันก็ต้องไป เราไปห้ามมันไม่ได้ เหมือนฝนฟ้าแดด
อย่างนี้เป็นต้น เราห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้ เราอยากให้ฝนมันตกไม่ได้
ถ้ามันไม่ตก อยากอย่างไรมันก็ไม่ตก ถ้ามันจะตก ไปห้ามอย่างไรมัน
ก็จะตกอยู่นั่นแหละ นี่คือความจริง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราใน
ชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้น มันจะมามันก็มา มันจะไปมันก็ไป ฉะนั้น เราจะ
ต้องสอนใจของเราไม่ให้ไปยึดไปติดไปอยากกับสิง่ ต่างๆ เพราะใจของ
เรานี้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไร ขอให้มีปัจจัย ๔ ของใจเท่านั้น ขอให้
มีบุญ ขอให้มีศีล ขอให้มีสมาธิ ขอให้มีปัญญา แล้วรับรองได้ว่าอยู่ได้
นีค่ อื การอยูข่ องพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าทัง้ หลาย ท่านอยูแ่ บบนี้
ท่านไม่ได้อยูก่ บั สามีกบั ภรรยา ไม่ได้อยูก่ บั ทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง
ไม่ได้อยู่กับยศถาบรรดาศักดิ์ ท่านไม่ได้อยู่กับความสุขทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย แต่ท่านอยู่กับบุญ อยู่กับศีล อยู่กับสมาธิ อยู่กับปัญญาเท่านั้น
ท่านมีความสุขมากกว่าพวกเราอีกเป็นหมืน่ เป็นแสนเป็นล้านเท่า พวกเรา
มีของมีอะไรมากกว่าท่านเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเท่า แต่เรากลับ
มีความทุกข์มากกว่าท่านเป็นล้านเท่า เพราะไม่วา่ จะมีอะไรก็ตาม มันจะ
ต้องให้ความทุกข์กับเราเสมอ มีสามีก็ต้องทุกข์กับสามี มีภรรยาก็ต้อง
ทุกข์กับภรรยา มีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟน มีลูกก็ต้องทุกข์กับลูก มีอะไร
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ก็ตอ้ งทุกข์กบั มันทัง้ นัน้ ถ้าไม่มไี ด้จะดีกว่า นีแ่ หละคือปัญญาคือยารักษา
โรคใจของเราไม่ให้เครียด ไม่ให้วุ่นวาย ไม่ให้ทุกข์ ถ้าเรามีปัญญาแล้ว
ใจของเราจะไม่ทุกข์กับอะไรทั้งสิ้น เราจะสามารถอยู่ได้อย่างเป็นปกติ
ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องวุ่นวายกับอะไรทั้งสิ้น
นี่แลคือสาเหตุที่ท�ำไมพวกเราจึงต้องมาท�ำบุญให้ทานกัน ต้องมา
รักษาศีลกัน ต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน ต้องนั่งสมาธิ ต้องเจริญ
ปัญญากัน ก็เพราะสิง่ เหล่านีเ้ ป็นปัจจัย ๔ ของใจนัน่ เอง ทีจ่ ะดูแลรักษาใจ
ให้อยู่อย่างสุขอย่างสบาย แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ภัยอันตราย
ทั้งหลายทั้งปวง นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเรา
ปฏิบัติกันอย่างสม�่ำเสมอ จึงขอให้ท่านได้น�ำเอาเรื่องที่ท่านได้ยินได้ฟัง
ในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขและความปลอดภัย
จากทุกข์ภัยทั้งหลายที่จะตามมาต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้

304

๑๘ บ้านของใจ

305

ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

306

ธรรมะในศาลา

“สร้างบุญ สร้างกุศล”

307

ธรรมะในศาลา (ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

วันนีเ้ ป็นวันทีท่ า่ นทัง้ หลายได้ตงั้ ใจมาวัดเพือ่ มาสร้างบุญสร้างกุศล
เพราะบุญและกุศลเป็นเหตุปจั จัยทีส่ ำ� คัญต่อการอยูอ่ ย่างร่มเย็นเป็นสุข
ต่อความเจริญก้าวหน้า ต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจ
ทัง้ หลาย พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พทุ ธศาสนิกชนหมัน่ สร้างบุญสร้างกุศล
อยู่เสมอ บุญและกุศลนี้เป็นค�ำพูดที่ใช้คู่กัน แต่มีความหมายที่ต่างกัน
บุญนี้ แปลว่าความสุขใจ กุศลนี้ แปลว่าความฉลาด แปลว่าปัญญา
ดังนัน้ เวลาเราท�ำอะไร เราต้องเข้าใจว่าเราก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ท�ำบุญหรือ
สร้างกุศล ถ้าบุญนีก้ ห็ มายถึงการสร้างความสุขให้กบั ใจของเรา การทีใ่ จ
ของเราจะมีความสุขได้กต็ อ่ เมือ่ เราได้ให้ความสุขแก่ผอู้ นื่ ช่วยเหลือผูอ้ นื่
สงเคราะห์ผู้อื่น ถึงจะท�ำให้ใจของเรามีความสุข เช่น การดูแลบิดา
มารดา ผู้มีพระคุณ เลี้ยงดูลูกหลาน ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ที่มีวัย
สูงอายุที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ การช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นโดยที่
เราไม่ได้เรียกร้องสิง่ ตอบแทนเลยถึงจะเรียกว่าเป็นบุญ เป็นความสุขใจ
แต่ถา้ เราท�ำแล้วเราหวังผลตอบแทน เช่น เลีย้ งดูพอ่ แม่เพราะอยาก
จะได้มรดก อย่างนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ให้มรดก ก็จะเสียใจ หรือพ่อแม่
จะเอาเงินไปท�ำบุญ ก็ไม่อนุโมทนาดีอกดีใจมีความสุขใจไปด้วย เพราะ
เสียดายเงิน เพราะคิดว่าเงินของพ่อแม่นั้นเป็นของตนเอง อยากจะให้
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พ่อแม่เก็บเอาไว้ พอพ่อแม่ตายไปจะได้เป็นของตน ถ้าดูแลพ่อแม่ใน
ลักษณะนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการท�ำบุญ ไม่ถือว่าเป็นความกตัญญูกตเวที
ถ้าจะให้เป็นบุญเป็นความกตัญญูกตเวที ต้องท�ำโดยไม่หวังผลตอบแทน
จากพ่อจากแม่เลย เพราะคิดว่าพ่อแม่ก็ให้มามากแล้ว ให้ชีวิตเรามานี้
ก็เหลือเฟือแล้ว เลี้ยงดูเรามาจนเจริญเติบโตเป็นรูปเป็นร่างเป็นคน
มีความสุขอยู่อย่างปัจจุบันนี้ ก็ถือว่าให้มามากเกินความปรารถนาแล้ว
ดังนั้น ไม่ควรที่จะคิดไปถึงเรื่องมรดกที่พ่อแม่มีอยู่ ถ้าพ่อแม่มีความ
ยินดีที่จะยกมรดกให้กับการท�ำบุญก็ควรจะอนุโมทนาด้วย เพราะเรา
จะได้บญ
ุ ไปกับท่านด้วย แต่ถา้ เราไม่ยนิ ดี เรามีความรูส้ กึ น้อยอกน้อยใจ
เสียอกเสียใจที่อุตส่าห์เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดี แต่พ่อแม่กลับไม่ให้เงิน
ให้ทองกับตนเลย อย่างนี้ก็ไม่เป็นบุญ เป็นความทุกข์ขึ้นมา
ดังนั้น เวลาเราท�ำบุญขอให้เราท�ำด้วยการเสียสละจริงๆ ท�ำเพื่อ
ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่หวังผลตอบแทนจากผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นใน
ลักษณะใดก็ตาม แม้กระทัง่ ค�ำว่าขอบคุณก็ไม่ปรารถนา แต่กไ็ ม่ปฏิเสธ
ถ้าผูอ้ นื่ เขามีจติ เมตตากรุณา เขาอยากจะให้อะไรเป็นสิง่ ตอบแทน เราก็
รับไว้เพือ่ ไม่ให้เป็นการเสียมารยาท ถ้าเราไม่ตอ้ งการจริงๆ เราก็เอาไป
ท�ำบุญท�ำทานต่อก็ได้ แต่ไม่ควรปฏิเสธความปรารถนาดีความเมตตา
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ความหมายของการท�ำบุญ
คือให้เล็งประโยชน์ของผู้รับ
ให้เขาได้รับความสุข
ควรจะท�ำด้วยความพิถีพิถัน
ด้วยความตั้งอกตั้งใจ
และท�ำให้ดีที่สุด
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กรุณาของผู้อื่น เพราะจะท�ำให้เขาไม่ได้บุญ และท�ำให้เขาเสียใจ และ
จะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ดังนั้น ถึงแม้ว่าเราจะท�ำด้วยความบริสุทธิ์ใจ เราไม่ต้องการผล
ตอบแทน แต่เมื่อได้รับเมื่อมีผู้ให้ ก็ขอรับไว้เพื่อเป็นการฉลองศรัทธา
ของผู้ให้ เช่น พระภิกษุนี้ เมื่อญาติโยมน�ำข้าวของกับข้าวกับปลาต่างๆ
มาถวาย ความจริงรับไว้แล้วก็ฉันเองใช้เองไม่ได้หมด แต่ก็ต้องรับไว้
เพื่อเป็นการอนุโมทนาบุญของศรัทธาญาติโยม เป็นการฉลองศรัทธา
เพื่อให้ญาติโยมได้มีบุญได้มีความสุข ส่วนสิ่งที่ได้รับมานั้นก็เอาไป
ท�ำประโยชน์ต่อได้ เอาไปท�ำบุญอีกต่อหนึ่งก็ได้ มีคนอื่นเดือดร้อน
ก็สงเคราะห์กันไป ช่วยเหลือกันไป
นี่คือลักษณะของการท�ำบุญ ท�ำเพื่อความสุขใจ ไม่ได้ท�ำเพื่อ
ผลตอบแทนจากผู้อื่น ถ้าเราท�ำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ต้องการหวัง
สิ่งตอบแทนเลย เช่น เราเลี้ยงดูพ่อแม่เราอย่างเต็มที่โดยไม่หวังรับ
มรดกเลย ถ้าพ่อแม่อยากจะให้มรดกกับพี่กับน้องคนอื่นก็จะไม่เสียใจ
จะอนุโมทนายินดีด้วย จะมีความสุขใจด้วย เพราะท�ำเพื่อตอบแทน
บุญคุณที่ท่านให้ชีวิตเรามา ไม่มีอะไรจะมีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิต ถ้าไม่มี
312

๑๙ สร้างบุญ สร้างกุศล

ชีวิตแล้วต่อให้มีสมบัติกองเท่าภูเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไร ดังนั้น ขอให้
เราคิดว่าเราได้รับมรดกอันเลิศแล้วจากพ่อจากแม่มาก็คือการมีชีวิตอยู่
จนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น เราไม่ควรที่จะหวังอะไรจากพ่อจากแม่อีกในการ
ที่เราจะตอบแทนบุญคุณของท่าน ขอให้เราถือว่าการตอบแทนบุญคุณ
ของท่านนั้นเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับเรา เป็นการพัฒนาตัวเรา
ให้สูงขึ้นให้ดีขึ้น ซึ่งมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งตอบแทนที่คุณพ่อคุณแม่จะให้
กับเราได้ เพราะคนเราจะสูงหรือจะต�่ำนั้นอยู่ที่จิตใจ จิตใจที่มีความ
เสียสละ จิตใจที่มีความเมตตากรุณา ย่อมเป็นจิตใจที่มีความสูงกว่า
จิตใจที่ไม่มีการเสียสละ ไม่มีความเมตตากรุณา
นีค่ อื ความหมายของการท�ำบุญ คือให้เล็งประโยชน์ของผูร้ บั ให้เขา
ได้รับความสุข ควรจะท�ำด้วยความพิถีพิถัน ด้วยความตั้งอกตั้งใจ และ
ท�ำให้ดีที่สุด อย่าท�ำแบบสักแต่ว่าท�ำ ท�ำเพราะเขาสอนมาให้ท�ำก็ท�ำไป
แต่ท�ำด้วยความฝืนใจ ของที่จะให้แทนที่จะให้ของดีๆ ก็ให้ของที่ไม่ดี
ของที่ตนเองไม่ใช้แล้ว อย่างนี้เป็นต้น แทนที่จะซื้อของดีๆ ให้กับเขา
มอบของดีๆ ของที่เรารักให้กับเขา เรากลับให้ของที่เราไม่ต้องการแล้ว
เป็นเหมือนกับทิ้งของไป ถ้าอย่างนี้ใจจะไม่มีความสุขเท่ากับการให้สิ่ง
ที่เรารัก
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สิง่ ไหนทีเ่ รารักมากเท่าไหร่แล้ว เราสามารถให้กบั ผูอ้ นื่ ได้ เราจะยิง่
มีความสุขใหญ่ เช่น เรารักสามีหรือเรารักภรรยา ถ้าเกิดสามีหรือภรรยา
อยากจะไปมีคู่ใหม่ เราก็ให้เขาไป เราให้ด้วยความรักจริงๆ เพราะเรา
รักเขา เมื่อเขามีความสุข เขาอยากจะมีความสุข แล้วไปมีคนอื่นแล้ว
ท�ำให้เขามีความสุข เราก็ให้เขาไป ถ้าเราให้เขาได้แล้ว เราจะมีความ
สุขใจไม่เสียใจ แทนที่จะมาร้องห่มร้องไห้ โกรธเกลียดกัน อาฆาต
พยาบาทกัน กลับมีความสุขใจที่เห็นคนที่เรารักนั้นมีความสุข แต่ถ้าเขา
จากเราไปแล้ว เราเกิดความโกรธ ความเกลียด ความอาฆาตพยาบาท
แสดงว่าเราไม่ได้รักเขาจริง เราเพียงต้องการเขาเพื่อที่จะมารับใช้เรา
เท่านั้นเอง พอเราสูญเสียเขาไป เราก็เกิดความเสียอกเสียใจเสียดาย
เหมือนกับเราเสียสมบัติไปชิ้นหนึ่ง
แต่ถ้าเรารักเขาจริง เราอยากจะให้เขามีความสุข ถ้าเขาท�ำอะไร
แล้วเขามีความสุข แล้วก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อน ไม่ไปเบียดเบียน
ผู้อื่น ก็ควรจะอนุโมทนายินดีด้วย แล้วเราจะมีความสุขตาม แล้วเราจะ
เป็นคนทีส่ งู เป็นคนทีน่ า่ เคารพนับถือ เป็นคนทีเ่ สียสละ แต่ถา้ เราไม่ยนิ ดี
เราเกิดความโกรธ บางทีเราอาจจะต้องไปท�ำบาปท�ำกรรมถึงกับฆ่าคน
ที่เรารักไปก็ได้ทั้งๆ ที่เรารักเขา แต่เป็นเพราะว่าเรารักเขาไม่จริง หรือ
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รักไม่เป็น รักด้วยความหลง คืออยากจะให้เขาอยู่กับเรา ถ้าเป็นอย่างนี้
แล้วก็จะไม่ถือว่าเป็นบุญ
ถ้าอยากจะให้เป็นบุญก็ต้องยินดี ถ้าอยากจะไปเมื่อไหร่ ไปได้เลย
เปิดประตูบ้านบอกไปได้เลย จะท�ำอะไรก็ได้ ถ้าอย่างนี้แล้วเขามักจะ
ไม่ไปกัน ส่วนใหญ่ทเี่ ขาอยากจะไปกันเพราะเขาเบือ่ เรา เพราะเราคอย
ไปจ�้ำจี้จ�้ำไช ไปบีบบังคับชีวิตของเขามากจนเกินไปจนเขาไม่มีความสุข
เขาจะท�ำอะไรนิดอะไรหน่อยก็สงสัยว่าเขาจะไปท�ำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดี
แล้วก็ต่อว่าต่อขาน เจอหน้ากันทีไรแทนที่จะให้ความสุขต่อกัน กลับให้
ความทุกข์ตอ่ กัน ถ้าอย่างนัน้ แล้วใครอยากจะอยูก่ บั เรา แต่ถา้ เราเป็นคน
ใจกว้าง ไม่คิดไปในทางอกุศล เราเคารพกัน ให้เกียรติต่อกัน ไม่สงสัย
ว่าเขาจะไปท�ำในสิ่งที่มิดีมิร้าย ถ้าเราไม่เห็นกับตา เราก็อย่าไปคิดให้
เสียเวลา ปล่อยให้เขามีความเป็นอิสระในการด�ำรงชีวติ ของเขา เขาต้อง
ไปท�ำงานท�ำการ เขาต้องไปมีสมาคมกับเพื่อนฝูงของเขา เราก็ควรจะ
ปล่อยให้เขาไป ไม่ใช่บบี บังคับเขาเป็นเหมือนกับนักโทษทีเ่ ราเป็นเหมือน
ผู้คุมหรือเป็นยามคอยเฝ้าเขาอยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะ
เบือ่ กับการทีจ่ ะต้องอยูก่ บั เรา แทนทีอ่ ยากจะกลับบ้าน เขาก็ไม่อยากจะ
กลับบ้าน เพราะเขากลับบ้านแล้วไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์
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แต่ถ้าเราเป็นคนใจกว้างแล้ว ปล่อยให้เขาท�ำอะไรได้ตามอิสระ
เสรีภาพเหมือนกับตอนที่เราไม่ได้อยู่ร่วมกัน เขาจะไปเที่ยวไหนกับ
เพื่อนฝูง เขาจะกลับบ้านดึกบ้าง ไม่กลับบ้านบ้าง ก็ปล่อยให้เขาไปตาม
เรือ่ งของเขา เพราะเรามีสญ
ั ญาทางด้านจิตใจกันอยูแ่ ล้วว่าเราเป็นสามี
ภรรยากัน เรารู้หน้าที่ของกันและกันว่าควรจะต้องท�ำอย่างไร ถ้าเขา
ไปท�ำละเมิดหรือท�ำผิดหน้าที่ของเขา ความเสียหายมันก็อยู่ที่ตัวเขา
ไม่ได้อยูท่ ตี่ วั เรา แล้วถ้าเรารูเ้ ราก็จะได้รวู้ า่ เขาไม่ได้เป็นคูข่ องเรา เขาไม่ได้
เป็นคนของเรา ถ้าเป็นอย่างนัน้ ก็ให้เขาไปเลย สูอ้ ยูค่ นเดียวดีกว่า อยูก่ บั
คนที่ไม่ดีแล้วมีแต่ความทุกข์ อยู่ไปท�ำไม หัดอยู่คนเดียวดีกว่า เพราะ
คนอยู่คนเดียวได้นี้มีความสุขยิ่งกว่าอยู่กันสองคนหรือสามคน เพราะ
อยู่กันสองคนก็ต้องแบ่งใจให้กัน แทนที่เราจะท�ำอะไรตามใจเรา
ตลอดเวลา เราก็ท�ำไม่ได้ ต้องขออนุญาตจากเขา เวลาเขาจะท�ำอะไร
เขาก็ตอ้ งขออนุญาตจากเรา เวลาเราอยากจะท�ำสิง่ นีแ้ ต่ถา้ เขาอยากจะ
ท�ำอีกอย่างหนึง่ เราก็ตอ้ งเสียสละ อย่างนีส้ อู้ ยูค่ นเดียวดีกว่า อยากจะกิน
อยากจะนอน อยากจะท�ำอะไรเมือ่ ไหร่เวลาใด ไม่ตอ้ งไปขออนุญาตใคร
ท�ำได้ทันที ท�ำได้อย่างสบายอกสบายใจ
แต่เราต้องรู้จักวิธีอยู่คนเดียวให้ได้ เราต้องมีกุศล คือเราต้อง
มีความรู้ในการอยู่คนเดียว เพราะว่าการอยู่คนเดียวนี้ก็อยู่ได้อย่าง
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มีความสุข และมีความสุขมากกว่าอยู่กับสองคนสามคนเสียด้วยซ�้ำไป
ดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านอยู่คนเดียว ท่านอยู่แบบ
ตามล�ำพัง เพราะท่านได้ค้นพบวิธีที่จะท�ำให้อยู่อย่างมีความสุขได้ ก็คือ
การท�ำจิตใจให้สงบด้วยการปล่อยวาง ไม่ไปแสวงหาความสุขจากสิง่ อืน่ ๆ
สิ่งต่างๆ ภายนอกใจ ไม่ไปแสวงหาความสุขจากการมีคู่ครอง มีสามี
มีภรรยา มีสมบัตขิ า้ วของเงินทอง มีตำ� แหน่งหน้าที่ มียศถาบรรดาศักดิ์
สิ่งเหล่านี้ถึงแม้จะเป็นความสุข แต่ก็เป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่
มีความทุกข์เป็นเงาตามตัว ได้อะไรมาแล้วก็ไม่มีความมั่นใจว่าจะอยู่
กับเราไปตลอดหรือไม่ เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างนั้นอยูภ่ ายใต้กฏของความ
ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีมาได้ ก็มีไปได้ แล้วเมื่อไปแล้วก็จะท�ำให้เราต้อง
เสียใจ เวลามีเงินมีทองเราก็ดอี กดีใจกัน พอเงินทองหมดไปก็เศร้าสร้อย
หงอยเหงา ไม่มีความสุข เพราะสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้อยู่คงเส้นคงวา
อยู่กับเราไปตลอด
พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยปัญญา จึงทรงสละราชสมบัติ
สละภรรยา สละลูก แล้วก็ออกแสวงหาความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์
ตามมา เป็นความสุขทีจ่ ะอยูต่ ดิ ไปกับตนไปตลอดชีวติ ไปตลอดอนันตกาล
ก็คือความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ ไม่หวังพึ่ง
อะไรในโลกนี้ให้ความสุขกับตน หวังอย่างเดียวก็คือที่สงบสงัดที่ไม่มี
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ความวุน่ วาย แล้วก็ใช้สติปญ
ั ญาข่มใจให้ระงับความอยากความต้องการ
ต่างๆ เมื่อสามารถระงับดับได้แล้ว ต่อไปก็จะไม่มีความอยากอีกต่อไป
เมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องไปแสวงหาอะไร
มาให้วุ่นวายใจ ก็จะอยู่ตามล�ำพังได้ไปตลอด เช่น พระพุทธเจ้าและ
พระอรหันต์ทงั้ หลาย หลังจากทีท่ า่ นได้ปฏิบตั จิ นสามารถก�ำจัดความอยาก
ความโลภ ความโกรธ ความหลงต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้แล้ว
ท่านก็ไม่ได้กลับไปอยู่กับสภาพเดิมอีกต่อไป ไม่เคยคิดอยากจะกลับไป
อยู่ในวัง ไม่เคยคิดอยากจะกลับไปอยู่ตามบ้านช่องบ้านเรือนกับลูก
ภรรยา เพราะมองแล้วเห็นว่ามีแต่ความทุกข์ มีแต่ความวุน่ วาย อยูก่ บั ใคร
ก็ตอ้ งทุกข์กบั เขา ถ้ารักเขาก็ตอ้ งเป็นห่วงเป็นกังวลกับเขา ถ้าเกลียดเขา
เวลาเจอหน้าเขาทีไรก็มีความทุกข์ขึ้นมาทันที
ดังนัน้ เราจึงต้องศึกษาต้องฟังเทศน์ฟงั ธรรมถ้าเราอยากจะได้พบ
กับความสุขอีกแบบหนึ่ง ความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น อยู่คนเดียว
นี่แหละดีที่สุด เพราะจะได้ไม่ต้องกังวล ถ้าอยู่สองคนก็ต้องกังวลว่า
จะอยู่กันไปถึงไหน จะจากกันอย่างไร จะจากกันเมื่อไหร่ แต่ถ้าอยู่
คนเดียวก็ไม่มีความกังวลเหล่านี้ แต่โดยธรรมชาติของใจที่มีความโลภ
ความอยากนัน้ ย่อมอยูค่ นเดียวไม่ได้ เราจึงต้องอาศัยปัญญาหรือกุศลนี้
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เป็นตัวทีจ่ ะมาปราบ และอาศัยบุญเป็นเครือ่ งหล่อเลีย้ งจิตใจในขณะทีเ่ รา
ก�ำลังก�ำจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ถ้าเรา
ไม่มีบุญกุศลก็เหมือนกับทหารที่ออกรบแต่ไม่มีเสบียง ไม่มีอาหาร
รับประทาน ก็จะไม่มีก�ำลังที่จะต่อสู้กับข้าศึกศัตรู แต่ถ้าทหารมีเสบียง
มีอาหารพร้อมเพรียง ได้รบั ประทานอาหารเต็มที่ ก็จะมีกำ� ลังวังชาทีจ่ ะ
ต่อสูก้ บั ข้าศึกศัตรูได้ ฉันใด การทีจ่ ะก�ำจัดศัตรูทสี่ ร้างความทุกข์ สร้าง
ความวุ่นวายใจ สร้างความอยากต่างๆ ให้หมดไปได้ ก็ต้องอาศัยบุญ
คือความสุขใจเป็นเครื่องสนับสนุน
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราท�ำทาน ให้เราเสียสละ ให้เรา
ช่วยเหลือผู้อื่น ท�ำประโยชน์ท�ำความสุขให้กับผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผล
ตอบแทนจากผูอ้ นื่ แล้วก็ให้เรามีศลี คือไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ เพราะเมือ่ เรา
ไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ แล้ว ใจของเราก็จะไม่วนุ่ วาย จะไม่ทกุ ข์ จะไม่หวาดกลัว
กับผลที่ตามมา เวลาที่เราท�ำอะไรกับใครไว้ เราจะรู้สึกไม่สบายใจ
เราจะมีความหวาดระแวงว่าเราจะต้องใช้กรรมเมื่อไหร่ ท�ำผิดศีลแล้ว
จะท�ำให้จติ ใจวุน่ วาย ไม่มคี วามสุข การรักษาศีลได้กเ็ ป็นการให้ความสุข
กับใจ ให้ความมัน่ ใจกับใจ ให้พลังกับจิตใจทีจ่ ะเดินหน้าต่อสูก้ บั ความโลภ
ความโกรธ ความหลง กับความอยากต่างๆ ของตนได้
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นีค่ อื ความสุขหรือบุญมีอยู่ ๒ ระดับ บุญทีเ่ กิดจากการให้ทาน และ
บุญทีเ่ กิดจากการรักษาศีล ส่วนกุศลหรือความฉลาดนีก้ เ็ กิดขึน้ ด้วยการ
ฟังเทศน์ฟังธรรม แล้วน�ำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นไปคิดไปพิจารณาอยู่
เรือ่ ยๆ เช่น วันนีไ้ ด้ยนิ ได้ฟงั เรือ่ งบุญเรือ่ งกุศลแล้วก็เอาไปคิดต่อ เพราะ
ถ้าเราไม่คิด เดี๋ยวก็จะลืมไป จะจ�ำไม่ได้ เมื่อจ�ำไม่ได้ก็จะไม่ได้ท�ำ หรือ
ถึงแม้ว่าจ�ำได้แล้ว บางทีก็ยังท�ำไม่ได้เพราะใจไม่มีก�ำลัง เช่น เรารู้ว่า
เลีย้ งดูพอ่ แม่นดี้ โี ดยทีไ่ ม่หวังผลตอบแทน ไม่หวังมรดก พ่อแม่จะให้มรดก
กับใครเราก็จะยินดีด้วย แต่พอถึงเวลาที่เกิดขึ้นจริงๆ เราก็ท�ำใจไม่ได้
พอเห็นพ่อแม่ยกสมบัติให้กับคนนั้นคนนี้ ไม่ให้กับเรา เราก็จะรู้สึก
น้อยเนื้อต�่ำใจ คิดว่าพ่อแม่ไม่รักเรา ไม่เห็นความดีงามของเรา
ถ้าเราอยากจะท�ำใจได้ เราก็ต้องเจริญสมถภาวนา คือท�ำจิตใจ
ของเราให้สงบ เพราะถ้าเราท�ำจิตใจของเราให้สงบแล้ว ใจของเราจะ
ไม่หวิ ไม่อยากกับอะไร เวลาพ่อแม่จะให้เงินทองกับใครไป เราจะไม่รสู้ กึ
เสียดาย เพราะเราไม่ได้อยากได้เงินทองก้อนนั้นแล้วนั่นเอง เพราะใจ
ของเรามีความสุข มีความอิ่ม มีความพออยู่ในตน
นี่คือการที่จะท�ำให้กุศลนี้เป็นผลขึ้นมาได้ นอกจากการได้ยิน
ได้ฟัง แล้วน�ำเอาไปคิดพิจารณาแล้ว เรายังต้องมาภาวนาท�ำจิตใจ
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ให้สงบด้วย เพราะถ้าจิตใจเราไม่สงบ จะมีความโลภ มีความอยาก
มีความหลง พอพ่อแม่ยกสมบัติให้กับคนอื่น เราก็จะเสียอกเสียใจ
เราจะเกิดความโกรธขึน้ มาได้ แต่ถา้ เราท�ำจิตใจของเราให้สงบเย็นแล้ว
ไม่ว่าใครจะท�ำอะไร จะไม่มีปัญหากับเราทั้งสิ้น นอกจากการเลี้ยงดู
พ่อแม่แล้วก็ไม่หวังผลตอบแทนแล้ว เรือ่ งอย่างอืน่ ก็เช่นเดียวกัน สิง่ ทีไ่ ม่ดี
ทั้งหลายที่เรารู้ว่ายังมีอยู่ในตัวเรา เช่น ความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี
หรือความยินดีในสิ่งที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ เช่น ยินดีในสุรายาเมา
ในการเที่ยวกลางคืน หรือการกระท�ำผิดศีลต่างๆ เช่น พูดปด หรือ
ประพฤติผิดประเวณี ลักทรัพย์ของผู้อื่น ถึงแม้เรารู้ว่ามันเป็นสิ่ง
ทีไ่ ม่ดี แต่ถา้ จิตใจของเราไม่มคี วามสงบ เราจะไม่สามารถหักห้ามจิตใจ
ของเราได้ เวลาเกิดความอยากจะท�ำสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่สามารถหยุดมันได้
แต่ถ้าเราได้ภาวนาท�ำจิตใจของเราให้สงบแล้ว ถ้าเราอยากจะเลิกบุหรี่
เราก็เลิกได้ เลิกสุรา เราก็เลิกได้ เลิกอะไรก็ได้เลิกได้หมดเลย เพราะ
ใจของเราไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องไปพึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านั้นอีกแล้ว
ใจของเรามีความสุขมีความพออยู่ในใจแล้ว ไม่ต้องการอะไรอีก
นี่คือกุศลที่จะเกิดขึ้นนั้นต้องเป็น ๓ ระดับด้วยกัน เบื้องต้นก็คือ
เกิดจากการได้ยินได้ฟัง เช่น วันนี้เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน เราได้
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เรียนรู้ถึงวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเรา วิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆ
ให้หมดไป เมื่อเรารู้แล้วเราก็น�ำเอาไปคิดต่อ ถ้าเราไม่คิดเดี๋ยวเราก็ลืม
แล้วเราก็จะกลับไปท�ำในสิ่งเดิมๆ อีก ชีวิตของเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่ก้าวหน้า แต่ถ้าเราเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ เช่น เลี้ยงดูพ่อแม่
โดยไม่หวังผลตอบแทน พ่อแม่จะเอาเงินเอาทองไปให้ใครก็เป็นเรือ่ งของ
พ่อแม่เขา ไม่ใช่เรื่องของเรา หรือเรื่องของการเลิกบุหรี่ เลิกสุรายาเมา
เลิกอบายมุขทัง้ หลาย ก็เช่นเดียวกัน เรารูว้ า่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ดี เราควรจะเลิก
แต่เราพยายามเลิก ถ้าใจเราไม่มีความสงบพอก็จะเลิกไม่ได้ แต่ถ้า
เรามีความสงบแล้ว พอเรารู้ว่าอะไรไม่ดี เราก็เลิกได้ พอเรารู้ว่าอะไรดี
เราก็ท�ำได้ ถ้าเรายังท�ำไม่ได้ก็แสดงว่าใจเรายังมีความสงบไม่พอ
ถ้ามีความสงบไม่พอ เราก็ต้องสร้างความสงบให้กับใจ พยายาม
ปฏิบัตินั่งสมาธิด้วยวิธีสวดมนต์ไปพลางๆ ก่อนก็ได้ หรือจะก�ำหนด
พุทโธๆ ไปภายในใจก็ได้ หรือจะก�ำหนดดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆ
โดยมีสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่น ให้อยู่กับงานที่เราก�ำหนดให้
ใจท�ำในขณะนั้น ถ้าสวดมนต์ก็สวดมนต์อย่างเดียว ถ้าพุทโธก็พุทโธ
อย่างเดียว ถ้าดูลมหายใจก็ดูลมหายใจอย่างเดียว ถ้าท�ำไปอย่างนี้ได้
โดยต่อเนื่อง จิตไม่แว๊บไปคิดเรื่องอื่นแล้ว ไม่นานจิตก็จะสงบตัวลง
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พอสงบแล้ว ทุกอย่างก็จะหยุด ความโลภก็จะหยุด ความโกรธก็จะหยุด
ความหลงก็จะหยุด ความอยากต่างๆ ก็จะหยุด
เมื่อเราสามารถหยุดสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว ต่อไปเราจะหยุดท�ำอะไรที่
ไม่ดี เราก็จะหยุดได้ เวลาโกรธ อยากจะหยุดโกรธก็หยุดได้ เวลาโลภ
อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หยุดได้ เพราะเรามีเบรคนั่นเอง เบรคก็คือ
สมาธินี่เอง นี่แหละเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุด ในเรื่องของกุศล
คือความฉลาด เรารู้ดีรู้ชั่วแล้วแต่เรายังท�ำไม่ได้เพราะเราไม่มีเบรค
เราจึงต้องสร้างเบรคกันขึน้ มา พยายามท�ำสมาธิให้มาก สวดมนต์ให้มาก
มีเวลาว่างแทนที่จะไปเล่นไปดูหนังดูละครซึ่งเป็นเรื่องซ�้ำซากแล้วก็
ไม่เกิดประโยชน์อะไร ท�ำให้จิตใจฟุ้งซ่านไปเปล่าๆ สู้มาท�ำจิตใจให้สงบ
ด้วยวิธกี ารสวดมนต์ไปก่อนในเบือ้ งต้นก็ได้ หรือถ้าเราจะบริกรรมพุทโธ
ไปเลยก็ได้ หรือดูลมหายใจเข้าออกไป ท�ำไปเรื่อยๆ มีเวลาว่างเมื่อไหร่
ขอให้ท�ำไป ท�ำมากเท่าไหร่ใจก็จะสงบมากขึ้นเท่านั้น แล้วต่อไปเราจะ
สามารถระงับยับยัง้ ใจของเราได้เวลาเกิดความโกรธ เวลาเกิดความโลภ
หรือเวลาที่เราอยากจะท�ำความดีแต่เมื่อก่อนนี้เราท�ำไม่ได้ เช่น เลี้ยงดู
พ่อแม่ของเราโดยไม่หวังผลตอบแทน ต่อไปเราจะท�ำได้ แล้วเราจะมี
ความสุข แล้วเราจะเป็นคนที่น่านับถือน่าเคารพ จะเป็นคนที่มีแต่คน
ยกย่องสรรเสริญ
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นีเ่ ป็นสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการบ�ำเพ็ญบุญและกุศลดังทีท่ า่ นทัง้ หลาย
ได้ มาบ�ำเพ็ญกันในวันนี้ วัน นี้ท ่านก็ได้ บ� ำ เพ็ ญ บุ ญ ด้ วยการท� ำ บุ ญ
ถวายทาน ได้รักษาศีล ได้สร้างกุศลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรม แต่ท่าน
ยังต้องน�ำเอาไปท�ำต่ออีก ฟังไปแล้วเราต้องน�ำเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆ เพื่อ
ไม่ให้ลืม เมื่อเราคิดอยู่เรื่อยๆ มันอยู่กับใจเรา พอถึงเวลาเราก็จะได้
ท�ำมัน พอถึงเวลาจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ เราก็จะยินดีที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่
แต่ถ้าเรายังท�ำใจไม่ได้ แสดงว่าความสงบยังไม่พอ เราก็ต้องพยายาม
สร้างความสงบให้มีมากยิ่งขึ้นไป เมื่อมีความสงบมากขึ้นเท่าไหร่แล้ว
เราจะท�ำได้ เราจะเสียสละได้ เราจะตัดได้ ตัดความโลภ ตัดความโกรธ
ตัดความหลง ตัดอบายมุขต่างๆ ได้
ทุกสิง่ ทุกอย่างนีอ้ ยูท่ ตี่ วั เราเท่านัน้ ไม่มใี ครท�ำแทนเราได้ การกระท�ำ
ก็อยู่ที่ตัวเรา ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับตัวเรา สิ่งเหล่านี้
ไม่มใี ครให้กบั เราได้ การทีจ่ ะท�ำให้เราเป็นคนดีนนั้ พ่อแม่ทำ� ให้เราไม่ได้
สามีภรรยาท�ำให้เราไม่ได้ เพื่อนฝูงท�ำให้เราไม่ได้ พระสงฆ์องค์เจ้า
พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ก็ท�ำให้เราไม่ได้ มีเราเท่านั้นที่ท�ำได้ ถ้าเรา
ไม่ท�ำ เราก็ไม่มีทางที่จะดีได้
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จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดอย่างสม�่ำเสมอ มาสร้างบุญสร้าง
กุศลนี้ ให้ท่านได้น�ำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะ
ตามมาต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอกุศล
ผลบุญที่ท่านได้มาบ�ำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่
ความสุขความเจริญทัง้ ในทางโลกและในทางธรรมโดยทัว่ หน้ากันเทอญ
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาท�ำความดีให้
ถึงพร้อม เพราะมีความเชือ่ อย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนา ในพระพุทธเจ้า
พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐที่สุด มีคุณค่า
ยิ่งกว่าเพชรนิลจินดาต่างๆ ในโลกนี้
เพชรนิลจินดาที่แท้จริงก็ไม่ใช่เป็นอะไร เป็นเพียงธาตุ เป็นเพียง
ก้อนหินเท่านั้นเอง เพียงแต่พวกเราไปหลงสมมติกันว่าเป็นของมีค่า
ขึ้นมา มีราคาขึ้นมา แต่ความจริงแล้วถ้าเกิดเราไปหลงทางอยู่ในป่า
อดข้าวสัก ๓-๔ วัน ถ้าเวลาไปเจอเพชรกับไปเจอกล้วย เราจะเลือกเอา
อะไร ถ้าเราเอาเพชรก็แสดงว่าเราโง่เพราะกินไม่ได้ ก็มแี ต่จะตายลูกเดียว
มีเพชรแต่ไม่สามารถที่จะรักษาชีวิตร่างกายของตนเองได้ คนฉลาด
ก็ต้องเลือกเอากล้วยก่อนเพราะกล้วยมันกินได้ กินแล้วท�ำให้ร่างกาย
มีกำ� ลังวังชาสามารถทีจ่ ะเดินทางต่อไปได้ จนในทีส่ ดุ สามารถพ้นจากป่า
จากเขาได้ แต่ถ้าเอาเพชรไปอย่างเดียว ไม่เอากล้วย เดี๋ยวเดินไปไม่
กี่ก้าวก็ต้องเป็นลมล้มตายไป ฉันใด เพชรนิลจินดาในโลกนี้หรือทรัพย์
สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ในโลกนี้ที่พวกเราหลงว่าเป็นของวิเศษ
กันนั้น ความจริงก็เป็นเหมือนกับเพชรในป่าที่เราเดินหลงทาง มันไม่มี
ประโยชน์อะไรกับจิตใจของเรา ไม่เหมือนกับกล้วย ไม่เหมือนกับธรรมะ
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ไม่เหมือนกับพระศาสนา ไม่เหมือนกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ที่เป็นเหมือนกล้วยส�ำหรับจิตใจ
ถ้าใจได้รับประทานอาหารแล้ว ใจก็จะมีความสุข มีความอิ่มเอิบ
ใจก็จะไม่มคี วามทุกข์มาเหยียบย�ำ่ ท�ำลาย แต่คนทีม่ ลี าภมีเงินทองมีเพชร
นิลจินดามากเป็นแสนล้านก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจ ไม่ทำ� ให้จติ ใจ
มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจ ไม่สามารถท�ำให้จิตใจไม่ทุกข์กับเรื่องราว
ต่างๆ ได้ มันต่างกันตรงนี้ ดังนั้น ถ้าเปรียบเทียบแล้วเพชรนิลจินดา
ในโลกนีก้ บั ธรรมะก็เป็นเหมือนกับเพชรทีเ่ ราไปเจอในป่ากับกล้วยทีเ่ รา
เจอในป่าตอนที่เราเดินหลงทางอดข้าวอยู่ ๓-๔ วัน เราจะเห็นคุณค่า
ของกล้วยมากกว่าคุณค่าของเพชรทันที ฉันใด ถ้าเรามีความทุกข์รมุ เร้า
จิตใจจนถึงอยากจะฆ่าตัวตาย แล้วมีคนได้แนะน�ำสัง่ สอนให้เรามีธรรมะ
ขึ้นมาในใจ จนใจของเรานี้สามารถดับความคิดอันไม่ดีนั้นได้ เราก็
จะเห็นคุณค่าของธรรมะเป็นอย่างยิ่งเลยว่า ต่อให้มีเงินทองมากมาย
ก่ายกองเพียงไรก็ตาม เงินทองก็ไม่สามารถที่จะช่วยยับยั้งความทุกข์
ความเศร้าโศกเสียใจ ความอยากจะฆ่าตัวตายได้ มีแต่ธรรมะ มีแต่
พระพุทธศาสนา มีแต่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เท่านั้นที่สามารถ
ช่วยเราให้หายจากความทุกข์ต่างๆ ได้
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ถ้าไม่มศี าสนาแล้ว ชีวติ ของพวกเราก็จะต้องวนเวียนไปกับความทุกข์
ไปอยูเ่ รือ่ ยๆ ไม่รจู้ กั จบจักสิน้ ตายจากชาตินไี้ ปเกิดใหม่กต็ อ้ งไปทุกข์ใหม่
ทุกข์มากทุกข์น้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมที่ได้ท�ำมา แต่เรื่องที่จะ
ไม่ทุกข์นั้นไม่มี เพราะการเกิดนี้เป็นเหตุของความทุกข์ เพราะเกิดแล้ว
ต้องมีความแก่ ความเจ็บ ความตาย ด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าแต่มนุษย์หรือ
เดรัจฉานเท่านั้น แม้แต่เทพกับพรหมก็ต้องตายเหมือนกัน เป็นพรหม
ได้ไปสักระยะหนึง่ เป็นหมืน่ ปีกต็ อ้ งเสือ่ มลงมา จากพรหมก็กลายเป็นเทพ
จากเทพก็เสื่อมลงมาตามล�ำดับขั้นของเทพจนมาเป็นมนุษย์ แล้วถ้า
เป็นมนุษย์แล้วมาท�ำบาปท�ำกรรม ไปเกิดใหม่ก็ต้องไปเป็นเดรัจฉาน
เดรัจฉานตายไปแล้ว ใช้กรรมหมดแล้ว ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่
ก็มาสร้างบุญสร้างกรรมอีก แล้วในขณะทีส่ ร้างบุญสร้างกรรมก็ตอ้ งทุกข์
กับเรือ่ งราวต่างๆ ทุกข์กบั คนนัน้ ทุกข์กบั คนนี้ ทุกข์กบั สิง่ นัน้ ทุกข์กบั สิง่ นี้
ทุกข์กบั ร่างกายของตนเองทีต่ อ้ งแก่ไปเรือ่ ยๆ ต้องเจ็บไข้ได้ปว่ ย แล้วจะ
ต้องตายไปในที่สุด
นี่คือเรื่องของสัตว์โลกทั้งหลายในช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนา
ปรากฏขึน้ มาให้เป็นสรณะให้เป็นทีพ่ งึ่ แต่หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
330

๒๐ บัว ๔ เหล่า

ขึ้นมาแล้ว ก็เหมือนกับมีหมอมารักษาโรคให้กับสัตว์โลกทั้งหลาย
โรคของสัตว์โลกก็คือความทุกข์นี่เอง พระพุทธเจ้าทรงรู้จักวิธีรักษา
เพราะทรงรักษาพระทัยของพระองค์จนสะอาดบริสทุ ธิ์ ก�ำจัดความทุกข์
ทั้งหมดได้อย่างสิ้นเชิง ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป
เมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วก็น�ำมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้อื่น พอผู้อื่น
ได้ยินได้ฟังก็เกิดศรัทธาน้อมน�ำเอาไปปฏิบัติ ก็ปรากฏเป็นพระสาวก
พระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็นจ�ำนวนมากมายก่ายกอง มีจิตใจสะอาด
บริสุทธิ์ พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้
ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวมาสั่งสอนแล้ว สัตว์โลกทั้งหมดก็จะ
ไม่มที างทีจ่ ะรูจ้ กั วิธที จี่ ะก�ำจัดความทุกข์ให้หมดไปจากจิตจากใจของตน
ได้เลย ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรก
เมื่อมีพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมีพระธรรมค�ำสอน ตรัสรู้แล้วก็ต้อง
ประกาศสอน ถ้าตรัสรูแ้ ล้วไม่สอนใคร ปิดปากเงียบ ก็จะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่สอนผู้อื่น ที่ไม่สอนก็เพราะเห็นว่า
คนไม่อยากจะฟัง คนไม่สนใจ สอนไปก็เหมือนกับเทน�้ำใส่หลังสุนัข
เคยเห็นเวลาที่เราเทน�้ำใส่หลังสุนัขไหมว่าเป็นอย่างไร เทไปเท่าไหร่
มันก็สะบัดทิง้ หมด ฉันใด สัง่ สอนธรรมะให้กบั คนทีเ่ ขาไม่ยนิ ดี ไม่ศรัทธา
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ไม่เชื่อแล้ว สอนไปก็ไร้ประโยชน์ พระพุทธเจ้าบางองค์จึงกลายเป็น
พระปัจเจกพระพุทธเจ้าไป คือไม่ทรงประกาศพระศาสนา ไม่มพี ระธรรม
ค�ำสอน เพราะอยูใ่ นยุคของสัตว์โลกทีม่ หี วั ใจมืดบอด สัตว์โลกมีแต่กเิ ลส
ครอบง�ำจิตใจอยูต่ ลอดเวลา เห็นแต่ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เห็นแต่สมบัติ
ข้าวของเงินทองว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศโลก
ถ้ามาสอนให้ท�ำบุญให้เสียสละให้รักษาศีลแล้ว กลับหัวเราะเยาะ
หาว่าเป็นคนเชย เป็นคนล้าสมัย เป็นคนงมงาย เป็นคนเชื่อสิ่งที่ไม่มี
เช่น นรกสวรรค์ มรรคผลนิพพาน เวียนว่ายตายเกิด เหล่านี้พวกที่มี
ความมืดบอดครอบง�ำจิตใจเขาจะไม่เชื่อ เขาเชื่อว่าเขาเกิดมาแล้วมี
ครั้งเดียวเท่านั้น มีชีวิตนี้ชีวิตเดียว ตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จบ
เพราะฉะนั้น ขณะที่มีชีวิตอยู่ต้องรีบตักตวงเอาความสุขให้มากที่สุด
เท่ า ที่ จ ะมากได้ ความสุ ข ที่ เ ขาเห็ น ก็ มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้ จ ากลาภ ยศ
สรรเสริญ จากการได้เสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ต่างๆ เท่านั้น
เขาเห็นเพียงเท่านี้ เขาจึงไม่สนใจเรื่องการรักษาศีล เรื่องการท�ำบุญ
ให้ทาน ท�ำไปท�ำไม ท�ำไปมีแต่ขาดทุน มีแต่หมดเนื้อหมดตัว รักษาศีล
ก็สู้คนอื่นเขาไม่ได้ คนอื่นเขาท�ำมาหากิน เขาจะยิงนกตกปลา เขาจะไป
โกหกหลอกลวงใคร เขาก็ทำ� ได้ ถ้าเรามารักษาศีลแล้วเมือ่ ไหร่เราจะรวย
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กับเขาสักที นี่เป็นความคิดของใจที่มีความมืดบอด มีโมหะ มีความหลง
ครอบง�ำจิตใจ จนไม่สามารถที่จะมีแสงสว่างแห่งธรรมเล็ดลอดเข้าไป
ได้เลย พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วถ้าเจอคนแบบนี้ ถ้าเจอยุคสมัยแบบนี้
ก็ไม่สอนดีกว่า สอนไปก็จะถูกเขาขับไล่ไสส่ง ถูกเขาหาว่าเป็นคนบ้า
จึงเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไป
พระพุทธเจ้าของเราองค์นกี้ ค็ ล้ายๆ กัน ตอนต้นตอนทีไ่ ด้ตรัสรูใ้ หม่ๆ
ก็มคี วามรูส้ กึ ว่าท้อแท้ เห็นคนเขามีความสนใจแต่เรือ่ งลาภ ยศ สรรเสริญ
สุข ถ้าไปสอนเขาจะฟังหรือ เขาจะเชือ่ หรือ เขาอยากจะปฏิบตั ติ ามหรือ
ถึงท�ำให้ไม่อยากจะสั่งสอน แต่ยังไม่ได้ปลงพระทัยทันทีในตอนนั้น
พอดีโชคดีของสัตว์โลกอย่างพวกเราที่มีท้าวมหาพรหมได้มาอาราธนา
ขอความเมตตากรุณาจากพระพุทธเจ้าให้ได้โปรดสงเคราะห์สัตว์โลก
เพราะสัตว์โลกนั้นมีไม่เหมือนกัน คนดีก็มี คนเลวก็มี คนกลางๆ ก็มี
คนที่ยินดีจะรับพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าก็มี คนที่ไม่ยินดีก็มี
ขอให้ได้โปรดแยกแยะแล้วโปรดเฉพาะพวกที่เขายินดีก็แล้วกัน
หลังจากทีไ่ ด้ทรงพิจารณาวิเคราะห์อยูก่ ท็ รงจ�ำแนกสัตว์โลกไว้เป็น
๔ พวกด้วยกัน เปรียบเหมือนบัว ๔ เหล่า บัว ๔ เหล่านี้ก็มีการเจริญ
มีการพัฒนาที่ต่างกัน
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บัวเหล่าที่ ๑ นี้เป็นพวกที่อยู่เหนือน�้ำแล้ว โผล่ขึ้นมาเหนือน�้ำ
รอให้ได้แสงพระอาทิตย์กจ็ ะบานออกมา นีก่ เ็ ปรียบเหมือนกับพวกคนดี
คนฉลาด คนที่เชื่อบุญเชื่อกรรม เชื่อนรกเชื่อสวรรค์ คนพวกนี้ถ้าได้
สั่งสอนเขาแล้วเขาก็จะสามารถรับไปปฏิบัติได้ทันที สามารถบรรลุผล
ได้ทันทีอย่างรวดเร็ว เพราะพวกนี้ได้สะสมบุญบารมีมามาก เพียงแต่
ขาดคนทีจ่ ะชีแ้ นะทางให้เท่านัน้ เอง นีเ่ ป็นพวกบัวเหล่าที่ ๑ พวกทีพ่ น้ น�ำ้ แล้ว
พอได้รบั แสงสว่างของพระอาทิตย์กจ็ ะบานขึน้ มา ใจของคนพวกนีพ้ อได้
แสงสว่างแห่งธรรม คือพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะบรรลุธรรม
ขึ้นมา เช่น ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เป็นการประกาศพระศาสนาเป็นครัง้ แรกให้กบั พระปัญจวัคคีย์ พอแสดง
จบเท่านัน้ ก็มหี นึง่ ในพระปัญจวัคคียค์ อื พระอัญญาโกณฑัญญะ ก็ปรากฏ
มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา บรรลุเป็นพระโสดาบัน พระอริยะขั้นแรก
ขั้นที่หนึ่ง
พระอริยะมีทั้งหมด ๔ ขั้นด้วยกัน ขั้นที่ ๑ นี้ก็เป็นขั้นที่เรียกว่า
พระโสดาบัน เป็นผูท้ จี่ ะไม่ตอ้ งเกิดมากไปกว่า ๗ ชาติ และไม่ตอ้ งไปเกิด
ในอบายอีกต่อไป จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพและจะปฏิบตั ธิ รรมจนบรรลุ
เป็นพระอรหันต์ภายใน ๗ ชาติเป็นอย่างช้า นี่คือผลที่ปรากฏขึ้นทันที
ทันใด ไม่จ�ำเป็นจะต้องรอภพหน้าชาติหน้า ขอให้มีบุญบารมีสะสมไว้
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เพียงพอ ขอให้เป็นเหมือนกับบัวที่อยู่เหนือน�้ำแล้วเท่านั้น พอได้รับ
แสงสว่างแห่งธรรมก็จะเข้าใจทันที จะสามารถปฏิบัติตามได้ทันที และ
จะสามารถบรรลุธรรมได้ทันที นี่คือพวกบัวเหล่าที่ ๑
พวกที่ ๒ นีเ้ ป็นพวกทีย่ งั อยูใ่ ต้นำ�้ อยู่ เกือบจะโผล่แล้วแต่ยงั ไม่โผล่
ต้องรออีกวันสองวันถึงจะโผล่ขนึ้ มา พวกนีก้ เ็ ป็นพวกทีไ่ ด้สะสมบุญบารมี
มาพอสมควร แต่ไม่มากเท่ากับพวกที่ ๑ ต้องสะสมบุญบารมีต่อไปอีก
ถ้าได้แสงสว่างแห่งธรรมก็ตอ้ งรอก็ตอ้ งฟังบ่อยๆ ต้องศึกษาบ่อยๆ และ
ต้องปฏิบัติให้มาก แต่ก็ไม่นาน คงไม่เกิน ๗ ปีถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆ ก็จะ
สามารถบรรลุธรรมได้ นี่เป็นพวกที่ ๒
ส่วนพวกที่ ๓ นี้เป็นพวกที่อยู่กึ่งกลางน�้ำ ไม่ได้อยู่ติดดิน แต่ก็
ไม่ได้อยู่ถึงผิวน�้ำ อยู่ตรงกลาง พวกนี้ก็ต้องใช้เวลามากกว่าอีก ๒ พวก
ก็เหมือนกับคนทีไ่ ด้บำ� เพ็ญบุญบารมีมาแต่ทำ� แบบขาดๆ เกินๆ ท�ำตาม
อารมณ์วนั ไหนอยากจะท�ำก็ทำ� เช่น วันเกิดก็ทำ� สักที ปีใหม่กท็ ำ� สักครัง้
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา ก็ทำ� สักครัง้ อย่างพวกนีก้ ช็ า้ หน่อย
ก็ต้องใช้เวลาหน่อย แต่ก็ไม่สุดวิสัย แต่คงจะไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินี้
อย่างน้อยก็ได้มอี ปุ นิสยั ติดตัวไปทีจ่ ะมีความเชือ่ มัน่ ต่อการท�ำบุญให้ทาน
ต่อการรักษาศีล และต่อการปฏิบัติธรรม และไม่นานเกินไปเมื่อไปเกิด
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ในภพหน้าชาติหน้า ถ้าได้ไปเจอพระธรรมค�ำสอน ก็จะสามารถที่จะรับ
ไปปฏิบัติต่อได้ทันที และก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุด
นี่คือ ๓ พวกที่มีบุญวาสนา มีบารมีพอที่จะรับประโยชน์จาก
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าได้
ส่วนพวกสุดท้ายนีเ้ ป็นเหมือนกับบัวทีย่ งั อยูต่ ดิ กับก้นบ่ออยู่ พวกนี้
ท่านบอกว่าไม่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตได้ เพราะจะกลายเป็นอาหาร
ของปูของปลาไปเสียก่อน พวกนีก้ เ็ ป็นเหมือนกับพวกทีฟ่ งั เทศน์ฟงั ธรรม
แล้วไม่เชือ่ คิดว่าเป็นของโกหกหลอกลวง ไม่เชือ่ เรือ่ งนรกเรือ่ งสวรรค์
ไม่เชือ่ เรือ่ งการเวียนว่ายตายเกิด ไม่เชือ่ เรือ่ งกรรม ไม่เชือ่ ว่าการปฏิบตั ิ
ตามพระศาสนาตามพระธรรมค�ำสอนจะท�ำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิดได้ พวกนี้จะสลัดทิ้งทันทีเหมือนกับสุนัขเวลาที่เราเทน�้ำใส่
หลังสุนัข มันจะสะบัดทิ้งไปหมดเลย ฉันใดก็ฉันนั้น พวกนี้พระพุทธเจ้า
ก็จะไม่ทรงสัง่ สอน เพราะสัง่ สอนไปก็เสียเวลาไปเปล่าๆ ปล่อยให้เขาอยู่
ไปตามยถากรรมของเขา ให้เขาอยู่กับลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ของเขา
เขาอยากจะเป็นนายก อยากจะเป็น ส.ส. อยากจะเป็นรัฐมนตรี อยากจะ
เป็นอะไรก็ปล่อยเขาไป ไม่ไปเทศน์ในสภา ไม่ไปเทศน์ในส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ให้เสียเวลาเปล่าๆ
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นี่คือการแยกแยะของพระพุทธเจ้าว่าสัตว์โลกนั้นมีอยู่ ๔ ชนิด
ด้วยกัน เปรียบเหมือนบัว ๔ เหล่า แล้วหลังจากนั้นก็ทรงมุ่งไปสู่
บัวเหล่าที่ ๑ เพราะในสมัยนั้นมีเยอะ พวกที่เป็นนักบวชทั้งหลาย พวกนี้
เขาได้สะสมบุญบารมีมาถึงขั้นสุดท้ายแล้ว คือทาน เขาก็ท�ำหมดแล้ว
เขามีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง เขาก็สละหมด ลูกเมียก็สละหมด
ออกบวชอยู่แบบฤาษีชีไพร อยู่แบบนักบวช แล้วก็บ�ำเพ็ญรักษาศีล
บ�ำเพ็ญตบะ คือภาวนาท�ำจิตใจให้สงบให้นงิ่ ให้เป็นฌาน พวกนีเ้ ขาท�ำกัน
ได้แล้ว แต่สิ่งที่เขาท�ำไม่ได้ท�ำไม่เป็นก็คือการเจริญปัญญา การเจริญ
วิปัสสนา ให้เห็นจริงตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร
อย่างนี้ไม่มีใครเห็นได้ มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวที่ทรงเห็นว่า
สภาวธรรมทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็นวัตถุขา้ วของต่างๆ ก็ดี หรือบุคคลต่างๆ
ก็ดี ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้น เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
อนิจจัง ก็คือไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการเกิด
มีการดับ
ทุกข์ ก็คอื เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ให้ความสุข แต่ถา้ ไปยุง่ ไปเกีย่ วข้องแล้วจะให้
ความทุกข์กับใจดวงนั้นทันที เช่น เราทุกข์กับลูก ทุกข์กับสามี ทุกข์กับ
ภรรยา ทุกข์กับสิ่งนั้นทุกข์กับสิ่งนี้ เพราะเราไปเกี่ยวข้องกับเขา เราไป
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หลงยึดติดกับเขา ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้ว เขาก็จะ
ไม่ให้ความทุกข์กบั เรา แต่เราไม่เห็นกัน เราไม่รกู้ นั เราก็เลยหลงเพราะ
คิดว่ามีแล้วจะมีความสุขนั่นเอง มีแฟนแล้วจะมีความสุข พอมีแล้วถึง
จะรู้ว่ากลายเป็นกระสอบทรายไปโดยไม่ได้สมัครใจ นี่มันเป็นไปโดยที่
ไม่คิดเพราะความหลงพาไป ไม่มีใครเห็นนอกจากพระพุทธเจ้า
และข้อสุดท้ายก็คอื อนัตตา คือการไม่มตี วั ตน นีค่ อื สิง่ ทีไ่ ม่มใี ครรู้
ใครเห็นได้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว พวกฤาษีชีไพรหรือ
อย่างพวกเรานีย้ งั พอเห็นได้ความไม่เทีย่ ง เราเห็นว่าเกิดแล้วมีแก่ มีเจ็บ
มีตาย ความทุกข์เราก็พอเห็นบ้างเป็นบางครัง้ บางคราว แต่เรือ่ งตัวตนนี้
ไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยว่าไม่มีตัวตน เราจะเห็นว่าตัวเราของเราอยู่
ตลอดเวลา ร่างกายนี้ตัวเราของเรา สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ เป็น
ของเราหมด แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นเลย สมบัตติ า่ งๆ ทีเ่ รามีอยูท่ กุ วันนี้
มันมีอยู่ในโลกนี้มาก่อนเราเกิดแล้ว เราตายไปเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้
แม้แต่ชิ้นเดียว แล้วมันจะเป็นสมบัติของเราได้อย่างไร มันเป็นสมบัติ
คูก่ บั โลกนีอ้ ยูก่ บั โลกนีม้ า เพียงแต่เรามาอาศัยโลกนีอ้ ยูแ่ ล้วก็หลงไปยึด
ไปติดว่าเป็นเราเป็นของเราเท่านัน้ พอเวลาทีจ่ ะต้องจากมันไปหรือสูญเสีย
มันไปก็รอ้ งห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ ทุกข์อย่างสาหัสเพราะความหลง
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นีค่ อื สิง่ ทีส่ ตั ว์โลกทัง้ หลายไม่สามารถมองเห็น คืออนัตตา ไม่มตี วั ตน
และอนิจจัง ทุกขัง ถึงแม้จะเห็น ก็เห็นเป็นครั้งเป็นคราว ไม่พอที่จะไป
สกัดกั้นความหลงได้ พออยากจะได้อะไรก็ไม่เห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ อยากจะได้ก็ต้องหามาให้ได้ พอได้มาแล้วถึงจะรู้
ภายหลังว่า อ๋อ มันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ แต่ตอนนั้นก็สายไปเสียแล้ว
มันทุกข์แล้ว แต่พระพุทธเจ้าจะทรงรู้ทรงเห็นตลอดเวลาว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งสิ้น
พอเอามาสอนพวกที่เขามีทาน มีศีล มีสมาธิแล้ว พอเขาฟังเพียง
หนเดียวเขาก็เข้าใจ เขาก็บรรลุเป็นพระอริยเจ้าได้ทนั ที เช่น พระอัญญาโกณฑัญญะและพระรูปอื่นๆ ภายในเวลาเพียง ๗ เดือนเท่านั้นเอง
ตัง้ แต่ทพี่ ระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาเป็นครัง้ แรกในวันเพ็ญเดือน ๘
ในวันอาสาฬหบูชา มาจนถึงวันเพ็ญเดือน ๓ เจ็ดเดือนต่อมา ที่เรียกว่า
วันมาฆบูชานั้น ปรากฏมีพระอรหันต์อย่างน้อยก็ ๑,๒๕๐ รูป ได้มา
รวมตัวกันเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน เพราะ
พระอรหันต์เหล่านี้ท่านอยู่กันคนละทิศคนละทางกัน แต่วันนั้นจิตใจ
ของท่านมีความปรารถนาทีอ่ ยากจะมากราบมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า
จึงเดินทางมาต่างสารทิศกันแล้วก็มาเจอกัน จึงท�ำให้รู้ว่าอย่างน้อยมี
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พระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาในโลกแล้ว ๑,๒๕๐ รูป เพียงในเวลา ๗ เดือน
เท่านั้นเอง
ก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะประกาศพระธรรมค�ำสอนนี้ ไม่มี
พระอรหันตสาวกแม้แต่เพียงรูปเดียวมาเป็นกัปเป็นกัลป์ เพราะไม่มใี คร
สอนนัน่ เอง ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาปรากฏแล้ว ไม่มใี ครทีจ่ ะรูเ้ ห็นได้ดว้ ย
ตนเอง ถ้ารู้เห็นได้ด้วยตนเองก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีปัญญา
บารมีมากพอที่จะสามารถวิเคราะห์เห็นได้
นี่คือความประเสริฐของพระพุทธเจ้า ของพระธรรมค�ำสอน และ
ของพระอรหั น ตสาวก ที่ ท� ำ หน้ า ที่ แ ทนพระพุ ท ธเจ้ า ต่ อ หลั ง จากที่
พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ก็มีพระอรหันตสาวก
แต่ละรูปมาท�ำหน้าที่สั่งสอนเผยแผ่ธรรมะให้กับผู้ที่สนใจอีกต่อหนึ่ง
แล้วก็มผี ทู้ สี่ นใจนีร้ บั ไปศึกษา ไปปฏิบตั ิ และบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปตาม
ล�ำดับมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันนี้ พระพุทธศาสนาจึงยังไม่ร้างหายไป
จากโลกนีเ้ พราะยังมีผทู้ ปี่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบอยู่ ดังในพระบาลีทตี่ รัสไว้วา่
“ตราบใดที่ยังมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ พระอรหันต์จะไม่ว่าง
จากโลกนี้” นี่คือค�ำรับรองของพระพุทธเจ้า อยู่ที่การปฏิบัติ ไม่ได้อยู่ที่
อย่างอื่น เชื่ออย่างเดียวไม่พอ ฟังอย่างเดียวไม่พอ เชื่อแล้วฟังแล้วต้อง
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น�ำเอาไปปฏิบัติด้วย ต้องท�ำบุญท�ำทาน ต้องเสียสละ อย่าไปหวงสมบัติ
ข้าวของเงินทองที่เป็นสมบัติชั่วคราว ไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเรา
ให้เอาสมบัติข้าวของเงินทองนี้มาแลกเอาสมบัติที่แท้จริง คือบุญและ
กุศลที่จะติดไปกับใจของเรา ที่จะท�ำให้ใจของเรามีความสุข มีความ
อิ่มเอิบใจ ท�ำให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ต้องอยู่ที่บุญ
และกุศล และต้องเริม่ ด้วยการเสียสละ ท�ำบุญให้ทานอยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ
เก็บไว้พอมีพอกินพอแล้ว
คนที่ตายไปแล้วไม่มีสมบัติเหลืออยู่เลย นี่แหละเป็นคนฉลาด
เป็นคนเก่ง เป็นคนที่ใช้ประโยชน์กับเงินทองของตนเองได้อย่างเต็มที่
ไม่ทงิ้ ให้กลายเป็นสมบัตขิ องคนอืน่ ไปให้เขาถลุงเล่นกัน สมบัตทิ อี่ ตุ ส่าห์
หามาแทบเป็นแทบตาย พอตายไปลูกหลานก็เอาไปกินเหล้าเมายา
เอาไปเล่นการพนัน เอาไปเทีย่ วกันอย่างสนุกสนาน แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์
อะไรกับลูกหลานเลยกลับเป็นโทษเสียอีก สู้เอามาท�ำบุญดีกว่า เก็บไว้
พอให้เขามีกินมีใช้ก็พอแล้ว ส่วนที่เหลือนี้เอาไปท�ำบุญให้หมด เวลา
ตายไปอย่าให้มมี รดกตกทอด ให้มกี ค็ อื ให้เขามีนสิ ยั ทีช่ อบท�ำบุญท�ำทาน
รักษาศีล ปฏิบัติธรรม เป็นมรดกตกทอดให้กับเขา ด้วยการพาเขา
มาวัดอยู่เนืองๆ ชวนเขามาวัดอยู่เรื่อยๆ แล้วต่อไปก็จะติดเป็นนิสัยไป
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กับเขา แล้วเขาจะมีทพี่ งึ่ เขาจะมีทรัพย์ภายในทีม่ คี วามวิเศษกว่าทรัพย์
ภายนอก ให้อะไรกับเขาไม่ดีเท่ากับให้ทรัพย์ภายใน
ทรัพย์ภายนอก ถ้าเขาไม่ฉลาดก็เอามาท�ำลายตัวเขาเองได้ เป็นโทษ
กับตัวเขาเองได้ แต่ทรัพย์ภายในนี้จะไม่เป็นโทษกับจิตใจของเขาเลย
จะเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างเดียว เพราะเป็นความฉลาดนัน่ เอง เป็นปัญญา
ท�ำให้เขาเห็นผิดเห็นถูก เห็นดีเห็นชั่ว เห็นบาปบุญคุณโทษ เห็นนรก
เห็นสวรรค์ เห็นว่าชีวิตนี้ต้องท�ำบุญอย่างเดียวเท่านั้น
นีค่ อื เรือ่ งของการเชือ่ แล้วน�ำไปปฏิบตั ิ ท�ำบุญให้ทานแล้วก็รกั ษาศีล
ให้ดี แล้วก็ภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ ท�ำจิตใจให้สงบ หรือบริกรรม
พุทโธๆ หรือก�ำหนดดูลมหายใจเข้าออก พอออกจากสมาธิมาก็เจริญ
ปัญญา มองอะไรก็บอกว่าไม่เที่ยงทั้งนั้น ไม่มีอะไรไม่เที่ยง ไม่มีอะไร
ไม่ทุกข์ ไม่มีอะไรเป็นตัวตนจับได้ ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น ขอให้คิด
อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ แล้วมันจะปล่อยวาง มันจะไม่ยดึ ไม่ติด มันจะไม่กงั วล
มันจะไม่ห่วง อะไรจะเป็นอะไรก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็น ไม่มีอะไรเที่ยง
เกิดแล้วต้องดับทั้งนั้น ถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์กับมัน ถ้าปล่อยวางแล้ว
เวลามันดับก็ไม่ทุกข์ เวลามันมาก็ไม่ดีใจ จะรู้สึกเฉยๆ นี่คือปัญญา
นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราจะต้องปฏิบตั จิ นกว่าเราจะกลายเป็นบัวทีพ่ น้ น�ำ้ แล้ว แล้วรอรับ
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แสงสว่างแห่งธรรม แสงพระอาทิตย์ ภายในชั่วขณะเดียวก็จะบรรลุ
ได้ทันที
จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบ�ำเพ็ญบุญบารมีตามศรัทธา
ความเชื่อของท่านนี้ ขอให้ท่านได้น�ำไปปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอเพื่อ
ประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณ
พระศรีรตั นตรัยมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย
จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์
ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ
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ประวัติวัดญาณสังวรารามฯ
วัดญาณสังวรารามฯ เป็นพระอารามหลวงชัน้ เอก ชนิดวรมหาวิหาร
สร้างขึน้ เมือ่ ปี ๒๕๑๙ โดยนายแพทย์ขจรและคุณหญิงนิธวิ ดี อันตระการ
พร้อมด้วยบุตรธิดา มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจ�ำนวน ๑๐๐ ไร่ ๑ งาน
๙๒ ตารางวา แด่สมเด็จพระญาณสังวรฯ อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
(ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๕๖)
เพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา และปรารภให้มีนามตามทินนาม
สมณศักดิ์ของสมเด็จฯ วัดนี้จึงมีชื่อว่าวัดญาณสังวราราม
ระยะแรกวัดนี้มีฐานะเป็นส�ำนักสงฆ์และได้รับอนุญาตอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓ ยกฐานะขึ้นเป็นวัด และ
รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
รับไว้เป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ยกวัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชัน้ เอก ชนิดวรมหาวิหาร
ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ปัจจุบันอาณาเขตของวัดมีพื้นที่
๓๖๖ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา นอกจากนั้นยังมีเนื้อที่ในเขตโครงการ
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พระราชด�ำริ ประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่เศษที่ติดต่อกับอาณาเขตวัดญาณสังวรารามฯ อาจถือเป็นวัดประจ�ำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
เนื่องจากคณะผู้สร้างวัดได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เนือ่ งในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ รอบ
ผู้ศรัทธาสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองที่พักได้ที่
วัดญาณสังวรารามฯ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. (๐๓๘)
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