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การช�าระใจก็ต้องใช้การท�าบุญให้ทาน การรักษาศีล 

การฟังเทศน์ฟังธรรม การปฏิบัติธรรม 

ถ้าเราได้รับการช�าระอยู่อย่างสม�่าเสมอแล้ว 

ใจของเราจะมีความสดชื่น มีความเบิกบาน  
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วนันีเ้ป็นวนัพระ วนัธรรมสวนะ วนัฟังธรรม วนัทีพ่ทุธศาสนกิชน

ได้มาวัดเพื่อมาช�าระใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อความสุขและ

ความเจริญ เพราะใจก็เปรียบเหมือนกับร่างกาย ร่างกายก็ต้องมีการ

ช�าระมีการอาบน�้าอาบท่าอยู่ทุกวัน ไม่เช่นนั้นก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบาย  

รูสึ้กไม่เจรญิ คนทีไ่ม่อาบน�า้หลายๆ วนั ไม่อยากจะเข้าไปอยู่ใกล้กบัใคร 

เพราะเกรงจะไปสร้างความไม่น่ายินดีให้กับผู้อื่น ฉันใด ใจก็เป็น 

เหมือนกับกายที่ต้องมีการช�าระอยู่เช่นกัน ถ้าใจไม่ได้รับ

การช�าระก็จะเป็นที่ไม่ปรารถนา ไม่น่ายินดีกับบุคคลผู้อื่น 

เพราะว่าสิ่งที่สร้างความสกปรกสร้างความเปรอะเปื้อน

ให้กับใจก็คือความโลภ ความโกรธ และความหลง ซึ่งถ้า 

ไม่ได้รบัการช�าระกจ็ะสะสมให้มีมากขึน้ไปเรือ่ยๆ อยูภ่ายใน

จิตในใจ แล้วจะท�าให้บุคคลนั้นกลายเป็นบุคคลที่มีความ

โลภโมโทสันเป็นนิสัยเป็นสัญลักษณ ์ ไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนกับใคร 

กจ็ะใช้แต่ความโลภโมโทสันซึง่ไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ด้วย เพราะคน

ท่ีมีความโลภโมโทสันนี้เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองและไม่เกรงใจผู้อื่น  

ไม่คิดถึงหัวใจของผู้อื่น ถ้าอยากจะพูดอะไร อยากจะท�าอะไร ก็จะพูด 

จะท�าโดยไม่ค�านึงถึงความรู้สึกของผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นการกระท�า 
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แต่ถ้าได้เข้าวัดมาอยู่เรื่อยๆ ได้มาท�าการช�าระความโลภโมโทสัน คือ

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้อยู่ในพอประมาณที่จะควบคุม 

ดูแลได้ บุคคลนั้นก็จะเป็นบุคคลที่มีเหตุมีผล เป็นบุคคลที่ไม่เอาใจตน 

เป็นใหญ่ จะท�าอะไรก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความรู้สึกของ

ตนเองและของผูอ้ืน่ ถ้าการกระท�าหรอืการพูดน้ันสร้างความรู้สกึทีไ่ม่ด ี

ต่อผูอ้ืน่กจ็ะไม่พดูหรอืไม่กระท�า เพราะจติใจนัน้มเีหตมุผีลซึง่เกดิจาก

การได้รบัการช�าระสิง่ทีไ่ม่เป็นเหตเุป็นผลคอือารมณ์ต่างๆ คอืความโลภ  

ความโกรธ ความหลง นี้นั่นเอง

ดังนั้น เราจึงต้องมาวัดกันอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง เพื่อมา

ช�าระใจของเรา ร่างกายของเราอย่างน้อยกต้็องช�าระกนัวนัละ  

๑ ครัง้ ฉนัใด ใจของเราก็ต้องได้รับการช�าระอย่างน้อย

อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติวันพระ 

ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นวันที่ญาติโยมได้มาช�าระใจและกาย 

วาจา ให้สะอาดบริสุทธิ ์ถ้าไม่ทรงบญัญตัไิว้กจ็ะไม่มวีนัเวลา เพราะ 

เมือ่ใจถกูความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบง�าจติใจ กจ็ะอยูภ่ายใต้ 

อิทธิพลของความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะถูกชักจูงให้ไปท�า 

ในส่ิงต่างๆ ท่ีไม่ได้เป็นการช�าระความโลภ ความโกรธ ความหลง นัน่เอง
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พระพุทธเจ้าจึงเห็นความส�าคัญของการช�าระ จึงได้ทรงบัญญัติ

วนัพระขึน้มาให้ญาติโยมได้ใช้เป็นวนัทีม่าต่อสู้กบัความโลภ ความโกรธ  

ความหลง ตลอด ๖ วนัทีผ่่านมาส่วนใหญ่กจ็ะไปกบัความโลภ ความโกรธ  

ความหลง แต่วันนีข้อวันหนึง่ ขอมาต่อสู ้มาต่อต้าน มาคดัค้านความโลภ  

ความโกรธ ความหลง สักหนึ่งวัน ด้วยการท�าบุญให้ทาน ด้วยการ

รักษาศีล ด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรม ด้วยการปฏิบัติธรรม น่ังสมาธิ 

เดนิจงกรม นีค่อืวธิทีีจ่ะช�าระใจให้สะอาดเหมอืนกบัการช�าระร่างกาย 

ท่ีเราต้องใช้น�้าใช้สบู่ ฉันใด การช�าระใจก็ต้องใช้การท�าบุญให้ทาน  

การรักษาศีล การฟังเทศน์ฟังธรรม การปฏิบัติธรรม ถ้าเราได้รับการ

ช�าระอยูอ่ย่างสม�า่เสมอแล้ว ใจของเราจะมคีวามสดช่ืน มคีวามเบกิบาน  

ก า ร ใ ห ้ ค ว า ม สุ ข กั บ ผู ้ อื่ น นี้ 

เป็นการให้ความสุขกับตนเองด้วย 

เพราะว่าเวลาเราให้ความสุขกับ 

ผู้อื่นแล้ว ใจของเราก็จะมีความสุข

เกิดขึ้นมา
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ความเศร้าสร้อยหงอยเหงาต่างๆ จะไม่มารุมเร้าจิตใจ ถ้ามีก็มีน้อย

กว่าคนที่ไม่ช�าระใจของตนเลย 

จึงขอให้เราเห็นความส�าคัญของการช�าระใจของเราเท่าๆ กับ 

การช�าระร่างกายของเรา ด้วยการท�าบญุให้ทานอย่างสม�า่เสมอ เพราะ 

การท�าบุญให้ทานนี้จะเป็นการช�าระความโลภให้เบาบางลงไป ช�าระ

ความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัวให้เบาบางลงไป ท�าให้เป็นใจที่มีความ

เมตตากรณุา มคีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ มคีวามปรารถนาดต่ีอผูอ้ืน่ คอืค�านึง 

ถึงจิตใจของผู้อื่นไม่เพียงแต่ค�านึงถึงจิตใจของตน เพราะเห็นว่าใจ 

ของเรากด็ ีหรอืใจของผู้อืน่กด็นีัน้ ก็เป็นใจเหมอืนกนั มคีวามปรารถนา

ความสุขเหมือนกนั ไม่มใีครปรารถนาความทกุข์ ดงัน้ัน ถ้าเรามโีอกาส

อยูใ่นฐานะทีพ่อทีจ่ะให้ความสขุกบัผูอ้ืน่ได้กไ็ม่ควรทีจ่ะดดูาย ไม่ควรที่

จะปล่อยให้ผ่านไป เพราะการให้ความสขุกบัผูอ้ืน่น้ีเป็นการให้ความสุข

กบัตนเองด้วย เพราะว่าเวลาเราให้ความสขุกบัผูอ้ืน่แล้ว ใจของเรากจ็ะ 

มีความสุขเกิดขึ้นมา ดังที่ญาติโยมวันนี้ได้มาให้ความสุขกับพระภิกษุ

สามเณร จติใจของญาตโิยมกม็คีวามรูส้กึสบายใจขึน้ นีเ่ป็นการช�าระใจ 

และเป็นการให้ความสขุกบัใจ และในขณะเดยีวกนักจ็�าต้องมีการช�าระ

การกระท�าทางกายและวาจาอกีด้วย คือ การรักษาศลี ศลี ๕ หรือศลี ๘  
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แล้วแต่กรณี บางท่านรักษาศีล ๕ มาตลอดหกวันแล้ว วันที่เจ็ดก็เลย

ขอรกัษาศลีเพิม่ขึน้อกี ๓ ข้อ เป็นศลี ๘ ส่วนท่านทีย่งัไม่ได้รกัษาศลี ๕ 

ได้ครบ ในวันนี้ก็จะตั้งใจรักษาให้ครบสักหนึ่งวัน อย่างนี้ก็จะเป็นการ

พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ให้ดีขึ้น ให้มีความสุขมากขึ้น เพราะใจไม่ต้อง

กังวลไม่ต้องวุ่นวายกับการกระท�าของตนที่เป็นโทษทั้งกับตนเองและ

กับผู้อื่น

ถ้าเราท�าผดิศลีแล้ว ใจของเราจะมคีวามรูส้กึไม่สบาย 

แต่ถ้าเรารกัษาศีลได้ ใจของเราจะรู้สึกเย็นสบาย ไม่มคีวาม

รู้สึกหวั่นไหวหรือหวาดกลัวกับผลของการกระท�า เพราะ

รู้ว่าไม่ได้กระท�าอะไรที่เป็นโทษ ที่เป็นพิษเป็นภัยทั้งกับ 

ผูอ้ืน่และกบัตนเองน่ันเอง ศลีน่ีแลท่ีเป็นเหตทุีจ่ะท�าให้เรา

มีความร่มเย็นเป็นสุข ถึงแม้เราจะไม่มีเงินทองมากมาย 

ก่ายกอง แต่ถ้าเรามศีลี เรามสีมบัตทิีม่คีณุค่ากว่าทรพัย์สิน

เงนิทองข้าวของต่างๆ คนท่ีหาเงินหาทองมาด้วยการกระท�าผดิศีล 

ผดิธรรมนัน้ จติใจจะไม่มคีวามสขุเท่ากบัคนท่ีหาเงนิหาทองด้วยความ 

บริสุทธิ์ทางกายและทางวาจา จิตใจของเขาจะมีความสบายใจ คนที่ 
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หาเงนิหาทองมาด้วยวธิทีีม่ชิอบ ฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบผูอ้ืน่ เบยีดเบยีน 

ผูอ้ืน่ จติใจจะไม่มีความสุข ถงึแม้จะมีเงินซือ้ความสขุต่างๆ ได้ เช่น ซือ้ข้าว 

ซือ้ของต่างๆ ทีอ่ยากจะได้ ไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ แต่ความสขุเหล่าน้ัน 

เป็นความสุขที่ไม่ถาวร เพียงแต่ปรากฏขึ้นในขณะที่ได้เสพได้สัมผัส

เท่านัน้แล้วกจ็างหายไป ต่างกบัความสขุทีไ่ด้รบัจากการมศีลี จากการ 

รักษาศลี เพราะท�าให้จติใจมคีวามเยน็มคีวามสบายไปเป็นเวลาอนัยาวนาน  

จนกว่าจะไปท�าผิดศีลขึ้นมาถึงจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมา

ดงันัน้ จงึขอให้เราเห็นคณุค่าของศลียิง่กว่าปัจจยัเงนิทองข้าวของ 

ต่างๆ เพราะกับจิตใจแล้ว ข้าวของเงินทองนี้ไม่มีความหมายอะไร  

ไม่สามารถท�าอะไรให้กับจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้ เหมือนกับ

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเอาเงินที่

เหลือจากการใช้กับปัจจัย ๔ นี้มาท�าบุญ

ให้ทาน เพราะเมื่อเราท�าบุญให้ทานแล้ว 

เงินนี้ก็จะกลายเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งเป็น

อาหารของใจโดยตรง
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ของท่ีร่างกายรบัประทานไม่ได้ เช่น วตัถุต่างๆ นาฬิกา สร้อย แหวน ต่างๆ  

เหล่านี้ ไม่มีคุณประโยชน์อะไรกับร่างกาย เพราะร่างกายรับประทาน

เข้าไปไม่ได้ ถ้ารับประทานเข้าไปก็จะเป็นพิษเป็นภัยกับร่างกาย 

ฉันใด เงินทองต่างๆ ที่เราแสวงหากันมาตลอดเวลาก็ไม่มี 

คุณค่าอะไรกับจิตใจ นอกจากจะเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจ  

เหมือนกับวัตถุสิ่งของที่เราเอาเข้าไปในร่างกายที่เป็นพิษ 

เป็นภยักบัร่างกาย ฉนัใด เงนิทองข้าวของต่างๆ กเ็ป็นพษิ

เป็นภัยกับใจเช่นเดียวกัน เงินทองนี้จะมีประโยชน์ก็เพียง

แต่เพื่อมาดูแลรักษาชีวิตอัตภาพร่างกายให้อยู่ได้ คือให้มี 

ปัจจยั ๔ เช่น อาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั ยารกัษาโรค เครือ่งนุง่ห่ม  

ถ้ามีมากไปกว่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไร 

ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเอาเงินที่เหลือจากการใช้

กบัปัจจยั ๔ นีม้าท�าบญุให้ทาน เพราะเมือ่เราท�าบญุให้ทานแล้ว เงนินี ้

ก็จะกลายเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งเป็นอาหารของใจโดยตรง ถ้าเก็บเงิน 

ไว้เฉยๆ เอาเงนิมาท�าให้เกดิความสขุในใจไม่ได้ แต่กลบัจะสร้างความทกุข์ 

สร้างความกังวลใจให้กับใจ เพราะจะต้องคอยดูแลรักษา จะต้องคอย 
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กังวลคอยห่วงว่าจะอยู่ไปกับตนตลอดไปหรือไม่ กลายเป็นความทุกข์ 

ขึ้นมาภายในใจโดยไม่รู้สึกตัว แต่ถ้าเอาเงินก้อนน้ีที่เราห่วงเรากังวล 

ที่เราต้องดูแลรักษาเอาไปท�าประโยชน์ เอาไปท�าความสุขให้กับผู้อื่น 

ดังที่ท่านวันนี้ได้มากระท�ากัน ภาระเกี่ยวกับการดูแลรักษาเงินทอง 

ก้อนนี้ก็ไม่มี นอกจากไม่มีภาระไม่มีความทุกข์ความกังวลแล้ว ยังม ี

ความสขุใจ มคีวามอิม่เอบิใจ มคีวามพอใจ ทีไ่ด้ท�าประโยชน์สขุให้กบั 

ผู้อื่นนั่นเอง น่ีคืออาหารของใจที่แท้จริง คือการช่วยเหลือผู ้อื่น 

สงเคราะห์ผู้อื่น ท�าประโยชน์ให้กับผู้อื่น ที่เรียกว่าบุญ

บุญ คือการกระท�าที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่น 

และกระท�าไปโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่อย่างใด ถ้าหวัง

ผลตอบแทนหรือได้รับผลตอบแทนกลับมาก็ไม่ได้ถือว่า

เป็นบญุ เพราะเป็นการแลกเปล่ียนหรอืเป็นการซือ้ขาย กจ็ะ 

ไม่มีความรู้สึกสุขใจ อิ่มใจ ภูมิใจ พอใจ บุญนี้จะเกิดขึ้นได้

ก็ต่อเมื่อเราให้โดยที่เราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้รับ 

แต่ถ้าผูร้บัมคีวามปรารถนาทีจ่ะท�าบญุเป็นการตอบแทนน้ันกเ็ป็นเร่ือง

ของผู้รับ แต่เราไม่ไปปรารถนา ไม่ไปหวัง ไม่ไปต้องการ แต่เมื่อเขา 
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มีความพอใจท่ีอยากจะท�าบุญเป็นการตอบแทน เราก็รับไว้เพื่อไม่ให้

เสยีมารยาท เพือ่เป็นการฉลองศรทัธา เพือ่ให้เขาได้บญุด้วย ต่างฝ่าย

ก็ต่างได้บุญกัน เราก็ได้บุญ เขาก็ได้บุญ อย่างน้ีไม่เรียกว่าเป็นการ 

แลกเปล่ียนกนั ไม่ได้เป็นการซือ้ขายกนั เพราะเราไม่ได้มคีวามปรารถนา 

อยู่ในใจของเราว่าเราต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้รับ เมื่อเราท�าบุญ 

เราช่วยเหลอืผูอ้ืน่อยูเ่รือ่ยๆ แล้ว จติใจของเรากจ็ะมคีวามเมตตา มคีวาม 

กรุณา มีความสงสาร ไม่มีความคิดที่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่น เราก็ 

จะมีศีลขึ้นมาโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับ ไม่ต้องไป

สมาทานศีลที่วัดก็ได้ ถ้าเราท�าบุญให้ทานด้วยความบริสุทธิ์

ใจแล้ว ใจของเราจะมีความเมตตา จะมีความกรุณา  

จะไม่ต้องการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตาม 

เพราะใจน้ันมีความพอมีความอิ่มอยู่ในใจ จึงไม่มีความ

จ�าเป็นท่ีจะต้องไปเบยีดเบียนผูอ้ืน่ ต่างกบัใจทีไ่ม่ได้ท�าบญุ

ให้ทาน ใจที่ไม่ได้ท�าบุญให้ทานนี้จะเป็นใจที่มีความโลภ  

มีความตระหนี่ มีความอยากได้สิ่งต่างๆ อยู่เรื่อยๆ และ

ได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ท�าให้มีความสุขมีความอิ่ม 

มีความพอ เพราะการได้มานี้ไม่ได้เป็นการให้อาหารกับใจ 



14

แต่เป็นเหมอืนกบัการให้ยาพษิกบัใจ ให้ส่ิงทีเ่ป็นโทษกบัใจ  

เพราะเมือ่ได้มาแล้วกเ็กดิความโลภอยากจะได้เพิม่ขึน้ไปอกี  

เช่น ได้คบืกอ็ยากจะได้ศอก ได้ศอกกอ็ยากจะได้วา นีเ่ป็น

ธรรมชาติของความโลภของความอยากเป็นอย่างนั้น

แต่ถ้าเราได้ให้แล้ว ความโลภนีก้จ็ะน้อยลงไป จากวากจ็ะลดลงมา 

เหลอืศอก จากศอกก็จะเหลือคบื จากคบืก็จะเหลือนิว้ หรอืแทบจะไม่มเีลย  

เพราะใจได้รบัการดูแลด้วยบญุด้วยการให้ทานนีเ้อง ท�าให้ใจมคีวามอิม่ 

มีความพอ จึงไม่จ�าเป็นที่อยากจะไปได้อะไร ไม่ต้องการได้อะไร 

เมื่อไม่ต้องการได้อะไรก็ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องไปเบียดเบียนผู้อื่น  

ถ้าคนที่ยังมีความอยากอยู่ ถ้าไม่สามารถได้สิ่งที่ตนเองอยากได้ด้วย 

วิธีที่ชอบก็จะต้องไปท�าในวิธีที่มิชอบ คือไปท�าผิดศีลผิดธรรมนั่นเอง 

ดังนั้น การท�าบุญให้ทานนี้จึงเป็นการประพฤติเป็นการกระท�า 

ที่ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาจิตใจสู่ศีลและสู่ธรรมต่อไป ต้องท�า

ด้วยความบริสุทธ์ิใจ อย่าไปท�าเพ่ือหวังผลตอบแทนไม่ว่าอะไรทั้งสิ้น 

ถึงแม้มันจะมีผลของมันก็ตาม ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเร่ืองของมัน  

เช่น อานสิงส์ของการท�าบญุให้ทาน ท่านกแ็สดงไว้ว่า เมือ่เกดิ
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ในภพหน้าชาติหน้าก็จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม มีทรัพย์ 

สมบตัข้ิาวของเงนิทองมากมาย แต่อนันีเ้ป็นเร่ืองของผลที่

จะตามมาในอนาคต แต่สิง่ทีเ่ราพึงได้ในปัจจุบนั กค็อืความ

สุขใจ ความอิ่มใจ ความพอใจ ความภูมิใจ และได้ความ 

เมตตากรุณา ที่จะท�าให้เราได้พัฒนาขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งสู่การมีศีล

นัน่เอง เพราะถ้าเรามีจิตใจเมตตากรณุาแล้ว การรักษาศลีน้ีก็ไม่ใช่เป็น

เรือ่งยากเยน็อะไร แต่ถ้าเรายงัมคีวามโลภ ความอยาก ความต้องการอยู่  

เรากจ็ะรูส้กึอดึอดัใจเวลาทีเ่ราจะต้องรกัษาศลี เพราะเวลาอยากจะได้ 

อะไรกพ็ดูโกหกไม่ได้ หลอกเขาไม่ได้ หรอืจะฆ่าสตัว์ตดัชีวติกท็�าไม่ได้  

จึงเป็นสิ่งท่ีล�าบากต่อผู้ที่มีความอยากเพราะว่าไม่ชอบท�าบุญให้ทาน

นั่นเอง แต่ถ้าเรามีศีลแล้ว ต่อไปใจของเราก็จะเห็นคุณค่าของศีลว่า

ไม่ว่าเราจะสวดมนต์ก็ดี หรือบริกรรม

พุทโธก็ด ีดลูมหายใจเข้าออกก็ด ีเราต้อง 

ให้มีสติอยู่กับการกระท�านั้นๆ
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เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข สบายอกสบายใจ ไม่วุ่นวายใจ ก็เพราะเรา

มีศีลนี่เอง เมื่อเห็นผลดีของความสงบร่มเย็นเป็นสุขของจิตใจ ก็จะ 

ท�าให้ปรารถนามีมากยิ่งขึ้นไปอีก ก็จะท�าให้สนใจต่อการบ�าเพ็ญ 

จติภาวนา คอืการท�าสมาธ ิท�าจติใจให้สงบด้วยอบุายวธิต่ีางๆ ซึง่มอียู่ 

หลากหลายวธิด้ีวยกันแล้วแต่จะถูกจรติกบัแต่ละท่านแต่ละคน กเ็ลอืก

ท�ากันเอาเอง

ส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก็จะใช้วิธีสวดมนต์ไปก่อน หรือจะบริกรรม

พทุโธไปกไ็ด้ หรือจะดลูมหายใจเข้าออกไปกไ็ด้ แล้วแต่ความถนดัแล้ว

แต่ความพอใจ แต่ส่ิงส�าคัญที่จะท�าให้เกิดผลคือความสงบ ความน่ิง 

ของจิตนั้นก็ต้องเกิดจากการมีสติ คือไม่ว่าเราจะสวดมนต์ก็ดี หรือ

บริกรรมพุทโธก็ดี ดูลมหายใจเข้าออกก็ดี เราต้องให้มีสติอยู่กับ 

การกระท�านัน้ๆ ไม่ให้ใจเลด็ลอดออกไปคดิเรือ่งต่างๆ ไม่ใช่สวดมนต์ไป 

กค็ดิถงึงานทีจ่ะท�า คดิถงึเรือ่งทีเ่กดิขึน้เมือ่วานน้ี ถ้าอย่างน้ีแล้วสวดไป 

นานเท่าไหร่ก็ไม่เกิดผลขึ้นมาเพราะใจจะไม่เป็นหน่ึง ใจจะสงบได้ 

ใจจะต้องเป็นหนึง่ วธิทีีจ่ะท�าให้ใจเป็นหนึง่ก็ต้องอยู่กบัอย่างใด 

อย่างหนึ่งเท่าน้ัน ถ้าอยู่กับบทสวดมนต์ก็ให้อยู่ไปกับบท 
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สวดมนต์อย่างเดียว อย่าไปคดิเรือ่งอืน่ ถ้าอยูก่บัการบรกิรรม 

พทุโธ พทุโธ กใ็ห้อยูก่บัการบรกิรรมพทุโธอย่างเดยีว ถ้าดู

ลมหายใจเข้าออกก็ให้ดูลมอย่างเดียว อย่าไปคิดเรื่องอื่น  

ถ้าเผลอไปคิดกต้็องดงึกลับมา แล้วกก็ลบัมาดลูมใหม่ มาบรกิรรม 

พุทโธใหม่ มาสวดมนต์ใหม่ ท�าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ 

ในเบื้องต้นอาจจะรู้สึกยาก เพราะเป็นการชักเย่อกันระหว่างสติ

และการเผลอสต ิถ้าสตมิแีรงมากกว่าก็จะดงึจติให้อยูก่บัองค์ภาวนาได้  

ถ้าการเผลอสติมีแรงมากกว่าก็จะฉุดลากจิตให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ 

ดังน้ัน เราจะต้องพยายามสร้างสติให้มีก�าลังมากขึ้นไปเรื่อยๆ และ

การสร้างสตน้ีิสามารถท�าได้ตลอดเวลา ในขณะทีเ่ราตืน่นี ้ไม่ว่าเราอยู่

ทีไ่หน ถ้าเราดึงจิตไว้ให้อยูก่บัตัวเรา ให้อยูท่ีน่ี่เดีย๋วน้ี อย่าให้ไปอยูท่ีอ่ืน่  

คืออย่าให้ไปคิดเรื่องอื่น ถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็ให้มีสติอยู่กับการนั่ง 

อยู่ตรงนี้ ถ้าเราเดินก็ให้มีสติอยู่กับการเดิน เราท�าอะไรก็ให้มีสติรู้

อยู่กับการกระท�าน้ันๆ อย่าไปคิดเรื่องอื่นเพราะไม่จ�าเป็นและไม่เกิด 

ประโยชน์อะไร และจะท�าให้จิตใจของเราน้ันไม่มีหลัก ไม่มีสมาธิ  

ไม่สามารถตั้งมั่นได้ จิตจะลอยไปตามอารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบแล้ว
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ก็ท�าให้เกิดปัญหาตามมา พอมีความโลภมากระทบก็ถูกความโลภ 

ฉดุลากไป พอมีความโกรธมากระทบกถู็กความโกรธฉดุลากไปให้ไปพดู 

ให้ไปท�าในสิง่ทีเ่สยีหายตามมา แต่ถ้าใจมหีลักมสีมาธิแล้ว เวลา 

มีความโลภหรือความโกรธเกิดขึ้นมาจะไม่ไหลหรือลอย

ตามไปอย่างง่ายๆ เพราะใจจะมคีวามหนกัแน่น ไม่เหมอืน

กับใจที่ไม่มีสมาธิ จะเป็นใจที่เป็นเหมือนกับปุยนุ่น เบา 

เวลามีอารมณ์อะไรเบาๆ มาสัมผัสก็จะไหลตามไปได้  

แล้วเวลาท�าจิตให้สงบก็จะไม่สงบ เพราะจิตจะไม่อยู่กับ

องค์ภาวนา คอืจะไม่อยูก่บัลมหายใจ ไม่อยู่กับพทุโธ ไม่อยู่ 

กับการสวดมนต์ 

เราต้องฝึกสร้างสตอิยูเ่รือ่ยๆ ตลอดเวลา  

เวลาเราท�าอะไร เตือนตัวเราอยู่เสมอว่า 

ให้มีสตินะ ให้อยู่ที่นี่นะ อย่าไปที่อื่น
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เราจึงต้องฝึกสร้างสติอยู่เรื่อยๆ ตลอดเวลา เวลาเราท�าอะไร
เตือนตัวเราอยู่เสมอว่า ให้มีสตินะ ให้อยู่ที่นี่นะ อย่าไปที่อื่น ให้อยู่กับ
ร่างกายกไ็ด้ ให้อยูก่บัการกระท�าของเรากไ็ด้ อยูก่บัการพดูกไ็ด้ อยูก่บั 
ความคิดก็ได้ ให้รู้ว่าเราก�าลังคิดอะไร คิดดีหรือคิดไม่ดี ถ้าเรามีสติ 
เราจะรู้ ถ้าเราไม่มีสตินี้เราไม่รู้ เหมือนกับคนเมาเหล้า คนเมาเหล้านี้ 
ไม่รู้ว่าตนเองคิดอะไร คิดดีคิดไม่ดีไม่รู้ พอคิดไปแล้วก็ท�าไปตาม 
ความคดิ กจ็ะพูดไม่ดที�าไม่ดตีามไป แล้วเมือ่คนเมาหายเมาแล้วลองไป 
ถามเขาดวู่าได้ท�าอะไรไปบ้าง เขากจ็ะบอกว่าเขาจ�าไม่ได้ เขาไม่รู ้เพราะว่า 
เขาไม่มสีตนิัน่เอง ฉนัใด พวกเรากเ็ช่นกัน บางเวลาเรากเ็ผลอสต ิเรากพ็ดู
เรากท็�าในสิง่ท่ีเรามาเสียใจภายหลัง แต่ถ้าเรามสีต ิเราจะรู้อยูต่ลอดเวลา 
ว่าเราก�าลงัคดิอะไร ก�าลงัจะพดูอะไร และก�าลังจะท�าอะไร และเราจะ 
สามารถควบคุมการกระท�าของเรา การพูดของเรา และความคิด
ของเราได้ จึงขอใหเ้ราให้ความส�าคญัต่อการตัง้สติอยู่เสมอ 

พยายามต้ังสติอยู่เรื่อยๆ แล้วต่อไปเวลาจะท�าจิตใจให้

สงบกจ็ะไม่ยากเยน็อะไร นัง่พทุโธเดี๋ยวเดียวจิตก็รวมลงสู่ 

ความสงบได้ ที่พวกเรานั่งกันมาเป็นปี นั่งกันเป็นชั่วโมง

แต่ไม่เห็นผลเลยก็เพราะว่าสติน้ีไม่มีก�าลังพอที่จะดึงจิต

ให้เป็นหนึ่งได้ จิตจะสลับไปสลับมากับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้ 
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นี่คือการช�าระใจเพื่อสร้างความสุข สร้างความเจริญให้กับใจ  

ดงัท่ีท่านท้ังหลายได้มาบ�าเพ็ญกันในวันนี ้มาท�าบญุให้ทาน มารักษาศลี  

มาฟังเทศน์ฟังธรรม และมาปฏิบัติ ถ้ามีเวลาอยู่ที่วัดต่อก็จะได้ปฏิบัติ

ทีว่ดั แต่ถ้าไม่มเีวลา กลบัไปบ้านกป็ฏบิตัทิีบ้่านได้ ทกุวนัก่อนนอน 

และตอนเช้าหลังจากตืน่ข้ึนมา ควรจะฝึกนัง่สมาธ ิควรจะ 

สวดมนต์ หรือก�าหนดดูลมหายใจเข้าออก ถ้าได้สัก 

ครึง่ชัว่โมงขึน้ไป จิตใจจะมีความร่มเยน็เป็นสขุ จติใจจะพร้อม 

ที่จะออกไปท�าหน้าที่ต่างๆ จะมีพระคุ้มครอง คือมีธรรมะ

คุ้มครองจิตใจให้คิดดี พูดดี ท�าดี และจะไม่มีปัญหาต่างๆ 

เข้ามารุมเร้าจิตใจ เพราะใจไม่ได้วิ่งเข้าไปหาปัญหานั่นเอง 

ส่วนใหญ่ปัญหานั้นเขาไม่ได้มาหาเรา เรามักจะวิ่งเข้าไป 

หาเขาด้วยการพูด ด้วยการกระท�าของเรา แต่ถ้าเรามีสติ 

มีธรรมะคอยเฝ้าดูแลจิตใจของเราแล้ว จิตใจของเราจะ

ไม่มีปัญหากับใครทั้งนั้น

จึงขอฝากเรื่องการช�าระใจในวันพระนี้ให้ท่านได้น�าไปพินิจ

พิจารณาและปฏิบัติเพ่ือประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป การแสดง 

ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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๒๒
บุญคือความสุขใจ

ธ ร ร ม ะ ใ น ศ า ล า
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“บุญ” นี้แปลว่า “ความสุขใจ”

บุญนี้เกิดขึ้นได้ถึง ๑๐ ประการด้วยกัน 

ไม่ใช่เพียงแต่การให้อย่างเดียว

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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วันนี้เป็นวันที่ท่านท้ังหลายได้ต้ังใจมาวัดเพื่อมาท�าบุญ ค�าว่า 

“บุญ” นี้แปลว่า “ความสุขใจ” การกระท�าที่ท�าให้เกิดความสุขใจนั้น 

กมี็อยูห่ลายอย่างด้วยกัน เช่นทีเ่รารูจ้กักันด ีทีเ่ราท�ากนัอย่างสม�า่เสมอ 

ก็คือการท�าบุญ คือหมายถึงการให้ทาน ค�าว่า ทาน นี้แปลว่า ให้  

ให้ใครก็ได้ก็เป็นบุญเป็นความสุขเหมือนกัน แต่ทางธรรมเนียมของ

คนไทยเรา เราจะแบ่งภาษาไว้เป็นสอง ถ้าให้กับพระก็เรียกว่าท�าบุญ 

ถ้าให้กับฆราวาสหรือเดรัจฉาน เราก็เรียกว่าทาน แต่ในภาษาพระ  

ในภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนน้ันท่านเรียกว่า “ทาน” แปลว่า  

การให้ เพราะบญุนีเ้กดิขึน้ได้ถงึ ๑๐ ประการด้วยกนั ไม่ใช่เพยีงแต่การ

ให้อย่างเดยีว นอกจากการให้ทานแล้ว บญุเกดิขึน้ได้จากการรกัษาศลี  

บุญเกิดขึ้นได้จากการภาวนา ท�าจิตใจให้สงบ ท�าจิตใจให้ฉลาด  

บุญเกิดขึ้นได้จากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 

บุญเกิดขึ้นได้จากการอนุโมทนาบุญ บุญเกิดขึ้นได้จากการรับใช้ผู้อื่น  

บุญเกิดขึ้นได้จากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตน บุญเกิดขึ้นได้จากการ

มคีวามเหน็ทีถ่กูต้อง บญุเกดิขึน้ได้จากการฟังเทศน์ฟังธรรม และบญุ

เกิดขึ้นได้จากการแสดงธรรมให้กับผู้อื่น 
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นีเ่ป็นวธิสีร้างความสขุให้กับใจของเรา แต่ส่วนใหญ่เราจะเข้าใจ

หรอืท�ากนัโดยหลกัคือจะท�าทานกนั เราจะให้ ไม่ว่าจะให้ข้าวของเงินทอง 

วตัถสุิง่ของต่างๆ เรยีกว่าวัตถทุาน ถ้าเราไม่มข้ีาวของเงนิทองมากพอ 

ที่จะให้ผู้อื่นได้ เพราะเราต้องเก็บไว้บางส่วนเพื่อดูแลรักษาอัตภาพ 

ชวีติของเรา เรากย็งัมสีิง่อ่ืนทีเ่ราให้ได้อยู ่คอืให้ความรูแ้ก่ผูอ้ืน่ ถ้าเรา

มีวิชาความรู้แล้ว เราเอาไปสั่งสอนผู้อื่นโดยที่เราไม่เรียกค่าตอบแทน 

เช่น เราพดูภาษาองักฤษเป็น เราก็ไปสอนคนทีเ่ขาอยากจะเรยีนภาษา

องักฤษ หรือเราเยบ็ปักถักร้อยเป็น เรากส็อนคนทีเ่ขาอยากจะเรียนวธิี

เย็บปักถักร้อยเพื่อเขาจะได้น�าเอาไปเป็นเครื่องมือในการท�ามาหากิน 

การให้ความรู้นีท่้านเรยีกว่า วทิยาทาน และถ้าเราไม่มเีงนิ ไม่มข้ีาวของ  

ไม่มีความรู้ เราก็ยังให้ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ อภัยทาน อภัยก็คือการ 

ไม่ถอืโทษโกรธเคอืงอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมผูอ้ืน่ นีก่เ็ป็นบญุ 

อย่างหนึ่ง เพราะเวลาที่เรามีความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม 

จิตใจเราจะร้อนเหมือนกับตกนรก ไฟนรกเผาผลาญจิตใจเราโดยที่

เราไม่รู้สึกตัว และไม่รู้วิธีจะดับ มีแต่คิดว่าจะต้องเอาคืนให้ได้ แค้นนี้

ต้องช�าระ ฟันต่อฟัน ตาต่อตา ยิ่งคิดอย่างนี้ใจยิ่งร้อนใหญ่ เพราะจะ

ต้องนั่งวางแผนว่าจะท�าอย่างไร ท�าเมื่อไหร่ แล้วถ้าเกิดท�าไปแล้วก็ยิ่ง 
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ร้อนใหญ่เพราะไปท�าร้ายผู้อื่นย่ิงท�าให้จิตใจรุ่มร้อนมากขึ้นไปใหญ่ 

นี่ไม่ใช่วิธีที่จะดับความร้อนของใจที่เกิดจากความโกรธแค้นอาฆาต

พยาบาทจองเวรจองกรรม ต้องใช้น�้าธรรมะคือการให้อภัย

การให้อภัยนี้ก็ถือว่าเป็นการท�าบุญอย่างหนึ่ง บางท ี

เป็นการท�าบุญที่มีคุณค่ายิ่งกว่าให้เงินเป็นล้านๆ เสียด้วย

ซ�า้ไป เพราะว่าเงินล้านนีก่ด็บัความแค้นไม่ได้ ดับความโกรธ 

ไม่ได้ แต่การให้อภัยนี้ดับความแค้นได้ แล้วยังไม่ต้องเสีย

เงินเป็นล้านด้วย คนฉลาดก็เก็บเงินไว้ดีกว่าแล้วก็ให้อภัยเขาไป  

แทนทีจ่ะเสียเงนิเสยีทองไปจ้างคนมาฆ่าเขา ไปท�าร้ายเขา เราเกบ็เงนิไว้ 

ใช้ของเราเองดกีว่า เอาไปท�าบญุดกีว่า แล้วเราเพยีงแต่ให้อภยัเท่านัน้เอง 

เรือ่งกจ็บ ไม่ยากเลย วธิใีห้อภยันีง่้ายนดิเดยีว คดิเสยีว่าเป็นการใช้หน้ีเก่า 

กแ็ล้วกนั เราเคยไปสร้างความแค้นให้กบัเขามา หรอืเราเคยไปสร้างเวร 

สร้างกรรมมาก่อน ตอนนีเ้ขากม็าสร้างเวรสร้างกรรมให้กบัเรา แต่เรา 

จะไม่สร้างเวรสร้างกรรมใหม่ เราขอยตุติรงนี ้เรยีกว่าขอความยตุธิรรม

ยุติธรรม ก็คือ การยุติ แปลว่า หยุด ไม่ใช่ไปขึ้นศาล ขึ้นศาลนี้ 

ยงัไม่หยดุคอืยงัไม่ยอมแพ้ ถ้ายตุธิรรมจริงๆ แล้วเราต้องหยุด เราต้อง
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ยอมแพ้ ขอเป็นพระดีกว่า อย่าไปเป็นมาร แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร  

แล้วเวลาชนะเขา จิตใจก็ไม่มีความสุข จิตใจก็สงสารเขาเสียอีก แล้ว 

คนที่แพ้เขาก็โกรธ เขาก็เกลียดเรา อาฆาตพยาบาทเรา พระพุทธเจ้า 

จึงทรงตรัสไว้ว่า “การชนะผูอ้ืน่เป็นแสนเป็นล้านคน เป็นแสน

เป็นล้านครั้ง ก็สู้ชนะใจเราเพียงครั้งเดียวไม่ได้” ชนะใจเรา 

ได้แล้วสบาย ชนะผูอ้ืน่ ผูอ้ืน่เขากค็บัแค้นใจ เรากไ็ม่สบายใจ ผูอ้ืน่ชนะเรา  

เราก็คับแค้นใจ เขาก็ไม่สบายใจ แต่ถ้าชนะใจได้แล้วทุกคนสบาย  

เขาก็สบาย เราก็สบาย นี่แหละคือวิถีของนักปราชญ์เป็นอย่างนี้  

พวกเราส่วนใหญ่ทีย่งัเป็นนกัปราชญ์กนัไม่ได้เพราะเราต่อสู้

กับอารมณ์ของเราไม่ได้ อารมณ์ของเรามักจะมีอ�านาจ

ครอบง�าใจเรา เวลาลุแก่อ�านาจด้วยความโลภ ความโกรธ 

ความหลง แล้วก็ต้องไปสร้างไปท�าไปพูดในสิ่งที่สร้าง

ความเสียหายให้กับผู้อ่ืนและตนเองเพราะขาดสติยับยั้ง 

ไม่มีสติ

สตินี้เปรียบเป็นเหมือนเบรคใจ ถ้ามีสติ เราก็หยุดใจเราได้  

หยุดอารมณ์โกรธ อารมณ์โลภ อารมณ์หลงได้ แต่ถ้าไม่มีสติ ก็เป็น
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เหมอืนกบัรถยนต์ทีไ่ม่มีเบรค รถยนต์ไม่มเีบรคเป็นยงัไง วิง่ไปถงึไฟแดง 

แล้วจะท�าอย่างไร ก็ต้องว่ิงไปเรือ่ยๆ ให้รถคันอืน่มาเบรคให้เรา เช่นกนั 

ถ้าเราไม่มีเบรค ไม่มีสติ พอเราโกรธ เราไปพูดไปท�าอะไร เดี๋ยว 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจก็มาเบรคเราเอง จับเราไปสงบสติอารมณ์ในห้องขัง 

นี่เห็นกันอยู่ทุกวัน ลองไปอยู่แถวโรงพักดูสิ คนที่เบรคแตกนี่มักจะ 

ไปจบอยู่ท่ีตรงนั้นกันทั้งนั้น เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรา

สร้างสติให้มีสติอยู่เสมอ 

ค�าว่า สติ ก็หมายถึง ให้เรารู้อยู่ทุกขณะว่าใจเราก�าลังคิดอะไร 

ก�าลังพูดอะไร ก�าลังท�าอะไร พอคิดขึ้นมาแล้ว ถ้าเรามีสติรู้อยู่แล้วว่า

ค�าว่าสติ ก็หมายถึง ให้เรารู ้อยู ่

ทุกขณะว ่า ใจ เราก�า ลังคิดอะไร  

ก�าลังพูดอะไร ก�าลังท�าอะไร 
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เราก�าลังคิดไม่ดีอย่างนี้ ท่านก็บอกว่าให้รีบดับเสีย เช่น คิดอาฆาต

พยาบาท ท่านกใ็ห้ดบัด้วยการให้อภยั ไม่จองเวรจองกรรม 

คิดเสียว่าเป็นการใช้หนี้เก่าไปก็แล้วกัน หรือคิดว่าส่ิงที่ 

เขาพูดสิ่งที่เขาท�านั้นมันก็ผ่านไปแล้ว เราย้อนกลับไปลบ 

มันไม่ได้ แต่เราลบในใจเราได้ เพียงแต่เราไม่ไปคิดถึงมัน

เท่านั้น มันก็หายไปจากใจแล้ว แต่เราไม่ยอมลบ เรากลับ

อดัมันเอามาเปิดฟังซ�า้แล้วซ�า้อกี คนเขาพดูค�าไม่ดคี�าเดยีว

ตั้งแต่เม่ือวานนี้ วันนี้ยังอยู่ในใจของเรา ก็เพราะว่าเรา 

ไม่มีสต ิถ้ามสีตเิบรคใจ ใจกห็ยดุคดิถงึเร่ืองน้ันได้ พอรู้ว่าก�าลังคิดถงึ

เรือ่งนัน้กเ็ตอืนตนเองว่าก�าลงัหาเรือ่งใส่ตวัเรานะ ก�าลงัสร้างความทกุข์ 

ให้กบัเรา อย่าไปคดิถงึมนั มนัผ่านไปแล้ว อดตีเป็นเหมอืนกบัความฝัน  

เหมือนกับเม่ือคืนนี้เรานอนฝันแล้วมีคนด่าเราในฝัน อย่างนี้เป็นต้น  

พอตืน่ขึน้มาแล้วมันกผ่็านไปแล้ว อย่าย้อนกลบัไป อย่าฟ้ืนฝอยหาตะเขบ็  

ไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่จะสร้างความทุกข์ สร้างความวุ่นวายใจ 

ให้กับเรา แล้วก็จะผลักดันให้เราไปท�าในสิ่งที่เราจะเสียใจในภายหลัง 

ดังนั้น เราจึงควรจะฝึกสติอยู่เสมอ 
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สตินี้เป็นธรรมที่จ�าเป็นอย่างย่ิงต่อธรรมทั้งหลาย 

พระพทุธเจ้าทรงเปรยีบสตน้ีิเหมอืนกบัรอยเท้าช้าง รอยเท้า 

ช้างนี้เป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งหมด รอยเท้าช้างน้ี 

พอเหยียบไปตรงไหนกลบรอยเท้าของสัตว์อื่นได้หมด รอยเท้าเสือ  

รอยเท้าแรด รอยเท้ากระทิง รอยเท้าอะไรก็ตามไม่ใหญ่เท่ากับรอย

เท้าช้าง สติก็เป็นธรรมที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลาย 

ถึงแม้ว่าธรรมอย่างอื่นจะมีคุณประโยชน์มากมายเพียงไร

กต็าม แต่ถ้าไม่มสีตกิไ็ม่มทีางทีจ่ะเกดิขึน้มาได้ เช่น การได้

ไปเกิดในสวรรค์ก็ดี ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด 

กด็ ีมรรค ผล นิพพานกด็ ีเหล่านีจ้ะเกดิขึน้มาได้กต่็อเมือ่ม ี

สตเิป็นผู้น�า ถ้าไม่มสีติแล้วกไ็ม่สามารถทีจ่ะบรรลมุรรคผล

นิพพานได้ ไม่สามารถท�าความดีได้ เพราะคนที่ไม่มีสติ 

กเ็หมอืนกบัคนเสยีสตนิัน่เอง คนเสียสตไิปสอนให้เขาท�าความดอีย่างไร 

เขาก็ไม่รู้เรื่อง หรือคนเมาเหล้าก็เหมือนกับคนไม่มีสติ คนเมาเหล้านี้ 

ไปพูดอะไรให้เขาฟัง เขาก็ว่า “ไม่เมา ไม่เมา รู้เรื่อง รู้เรื่อง” แล้วก็ 

ขับรถไปชนคนนั้นชนคนนี้ ไปมีเรื่องมีราวกับคนน้ันคนน้ี เพราะว่า 

ไม่มีสตินั่นเอง 
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สติจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างย่ิง สตินี้เปรียบเหมือน

กับเข็มเย็บผ้า เวลาเราจะเย็บผ้า ถ้าเรามีแต่ด้ายไม่มี

เข็ม เราจะเย็บผ้าได้อย่างไร ถึงแม้ว่าเข็มจะไม่ได้อยู่ติด

กับผ้าก็ตาม แต่เราต้องมีเข็มเป็นตัวน�าด้ายเข้าไปให้ผูก

ติดอยู่กับผ้า นี่คือความส�าคัญของสติ พระพุทธเจ้าจึงทรง

สอนในศีลข้อ ๕ ให้ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา เพราะถ้าเสพสุรา 

ยาเมาแล้ว ศีลอีก ๔ ข้อนี้รักษาไม่ได้อีกเลย เพราะเมาแล้วมันก็ 

ไม่รูเ้รือ่งแล้ว อยากจะพูดอยากจะท�าอะไรกท็�า เมาแล้วเดีย๋วกไ็ปหาอีหนู  

ไปหาบ้านที่สองบ้านที่สามเพราะความเมาพาไป รักษาศีลข้อกาเม 

ไม่ได้ กาเม สมิุจฉาจารา ไม่ประพฤตผิดิประเวณคีอืมีผวัเดยีวเมยีเดยีว  

แต่พอกนิเหล้าเมายาไปแล้ว กลายเป็นสองผวัสามผวั สามเมยีส่ีเมยีไป  

หรือว่าการพูดก็เช่นกัน ก็จะไม่พูดจาสุภาพ จะพูดจาหยาบคาย และ

จะพูดแบบไม่รู้เรื่อง พูดแบบผิดๆ ถูกๆ จริงบ้างไม่จริงบ้าง กลายเป็น

คนพูดปดมดเท็จไป แล้วถ้าเกิดหมั่นไส้ใคร เดี๋ยวก็ต้องไปทุบไปตี 

ไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น ทั้งหมดนี้เกิดจากการขาดสติ ดังนั้น 

ในศีล ๕ ข้อนี้ ถึงแม้ว่าการเสพสุรายาเมามันไม่เป็นโทษร้ายแรงใน 

ตวัของมนัเอง ถ้าเราเสพแล้วเรานอนเสยี มนักไ็ม่เป็นปัญหาอะไร เช่น 
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ก่อนจะดืม่เหล้า กไ็ปหาเชอืกมาผกูกบัเท้าไว้กบัเตยีงไว้ก่อน แล้วกด็ืม่ 

ให้พอ พอเมากข็ึน้เตียงนอน อย่างนีอ้ย่างน้อยกไ็ม่ไปท�าผดิศลีอกี ๔ ข้อ  

แต่ถ้าไม่มัดตัวเองไว้ ไม่ผูกตัวเองไว้กับเตียง แล้วไปเสพสุรายาเมา 

เดี๋ยวศีลอีก ๔ ข้อนี้ก็จะรักษาไม่ได้ 

ดงันัน้ ขอให้เราระมดัระวงัเก่ียวกบัเร่ืองการดแูลรักษาสตขิองเรา  

อย่าให้สิ่งอย่างอื่นมาท�าลายสติของเรา เช่น เพื่อนฝูงมาชวนให้เราไป

ดืม่สรุาอย่างนี ้เราต้องปฏิเสธทนัท ีเพราะเหมอืนกบัขบัรถออกจากบ้าน 

ไม่มเีบรค ไปอย่างนัน้มนัอนัตรายทัง้กบัตวัเราเองและกบัผูอ้ืน่ ทุกวนัน้ี 

กฎหมายเขามบีทลงโทษหนกักับคนทีเ่มาแล้วขับ เพราะขบัไปแล้วกไ็ป

เกดิอบุตัเิหตุ ไปท�าให้คนทีเ่ขาไม่รูอ้โิหน่อเิหน่ต้องมาเจบ็ต้องมาตายไป  

ดังนั้น ขอให้เราพยายามอย่าไปเสพสุรายาเมาเป็นอันขาด แม้แต่จะ

เป็นเพียงค�าเดียวหรือถ้วยเดียวก็ตาม เพราะมันจะไม่เป็นค�าเดียว 

ถ้วยเดยีว เพราะมันจะมีสองมีสามตามมา ถ้าไม่เช่นน้ันแล้วกค็งจะไม่มี

ปัญหาเรื่องสุรายาเมา ทุกคนก็บอกว่าดื่มนิดเดียวก็พอ พอหอมปาก 

หอมคอ พอเป็นยาขบักระษยั แต่พอขบัไปขบัมามนัขบัสตไิปจนไม่มีเหลอื  

กลายเป็นคนเสียสติ กลายเป็นคนเหมือนกับคนบ้าไป 
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ดงันัน้ สตนิีจ้งึเป็นธรรมทีจ่�าเป็นอย่างยิง่ ไม่ว่าเราจะท�าบญุแบบไหน 

เราก็ต้องมีสติ เช่น ถ้าเมื่อคืนนี้เราไปด่ืมเหล้าเสียมึนเมา แล้ววันน้ี 

ตื่นตอนเช้าอยากจะมาท�าบุญ ก็มาไม่ไหวเพราะยังไม่หายเมา ไม่ว่า

จะท�าอะไรถ้าไม่มีสติแล้วท�าไม่ได้ รักษาศีลก็รักษาไม่ได้  

ท�าทานกท็�าไม่ได้ ยิง่นัง่ภาวนายิง่ท�าไม่ได้ใหญ่ มานัง่พทุโธๆ  

น้ีไม่มทีางทีจ่ะท�าได้ หรอืสวดมนต์นีก้ท็�าไม่ได้ ดลูมหายใจ

เข้าออกกท็�าไม่ได้ หรอืจะฟังเทศน์ฟังธรรมก็ฟังไม่ได้ นีค่อื

ความส�าคัญของสติเป็นอย่างนี้

พวกเราจึงควรที่จะรักษาสติ พวกเราทุกคนในขณะนี้ก็มีสติอยู่ 

แต่ยังไม่ถือว่าพอเพียงยังไม่เต็มร้อย ถ้าเต็มร้อยแล้วเราสามารถที่จะ

หยดุอารมณ์ต่างๆ ได้ทนัท ีโกรธป๊ับกห็ยดุได้ โลภป๊ับกห็ยดุได้ หลงป๊ับ 

กห็ยดุได้ แต่เราบางทกีย็งัอดไม่ได้ทีจ่ะโกรธ บางทกีอ็ดไม่ได้ทีจ่ะโลภ 

บางทีก็อดไม่ได้ที่จะหลง เพราะตอนนั้นเผลอสติไป สติเป็นเหมือน 

ยามท่ีไปนอนหลับ พอยามไปนอนหลับ ขโมยที่มันจ้องอยู่แล้วมันก็ 

เข้ามาขโมยของในบ้านเราได้ ถ้าเราเผลอสติเมื่อไหร่ก็เท่ากับเปิด

ประตูบ้านให้กิเลสมันเข้ามาในใจของเรา พอกิเลสเข้ามาในใจเรา  
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มนักส็ร้างให้เราโลภขึน้มาอยากได้สิง่นัน้อยากได้สิง่นี ้ มสีามคีนเดยีว 

แล้วยงัไม่พอใจ มภีรรยาคนเดยีวแล้วยงัไม่พอใจ อยากจะได้เพิม่ขึน้อกี

ก็เพราะไม่มีสติคอยเฝ้าดูแลใจนั่นเอง พอเห็นคนนั้นน่ารักคนนี้น่าชม 

น่ายนิดีกอ็ยากจะอยูก่บัเขาแล้ว นีแ่สดงว่าถ้ามคีวามรู้สกึอย่างน้ีเกดิขึน้ 

มาแล้วยังไม่หยุดความรู้สึกนี้ ก็แสดงว่าเราก�าลังหลับ ยามสติก�าลัง 

ไม่ท�าหน้าที ่พอคดิอย่างนีแ้ล้วขัน้ต่อไปกไ็ปจีบเขา ไปคยุกบัเขา ไปหลอก 

ไปล่อเขาด้วยวิธีการต่างๆ จนในที่สุดก็ได้เขามา แต่ต้องเสียศีลไป 

เพราะต้องไปท�าให้ภรรยาหรือสามีเสียอกเสียใจ และดีไม่ดีอาจจะ 

ถึงกับฆ่ากันตายเลยก็ได้ นี่เพราะไม่มีสติคอยดูความคิดของเราว่า 

เราก�าลงัคดิอะไรอยู ่พอคดิแล้วปล่อยให้มนัคดิไป มนักจ็ะกลายเป็นไฟ 

ท่ีลกุไหม้ข้ึนมาใหญ่ขึน้ๆ ไปเรือ่ยๆ จนเกดิความอยากได้เสยีจนไม่มอีะไร 

ท่ีจะยบัยัง้มนัได้ จะต้องไปท�าผดิศลีก็เอา ขอให้ได้มาดงัทีต่นเองต้องการ

เท่านัน้ แต่ถ้าเรามสีตดิใูจเราอยูต่ลอดเวลา ดคูวามคดิของเรา พอมนั 

คิดไปในทางที่ไม่ดี เราก็หยุดคิดหรือคิดเรื่องอื่นแทน หรือไม่รู้จะคิด

อะไรกพุ็ทโธไปก่อนกไ็ด้ เอาพทุโธนีม้าเบรคก่อน เหมอืนกับเปลีย่นช่อง  

ดลูะครช่องนีแ้ล้วมนัไม่ด ีสอนให้คนทะเลาะกนัเกลยีดกนั เราก็หนัไปหา

ช่องธรรมะ ไปดพูระน่ังสวดมนต์นัง่สมาธกินั ท�าจติใจให้สงบ ฟังเทศน์ 
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ฟังธรรม พระสอนให้อภัยกัน อย่าโกรธกัน อย่าเกลียดกัน มันก็ลืม 

ไอ้เรื่องความโกรธแค้นไปได้

ใจของเราก็เช่นเดียวกัน เราเปลี่ยนช่องได้ พอมันคิดว่ามันก�าลัง 

อยากจะฆ่าใครน้ีต้องรีบพุทโธๆ ไว้ คิดถึงองคุลิมาล องคุลิมาลน่ี

พยายามจะฆ่าพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้ามีฤทธิ์ ไล่ตามเท่าไหร่ 

กไ็ล่ตามไม่ทัน จนต้องบอกให้พระพทุธเจ้าหยุด พระพทุธเจ้ากต็อบว่า  

“เราหยดุแล้ว เธอต่างหากทีย่งัไม่หยดุ” ฉะนัน้ ถามตวัเราเองเวลา

ทีเ่ราอยากจะฆ่าคนอืน่ ถามว่าเราหยดุแล้วหรอืยงั เราหยดุ

โกรธหรือยัง หยดุอาฆาตพยาบาทหรอืยัง ถ้ายังไม่หยุดนี้

เราก�าลงัจะเป็นยกัษ์เป็นมาร รีบหยุดเสียเพื่อเราจะได้เป็น

พระเป็นเทพ ไปฆ่าคนแล้วตายไปต้องไปตกนรก ถ้าไม่ได้

ฆ่าเขา ตายไปได้ไปสวรรค์ จะเลือกเอาอย่างไร ฆ่าแล้ว 

มันก็เท่าน้ันเอง เราไม่ฆ่าเขา เขากต็ายอยู่ด ีคดิอย่างนีก้ไ็ด้  

ไม่ตายวนันี ้พรุง่นีก้ต้็องตายอยูด่ ีไม่มีใครทีไ่ม่ตาย เกดิมาอยูใ่นโลกนี้

แล้วตายกนัทุกคน เพราะฉะนัน้ โกรธแค้นเขายงัไงไม่ต้องไปฆ่าเขาหรอก 

ไปคดิถงึวนัท่ีเขาตายก็ได้ สกัวนัหนึง่มงึก็ต้องตายแน่ๆ อยูแ่ล้ว กไูม่ต้อง 
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ฆ่ามงึให้เหนือ่ย ปล่อยให้มึงตายเองดกีว่า อย่างนีแ้ล้วเราได้ขึน้สวรรค์ 

ใช่ไหม แต่ถ้าไปท�าให้เขาตายนี้เราไม่ได้ขึ้นสวรรค์ เราตกนรก 

จงึขอให้เราตัง้สตอิยูเ่รือ่ยๆ ไม่ว่าเราท�าอะไร ขอให้เรา 

ดู ๓ อย่างนี้ ดูกาย วาจา ใจ เราเสมอ อย่าไปดูอย่างอื่น 

ดอูย่างอืน่แล้วกล็มืมาดใูจเรา ดอูย่างนัน้แล้วใจกค็ดิแล้วว่า โอ้ย ดอีย่างนัน้ 

ดีอย่างนี้ น่าได้ส่ิงนั้นส่ิงนี้มา หรือเห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็ด่าเขาว่าเขาอยู่ 

ภายในใจ แต่ไม่รู้สึกตัวว่าก�าลังท�าสิง่เหล่านัน้อยูเ่พราะไม่ได้ดใูจ ไม่ว่า 

จะดูอะไรได้ยินอะไร พอสัมผัสปั๊บต้องรีบมาดูที่ใจทันทีว่าก�าลังมี

ปฏิกิริยากับส่ิงที่เห็นส่ิงที่ได้ยินอย่างไร ถ้าเห็นแล้วมีความอนุโมทนา 

เออ ดี เขาท�าอะไรก็ดีทั้งนั้น อย่างนี้ก็สบายใจ เขาจะเอาศีรษะเดิน 

กเ็รือ่งของเขา ก็ดเีหมอืนกนั เขาจะเดนิถอยหลงักด็เีหมอืนกัน เขาจะฆ่า 

ตัวเขาให้ตายก็ดีเหมือนกัน เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา ดูอย่างนี้ 

ไม่เป็นไร ปลอดภัย ใจเราคิดดี คือมองอะไรดีไปหมด แต่ถ้าเรามอง

แล้วเราไปวิพากษ์วิจารณ์ ไปเข้าข้างเขา หรือไปโกรธไปเกลียดเขา  

ใจเรานั่นแหละเป็นคนที่รับกับความทุกข์ เขาไม่รู้เรื่องหรอก เพียงแต่ 

เราดูแล้วเรากด่็าเขาไปภายในใจ แล้วเรากร้็อนขึน้มาภายในใจ นีเ่รยีกว่า 
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ใจคิดไม่ดี ถ้าใจคิดดีแล้วต้องคิดแบบปล่อยวาง อะไรจะเกิดก็เกิด  

อะไรจะเป็นก็เป็น ใครจะท�าอะไรก็เรื่องของเขา เราดูแลใจเรา

อย่างเดียวพอ ถ้าใจเราดีแล้ว ไม่ว่าอะไรจะไม่ดีอย่างไร มันก็ไม่มา 

ลบล้างความดีในใจของเราได้ มาลบล้างความสุขในใจของเราไม่ได้  

เราจะมคีวามสขุท่ามกลางความวุน่วายต่างๆ ถงึแม้จะมสีงครามเกิดขึน้  

ถึงแม้จะมีโจรจะมาฆ่าเรา ถ้าเราท�าใจให้ดีไว้แล้ว ใจเราจะมีความสุข  

ถ้าเขาจะฆ่าเรา ฆ่ากฆ่็า เกดิมามนักต้็องตายด้วยกนัทุกคน เมือ่ถงึเวลา 

แล้วกใ็ห้เขาไป คดิอย่างนีแ้ล้วใจเรากลบัมคีวามสุข เขาจะเอาผวัเราไป  

เอาสามีเราไป ก็เอาไปเลย รักษาใจไว้อย่างเดียวพอ คนมีตั้งเป็นล้าน 

ในเมืองไทยมีเกือบ ๗๐ ล้านคน เสียไปคนสองคนเท่านี้หาใหม่ไม่ได้

หรืออย่างไร ถ้าอยากจะได้ หามาอีก ๑๐ คนก็ได้ หามา ๒๐ คนก็ได้ 

ไม่ยากเย็นอะไร แต่ใจนี้หามาไม่ได้ ใจดีนี่เสียไปแล้วมันจะเสียไปเลย 

เพราะมันจะเป็นลูกโซ่ พอโกรธแล้วกจ็ะไปอาฆาตพยาบาท ไปจองเวร

จองกรรม แล้วกไ็ปฆ่าเขา ไปท�าร้ายเขา แล้วกต้็องไปตดิคกุตดิตะราง 

ใจวุ่นวาย ตายไปก็ไปตกนรกต่ออีก นี่มันเป็นลูกโซ่ไปตลอดทางเลย 

แต่ถ้าใจดีแล้ว ไม่ว่าอะไรเกดิขึน้ ใจกจ็ะสบายอยูต่ลอดเวลา เพราะใจ 

กับร่างกายนี้เป็นคนละคนกัน 
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ร่างกายกเ็หมอืนคนอกีคนหนึง่ คนอกีคนหนึง่เขาเป็นอะไร ไม่เหน็ 

ว่าใจเราจะต้องไปกังวลกับมัน ใช่ไหม คนที่อยู่ข้างๆ เรานี่ เกิดเขา 

เป็นอะไรก็เป็นแต่เฉพาะตัวเขา เขาไม่ได้มาเป็นอะไรกับเรา เวลาเขา

หัวใจวายตายไป เราก็ไม่ได้ตายไปกับเขา ใจของเราก็เป็นอย่างน้ัน  

ร่างกายเราจะเป็นอะไร ใจเราไม่ได้เป็นไปกับร่างกาย สมบัติข้าวของ

เงินทองต่างๆ ที่เรามีอยู่มันหมดไป มันก็ไม่ได้ท�าให้ใจเราพร่องหรือ

ด้อยลงไปแต่อย่างใด ใจเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ แต่ใจเรามันโง่  

มันหลง มันไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆ ว่าเป็นของเราเป็นตัวเรา พอเสีย 

อะไรไปกร้็องห่มร้องไห้ คดิว่าเสยีตวัเราไป เสียของเราไป ความจรงิ 

ของทกุอย่างมนัมอียูใ่นโลกนีอ้ยูแ่ล้ว เรามายมืเขาใช้ไปเท่านัน้

วนัๆ หนึง่ แล้วเดีย๋วสกัวนัหน่ึงเราก็ต้องคนืเขาไป ร่างกายนี้ 

เราก็ยืมดิน น�้า ลม ไฟ มา มาปั้นให้เป็นรูป เป็นผม เป็นขน 

เป็นเล็บ เป็นฟัน เป็นหนัง เป็นเนื้อ เป็นเอ็น เป็นกระดูก  

แล้วพอถึงเวลาเราก็ต้องคืนเขาไป ร่างกายก็กลับคืนสู่ดิน  

น�้า ลม ไฟ ไป ฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ 

ของเรา ไม่ใช่ตวัเรา แล้วเราไปยดึไปติดท�าไม ยึดติดกท็�าให้

ใจเราไม่สบาย ปล่อยวางแล้วใจเราสบาย 
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นี่คือคิดดี คิดอย่างนี้ คิดด้วยปัญญา คิดให้เห็นว่าไม่มีอะไรเป็น

ของเรา แต่จะคิดได้อย่างนี้ก็ต้องมีสติ มีสติฟังเทศน์ฟังธรรมก่อน 

ไม่ใช่เวลาพระเทศน์ไปก็นั่งคุยกันไป ถ้าอย่างนี้ฟังก็ไม่รู้เรื่อง ไม่เกิด

ประโยชน์อะไร เสยีเวลาไปเปล่าๆ เสียเวลาทัง้คนพดู เสยีเวลาทัง้คนฟัง  

แล้วก็ไปสร้างความร�าคาญให้คนที่เขานั่งอยู่ข้างๆ เพราะเขาตั้งใจฟัง 

แต่เราไม่ตั้งใจฟัง แล้วเราก็ไปพูดส่งเสียงเอะอะท�าให้คนที่อยู่ข้างๆ 

เขาเสียสมาธิฟังไม่รู้เรื่อง 

ดังนั้น ขอให้เรารักษาสติให้ดี ดูกาย วาจา ใจ ของเรา 

ตลอดเวลา แล้วเราจะท�าบุญได้ทั้งสิบประการ ไม่ว่า 

จะเป็นทาน เป็นศีล เป็นภาวนา เป็นการกรวดน�้า เป็นการ 

อนุโมทนาบุญ การฟังเทศน์ฟังธรรม เหล่านี้เราจะท�าได้

ถ้าเรามีสติ แล้วเราจะสามารถดูแลรักษาใจของเราให้ด ี

ได้ตลอดเวลา มีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

จึงขอให้ท่านได้น�าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและ

ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควร

แก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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๒๓
วันฟังธรรม

ธ ร ร ม ะ ใ น ศ า ล า
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พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ 

ฟังแล้วเราก็น�าเอาไปปฏิบัติ 

เมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
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วันนี้ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๒ เป็นวันที่เราเรียกว่า  
วันลอยกระทง แต่ส�าหรับพุทธศาสนานิกชนเราเรียกว่า วันฟังธรรม  
วนัเข้าวัด วันท�าบญุสร้างกศุล ด้วยการท�าบญุให้ทาน รกัษาศลี ปฏิบตัธิรรม  
นั่งสมาธิ เดินจงกรม ฟังเทศน์ฟังธรรม เพื่อให้เกิดความเห็นที่ถูกต้อง 
เพราะอานิสงส์ของการฟังธรรมก็คือจะท�าให้เรามีความเห็นที่ถูกต้อง 

ความเห็นที่ถูกต้องนี้เปรียบเหมือนกับแสงสว่างในที่มืด ถ้าเรา
อยู่ในที่มืดแล้วไม่มีแสงสว่าง เราจะไปหยิบข้าวหยิบของต่างๆ มาใช้  
เราจะหยิบผิดหยิบถูก เราต้องคล�าไป ต้องการอย่างหน่ึงก็ไปได้อีก

อย่างหนึง่มาเพราะอยูใ่นทีมื่ด มองไม่เหน็ ฉันใด ใจของปถุชุน ใจอย่าง 

พวกเราทั้งหลายนั้นยังเป็นใจที่มืดบอดด้วยโมหะความหลง อวิชชา

ความไม่รู้ จึงเป็นเหมือนกับอยู่ในที่มืด ไม่เห็นสิ่งต่างๆ ถูกต้องตาม 

ความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความสุขความเจริญ เรื่องของ
ความทกุข์ความเสือ่ม เราจะมองไม่เหน็ชดัเจน เพราะใจเราน้ันมนัขาด

แสงสว่างแห่งธรรม ก็คอืสมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรง 

ประทานให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย หน้าที่ของพุทธศาสนิกชน 

กเ็พียงแต่มารับไปเท่านัน้เอง มารบัไฟฉาย มารับแสงสว่าง เพือ่จะได้มี

แสงสว่างน�าทางในตอนกลางคนื ท�าให้เหน็อะไรๆ ต่างๆ ได้เหมอืนกบั 

ตอนกลางวัน ถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมแล้ว เราก็จะเห็นความสุขว่า 
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เป็นความสุข ความทกุข์ว่าเป็นความทกุข์ แต่ถ้าเราไม่มีสัมมาทฏิฐิ  

แสงสว่างแห่งธรรม เราก็จะถูกความมืดของความหลง

ครอบง�าจิตใจ ท�าให้เราเหน็กลับตาลปัตร เหน็ตรงข้ามกบั 

ความเป็นจริง เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นความทุกข์ว่า 

เป็นความสขุ เหน็ความสขุว่าเป็นความทุกข์ ถ้าเราเห็นอย่างนี ้

แล้วเรากจ็ะเดินผิดทาง เดินสวนทางกับความปรารถนาของเรา  
เพราะพวกเราทุกคนปรารถนาความสุขและความเจริญ พวกเรา 
ไม่ปรารถนาความทกุข์และความเสือ่ม แต่ถ้าเรามองเหน็กลบัตาลปัตร  
เห็นความเจริญความสุขว่าเป็นความทุกข์และเป็นความเสื่อม เราก ็
จะไม่เดินเข้าหาความสุขและความเจริญ เราเห็นความทุกข์และ
ความเสือ่มว่าเป็นความสขุและความเจรญิ เราจงึเดนิเข้าหาความทกุข์ 
และความเสือ่ม เพราะคดิว่าเป็นความสุขและความเจริญ แต่ผลมันก็ 
ปรากฏออกมาอยู่ตลอดเวลาว่า ทุกข์หนอ ทุกข์หนอ ทุกข์กับเรื่องนั้น 
ทกุข์กบัเรือ่งนี ้ทกุข์กับคนนัน้ทกุข์กบัคนนี ้กเ็พราะว่าเราไปคดิว่าคนน้ัน 
จะให้ความสขุกบัเรา พอเราได้เขามาแล้วกก็ลายเป็นความทกุข์ขึน้มา
ทหีลงั ทะเลาะกนักเ็กดิความทุกข์แล้ว ตายจากกนักเ็กดิความทกุข์แล้ว  
ตีตัวจากกัน หนีจากกันไป ก็เป็นความทุกข์แล้ว แต่เราไม่เห็นกัน  

เพราะเราไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง
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ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่แหละที่เป็นเหตุท�าให้

เกิดความทุกข์ เพราะใจของเราทุกคนนั้นปรารถนาส่ิงที่ 

เราชอบเรารัก เราก็ปรารถนาอยากให้อยู่กับเราไปนานๆ 

แต่มันขัดกับความจริงที่ไม่มีอะไรจะอยู ่กับเราไปได้

ตลอด พอสิ่งนั้นหรือคนนั้นจากเราไป เราก็เสียอกเสียใจ กินไม่ได้  

นอนไม่หลบั เหมอืนเป็นคนบ้าไป เหมอืนเป็นคนเสยีสต ิทัง้ๆ ทีเ่มือ่ก่อนนี ้

ไม่ได้มคีนนีม้าอยูด้่วยกอ็ยูไ่ด้อย่างมคีวามสขุอย่างสบายใจ แต่พอเขา 

มาอยู่แล้วใจก็ไปหลงยึดติด อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆ พอเขา 

จากเราไปโดยทีเ่รายงัไม่ได้ตัง้ตวัเตรยีมตวัรบักบัเหตกุารณ์ กเ็หมอืนกบั 

โดนหมดัน็อค โดนหมดัเดียวทีใ่ต้คางกน็บั ๑๐ ไปเลย แต่ถ้าเรามธีรรมะ 

มแีสงสว่างแห่งธรรมแล้ว เราจะมไีม้มมีอืคอยป้องกนัหมัด 

เด็ดๆ ท่ีจะคอยเล็ดลอดเข้ามาสู่ตัวเรา ก็คือธรรมะน่ีเอง 

เช่น สมัมาทฏิฐ ิอย่างหนึง่ กค็อืการเหน็ว่าเกดิมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ  

ต้องตาย เป็นธรรมดา ต้องพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ล่วงพ้นจาก

สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ นี่คือความจริง เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้อง 

ปัญหาของพวกเราก็คือเราเห็นอยู่แต่เห็นไม่พอ เห็นแบบนานๆ 

เห็นที เวลาคนตายทถีงึจะเหน็ เวลาคนเจบ็ไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลท ี
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ถึงจะเห็น แต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็จะไม่เห็นเพราะไม่มองน่ันเอง  
ไม่พยายามมอง ไม่พยายามคิด คิดแต่เรื่องอื่นอยู่ตลอดเวลา คิดว่า 
เรือ่งนัน้เรือ่งนีจ้ะอยูกั่บเราไปเรือ่ยๆ นานๆ นีม่นัจะคดิอยูใ่นใจเราตลอด  
พอเรื่องนั้นเรื่องนี้จากเราไป เราก็วุ่นวายใจ เศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้  
นอนไม่หลับ บางคนถึงกับต้องปลิดชีพของตนเองไป ฆ่าตัวตายไป  
ฆ่าตวัเองยงัไม่พอ ไปฆ่าคนอืน่ด้วย เมือ่เช้าน้ีกม็ข่ีาวว่ามภีรรยาคนหน่ึง 
มีปัญหากับสามี สามีแอบไปมีแฟนใหม่ ขอร้องให้เลิกก็ไม่ยอมเลิก  
ขอหย่ากไ็ม่ยอมหย่า กเ็ลยหาปืนมายงิสาม ียงิตวัเอง และยงิลกูตายไป 
ทั้ง ๔ คน นี่เพราะโดนหมัดเด็ด ไม่มีธรรมะ ไม่มีแสงสว่าง ไม่มี 
ความเห็นที่ถูกต้องไว้คอยป้องกันตัว ถ้ารู้ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าสักวันหนึ่ง
เขาต้องจากเราไป จะจากแบบไหนมันก็เหมือนกัน ตายจากไปก็ไป
เหมือนกัน ไปมีคนอ่ืนก็ไปเหมือนกัน จะไปแบบไหนรูปแบบใดก็ไป
เหมือนกัน ถ้าเราพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณา  
คอืให้คดิอยูเ่รือ่ยๆ ว่าเราต้องพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา เราต้องแก่ 
ต้องเจ็บ ต้องตายจากกันเป็นธรรมดา ถ้าคิดอย่างน้ีอยู่เร่ือยๆ แล้ว  
ใจของเราจะระมัดระวัง จะเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ 

ดงันัน้ พระพทุธเจ้าจงึทรงสอนพทุธศาสนิกชนให้เจรญิมรณานสุต ิ
อยู่เรื่อยๆ ก็คือความแก่ ความเจ็บ ความตาย การพลัดพรากจากกัน 
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ว่าเป็นส่ิงท่ีจะต้องตามมาอย่างแน่นอน เหมือนกับฝนที่เรารู้ว่าเดี๋ยว 
พอถงึหน้าฝน ฝนกต้็องมาแน่ๆ ไม่มใีครไปห้ามฝนได้ แต่เรากเ็ตรยีมตวั 
รับกับฝนไว้แล้ว มีบ้านไว้หลบฝน มีร่มไว้ส�าหรับเวลาออกไปข้างนอก  
มีตุ ่มไว้เก็บน�้ารองน�้า และบางทีต่อไปอาจจะต้องมีเรือไว้ในบ้าน 
สักล�าหนึง่ เวลาน�า้ท่วมจะได้มเีรอืไปไหนมาไหนได้ เพราะโลกเราสมยันี ้
รูส้กึว่าจะมคีวามวิปรติมากพอสมควร จงึไม่ควรทีจ่ะประมาท ควรจะคดิ 
เผือ่ไว้บ้างเรือ่งราวเหล่านี ้ถ้าเราเตรยีมตวัไว้แล้ว พอเหตกุารณ์เกดิขึน้ 
เราก็ไม่เดือดร้อน เตรยีมเสบยีงไว้ในบ้าน เตรียมข้าวของท่ีจ�าเป็นไว้ 
ในบ้าน พอมเีหตกุารณ์เกิดขึ้นมา เราก็จะได้อาศัยสิ่งที่เราเตรียมไว้นี้ 
มาช่วยพยุงชีวิตของเรา ฉันใด ธรรมะกเ็ป็นอย่างนัน้ ถ้าเราสะสม
ธรรมะคือสมัมาทฏิฐไิว้เรือ่ยๆ คอืฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่บ่อยๆ  
ฟังแล้วก็เอาไปคิดต่ออีก เพราะว่าเราไม่สามารถฟังเทศน์ 
ทกุวนั ไม่สามารถฟังได้ตลอดเวลา ๒๔ ชัว่โมง แต่เราสามารถ 
ฟังเทศน์ในใจของเราได้ คอืเราจ�าอะไรได้ เรากเ็อามาทบทวน  
เอามาคิดอยู่เรื่อยๆ อย่างวันนี้ เราจ�าได้แล้วว่าเราเกิดมา
แล้วเราต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลดัพรากจากกนั  
เราก็เอามาคดิอยูบ่่อยๆ เวลาใจเราไม่ต้องคิดเรือ่งอืน่ เราก ็
คดิแต่เร่ืองนีไ้ปเร่ือยๆ เตือนสติเตอืนใจอยู่เรื่อยๆ แล้วเรา

จะมีอาวุธไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูท่ีจะบุกมาท�าลายเรา เราก็ 
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จะสามารถท�าลายข้าศึกศตัรไูด้อย่างสบาย เวลาใครตายไปเรากจ็ะรูสึ้ก 
เฉยๆ ก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องตายกันทุกคน มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายบ้าง  
เวลาจากกันก็จากกันอยู่เรื่อยๆ วันนี้เรามาอยู่กันตรงน้ี เดี๋ยวเราก ็
จากกันแล้ว เดี๋ยวเราก็ไปที่โน่นที่นี่กัน แยกย้ายกันไป แต่เราไม่ทุกข์  
เราไม่เดอืดร้อนเพราะเราไม่ได้หวงัทีจ่ะต้องอยูด้่วยกนัไปตลอด เราไม่ได้ 
มีใจท่ีมีความผูกพันกับคนที่อยู่ในศาลานี้ มาแล้วเจอกันเห็นหน้ากัน 
เดี๋ยวพอเสร็จธุระแล้วต่างคนต่างไป 

โลกนี้ก็เป็นเหมือนศาลาหลังนี้แหละ เพียงแต่ว่ามันใหญ่หน่อย 
แล้วเวลาเรามาเกดิ เรากม็าเจอคนนัน้เจอคนน้ี แต่เราเจอแล้วเราไม่มี
ปัญญา เรามีความหลง ก็เลยท�าให้เรามีความผูกพันกับคนนั้นคนนี้ 
ข้ึนมาโดยท่ีไม่รูส้กึตวัว่าเดีย๋วเรากต็อังจากโลกนีไ้ป เหมอืนกบัมาศาลา 
หลังนี้ เพียงแต่ว่าเวลามันต่างกัน มาศาลาหลังน้ีชั่วโมงสองชั่วโมง 
แล้วกแ็ยกกนัไป แต่มาในโลกน้ีเวลามาเกดิแล้วกว่าจะตายน้ีมันกห็ลายปี  
พออยูก่นัไปนานๆ กย็ดึกนั ตดิกนั มคีวามผูกพนักนั พอคนใดคนหนึง่ไป 
ก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ นี่แสดงว่าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมไว้ 
คอยสอนคอยเตือนตน ขาดสัมมาทิฏฐิ มองไม่เห็นความเกิด แก่ เจ็บ 
ตาย การพลดัพรากจากกนั ว่าจะต้องเป็นสิง่ทีป่รากฏขึน้อย่างแน่นอน 
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พระพทุธเจ้าจงึทรงสอนให้เราฟังเทศน์ฟังธรรมอยูเ่ร่ือยๆ ฟังแล้ว 
เราก็น�าเอาไปปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข  
ทั้งในขณะที่อยู่ร่วมกันและในขณะที่จากกัน ไม่ต้องร้องห่มร้องไห้  
ไม่เศร้าโศกเสยีใจ เพราะว่าเราเตรียมตวัเตรยีมใจเอาไว้แล้ว ใจของเรา 
ท�าได้กนัทกุคน ถ้าท�าไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงสอนให้เสยีเวลา  
แต่ทรงเห็นว่าพวกเราก็เป็นหน่ึงในบัวที่มีโอกาสที่จะผุดโผล่พ้นน�้า
ขึ้นมา มีโอกาสที่จะบานเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ ก็คือแสงแห่งธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพวกเรา พอเราได้รับแสงสว่างแห่งธรรมแล้ว  
จิตใจเราก็เบิกบาน สดช่ืน ไม่วุ่นวาย ไม่กังวลกับเร่ืองอะไรทั้งสิ้น 
เพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอด เราเตรียมตัว 
เตรยีมใจไว้แล้ว แล้วเรากฝึ็กอยูแ่บบไม่มอีะไรด้วย ถ้าคดิเฉยๆ อย่างเดยีว 
ยังไม่พอ เราต้องไปซ้อม เหมือนกับทหาร เวลาเขาเรียนวิชาต่อสู้กับ
ข้าศกึศตัรแูล้วกต้็องซ้อมรบกนั เขาต้องมกีารต่อสู้กนัจริงๆ เพียงแต่ว่า
ไม่ใช้อาวุธจริง ไม่ใช้กระสุนจริง แต่มีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ 
จริงทั้งหมด ซ้อมเหตุการณ์เอาไว้ พวกเราก็เหมือนกัน เราต้องคิดว่า 
สักวันหนึ่งเราต้องอยู่คนเดียว ดังนั้น เราต้องซ้อมไปอยู่คนเดียวบ้าง 
เช่น มาอยูว่ดั อยูท่ลีะ ๓ วัน ๗ วัน ซ้อมอยูแ่บบไม่ต้องมอีะไร มีข้าวกนิ 

ไปวนัละมือ้กพ็อแล้ว มธีรรมะหล่อเลีย้งจิตใจ เช้าเยน็ลงโบสถ์ไหว้พระ 
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สวดมนต์ นี่เป็นการเสริมสร้างพลังให้กับใจ เสริมสร้างสติปัญญา  
เสรมิสร้างสมัมาทฏิฐคิวามเห็นชอบให้กบัใจ เม่ือเรามีธรรมะอยูใ่นใจแล้ว  
ใจของเราจะไม่ยดึไม่ตดิ จะไม่อยากได้อะไร เพราะจะเหน็ว่าสิง่ต่างๆ น้ัน 
เหมอืนกบัเป็นงพิูษ ได้มาแล้วเด๋ียวเผลอกโ็ดนมนักดัเอา สูไ้ม่มมีนัดกีว่า  
อยู่ห่างมันไกลๆ ดกีว่า เช่น พระพทุธเจ้าทรงเหน็ว่าลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ  
นีเ้ป็นเหมอืนกบังพูษิ ท่านเลยสละราชสมบตั ิสละต�าแหน่ง สละความสขุ 
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะไม่อยากจะถูกมันกัด ท่านถูกมันกัด
มาตลอดเวลา ท่านเหน็แต่พวกเราไม่เหน็ พวกเราถกูมนักดัอยูเ่รือ่ยๆ 
แต่เราไม่รู้ว่าก�าลังถูกมันกัด เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราหลงยึดติดอยู่นี่แล 
เป็นเหมอืนงพิูษ ถ้าเราชอบเทีย่ว พอเราไม่ได้เทีย่วเรากท็กุข์แล้ว เราก็ 
ไม่สบายใจ ถ้าเราชอบซือ้ของฟุม่เฟือยต่างๆ พอเราไม่ได้ซือ้ของฟุม่เฟือย  
เราก็ไม่สบายใจ พอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะได้ พอไม่ได้ก็ไม่สบายใจ 

ของทุกวนันีม้มีาล่อใจเรามาก แต่เราไม่รู้ว่าของพวกน้ีเป็นเหมอืน
งพูษิ ของทีเ่ขาโฆษณาตามโทรทศัน์ ตามวทิย ุตามหน้าหนงัสอืพมิพ์นี้  
ส่วนใหญ่จะเป็นงูพิษทั้งนั้น มีปลาไหลอยู่บ้างไม่กี่ตัว นอกน้ันเป็น 
งูพษิหมด ปลาไหลคอือะไร กพ็วกทีจ่�าเป็นต่อการครองชีพ เช่น อาหาร  
ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม พวกน้ีเป็นสิ่งที่จ�าเป็น ก็เป็น
เหมอืนปลาไหล เราจับมาแกงกินได้ แต่สิง่อืน่ๆ แล้วมนัเป็นเหมอืนกบั
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งพูษิ ของฟุม่เฟือยทัง้หลายไม่ว่าจะเป็นของทีใ่ห้ความสขุทางตา ทางหู  
ทางจมกู ทางล้ิน ทางกาย เหล่าน้ีล้วนเป็นงพูษิทัง้น้ัน เพราะเป็นเหมอืน
ยาเสพตดิ เม่ือเรามีแล้วเราก็ต้องมีมันอยูเ่รือ่ยๆ พอขาดมนัสกัวนัหนึง่ 
ก็หงุดหงิดใจ เคยดูละครทุกคืน พอคืนไหนไม่ได้ดูนี้ก็หงุดหงิดใจ  
เคยออกไปเที่ยวทุกวัน พอไม่ได้ออกไปเที่ยวก็หงุดหงิดใจ เคยใช้เงิน 
ทุกวัน พอไม่ได้ใช้เงินเพราะไม่มีเงินจะใช้ก็หงุดหงิดใจ วุ่นวายใจ  
ต้องไปกูห้นีย้มืสินเขามาใช้ แล้วก็เกิดปัญหาตามมาเพราะไม่มปัีญญา
ทีจ่ะใช้หนีเ้ขา กต้็องคอยหลบคอยหนเีจ้าหน้ีอยู่เร่ือยๆ แล้วถ้าหนีไม่ทนั
กถ็กูเจ้าหนีจั้บไปลงโทษหรอืถูกเจ้าหนีด่้าว่ากล่าวตกัเตือนต่างๆ ซ่ึงเป็น 
ความทุกข์ทั้งนั้น เป็นเหมือนงูพิษทั้งนั้น แต่เราไม่เห็นกันเพราะเรา 
ไม่เคยคดิกนั คดิไม่เป็น ไม่มปัีญญา เหมอืนกบัถกูสะกดจติ พอเหน็อะไร
คิดถึงเรื่องอะไรแล้วก็อยากจะได้ขึ้นมาทันที คิดเรื่องเงินก็อยากจะได้
เงนิมากๆ คดิเรือ่งต�าแหน่งยศถาบรรดาศกัดิก์อ็ยากจะมสีงูๆ คดิเรือ่ง
สรรเสริญก็อยากจะให้มีแต่คนยกย่องสรรเสริญเยินยอ คิดถึงเรื่อง
ความสขุทางรปู เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ กว็ิง่เข้าหาอยูต่ลอดเวลา ไม่เคย 
ตรกึตรองสักครัง้เลยว่าสิง่เหล่านีม้นัเป็นคณุหรือเป็นโทษกบัใจของเรา  
มันให้ความสุขกับใจของเราอย่างแท้จริงหรือไม่ เราไม่เคยคิดกัน 
เพราะเราไม่มีใครสอนให้คิดน่ันเอง เราก็คิดไปตามพวกเดียวกันคิด 
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คือต่างคนต่างบอกว่าดีทั้งนั้น ได้เงินมาเท่าไหร่ยิ่งดี ได้ต�าแหน่งสูง 
เท่าไหร่ยิ่งดี มีคนสรรเสริญเยินยอมากน้อยเท่าไหร่ยิ่งดี ได้ไปหา 
ความสุขทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี คิดกัน 
อย่างนีอ้ย่างเดยีว โลกนีจ้งึผลติเรือ่งเหล่านีม้าให้พวกเราหลงกนั สิง่ต่างๆ  

ที่ผลิตออกมานี้เป็นสิ่งที่มาหลอกเราทั้งนั้น หลอกให้เรา

ไปได้มา หลอกให้เราหลงยึดติด แล้วก็หลอกให้เราทุกข์

กับมันในที่สุด

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าอย่างวันพระในวันนี้  
เราลองมาปล่อยวางความสุขแบบนัน้สกัครัง้หนึง่ สกัวนัหน่ึง  
แล้วมาอยู่แบบไม่ต้องอาศัยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มาอยู่ 
วัดถือศีล ๘ แม้กระทั่งความสุขเกิดจากการรับประทานอาหาร
ก็ไม่ให้มี ให้รับประทานเท่าที่จ�าเป็น รับประทานอาหารเหมือนกับ 
รบัประทานยา คอืไม่ให้หาความสขุจากการรบัประทานอาหาร รบัประทาน 
เท่าที่จ�าเป็น ไม่ต้องรับประทาน ๓ มื้อ เช่นวันพระนี้เอาแค่ ๒ มื้อ 
ก็พอ หลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่กินก็ไม่ตาย รับรองได้ ยิ่งถ้ามาบวช 
เป็นพระนี้มื้อเดียวเท่านั้นเอง เช้านี้พอเทศน์เสร็จฉันเสร็จก็จบ  
จะฉนัอกีทกีพ็รุง่นีเ้ช้าเวลาเดมิ อยูไ่ด้ ไม่มปัีญหาอะไร เพราะร่างกาย
มีอาหารพอเพียง ที่เป็นปัญหาก็คือกิเลสของเรานั่นเองที่อยากไม ่
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รู้จักจบ ไม่รู้จักสิ้น ไม่รู้จักพอ กินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่ม ปัญหาอยู่ตรงนี้  
เราสามารถท�าใจของเราให้อิ่มได้ด้วยการต่อสู้กับกิเลส ด้วยการ 
บงัคบัใจของเราไม่ให้ท�าตามกเิลส กิเลสอยากจะกนิ เรากบ็อกว่าไม่กนิ 
เพราะกินมาแล้วพอแล้ว วันนี้กินพอแล้วไว้พรุ่งนี้ค่อยกินใหม่ก็ได้  
ไม่ตายรับรองได้ อย่างนี้กิเลสมันก็ตายเองเพราะว่าเรามีเหตุผล  
เรามสีมัมาทฏิฐ ิเราใช้หลกัความจรงิ เราไม่ใช้อารมณ์เป็นเคร่ืองน�าพา
จิตใจของเรา อารมณ์ก็คือความอยากต่างๆ หรือความชัง
ต่างๆ ความรักความชังนี้ก็เป็นอารมณ์ เมื่อมีแล้วมันก็จะ 
ท�าให้เราต้องไปวุ่นวายกบัสิง่ทีเ่รารกั สิง่ทีเ่ราชัง เหน็คนทีร่กั 
ก็เป็นห่วงเป็นกังวล จะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าหนอ 
หรือจะจากเราไปเมือ่ไหร่กไ็ม่รู ้เหน็คนชงักเ็บือ่หน้า อยาก
จะหนอียากจะให้หายไปเรว็ๆ จิตใจกว็ุน่วายตามมา เราต้อง 
ฝึกใจท�าใจให้มีเหตุมีผล อย่าไปรักอย่าไปชังกับอะไร 
เพราะว่าทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน ส่ิงที่เราไม่ชอบ 
เดี๋ยวมันก็จากเราไปเหมือนกัน เราไม่ต้องไปกังวลกับมัน 
ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมัน เหมือนกับส่ิงที่เราชอบ เดี๋ยวก ็
จากเราไปเหมอืนกนั มนัมาแล้วมนักไ็ปเหมอืนๆ กนัทัง้นัน้ 
แต่ใจของเรานี้พอไปชอบอะไรแล้วรู้สึกว่า แหม อยู่กับเราเดี๋ยวเดียว
เท่านั้นเอง ไปแล้ว แต่ไอ้สิ่งที่เราชังไม่ชอบนี้ เหมือนกับอยู่กับเราเป็น
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ร้อยปี ทั้งๆ ที่อยู่เวลาเท่าๆ กัน แต่ความรู้สึกของใจมันเป็นอย่างนั้น 
มันมีอารมณ์ 

เราต้องมาก�าจัดอารมณ์ด้วยการใช้สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ 
ความเห็นท่ีถูกต้อง เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกน้ีย่อมมีการดับไป  
มกีารจากกนัไป ไม่ว่าจะเป็นสิง่ทีเ่รารกัหรือส่ิงทีเ่ราชังกเ็ป็นเหมอืนกนั 
เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขา ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขา เขามาก็ปล่อยเขามา 
เขาไปก็ปล่อยเขาไป เราก็เหมือนเดิมเป็นคนเดิม ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ 
สบายใจดีกว่า ขอให้สบายใจอย่างเดยีว อย่าไปดใีจ อย่าไปเสยีใจ  

เอาสบายใจ สบายใจนี้อยู่ตรงกลางระหว่างความดีใจกับ

ความเสียใจ คือถ้าเราไม่ดีใจ เราไม่เสียใจ เราก็สบายใจ แต่ถ้าเรา 
ดใีจหรอืเราเสยีใจ เราก็ไม่สบายใจ คดิดเูอาจะเอาอย่างไหน เอาความ 
สบายใจไม่ดีกว่าหรือ สบายใจไปตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น 
ใครจะมาใครจะไปก็สบายใจ เพราะไม่ดีใจไม่เสียใจ แต่ถ้าใครมา 
ใครไปแล้วไปดใีจหรอืไปเสยีใจกจ็ะไม่สบายใจ นีค่อืเคล็ดลับของ

ชวีติอยูต่รงนี ้ อยูต่รงทีค่วามสบายใจ ฉะนั้น เราต้องมา

ฝึกท�าความสบายใจให้ได้โดยปล่อยวางทุกส่ิงทุกอย่าง 

ทุกคนในโลกนี้อย่าไปยุ่งอย่าไปผูกติดกับเขา รู้จักกันได้

อยู่ร่วมกันได้ มีอะไรก็ท�ากันได้ แต่ต้องรู้ว่ามันเป็นของ 
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ชัว่คราวเท่านัน้เอง เหมอืนกบัของทีเ่รายืมเขามา ยมืของเขา 

มาเดี๋ยวก็ต้องไปคืนเขา ไม่อยู่กับเราไปตลอด 

ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรม 
อยู่เรื่อยๆ ให้เข้าวัดอยู่เรื่อยๆ เมื่อฟังแล้วก็ให้น�าเอาไปปฏิบัติ เช่น  
วันนี้ถ้าลองถือศีล ๘ ได้ก็ลองไปถือดู ข้อ ๓ จากกาเม ก็เปลี่ยนเป็น

อะพรัหมจะริยา กาเม หมายถึง การหลับนอนกับคู่ครองของเรา เช่น
สามีและภรรยา แต่ถ้าเป็นวันพระ สามีหรือภรรยาก็ไม่นอนร่วมกัน 

กเ็รยีกว่า อะพรหัมะจะรยิา หมายถึงรกัษาพรหมจรรย์ไว้ คอืวนันีข้อเป็น 
พรหม ๑ วัน ไม่อยากจะเป็นมนุษย์ขี้เหม็น ขอเป็นพรหมสักวันหนึ่ง

ต้องถือศีลข้อ อะพรัหมะจะริยา แต่ถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็แยกห้องกัน
อย่านอนห้องเดียวกัน อย่านอนเตียงเดียวกัน เดี๋ยวมันเผลอ เวลา 
นอนหลบัไปแล้วมนัเผลอ ต้องแยกห้องกนั แล้วกใ็ส่กญุแจใส่กลอนเอา
ไว้ให้ดี อย่าไปเปิด ไม่งั้นเดี๋ยวศีลข้อนี้ขาด หรือทางที่ดีก็ให้มาอยู่วัด 
ดกีว่า แยกกนัอยู่ คนหนึง่อยูบ้่าน อีกคนหน่ึงอยู่วดั ต่างคนต่างอยู ่ต่างคน
ต่างรกัษากนั แล้วกถ็อืศลีข้อ ๖ คอืไม่รบัประทานอาหารหลังจากเทีย่งวนั
ไปแล้ว จะรบัประทานก็รบัประทานให้พอก่อนเทีย่ง อยากจะรบัประทาน 
เท่าไหร่ก็รับได้ ไม่ห้าม เอาให้เต็มที่เลย เอาให้เต็มท้องไปเลย  
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ถอืศลี ๘ นีเ้ขาไม่ได้ห้ามให้กินน้อยๆ เขาให้กนิพอด ีให้กนิพอกบัความ
ต้องการ เพียงแต่ว่าให้ตัดเวลาลงเท่านั้นเอง แทนที่จะกินแบบไม่มี 
เวล�่าเวลา กินตลอดเวลา ก็กินให้มันเป็นเวล�่าเวลา มันก็อิ่มเหมือนกัน  
ได้อาหารพอเพยีงเหมอืนกนั ทีห่วินีม้นัไม่ได้หวิทีร่่างกาย มนัหวิทีก่เิลส 
ทีใ่จ ใจมนัคดิถงึอาหาร น�า้ลายกไ็หลแล้ว บางทเีพิง่รับประทานอาหาร
อ่ิมไปใหม่ๆ พอเห็นขนมอะไรลอยมาปั๊บก็อยากจะกินต่ออีกแล้ว  
ทัง้ๆ ทีร่่างกายบอกรบัไม่ไหวแล้ว ท้องนีแ่น่นเอีย้ดแล้ว ใจบอกไม่เป็นไร  
ไม่เป็นไร นี่เป็นอย่างนี้

ดังนั้น ไม่ต้องกลัวว่าถือศีล ๘ แล้วจะซูบผอมแห้ง

แรงน้อย ไม่เป็นอย่างนั้น ถือศีล ๘ แล้วจิตใจจะมีพลัง  

มีก�าลังที่จะต่อสู้กับกิเลสต่างๆ แต่ถ้าเราไม่ถือศีล ๘ แล้ว

ใจเราจะอ่อนแอ เห็นขนมก็อดไม่ได้ เห็นอะไรก็อดไม่ได้ 

กลายเป็นคนไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ ไม่มวีนัิยในตวัของตวัเอง  

แล้วปัญหากต็ามมา กนิมากเกนิไปกก็ลายเป็นคนไม่สวยไม่งามไป  
รูปร่างหน้าตาก็ไม่น่าดู ตัวกลมเหมือนกับตุ่ม อย่างน้ีเป็นต้น แต่ถ้า
รู้จักหักห้ามจิตใจ รับประทานอาหารพอประมาณแล้วจะมีรูปร่าง 
ที่สวยงาม ไม่ต้องไปออกก�าลังกายให้เหนื่อย ไม่ต้องไปเต้นแอโรบิค 
เพียงแต่กินไม่ให้มันมากเกินไปเท่านั้น หุ่นมันก็ดีอยู่แล้ว แต่คนชอบ
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อยากจะได้หุ่นด้วยและอยากจะกินเยอะด้วย พอกินเยอะแล้วก็ต้อง
ไปเต้นแอโรบิคไปออกก�าลังกายเพื่อรีดไขมันออกมา ถ้าเราไม่เอา 
ไขมันเข้าไปในท้องซะอย่างมันจะมาจากที่ไหน ถ้าเราไม่กินมันเข้าไป
มนัก็ไม่ม ีแต่กเิลสของเรามันอยากจะได้ทัง้สองอย่าง อยากจะสวยแล้ว
ก็อยากจะกินเยอะๆ มันก็เลยต้องเสียเงินไปออกก�าลังกายอีก น่ีคือ 
ปัญหาของกิเลสทั้งนั้น เราไม่รู้สึกตัวว่ามันก�าลังกัดเราอยู่ทุกเวลา  
เป็นเหมือนงพูษิ สร้างความทกุข์สร้างความวุน่วายให้กบัเราตลอดเวลา 
เราไม่เคยเช่ือพระพุทธเจ้ากันเลย ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะอยู่
อย่างสุขอย่างสบาย เช่น วนัพระกถื็อศลี ๘ กนั วนัธรรมดากถ็อืศีล ๕ กนั  
แล้วทกุวนัเช้าเยน็กไ็หว้พระสวดมนต์ แล้วกร็�าลกึถึงพระธรรมค�าสอน
อยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาที่เราไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องคิด 
เรือ่งนัน้คดิเร่ืองนีก้ใ็ห้คดิถึงเรือ่งธรรมะ ถ้าเราคดิอยูเ่ร่ือยๆ แล้ว ใจของเรา 
จะมผีูค้อยดแูลรกัษาคอยปกป้องคุม้ครองไม่ให้ชีวติของเราตกต�า่ ไม่ให้ 
ชีวิตของเราต้องวุ่นวายต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ สิ่งเหล่านี้ไม่มีใคร 
ท�าให้กบัเราได้ เราต้องท�าเอง พระพทุธเจ้า พระสงฆ์สาวก ท่านกเ็พยีงแต่ 
สอนเรา เตอืนเรา บอกเรา แต่เราต้องน�าไปเตอืนตวัเราสอนตัวเราอกี
ต่อหนึง่ เพราะท่านไม่สามารถอยูก่บัเราไปตลอดเวลา มาฟังเทศน์แล้ว
เดีย๋วกต้็องจากกนัแล้ว แยกทางกนัแล้ว ก็ไม่มีเวลาทีจ่ะไปสอนไปบอก
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ตลอดเวลา เรากต้็องสอนตวัเราเอง ถ้าเรามีธรรมะสอนใจอยูเ่ร่ือยๆ แล้ว  
ใจเราจะไม่หลง จะไม่โลภ จะไม่โกรธ จะไม่รัก จะไม่ชัง จะไม่ยินดี 
ไม่ยินร้าย จะสบายใจอยู่ตลอดเวลา 

จงึขอให้ท่านทัง้หลายหมัน่เข้าหาพระธรรมค�าสอน หมัน่ฟังเทศน์
ฟังธรรม ไม่ว่าจะเป็นวันพระเช่นวันนีก้ด็ ีหรอืเป็นวนัอืน่กด็ ีถ้ามเีวลาว่าง 
กข็อให้เข้าหาธรรมะ เพราะธรรมะนีเ้ป็นสมบตัทิีป่ระเสรฐิทีส่ดุ เป็นรตันะ  
เป็นเพชรที่แท้จริง เพชรที่พวกเราหาซื้อกันในตลาดนี้เป็นเพชรปลอม
ทั้งนั้น เป็นก้อนหิน มันไม่มีประโยชน์อะไรกับใจของเราเลย แต่เพชร 
ทีม่ปีระโยชน์กบัใจของเรา กค็อืธรรมะ พทุธะ ธรรมะ สงัฆะ ทีเ่ราเรียก 
ว่าพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถ้าเรามีอยู่ในใจ 
ของเราแล้ว เราก็เป็นมหาเศรษฐีข้ึนมาทันที จะมีแต่ความสุข มีแต่
ความอิ่ม มีแต่ความพอ

จงึขอฝากเรือ่งของการมาวัดอย่างสม�า่เสมอ มาฟังเทศน์ฟังธรรม 
เพื่อสร้างสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้อง ซ่ึงเป็น 
แสงสว่างแห่งธรรมน�าพาชวิีตของท่านให้ไปสูค่วามสขุและความเจรญิ 
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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๒๔
แสงแห่งธรรมนำ�ใจ

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ธ ร ร ม ะ ใ น ศ า ล า
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พระพุทธศาสนานี้เปรียบเหมือนกับแสงสว่างในยามค�่าคืน...

...ถ้าเรามีธรรมะแสงสว่างสอนเราให้เรารู้ว่าอะไรเป็นความทุกข์แล้ว

เราก็หลีกเลี่ยงมัน ต่อไปความทุกข์ก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรา

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต



65

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

วนันีเ้ป็นวนัทีท่่านตัง้ใจมาวดัเพ่ือมาปฏบิตัศิาสนกิจทีพ่ระบรมศาสดา 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงมอบไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนไว้

ปฏบิตัเิพือ่จะได้น�าพาชวีติของตนเองให้ไปสูท่ีด่ทีีง่ามทีส่ขุและทีเ่จรญิ 

เพราะไม่มใีครหรอือะไรในโลกนีท้ีจ่ะสามารถพาชวีติของเราให้ไปสูท่ี่ดี

ทีง่ามทีสุ่ขทีเ่จรญิทีไ่กลจากความทกุข์ความเส่ือมทัง้หลายได้ นอกจาก

พระพุทธศาสนาเท่านั้น

พระพุทธศาสนานี้เปรียบเหมือนกับแสงสว่างในยามค�่าคืน เช่น 

เวลาท่ีเราเดินทางขับรถในยามค�่าคืน ถ้ารถไม่มีแสงไฟก็จะขับไปได้

อย่างล�าบาก ไปเร็วไม่ได้ แล้วก็ไม่รู้ว่าทางนั้นคดเคี้ยวหรือไม่อย่างไร 

ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดความเสียหายตามมาได้ ชีวิตเราก็เป็น 

เหมอืนกับการเดินทางในยามค�า่คนื เนือ่งจากใจของเรานัน้ 

ถกูความมดืครอบง�า ความมดืนีก้ค็อืความหลง ทีเ่รียกว่า 

โมหะ และอวชิชาความไม่รู้ ท�าให้เราไม่รูว่้าอะไรสุข อะไรทกุข์  

อะไรด ีอะไรชัว่ อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นประโยชน์  

อะไรไม่เป็นประโยชน์ ถ้าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเป็น 

ผู้ชี้ทางพาเราไป เราก็จะไปแบบคนที่ขับรถในยามค�่าคืน

โดยไม่มีแสงไฟพาไปน่ันเอง ก็คงจะต้องไปประสบกับอุบัติเหตุ
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อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอน ชีวิตของเราก็อย่างนั้น ชีวิตของเราก็

มสีขุมีทุกข์อยู ่เนือ่งจากว่าเรายงัไม่เห็นทกุข์ตามความเป็นจรงิของเขา 

เรามกัจะเหน็ทกุข์ว่าเป็นความสุขกัน เราจงึพบกบัความทกุข์อยูเ่รือ่ยๆ 

แต่ถ้าเรามีธรรมะมีแสงสว่างสอนเราให้เรารู้ว่าอะไรเป็นความทุกข์  

แล้วเราก็หลีกเลี่ยงมัน ต่อไปความทุกข์ก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรา เช่น 

ความทุกข์อย่างหนึง่ส�าหรบัฆราวาสญาตโิยมกค็อืการมหีนี ้การมหีน้ีนี้

เป็นทุกข์อย่างยิง่ เพราะเมือ่มแีล้วกต้็องหามาใช้เขา นอกจากใช้ต้นแล้ว 

กต้็องใช้ดอกด้วย ยิง่ถ้าไปกูแ้บบดอกแพงๆ เพยีงเวลาไม่นาน ดอกกจ็ะ 

มากกว่าต้น ก็จะไม่มีปัญญาที่จะใช้หน้ีได้ ก็ต้องเสียสละสมบัติ 

ที่เราหวงแหนไป เช่น ที่ดิน ให้เขาไปเพื่อใช้หนี้ทั้งๆ ที่ที่ดินนั้นมีราคา

มากกว่าหนีท้ีเ่รากูเ้ขามา แต่เมือ่มดีอกมาทบเข้าไปด้วยกเ็ลยกลายเป็น

หนีใ้หญ่โตขึน้มา แต่ถ้าเรารูจ้กัหกัห้ามจิตใจของเราให้อยูต่ามอตัภาพ

ของเรา มีน้อยก็ใช้น้อย มีมากก็ใช้น้อย เพ่ือจะได้เก็บเอาไว้ในวัน 

ข้างหน้า ไม่ใช่ว่ามีมากก็ใช้มาก นอกจากมากๆ จริงๆ จนกระทั่งใช้

ไม่หมดในชาตินี้ ถ้าอย่างนั้นจะใช้มากหน่อยก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าจะใช้

ให้เกดิประโยชน์กต้็องใช้ในการท�าบญุท�าทาน เพราะถ้าใช้ในอย่างอืน่ 

มนักไ็ม่เกดิประโยชน์อะไร เหมอืนกับเอาเงนิไปทิง้อย่างน้ันเอง เช่น ถ้าใช้ 
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กับอบายมุขต่างๆ กจ็ะไม่เกิดประโยชน์ และนอกจากจะไม่เกดิประโยชน์ 

แล้วยงัจะเกดิโทษด้วย คอืถ้าไปเล่นการพนนั ไปเทีย่วกลางคนื ไปเสพ 

สรุายาเมา ไม่นานเงนิทองทีค่ดิว่าจะใช้ไม่หมดในชาตนิีม้นักห็มดได้ เพราะ 

การพนนันีม้นัเป็นตัวทีจ่ะดดูเงินของเราไปให้หมดได้อย่างง่ายดาย เพราะ

เวลาเราเล่นเสียแล้วเราก็อยากจะได้คืน พอไม่ได้คืน เราก็ต้องทุ่ม 

ลงไปอกี เล่นมากขึน้ไปอกี แล้วในทีส่ดุกไ็ม่มเีหลอื แล้วถ้ายงัไม่รูจั้กหยดุ  

หักห้ามจิตใจไม่ได้ ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขา แล้วก็จะไม่มีปัญญาใช้หนี้  

เขากต้็องมายดึทรพัย์สมบติัข้าวของต่างๆ ไปจนหมดเนือ้หมดตวั แล้วถ้า 

ยังไม่พอใช้หนี้ เขาก็อาจจะเอาชีวิตเราไปด้วย 

ถ้าไฟไหม้บ้าน มันก็ไหม้แต่ทรัพย์สิน

กบับ้านเท่านัน้ ทีด่นิมันกย็งัเอาไปไม่ได้  

ไหม้ไม่ได้ แต่ถ้าเล่นการพนันแล้ว 

มนัเอาไปหมดเลย ทัง้ทรพัย์สนิ ทัง้บ้าน  

ทั้งที่ดิน และชีวิตของเราด้วย
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นี่เป็นผลเสียหายที่เกิดจากการเล่นการพนัน ท่านแสดงไว้ว่า 

โจรเข้าบ้าน ๑๐๐ ครั้ง มันก็เอาไปได้แค่ทรัพย์สินข้าวของเท่านั้น 

บ้านมันก็เอาไปไม่ได้ ที่ดินก็เอาไปไม่ได้ ถ้าไฟไหม้บ้าน มันก็ไหม ้

แต่ทรัพย์สินกับบ้านเท่านั้น ที่ดินมันก็ยังเอาไปไม่ได้ ไหม้ไม่ได้ แต่ถ้า 

เล่นการพนันแล้ว มันเอาไปหมดเลย ทั้งทรัพย์สิน ทั้งบ้าน ทั้งที่ดิน 

และชีวิตของเราด้วย แต่พวกเราหรือคนที่เล่นการพนันนี้เขากลับมอง 

ไม่เหน็กนั เพราะเขาไม่ได้ศกึษา ไม่มแีสงสว่างแห่งธรรมน�าพาชีวติของเขา 

นั่นเอง ชีวิตของเขาก็เลยต้องพัวพันอยู่กับอบาย คือค�าว่า อบายมุข  

นีแ้ปลว่า ทวารสูอ่บาย ถ้าใครไปยนืใกล้ๆ ทวารแล้ว เดีย๋ว 

ไม่นานก็ต้องเดินเข้าไปในอบายนั้น ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่อง 

อบายมุข ไม่ว่าจะเป็นการเล่นการพนนั การเสพสรุายาเมา  

การเที่ยวกลางคืน การคบคนช่ัวเป็นมิตร และการมี

ความเกียจคร้าน นี่คือความเสียหายหรือความเสื่อม ๕ 

ประการด้วยกนัทีจ่ะเป็นเหมอืนกบัรถลากเราให้ไปสู่อบาย  

เพราะถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเหล่านี้แล้ว ไม่ช้าก็เร็ว

เรากจ็ะต้องไปท�าผดิศลีไปท�าบาป เพราะเราจะไม่มเีงนิทีจ่ะมา 
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เสพอบายมขุต่อไปได้ คนทีเ่สพอบายมุขนีจ้ะใช้เงินเป็นแต่หาเงนิไม่ค่อยเป็น  

เพราะว่าจะใช้เวลาไปกบัการเสพอบายมขุต่างๆ เท่ียวกลางคนืกต็ืน่สาย  

อย่างเมือ่คนืนีล้อยกระทงกต็ืน่สายกนั วนันีพ้ระกลบัมาจากบณิฑบาต  

มีญาติโยมนั่งอยู่ในศาลาเพียงคนเดียว ตามปกติถ้ามาแล้วจะมีเกือบ

เตม็ศาลา แต่เม่ือคนืนีน้อนดกึกันหน่อย ไปเทีย่วกลางคนืกนั แต่น่ีกเ็ป็น 

กรณพีเิศษ นานๆ ครัง้กไ็ม่เป็นไร แต่ถ้าท�าอย่างนีเ้ป็นประจ�าแล้วจะม ี

เวลาไปตืน่เช้าไปท�ามาหากนิได้อย่างไร เมือ่ไม่ไปท�ามาหากนิ มนักไ็ม่มี

รายได้ขึน้มา ก็อาศยัเงนิเก่าทีม่อียู่ คดิว่าไม่เป็นไรมเียอะแยะ ใช้ไปไม่หมด  

แต่ที่ไหนได้ใช้ไปไม่นานก็ไม่มีเหลืออยู่ แล้วก็หยุดไม่ได้ด้วย มันเป็น

เหมือนยาเสพติด พอเคยท�าอะไรแล้วมันจะติดเป็นนิสัย เคยออก

เที่ยวกลางคืนแล้วพอวันไหนไม่ได้ออกจากบ้านตอนกลางคืน รู้สึกมัน

หงดุหงดิ นอนไม่หลบั ต้องออกไปเทีย่ว เช่นเดยีวกบัการเล่นการพนนั 

การเสพสุรายาเมา หรือการคบคนชั่วเป็นมิตร

คนช่ัว กค็อืคนทีช่อบเล่นการพนัน ชอบเทีย่วกลางคนื  

ชอบเสพสุรายาเมา ในทางศาสนานี้เราเรียกว่าเป็น 

คนไม่ฉลาด เป็นคนพาล แล้วกจ็ะเป็นคนชัว่ต่อไป เพราะเมือ่ 
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เขาขาดเงินขาดทอง เขาก็จะไม่หาโดยวิธีสุจริต เขาก็จะต้องไปท�า

ผิดศีลผิดธรรม ไปลักไปขโมย ไปฉ้อโกง ไปโกหกหลอกลวงเพ่ือที่

จะให้ได้เงินมา เพราะเขาไม่ขยันท�างาน มีความเกียจคร้านนั่นเอง 

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้คบบัณฑิต อย่าไปคบคนพาล อะเสวะนา  

จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา เอตัมมังคะละมุตตะมัง  

อยู่ในบทมงคลสูตรสองข้อแรกที่ทรงแสดงไว้ก็คือ อย่าไปคบคนพาล 

ให้คบบัณฑิต เป็นมงคลอย่างยิ่ง การไม่คบคนพาลก็จะท�าให้เรานี้

ปลอดภัยจากอิทธิพลของเขา ถ้าเราคบเขาเดี๋ยวก็จะชวนเราไปท�า

ในสิ่งท่ีเขาชอบท�า คนพาลก็ชอบเล่นการพนัน ชอบเที่ยวกลางคืน 

ชอบดื่มเหล้าเมายา เช่นเมื่อคืนนี้ถ้าเราคบคนพาล เขาก็จะชวนเรา 

การฟังธรรมนีพ้ระพทุธองค์ทรงตรสั

ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งอีกประการหนึ่ง 

เพราะการฟังธรรมนี้ก็เท่ากับการ

ติดไฟให้กับรถของชีวิตเรานั่นเอง
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ไปเทีย่ว ไปเสพสุรายาเมากนั แต่ถ้าเราไม่ได้คบกบัเขา เขากไ็ม่มาชวนเรา  

เราก็อยู่บ้านนอนหลับสบาย ต่ืนแต่เช้ามาท�าบุญ ส่วนพวกคนพาล

ตอนนีก้ย็งันอนไม่ตืน่เพราะเมือ่คนืนีน้อนดกึ บญุกไ็ม่ได้ ชวีติกผ่็านไป 

วนัหนึง่ ผ่านไปโดยไม่ได้ตักตวงประโยชน์อะไรจากการเป็นมนษุย์ แล้วก็

จะตดิเป็นนสิยัไป เกิดมาชาตินีก้เ็ลยจะไม่ค่อยได้ท�าบญุ มแีต่จะท�าบาป 

แล้วตายไปก็ต้องไปใช้บุญใช้กรรม แต่จะไปใช้กรรมเสียส่วนใหญ่

เพราะไม่ได้ท�าบญุ แต่ถ้าคบกบับณัฑติ บณัฑติเขากจ็ะชวนให้เรามาวดั  

บอกคนืนีเ้ราอย่าไปเทีย่วกนันะ คนืนีอ้ยู่บ้านไหว้พระสวดมนต์ นัง่ท�าสมาธิ  

ฟังเทศน์ฟังธรรม แล้วก็เข้านอนแต่หัวค�่า นอนพักผ่อนให้เต็มที่

ร่างกายก็ได้รับการพักผ่อน จิตใจก็ได้รับการพักผ่อน ตื่นมาก็สดชื่น 

เบกิบาน มีก�าลงัจิต ก�าลงัใจ มกี�าลงักาย ทีจ่ะมาวดัมาท�าบญุให้ทานต่อ  

เมื่อมาวัดก็ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรม ได้ประโยชน์หลายอย่างด้วยกัน

การฟังธรรมนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง 

อีกประการหนึ่ง เพราะการฟังธรรมนี้ก็เท่ากับการติดไฟให้กับรถของ

ชวีติเรานัน่เอง เวลาเราเดนิทางตอนกลางคนื ถ้าเรามไีฟ เรากส็ามารถ

ขบัรถไปได้อย่างสะดวกรวดเรว็ ปลอดภยั ฉนัใด ถ้าเรามธีรรมะน�าชวิีต 
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ของเราไป ชวีติของเรากจ็ะไปอย่างสะดวกราบร่ืน รวดเร็ว และปลอดภัย  

เช่น วันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วว่าสิ่งที่เป็นโทษกับชีวิตของเรา 

ก็คืออบายมุขทั้งหลายทั้ง ๕ ประการ แล้วจากน้ันเมื่อมันไม่มีเงิน  

มันก็จะให้เราไปกู้หนี้ยืมสิน นี่ก็เป็นโทษอีกอย่างหน่ึง เพราะฉะนั้น  

อย่าไปกู้หนี้ ถ้าไม่มีเงินก็อย่าไปใช้มัน อดทนเอาไว้ อย่างน้อยก็ 

ไม่วุ่นวายใจ ไม่ต้องคอยหลบเจ้าหนี้ ไม่ต้องกลัวเจ้าหนี้เขาจะมา 

ท�าร้ายเรา แต่ถ้าเราไปกู้หนี้ยืมสินเขาแล้ว เราไม่มีปัญญาที่จะใช้คืน 

เดีย๋วเขากต้็องมาทวงหนีอ้ยูเ่รือ่ยๆ ทวงบ่อยๆ พอเขาไม่ได้เขากจ็ะโกรธ  

เขาก็จะด่าเรา แล้วถ้ายังไม่ได้เขาก็จะทุบตีท�าร้ายเรา

ดงันัน้ ถ้าเราอยากจะมคีวามสขุ อยากจะพาชวีติของเรา 

ไปให้ก้าวหน้า เราต้องรู้จักมักน้อย สันโดษ ค�าว่ามักน้อย  

กค็อืใช้ให้น้อยท่ีสดุเท่าทีจ่�าเป็น เรามคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

ใช้อะไรกใ็ช้ให้มนัน้อยทีส่ดุ เช่น เวลาเราอาบน�า้ เราต้องใช้สบู ่เราก็ 

เลอืกซือ้สบูร่าคาทีม่นัถกูทีส่ดุ อย่าไปซือ้สบูท่ีม่นัราคาแพงทีสุ่ด เพราะ

ว่ามนักท็�าหน้าทีเ่หมือนกัน ช�าระร่างกายได้เหมอืนกนั แต่ถ้าเราซือ้ของ 

แพงๆ เงนิทีมี่น้อยอยูแ่ล้วมนักจ็ะหมดไปอย่างรวดเรว็ แต่ถ้าเราใช้น้อยๆ  
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เราก็จะมีเงินเหลือเก็บไว้ในเวลาที่เรามีความจ�าเป็น เช่น เวลาเจ็บไข้ 

ได้ป่วยหรอืไม่มงีานท�า เรากย็งัจะมเีงนิมาจุนเจือชีวิตของเราอยู ่ฉะน้ัน 

อย่าไปหลงระเริงกับของฟุ่มเฟือยทั้งหลาย คนที่ใช้ของฟุ่มเฟือยน้ี 

ไม่ได้เป็นคนมักน้อยแต่เป็นคนมักมาก ชอบใช้ของแพงๆ เสื้อผ้านี้ 

ก็ต้องราคาหลายพันถึงจะใส่ได้ รองเท้าก็ต้องคู่ละหลายพัน อย่างน้ี 

มันไม่จ�าเป็นหรอก เพราะว่าเสือ้ผ้าราคาไม่กีร้่อยมนักท็�าหน้าทีเ่หมอืนกบั 

เสื้อผ้าที่มีราคาเป็นพันๆ มันไม่ได้ท�าให้เราวิเศษวิโสขึ้นมาจากเสื้อผ้า

คนเราจะวิเศษได้นั้น ไม่ได้วิเศษที่สิ่งภายนอก ไม่ได้อยู่ที่สมบัติ 

ข้าวของเงินทอง แต่วิเศษที่มีคุณงามความดี เช่น เป็นคนที่มีศีลนี้เป็น 

คนเราจะวิเศษได้นั้น ไม่ได้วิเศษที่ 

สิง่ภายนอก ไม่ได้อยูท่ีส่มบตัข้ิาวของ 

เงนิทอง แต่วิเศษทีม่คีณุงามความดี
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คนท่ีวเิศษ ท่ีญาตโิยมกราบพระกนัก็เพราะว่าพระท่านมศีลี ไม่ใช่เพราะว่า 

ท่านมีเงินทองมากมาย หรือมีรูปร่างหน้าตาดีอย่างไร แต่ที่ท่านวิเศษ 

หรือที่ท่านน่าเล่ือมใส น่ากราบไหว้บูชา ก็เพราะท่านมีศีลนั่นเอง  

ท่านตั้งอยู่ในความดีงาม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่สร้างความเดือดร้อน

ให้กับผู้อื่น ไปอยู่กับใครที่ไหนก็ไม่มีใครหวาดระแวง ไม่มีใครกังวล

ว่าจะถูกท�าร้ายจะถูกหลอกลวงอย่างไร นี่คือความดีงามของคน อยู่ที่ 

ศีลธรรม ถ้าเราอยากจะสวยงาม ขอให้เราสวยงามด้วย 

ศีลธรรม อย่าไปสวยงามกับเสื้อผ้าอาภรณ์ มันไม่ได้เป็น

ของแท้ ความสวยงามที่แท้จริงนั้นต้องสวยที่ใจ อย่าไป 

สวยที่กาย กายนี้มันมีแต่จะแก่ลงไปเรื่อยๆ มีแต่จะเหี่ยว 

ลงไปเรือ่ยๆ มนัไม่มสีวยขึน้ มนัมแีต่จะสวยน้อยลงไปเรือ่ยๆ 

แล้วในที่สุดมันก็จะไม่สวยเลย แต่ถ้าใจมีศีลธรรมแล้ว 

กลับมีคนช่ืนชมยินดี มีคนรักเสมอ เพราะความสวยงาม

ทางใจนี้มีอานุภาพมากกว่าความสวยงามทางกาย และ

ไม่เสื่อมไปตามวัยด้วย มีแต่จะเจริญข้ึนไปเร่ือยๆ ถ้าเรารักษา

ได้มากเท่าไหร่ ได้นานเท่าไหร่ เราก็จะสวยขึ้นไปเรื่อยๆ แม้กระทั่ง

เราตายไปแล้วก็ยังมีคนกราบไหว้บูชาอยู่ เช่น พระพุทธเจ้าเป็น
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ตัวอย่าง พระพุทธเจ้านี้ท่านตายไปแล้วตั้ง ๒,๕๐๐ กว่าปี แต่ความ 

สวยงามของท่านทางด้านจติใจยงัเป็นทีป่ระทบัใจของสตัว์โลกทัง้หลาย 

ที่กราบไหว้บูชาท่านได้อย่างสนิทใจ เพราะความสวยงามทางด้าน

จิตใจนี้เอง

ดังนั้น ขอให้เราพยายามเจริญมักน้อยสันโดษไว้ให้เป็นนิสัย  

แล้วเราจะไม่ขาดทุน บางท่านอาจจะคิดว่าเกิดมาแล้วต้องมีก�าไรชีวิต 

เมือ่มีเงนิทองแล้วต้องใช้มนัให้เต็มที ่ซ้ือความสขุให้เตม็ที ่แต่ความสขุ 

ท่ีท่านซ้ือน้ันมนัเป็นความสขุเหมอืนความสขุของยาเสพตดิ ของสิง่เสพตดิ 

ทั้งหลาย เพราะเมื่อได้ซื้อของแพงๆ แล้วมันก็จะติดเป็นนิสัย ก็ต้อง

ซื้อของแพงๆ ไปเรื่อยๆ ถ้าไม่มีเงินไม่มีปัญญาที่จะซื้อก็จะทุกข์ใจ 

พระพุทธเจ ้าท ่านเป ็นหนึ่งในการ 

ให้ทานในการสงเคราะห์โลกนี้ ไม่มีใคร 

จะสงเคราะห์โลกได้ดเีท่ากบัพระพทุธเจ้า
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เพราะว่าเคยใช้ของแพงๆ พอต้องมาใช้ของถูกๆ แล้วมันรู้สึกว่ามันใช้

ไม่ได้ ไม่มีความสุข

นี่ล่ะคือก�าไรชีวิตของคนที่มีเงินเป็นแบบน้ี มีเงินแล้วซ้ืออะไร

ต่างๆ มา มันไม่ได้ให้ความสุขหรือความอิ่มเอิบกับใจเลย มันให ้

ความเพลิดเพลินในชั่วขณะที่ได้เสพได้สัมผัสเท่านั้น แล้วก็ปล่อยให้มี

ความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ว มคีวามอยากทีจ่ะไปเทีย่วอกี อยากจะไปซือ้

ของใหม่ๆ อกีอยูเ่รือ่ยๆ แต่ถ้าเราเอาเงนิทีเ่รามมีากน้ีมาท�าบญุให้ทาน 

มาช่วยเหลอืผูอ้ืน่ มนัจะท�าให้จติใจของเรามคีวามสุข มคีวามอ่ิมเอบิใจ  

มีความพอใจ มีความภูมิใจ แล้วเราจะเป็นคนที่น่ารัก น่าชื่นชมยินดี 

น่ายกย่องสรรเสริญ น่ีแหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นหน่ึงในการให้ทาน 

ในการสงเคราะห์โลกนี ้ไม่มีใครจะสงเคราะห์โลกได้ดเีท่ากบัพระพทุธเจ้า  

พวกเราอย่างมากสงเคราะห์โลกกนัได้กด้็วยการให้ทาน ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ 

ให้เขาได้มข้ีาวของเงินทองใช้จ่าย แต่ยงัไม่สามารถช่วยก�าจัดกเิลสหรือ

ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความทกุข์ ช่วยให้เขาหลดุพ้นจากการเวยีนว่าย 

ตายเกิดได้ มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย 

นี้เท่านั้นที่ท�าได้ ท่านสอนให้สัตว์โลกนั้นหลุดพ้นจาก
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การเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากกองทุกข์มานับเป็น

จ�านวนนบัไม่ถ้วนแล้ว พวกเรานีก้ไ็ด้รบัอานสิงส์จากการให้ 

ของพระพุทธเจ้า คือการให้ธรรมะนี้เอง

ท่านแสดงไว้ว่า "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ให้อะไร 

ก็ไม่ดีเท่ากับการให้ธรรมะ แต่เนื่องจากเราไม่มีธรรมะ เราก็ต้องให้

อย่างอื่นไปก่อน สิ่งไหนเรามีให้ได้เราก็ให้ไป มีเงินทองให้ได้ก็ให้ไป 

ถ้าไม่มีเงินทองก็ให้อภัยไปก็ได้ อย่าไปถือโทษโกรธเคืองใคร อย่าไป 

จองเวรจองกรรม อาฆาตพยาบาท ให้อภัย ให้อภยัแล้วเราจะมีความสขุ  

เราจะมีความสบายใจ คนที่ได้รับการให้อภัยเขาก็มีความสุข เขาก็

มีความสบายใจเช่นเดียวกัน เหมือนกับการให้ข้าวของเงินทอง วันน้ี

ญาตโิยมน�ากบัข้าวกบัปลามาถวายให้กบัพระ พระท่านกม็คีวามสขุจาก 

การได้รบัประทานอาหารทีญ่าตโิยมน�ามาถวาย ญาติโยมกม็คีวามสขุ

จากการได้ให้อาหารกับพระภิกษุ สามเณร การให้นี้เป็นสิ่งที่จะท�าให้

คนเราประเสริฐ ท�าให้คนเราเป็นคนน่าเคารพนับถือ เลื่อมใส เป็นคน

ที่สวยงาม
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นอกจากการให้แล้ว การไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ การตัง้อยูใ่นศลีในธรรม  

ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปด 

มดเท็จโกหกหลอกลวง ก็จะท�าให้เราเป็นคนน่ารักน่าเลื่อมใส เป็นคน 

สวยงามที่แท้จริง แล้วถ้าเราสามารถท�าใจของเราให้สงบระงับได้  

ยิง่จะเป็นคนทีน่่ารกัใหญ่ ถ้าเป็นคนไม่มคีวามโลภโมโทสนั ไปอยูกั่บใคร 

ที่ไหนก็ไม่แสดงอาการของอารมณ์ไม่ดีออกมาให้ผู้อ่ืนได้รับได้สัมผัส 

ไม่โลภ ไม่โกรธใคร ใครจะพูด ใครจะท�าอะไร ก็ไม่โกรธไม่เคือง  

เห็นอะไรก็ดีไปหมด เห็นข้าวของเงินทองของใครก็ไม่คิดอยากจะได้  

ใครจะวางเงินไว้ตรงไหนก็ไม่เคยไปแตะไปต้อง ถ้าเป็นของที่เขา 

ไม่ให้แล้วกไ็ม่ไปลกัไม่ไปหยบิมา คนทีม่จิีตใจทีไ่ม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง  

ไปอยูกั่บใครท่ีไหนก็จะเป็นคนทีน่่ารกัน่าเคารพอย่างมาก เช่น พระพทุธเจ้า 

สิ่ ง ที่ ดู แ ล จิ ต ใ จ  

สิ่งที่จะเป็นอาหาร 

กบัจติใจ กค็อืธรรมะ
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และพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย ท่านเป็นอย่างนัน้ ใจของท่านกส็งบระงบั 

จากความโลภ ความโกรธ ความหลง กาย วาจา ของท่านกต้ั็งอยูใ่นศลี 

ในธรรม ท่านมีอะไรท่านก็ไม่เก็บไว้ มีอะไรท่านก็แจกจ่ายช่วยเหลือ

สงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อน พระท่านก็ไม่มีสมบัติมาก สิ่งที่ได้จาก 

ญาติโยมมา ส่ิงไหนที่ท่านไม่ใช้ท่านก็ท�าบุญให้ทานต่อไป ส่วนใหญ่ 

ที่ท่านจะให้ก็คือธรรมะค�าสอนของพระพุทธเจ้านี้เอง เพราะว่า 

เป็นประโยชน์มากที่สุด สิ่งอย่างอื่นก็เพียงแต่ดูแลรักษาร่างกาย เช่น 

อาหาร กด็แูลให้ร่างกายอยูไ่ปได้แต่ยงัไม่ได้ดแูลจติใจ สิง่ทีด่แูลจติใจ 

ส่ิงท่ีจะเป็นอาหารกับจิตใจก็คือธรรมะ อย่างวันน้ีญาติโยมก็ได้ฟัง

ธรรมะอยู่หลายข้อด้วยกัน ถ้าน�าเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้ว รับรอง 

ได้ว่าจิตใจจะดีขึ้น จะมีความสุขมากขึ้น จิตใจจะสวยงามมากขึ้น 

คนที่มีจิตใจที่ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง 

ไปอยูก่บัใครทีไ่หนกจ็ะเป็นคนท่ีน่ารัก

น่าเคารพอย่างมาก
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จึงขอให้ท่านจงเห็นความส�าคัญต่อการเข้าวัดเพื่อ 

มาปฏบิตัภิารกิจทางศาสนา อย่าเหน็ว่าการท�ามาหากนินี้

ส�าคญักว่า ความจรงิแล้วภารกจิทางศาสนานีส้�าคญักว่ามาก  

แต่เรากต้็องอาศยัภารกจิทางโลก เพราะชวีติของเราต้องมี

ปัจจยั ๔ ไว้ดแูล แต่อย่าไปท�ามากเกนิความจ�าเป็น ท�าพอ

ให้มีกินมีใช้ แล้วจะได้มีเวลามาปฏิบัติภารกิจทางศาสนา

เพื่อพัฒนาจิตใจให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด  

ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ไม่มีอะไรจะท�าได้

นอกจากภารกิจทางศาสนานี้เท่านั้น

จึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านได้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติ

เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา 

จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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เมื่อร่างกายนี้แตกสลายหมดไป ใจก็ไปต่อ ไปสู่ชาติใหม่ 

ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ได้ท�าไว้ในชาตินี้

และในชาติก่อนๆ ที่ยังไม่ได้ส่งผล 

ก็จะเป็นเหมือนกับลมพัดใจ ให้ไปเกิดที่สูงบ้างที่ต�่าบ้าง

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพ่ือมาปฏิบัติศาสนกิจ

ของพุทธศาสนกิชน เพราะมศีรทัธาความเชือ่ เชือ่ในพระธรรมค�าสอน 

ของพระพทุธเจ้าทีท่รงสอนไว้ว่า “ท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่” เพราะกรรม 

คอืการกระท�า เป็นเหตุทีจ่ะท�าให้เกดิผลต่างๆ ข้ึนมา ถ้าท�าดี  

ผลก็คือความสุขความเจริญก็จะตามมา ถ้าท�าชั่วท�าบาป

ท�ากรรม ผลก็คือความทุกข์ ความเสื่อมเสียก็จะตามมา 

เป็นหลักตายตัว ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้สอน

พระธรรมนี้ให้กับสัตว์โลกหรือไม่ก็ตาม กฎแห่งกรรม

ย่อมเป็นไปตามกฎของเขาอยู่อย่างน้ันมาตลอดเวลา 

ตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้สั่งสอนสัตว์โลก และหลังจาก

ที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว กฎแห่งกรรมนี้ 

ก็ไม่เปล่ียนแปลง ไม่มใีครสามารถล้มล้างกฎแห่งกรรมน้ีได้แม้กระทัง่ 

กาลเวลา ซึง่โดยปกติแล้วจะกลืนกินสัตว์ทัง้หลายไปหมด แต่มอีย่างเดียว 

ที่กาลเวลากลืนกินไม่ได้ ก็คือกฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมนี้ไม่ได้

เสือ่ม ไม่ได้หมดไปตามกาลตามเวลา สมัยทีพ่ระพุทธเจ้า

ทรงสัง่สอนเป็นอย่างไร ในสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้น 
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นี่คือสิ่งที่พวกเรามีความศรัทธา มีความเช่ือ จึงได้มาวัดเพื่อ 

มาสร้างกรรมดีท�าความดกัีน ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานกด็ ีการรกัษาศลี 

กด็ ีการปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิ เดนิจงกรม เจรญิปัญญากด็ ีการฟังเทศน์ 

ฟังธรรมกดี็ เป็นการสร้างความด ีเป็นกรรมด ีเป็นกุศลกรรม จะน�ามา 

ซึ่งความสุขและความเจริญทั้งในปัจจุบันชาติและในชาติที่จะตามมา 

ต่อไป เพราะใจนัน้ไม่ได้ตายไปกบัร่างกาย ใจมาอยูช่าตน้ีิเพราะมร่ีางกาย  

เมือ่ร่างกายนีแ้ตกสลายหมดไป ใจกไ็ปต่อ ไปสูช่าตใิหม่ ขึน้อยูก่บับญุ

กรรมที่ได้ท�าไว้ในชาตินี้และในชาติก่อนๆ ที่ยังไม่ได้ส่งผล ก็จะเป็น 

เหมอืนกบัลมพัดใจให้ไปเกิดทีส่งูบ้างทีต่�า่บ้าง ขึน้อยู่กบัลมทีพ่ดันัน้ว่า

เป็นลมชนิดใด เป็นกรรมชนิดใด ถ้าเป็นกรรมดีก็จะให้ไปเกิดในสุคติ 

ภพของมนษุย์ ของเทพ ของพรหม ของพระอรยิเจ้า ถ้าเป็นกรรมไม่ดี

เป็นบาป กรรมกจ็ะพดัให้ไปเกดิในทคุตใินอบาย คอืทีอ่ยูข่องเดรัจฉาน 

เปรต อสูรกาย และสัตว์นรกทั้งหลาย 

นี่คือหลักแห่งกรรมหรือกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรง 

สัง่สอนให้กบัพทุธศาสนกิชน และพวกเรากม็ศีรัทธาความเชือ่ เราจงึได้

มาวดักนัอย่างสม�า่เสมอ ขอให้เราปฏบิตัไิป อย่าท้อแท้ อย่าเบือ่หน่าย 
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อย่าเห็นคนอื่นที่เขาไม่ท�าความดีแล้วท�าให้เราเกิดความท้อแท้ คิดว่า 

ท�าไปแล้วไม่ได้ผลอะไร สู้ท�าแบบคนที่เขาท�าบาปจะดีกว่า ถ้าเราคิด

อย่างนีเ้รากจ็ะคดิแบบสัน้ๆ คอืคดิถงึผลทีไ่ด้ในระยะสัน้ เช่น คนทีท่�าบาป 

ท�ากรรม เขามักจะได้สิ่งที่เขาต้องการ เขาชอบใครเขาก็ไปเอามา

เป็นภรรยาเป็นสามีโดยที่ไม่ค�านึงว่าเขามีสามีหรือภรรยาแล้วหรือยัง  

เขาอยากจะได้อะไร ถ้าเขาหามาด้วยความสจุริตไม่ได้ เขาไปฉ้อโกงมา  

ไปลักขโมยมา เขาก็ได้สิ่งที่เขาต้องการ แต่น่ีเป็นสิ่งที่ได้ในระยะสั้น 

แต่ระยะยาวนั้นจะได้สิ่งที่เสียหายตามมา เพราะใจนั้นเมื่อตายแล้ว

ต้องไปใช้กรรมต่อ ผู้ที่ท�าบาปท�ากรรมจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ 

จะไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ จะไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้า  

มีแต่ผู้ที่รักษาศีล ๕ นี้ได้อย่างบริสุทธ์เท่านั้นที่จะสามารถไปได้ 

ผู้ที่ท�าบาปท�ากรรมจะไม่ได้กลับมา 

เกิดเป็นมนุษย์ จะไม่ได้ไปเกิดเป็น 

เทวดาบนสวรรค์ จะไม่ได้บรรลุเป็น

พระอริยเจ้า 
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ดังน้ัน ขอให้เรามองระยะยาว อย่ามองผลระยะสั้น เพราะว่า 

ผลระยะส้ันนี้ก็เป็นเหมือนกับน�้าตาลเคลือบยาขม เวลาอมไปใหม่ๆ 

มันก็หวานดี พอน�้าตาลที่เคลือบยาขมนั้นละลายหายไปหมดแล้วก็จะ 

เหลือแต่ความขม ฉนัใด ความทกุข์ทีถ่กูความสขุเคลอืบอยูก่เ็ป็นอย่างน้ัน  

ที่เกิดจากการท�าบาปท�ากรรม เวลาท�าบาปท�ากรรมแล้วได้ส่ิงที่ตน

ปรารถนาก็ดอีกดใีจ แต่ไม่นานหลังจากนัน้แล้วกจ็ะมคีวามทกุข์ใจตามมา  

มีความหวาดกลัว มีความหวาดระแวง อยู่ไม่เป็นสุข กลัวจะถูกจับไป

ลงโทษ เห็นต�ารวจเดินมาก็ตกใจกลัว ทั้งๆ ที่ต�ารวจก็ไม่รู้ว่าเราได้ไป

ท�าผดิกฎหมายมา แต่ใจนีม้นัจะเป็นเหมอืนกบัววัสนัหลงัหวะ มนัมแีผล 

อยู่ในใจ เวลาแมลงวนัมาแตะมาตอมนดิหน่อย มันกจ็ะมคีวามเจบ็ปวด 

ขึ้นมา นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการท�าบาป ได้ความสุขได้ความดีใจ 

ในชัว่ขณะทีไ่ด้มา พอหลงัจากนัน้แล้วกต้็องมาหวาดระแวง หวาดกลวั 

มคีวามว้าวุน่ขุ่นมวั ไม่มคีวามสขุ ดงันัน้ ขอให้เราพยายามท�าความดกีนั 

ต่อไป เห็นคนอื่นเขาฉ้อโกงก็อย่าไปฉ้อโกงตามเขา เห็นคนอื่นเขา

ประพฤติผิดประเวณีก็อย่าไปประพฤติผิดตามเขา เห็นคนอื่นเขาเสพ 

สุรายาเมาก็อย่าไปเสพตามเขา 



89

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ขอให้เรามองคนดีเป็นตัวอย่าง มองพระพุทธเจ้า  

มองพระสงฆ์สาวกของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย ท่านไม่ฆ่าสัตว์ 

ตัดชีวิต ไม่ลักทรัพย์ ไม่ฉ้อโกง ไม่ประพฤติผิดประเวณี  

ไม่พดูปดมดเทจ็โกหกหลอกลวง ไม่เสพสรุายาเมา ท่านจงึ 

เป็นผู้ประเสริฐ ท่านจึงเป็นผู้ท่ีน่าชื่นชม ยกย่อง นับถือ 

เล่ือมใส ศรัทธา ขอให้เรามองพระพทุธเจ้า มองพระอริยสงฆ์ 

อยู่เรื่อยๆ เราจะได้ไม่หลงทาง เราจะได้มีก�าลังใจที่จะท�า 

ความดีต่อไป ทีจ่ะละการกระท�าบาปทัง้หลาย ละอบายมขุ 

ต่างๆ นี่คือการเสริมศรัทธาให้เรามีมากขึ้น ถ้าเราเข้าหา

พระพุทธเจ้า หาพระธรรม หาพระสงฆ์แล้ว ศรัทธาของเราจะม ี

มากยิง่ขึน้ไปเรือ่ยๆ เพราะเมือ่เราได้เข้าหาพระพุทธเจ้า หาพระธรรม  

หาพระสงฆ์ เราก็จะได้ยินได้ฟังในเรื่องที่เป็นมงคลทั้งหลาย ไม่ว่า 

จะเป็นการคบบัณฑิตก็ดี การไม่คบคนพาลก็ดี น่ีเป็นส่ิงที่เราจะ

ได้ยินได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆ หรือเรื่องของหลักหรือกฎแห่งกรรมก็ดี  

ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟัง เราก็จะไม่รู้ และเราจะคิดว่าไม่มีกฎแห่งกรรม  

คิดว่าจะท�าอะไรก็ได้ ตายแล้วก็สูญ ไม่มีนรก ไม่มีสวรรค์ ที่จะต้อง
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ไปเกิด ไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรม ใช้อย่างมากก็ในชาตินี้ ถ้าโกงแล้ว

ถกูต�ารวจจบักเ็ข้าคกุเข้าตะรางไป ถ้าไม่ถกูจบักร็อดตวัไป พอตายไป

แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จบสิ้นไป

นี่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องตามหลักความจริง เพราะไม่ได้ยิน 

ได้ฟังความจรงิทีพ่ระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกได้รูไ้ด้เหน็กนั แล้วน�า

เอามาเผยแผ่สัง่สอนให้กบัสตัว์โลกทัง้หลาย ถ้าเป็นผูที้ไ่ด้ยนิได้ฟังกจ็ะ 

เป็นผูท่ี้มีหตูาสว่างขึน้ เป็นผูท้ีม่คีวามฉลาดมากขึน้ เป็นผูท้ีม่สีมัมาทฏิฐิ 

ความเห็นชอบ เห็นตามความเป็นจริง เห็นว่ากรรมมีจริง เห็นว่า 

นรกมีจริง สวรรค์มีจริง บาปมีจริง บุญมีจริง ตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ 

ต้องไปใช้เวรใช้กรรม นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก 

ทัง้หลายได้รูไ้ด้เหน็มา จงึได้น�าเอามาส่ังสอนพวกเราทีย่งัเป็นเหมอืนกบั 

ใจนี้เป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่ละเอียด

กว่าตาเนื้อของเราจะเห็นได้ 
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คนตาบอด ยังมองไม่เห็นนรก มองไม่เห็นสวรรค์ มองไม่เห็นบุญ  

มองไม่เห็นบาป มองไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิด เพราะใจน้ีเป็น

นามธรรม เป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าที่ตาเนื้อของเราจะเห็นได้ ตาเนื้อ

ของเราเหน็ได้เพยีงแต่ร่างกาย เห็นว่าร่างกายนีเ้กดิมาแล้ว

ก็แก่ ก็เจ็บ แล้วเด๋ียวก็ตายไป พอตายแล้วก็ไม่มีใครไป 

เอาเรือ่งเอาราวกบัคนตายอกีต่อไป ต่อให้ไปท�าผดิกฎหมาย 

กี่กระทงก็ตาม ก็จะไม่มีใครไปตามเอาเรื่องอีกต่อไป

เพราะถือว่าหมดสิ้นกันแล้ว จบแล้ว คนตายไปแล้วจะจับ

มาลงโทษไม่ได้ แต่น่ีเป็นเพราะว่าเห็นเพียงแต่ส่วนของ

ร่างกาย ไม่เห็นส่วนของใจที่เป็นตัวกระท�าที่แท้จริง 

ร่างกายนี้เป็นเหมือนกับคนใช้หรือลูกน้อง ใจนี้เป็น 

เจ้านาย เป็นผู้บงการ เป็นผู้สั่งการ เช่น ก่อนที่เราจะมาที่นี่ได้ 

ใจต้องสัง่ไปทีร่่างกายก่อนว่าวนันีม้าวดั เมือ่มคีวามคดิมคี�าสัง่แล้วกม็ี

การกระท�าทางร่างกาย มีการเตรยีมตัวหาข้าวหาของต่างๆ เตรียมการ

ให้พร้อม เมื่อพร้อมแล้วก็ออกเดินทางมา นี่คือใจที่เรามองไม่เห็นกัน  

ใจนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ใจกับกายนี้เป็นคนละส่วนกัน  
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เหมือนกับรถยนต์กับคนขับรถ เป็นคนละส่วนกัน ไม่ได้เป็นอวัยวะ 

อันหนึง่อนัเดียวกนั  เป็นสองส่วนแยกออกจากกนัอย่างชัดเจน ร่างกาย

เป็นอะไรกจ็ะไม่กระทบกับใจก็ได้ หรอืจะกระทบกไ็ด้ขึน้อยูกั่บใจเองว่า 

จะไปรับมันหรือไม่ ถ้าใจที่ฉลาด รู้จักแยกแยะใจออกจากร่างกาย  

ใจก็จะไม่รู้สึกอะไรกับร่างกาย ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วย จะเป็นอะไร  

ใจกเ็พียงรบัรูไ้ว้เท่านัน้ สักแต่ว่ารู ้รูว่้ากายน้ีเป็นอย่างน้ี รู้ว่ากายต้องแก่  

ต้องเจ็บ ต้องตาย เมือ่เกดิขึน้ใจกไ็ม่เดือดร้อนอะไร เหมอืนกบัคนขบัรถ  

เวลารถเสยี คนขบักไ็ม่ได้เดอืดร้อนอะไรกบัรถเสยี ไม่ได้ทกุข์ไปกบัรถเสยี  

เมื่อรถเสียก็เอาไปซ่อม ถ้ารถซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งมันไป ก็ไปหารถคันใหม่ 

นี่คือกายกับใจเป็นอย่างนี้ เม่ือร่างกายตายไป ใจก็ไปข้างหน้า

ต่อไป จะไปดีไปชั่ว ไปสูงไปต�่า ก็อยู่กับบาปบุญที่ได้ท�าไว้ เหมือนกับ 

ดวงวิญญาณท่ีออกจากร่างจะไป

สู่สุคติได้ต้องมีศีลเป็นเครื่องพาไป 

ท�าบุญให้ทานอย่างเดียวนั้นไม่พอ
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พวกเราที่ได้มาเกิดในชาตินี้ ใจของเราเมื่อแยกออกจากร่างกาย 

ในชาติก่อนก็มาหาที่เกิดใหม่ ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะว่าได้เคย

รักษาศีล ๕ ไว้ นี่เป็นอานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ “สีเลนะ สุคะติง  

ยนัต”ิ ศลีเป็นเหตุทีจ่ะน�าพาไปสูส่คุต ิสคุตน้ีิไม่ได้ไปเพราะมคีนภาวนา

ให้เราไป เช่น เวลาตายแล้วคนเขากพ็ดูว่า "ขอให้ไปสู่สุคติเถดิ" การพดู 

อย่างนั้น การขออย่างนั้น ไม่ได้เป็นเหตุที่จะท�าให้ดวงวิญญาณน้ัน 

ไปสูสุ่คต ิดวงวญิญาณทีอ่อกจากร่างจะไปสูส่คุตไิด้ต้องมศีลีเป็นเคร่ือง

พาไป ท�าบุญให้ทานอย่างเดียวนั้นไม่พอ ท�าบุญให้ทานไม่ใช่เป็นเหตุ

ทีจ่ะท�าให้ไปเกดิในสคุต ิการท�าบุญให้ทานเป็นการสะสมทรพัย์สมบตัิ

ข้าวของเงินทอง แต่ถ้าไปเกิดในที่ไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง  

กจ็ะยังไม่ได้รบัอานสิงส์ของการท�าบญุให้ทาน นอกจากว่าถ้าไปเกดิแล้ว  

เช่น ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน เพราะว่าไม่ได้รักษาศีล มีแต่ท�าบุญให้ทาน 

อย่างเดียว ถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉาน เช่น เป็นสุนัข เป็นแมว หรือ 

เป็นนก กจ็ะเป็นสตัว์ทีม่รีปูร่างหน้าตาสวยงามน่ารัก กเ็ป็นทีอ่ยากจะได้ 

ของคนทีเ่ขามฐีานะมเีงนิมทีอง เขากจ็ะซือ้เอาไปเลีย้งเป็นลกู  เพราะ

คนบางคนไม่มีลูกก็เลยเลี้ยงสุนัขสวยๆ แทน เลี้ยงอย่างดีเหมือนกับ 

เลี้ยงลูก นี่เป็นเพราะอานิสงส์ที่ได้จากการท�าบุญให้ทานอย่างเดียว  
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แต่ไม่รักษาศีล จึงไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าได้รักษาศีลด้วย 

ท�าบุญให้ทานด้วย ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ และมีรูปร่างหน้าตา

สวยงาม มีสมบัติข้าวของเงินทอง ถ้าไม่มีเอง ก็จะมีคนที่เขาชื่นชม

ยินดีในความสวยงามก็จะเอาไปเลี้ยงดูให้ 

ดังนั้น เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อในกฎแห่งกรรม 

อย่าไปเชื่อพวกตาสีตาสาชาวบ้านต่างๆ ที่เขาบอกว่า  

บาปไม่ม ีบญุไม่ม ีท�าดีไม่ได้ด ีท�าชัว่ได้ดมีีถมไป นีเ่ป็นค�าสอน 

ของชาวบ้านของตาสีตาสา เพราะเขาเห็นเพียงแต ่

ร่างกาย เขากเ็หน็อย่างนัน้จรงิๆ เขาเหน็คนโกงแล้วได้ดกีม็เียอะแยะไป  

โกงแล้วได้เป็นนายกก็มี ได้เป็นรัฐมนตรีก็มี ได้เป็น ส.ส. ก็มี แต่นี่ 

เวลารักษาศีลนี้จะรู้สึกว่าล�าบากใจ

ทกุข์ใจ เพราะว่าใจนีไ้ม่อยากจะรกัษา 

ต้องต่อสู้กัน แต่เวลาได้รักษาแล้ว 

ใจก็จะสบาย
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ไม่ใช่เป็นผลของบญุของบาป อนันีม้นัเป็นผลของการฉ้อโกง คนเราน้ัน 

การกระท�ามันมีอยู่ ๒ ส่วนด้วยกัน ส่วนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น 

ฉ้อโกงแล้วก็ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ นั่นก็เป็นผลอย่างหนึ่ง แต่ผลที่ 

ทางศาสนาสอนนี้ไม่ได้เน้นไปที่ตรงนั้น แต่เน้นไปที่จิตใจเป็นหลัก  

ผลที่จิตใจจะต้องรับคือความสุขหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นภายในใจ 

และภพชาติที่จะตามมาต่อไปว่าจะเกิดในภพที่สูงหรือในภพที่ต�่า จะมี 

ความสุขหรือมีความทุกข์ เรื่องของกรรมอยู่ตรงนี้ อย่าไปดูผลที่

ไม่ใช่ผลที่แท้จริง เช่น ข้าวของเงินทองต่างๆ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  

ท่ีเราได้มา เพราะสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริง มีแต่ 

เป็นความสุขแบบที่เคลือบความทุกข์เอาไว้ หุ้มห่อความทุกข์เอาไว้ 

เหมอืนกบัน�า้ตาลทีเ่คลือบยาขม ความสขุจากลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ น้ี 

จะสขุเพยีงเดีย๋วเดยีว เวลาได้มากด็อีกดใีจ หลงัจากนัน้กเ็กดิความหวิ 

เกิดความอยาก เกิดความต้องการอีก เกิดความห่วง เกิดความกังวล  

เกิดความเสียดายอาลยัอาวรณ์เวลาทีจ่ะต้องสญูเสยีมนัไป เป็นความทกุข์ 

ทั้งนั้น ความสุขมีนิดเดียว ต่างจากการที่รักษาศีล เวลารักษาศีลนี ้

จะรูสึ้กว่าล�าบากใจทกุข์ใจ เพราะว่าใจนีไ้ม่อยากจะรกัษา ต้องต่อสูก้นั  

แต่เวลาได้รักษาแล้วใจก็จะสบาย เช่น เห็นของอยู่ชิ้นหนึ่งอยากจะได้ 
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แต่ไม่ใช่เป็นของเรา เจ้าของเขาเผลอวางไว้ ในใจก็ต่อสู้กันแล้วว่า

อยากจะได้ หยบิมาเลยดไีหม ได้มาแล้วจะมคีวามสขุนะ แต่อกีใจหนึง่

กค็ดิว่าเอามาแล้วมนัมคีวามสขุเดีย๋วเดยีว แล้วเดีย๋วก็ต้องหวาดระแวง 

กลัวว่าเจ้าของเขาจะรู้เข้าทีหลัง หรือคนอื่นเห็นแล้วไปบอกเจ้าของ  

กจ็ะถกูเขามาทวง ถกูเขามาจบัเอาไปเข้าคกุเข้าตะราง พอคดิอย่างนัน้ได้ 

กเ็ลยตดัสินใจไม่เอาดกีว่า ถงึแม้ว่าจะเสยีใจทีไ่ม่ได้สิง่ทีต่นอยากจะได้  

ไม่มีความสุข แต่ก็เดี๋ยวเดียว แต่กลับจะมีความสุขสบายใจตามมา

ทหีลงั คอืไม่ต้องหวาดระแวง ไม่ต้องกลวัว่าจะมีใครมาด่า มาว่า มาจับ 

ไปลงโทษ นี่คือเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้ คือเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจ 

ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่จะได้มาหรือไม่ 

จึงขอให้เราเชื่อในส่ิงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและดูที่ใจของ

เราเป็นหลกั ดถูงึอนาคตทีใ่จของเราจะต้องไปใช้เวรใช้กรรมเป็นหลกั  

จะไปตกนรกหรอืจะไปขึน้สวรรค์ จะกลบัมาเกดิเป็นมนษุย์หรอืกลบัมา 

เกดิเป็นเดรจัฉาน นีค่อืผลของบญุกรรมทีจ่ะตามมาต่อไปอย่างแน่นอน  

ไม่มีใครหักห้ามได้และลบล้างไม่ได้ด้วย ท�าบาปท�ากรรมแล้วไปล้าง

กรรมเก่าไม่ได้ เช่น บางคนคิดว่าสะเดาะเคราะห์ได้ เวลาชีวิตตกต�่า 
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กไ็ปท�าบญุสะเดาะเคราะห์กนั การท�าบญุนีก้เ็ป็นสิง่ทีด่ ีแต่จะไม่สามารถ 

ไปลบล้างบาปกรรมที่ได้ท�าไว้ในอดีตได้เพราะมันผ่านไปแล้ว กรรม 

ทีท่�าไปแล้วมนัอยูท่ีเ่มือ่วานนี ้แล้วไม่มใีครกลบัไปทีเ่มือ่วานนีไ้ด้ มแีต่ 

วันนี้ท่ีเราจะท�ากรรมที่ดีได้ ไม่ท�าบาปได้ เช่น ถ้าเรากลัวที่จะต้อง 

ใช้บาปใช้กรรม วนัน้ีเรากอ็ย่าไปท�าบาป เรากไ็ม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์ 

ในภายหลัง เพราะสะเดาะเคราะห์ก็ท�าอะไรไม่ได้

จึงขอให้เราจงมีความแน่วแน่ต่อกฎแห่งกรรม แล้วพยายาม

ประพฤตปิฏิบตัติัวเราเองให้อยูใ่นกรอบทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนให้เรา

ปฏิบัติ คือให้เราท�าความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม ให้เราละการกระท�า 

บาปทัง้ปวง และให้เราช�าระจติใจให้สะอาดบริสุทธิ ์เพราะสิง่ทีท่�าให้ใจ

ไม่บรสิทุธิน์ีแ้ลเป็นต้นเหตุทีท่�าให้ใจคดิไปในการท�าบาป เช่น ความโลภ  

การช�าระใจของเรา ต้องใช้ปัญญา  

ใช้ธรรมะสอนใจเราอยู่เรื่อยๆ แล้ว

เราจะไม่หลง ไม่โลภ ไม่โกรธ
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ความโกรธ ความหลง นีจ้ะท�าให้ใจเราคดิไปในทางทีไ่ม่ด ีเวลามคีวามโลภ 

ก็จะคิดหามาด้วยวิธีการต่างๆ เวลามีความโกรธก็จะคิดระบาย

ความโกรธด้วยวิธีการต่างๆ ที่ไม่ดี เวลามีความหลงก็เช่นเดียวกัน  

ก็จะคิดไปท�าในสิ่งที่เสียหาย เช่น คนที่เห็นผิดเป็นชอบ เวลามี 

ความทกุข์มากๆ กค็ดิว่าฆ่าตวัตายแล้วจะดบัความทกุข์ได้  

นี่ก็เป็นความคิดที่ผิด คิดไปแล้วท�าไปแล้วก็ไม่ได้ท�าให้

ความทุกข์มันดับไป แต่กลับท�าให้ความทุกข์มีมากยิ่งขึ้น 

เพราะความทุกข์นั้นอยู่ที่ใจ ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ร่างกาย

ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ ไปฆ่ามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร ไม่ได้

ท�าให้ความทกุข์ในใจมนัหมดไปได้ ความทุกข์ในใจมนัเกดิ 

จากกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ้าอยาก

จะให้หายทุกข์ ก็จะต้องก�าจัดความโลภ ความโกรธ 

ความหลง เช่น เวลาเสียใจจนกระท่ังคิดฆ่าตัวตาย ก็ต้องสอนใจ 

ว่าเพราะเราไปหลงไปยดึไปติดกบัส่ิงนัน้สิง่น้ี คนน้ันคนน้ี พอสิง่น้ันสิง่น้ี  

คนนั้นคนนี้จากเราไป เราก็เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่อีกต่อไป  

เราต้องสอนว่าเม่ือก่อนเราไม่มีส่ิงนั้นสิ่งน้ี คนน้ันคนน้ี เราก็อยู่ได้  

แล้วหลงัจากทีส่ิง่นัน้สิง่นีห้รอืคนนัน้คนนีจ้ากเราไปแล้ว กย็งัมสีิง่นัน้สิง่นี้  
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คนนัน้คนนีใ้หม่ให้เราอยูไ่ด้อกี ถ้าเรายงัไม่เขด็ เรากห็าใหม่ได้ หรอืว่า 

ถ้าเราเข็ดแล้ว เราก็อยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ ดูพระพุทธเจ้าเป็น

ตัวอย่าง ดูพระอริยสงฆ์เป็นตัวอย่าง ท่านก็อยู่คนเดียว ท่านก็มี 

ความสุขได้ และมีความสุขมากกว่าเราเสียด้วยซ�้าไป เป็นความสุข 

ที่เลิศที่ประเสริฐ เป็น ปรมัง สุขัง เป็นบรมสุข เป็นความสุขที่ไม่มี

ความเสื่อมคลาย เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลย 

นี่คือการช�าระใจของเรา ต้องใช้ปัญญา ใช้ธรรมะสอนใจเรา 

อยูเ่รือ่ยๆ แล้วเราจะไม่หลง ไม่โลภ ไม่โกรธ เมือ่ไม่โลภ ไม่หลง ไม่โกรธ  

ใจก็จะไม่ส่ังการให้ร่างกายไปท�าบาปท�ากรรม จะสั่งให้ท�าแต่ความดี 

เช่น วันนี้ใจก็สั่งให้เรามาท�าความดีกัน เพราะใจของเรานั้นได้ควบคุม

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ของเราไว้ไม่ให้มันออกมาเพ่นพ่าน 

มันจึงไม่ได้สั่งให้เราไปเล่นการพนัน ไปเข้าบ่อน ไปเสพสุรายาเมา 

จึงขอให้เราพยายามประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรง 

ส่ังสอน โดยเฉพาะอย่างยิง่การช�าระใจของเรา คอืความโลภ ความโกรธ  

ความหลงนี ้ขอให้เราหมัน่ท�าอยูเ่ร่ือยๆ พยายามต่อสูก้บัมนั เวลาโลภ 
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ก็อย่าไปโลภตาม เวลาโกรธก็อย่าไปโกรธตาม เวลาหลงก็อย่าไป 

หลงตาม ถ้าไม่รู้จักวิธี ก็ขอให้ฟังเทศน์ฟังธรรมไปเรื่อยๆ แล้วจะรู้จัก

วิธีต่อสู้กับความโลภ ความโกรธ ความหลง

จึงขอให้ท่านจงมีความแน่วแน่เชื่อม่ันต่อกฎแห่งกรรมและ 

ด�าเนินชีวิตอยู ่ในกรอบของพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า  

แล้วความสุขและความเจริญทั้งหลายก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไป

อย่างแน่นอน การแสดงก็เหน็ว่าสมควรแก่เวลา จงึขอยตุไิว้เพยีงเท่านี้ 
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๒๖
วันพระ วันชำ ระใจ

๒�ธันวาคม�๒๕๕๐

ธ ร ร ม ะ ใ น ศ า ล า
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ตลอดระยะเวลาหกวันเจ็ดวันที่ผ่านมา 

ใจของเราต้องไปเปรอะเปื้อนกับมลทินต่างๆ 

เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

เมื่อถึงเวลาวันพระ เราก็จะได้ใช้เวลานี้มาก�าจัดมาช�าระ 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้เบาบางลงไป 

เพื่อเราจะได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายใจ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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วนันีเ้ป็นวนัพระ วนัธรรมสวนะ วนัฟังธรรม วนัทีพ่ทุธศาสนกิชน

ผู้มีจิตที่มีความศรัทธาอันแน่วแน่ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจ

ท่ีพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติ

อย่างสม�่าเสมอ นั่นก็คือให้ท�าความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม ให้ละบาป

ทั้งปวง และช�าระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ก�าจัดความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใจ เพราะความโลภ ความโกรธ  

ความหลง เป็นเหตุที่จะน�ามาซึ่งความเศร้าหมอง ความไม่สบายใจ 

และการช�าระกจ็ะเป็นการท�าให้ความเศร้าหมองนัน้เบาบางลงไปและ

หมดไปได้ในที่สุด 

พระบรมศาสดาจึงได้บัญญัติวันพระไว้ให้ส�าหรับ

พุทธศาสนิกชนได้มีวันที่จะได้มาช�าระมาท�าความสะอาด

จิตใจ เหมือนกับทางโลกที่เขาก็มีวันหยุดการท�างานให้

อาทติย์ละ ๒ วนั คอืวนัเสาร์และวนัอาทติย์ เพือ่จะได้มเีวลา

ท�าภารกิจส่วนตัวทางบ้าน เช่น ท�าความสะอาดบ้าน ซักเสื้อผ้า 

ต่างๆ ให้สะอาด เพราะถ้าไม่มีเวลาแล้ว ถ้าจะต้องใส่เสื้อผ้าที่สกปรก  

อยูใ่นบ้านทีส่กปรก กจ็ะมคีวามรูส้กึไม่สบาย แต่ถ้ามเีวลาได้หยดุจาก 



106

การท�างาน ได้มาซักเสื้อผ้า ได้ท�าความสะอาดบ้านช่อง ก็จะท�าให้อยู่

อย่างสุขอย่างสบาย ใจของเราก็เป็นเหมือนกับเสื้อผ้า เป็นเหมือนกับ

บ้านช่องเหมือนกัน ตลอดระยะเวลา ๖ วัน ๗ วันที่ผ่านมา ใจของเรา 

ก็ต้องไปเปรอะเปื้อนกับมลทินต่างๆ เช่น ความโลภ ความโกรธ  

ความหลง เม่ือถึงเวลาวันพระ เราก็จะได้ใช้เวลาน้ีมาก�าจัดมาช�าระ

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้เบาบางลงไป เพื่อเราจะได้อยู่

อย่างสุขอย่างสบายใจเช่นเดียวกัน

ดังนั้น การมาวัดในวันพระจึงเป็นส่ิงที่จ�าเป็นอย่างย่ิง 

ส�าหรับจติใจ ถ้าเราต้องการให้ใจของเราอยู่อย่างสขุอย่าง 

สบาย ไม่ทกุข์ไม่วุน่วาย ไม่เศร้าหมอง ไม่เศร้าสร้อยหงอยเหงา 

กับเรื่องราวต่างๆ เราก็ต้องหมั่นช�าระใจของเราอย่าง 

สม�า่เสมอ อย่างน้อยอาทติย์หนึง่ก ็๑ คร้ัง นีเ่ป็นอย่างน้อย  

แต่ถ ้าเป ็นไปได ้ก็ควรจะช�าระให ้มากขึ้นไปกว ่านั้น  

ถ้าไม่มีเวลามาวัด ก็ช�าระที่ไหนก็ได้ เราอยู่ที่ไหนเวลาใด 

ที่เราท�าความดี ที่เราต่อสู้แล้วก็ชนะความโลภ ความโกรธ  

ความหลงได้ ในเวลานัน้เราก็จะได้ช�าระใจของเราเช่นเดยีวกนั  
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เพยีงแต่ว่าวนัทีม่าวดั เช่น วนัพระนี ้จะมีโอกาสได้ช�าระได้มากเพราะ 

มเีหตมีุปัจจยัทีเ่กือ้หนนุให้เราได้ช�าระกนัอย่างเตม็ที ่แต่ไม่ได้หมายความว่า 

การช�าระใจนี้จะต้องอยู่ที่วัดแห่งเดียวเท่าน้ัน การช�าระใจน้ีสามารถ

ช�าระได้ทุกที่ทุกเวลา ขอให้เราต้ังใจหรือมีความรู้สึกตัวว่าเราก�าลัง

จะท�าอะไรอยู่ ถ้าก�าลังท�าในสิ่งที่จะสร้างให้ใจของเราเกิดความ 

เศร้าหมองขึ้นมา คือมีความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี หรือความหลงก็ดี  

เราก็ต้องระงับเสีย อย่าไปโลภ อย่าไปโกรธ อย่าไปหลง ถ้าเรา 

ระงับได้ก็เท่ากับเราได้ช�าระกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่สร้างความทุกข์

สร้างความวุน่วายใจนัน้ให้เบาบางลงไป จงึไม่ควรจะรอเพยีงแต่วนัพระ

เท่านัน้ทีเ่ราจะมาละความโลภ ความโกรธ ความหลง ด้วยการให้ทาน 

ด้วยการรักษาศีล ด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรม ด้วยการปฏิบัติธรรม  

ใจของเราที่มีความมืดบอดของ

ความหลงครอบง�าจติใจ กต้็องอาศยั 

แสงสว่างแห่งธรรม เพื่อท�าให้เรา

ได้เห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง 
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แต่เราควรจะท�าอยูเ่รือ่ยๆ ตลอดเวลา ถ้าเรามสีตดิใูจของเราอยูเ่สมอ 

เราจะมีโอกาสได้ช�าระใจเราอยู่เรื่อยๆ เพราะใจของเราน้ีจะสร้างสิ่ง

ที่เป็นมลทิน สิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง คือความโลภ ความโกรธ  

ความหลง ของเราอยู่ตลอดเวลา เราก็ต้องพยายามที่จะช�าระมันด้วย

การศึกษาท�าความเข้าใจว่าความหลงน้ีคืออะไร เพราะความหลงน้ี 

เป็นเหตทุีจ่ะท�าให้เราเกดิความโลภ และกจ็ะท�าให้เราเกดิความโกรธ 

ตามมา ถ้าเรารูว่้าความหลงนีเ้ป็นอย่างไร แล้วเรารูจั้กวธีิแก้ความหลงได้  

ต่อไปเราก็จะไม่มีความโลภ เราก็จะไม่มีความโกรธ 

ความหลงนีเ้ปรยีบเหมอืนกบัความมดืบอด เปรียบเหมอืนกบัเวลา

ทีเ่ราอยูใ่นสถานทีม่ดืไม่มแีสงสว่าง เราจะไม่สามารถมองเหน็ส่ิงต่างๆ 

ที่มีอยู่ในสถานที่น้ันได้ แต่ถ้าเรามีแสงสว่าง มีไฟฉาย หรือมีเทียน  

หรอืมไีฟฟ้า พอเราเปิดข้ึนมา เราก็จะเหน็สิง่ต่างๆ ทีอ่ยูใ่นสถานทีน่ัน้ได้  

ฉันใด ใจของเราที่มีความมืดบอดของความหลงครอบง�าจิตใจก็ต้อง

อาศยัแสงสว่างแห่งธรรมเพ่ือท�าให้เราได้เหน็สิง่ต่างๆ ตามความเป็นจรงิ  

ถ้าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรม คือพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

เราก็จะมองไม่เห็นส่ิงต่างๆ ตามความเป็นจริง จะเห็นกลับตาลปัตร 
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เห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ดังน้ัน พระพุทธเจ้าจึงต้อง 

แสดงความหลงให้เราเข้าใจว่าคืออะไร ความหลงนั้นท่านทรง 

แสดงว่าคือเห็นสิ่งที่ เที่ยงในสิ่งที่ไม ่เที่ยง เห็นสิ่งที ่

เป็นทกุข์ว่าเป็นสขุ เหน็สิง่ทีไ่ม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา 

ว่าเป็นตัวตน เป็นตัวเราเป็นของเรา เพราะเมื่อเราเห็น 

สิ่งเหล่านี้อย ่างนี้ก็จะท�าให ้เราเกิดความโลภขึ้นมา  

อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เพราะไม่เห็นความไม่เที่ยงของ 

สิ่งต่างๆ ที่เราอยากได้ ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นจะต้อง 

มีการเปลี่ยนแปลงไป จะต้องมีการเสื่อมไป จะต้องมีการ 

เวลาเราเหน็อะไรแล้วเกดิความอยากได้ 

ขึ้นมา เราต้องใช้เหตุผลถามตัวเราเอง

ว่าสิง่ทีเ่ราอยากได้นัน้มคีวามจ�าเป็นต่อ

การด�ารงชพีหรอืไม่ ถ้าไม่มีความจ�าเป็น 

ก็ไม่ควรที่จะเอามา
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สญูเสยีไปในทีส่ดุ เราจะไม่เหน็กนั นีเ่รยีกว่าการเห็นความ

เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยง เวลาเรามองอะไร เราเห็นอะไร เราก็เกิด

ความยินดีอยากจะได้ขึ้นมา เช่น เห็นข้าวของต่างๆ ที่เขาโฆษณาขาย

ตามสื่อต่างๆ พอเราเห็นแล้วเราก็อยากได้ ทั้งๆ ที่เราไม่เคยคดิเลยว่า 

เราไม่มสีิง่นัน้เรากอ็ยูไ่ด้ ก่อนทีเ่ราเห็นสิง่นีเ้รากอ็ยูม่าได้ มีความสุข  

แต่พอเห็นแล้วเกดิความชอบขึน้มา กเ็กิดความโลภตามมากอ็ยากจะได้  

แล้วถ้าไม่ได้ก็เกิดความเสียใจ เกิดความโกรธขึ้นมา เช่น อยากจะได้

อะไรแล้วไปขอเงินพ่อแม่ หรือแฟน หรือสามีหรือภรรยา เพื่อจะเอา

ไปซื้อในสิ่งที่ตนอยากจะได้ แต่ไม่ได้ดังใจหมายก็จะเกิดความเสียใจ 

เกดิความโกรธขึน้มา เมือ่เกิดความโกรธแล้วก็จะพาให้ไปพดูไปท�าใน

สิ่งที่เสียหายตามมา นี่คือลูกโซ่ที่เกิดจากความหลง 

เราจึงต้องพยายามสอนใจเราให้ฉลาด ให้รู้ทันความหลง เวลาเรา 

เหน็อะไรแล้วเกดิความอยากได้ขึน้มา เราต้องใช้เหตุผลถามตัวเราเอง 

ว่าส่ิงท่ีเราอยากได้นั้นมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีพหรือไม่ ถ้าไม่มี

ความจ�าเป็นก็ไม่ควรที่จะเอามา เพราะมันจะไม่ได้ให้ความสุขกับเรา

อย่างแท้จรงิ มนัจะให้ความทุกข์กบัเราในภายหลัง เวลาเราได้มาใหม่ๆ 
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เราจะดีอกดีใจ แต่พอเวลาผ่านไปสักระยะหน่ึง พอส่ิงน้ันเปล่ียนไป

หรือเสียไป เราก็เกิดความเสียใจ เกิดความทุกข์ขึ้นมา เช่น เราเห็น 

ของช้ินหนึ่ง เช่น โทรศัพท์มือถือราคาแพงๆ เห็นว่าเขาสามารถ 

ท�าอะไรได้หลายอย่างก็อยากได้ ก็อุตส่าห์เอาเงินที่หามาได้ด้วย 

ความยากล�าบากนีไ้ปซือ้มา ทัง้ๆ ทีไ่ม่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องมโีทรศพัท์

มือถือนั้นเราก็อยู่ได้ เม่ือก่อนเราก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือเราก็อยู่กันได้ 

เวลาจะโทรศัพท์ก็เอาเหรียญไปหยอดตามตู้โทรศัพท์สาธารณะต่างๆ 

เราก็โทรศัพท์ติดต่อกันได้ แต่พอสมัยนี้มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถ 

ท�าอะไรต่างๆ ได้หลากหลาย พอเห็นแล้วก็เกิดกิเลสเกิดความโลภ 

ขึ้นมา ถ้าเราถามตัวเราเองสักหน่อยว่าจ�าเป็นไหม ถ้าเรามีสติรู้ทัน 

ในตอนนัน้ ถ้าเรารูว่้ามันไม่จ�าเป็น เรากไ็ม่ต้องซือ้มนัมา เมือ่เราไม่ซือ้มา  

เรากจ็ะตดัปัญหาทีจ่ะตามมาได้ ปัญหาทีเ่กดิจากความห่วง ความกงัวล 

เวลาเรามีของแพงๆ ไว้ใช้ เราก็ต้องคอยดูแลรักษา ถ้าเกิดเราเผลอ 

วางไว้ท้ิงไว้ท่ีไหน เรากจ็ะเกดิความตกใจ เกิดความเสยีดายเสยีใจขึน้มา  

แล้วยิ่งถ้ามันหายไปก็ยิ่งจะเสียใจใหญ่ ในขณะที่มีมันเราก็ต้องคอย

ดูแลรักษามัน ต้องคอยเฝ้ามัน มันก็เป็นความทุกข์ เพราะมันไม่ได้

เป็นส่ิงท่ีเท่ียงแท้แน่นอนนัน่เอง ไม่รูว่้ามนัจะจากเราไปเมือ่ไหร่ ไม่รูว่้า 
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มันจะเสียเม่ือไหร่ แทนที่จะเป็นความสุขก็เลยกลายเป็นความทุกข์ 

ขึ้นมา แล้วไม่นานสักวันหนึ่งมันก็ต้องเสีย มันก็ต้องจากเราไป มันก็

ไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริง ถ้าเราสอนใจเราเสมอว่าเวลาเราเห็นอะไร 

ถามว่ามนัดจีรงิหรอืไม่ ให้ความสุขกับเราจริงหรือไม่ หรือให้ความทกุข์ 

กับเรามากกว่า มันจะอยู่กับเราเสมอไปหรือเปล่า มันจะเป็นเหมือน

อย่างท่ีเราซื้อมาตั้งแต่วันแรกหรือเปล่า มันจะเป็นของเราที่แท้จริง 

หรือไม่ ถ้าเราถามค�าถามเหล่านี้แล้ว ก็เท่ากับเราก�าลังแก้ปัญหาของ

ความหลง พอเราถามแล้วเราก็จะเห็นว่ามนัไม่เทีย่งนะ มันเป็นทกุข์นะ  

มันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริง พอเราเห็นอย่างนั้นเราก็จะได้ระงับ

ดับความอยากได้ เก็บเงินไว้ดีกว่า เงินทองที่หามาด้วยความยาก

ถ้าเราต้องการให้ใจของเรามีความ

ต้องการความอยากให้น้อยลงไป  

ให้มีความอิ่มมีความพอมากขึ้นไป 

เราต้องเสียสละ
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ล�าบาก เก็บไว้ใช้ในสิ่งที่จ�าเป็นดีกว่า เพราะชีวิตของเรายังต้องอยู่ไป

อีกระยะหนึ่ง เรายังต้องอาศัยส่ิงต่างๆ ที่จ�าเป็น เช่น ยารักษาโรค 

อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ถ้าเราไม่มีเงินทอง เราก็จะล�าบากล�าบน

นีค่อืวธิสีอนใจให้หายจากความหลง เมือ่หายจากความหลง

แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมีความทุกข์ เราจะได้ไม่มีความโลภ

ทีจ่ะไปหาสิง่น้ันสิง่นี ้ไปหาคนนัน้คนน้ีมา เพราะหามาแล้ว 

แทนที่จะมีความสุขก็กลับกลายเป็นความทุกข์ตามมา  

เช่น เราอยู่คนเดียว เราก็เกิดความหลงคิดว่าถ้ามีคู่ครองแล้วจะท�าให้ 

เราอยู่มีความสุข แต่เราไม่เคยคิดว่าความสุขที่มานั้นก็มีความทุกข์ 

แถมมาด้วย พอเวลาเราได้คูค่รองแล้ว เรากต้็องมคีวามทกุข์กบัคูค่รอง 

ของเรา เรากอ็าจจะต้องทะเลาะกันบ้าง มคีวามเหน็ไม่ตรงกนักท็ะเลาะกนั  

หรอืถ้าเขาจากเราไปกะทนัหนั เรากต้็องเสียอกเสยีใจ น่ีเป็นความไม่เทีย่ง  

ความไม่ใช่เป็นสมบตั ิหรอืตวัตน หรอืเป็นของๆ เราอย่างแท้จรงิ และ 

ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จรงิ ถ้าเรามปัีญญาแล้วเราจะอยูค่นเดยีว 

ดกีว่า แต่การจะอยูค่นเดยีวได้นัน้เราก็ต้องมวีธิ ีเพราะการจะอยูค่นเดยีว 

ได้นัน้กต้็องมกีารท�าให้ใจของเรานัน้มีความพอใจ ความพอใจทีจ่ะเกดิขึน้ 
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กค็อืเราต้องให้อาหารใจ เราต้องท�าความดต่ีางๆ เพราะการท�าความดนีี ้

จะท�าให้จิตใจของเรามีความสุขใจ มีความพอใจ เช่น วันนี้ญาติโยม

มาท�าความดีกัน มาท�าบุญ มารักษาศีล มาภาวนา นี่คือวิธีที่จะท�าให้

ใจของเรานี้มีความสุขมีความพอใจที่จะอยู่ตามล�าพังได้ แต่ถ้าเรา

ไม่ท�าความดีเลย ใจของเราก็จะถูกความหลงน้ีคอยหลอกคอยล่ออยู่

เรื่อยๆ เวลาใดที่เราเผลอรู้ไม่ทัน มันก็จะหลอกให้เราหลงไปอยากได้

สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากได้คนนั้นคนนี้มาเป็นสมบัติ 

ดังนั้น เราจึงต้องพยายามท�าความดีตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรง

ส่ังสอนให้เราท�ากัน คือให้เรามีการให้ทานอยู่อย่างสม�่าเสมอ เรามี

เงินทองมีของใช้ที่เหลือเฟือที่ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องเก็บไว้ เราก ็

น�าเอาไปแจกจ่ายให้กับผู้อื่น เพราะเมื่อเราท�าแล้วจะท�าให้ใจของ

เรามีความสุข มีความอิ่ม มีความพอ แต่ถ้าเราเอาเงินที่มีเหลือใช้นี้ 

ไปซือ้ของฟุม่เฟือย ไปซือ้ของทีไ่ม่จ�าเป็น มนักจ็ะท�าให้ใจเรามคีวามหวิ 

มีความต้องการมากขึ้น แทนที่จะมีความอิ่มกลับมีความอยาก เพราะ

เมื่อซื้ออะไรมาแล้ว ต่อไปก็อยากจะซื้อใหม่อีก ซ้ือของมาวันน้ีก็มี 

ความสุขมีความดีอกดีใจไปชั่วระยะหนึ่ง แล้วพออีกไม่กี่วันก็เกิด 
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ความอยากจะซื้อของใหม่อีกแล้ว พอเห็นเขาโฆษณาทางสื่อต่างๆ  

ก็อยากได้อีก เพราะใจนี้จะไม่ได้อิ่มไม่ได้พอด้วยการท�าตาม 

ความต้องการของใจ ยิ่งท�าตามความต้องการมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสร้าง

ความต้องการให้มีมากยิ่งข้ึนไปเรื่อยๆ พอได้คืบก็อยากจะได้ศอก 

พอได้ศอกกอ็ยากจะได้วา นีค่อืความต้องการของใจเป็นอย่างนี ้มนัจะ 

ไม่ลดน้อยลงไป แต่จะมีเพิ่มมากข้ึนไปเรื่อยๆ ถ้าเราต้องการให ้

ใจของเรามีความต้องการความอยากให้น้อยลงไป ให้มีความอิ่ม 

มีความพอมากขึน้ไป เราต้องเสยีสละ เราต้องสละสิง่ทีเ่รามอียู่ แทนที่

จะเอาเงินที่เรามีเหลือใช้นี้ไปซื้อของต่างๆ ที่ไม่จ�าเป็น เราก็เอาไป

ท�าบุญให้ทาน ถ้าท�าอย่างนี้เรื่อยๆ แล้ว ใจของเราจะมีความอยาก

อย่าไปเสียดายกับสมบัติข้าวของ

เงินทองต่างๆ สิ่งต่างๆ เหล่าน้ี 

มนัไม่มคีณุค่ากับจติใจ สิง่ทีม่คีณุค่า 

กับจิตใจก็คือบุญและกุศล 
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ความต้องการน้อยลงไปเรื่อยๆ จะมีความอิ่มมีความพอมากขึ้นไป

เรือ่ยๆ เมือ่มีความอยากความต้องการน้อยลงไป กจ็ะท�าให้เราอยูอ่ย่าง

สบาย ไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาสิ่งต่างๆ มา ทุกวันนี้เราล�าบากล�าบนกัน 

ก็เพราะความต้องการที่ไม่มีขอบไม่มีเขตนั่นเอง 

ความจริงพวกเราทุกคนนี้มีสิ่งต่างๆ ที่พอเพียงกัน

อยู่แล้ว เราอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องไปดิ้นรนหาสิ่งต่างๆ  

มาบ�ารงุบ�าเรอใจของเรา แต่เราท�าไม่ได้กเ็พราะว่าเราไม่คอย 

ดแูลใจของเราด้วยการให้อาหารใจ กค็อืการท�าบญุให้ทาน 

นี้เอง แทนท่ีเราจะเอาเงินที่มีเหลืออยู่นี้มาท�าบุญให้ทาน 

เพือ่ให้ใจของเรามีความสขุ มีความอิม่ มคีวามพอ เรากลับ 

ไปใช้ในสิ่งที่ท�าให้เกิดความอยากความต้องการเพ่ิมมาก

ยิ่งขึ้น เช่น ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ หรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ 

ไปเทีย่วทีน่ัน่ไปเทีย่วทีน่ี ่พอไปเทีย่วเสรจ็แล้วกลบัมากอ็ยากจะออกไป

เที่ยวอีก อยู่ไม่ติดบ้าน เพราะว่าใจนี้มันติดกับการเที่ยว เป็นเหมือน 

ยาเสพตดิ หรอืบหุรี ่หรอืสรุายาเมา สิง่ต่างๆ เหล่านีม้นัไม่มีความจ�าเป็น

ต่อชวีติของเรา มนัไม่ได้ให้ความสขุกบัเรา แต่ความหลงมนัหลอกให้เรา
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ไปตดิเข้า พอติดแล้วกเ็ลกิยาก ติดบหุร่ีแล้วพอจะเลกิกเ็ลกิยาก ตดิสรุา 

แล้วจะเลกิกเ็ลกิยาก ยิง่ถ้าไปติดยาเสพตดิกย็ิง่เลกิยากใหญ่ เช่นเดยีวกบั 

การติดการใช้เงินทองแบบสุรุย่สรุ่าย ใช้แบบฟุม่เฟือย ใช้แบบไม่มเีหตุ 

ไม่มีผล ใช้กับการไปเที่ยวก็ดี กับการซื้อข้าวของต่างๆ ที่ไม่จ�าเป็นก็ดี  

เมือ่ใช้แล้วกจ็ะตดิเป็นนสิยั พอวนัไหนไม่ได้ใช้กจ็ะรูส้กึอดึอดัใจ หงดุหงดิใจ  

ไม่สบายใจ กต้็องใช้ไปอยูเ่รือ่ยๆ จนเงนิทองไม่พอใช้ เมือ่ไม่พอใช้แล้ว 

กจ็ะเดือดร้อน เพราะความหงดุหงิดใจ ความไม่สบายใจกย็งัไม่หมดไป  

แต่กลับมีมากเพ่ิมขึ้นไปเรื่อยๆ จนต้องท�าให้เราน้ีจะต้องไปดิ้นรน

ขวนขวายหาเงินหาทองมาด้วยวิธีการต่างๆ วิธีที่สุจริตก็ไม่เป็นไร 

กป็ลอดภัย แต่ถ้าไปหาด้วยวธิทีีท่จุรติกจ็ะมีปัญหาตามมาอกีมากมาย  

จนในที่สุดอาจจะแก้ไม่ได้ บางทีอาจจะต้องไปติดคุกติดตะราง ไปถูก

เขาจบัไปประหารชวีติกไ็ด้ ทัง้หมดนีเ้พราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารกบัใจ 

ไม่ได้สร้างความพอความอิ่มให้กับใจ 

ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราหมั่นท�าบุญให้ทานกัน

อยูอ่ย่างสม�า่เสมอ เพราะเมือ่เราท�าบญุแล้ว ใจของเรากจ็ะมคีวามสขุ 

มีความสบาย อย่าไปเสยีดายกบัสมบตัข้ิาวของเงนิทองต่างๆ สิง่ต่างๆ 
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เหล่านี้มันไม่มีคุณค่ากับจิตใจ สิ่งที่มีคุณค่ากับจิตใจก็คือบุญและกุศล  

ถ้าเราเอาสิ่งที่ไม่มีคุณค่านี้มาท�าบุญให้ทาน มันก็กลายเป็นบุญ 

เป็นกุศลขึ้นมา เป็นส่ิงที่มีคุณค่าขึ้นมา ท�าให้ใจของเรามีความสุข  

มีความอิ่มมีความพอ ท�าให้เราไม่ต้องไปดิ้นรนไปท�าในสิ่งที่เสียหาย 

ท�าให้เรามีศีลข้ึนมา ท�าให้เราเป็นคนดีขึ้นมา แล้วก็ท�าให้เราเป็นคน 

ทีม่จีติใจทีส่งู คอืมคีวามเมตตากรณุา ไม่ชอบเบยีดเบยีนผูอื้น่ ไม่ชอบ

ท�าร้ายผูอ้ืน่ เพราะจติใจทีม่แีต่จะให้นัน้จะเหน็โทษของการเบยีดเบยีน

ว่าจะท�าให้จิตใจนั้นวุ่นวาย จะท�าให้ทุกข์ จะท�าให้ไม่สบายใจ คนที่ให้

อย่างสม�่าเสมอแล้วจิตใจจะเป็นอย่างนั้น จะเห็นความสุขที่แท้จริงว่า 

ไม่ได้อยูท่ีไ่หน แต่อยูท่ีใ่จของเรา ไม่ได้อยูท่ีเ่งนิทอง ไม่ได้อยูท่ี่ต�าแหน่ง 

การท�าจติใจให้สงบด้วยการนัง่ท�าสมาธิ  

ด้วยการเจริญวิปัสสนา การกระท�า 

ทั้งสองชนิดน้ีจะท�าให ้จิตใจของเรา 

นั้นมีความสุข มีความอิ่ม มีความพอ 

ไปตลอด ไม่มวีนัเสือ่มคลาย
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ยศถาบรรดาศกัดิ ์ไม่ได้อยูท่ีค่�าสรรเสรญิเยนิยอ ไม่ได้อยูก่บัรปู เสยีง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะต่างๆ แต่อยู่ที่ใจของเราที่ได้รับการดูแลรักษา  

ด้วยการท�าบญุให้ทาน ด้วยการรกัษาศลี แล้วก็จะท�าให้เรานัน้อยากจะ

ให้ใจของเรามคีวามสขุความสงบมากยิง่ขึน้ เรากจ็ะเหน็ความส�าคญัของ 

การภาวนา คอืการท�าจติใจให้สงบด้วยการนัง่ท�าสมาธ ิด้วยการเจรญิ

วิปัสสนา เพราะการกระท�าทั้งสองชนิดนี้จะท�าให้จิตใจของเรานั้น 

มีความสุข มีความอิ่ม มีความพอไปตลอด ไม่มีวันเสื่อมคลาย

การท�าบญุให้ทาน การรกัษาศลี ให้ความสขุความสงบ

กบัใจได้เป็นระยะๆ แต่ถ้าเราไม่ท�าอย่างต่อเนือ่ง เดีย๋วมัน 

กจ็ะเสือ่มหายไปได้ แต่ถ้าเราได้ภาวนาท�าจติใจให้สงบ และ 

เจริญวิปัสสนาท�าให้ใจของเราฉลาดรู้ทันความหลงจน 

เราสามารถก�าจัดความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจได้  

ความโลภ ความโกรธ กจ็ะไม่มตีามมา ใจกจ็ะมแีต่ความอิม่ 

มแีต่ความพอ มแีต่ความสขุไปตลอด น่ีคอืเหตผุลทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงมอบภารกจิให้กบัพวกเราได้ปฏบิตักินั เริม่ต้นตัง้แต่การท�าบญุ

ให้ทาน การรกัษาศลี การปฏบิติัธรรม นัง่สมาธ ิเจรญิวปัิสสนา ฟังเทศน์ 
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ฟังธรรม เพือ่เป็นเครือ่งมอืทีจ่ะสร้างความสุข สร้างความอิม่ สร้างความพอ  

ให้กับจิตใจของเรา เพราะเมื่อเรามีความสุข ความอิ่ม ความพอแล้ว  

เราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนอีกต่อไป เราไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวไปท�าบาป

ท�ากรรมกับใครอีกต่อไป และไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมอีกต่อไป ชีวิต

ของเราจะมีความสุขไปตลอดอนันตกาล

จึงขอให้ท่านทั้งหลายเห็นความส�าคัญต่อการมาวัดอย่าง

สม�่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นวันพระก็ดี หรือวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ดี ขอให้ได้

มาบ�าเพญ็อยูเ่รือ่ยๆ เพือ่ช�าระความโลภ ความโกรธ ความหลง เพ่ือท�า

จติใจให้มคีวามสุข มีความอิม่ มีความพอ ซึง่เป็นสิง่ทีพ่วกเราทัง้หลาย

ปรารถนากัน เพียงแต่เราไม่รู้วิธีเท่านั้นเอง เพราะเราถูกความหลง 

หลอกให้ไปท�าตรงกันข้ามกับส่ิงทีเ่ราควรจะท�า แทนทีจ่ะสร้างความอิม่ 

ความพอให้กบัเรา เรากลับไปสร้างความหวิ ความอยาก ความต้องการ 

ให้กับใจของเรา ดังนัน้ ขอให้เราเชือ่พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า

และน�าไปปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ แล้วชวีติของเราจะมแีต่ความสขุและ

ความเจริญโดยถ่ายเดียว 

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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๒๗
บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชา

๕�ธันวาคม�๒๕๕๐

ธ ร ร ม ะ ใ น ศ า ล า
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การบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิต 

บุคคลที่เป็นบุคคลที่ควรบูชานั้น 

ก็คือบุคคลที่ท�าประโยชน์ให้กับสงัคมให้กบัโลกนัน่เอง 

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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วันนี้เป็นวันส�าคัญอย่างยิ่งอีกวันหน่ึงในชีวิตจิตใจของชาวไทย

ทั้งปวง เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั ผูท้รงปกครองแผ่นดนิด้วยธรรมอันเลศิอนัประเสริฐของ

พระพุทธเจ้า และเป็นปีที่ส�าคัญเพราะได้ทรงพระเจริญพระชนมายุ

ครบ ๘๐ พรรษา พวกเราชาวไทยทัง้หลายทีม่คีวามจงรกัภกัด ีมคีวาม

เล่ือมใสศรัทธาในพระบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

จึงได้มาร่วมกันประกอบคุณงามความดีเป็นการถวายเป็นพระราช-

สักการะ เป็นการถวายพระพร ด้วยการสวดสรรเสริญพระบารมีด้วย

การกราบไหว้ และด้วยการประพฤตดิ ีปฏบัิติดปีฏบิตัชิอบ ซึง่เป็นการ

บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาอย่างยิ่ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแก่พวกเราทั้งหลาย 

ดงัทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงตรสัไว้ว่า ปชูา จะ ปชูะนยีานงั เอตมัมงั

คะละมุตตะมงั การบชูาบคุคลทีส่มควรแก่การบชูา เป็นมงคลอย่างยิง่

แก่ชีวิต บคุคลทีเ่ป็นบคุคลทีค่วรบูชานัน้กคื็อบคุคลทีท่�าประโยชน์ให้กบั 

สงัคมให้กบัโลกนัน่เอง เช่น พระบรมศาสดาพระอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจ้า 

ทีพ่วกเรากราบไหว้บูชา หรอืพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย และพระมหากษัตรย์ิ 



พระบรมศาสดาพระอรหนัตสมัมา 

สัมพุทธเจ้าที่พวกเรากราบไหว้

บูชา หรือพระอรหันตสาวก 

ทั้งหลาย และพระมหากษัตริย์

ผู้ทรงธรรม และครูบาอาจารย์ 

พ ่อแม ่ที่ มีพระ คุณท้ังหลาย 

เหล่านี้ เป็นบุคคลที่เราพึงบูชา

อยู ่ เสมอด ้วยอามิสบูชาและ 

ปฏิบัติบูชา 
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ผู้ทรงธรรม และครูบาอาจารย์ พ่อแม่ ที่มีพระคุณทั้งหลายเหล่านี้  

เป็นบุคคลที่เราพึงบูชาอยู่เสมอด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา 

อามิสบูชา ก็คือการบูชาด้วยการกราบไหว้ด้วยเครื่องสักการะ

ต่างๆ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน ปฏิบัติบูชา ก็คือการประพฤติตนให้อยู่ 

ในโอวาทของท่านและให้ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี ให้อยู่ร่วมกันด้วย 

ความรัก ด้วยความสามัคคีกัน นี่คือการบูชาที่แท้จริง อยู่ท่ี 

ปฏบิตับิชูา เพราะการกราบไหว้บชูาด้วยเครือ่งสักการะต่างๆ  

น้ันยังไม่เกิดประโยชน์เต็มที่ ไม่เหมือนกับการปฏิบัติบูชา 

ประพฤติตนให้เป็นคนดี ให้อยู่ในสังคมด้วยความรักด้วย

ความสามัคคี เพ่ือสังคมของเราจะได้อยู่อย่างร่มเย็น

เป็นสุข 

การที่เรามีผู้น�าที่ดี เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้นก็เป็น 

เหมือนกับมีคนขับรถที่ดี ถ้าเรามีคนขับรถท่ีดีก็จะสามารถขับรถ

ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเรามี 

คนขับรถไม่ดีก็อาจจะไปอย่างทุลักทุเลและอาจจะหลงทาง ไปไม่ถึง 



ในอดตีทีม่สีงครามโลก 

ก็เป็นเพราะมีผู ้น�าที ่

ไม่ดีนั่นเอง เป็นผู้น�า 

ทีไ่ม่มีศลีธรรม
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จุดหมายปลายทางท่ีเราต้องการจะไปกัน หรือไม่เช่นน้ันก็อาจ 

จะประสบกับอุบัติเหตุต่างๆ กลางทาง ท�าให้ต้องเกิดความเสียหาย  

เกิดการเสียชีวิตไปได้ นี่คือตัวอย่างของผู้น�าที่ดีและผู้น�าที่ไม่ดี ถ้ามี 

ผู้น�าที่ดีก็จะพาให้ประเทศชาติอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข  

เจรญิก้าวหน้า ไม่มปัีญหา ไม่มเีรือ่งราวต่างๆ มาคอยท�าลาย 

ประชาชน ถ้ามีผู้น�าไม่ด ีบ้านเมืองกจ็ะวุน่วาย จะเดือดร้อน  

จะมีแต่การท�าร้ายท�าลายกัน ดังที่เราเห็นกันอยู่เนืองๆ 

ในประเทศที่มีผู้น�าไม่ดี มีการเข่นฆ่าประชาชนของตนเอง 

นบัจ�านวนเป็นแสนเป็นล้านได้ หรอืไม่เช่นนัน้กไ็ปสร้างเหตุ 

ท�าให้ผู้อ่ืนต้องมาเข่นฆ่าประชาชนของตน เช่น ในอดีต 

ทีม่สีงครามโลกกเ็ป็นเพราะมผีูน้�าไม่ดนีัน่เอง เป็นผูน้�าทีไ่ม่มศีลีธรรม  

จะคิดแต่เอาการท�าร้ายกนัเป็นการตดัสนิปัญหา แล้วกท็�าให้ประชาชน

และประเทศชาติทั้งของประเทศตนเองและประเทศผู ้อื่นนั้นต้อง 

เสยีชวีติล้มตายไปเป็นจ�านวนมาก แต่ประเทศไทยของเราน้ีตัง้แต่อดตี

มาจนถึงปัจจุบัน มีกษัตริย์ที่ทรงธรรม คือมีความเคารพในพระธรรม 

ค�าสอนของพระพทุธเจ้า ตัง้อยูใ่นศลีธรรม คือไม่เบยีดเบยีน ไม่ท�าร้าย 

ผู้อื่น ยกเว้นในกรณีจ�าเป็นที่จะต้องป้องกันตัวป้องกันประเทศชาติ



130

เท่านั้น แต่จะไม่รุกรานไม่ไปท�าศึกสงครามเพื่อให้ได้มาซึ่งดินแดน 

หรือทรัพย์สมบัติต่างๆ ประเทศไทยจึงอยู่มาได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข 

มาตลอด ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆ ในโลก เกิดสงครามโลก

ถงึ ๒ ครัง้ด้วยกนั และมีสงครามรอบประเทศ แต่ประเทศไทยของเรา 

กอ็ยูก่นัมาได้อย่างสงบสขุ นีเ่ป็นเพราะว่าเรามผีูน้�าท่ีดนีัน่เอง เป็นผูน้�า

ทีม่ปัีญญา คอืเป็นผู้ได้ศึกษาพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า และได้ 

น�าเอาพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้านีม้าใช้ในการปกครองประเทศ 

จึงท�าให้ประเทศของเรานั้นอยู่กันอย่างสุขอย่างสบาย ไม่มีปัญหา 

มากมายเหมือนกับประเทศอื่นๆ ไม่มีการล้มตายไปเป็นจ�านวนหมื่น

จ�านวนแสน นีค่อืบารมขีองพระเจ้าอยูห่วัทกุๆ พระองค์ทีไ่ด้ทรงปกครอง

ประเทศชาตมิาจนมาถึงปัจจุบันนี้ พวกเราที่เป็นเหมือนกับลูกหลาน 

ของท่าน เรากส็�านกึในพระคณุอนัยิง่ใหญ่นี ้จงึได้น้อมเอาพระด�ารัสต่างๆ  

ที่ได้ทรงตรัสสอนให้ประชาชนไว้น�าไปปฏิบัติ เพื่อจะท�าให้เราอยู่กัน

อย่างเจริญรุ่งเรือง อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข 

วันนี้เราเห็นว่าเป็นวันส�าคัญ เราจึงได้สละเวลาของเราน้ีมา

บ�าเพญ็คณุ มาบ�าเพญ็ประโยชน์ มาท�าบญุ มาสร้างกศุล แล้วกถ็วายเป็น 



ผู้น�าที่มีปัญญา 

คื อ เ ป ็ น ผู ้ ไ ด ้ ศึ ก ษ า 

พระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้านี้และได้น�า

เอาพระธรรมค�าสอน

ของพระพุทธเจ้าน้ีมาใช้

ในการปกครองประเทศ
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ราชสกัการะ เพือ่ให้พระองค์ได้ทรงอยูเ่ป็นมิง่ขวญั เป็นทีพ่ึง่ เป็นผูน้�า 

แก่พวกเราไปเป็นเวลาอนัยาวนาน การกระท�าของเรานีจ้ะท�าให้พระองค์ 

ทรงมีพระก�าลังใจที่จะอยู่เพ่ือน�าพาประเทศให้อยู่ไปอย่างร่มเย็น 

เป็นสุขเท่าที่จะสามารถท�าได้ ดังนั้น ขอให้พวกเราจงส�านึก 

ในพระราชด�ารัสท่ีทรงตรัสสอนพวกเราให้เรารักกัน  

สามคัคกีนั ช่วยเหลอืกนั อย่ามองว่าเราเป็นคนต่างจากกนั  

หมายความว่าให้มองว่าเราเป็นเหมือนพี่น้องกัน ไม่ได้

เป็นคนมาจากคนละทิศคนละทาง ประเทศของเราก็เป็น

เหมือนบ้านของเรา เรามาเกิดในประเทศนี้ คนไทยทุกคน 

ก็เป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องกัน เราควรที่จะรักกัน 

สามัคคกีนั ช่วยเหลือกัน มีปัญหาอะไรก็ขอให้เราพดูคยุกนั  

ท�าความเข้าใจกัน ถ้าไม่เข้าใจกันก็ต่างคนก็ต่างสงบ คือ

ให้สงวนความต่างเอาไว้ อย่าเอาความต่างมาเป็นเหตุ

ให้เป็นปัญหา ให้เป็นความแตกแยก เช่น คนสองคน คนหนึ่ง

อยากจะรบัประทานอาหารไทย อกีคนอยากจะรบัประทานอาหารฝรัง่ 

ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องทะเลาะกัน ไม่จ�าเป็นที่จะต้องฆ่ากัน หรือบังคับ

ให้อีกคนหนึ่งน้ันรับประทานอาหารตามที่เราต้องการจะรับประทาน 



ขอให้เราเคารพ

ในสิ ทธิ์ ข องกั นแล ะ กัน  

ในสทิธเิสรภีาพทีจ่ะมคีวาม

รู้สึกนึกคิดต่างกัน แต่ใน

ขณะเดียวกันก็ต้องเคารพ 

ในสทิธิเสรภีาพของผูอื้น่
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เขาชอบรับประทานอย่างนั้นก็ให้เขารับประทานอย่างนั้นไป เราชอบ

รับประทานอย่างนี้เราก็รับประทานอย่างนี้ไป ไม่จ�าเป็นที่จะต้องมา 

ทะเลาะวิวาทกนั ขอให้เราเคารพในสทิธิข์องกนัและกนั ในสทิธเิสรภีาพ 

ที่จะมีความรู้สึกนึกคิดต่างกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเคารพใน 

สิทธิเสรีภาพของผู้อื่น คือไม่ว่าเราจะท�าอะไรก็ตามที่เราชอบ ขอให ้

เราท�าโดยทีไ่ม่ไปสร้างความเดอืดร้อนให้กบัผูอ้ืน่ ไม่สร้างความวุ่นวาย  

สร้างปัญหา สร้างความทุกข์ ให้กับผู้อื่น เช่น เราชอบดื่มสุรายาเมา 

ก็ขอให้ดื่มที่บ้าน ดื่มที่บ้านแล้วก็มัดตัวเองไว้กับเตียงนอน พอดื่มไป 

จนเมาไม่ได้สตกิจ็ะได้ขึน้เตียงนอนไปได้ จะได้ไม่ไปสร้างความเดอืดร้อน 

ให้แก่ผู้อื่น อย่าไปดื่มที่นอกบ้านแล้วต้องขับรถกลับบ้าน เพราะเมื่อ 

เมาสรุาแล้ว เวลาขับรถกลบับ้านกจ็ะไม่สามารถขบัรถได้อย่างปลอดภยั  

ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุท�าให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเสียหายถึงกับชีวิตก็มี 

มาเป็นจ�านวนมากแล้ว นีค่อืความหมายของการเคารพในความต่างกนั  

ใครอยากจะกินเหล้าก็กินไป ถ้าไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น 

แต่ถ้าอยากจะท�าให้ตัวเองดีขึ้น ไม่เป็นทาสของพิษสุรา ก็ไม่ควรที่ 

จะไปดื่มสุรา เพราะการดื่มสุรานี้มันไม่มีประโยชน์อะไร มีแต่สร้าง

ความเสียหาย เสียทั้งทรัพย์ เสียทั้งสุขภาพ เสียทั้งเวลา และเสียทั้ง
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ความปลอดภัยของผู้อื่น ถ้าเราเลิกสุราได้ เราก็จะได้ประหยัดทรัพย์ 

เราจะได้มีเวลาท�าความดี เราจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง น่ีคือ 

ความหมายของการด�ารงอยู่ในสังคม ทุกคนนั้นมีสิทธิเสรีภาพที่จะอยู่

จะท�าอะไรกไ็ด้ แต่ต้องอยูใ่นกรอบของกฎหมายและศลีธรรมอนัดงีาม 

คอืไม่ไปสร้างความเดอืดร้อนสร้างความเสยีหายให้กบัผูอ้ืน่เท่านัน้เอง 

ดังนั้น ถ้าพวกเรามีธรรมะค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

และน้อมเอามาปฏิบติัแล้ว เราจะอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 

ท่ามกลางความรูส้กึนกึคดิทีม่คีวามแตกต่างกัน ความแตกต่าง 

กันนี้ไม่จ�าเป็นที่จะต้องเป็นเหตุให้พวกเราต้องมาเกิด 

ความแตกสามัคค ีเกดิการเกลียดแค้นโกรธแค้นกนั ขอให้

เราเคารพความต่างของกนัและกนั คนหน่ึงชอบสแีดงกใ็ห้

เขาชอบสีแดง คนหนึ่งชอบสีเหลืองก็ให้เขาชอบสีเหลือง  

ไม่จ�าเป็นที่จะต้องไปเกลียดชังคนที่เขาไม่ชอบสีเดียว 

กับเรา หรือมีการกระท�าที่ไม่เหมือนเรา เป็นต้น ถ้าเราม ี

ความเห็นอกเหน็ใจกนั เรากจ็ะสามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่าง

ร่มเย็นเป็นสุข เมื่อเราไม่ทะเลาะวิวาทกัน ปัญหาต่างๆ  



ทกุคนนัน้มสีทิธิเสรภีาพ

ที่จะอยู ่จะท�าอะไรก็ได้  

แต่ต้องอยู่ในกรอบของ

กฎหมายและศีลธรรม

อนัดงีาม
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ก็จะไม่มีตามมา ทุกข์ภัยต่างๆ ก็จะไม่มีตามมา จะมีแต่

ความสงบสุข มีแต่ความเจริญโดยถ่ายเดียว แล้วเราจะ 

อยูก่นัได้อย่างปลอดภยั เวลามภียัคกุคามมา พวกเรากพ็ร้อม 

ทีจ่ะร่วมใจกนัต่อสูก้บัภยัต่างๆ ทีม่าคุกคามได้ เราก็จะสามารถ 

ด�าเนินชีวิตไปได้อย่างปลอดภัย

ท้ังนีท้ั้งนัน้กเ็พราะเรามผีูน้�าทีด่เีป็นตวัอย่างให้เราได้น�าไปปฏบิตัิ 

ถ้าเรามีผู้น�าท่ีไม่ดี เราก็จะปฏิบัติตามผู้น�าที่ไม่ดี เช่น ถ้ามีผู้น�าที่

เหน็แก่ตวั ไม่ค�านึงถึงประโยชน์สุขของผู้อื่น ทุกคนก็จะ

เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ก็จะมีความเห็นแก่ตัวและจะ

ไม่เห็นความส�าคัญ ไม่เห็นประโยชน์สุขของผู้อื่นเท่ากับ

ประโยชน์สุขของตน ถ้าเป็นอย่างน้ันก็จะเกิดการแก่งแย่งชิงดี 

เกิดการเข่นฆ่ากันท�าลายกัน ดังที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ในประเทศที่ขาด

ผู้น�าที่ดี ขาดธรรมะปกครองประชาชน ก็จะมีแต่การเข่นฆ่ากันทุกวัน  

เปิดข่าว ฟังข่าว อ่านหนังสือพิมพ์ ก็จะมีการฆ่ากันอยู่เสมอ นี่ก็ไม่ได้

มาจากอะไร มาจากการขาดผู้น�าที่ดีนั่นเอง ผู้น�าที่ดีนั้นจึงเป็นบุคคล

ที่ส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นเหมือนกับคนขับรถน่ันเอง ถ้าคนขับรถ



ผู ้น�าที่ดีนั้นจึง เป ็นบุคคล 

ทีส่�าคญัอย่างยิง่ เพราะเป็น

เหมือนกับคนขับรถน่ันเอง  

ถ้าคนขับรถไม่เมา มีสติครบ

ถ้วนบรบิรูณ์ มีความสามารถ

ในการขบัรถ รูจ้กัทางทีจ่ะไป 

กจ็ะพาไปได้อย่างปลอดภยั
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ไม่เมา มีสติครบถ้วนบริบูรณ์ มีความสามารถในการขับรถ รู้จัก

ทางท่ีจะไป ก็จะพาให้ไปได้อย่างปลอดภัย ไปถึงจุดหมายปลายทาง

ได้อย่างรวดเร็วโดยสวัสดิภาพ ถ้าผู้ขับเป็นคนเมาสุรา ไม่รู้จักทาง 

ขับรถไม่เป็น ก็จะไปไม่ถึงไหน จะต้องลงไปข้างคูข้างคลองที่ไหน 

สักแห่งอย่างแน่นอน นี่แหละคือตัวอย่างของผู้น�าที่ดีและไม่ดีเป็น 

อย่างนี้ 

พวกเราถือว่าโชคดีได้มาเกิดในประเทศที่มีผู้น�าที่ดี  

เราได้รับประโยชน์จากท่าน เราก็ควรที่จะตอบแทนท่าน 

ด้วยการน้อมเอาพระด�ารัสของท่านนี้มาประพฤติปฏิบัติ  

ที่ทรงตรัสให้รู ้รักสามัคคี ขอให้พวกเรารักกัน มีความ

เมตตาต่อกัน สามัคคีกัน ให้อภัยต่อกัน อย่าไปคิดว่า 

เป็นคนอ่ืน ขอให้คดิว่าเราเป็นเหมอืนพีเ่ป็นเหมอืนน้องกนั  

แล้วเราจะอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข ปลอดภัยจาก

ปัญหาต่างๆ 
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จึงขอฝากเรื่องของการบูชาผู้สมควรแก่การบูชา ด้วยอามิสบูชา

และด้วยปฏบิตับิชูานี ้ให้ท่านได้น้อมน�าเอาไปพินจิพจิารณาและปฏบิตัิ 

และถวายเป็นพระราชสักการะถวายพระพรให้แก่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั ให้ทรงมีพระชนมายอุยูย่ิง่ยาวนาน เป็นทีพ่ึง่เป็นร่มโพธิ์

ร่มไทรของพวกเราไปได้เป็นเวลาอนัยาวนานต่อไป การแสดงกเ็หน็ว่า

สมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ 



141

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

๒๘
คิดดี�พูดดี�ทำ�ดี

๘�ธันวาคม�๒๕๕๐

ธ ร ร ม ะ ใ น ศ า ล า
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ใจที่คิดดีแล้วก็สั่งให้ร่างกายพูดดีท�าดี 

ผลก็ปรากฏขึ้นมาในใจ 

คือมีความสุขใจ อิ่มเอิบใจ มีความภูมิใจ มีความพอใจ 

นี่คือใจเป็นผู้รับผล ใจเป็นผู้กระท�า ร่างกายไม่ได้รับผลอะไร

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพ่ือมาปฏิบัติศาสนกิจ 

ทีพ่ระบรมศาสดาได้ทรงสอนให้มาปฏบัิติกนั เพราะเหน็ว่าเวลาของเรา 

มน้ีอยลงไปเรือ่ยๆ และจะหมดไปได้ในเวลาทีไ่ม่นานส�าหรบับางท่าน 

และนานหน่อยส�าหรบับางท่าน แต่เวลานีเ้ป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถย้อนกลบั 

ไปได้ คอืเม่ือมาแล้วมนักผ่็านไป ถ้าเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เรากไ็ด้

รับประโยชน์ ถ้าเราปล่อยเวลาให้ผ่านไป เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์

จากเวลา และจากการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะมนุษย์นี้เป็น

ภพเดียวในบรรดาภพชาติทั้งหลายที่จะสามารถตักตวงประโยชน์ 

ได้สงูสดุ ภพอืน่ๆ นัน้เป็นทีไ่ปรบัผลของบญุหรอืกรรมทีไ่ด้สะสมไว้ใน

ภพของมนุษย์ มีภพมนุษย์เท่านั้นที่มีทั้งการใช้บุญใช้กรรมและมีการ

สร้างบุญสร้างกรรม อยู่ที่ว่าจะมีความเห็นอย่างไร ถ้ามีความเห็นว่า

บาปไม่มี บุญไม่มี นรกไม่มี สวรรค์ไม่มี การเวียนว่ายตายเกิดไม่มี 

กจ็ะท�าบาปท�ากรรมมากกว่าท�าบญุ เพราะจะท�าบาปท�ากรรมให้ได้ใน 

สิ่งที่ตนปรารถนาง่ายกว่าการไม่ท�าบาปท�ากรรม เช่น อยากจะได้

สมบัติข้าวของเงินทอง ถ้าจะมาหาด้วยความสุจริต ไม่ผิดศีลผิดธรรม 

ย่อมยากกว่าการหาด้วยวิธีทุจริต ด้วยการไปฉ้อโกง ไปลักขโมย  

ไปโกหกหลอกลวง
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ดงันัน้ โลกเราจงึมคีนท่ีท�าบาปท�ากรรมกนัอยูม่าตลอด เพราะม ี

ความเห็นทีไ่ม่ถกูต้องนัน่เอง คอืเห็นว่าตายแล้วสญู ตายแล้วกไ็ม่จ�าเป็น 

ท่ีจะต้องไปใช้บาปอกีต่อไป เพราะเมือ่ร่างกายตายไปแล้วทกุอย่างกจ็บ  

แต่เขาไม่เหน็อกีส่วนหนึง่ของชวิีตของเขาคอืจติใจ จติใจนีไ้ม่ได้ตายไป 

กบัร่างกาย จติใจไปสูภ่พใหม่ชาตใิหม่ ไปตามบญุตามกรรมทีไ่ด้ท�าเอาไว้  

ถ้าท�าบุญก็ได้ไปรับผลของบุญในสวรรค์ เป็นเทพบ้าง เป็นพรหมบ้าง  

หรือได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าท�าบาปก็ต้องไปใช้กรรม ไปเกิดเป็น 

เดรัจฉาน ไปตกนรก เป็นต้น นี่เป็นสิ่งที่คนที่มีความเห็นผิดเป็นชอบ  

มองไม่เห็น เพราะไม่สามารถมองเห็นใจของตนเองได้ ใจนี้เป็น

นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเน้ือได้ ตาเน้ือเห็นได้เพียงแต่

ร่างกาย

ดงันัน้ คนทีไ่ม่มปัีญญาจึงคดิว่าชวีติกค็อืร่างกายนี ้เมือ่ร่างกายนี้

ตายไปชวีติกจ็บ ไม่มผีลอืน่ทีจ่ะต้องไปใช้อกีต่อไป ไปรบัผลอกีต่อไป 

แต่นานๆ จะมีคนที่มีปัญญา มีตาที่แหลมคม มีตาที่สามารถมองเห็น

นามธรรมได้ เช่น พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้มาปรากฏในโลกนี้ ได้มา

ตรสัรู ้ได้เหน็ถงึความจรงิของชีวติเราทีป่ระกอบขึน้ด้วย ๒ ส่วนด้วยกนั  
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คือกายและใจ เห็นว่ากายนีไ้ม่ใช่เป็นตวัท่ีมสีาระส�าคญัอย่างไร ตวัทีม่ี

สาระส�าคญักค็อืใจ เพราะการกระท�าทัง้หมดนัน้มใีจเป็นผูร้เิริม่ มใีจ

เป็นผูส้ัง่การ และกมี็ใจเป็นผูร้บัผลของการกระท�าทัง้ในปัจจบุนัและ 

ในอนาคต คอืภพชาติทีจ่ะตามมาต่อไป ในปัจจบุนั เวลาใจคดิดกีพ็ดูดี 

ท�าดี ก็ท�าให้เกิดมีความสุขใจปรากฏข้ึนมา เช่น วันน้ีญาติโยมคิดดี  

พูดดี ท�าดี คิดว่าจะมาท�าบุญ ก็เลยชวนเพื่อนฝูง ญาติสนิทมิตรสหาย

ลูกหลานมาท�าบุญ ไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆ แล้วก็น�าเอามาถวายพระ 

เมื่อท�าแล้วจิตใจก็มีความสุข มีความอิ่ม มีความพอใจ นี่เป็นผลที่เกิด 

จากความคดิของใจทีค่ดิดแีล้วกสั็ง่ให้ร่างกายพดูดที�าด ีเมือ่ได้ท�าแล้ว 

ผลก็ปรากฏข้ึนมาในใจ คือมีความสุขใจ อิ่มเอิบใจ มีความภูมิใจ  

มีความพอใจ นี่คือใจเป็นผู้รับผล ใจเป็นผู้กระท�า ร่างกายไม่ได้รับผล

อบาย ที่อยู่ของผู้ที่ท�าบาปทั้งหลาย 

ที่ใช้กรรมของผู้ที่ท�าบาปท�ากรรม 

ทัง้หลาย เช่น ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้าง  

หรือไปตกนรก
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อะไรจากการกระท�าอนัน้ี ร่างกายนัน้กย็งัเป็นเหมอืนเดมิอยู ่ไม่ได้ดขึีน้ 

หรือเลวลงแต่อย่างใดจากการกระท�าของใจ

ถ้ามีความเห็นไม่ถูก คิดผิด คิดไม่ดี เช่น คิดว่าไปเล่นการพนัน 

ไปเที่ยว หรือไปท�าบาปท�ากรรม เช่น ไปยิงนกตกปลา เมื่อคิดอย่างนี้ 

ก็จะพูดไม่ดี ก็จะชวนให้คนอื่นไปท�าบาปท�ากรรม ไปเที่ยวไปเล่น 

การพนัน หรือไปเสพสุรายาเมากับตน แล้วก็ไปกระท�าที่ท�าให้เกิด

ความไม่สบายใจขึ้นมาในภายหลัง ในขณะที่ได้เที่ยวได้ท�าน้ันก็มี

ความสนุกสนานเฮฮา แต่พอหลังจากน้ันแล้วก็มีความรู้สึกอ้างว้าง 

เปล่าเปลีย่ว มคีวามอยาก มีความต้องการทีจ่ะท�าอะไรต่างๆ อกี นีค่อื 

ผลทีเ่กดิข้ึนจากการกระท�าทีม่คีวามคดิผดิพาไป คดิให้ท�าไม่ด ีแล้วถ้า

ไปท�าบาปท�ากรรมไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ก็จะเกิดความ

ไม่สบายอกไม่สบายใจตามมา นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่วนผล

ที่จะตามมาต่อไปในอนาคตคือภพชาติต่อไป ก็คืออบาย ที่อยู่ของ 

ผู้ที่ท�าบาปทั้งหลาย ที่ใช้กรรมของผู้ที่ท�าบาปท�ากรรมทั้งหลาย เช่น  

ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้าง หรือไปตกนรก นี่คือสิ่งที่เราจะไม่เห็นกัน

เพราะเราไม่เห็นใจของเรา เราคิดว่าใจของเราน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ



149

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ร่างกาย เป็นความคิด เมื่อคิดแล้วเมื่อร่างกายตายไปแล้ว ความคิดนี้

ก็ตายไปกับร่างกาย แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น ความจริง

มันเป็นดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า ใจกับกายนี้เป็นคนละส่วนกัน  

เมื่อร่างกายดับสลายไปแล้ว ใจก็จะต้องไปเกิดใหม่ ดังที่พวกเราได้

มาเกิดในชาตินี้ ก็เป็นเพราะว่าใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเราใน 

ชาตก่ิอนน่ันเอง ชาตก่ิอนเราตายไปแล้ว เราอาจจะไปเกดิเป็นเทวดาอยู่

บนสวรรค์ ตอนนัน้เรากไ็ม่ต้องมีร่างกายส่วนหยาบ ใจก็รบัผลของบญุ 

ด้วยการมีความสุข มีความสบายใจ จนกว่าบุญน้ันจะหมด ใจถึงจะ 

ลงมาหาร่างกายมาเกิดเป็นมนุษย์ หรือถ้าเราท�าบาปแล้วไปตกนรก 

ไปใช้กรรม เรากจ็ะไม่ต้องมร่ีางกายเช่นเดยีวกนั แต่ใจของเราจะมแีต่ 

ความทกุข์ มแีต่ความรุม่ร้อนเผาผลาญจติใจไปจนกว่ากรรมน้ันจะหมด 

เมื่อหมดกรรมนั้นแล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่

การมาเกิดของพวกเราจึงมาได้ ๒ ทางด้วยกัน มาจากที่สูงหรือ 

มาจากที่ต�่า คนเราจึงมีความสูงต�่าแตกต่างกัน คนที่มาจากที่ต�่านั้น

จติใจมกัจะต�า่ คอืต�า่ในด้านศลีธรรม คนทีม่าเกดิมาจากทีส่งู เป็นคน 

ท่ีเคยมีศีลธรรม เคยท�าบุญเคยท�าความดีไว้ เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ 
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จิตใจก็ยังมีความผูกพัน มีความยินดีต่อการท�าบุญให้ทาน ต่อการ

รักษาศีล ต่อการปฏิบัติธรรม ต่อการฟังเทศน์ฟังธรรม แต่คนที่มา

จากที่ต�่านั้นเนื่องจากในอดีตเคยท�าแต่บาปกรรม หรือไปยุ่งเกี่ยวกับ

เรื่องอบายมุขต่างๆ เช่น สุรายาเมา เล่นการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร 

มคีวามเกียจคร้าน เม่ือมาเกดิเป็นมนษุย์กจ็ะมคีณุสมบติัเหล่าน้ีตดิตาม

มาด้วย กจ็ะชอบเสพสรุายาเมา เล่นการพนนั เท่ียวกลางคนื คบคนชัว่ 

เป็นมิตร เราสังเกตดูเราจะรู้ว่าคนในโลกน้ีเป็นอย่างน้ีโดยที่ไม่มีใคร

สั่งสอน พ่อแม่ก็ไม่ได้สั่งสอน มีแต่พ่อแม่คอยห้ามเสียด้วยซ�้าไปไม่ให้ 

ดื่มสุรา ไม่ให้เที่ยวกลางคืน ไม่ให้เล่นการพนัน ไม่ให้เกียจคร้าน  

แต่ถ้านิสัยนีมี้อยูใ่นจติใจของผู้ใด ต่อให้ได้รบัการอบรมสัง่สอนมากน้อย 

ให้เราสร้างนิสัยที่ดี คือให้มีจิตใจ

ที่ชอบเสียสละ ชอบท�าบุญให้ทาน  

ชอบรักษาศลี ชอบฟังเทศน์ฟังธรรม  

และชอบปฏิบัติธรรม ให้หม่ันท�าใน 

สิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆ
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เพียงใดก็ตามก็ยังจะไปท�าในสิ่งเหล่าน้ีอยู่ นอกจากมีจิตส�านึกและ 

เหน็โทษของสิง่เหล่านีว่้าเป็นการกระท�าทีเ่ป็นโทษ เป็นการกระท�าทีจ่ะ 

พาให้ไปสูท่ีต่�า่ ไปสู่ความทกุข์ ไปสู่ความเสือ่มเสยี กจ็ะฝืนความรูส้กึนี้  

เช่น เวลาอยากจะเสพสรุายาเมากพ็ยายามต่อสูก้บัความอยาก อยากไป 

เที่ยวกลางคืนก็ต่อสู ้ อยากจะเล่นการพนันก็ต่อสู ้ เวลามีความ

เกียจคร้านก็ต่อสู้ ถ้าอย่างนี้ก็พอมีโอกาสที่จะแก้นิสัยที่ไม่ดีที่ติดมา 

กับตนได้ เมื่อแก้ได้แล้วก็จะท�าแต่สิ่งที่ดีที่งาม แล้วเมื่อตายไปก็จะได้ 

ไปที่สูง แล้วเม่ือกลับมาเกิดใหม่ก็จะกลับมาเกิดแบบคนที่มีศีลธรรม 

มีความยินดีในการท�าบุญให้ทาน สิ่งเหล่าน้ีถ้าเราสังเกตดูจะรู้ว่ามัน 

ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องบังคับกัน เป็นสิ่งที่ติดมาเป็นนิสัยของกันและกัน  

ต่างคนต่างมีนิสัยต่างกันในทางนี้ บางคนก็ชอบเข้าวัด ชอบท�าบุญ  

ชอบรกัษาศลี ชอบปฏบิติัธรรม ชอบฟังเทศน์ฟังธรรม บางคนกช็อบไปเทีย่ว 

ชอบเล่นการพนัน ชอบเสพสรุายาเมา เพราะว่ามนัเป็นนสิยัทีไ่ด้ปลกูฝัง 

มาในอดีตนั่นเอง

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราแก้ไขนิสัยที่ไม่ดี เช่น นิสัย

ท่ีชอบเกี่ยวข้องกับอบายมุขทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเสพสุรายาเมา  



152

เล่นการพนนั เทีย่วกลางคนื คบคนชัว่เป็นมติร ความเกยีจคร้าน ทรงสอน 

ให้เราเห็นโทษว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดี เป็นการกระท�าที่ไม่ดี มีแต่จะฉุดลาก 

ให้เราเข้าสู่กองไฟของความทุกข์ และทรงสอนให้เราสร้างนสิยัทีด่ ีคือ

ให้มจีติใจท่ีชอบเสยีสละ ชอบท�าบญุให้ทาน ชอบรกัษาศลี ชอบฟังเทศน์ 

ฟังธรรม และชอบปฏบิตัธิรรม ให้หมัน่ท�าในสิง่เหล่านีไ้ปเรือ่ยๆ ในเบือ้งต้น 

ถ้ารูส้กึว่ายาก กแ็สดงว่าเราไม่มนีสิยัมาในทางน้ีกอ็ย่าท้อแท้ ขอให้เรา

มองเหน็คณุประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไป และเหน็ภยัของการกระท�าตาม 

นสิยัเดมิท่ีไม่ดขีองเรา เราต้องมาช�าระมาแก้ไขนิสยัทีไ่ม่ด ีและสร้างนิสยั 

ทีด่ใีห้เกดิขึน้ แล้วต่อไปเราจะได้รบัผลทีด่ทีีจ่ะตามมาทัง้ในปัจจบุนัและ

ในอนาคต ในปัจจุบนัเวลาทีเ่ราฝืน ถ้าเราชนะความรู้สกึทีไ่ม่ดทีีจ่ะฉดุลาก 

ให้เราไปท�าในสิ่งที่ไม่ดีได้ เราจะมีความรู้สึกภูมิใจ รู้สึกมีความสุขใจ 

และเราจะมีก�าลังใจที่จะท�าให้มีมากยิ่งข้ึนไป เพราะเราเห็นคุณค่า 

ของการกระท�าความด ีเราเข้าใจแล้วว่าท�าไมเราต้องท�าความด ีเมือ่ก่อน 

เราคิดว่าการท�าความดีน้ันเพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางสิ่ง 

บางอย่าง เช่น รับการชมเชยยกย่อง รับรางวี่รางวัลต่างๆ แต่นี่ไม่ใช่ 

เป็นผลของการท�าความด ีอนันีอ้าจจะมผีลบ้างกไ็ม่ได้เป็นผลหลกั เรยีกว่า 

เป็นผลพลอยได้ แต่ผลหลักท่ีเราจะได้จรงิๆ กคื็อความรู้สกึทีด่ภีายในใจ 
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ของเรา ความสุขใจ ความอิม่เอบิใจ ความพอใจ และความภมูใิจ ถ้าเรา 

ท�าความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจ คือเราไม่หวังผลตอบแทน ไม่หวัง 

สิง่ตอบแทนจากผูอ้ืน่ หวงัอย่างเดยีวกค็อืความสุขใจความพอใจทีเ่ป็นผล 

ทีจ่ะตามมา โดยธรรมชาตขิองการท�าความด ีเมือ่เราเหน็ผลทีเ่กดิในจติ

ในใจแล้ว เราจะรูว่้ามคีณุค่ายิง่กว่าผลตอบแทนจากภายนอก เช่น รางวลั

ต่างๆ หรอืความขอบอกขอบใจ ค�าพดูทีด่ขีองผูอื้น่ สิง่เหล่านีท้�าให้เรา

มีความรู้สึกดีใจไปชั่วประเดี๋ยวประด๋าวแล้วมันก็ผ่านไป ไม่เหมือนกับ

ความรูส้กึทีดี่ทีมี่อยูใ่นจิตใจของเรา ถ้าเราท�าเพือ่ผลตอบแทน เวลาเขา 

ให้ผลตอบแทนกับเรา เราจะดีใจ แล้วหลังจากนั้นมันก็จะผ่านไป  

แต่ความอิม่ใจ ความสขุใจ ความพอใจ จะไม่มอียูใ่นใจของเรา แต่ถ้าเรา 

ท�าโดยทีไ่ม่หวังผลตอบแทน ท�าไปแล้วจะมใีครให้รางวัลหรือไม่กต็าม  

จะมใีครชมเชยหรือไม่กต็าม แต่เราจะมคีวามสขุใจความอ่ิมใจอยูก่บัเรา 

คนท่ีไม่มีความสุขใจอ่ิมใจน้ันมักจะถูก

ความหลงหลอกให้ไปหาความสขุภายนอก  

เช่น ความสขุจากอบายมขุต่างๆ ไปเสพสรุา 

ยาเมา ไปเที่ยวกลางคืน ไปเล่นการพนัน
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ไปเรื่อยๆ และทุกครั้งที่เราคิดถึงการกระท�าความดีนี้ เราก็จะมี 

ความสุขใจความภูมิใจเกิดขึ้นอยู่เสมอ นี่คือการท�าความดีที่แท้จริง  

ถ้าเราได้ท�าแล้วเหน็ผลแล้ว ต่อไปเราจะเหน็คณุค่าของการท�าความดี 

เราจะไม่ย่อท้อในการท�าความดี ไม่ว่าเราจะได้ผลตอบแทนจากใคร 

หรือไม่ก็ตาม จะมีใครรู้ใครเห็นหรือไม่ จะมีใครสรรเสริญชื่นชมยินดี

หรอืไม่ ให้รางวลัหรอืไม่ จะไม่เป็นเรือ่งส�าคญั เพราะเรารูแ้ล้วว่าการท�า 

ความดีนี้เป็นการท�าเพื่อใจของเรา เพราะเมื่อใจของเรามีความสุข  

มีความอ่ิม มีความพอแล้ว ใจของเราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนไปท�าในสิ่งที่

จะสร้างความวุ่นวายใจให้กับเรา 

คนที่ไม่มีความสุขใจอิ่มใจนั้นมักจะถูกความหลงหลอกให้ไป 

หาความสขุภายนอก เช่น ความสขุจากอบายมขุต่างๆ ไปเสพสรุายาเมา  

ไปเท่ียวกลางคืน ไปเล่นการพนัน นี่เป็นความสุขที่คนไม่มีความสุข

ภายในจิตใจจะต้องคอยแสวงหาอยู่เรื่อยๆ แล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไป 

ท�าบาปท�ากรรมในล�าดับต่อไป เมื่อไม่มีปัญญาที่จะไปหาความสุขได้  

เพราะไม่มีเงินทองพอใช้ ก็ต้องไปหาเงินทองด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง  

ไปโกหกหลอกลวงบ้าง ไปฉ้อโกงบ้าง หรือไปลักทรัพย์ผู้อื่นบ้าง  
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ก็จะท�าให้เกิดมีความรู้สึกที่ไม่สบายอกไม่สบายใจตามมา จิตใจก็จะ 

มีความกังวล มีความหวาดกลัว มีความทุกข์ นี่เป็นเพราะไม่รู้ว่าการ 

สร้างความสุขให้กับใจนั้นอยู่ตรงไหนนั่นเอง เพราะไม่เคยได้คบกับ

คนดีคนที่รู้จริงเห็นจริงเช่นพระพุทธเจ้า ไม่ชอบเข้าวัด เมื่อไม่ชอบ 

เข้าวัดก็จะไม่รู ้วิธีที่จะท�าให้จิตใจของตนมีความสุข มีความอิ่ม  

มีความพอ ก็เลยต้องไปวนเวียนอยู่ในวงจรอุบาทว์ หาความสุขโดย 

วิธีที่ไม่ชอบ แล้วก็ต้องไปท�าบาปท�ากรรม เพราะความสุขแบบนี้ไม่มี 

ความอิม่ไม่มคีวามพอ ให้ได้เทีย่วมากน้อยเพยีงไรกย็งัอยากจะเทีย่วอยู่  

ให้ได้เสพสุรายาเมามากน้อยเพียงไรก็ยังอยากจะเสพอยู่อย่างนั้น 

เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะท�าให้เกิดความพอขึ้นมาในใจนั่นเอง  

ก็ต้องวนเวียนอยู่กับการท�าสิ่งเหล่านี้ ตายไปก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรม 

กลับมาเกิดใหม่ก็จะมีนิสัยอย่างนี้ติดตัวมาอีก ก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้

ไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะมโีอกาสได้พบกลัยาณมติร ได้คบคนด ีเช่น อาจจะ 

ไปเกดิในครอบครวัของคนด ีครอบครวัทีช่อบท�าบญุท�าทาน ชอบเข้าวดั  

ไม่ชอบดื่มสุรายาเมา ไม่ชอบเล่นการพนัน ไม่ชอบเที่ยว ก็จะอาศัย

ครอบครวันีเ้ป็นผู้คอยอบรมส่ังสอน แล้วถ้าอยูใ่นกรอบ มคีวามเชือ่ฟัง 

และปฏิบัติตามได้ ก็จะมีโอกาสหลุดพ้นจากวงจรอุบาทว์น้ีได้ แต่ถ้า 
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ไม่เชื่อฟัง ชอบหลบไปท�าในสิ่งที่คนในครอบครัวเขาไม่ท�ากัน ก็จะ 

ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากวงจรอุบาทว์นี้ได้ ถึงแม้จะได้พบคนดี มีคนดี 

คอยชวนให้ออกจากวงจรอบุาทว์ ให้ออกจากอบายมขุ ให้ออกจากการ

ท�าบาปท�ากรรมทั้งหลาย แต่ก็ไม่ยอม ยังอยากจะกลับไปท�าสิ่งที่เคย

ชอบท�ามา ยังอยากจะกลับไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ยังอยากจะกลับไป

ท�าบาปท�ากรรมอยู ่กเ็ป็นเรือ่งท่ีไม่มใีครจะช่วยได้ มนัเป็นเร่ืองของบญุ 

ของกรรม

ดังนั้น ถ้าเรามีครอบครัวและมีลูก ถ้าเกิดลูกของเรานี้เป็นคนที่ 

ไม่เชือ่ฟังค�าสอนทีด่ ีไม่ชอบมาวดั แต่ชอบไปเทีย่ว ชอบไปเล่นการพนัน  

บาปนี้เป็นสิ่งที่ควรละ ไม่ควรกระท�า 

เราต้องเป็นคนที่ละเอง ไม่มีใครละ

แทนเราได้ บุญเป็นสิ่งท่ีเราควรท�า 

เราต้องท�าเอง ไม่มใีครท�าแทนเราได้
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ชอบไปเสพสรุายาเมา พ่อแม่กอ็ย่าไปเสียใจ อย่าไปทกุข์กบัเขา เพราะ

มนัเป็นบาปเป็นกรรมของเขา มนัเป็นนสิยัของเขา เป็นสนัดานของเขา  

ท่ีตดิมากบัใจของเขา เราก็ท�าหน้าทีข่องเราดแีล้ว คอืพยายามดงึเขามา 

ในทางที่ดี แต่ถ้าเขาไม่มาก็อย่าไปเสียอกเสียใจ อย่าไปกินไม่ได ้

นอนไม่หลับ เพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไร เขาก็ต้องเป็นไปตาม

บญุตามกรรมของเขา ดงัทีพ่ระพทุธเจ้าทรงตรสัสอนไว้ว่า กรรมเป็น 

เครื่องจ�าแนกแยกสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปต่างๆ กัน สัตว์ทั้งหลาย 

มกีรรมเป็นผูพ้าไป มีกรรมเป็นผูใ้ห้ก�าเนิด มกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ์ มกีรรม

เป็นที่พึ่งอาศัย จักท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว เราจะต้องเป็นผู้รับผล 

ของกรรมน้ัน นี่เป็นกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครจะสามารถมาล้มล้างได้ 

แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถมาหักล้างกรรมที่พวกเราท�ากันไว้ได้  

มีแต่พวกเราเท่าน้ัน ตัวเราเท่านั้น ที่จะต้องหักล้างเอง คือเรารู้ว่า 

กรรมไม่ดีเป็นอย่างไร พอเราคิดจะท�าในกรรมไม่ดี เราก็ต้องยับยั้ง  

เราต้องต่อสู ้เราต้องไม่ท�า เราเท่านัน้ทีเ่ป็นผู้หกัล้างได้ คนอืน่มาหักล้าง 

แทนเราไม่ได้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ  

ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน ตถาคตเป็นเพยีงแต่ผูช้ีท้าง พระพทุธเจ้า พระอรหนัต์ 

ทั้งหลาย เป็นผู้สอนเป็นผู้ชี้ทาง แต่เราต้องเป็นผู้ด�าเนิน
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ท่านสอนว่าบาปนีเ้ป็นสิง่ท่ีควรละ ไม่ควรกระท�า เราต้องเป็นคน

ทีล่ะเอง ไม่มใีครละแทนเราได้ บญุเป็นสิง่ทีเ่ราควรท�า เราต้องท�าเอง 

ไม่มใีครท�าแทนเราได้ จะยากเยน็อย่างไรกไ็ม่สดุวสิยั เราสามารถท�าได้

ทกุคนถ้าเราต้ังใจจะท�าเท่านัน้เอง ถ้าเรารูว่้าบาปมนัเป็นเหมอืนกบัไฟ 

มีใครอยากจะให้ไฟเผาบ้าน พอเห็นไฟไหม้ปั๊บ เราก็ต้องรีบดับไฟ 

ทนัท ีฉนัใด เวลาทีค่ดิจะท�าบาปกต้็องรบีดบัทนัท ีต้องระงับยบัยัง้ทนัที  

ขอให้เราเห็นบาปว่าเป็นเหมอืนกบัไฟทีจ่ะมาเผาใจของเรา 

ให้ตกนรกหมกไหม้ ให้มแีต่ความทกุข์แบบไม่รูจ้กัจบจกัสิน้  

และขอให้เราเห็นบุญเหมือนกับเป็นน�้าทิพย์ชโลมจิตใจ 

ให้ความสุข ให้ความอิม่เอบิใจ ให้ความเยน็ความสบายใจ

กับใจของเรา ขอให้เราท�าบุญให้มากๆ และละบาปกรรม 

ให้มากๆ แล้วรบัรองได้ว่าชวีติของเราคอืใจของเรานีจ้ะดขีึน้

ไปเรือ่ยๆ จะมีความสขุความสบายใจมากขึน้ จะมคีวามทกุข์ 

ความวุ่นวายใจน้อยลงไปเรื่อยๆ ตามล�าดับ จนในที่สุด

จะมีแต่ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจ ไม่มีความทุกข์

เจือปนอยู่เลย นี่คืออานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการละบาปและท�าบุญ

และปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
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นี่แหละคือเหตุผลที่พวกเราทั้งหลายมาวัดกัน ก็เพื่อมาสร้าง 

ความสุขให้กับใจของเรา มาดับความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของเรา 

ให้หมดไป ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า

เท่านัน้ มทีางนีท้างเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะท�าได้ ไม่มทีางอืน่ จึงขอให้พวกเรา 

จงอย่าปล่อยเวลาที่มีคุณค่าอย่างย่ิงของชีวิตของมนุษย์น้ีให้ผ่านไป 

โดยไม่ได้ท�าบุญ ไม่ได้ละบาปกัน ขอให้พยายามท�าบุญละบาปกัน 

อย่างสม�า่เสมอ และท�าให้มากยิง่ๆ ขึน้ไปเร่ือยๆ เพราะเวลาของเราน้ัน 

มีน้อยลงไปเรื่อยๆ และเมื่อชีวิตนี้หมดไปแล้ว เราก็จะไม่มีโอกาส 

ได้ท�าบุญละบาปอีก จนกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ซ่ึงไม่ใช่ 

เป็นส่ิงท่ีง่าย และไม่รู ้ว ่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบกับ 

เมื่อชีวิตนี้หมดไปแล้ว เราก็จะไม่มี

โอกาสได้ท�าบุญละบาปอกี จนกว่าจะ

ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ซึ่งไม่ใช่

เป็นสิ่งที่ง่าย
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พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า ได้พบกับกัลยาณมิตรอีกหรือไม่  

จึงอย่าปล่อยให้โอกาสทีดี่นีผ่้านไป เพราะเราสามารถตกัตวงประโยชน์

ได้อย่างเต็มที่ได้อย่างสูงสุดในภพนี้และชาติน้ี ไม่ต้องรอไปเกิด 

ชาติต่อไปก็ได้ ดังพระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจาก 

พระพุทธเจ้าและน�าเอาไปปฏบิติัจนได้บรรลุเป็นพระอรหนัต์ในชาติน้ีเลย  

ได้ถึงที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ 

ทัง้ปวง ได้ถงึพระนพิพานทีมี่แต่ความสุขล้วนๆ ไปจนตลอดอนนัตกาล

นีค่อืส่ิงท่ีเราสามารถท�ากันได้ถ้าเรามุง่มัน่ ถ้าเราทุม่เทชวีติจติใจ

ของเราให้ท�าแต่ความดี ละบาป ถ้าเราไปไม่ถึงจุดสูงสุด อย่างน้อย 

เราก็จะได้ไปสูสุ่คติ ได้ไปเกดิในทีด่ ีไปเกิดบนสวรรค์ และได้กลบัมาเกดิ 

เป็นมนษุย์ ได้มาท�าบญุต่อไปจนกว่าจะได้ไปถึงจุดสูงสุดทีพ่ระพทุธเจ้า

และพระอรหันต์ทั้งหลายได้ไปถึงกัน นี่จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไป

จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดอย่างสม�่าเสมอ มาบ�าเพ็ญท�าบุญ 

มาละบาปกัน เพ่ือประโยชน์สุขท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป การแสดงก็เห็นว่า

สมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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๒๙
ใจที่สะอาดบริสุทธิ์

๙�ธันวาคม�๒๕๕๐

ธ ร ร ม ะ ใ น ศ า ล า
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การช�าระกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์

เป็นความสุขและความเจริญที่แท้จริง

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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วนันีเ้ป็นวันพระ วันธรรมสวนะ วันฟังธรรม เป็นวันทีพ่ระบรมศาสดา 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นท่ีเคารพนับถือกราบไหว้บูชาของ

พวกเราท้ังหลายได้ทรงบัญญัติไว้ให้พวกเราได้ปล่อยวางภารกิจ 

ทางโลก ทางการท�ามาหากิน ทางธุรการต่างๆ เพื่อให้มาวัด เพื่อมา

ช�าระกาย วาจา ใจ ให้สะอาด เพราะความสะอาดของกาย วาจา ใจ 

จะน�ามาซึ่งความสุขและความเจริญ 

ความสุขและความเจรญิทีแ่ท้จรงินัน้ไม่ได้อยูท่ีส่ขุทางโลก สขุทีไ่ด้ 

จากการได้ดู ได้ยิน ได้ฟัง ได้ลิ้มรส ได้ดื่ม สิ่งต่างๆ ได้ไปเที่ยวตาม

สถานทีต่่างๆ หรอืเจรญิด้วยลาภ เงนิทองข้าวของ ยศถาบรรดาศกัดิ์ 

ค�าสรรเสรญิเยนิยอต่างๆ เหล่าน้ีทางศาสนาไม่เรียกว่าเป็นความเจริญ

ที่แท้จริง เพราะไม่ได้ท�าให้จิตใจนั้นสูงขึ้นดีขึ้นไปกว่าเดิม และดีไม่ดี 

อาจจะท�าให้จิตใจเส่ือมลงต�า่ลงไปเสียด้วยซ�า้ไป ไม่เหมอืนกบัการช�าระ 

กาย วาจา ใจ ให้สะอาดบรสิทุธิ ์เป็นความสขุและความเจรญิทีแ่ท้จรงิ  

เพราะเมื่อได้ช�าระแล้ว ใจจะมีความสุข ใจจะสูงขึ้นดีขึ้น เป็นคนที่มี

ความเมตตามากขึ้น มีศีลมีธรรมมากขึ้น มีความกรุณามากขึ้น นี่คือ

ความสขุและความเจรญิทีแ่ท้จรงิทีพ่ระบรมศาสดาทรงสอนให้พวกเรา

หมั่นสร้างกัน หมั่นบ�าเพ็ญกัน 
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อย่าไปหลงยึดติดกับความสุขความเจริญทางโลก 

เพราะมันไม่จรัีงถาวร มันเป็นสมบติัผลัดกนัชม เป็นความสุข 

ความเจริญที่มีการสิ้นสุดในขณะที่เราหมดชีวิตไป

เมือ่เราตายไปแล้ว บรรดาลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ ต่างๆ กห็มดไป 

และในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ บางทีมันก็หมดไปก่อนที่ชีวิตของเราจะ

หมดไปกม็ ีเป็นเหตใุห้เราต้องดิน้รนขวนขวายหาลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ  

กนัตลอดเวลา และได้มามากน้อยเพียงไรกไ็ม่มคีวามสุข ไม่มคีวามอิม่  

ไม่มีความพอ มีแต่ความอยากความต้องการที่จะมีให้มากยิ่งขึ้นไป

เรื่อยๆ พวกเราเลยกลายเป็นทาสของความอยากความต้องการต่างๆ 

ไปโดยไม่รูต้วั แทนทีจ่ะอยูอ่ย่างสขุอย่างสบาย ไม่ต้องไปดิน้รน ไม่ต้อง 

ไปแก่งแย่งชิงดีกัน ก็ต้องไปเพราะอยู่ไม่เป็นสุข เพราะใจไม่ได้รับ 

การช�าระกาย วาจา ใจ นั่นเอง แต่ถ้าเราได้ช�าระกาย วาจา ใจ  

ของเราแล้ว ใจของเราจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอมากขึ้นไป 

ตามล�าดับ จนในทีส่ดุจะไม่มคีวามรูส้กึต้องการ ไม่มคีวามหวิความอยาก 

กับอะไรเลย เช่น ใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวก 

ทั้งหลาย เป็นใจอย่างนั้น เป็นใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความอิ่ม 



167

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ความพอ ไม่หิวกับลาภ ยศ สรรเสริญ สุข อยู่แบบขอทานได้อย่าง 

มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความสุข ดีกว่าอยู่แบบเศรษฐีที่ไม่มีเกียรติ 

ไม่มีศักดิ์ศรี เพราะต้องไปท�าบาปท�ากรรมเพื่อให้ได้เป็นเศรษฐีขึ้นมา 

ต่างกนัตรงนี ้ความเจรญิความเสือ่มทีแ่ท้จรงินัน้อยู่ทีใ่จของเรา เราจะด ี

จะชั่ว จะสูงจะต�่า ไม่ได้อยู่ที่เงินทองที่เรามีอยู่ ไม่ได้อยู่ที่ต�าแหน่ง 

ที่เรามีอยู่ ไม่ได้อยู่ที่บริษัทบริวารที่คอยยกย่องสรรเสริญเยินยอ  

แต่อยู่ที่ความดีที่เราได้กระท�ากันเท่านั้น

พระพุทธเจ ้าจึงทรงสอนให้เราเข้ามาวัดเพื่อมาสร้างบุญ 

สร้างกศุล สร้างความด ีสร้างความสุข สร้างความเจรญิ ให้กบัใจของเรา  

ด้วยการมาช�าระกาย วาจา ใจ ทีถ่กูสิง่ทีเ่ป็นมลทนิทัง้หลาย ส่ิงทีเ่ป็น

เครือ่งเศร้าหมองทัง้หลาย ท�าให้จติใจนัน้ไม่ผ่องใส ไม่เจรญิ ไม่มคีวามสขุ  

การช�าระนั้นก็แบ่งเป็น ๓ ส่วนด้วยกัน คือช�าระกาย ช�าระวาจา และ

ช�าระใจ 

สิง่ทีท่�าให้กายเปรอะเป้ือนสกปรกนัน้ กค็อืการกระท�าทีเ่รยีกว่า 

บาป มอียู ่๓ ประการ คอืการฆ่าสตัว์ตดัชีวติ การลกัทรัพย์ การประพฤต ิ

ผิดประเวณี นี่เป็นการกระท�าที่ท�าให้จิตใจเสื่อมลงต�่าลง มีความทุกข์
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มีความวุ่นวาย การกระท�าทางวาจาที่ท�าให้จิตใจเสื่อมลงต�่าลง ก็คือ 

การพดูปดมดเทจ็ การพดูค�าหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ และการพูดส่อเสียด 

ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความแตกแยกสามัคคีกัน การพูดเหล่านี้พูดไปแล้ว 

จะท�าให้ผู้พูดน้ันจิตใจตกต�่า มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความไม่สบายใจ  

การช�าระใจก็มีอยู ่ ๓ ประการเช่นเดียวกัน คือช�าระความโลภ  

ความโกรธ ความหลง ที่เป็นมลทิน ที่เป็นสิ่งที่สร้างความเศร้าหมอง

ให้กับใจ ท�าให้ไม่มีความสุข ไม่มีความเจริญก้าวหน้า

นี่คือการช�าระกาย วาจา ใจ ทั้ง ๓ ส่วน ที่เราควรจะช�าระกัน 

อย่างน้อยก็อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง เช่น ในวันพระเช่นวันนี้ เราก็มาวัดเพื่อ 

มาช�าระกาย วาจา ใจ นีใ้ห้สะอาด เหมอืนกบัการช�าระซักเสือ้ผ้าของเรา  

เราใช้เสือ้ผ้าไปแล้วมันก็เป้ือนฝุ่น เป้ือนเหงือ่ไคล ส่งกล่ินเหมน็ออกมา 

กาย วาจา ใจ ของเรา เราก็ต้องคอย

ช�าระอยู่เรื่อยๆ เพื่อจะได้ให้ใจของเรา

นั้นมีความสดชื่น เบิกบาน มีความสุข 

มีความอิ่ม มีความพอ
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ไม่สะอาด ไม่สดชืน่ เวลาใส่เรากต้็องเอาเสือ้ผ้าไปซัก ฉนัใด กาย วาจา ใจ  

ของเราก็เป็นเช่นนั้น เราก็ต้องคอยช�าระอยู่เร่ือยๆ เพื่อจะให้ใจ 

ของเรานั้นมีความสดชื่น เบิกบาน มีความสุข มีความอิ่ม มีความพอ

การช�าระกายนั้นก็คือให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ละเว้น

จากการลกัทรพัย์ ละเว้นจากการประพฤตผิดิประเวณ ีชีวติของใครน้ัน 

ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อย เช่น 

มด แมลง ชวิีตของเขากบัเราน้ีมคีณุค่าเท่ากนั เขากม็ใีจเหมอืนกบัเรา  

ต่างกันตรงที่ร่างกายของเรากับของเขานี้มีขนาดไม่เท่ากัน เรามี

ร่างกายใหญ่กว่ามดกว่าแมลง แต่ใจของมดและแมลงกบัใจของเรานี ้

มันเท่ากัน เพราะใจไม่มีขนาด ใจนี้เป็นนามธรรม ไม่ใช่เป็นรูปธรรม  

ใจของเขากับใจของเรานี้เหมือนกัน มีความปรารถนาเช่นเดียวกัน  

คือปรารถนาความสุข ไม่ปรารถนาที่จะพบกับความทุกข์ มีความ

ปรารถนาทีอ่ยากจะอยูไ่ปนานๆ ไม่อยากจะตายเช่นเดยีวกนั ใจของเขา 

กับใจของเรานี้อาจจะเคยสลับหน้าที่กันมาก็ได้ ในชาติก่อนๆ เราอาจ 

จะเคยเป็นมดเป็นแมลงมาก็ได้ ส่วนพวกที่เป็นมดแมลงในชาติน้ี 

อาจจะเป็นมนุษย์มาก่อนก็ได้ แต่เนื่องจากเขาได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต  

ฆ่ามดแมลงอย่างพวกเรา เขาจงึต้องกลบัไปเกดิเป็นมดแมลง ส่วนพวกเรา 
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เมือ่หมดเวรหมดกรรม เรากไ็ด้มาเกดิเป็นมนุษย์ เมือ่เราได้มาเกดิเป็น

มนษุย์แล้ว เราควรทีจ่ะรกัษาสถานภาพของมนษุย์ไว้ อย่ากลบัไปเป็นมด 

เป็นแมลงเป็นสัตว์เดรัจฉานอีก ด้วยการไปฆ่ามดแมลง ไปฆ่าสัตว์

เดรัจฉานต่างๆ เพราะว่ากรรมนั้นเป็นกฎตายตัว ท�าอะไรแล้วก็ต้อง 

ไปใช้กรรมนั้น ฆ่าเขาแล้วก็ต้องกลับไปเกิดให้เขากลับมาฆ่าเรา  

แล้วเวลาที่เราฆ่าใครก็ตาม เราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจ มีความ 

เดือดร้อนวุ่นวายใจ จะต้องคอยหลบคอยหลีกเพราะกลัวจะถูกจับไป

ลงโทษ จึงขอให้เราพยายามรักษาศีลข้อที่ ๑ ไว้ให้ดี ไม่ว่าจะเป็นการ 

ฆ่ามนษุย์หรอืฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ตาม อย่าไปฆ่า เพราะเราสามารถ

อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ นี่คือข้อที่ ๑ ที่เราควรที่จะช�าระ 

ข้อที ่๒ ท่ีเราควรช�าระกค็อืการลกัทรพัย์ หรอืการเอาสิง่ของต่างๆ  

ของผูอ้ืน่โดยท่ีเขาไม่อนญุาต เขายงัไม่ได้อนุญาตกอ็ย่าไปหยบิ อย่าไป 

เอามาเป็นสมบัติของเรา อยากจะได้อะไรกข็ออนุญาตเขาก่อน ถ้าเขา

ไม่ให้กแ็ล้วไป อยากจะได้ก็ให้ขยนัท�างานท�าการเก็บเงินเกบ็ทองเอาไว้  

พอมีเงินทองพอแล้วก็ค่อยไปซื้อสิ่งที่อยากได้ หรือทางที่ดีก็อย่าไป

อยากเสียเลยก็จะดีกว่า เพราะว่าสิ่งต่างๆ ที่เราอยากได้นั้นส่วนมาก

ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องมี ไม่มีเราก็อยู่ได้ ยกเว้นปัจจัย ๔ คือ อาหาร  
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ทีอ่ยูอ่าศยั ยารกัษาโรค เครือ่งนุ่งห่ม ทีเ่ราจ�าเป็นจะต้องมพีอประมาณ

เพื่อให้เราอยู่ได้ ถ้าเรามีพอประมาณแล้ว เราไม่จ�าเป็นที่จะต้องไป 

ลักทรัพย์ ไม่ต้องไปขโมยสิ่งของต่างๆ จากใคร ถ้าเรารู้จักหักห้าม

จิตใจของเรา อย่าปล่อยใจของเราให้ไปท�าการกระท�าที่ไม่ดี เช่น  

การลักขโมย เป็นต้น เพราะจะสร้างความทุกข์ สร้างความวุ่นวายใจ

ให้กับเรา

ประการที่ ๓ ก็คือการละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี  

ถ้าอยากจะมคีูค่รองกท็�าให้ถกูต้องตามประเพณี ไปสู่ขอจากพ่อแม่เขา 

เสียก่อน หรือถ้าเขามสีามีหรือภรรยาแล้ว อยากจะได้ก็ไปขออนุญาต

จากสามีจากภรรยาเขาก่อน ถ้าเขาอนุญาตก็ไม่เป็นไร ถ้าเขา 

ไม่อนญุาตกอ็ย่าไปท�า เพราะท�าแล้วจะเกดิปัญหาตามมา อาจจะต้อง 

ถึงกับฆ่ากันตายไปก็มี เป็นข่าวมาอยู่เรื่อยๆ เพราะการกระท�าที ่

ไม่ถูกต้องนี้เอง อยากจะได้ก็ขอให้เราท�าให้ถูกประเพณี ถ้าดีกว่านั้น

ก็คืออย่าไปอยาก หัดอยู่คนเดียวได้ยิ่งดีใหญ่ อยู่คนเดียวนี้จะไม่ต้อง

มีปัญหา ไม่ต้องทุกข์ ไม่ต้องวุ่นวายกับใคร แต่ถ้ายังอยู่คนเดียวไม่ได้

ก็ต้องอดกลั้นอดทนไว้ ท�าให้ถูกต้องตามประเพณี และเมื่อมีคู่ครอง

แล้วก็ต้องให้มีความซื่อสัตย์ต่อกัน อย่าไปมักมาก อย่าไปโลภมาก  
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ผัวเดียวเมียเดียวก็มีความสุขเหลือล้นแล้ว มีมากไปกว่าน้ันก็ไม่ได้
ท�าให้มีความสุขเพิ่มมากไปกว่านั้น แต่กลับจะท�าให้มีความทุกข ์
ความยุ่งเหยิงวุ่นวายตามมามากขึ้นไปอีก 

นี่คือการช�าระกายมี ๓ ส่วนด้วยกัน คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์
ตัดชีวิต ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี 

การช�าระวาจา คอืค�าพดูของเรา กม็อียู ่๔ ประการด้วยกนั เวลา
พูดอะไรอย่าไปพูดปด อย่าไปพูดค�าเท็จ ให้พูดค�าจริง ถ้าพูดไม่ได้ 
กห็บุปากไว้เฉยๆ ไม่ต้องพูดก็ได้ การไม่พูดนีไ้ม่เสยีหายอะไร ไม่เป็นบาป 
เป็นกรรม ไม่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยกับใคร เช่น เวลามีใครเขา 
ถามอะไรแล้วเราไม่สามารถพดูความจรงิได้ กอ็ย่าไปพดูปด ถ้าอยาก
จะพูดกพู็ดเรือ่งอืน่ไป พดูเร่ืองฝนฟ้าแดดลม พดูเรือ่งอากาศ หรอืพดู
อะไรกไ็ด้ เปลีย่นเรือ่งพูดไปเรือ่ยๆ อย่าไปพดูเรือ่งทีเ่ราต้องพดูโกหก 
เพราะจะท�าให้เราเป็นคนที่ไม่มีคุณค่า จะท�าให้ค�าพูดของเรานี้ไม่มี 
ราคา ต่อไปเวลาเราจะพูดอะไรกับใคร จะไม่มีใครเขาเชื่อค�าพูด 
ของเรา นี่คือข้อที่ ๑ ในการช�าระวาจา

ข้อที่ ๒ ก็คือไม่ให้พูดค�าหยาบ ค�าหยาบน้ีพูดไปแล้วก็ฟัง 
ไม่ราบรื่นหู ฟังแล้วก็ไม่สบายใจ พูดไปแล้วก็เหมือนกับเอาขยะไปให้



173

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

กับคนอื่นเขา ขยะทางเสียง ท�าให้หูของคนฟังนี้สกปรก ต้องไปล้าง 

อย่าไปพดู เพราะพูดแล้วท�าให้เรากลายเป็นคนสกปรก เป็นคนต�า่ต้อย 

เป็นคนไม่น่าเลื่อมใส ไม่น่าเคารพ นี่ก็คือการช�าระข้อที่ ๒ ของวาจา

ข้อที่ ๓ ก็คือการไม่พูดเพ้อเจ้อ เพ้อเจ้อก็คือพูดเรื่องที่ไม่มีสาระ

ประโยชน์ แต่เรื่องธรรมะนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์ พูดแล้วจะท�าให้

เกดิปัญญา พูดแล้วจะท�าให้ท�าสิง่ทีด่ท่ีีงาม เช่น พดูเรือ่งไปวดั เรือ่งไป 

ฟังเทศน์ฟังธรรม เรือ่งไปท�าบญุ เรือ่งการรักษาศลี เร่ืองเหล่านีพ้ดูแล้ว 

กจ็ะท�าให้ได้ไปท�าในส่ิงทีด่ท่ีีงาม แต่ถ้าพดูเรือ่งเพ้อเจ้อ เรือ่งนนิทากาเล 

ว่าคนน้ันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พูดไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร  

คนท่ีถกูพดูเขาก็เสยีหาย คนทีพู่ดก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึน้มา อย่าไปพดู 

สิ่งต่างๆ ที่ไม่เกิดประโยชน์ เพราะมันไม่ได้ท�าให้จิตใจเราดีขึ้นสูงขึ้น  

มีความสขุมากขึน้ ขอให้เราพดูแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม ถ้าจะพดูเรือ่งของคนอืน่ 

ท่านสอนให้พดูแต่ความดขีองผูอ้ืน่ ความดขีองผูอ้ืน่นัน้พดูไปเท่าไหร่ 

กไ็ม่เสยีหาย ความไม่ดขีองผูอ้ืน่อย่าไปพดู พดูแล้วจะเสยีหาย แต่ถ้า

จะพูดเรือ่งของเรา กอ็ย่าพดูเรือ่งความดขีองเรา เพราะจะเป็นเหมือน

การยกหาง เป็นเหมอืนกบัการยกย่องตัวเอง ให้พูดเร่ืองทีไ่ม่ดขีองเรา  

เพ่ือเราจะได้ประจานตวัเราเองว่าเราไม่ด ีเพ่ือเราจะได้น�าเอาไปแก้ไข 
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ต่อไป นีค่อืการพดูท่ีเป็นสาระให้พดูอย่างน้ี อย่าไปพดูเรือ่งเพ้อเจ้อต่างๆ  

เรือ่งนนิทากาเลอะไรทีไ่ม่มสีาระ ทีไ่ม่มคีณุ ไม่มปีระโยชน์ อย่าไปพดู

และประการสุดท้ายก็คือ ไม่ให้พูดส่อเสียด ส่อเสียดนี้แปลว่า

ไม่ให้พูดให้เกิดการแตกแยกสามัคคี อย่าไปยุยงให้คนที่เขารักกัน

เขาดกีนัเกดิความโกรธเกดิความเกลยีดกนัขึน้มา ควรจะพดูส่งเสรมิ

ให้เขารักกันมากยิ่งขึ้นไป เพราะความรักความสามัคคีกันจะท�าให้มี 

ความสขุและมีความเจรญิ ทีไ่หนมคีวามแตกแยกสามัคค ีไม่มคีวามรกักนั  

ที่นั้นจะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อน สังเกตดูสังคมที่ไม่มีความรัก 

ความสามคัคกัีน กจ็ะมกีารเข่นฆ่าฟันกนั เบยีดเบยีนกนัด้วยวธิกีารต่างๆ  

คนท่ีอยู่ในสังคมนั้นก็อยู่อย่างหวาดระแวง หวาดกลัวภัยต่างๆ ที่จะ 

เกิดขึ้นกับตน และดีไม่ดีก็อาจจะถูกท�าร้ายชีวิตได้ แต่ในสังคมที่มี

ความรักมีความสามัคคีกัน คนอยู่ในสังคมน้ันก็จะอยู่ร่วมกันอย่าง

ร่มเย็นเป็นสุข มีแต่ความสบายอกสบายใจ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน

ให้เราอย่าไปพูดส่อเสียด 

นี่คือการช�าระวาจาที่มีอยู่ ๔ ประการ คือ ไม่ให้พูดค�าเท็จค�าปด 

ไม่ให้พูดค�าหยาบ ไม่ให้พูดเพ้อเจ้อ และไม่ให้พูดส่อเสียด 
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การช�าระทางใจกม็อียู ่๓ ส่วน คอื ช�าระความโลภ ช�าระความโกรธ  

และช�าระความหลง เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง นี้ไม่ได้ 

มีคุณประโยชน์กับจิตใจ แต่เป็นเหมือนกับยาพิษที่จะท�าให้ใจน้ัน 

มีแต่ความทุกข์ ความเดือดร้อน ความวุ่นวายใจ อยู่ตลอดเวลา เราจึง

ต้องพยายามต่อสู้ก�าจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้ได้ 

วิธีท่ีจะก�าจัดความโลภนั้น ทรงสอนให้เราใช้มักน้อยสันโดษ  

ให้เรายนิดีกับสิง่น้อยๆ อย่าไปมักมาก คอืพอใจเท่าทีจ่�าเป็น อย่าไปมี

มากเกนิความจ�าเป็น เช่นปัจจยั ๔ รบัประทานอาหารกใ็ห้รบัประทาน

พอประมาณ อย่าไปรับประทานมากจนเกินไป จะท�าให้ร่างกายน้ีมี 

น�า้หนกัมากกลายเป็นคนอ้วนไป ดแูล้วไม่สวยงาม ไม่สง่าผ่าเผย ให้กนิ 

พอประมาณ กินเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อกิน เพราะการกินมากๆ นี้ไม่ได้

เป็นความสุขแต่เป็นความทกุข์ เพราะว่าจะท�าให้มโีรคภัยไข้เจบ็ตามมา  

แล้วใจก็จะไม่รู้จักค�าว่าอ่ิมว่าพอ กินมากเพียงไรก็ยังอยากจะกินอยู ่

อย่างนัน้ นีค่อืวธิต่ีอสูก้บัความโลภ ให้เอาเท่าท่ีจ�าเป็น มอีะไรทีจ่�าเป็น

มีพอมีครบแล้วก็หยุด ส่วนที่ไม่จ�าเป็นก็อย่าไปดิ้นรนอยากได้มา  

ตัดมันไป เวลาอยากจะได้อะไรก็ถามตัวเองว่า สิ่งที่อยากได้น้ัน 

มันจ�าเป็นไหม ถ้าไม่มีมันแล้วเราจะตายหรือไม่ ถ้าไม่ตายก็แสดงว่า
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ไม่จ�าเป็น ก็ไม่ต้องไปหามันมา เช่น วิทยุ โทรทัศน์ พัดลม อะไรต่างๆ  

เหล่านี้ ถ้าไม่มีเราไม่ตาย เราอยู่ได้ เราอย่าไปอยากมัน เพราะอยาก

แล้วมันจะท�าให้เราต้องดิ้นรน ต้องไปหาเงินหาทองซื้อมา แล้วถ้าหา 

ไม่ได้ อยากได้มากๆ ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน ยิ่งเป็นปัญหาตามมาใหญ่ 

เพราะเมื่อเราไม่มีปัญญาแล้วเราจะไปหาเงินมาใช้หนี้เขาได้อย่างไร 

ต่อไปก็จะต้องคอยหลบหน้าคนนั้นคนนี้ เพราะไปกู้หน้ียืมสินเขาแล้ว

ไม่มีปัญญาใช้หนี้ ก็กลายเป็นคนไม่ดีไป แต่ถ้าเรามีความมักน้อย  

เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย เราจะมีพออยู่พอกินตลอดเวลา และจะ

มีเงินเหลือเก็บไว้ในยามยาก เวลาที่เกิดความจ�าเป็นที่เราไม่สามารถ 

หาเงินหาทองได้ เราก็จะมีเงินทองนี้คอยดูแลเรา แต่ถ้าเราเป็นคน

มกัมากแล้ว รบัรองได้ว่าต่อให้มีมากเพียงไรกไ็ม่พอ สมยัเดก็ๆ มวีนัละ 

๕ บาท ก็อยู่ได้ พอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มีวันละร้อยก็ไม่พอ มีวันละพัน 

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหันเข้า 

มาหาสิง่ทีม่คีณุค่ามปีระโยชน์ท่ีแท้จริง 

ก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ จึงทรงสอน 

ให้เราหมัน่ช�าระกาย วาจา ใจ อยูเ่สมอ 
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ก็ไม่พอ บางคนมีวันละหมื่นก็ใช้ไม่พอ เพราะความพอมันไม่มีกับ 

ความอยากความต้องการนั่นเอง กับความโลภนี้มันจะไม่มีค�าว่าพอ  

ได้มาเท่าไหร่กย็งัอยากจะได้อกี ยงัรูส้กึว่าไม่พออยูอ่ย่างน้ัน ดงัน้ัน เราจึง

ต้องพยายามต่อสูก้บัความโลภให้ได้ ถ้าเราแพ้ความโลภ ความโลภมนัก็ 

จะฉุดลากให้เราไปตกนรกหมกไหม้ พาให้เราไปสูค่วามทกุข์ ความล�าบาก  

ความวุ่นวาย อย่างไม่รู้จักจบจักสิ้น ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรา

มักน้อยหรือสันโดษ สันโดษก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิด ให้พอใจกับ

ฐานะของเรา เรามีมากมีน้อยก็ให้เราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ นี่เรียกว่า

สันโดษ ถ้าเรามีมักน้อยสันโดษแล้วเราจะต่อสู้กับความโลภได้ 

ส่วนความโกรธนี้ ท่านก็สอนให้เรามีความเมตตา ไม่ให้จองเวร 

ให้รูจ้กัให้อภยั ใครเขาท�าอะไรให้เราโกรธ เราต้องเหน็ว่าความโกรธนี้ 

เป็นพิษเป็นภัยมากกว่าคนที่ท�าให้เราโกรธ คนที่ท�าให้เราโกรธน้ี 

ไม่เป็นพษิเป็นภยั เหมือนกบัความโกรธในหัวใจของเรา เพราะความโกรธน้ี 

เป็นตัวท่ีท�าให้เราวุน่วาย ท�าให้เราทกุข์ ท�าให้เราร้อนรน เราจึงต้องมา

ดบัความโกรธนี ้อย่าไปดบัคนทีท่�าให้เราโกรธ ไม่เกดิประโยชน์อะไร 

ดบัความโกรธนีด้้วยการให้อภยั ไม่ถอืโทษโกรธเคอืง ไม่อาฆาตจองเวร  

นี่คือวิธีที่จะท�าให้เราไม่โกรธได้ เราต้องเห็นโทษของความโกรธ  
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อย่าไปเหน็โทษของคนทีท่�าให้เราโกรธ เพราะยิง่เหน็ยิง่ท�าให้เราโกรธใหญ่  

เราก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งร้อนใหญ่ ยิ่งอยากจะท�าร้ายเขาใหญ่ ยิ่งอยาก 

จะท�าร้ายเขามากเท่าไหร่ก็ยิ่งร้อนมากขึ้นไปเท่านั้น แต่พอเราให ้

อภัยเขาได้เท่านั้นเอง ความโกรธภายในใจก็ดับไป เราต้องรู้จักวิธีดับ

ความโกรธ อย่าปล่อยให้ความโกรธนั้นมันลุกลามขึ้นไป เพราะมัน 

จะท�าให้เราต้องไปท�าในสิง่ทีเ่ราต้องเสยีใจในภายหลัง แก้ความโกรธ

นี้ไม่ยากถ้ามีสติรู้ทันมัน รู้ว่าก�าลังโกรธแล้วก็พยายามอย่าไปคิดถึง

เรื่องที่ท�าให้เราโกรธ พยายามดึงเข้ามาหาพุทโธๆ ไว้ หรือสวดมนต์

ภายในใจไว้ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวความโกรธก็หายไปเองโดยที่เราไม่ต้อง 

ไปท�าอะไรกับคนที่ท�าให้เราโกรธ นี่คือวิธีระงับความโกรธ

ส่วนความหลงนี ้ท่านกท็รงสอนให้เราพจิารณาให้เหน็ว่าสิง่ต่างๆ 

ที่เราหลงเรายึดเราติดอยู่นั้น เป็นสิ่งท่ีเราไม่ควรที่จะยึดติดเพราะ 

ไม่อยูก่บัเราไปได้ตลอด ไม่ได้ให้ความสขุกบัเราอย่างแท้จริง ไม่ได้เป็น 

สมบตัขิองเรา ไม่ว่าอะไรกต็ามทีเ่รามีอยู ่ทีเ่ราห่วง ทีเ่รากงัวล ท่ีเรารัก 

เราหวงเราแหน ส่ิงต่างๆ เหล่านีจ้ะไม่อยูกั่บเราไปตลอด หรือไม่เช่นน้ัน 

สกัวนัหนึง่เรากต้็องจากเขาไป มนัไม่ได้อยูด้่วยกนัไปตลอด จงึไม่จ�าเป็น 

ทีจ่ะต้องไปหวงแหน ไม่ต้องไปเสยีอกเสยีใจเสยีดายเวลามนัจากเราไป  
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อย่าไปยึดอย่าไปติดกับอะไรทั้งหลายในโลกน้ี เพราะความยึดติดนี ้

จะท�าให้เราทุกข์ใจ ท�าให้เราวุ่นวายใจ ท�าให้เราไม่มีความสุขใจ  

จงึทรงสอนให้เราพิจารณาอยูเ่สมอว่า ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกนี ้แม้กระทัง่ 

ร่างกายของเรา เป็นส่ิงทีไ่ม่เทีย่ง เกดิมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย  

ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกนี ้เราต้องพลัดพรากจากกนัเป็นธรรมดา ไม่ได้อยู ่

ร่วมกนัไปตลอด จึงควรฝึกท�าใจเอาไว้ สอนใจอยูเ่ร่ือยๆ ว่าอย่าไปหลง 

ยดึตดิ เพราะยดึติดแล้วจะท�าให้เราทกุข์ ทกุข์ทัง้ในขณะทีอ่ยูร่่วมกนั  

และทกุข์หลงัจากทีต้่องจากกนั ขณะทีอ่ยูร่่วมกนักค็อยห่วงคอยกงัวล  

กินไม่ได้นอนไม่หลับ เวลาจากกันก็ร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ  

พระพทุธเจ้าจึงทรงสอนให้เราแก้ความหลงด้วยปัญญา คอืให้พจิารณา 

ให้เห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอ ให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นสมบัติของเรา 

ทีแ่ท้จรงิ ไม่ใช่ตวัเรา ไม่ใช่ของเรา เป็นของทีเ่รายมืเขามา เรายมืมา

จากธรรมชาต ิคอื ดนิ น�า้ ลม ไฟ ร่างกายของเรานีม้าจากธรรมชาติ 

คือธาตุ ๔ ดิน น�้า ลม ไฟ เมื่อตายไปร่างกายนี้ก็กลับคืนสู่ ดิน น�้า  

ลม ไฟ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มาจากดิน น�้า ลม ไฟ ทั้งสิ้น ไม่มี

คุณค่าไม่มีสาระประโยชน์อะไร แต่ความหลงของเราท�าให้เราไปยึด 

ไปติด ไปชอบ ไปยินดี ไปให้คุณค่ามันขึ้นมาเท่านั้นเอง แต่สิ่งที่มี
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คุณค่าทีแ่ท้จรงิเรากลบัมองไม่เหน็ กค็อืใจทีส่ะอาดบรสิทุธิ ์ใจทีไ่ด้รบั

การช�าระด้วยกาย วาจา ใจ นี่เอง

พระพุทธเจ ้าจึงทรงสอนให้เราหันเข ้ามาหาสิ่งที่ มีคุณค่า 

มีประโยชน์ที่แท้จริง ก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ จึงทรงสอนให้เรา 

หมัน่ช�าระกาย วาจา ใจ อยูเ่สมอ ดงัทีพ่วกท่านทัง้หลายได้มาช�าระกนั 

ในวนันี ้ช�าระด้วยการท�าบญุให้ทาน ด้วยการรกัษาศลี ด้วยการฟังเทศน์ 

ฟังธรรม และเมื่อกลับไปบ้านก็กลับไปไหว้พระสวดมนต์ นั่งท�าสมาธิ  

แล้วกค็อยสอนใจอยู่เสมอๆ ว่า ทกุส่ิงทุกอย่างในโลกน้ีไม่เทีย่งแท้แน่นอน  

ทกุสิง่ทุกอย่างในโลกนีไ้ม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวัเรา ถ้าเราท�าอย่างนีแ้ล้ว

รบัรองได้ว่าใจของเราจะมแีต่ความสขุและความเจริญขึน้ไปตามล�าดบั  

และจะเจริญถึงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอน 

จึงขอฝากเรื่องของการช�าระกาย วาจา ใจ ในวันพระนี้ ให้ท่าน

ได้น�าเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมา 

ต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ 
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๓๐
สัตว์โลกล้วนเกิดจากกรรม

๑๕�ธันวาคม�๒๕๕๐
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วันน้ีเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ต้ังใจมาวัดเพื่อมาท�าบุญท�าทาน  

มารักษาศีล มาฟังเทศน์ มาปฏิบัติธรรม เพราะมีความเชื่อว่า 

พระพุทธศาสนาเป็นค�าสอนที่ดีที่สุด เพราะเป็นค�าสอนที่ตรงกับ 

ความจรงิ ทกุสิง่ทกุอย่างทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนนัน้ไม่เป็นค�าสอน 

ทีผ่ดิจากความจรงิเลย ผูท้ีป่ฏบัิตติามจะสามารถพสิจูน์ได้โดยทีไ่ม่ต้อง 

ให้ผูอ้ืน่มาพสิจูน์ให้กบัตน เพราะเป็นสิง่ทีต้่องพสูิจน์ด้วยตนเองทกุคน  

ถ้าปฏิบัติตามแล้วก็จะรู้จะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น คือ

เห็นว่าทุกส่ิงทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นจากกรรมทั้งนั้น คือสัตว์โลก 

ทัง้หลายตัง้แต่ท้าวมหาพรหมลงมาจนถงึมนษุย์ ถึงเดรจัฉาน ถงึเปรต 

ถงึสตัว์นรกทัง้หลาย มกีรรมเป็นผูส้ร้างเป็นผูท้�าให้เกดิข้ึน ไม่มสีตัว์โลก 

หรือพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง เช่น พระพรหมก็ดี หรือพระอินทร์ก็ดี  

ทีจ่ะมาสร้างให้มีสัตว์โลกชนิดต่างๆ เกิดขึน้มา สตัว์โลกท้ังหลายทีม่ทีัง้สงู 

และต�่าล้วนเกิดมาจากกรรมทั้งสิ้น 

กรรม กค็อืการกระท�าของจติแต่ละดวง สัตว์โลกทกุตวัมีจิตอยู่กนั 

คนละดวง และจติดวงนีเ้ป็นผูท้ีส่ร้างให้เป็นสตัว์โลกชนดิต่างๆ เป็นเทพ  

เป็นพรหม เป็นมนุษย์ เป็นเดรัจฉาน เป็นเปรต หรือเป็นสัตว์นรก  



186

นี้เกิดขึ้นจากการกระท�าของจิตในแต่ละดวง จิตนี้แลเป็นผู้ที่สร้าง 

สัตว์ชนิดต่างๆ ขึ้นมาโดยการกระท�า ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า 

กรรมเป็นเครือ่งจ�าแนกแยกให้สัตว์เป็นชนดิต่างๆ สตัว์ท้ังหลายมกีรรม 

เป็นผูส้ร้างขึน้มา มกีรรมเป็นผูใ้ห้ก�าเนดิ มกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ์ มกีรรม

เป็นท่ีพึ่งอาศัย จะท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือช่ัว จะต้องเป็นผู้รับผล 

ของกรรมนั้น ผู้ที่กระท�ากรรมก็คือใจ ส่วนกายนี้เป็นผู้กระท�าตาม  

ผูท้ีส่ัง่การนัน้กคื็อใจ แล้วก็ส่ังไปทีก่ายและทีว่าจาให้ท�ากรรมชนิดต่างๆ 

มีทั้งกรรมดี กรรมไม่ดี และกรรมที่ไม่ใช่เป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดี 

กรรมก็มีอยู่ ๒ กลุ่มด้วยกัน ถ้าท�ากรรมดี เช่น ท�าบุญให้ทาน

อย่างนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศล ก็จะท�าให้ไปสู่ที่สุคติ เป็นการสร้างภพ

ของเทพ ของพรหม ของมนุษย์ ถ้าท�าบาปท�ากรรม เช่น ฆ่าสัตว์ 

ตัดชีวิต ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี พูดปดมดเท็จ ก็จะสร้างให้

ไปเป็นเดรัจฉานบ้าง เป็นเปรตบ้าง เป็นสัตว์นรกบ้าง นี่ไม่มีใครสร้าง

มีแต่ใจของแต่ละสัตว์โลกแต่ละตัวที่ก�าลังเป็นผู้สร้างกันอยู่ พวกเรา

ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เพราะเราได้สร้างกรรมที่ท�าให้เกิดเป็นมนุษย์

นัน่เอง คอืมีศลี ๕ เป็นหลกั ถ้าอยากจะมาเกดิเป็นมนษุย์นีต้้องมศีลี ๕  
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จะรักษาได้มากหรือน้อยก็จะเป็นโอกาสที่จะได้มาเกิดมากหรือ 

น้อยนั่นเอง ถ้ารักษาได้มาก โอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีมาก  

ถ้ารักษาน้อย โอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีน้อย ทุกอย่างน้ีไม่ได ้

อยู่ที่พระเจ้าอยู่ที่ใครทั้งนั้น พระเจ้าเองก็เป็นผู้ต้องสร้างตนเอง เช่น 

ท�าบญุ รกัษาศลี กไ็ด้ไปเป็นเทพ ถ้านัง่สมาธทิ�าจติใจให้สงบ กจ็ะได้ไป 

เป็นพรหม ถ้าอยากจะไปเป็นพระอรหนัต์ เป็นพระพทุธเจ้า กต้็องท�าบญุ

ให้ทาน รกัษาศลี นัง่สมาธ ิและเจรญิปัญญาวปัิสสนา พจิารณาให้เหน็

ว่าสิง่ต่างๆ ในโลกนีล้้วนเป็นอนจิจงั คอืไม่เทีย่ง ล้วนเป็นทกุข์ ล้วนเป็น 

อนัตตา ไม่มีตนไม่มีตัวตน ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ถ้าพิจารณาได้  

ถ้าปฏบิตัไิด้ กจ็ะได้ไปเป็นพระอรยิเจ้าตัง้แต่พระโสดาบนัขึน้ไปจนถงึ

พระอรหันต์ พระพุทธเจ้า 

ถ้าอยากจะเป็นคนทีฉ่ลาด กต้็องใฝ่เรยีน 

ใฝ่รู ้ชอบศกึษาหาความรูอ้ยูเ่รือ่ยๆ เช่น 

ชอบมาวดั มาฟังเทศน์ฟังธรรม เพราะ

การฟังธรรมนีจ้ะท�าให้เกดิปัญญาขึน้มา
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ทัง้หมดน้ีไม่ได้อยูท่ีใ่ครทัง้นัน้ อยูท่ีใ่จของแต่ละคนของแต่ละสตัว์โลก 

เท่านัน้ทีจ่ะเป็นผูท้ีท่�าให้ไปเกดิเป็นสิง่ต่างๆ ได้ และผูท้ีไ่ปเกดิกไ็ม่ใช่ใคร 

ที่ไหน ก็คือผู้สร้างนั่นเอง ก็คือใจ ใจของพวกเรานี้ในอดีตได้รักษาศีล 

จงึท�าให้มาเกดิเป็นมนษุย์กนั ถ้าเราท�าบญุมากในอดตี คือท�าบญุให้ทาน

มากด้วย รกัษาศลีด้วย เรากจ็ะมาเกดิมฐีานะทีด่ ีมเีงนิมทีอง มรีปูร่าง 

หน้าตาที่สวยงาม ถ้าเรารักษาศีลแต่เราไม่ชอบท�าบุญให้ทาน มีความ

ตระหนี่ มีความหวงแหนในสมบัติข้าวของเงินทอง เราก็จะมาเกิดเป็น

มนุษย์ที่ไม่ร�่ารวย มีฐานะที่ไม่ค่อยดีทางการเงินการทอง มีรูปร่าง

หน้าตาท่ีไม่สวยไม่งาม น่ีเป็นอานิสงส์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ คือ

ต้องมีศีล ๕ และถ้าอยากจะมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม มีฐานะดี มีเงิน 

มทีอง กต้็องเป็นคนใจกว้างเป็นคนใจบญุ ชอบท�าบุญให้ทาน ชอบสงเคราะห์  

ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ถ้าอย่างนี้แล้วก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่าง

หน้าตาดี ผิวพรรณผ่องใส มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง 

ถ้าอยากจะเป็นคนทีฉ่ลาดก็ต้องใฝ่เรียนใฝ่รู้ ชอบศกึษาหาความรู้ 

อยู่เรื่อยๆ เช่น ชอบมาวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรม เพราะการฟังธรรมนี้ 

จะท�าให้เกดิปัญญาขึน้มา เป็นปัญญาทีส่�าคญัต่อการหลดุพ้นจากการ 
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เวยีนว่ายตายเกดิ ต่อการหลุดพ้นจากความทกุข์ทัง้ปวง ถ้าสนใจศกึษาวชิา 

ความรู้ทางโลกก็ยังไม่ถือว่าเป็นวิชาที่ดีจริง เพราะจะไม่ได้ช่วยเหลือ 

ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด  

วิชาความรู้ทางโลกเป็นวิชาท่ีน�าเอาไปท�ามาหากิน มีอาชีพที่ดี เช่น  

ถ้าเรยีนหนงัสอืจบปรญิญาสงูๆ กจ็ะได้งานทีด่ ีมเีงนิเดอืนสงูๆ มเีงนิเดอืน 

มากๆ มตี�าแหน่งสูงๆ ถ้าข้ีเกยีจเรยีนหนงัสอื ไม่ไปโรงเรยีน หนโีรงเรยีน 

อยู่เรื่อยๆ เรียนไม่จบ เวลาไปหางานก็จะได้งานที่ไม่ดี ได้งานที่ต้อง

ใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น ไปเป็นคนตัดหญ้า เป็นคนรับใช้ ซักเสื้อผ้า 

กวาดบ้านถูบ้าน เป็นภารโรง อย่างนี้เป็นต้น เพราะไม่มีปัญญา และ

เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่ไม่มีความฉลาด เป็นคนโง่เขลา 

เบาปัญญา เป็นคนที่ไม่ชอบใฝ่รู้ไม่ชอบศึกษาหาความรู้ 

ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เกิดขึ้นจากการกระท�าของเราทั้งสิ้น ไม่ได้มี 

ผูห้น่ึงผูใ้ดท�าให้เราได้มาเกดิ ความแตกต่างกนัทัง้ในทางฐานะการเงนิ 

การทอง ในรูปร่างหน้าตา ในความรู้ความฉลาด และความมีอาการ

ครบถ้วนบริบูรณ์หรือไม่ก็เช่นเดียวกัน เกิดอยู่ที่ว่าได้รักษาศีลไว้ได้ 

มากน้อยเพยีงไรนัน่เอง ถ้ารกัษาได้มาก ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไม่ฆ่าผูอ้ืน่  
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ไม่ท�าร้ายผูอ้ืน่ กจ็ะมรีปูร่างทีค่รบถ้วนบรบิรูณ์ แต่ถ้าไม่ชอบรกัษาศลี  

ชอบท�าบาปท�ากรรมอยู่เป็นนิสัย ก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ก็คือ สุนัข  

แมว อย่างนีเ้ป็นต้น เพราะไม่รกัษาศลีกนั รักษาได้น้อยมาก ไม่เหมอืนกบั 

ผู้ทีม่าเกดิเป็นมนุษย์ พวกนีร้กัษาศลีได้มาก ท�าบาปน้อย แต่กย็งัมโีอกาส

ที่จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานได้อีก ถ้าไม่อยากไปเกิดเป็นเดรัจฉานเลย  

ก็ต้องรักษาศีล ๕ ให้ได้ตลอดเวลา คือไม่ละเมิดเลยแม้แต่ข้อเดียว 

ทัง้ชวีติเลย บคุคลทีจ่ะท�าอย่างนีไ้ด้กม็พีระอรยิเจ้าเท่านัน้ คอืพระโสดาบนั  

พระสกทิาคาม ีพระอนาคาม ีพระอรหนัต์ ท่านจะไม่ฆ่าสตัว์ตดัชีวติเลย 

ถงึแม้ท่านจะต้องเสียชวิีตไป ท่านก็ยอมเสยี แต่จะไม่ป้องกนัชวีติของตน 

ด้วยการท�าร้ายชีวิตของผู้อื่น เช่น มีสัตว์อะไรจะมากัดมาท�าร้ายท่าน  

พระโสดาบนั พระสกิทาคาม ีพระอนาคามี 

พระอรหนัต์ ท่านจะไม่ฆ่าสตัว์ตดัชวีติเลย  

ถงึแม้ท่านจะต้องเสยีชวีติไป ท่านกย็อมเสยี  

แต่จะไม่ป ้องกันชีวิตของตนด้วยการ

ท�าร้ายชีวิตของผู้อื่น
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ถ้าท่านหนีไม่พ้น ท่านก็ยอมให้มันกัดตายไป แต่ท่านจะไม่ฆ่ามันเพื่อ

เป็นการป้องกันตัว ถ้ารักษาศีลได้อย่างน้ีก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบาย 

อีกต่อไป ไม่ต้องไปเป็นเดรจัฉาน ไม่ต้องไปเป็นเปรต ไม่ต้องไปตกนรก  

แต่ถ้ายังท�าไม่ได้ ถงึแม้จะรกัษาศลีได้อยูต่ลอดเวลาเป็นส่วนใหญ่ แต่พอ

ถงึเวลาท่ีจะต้องรกัษาชวีติของตนเองกจ็ะไปฆ่าผูอ้ืน่ เช่น เกดิอดอยาก 

ขาดแคลน ไม่มเีงนิทีจ่ะไปซือ้อาหารมารับประทาน กไ็ปยงินกตกปลา

เพือ่ทีจ่ะได้มีอาหารไว้รบัประทาน อย่างนีเ้มือ่ตายไปกย็งัมโีอกาสทีจ่ะ

ไปเกิดเป็นเดรัจฉานได้ เพราะรักษาศีลไม่ได้บริสุทธิ์ครบถ้วนบริบูรณ์ 

แต่โอกาสทีจ่ะไปเกิดกอ็าจจะมน้ีอยถ้ายงัรกัษาศลีได้ไปเรือ่ยๆ ยกเว้น

ในกรณีจ�าเป็นเท่านั้น

ดงันัน้ การท่ีจะไปเกดิเป็นอะไรนัน้ขึน้อยูท่ีว่่าได้รักษาศลีมากหรือ

น้อยเพียงไร ถ้ารกัษามาก โอกาสทีจ่ะไปเกดิในสคุต ิทีจ่ะไปเป็นมนษุย์ 

เป็นเทพก็จะมีมาก ถ้ารักษาน้อย โอกาสที่จะไปก็มีน้อย โอกาสที่จะ

ไปเกิดในอบายก็จะมีมาก นี่คือเรื่องของกรรมเป็นอย่างน้ี ไม่มีใคร 

ที่สามารถที่จะมาท�าบุญท�ากรรมแทนเราได้ เช่น เราตายไปแล้ว ผู้ที่ 

เขากรวดน�้าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ก็เพียงแต่เป็นการส่งเศษบุญ 
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ไปให้เท่านัน้ บญุทีญ่าติโยมท�าแล้วอทุศิไปนี ้อทุศิไปได้เพยีงเสีย้วเดยีว 

เช่น ท�าร้อยหนึง่ กอ็ทุศิไปได้เพยีง ๑ ส่วนเท่านัน้ อกี ๙๙ ส่วนเป็นของ 

ผู้ที่อุทิศ ผู้ที่รับอุทิศนี้รับได้เพียงส่วนเดียว เพราะฐานะของผู้รับนั้น 

มีภาชนะรองรับอยู่นิดเดียวจึงรับมากไม่ได้ และผู้ท่ีจะรับนี้ก็ต้อง 

เป็นเปรตเท่าน้ัน ถ้าเป็นสตัว์ชนดิอืน่กจ็ะรบัไม่ได้ เช่น ไปตกนรกกจ็ะ 

รับบุญท่ีอุทิศไม่ได้ ไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็รับไม่ได้ ไปเกิดเป็นมนุษย์ 

เป็นเทพ เป็นพรหม ก็ไม่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องรบับญุอทิุศ เพราะมบีญุ 

มากพอทีจ่ะเลีย้งดจูติใจของตนให้อยูเ่ยน็เป็นสุขได้ มพีวกเปรตเท่าน้ัน

ที่อาศัยบุญอุทิศ พวกเปรต ก็คือพวกที่ในขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์ 

ไม่ชอบท�าบุญให้ทาน มีแต่ความโลภ ชอบหาเงินหาทองให้กับตนเอง 

แล้วกห็วงเกบ็ไว้ มคีวามตระหนี ่เกบ็เงนิไว้อย่างเดยีว หามาได้มากน้อย 

เพยีงไรกเ็สยีดาย ไม่อยากจะให้ใคร พอตายไปกต้็องไปเกดิเป็นเปรต 

นี่คือเรื่องของสัตว์โลกชนิดต่างๆ ท่ีมีอยู่ในวัฏสงสาร คืออยู่ใน

ไตรภพ คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ สัตว์โลกส่วนใหญ่นี้จะเกิด

ในกามภพเพราะยังมีความยินดีในกามอยู่ ค�าว่ากาม ก็คือ รูป เสียง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ถ้ายงัชอบทีจ่ะดหูนงัฟังเพลง ยงัชอบกนิ ชอบดืม่  
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ชอบเล่น ชอบเที่ยว ชอบหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ ตายไปก็ยังต้อง

กลับมาเกิดในกามภพ ถ้าเป็นคนที่สนใจชอบนั่งสมาธิ ไม่ชอบเที่ยว  

ไม่ชอบดื่ม ไม่ชอบเล่น ไม่ชอบหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ชอบนั่งสมาธิท�าจิตใจให้สงบให้เป็นฌาน พวกนี้ก็จะไปเกิดในรูปภพ

หรืออรูปภพ เป็นพรหมอยู่ ๒ ระดับ คือ รูปพรหม กับอรูปพรหม  

แต่ถ้ายังมีความยินดีในกามอยู่ก็จะไปเกิดในกามภพ คือ ภพของเทพ 

ลงมา เทพทั้งหลายนี้ก็ยังยินดีในกาม ยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ แต่จะยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่ละเอียด  

ที่เรียกว่ารูปทิพย์ กายทิพย์ เสียงทิพย์ เป็นต้น ส่วนพวกมนุษย์นี้ก็จะ 

ยินดีกับรูป เสียง กลิ่น รส ที่เป็นส่วนหยาบ อย่างพวกเรานี้เรายังยินดี

ท่ีจะดู ท่ีจะฟัง ที่จะลิ้มรส ที่จะดมกลิ่น ที่จะสัมผัสกับสิ่งต่างๆ อยู่  

หรือพวกเดรัจฉานทั้งหลายก็เหมือนกัน ก็ยังมีความยินดีในรูป เสียง 

กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ที่หยาบเช่นเดียวกับมนุษย์ ส่วนพวกเปรต  

พวกสตัว์นรกนีเ้ขาไม่มีโอกาสทีจ่ะได้ลิม้รส เพราะจะต้องใช้เวรใช้กรรม 

อยู่ในนรก ถ้าเป็นเปรตก็มีแต่ความหิว ความอยาก ความกระหาย  

ไม่ได้ลิ้มรสในสิ่งที่ตนเองอยากจะได้ลิ้มรสอยากจะได้สัมผัส 
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ส่วนผู้ที่นอกจากท�าบุญให้ทาน รักษาศีล นั่งสมาธิ และยังเจริญ

ปัญญา คือเจริญวิปัสสนา พิจารณาสภาวธรรมทั้งหลาย คือขันธ์ ๕  

ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูปก็คือร่างกายของเรา  

ร่างกายที่มีอาการ ๓๒ เวทนาก็คือความรู้สึก เช่น สุข ทุกข์ ไม่สุข

ไม่ทุกข์ สัญญาคือความจ�าได้หมายรู้ สังขารคือความคิดปรุงแต่ง 

วิญญาณคือการรับรู้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่มาสัมผัสกับ 

ตา หู จมูก ลิ้น กาย พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจัง คือไม่เที่ยง  

มีการเกิดขึ้น ต้ังอยู่ แล้วดับไป เช่น ร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่  

ต้องเจบ็ ต้องตายไป เวทนาเกิดมาแล้วก็ดบัไป ความสขุเกดิขึน้มาแล้ว

ก็ดับไป ความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป ความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดข้ึน 

มาแล้วก็ดับไป สัญญาความจ�าได้หมายรู้ก็เช่นเดียวกัน เกิดมาแล้ว 

ก็ดับไป สังขารความคิดปรุงแต่งก็เช่นเดียวกัน เกิดมาแล้วก็ดับไป  

คิดเรื่องนี้แล้วก็ดับไป ไปคิดเรื่องนั้นต่อ คิดเร่ืองน้ันต่อแล้วก็ไป

คิดเรื่องโน้นต่อ คิดไปเร่ือยๆ คิดไปแล้วก็ดับไป หายไป ไม่มีสาระ  

เป็นเหมอืนกบัแสงของหิง่ห้อยทีเ่กดิดบัๆ ไปเร่ือยๆ น่ีคอืส่ิงทีผู่ต้้องการ

จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะต้องพิจารณา 

ให้รูทั้นแล้วปล่อยวาง ให้เหน็ว่าไม่เทีย่ง แล้วกไ็ม่มตีวัตน เช่น ร่างกายน้ี 
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ก็ไม่ใช่ตวัใช่ตน ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เป็นเพยีงดนิ น�า้ ลม ไฟ เป็นเพียง 

อาการ ๓๒ มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เน้ือ เอ็น กระดูก เป็นต้น  

มาจากอาหารที่รับประทานเข้าไป อาหารก็มาจากดิน น�้า ลม ไฟ  

ถ้าพจิารณาไปเรือ่ยๆ  กจ็ะเห็นว่าไม่ใช่ตวัตน เป็นเหมอืนรถยนต์คันหนึง่  

รถยนต์กเ็ป็นสิง่ทีป่ระกอบขึน้จากวตัถตุ่างๆ มเีหล็ก มพีลาสติก มกีระจก  

มียาง เป็นต้น เอามาผสมกันมารวมกนักก็ลายเป็นรถยนต์ขึน้มา ใช้ไป

สักระยะหนึ่งมันก็เก่าแล้วมันก็พังไป ร่างกายนี้ก็เช่นเดียวกัน เกิดมา 

แล้วเดี๋ยวก็แก่ลงไป แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็ตายไป พอตายไป  

ถ้าทิง้ไว้มันกจ็ะเน่าเป่ือยไป กลายเป็นดนิไปหมด ถ้าเอาไปเผากก็ลาย 

เป็นขีเ้ถ้า ไม่มตีวัตน ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ถ้าพจิารณาอย่างนีอ้ยูเ่รือ่ยๆ  

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมารับรู้มาสัมผัสน้ี

ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้น เป็นอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ 

ไม่มีตัวตน ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวเรา  

ไม่ให้ไปยึดไปติด ให้ปล่อยวาง
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แล้วก็จะปล่อยวาง ไม่ยึดไม่ติด เพราะถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์ เวลา

ยึดติดกับร่างกายว่าเป็นเราเป็นตัวเรา พอร่างกายเป็นอะไรก็เกิด 

ความทุกข์ขึ้นมา เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดความทุกข์เกิดความกลัว 

ขึ้นมาว่าจะตายหรือไม่ อย่างนี้เป็นต้น 

ถ้าไม่อยากจะทุกข์ ก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจัง  

เป็นอนัตตา ไม่เทีย่ง ไม่มตัีวตน ถ้าเหน็แล้วกจ็ะไม่ยดึไม่ตดิกบัร่างกาย 

ก็จะปล่อยวางๆ แล้วก็จะสบายใจ ร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อน 

ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามก็เป็นเหมือนกันทั้งน้ัน ร่างกาย 

ของเราร่างกายของคนอื่นก็เป็นแบบเดียวกัน เดี๋ยวก็ต้องกลายเป็น 

ขี้เถ้าข้ีถ่านไป เดี๋ยวก็ต้องจับใส่โลงจับเข้าไปเผาในเตาไฟ ไม่มีใคร 

หนีพ้นไปได้เพราะธรรมชาติของร่างกายเป็นอย่างน้ี จึงไม่ควรไปยึด 

ไปตดิ เพราะถ้าไปยดึไปตดิแล้วจะทกุข์มาก ถ้าไม่ยดึไม่ตดิ ปล่อยวาง 

ก็จะไม่ทุกข์ เช่น เราไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายของคนอื่น ร่างกายของ

คนอ่ืนเขาจะเป็นอย่างไร เราไม่ได้ไปยดึไปตดิกบัเขา เวลาเขาตายไป 

เรากไ็ม่ได้เสยีอกเสยีใจร้องห่มร้องไห้แต่อย่างใด ร่างกายทีเ่รามอียูน่ี ้

ก็เช่นเดียวกัน เราก็ต้องไม่ยึดไม่ติดเช่นเดียวกัน เราต้องปล่อยวาง 
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เมื่อถึงเวลาที่เขาจะไปจากเราก็ให้เขาไป ถ้าเราปล่อยวางได้ เราก็จะ

ไม่ทกุข์ เราจะไม่เดอืดร้อน เราจะอยูอ่ย่างสขุอย่างสบาย เช่นเดยีวกบั

เวทนา ความสุข ความทุกข์ ความไม่สุขไม่ทุกข์ เขาก็สลับผลัดเปลี่ยน

กันมาแล้วก็ไป เดี๋ยวสุขมาแล้วก็ไป เดี๋ยวทุกข์มาแล้วก็ไป เดี๋ยวไม่สุข

ไม่ทุกข์มาแล้วก็ไป เราอย่าไปยึดอย่าไปติด คืออย่าไปยินดียินร้าย 

กับเขา เวลาทุกข์ก็อดทนเอาไว้ เวลาสุขก็อย่าไปดีใจ อย่าไปอยาก

ให้มันอยู่กับเราไปนานๆ เพราะพอเกิดความอยากก็แสดงว่าเราเกิด

ความยดึตดิแล้ว เมือ่มคีวามยดึติด เวลาทีม่นัจากเราไปเราก็จะเสยีใจ  

เราก็มีความทุกข์

พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนพวกเราให้พิจารณาให้เห็นว่าทุกส่ิง 

ทุกอย่างท่ีใจมารับรู้มาสัมผัสนี้ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้น เป็นอนิจจัง 

ทกุขงั อนัตตา ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ ไม่มตีวัตน ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวัเรา  

ไม่ให้ไปยึดไปติด ให้ปล่อยวาง ให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขา เขามา

ก็มา เขาไปก็ไป ไม่ต้องไปดีใจ ไม่ต้องไปเสียใจ แล้วเราจะไม่ทุกข์

กับอะไรทั้งน้ัน ถ้าสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็จะหลุดพ้น 

จากความทุกข์ทั้งปวง เพราะใจจะไม่มีความอยากได้อะไรอีกต่อไป 
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เมือ่ไม่มคีวามอยากได้อะไรกไ็ม่ต้องไปเกดิอกีต่อไป เมือ่ไม่เกดิกไ็ม่ม ี

ความแก่ ความเจบ็ ความตาย ตามมาอกีต่อไป น่ีคอืใจของพระอริยเจ้า  

คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างน้ี  

ท่านได้บ�าเพ็ญตั้งแต่การท�าบุญให้ทาน การรักษาศีล ปฏิบัติธรรม  

น่ังสมาธิเจริญปัญญา จนปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นใน 

สิ่งต่างๆ ได้หมด ท่านก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้อยู่ใน 

พระนิพพานที่มีแต่บรมสุข คือความสุขที่ถาวร ความสุขที่ไม่มี 

ความทุกข์เจือปนอยู่เลย

นี่คือสิ่งท่ีพวกเราหรือใจของพวกเราสามารถสร้างให้กับเราได้ 

ถ้าเราน้อมเอาพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ ขอให้เรา 

ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอน ใจจะ

ถูกความหลงคือกิเลสคอยหลอกให้

อยากได้สิ่งนั้นส่ิงนี้ ท�าให้ปล่อยไม่ลง  

ปล่อยไม่ได้ เมื่อปล่อยไม่ได้ก็ต้องทุกข์

ไปเรื่อยๆ



199

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พุ่งเป้าไปท่ีตรงนี้ เพราะสิ่งอื่นๆ ในโลกนี้มันไม่จีรังถาวร ไม่ได้ให้ 

ความสขุกบัเราอย่างแท้จรงิ อยากจะได้อะไร พอได้มาแล้วเดีย๋วกต้็อง

มาเสียใจ มาร้องห่มร้องไห้กับสิ่งที่ได้มา เพราะสิ่งที่ได้มาไม่ช้าก็เร็ว 

ก็ต้องจากเราไป หรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไป แต่ถ้าเรา 

ไม่อยากได้อะไรเลย เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขทั้งๆ ที่ไม่มีอะไรนี่แล  

แต่จะมีความสุขมากกว่าคนที่มีอะไรเป็นหลายร้อยเท่าด้วยกัน  

เพราะใจไม่ต้องการอะไร ใจต้องการการหลดุพ้นอย่างเดยีว ใจต้องการ 

การปล่อยวาง แต่ใจปล่อยวางไม่เป็นเพราะไม่มีใครสอน จึงต้อง

อาศยัพระพทุธเจ้าเป็นผู้ส่ังผู้สอน ถ้าไม่มพีระพทุธเจ้ามาสัง่สอน ใจจะ 

ถูกความหลงคือกิเลสคอยหลอกให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งน้ี ท�าให้ปล่อย 

ไม่ลง ปล่อยไม่ได้ เมือ่ปล่อยไม่ได้ก็ต้องทกุข์ไปเรือ่ยๆ อย่างทีพ่วกเรา

ได้ทกุข์กนัมาต้ังแต่วันเกดิมาจนถงึวันนี ้และจะทกุข์กนัไปเรือ่ยๆ ต่อไป 

อีกนับไม่ถ้วน ถ้าเราไม่น�าเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาแก้ไข

ความหลงที่หลอกให้เรายินดี หลอกให้เรามีความยึดม่ันถือมั่นใน 

สิ่งต่างๆ ทั้งหลาย เพราะมองไม่เห็นว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

นั่นเอง
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เราจึงต้องมีศรัทธาความเชื่อแล้วก็น้อมน�าเอาส่ิงที่พระพุทธเจ้า

ทรงส่ังสอนนี้มาปฏิบัติ ดังที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติกัน ขอให้ท�า 

ให้มากข้ึนไปตามล�าดบั แล้วรบัรองได้ว่าจิตใจของท่านจะพฒันาข้ึนไป

เรื่อยๆ จนถึงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนในวันข้างหน้า 

จึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายจงมีความแน่วแน่มั่นคงต่อพระธรรม

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า ขอให้ยินดีท่ีจะปฏิบัติตามเสมอ แล้วชีวิต 

ของเราจะไม่เสียประโยชน์ทีไ่ด้เกดิมาพบกบัพระพทุธศาสนา การแสดง 

ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ 
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๓๑
คุณธรรมความดีงาม

๑๖�ธันวาคม�๒๕๕๐

ธ ร ร ม ะ ใ น ศ า ล า



202



203

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต



จิตใจของเราจะเจริญ จะมีความสุข

 ก็ต่อเมื่อมีคุณธรรมความดีงามอยู่ภายในจิตใจ 

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงาน จึงได ้

ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณให้เกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจของตนด้วยการ 

มาวัด เพ่ือมาประกอบคุณงามความดี เพ่ือเป็นการพัฒนาสร้าง 

ความสุข และสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจ เพราะความสุขและ 

ความเจริญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของเราเป็นหลัก ความเจริญไม่ได้อยู่ 

ที่ความเจริญของวัตถุข้าวของต่างๆ วัตถุข้าวของต่อให้มีมากน้อย

เพยีงไร กไ็ม่ได้ท�าให้จติใจเราเจรญิตามไปด้วย จิตใจของเราจะเจริญ 

จะมีความสุข ก็ต่อเมื่อมีคุณธรรมความดีงามอยู่ภายในจิตใจ 

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นบ�าเพ็ญ หมั่นสร้าง หมั่นสะสม

ให้เกิดขึ้นมาให้งอกเงยขึ้นมาในจิตใจ ก็มีอยู่ด้วยกัน ๔ ประการ คือ 

๑. ความเมตตา ๒. ความกรุณา ๓. ความมุทิตา ๔. ความอุเบกขา  

เป็นคุณธรรมที่จะพัฒนาส่งเสริมให้จิตใจของเราเป็นจิตใจที่สูงขึ้น

ดีขึ้น ผู้ใดก็ตามถ้ามีคุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ คือมีเมตตา กรุณา 

มทุติา อเุบกขา อยูภ่ายในจติในใจแล้ว จะเป็นคนทีน่่าเคารพเลือ่มใส

ศรทัธา น่าคบค้าสมาคม เพราะเป็นคนทีไ่ม่สร้างความเดอืดร้อนให้แก่

ผู้อื่น ไม่สร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้กับใครทั้งนั้น มีแต่จะ

สร้างคุณสร้างประโยชน์โดยถ่ายเดียว ผู้ที่มีคุณธรรมทั้ง ๔ ประการ
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จึงเป็นที่รักนับถือ น่าคบค้าสมาคมมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามาแล้ว 

เริ่มต้นด้วยพระพุทธเจ้าของเราเป็นองค์แรก และพระอรหันตสาวก 

ทั้งหลายเป็นองค์ต่อมา ท่านเหล่านี้ล้วนมีคุณธรรมทั้ง ๔ ประการ

นี้อยู่ในใจตลอดเวลา มีความเมตตา คือมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น 

มองผู้อื่นเป็นเหมือนกับเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ได้เป็นคู่แข่งขันกัน  

ทุกคนทีอ่ยูใ่นโลกน้ีไม่ได้เป็นคูแ่ข่งขนักนั ทกุคนทีอ่ยูใ่นโลกนีล้้วนเป็น 

เพ่ือนร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน ร่วมเกิด ร่วมแก่ ร่วมเจ็บ ร่วมตาย  

ด้วยกันทั้งน้ัน จึงไม่มีความจ�าเป็นอะไรที่จะต้องไปเกลียดชังกัน  

ที่จะต้องไปอาฆาตพยาบาทกัน ที่จะต้องไปจองเวรจองกรรมกัน  

เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่จะสร้างความทุกข์ให้มีมากย่ิงขึ้น

ไปด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย ทั้งผู้ที่มีจิตใจอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม 

และผู้ที่ถูกจองเวรจองกรรม 

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเจริญเมตตา สัพเพ สัตตา ค�าว่า 

สัพเพ นี้หมายถึงว่า ทุกๆ คน ทุกๆ สัตว์ ทุกๆ บุคคล ไม่ได้จ�าเพาะ

คนที่เราชอบคนที่เรารักเท่านั้น แต่เราต้องแผ่เมตตาให้กับทุกๆ คน

ให้ได้ คนทีเ่ราชอบกแ็ผ่ คนทีเ่ราไม่ชอบกแ็ผ่ คนทีเ่ราเกลยีดเรากแ็ผ่  

เพราะถ้าเราแผ่ได้แล้วใจเราจะเยน็ ใจเราจะมีความสขุ ถ้าเราแผ่ไม่ได้  
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เวลาเราเจอคนทีเ่ราไม่ชอบ ใจของเราจะร้อนขึน้มา ใจของเราจะไม่มี

ความสุข แต่ถ้าเราแผ่ให้เขา แผ่ความปรารถนาดี ปรารถนาให้เขา 

มีความสุข ไม่คิดอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม ให้อภัยในสิ่งที่ 

ผ่านมาแล้ว ถ้าเราท�าได้ ใจของเราจะมคีวามสขุ แล้วเราจะเป็นบคุคล

ที่ประเสริฐ เพราะคนที่เขาท�าให้เราเสียหาย เขาจะมีความส�านึก 

ขึน้มาในภายหลงัว่าเรานีเ้ป็นคนด ีทัง้ๆ ทีถ่กูเขาท�าร้ายด้วยวธิกีารต่างๆ  

แต่กลับไม่ตอบโต้ กลบัไม่จองเวรจองกรรม นีแ่หละคอืสิง่ทีจ่ะปรากฏ

ขึน้มาในจิตใจของผูท้ี่มคีวามเมตตา และจะท�าใหผู้ท้ี่เกี่ยวข้องดว้ยนั้น

เห็นคุณค่าอันประเสริฐนี้ ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราแผ่เมตตา

อยู่เสมอ ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระเท่านั้น แต่ให้แผ่

ตลอดเวลาทุกครั้งที่เราเจอใครก็ตาม ขอให้เราระลึกถึงความรู้สึกที่ดี 

ความปรารถนาดีต่อเขา อย่าเอาความรู้สึกที่ไม่ดีที่อาจจะมีอยู่ภายใน

ใจของเรา เนือ่งจากเราอาจจะเคยมปัีญหากนัมาก่อนในอดตี แต่ขอให้ 

เราล้างความรู้สึกทีไ่ม่ดนีัน้ออกไปจากจิตจากใจ ด้วยการให้อภัยกไ็ด้ หรือ 

ด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาว่าเหตกุารณ์ทีผ่่านมาแล้วมนักผ่็านไปแล้ว  

มันเหมือนเป็นความฝันแล้ว เราไม่ควรที่จะย้อนเอามันกลับมาสร้าง

ความขมขื่นใจอีก มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเลย ปัจจุบันเราจะ
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สร้างแต่ความสขุความปรารถนาดีให้กบัใจของเรา ด้วยการแผ่เมตตา 

ด้วยการแผ่ความปรารถนาดีให้กับทุกๆ คน ที่เราสัมผัสที่เราพบเห็น

การแผ่เมตตานี้ไม่ได้หมายถึงให้แผ่แต่ในขณะที่เราสวด เช่น 

เวลาไหว้พระสวดมนต์จะมีบทแผ่เมตตาที่เราสวดว่า สัพเพ สัตตา 

ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง อะเวรา โหนตุ จงเป็นผู้ไม่มีเวรกันเถิด  

นี่เป็นเพียงการซักซ้อมใจของเรา เป็นการเตือนสติสอนใจเราให้เรา

มีความเมตตาให้อภัย ไม่จองเวรจองกรรม แต่ไม่ได้หมายความว่า

ให้ท�าแต่เฉพาะในขณะที่เราอยู่ในห้องพระ หรืออยู่ในวัด อยู่ต่อหน้า 

พระประธาน แล้วกส็วดแผ่เมตตา แต่ความหมายทีแ่ท้จรงินัน้ ท่านให้

น�าเอาไปปฏิบตัใินชวีติประจ�าวันของเรา ทกุคร้ังทีเ่ราเกีย่วข้องกบัใคร

กต็าม ขอให้เรามคีวามเมตตาอยูข้่างหน้าอยูเ่สมอ ไม่ว่าจะท�าอะไรกนั 

มกีารผิดพลาดมากบ้างน้อยบ้างกอ็ย่าไปโกรธเคอืงกนั ให้ยิม้เข้าหากนั

อยูเ่สมอ แต่มีอะไรผิดพลาดกบ็อกกนัได้ เช่น ท�าอะไรผดิกบ็อกกนัได้  

แต่บอกด้วยความเมตตา อย่าไปบอกด้วยความโกรธ ถ้าเราบอกด้วย

ความโกรธแล้วเดีย๋วจะเป็นปัญหาขึน้มา เพราะคนทีเ่ขาฟังเขากจ็ะรูว่้า

เราพูดออกมาด้วยความโกรธ แต่ถ้าเราพูดด้วยความเมตตา พูดด้วย

ความยิ้มแย้มแจ่มใส หรือถ้าเรายังเห็นว่าไม่สมควรแก่เวลาที่จะพูด 



209

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ในตอนนัน้ เราก็อย่าเพ่ิงไปพดู รอให้เวลาทีเ่หมาะสม เวลาทีเ่ขากส็บายใจ 

เราก็สบายใจ แล้วเราค่อยพูดในตอนนั้นก็ได้

ค�าว่ามีความเมตตานี้ ไม่ได้หมายความว่าให้หุบปาก

เฉยๆ ใครท�าอะไรผิดก็ไม่พูดไม่ตอบโต้ อย่างนี้ก็ไม่ใช่  

เพยีงแต่ขอให้เราพดูด้วยเหตุด้วยผล อย่าพดูด้วยอารมณ์ 

ถ้าเขาท�าอะไรให้เราเดือดร้อน เราก็พูดดีๆ กับเขาได้ 

ขอร้องเขาได้ ส่วนเขาจะท�าตามที่เราพูดหรือตามที่เรา

ขอร้องหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของเขา ถ้าเราพูดแล้วก็

ถือว่าเราได้ท�าหน้าที่ของเราแล้ว ถ้าเขาไม่ท�าตามก็ท�าใจ 

เอาไว้ ท่านก็สอนให้เราเจริญอุเบกขาคือท�าใจให้เป็นกลาง อย่า

ไปเสียใจ อย่าไปเดือดร้อนกับการกระท�าของผู้อื่น อุเบกขา นี่ก็คือ 

การปล่อยวาง เมื่อเราท�าหน้าที่ของเราแล้ว แผ่เมตตาให้เขาแล้ว  

พูดขอร้องแล้ว แต่เขาก็ยังอยากที่จะท�าอะไรให้เราเสียหายอีก  

เราก็ต้องท�าใจให้เป็นอุเบกขา อย่าไปโกรธแค้นอาฆาตพยาบาท  

แล้วก็พยายามถอยออกมา อย่าไปอยู่ใกล้คนอย่างนั้น ถ้าไม่มีความ

จ�าเป็นก็ไปกันคนละทิศคนละทางก็แล้วกัน ถือว่าชาตินี้ไม่ได้เกิดมา

เพ่ือมาอยู่ด้วยกัน ไม่ได้เกิดมาเพื่อมาท�ากิจกรรมร่วมกัน ถ้าจ�าเป็น
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จะต้องท�าก็ท�าด้วยความอดทนอดกลั้น อย่าไปคิดในแง่ร้าย อย่าไป

ตอบโต้อะไรทั้งส้ิน เพราะมันจะไม่ได้ท�าให้เหตุการณ์ดีขึ้น ถ้าเรา

ไปตอบโต้ ยิ่งจะท�าให้เขาตอบโต้กลับมาแรงขึ้นอีกหลายเท่าด้วยกัน  

ถ้าเราเฉยๆ ปล่อยเขาท�าไปตามใจชอบของเขา เดี๋ยวเขาก็เบื่อเอง  

เขาก็หยุดเอง เหมือนคนที่มีความไม่พอใจกับต้นเสา แล้วก็ไปด่า 

ต้นเสา เอามือไปทุบไปตีต้นเสา ต้นเสามันก็ไม่ได้มีการตอบโต้อะไร 

เดี๋ยวคนที่ไปว่าไปทุบไปตีต้นเสาก็เหนื่อยเองก็จะหยุดไปเอง ถ้าเรา

ท�าใจให้เป็นอุเบกขาได้ เราก็จะเป็นเหมือนต้นเสา อยู่เฉยๆ ไม่ต้องไป

ตอบโต้อะไร แล้วเราจะรักษาความดีของเราไว้ได้ เราจะไม่ไปท�าใน 

สิง่ทีเ่ราจะต้องมาเสยีใจภายหลงั เพราะถ้าเราไม่มคีวามอดทนอดกล้ัน 

ไม่มีอุเบกขาแล้ว เวลาใครเขาพูดหรือท�าอะไรที่เราไม่พอใจ เดี๋ยวเรา

กจ็ะต้องตอบโต้กลบัไป เมือ่เราตอบโต้กลับไปเขากจ็ะตอบโต้กลบัมา 

โต้กันไปโต้กันมา เดี๋ยวก็ต้องลงไม้ลงมือกัน ท�าร้ายกัน แล้วก็ต้องมา

เสียใจในภายหลัง เพราะถ้าเราไปท�าร้ายถึงแก่ชีวิตของเขา เดี๋ยวเรา 

กต้็องไปใช้โทษในคกุในตะราง หรอืถ้าเขาท�าร้ายเราถงึแก่ชวีติ เรากจ็ะ

สญูเสยีโอกาสอนัดงีามของการได้เกดิมาเป็นมนษุย์ เพราะการได้เกดิ 

มาเป็นมนุษย์น้ีเป็นภพชาติที่ดีที่สุดที่จะมีโอกาสพัฒนาส่งเสริมชีวิต
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จิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุดได้ เช่น พระพุทธเจ้า

และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ได้ใช้ชีวิตนี้บ�าเพ็ญเพื่อพัฒนาจิตใจ

ให้ถึงขั้นสูงสุด คือ ขั้นมรรค ผล นิพพานได้ เมื่อถึงขั้นนั้นแล้ว จิตใจ

ก็จะเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความดีงามทั้งหลาย เต็มไปด้วยความสุข 

เต็มไปด้วยความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไปอยู่ที่ไหนกับใคร 

กจ็ะไม่มีความทุกข์ ไม่มคีวามวุน่วายใจ ไม่ว่าใครจะพดู ใครจะท�าอะไร 

ก็เห็นเป็นเร่ืองดีไปหมด ใครจะร้ายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขา ไม่ใช ่

เป็นเรือ่งของเรา คนอ่ืนเขาร้าย เราอย่าไปร้ายตามเขา คนอืน่เขาเลว  

เราอย่าไปเลวตามเขา อย่าเอาแบบฉบับของคนไม่ดีมาเป็นครู  

เพราะจะท�าให้เรากลายเป็นคนไม่ดี กลายเป็นคนเลวตามไปด้วย  

ขอให้เราเอาแบบฉบับของคนดี เช่น พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ 

ทั้งหลายมาเป็นแบบเป็นฉบับ ท่านมีความเมตตา เราก็ต้องมีความ

เมตตา ท่านให้อภัย เราก็ต้องให้อภัย ท่านไม่จองเวร เราก็ต้อง 

ไม่จองเวร ท่านมอุีเบกขาท�าใจวางเฉยได้ เรากต้็องท�าใจวางเฉยให้ได้ 

วิธีท่ีจะท�าใจให้วางเฉยให้ได้ก็คือการท�าสมาธินี่เอง เราต้อง 

ฝึกท�าจติใจให้นิง่ให้ได้ด้วยอบุายวธิต่ีางๆ เช่น การสวดมนต์ก็เป็นอบุาย

วิธีหนึ่งที่จะท�าให้ใจของเราสงบนิ่งได้ หรือเราจะบริกรรมพุทโธๆ ไป 
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ภายในใจก็ได้ หรือจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ ข้อส�าคัญ 

ขอให้เรามีสติอยู่กับการกระท�านั้นๆ ถ้าสวดมนต์ก็ให้มีสติอยู่กับเรื่อง

สวดมนต์อย่างเดียว อย่าไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่สวดมนต์ อย่าไปคิด

เรือ่งอืน่ในขณะทีบ่รกิรรมพุทโธๆ อย่าไปคดิเร่ืองอืน่ในขณะทีก่�าหนดดู

ลมหายใจเข้าออก ขอให้มีแต่เรือ่งทีเ่ราก�าหนดน้ันอย่างเดยีว แล้วไม่ช้า 

ก็เร็วใจก็จะสงบตัวลงจนนิ่งสงบเป็นอุเบกขาไปได้ เมื่อจิตของเรา 

สงบนิ่งเป็นแล้ว ต่อไปเวลาที่เราจะให้จิตสงบน่ิง เราก็เพียงแต่บอก 

ให้อยู่เฉยๆ ให้นิ่ง มันก็จะนิ่งได้ จะอยู่เฉยๆ ได้ แต่ถ้าเราไม่เคยฝึก

ท�าสมาธิท�าใจให้สงบนิ่ง ถึงแม้เวลาเราอยากจะน่ิง มันก็น่ิงไม่ไหว  

มนัอดไม่ได้ พอมนัเกดิความโกรธแล้วมนักอ็ดไม่ได้ มนัจะต้องระบาย

ความโกรธออกมา เวลาเกิดความโลภก็อดไม่ได้ อยากจะได้อะไร 

ก็ต้องหามาให้ได้ นี่แลปัญหาของพวกเราอยู่ตรงที่เราไม่รู้จักหยุดใจ 

ของเรา ไม่รู้จักท�าใจของเราให้นิ่งให้เป็นอุเบกขา เหมือนกับรถที ่

ไม่มีเบรค รถที่ไม่มีเบรคนี้เป็นรถที่อันตรายมาก ถ้าขับรถไปบน 

ท้องถนนแล้ว ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องไปชนกับรถคันอื่นอย่างแน่นอน  

เพราะเวลาที่รถคันอื่นเขาจอดแต่เราไม่จอด เราวิ่งตามเขา เดี๋ยวเรา

ก็ต้องไปชนท้ายเขาเพราะไม่มีเบรคนั่นเอง ชีวิตของเราก็เป็นเหมือน
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รถยนต์ ใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ ต้องมีเบรคเหมือนกัน ถ้าไม่มี

เบรคแล้ว เวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมา เกิดความโลภ เกิดความโกรธ

ขึ้นมา เกิดความหลงขึ้นมา ก็จะไม่มีอะไรยับยั้งใจ ใจก็จะไปท�าสิ่งที่

เสียหายได้ แต่ถ้ามีเบรคเราก็จะเบรค ถ้ามีอุเบกขาเราก็จะเบรคได้ 

ดังนั้น เราจึงควรฝึกท�าสมาธิกัน เป็นการกระท�าที ่

ไม่ยากเลย นั่งอยู่เฉยๆ มันจะยากอะไร เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุด

เสียด้วยซ�้าไป แต่กลับท�ากันไม่ได้ เพราะเราไม่เคยท�ากัน

เท่านั้นเอง และไม่รู้คุณค่าของการท�าสมาธิว่ามีคุณค่าแก่

ชีวิตจิตใจของเราอย่างยิ่ง เพราะนอกจากหยุดใจของเรา

ได้แล้ว ยังให้ความสุขกับใจด้วย ขณะที่ใจหยุดคิดหยุดปรุง 

อยู่ในความสงบนี้ จะมีความสุขที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่เราไม่เคย

พบมาก่อน เป็นความสุขที่พระบรมศาสดาได้ทรงตรัสไว้ว่า เป็นสุข

ท่ีเหนือความสุขท้ังปวง สุขอ่ืนใดในโลกน้ี ไม่มีความสุขอันใดที่จะมี

ความสุขเท่าหรือดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ นัตถิ 

สันติ ปะรัง สุขัง นี่แลเป็นของวิเศษที่มีอยู่ในตัวเราแท้ๆ แต่เรา 

กลับไม่หากัน กลับไม่ท�าให้มันเกิดขึ้นมา เพราะเราถูกความหลง 

หลอกให้เราไปหาส่ิงที่ไม่มีคุณค่าต่างๆ สิ่งที่สร้างความทุกข์ สร้าง
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ความวุ่นวายใจให้กับเรา ทุกวันนี้ที่เราวุ่นวายใจกัน ที่เราทุกข์กัน  

ก็เพราะเราไปหาส่ิงที่มันท�าให้มันเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมา

นัน่เอง คอืหาข้าวของเงนิทองต่างๆ หาความสขุทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย  

หาความสุขจากคนนั้นจากคนนี้ หาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ แล้วก็ต้อง

ไปทกุข์กบัคนนัน้คนนี ้ทกุข์กบัสิง่นัน้สิง่นี ้เพราะทกุสิง่ทุกอย่างในโลกนี้  

ล้วนเป็นความทุกข์ท้ังนั้น ได้อะไรมาแล้วก็ต้องทุกข์กับส่ิงนั้น  

ได้สามมีากต้็องทกุข์กบัสาม ีได้ภรรยามากต้็องทกุข์กบัภรรยา ได้ลกูมา 

ก็ต้องทุกข์กับลูก ได้อะไรมาก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นๆ เพราะสิ่งอันนั้น 

มันไม่อยู่เฉยๆ นั่นเอง มันไม่เป็นเหมือนเดิม มันดีสักวันสองวันแล้ว

เดี๋ยวมันก็ไม่ดีแล้ว ซื้อของมาใหม่ๆ มันก็ดี พอใช้ไประยะหนึ่งแล้ว

เดี๋ยวมันก็เริ่มเสีย หรือไม่เช่นนั้นมันก็หายไป นี่แลมันเป็นความทุกข์

ที่มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง

พระพุทธเจ้าจงึทรงสอนให้เราลดให้เราละ ให้เราตดัสิง่ภายนอก

ออกไป ถ้าไม่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพต่อการท�ามาหากินแล้ว อย่าไป

เอามา อย่าไปอยากได้ ให้อยากในสิ่งที่มันมีคุณค่าจริงๆ ก็คือความ

สงบในจิตใจของเรา ด้วยการท�าสมาธิกัน วันหน่ึงตอนเช้าต่ืนขึ้นมา

ก่อนจะไปท�าอะไรก็ไหว้พระสวดมนต์ นั่งท�าสมาธิกันไป ท�าสักครึ่ง
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ชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่ง ๕ นาที ๑๐ นาที นี้ยังไม่พอ ยังเป็นเหมือน

นกกระจอกกินน�้าอยู่ แต่ถ้ายังท�าไม่ได้เลย ๕ นาที ๑๐ นาที ก็ยัง

ดีกว่าไม่ได้ท�าเลย แต่ขอให้ท�าไปแล้วค่อยๆ เพิ่มเวลาให้มีมากขึ้นไป 

ถ้าเราท�าถูกวิธีแล้วจิตมีความสงบ เราจะนั่งได้นานขึ้นไปเรื่อยๆ เอง 

ที่เรานั่งไม่ได้นานเพราะจิตเรามันดิ้น มันต่อสู้ มันไม่ชอบความสงบ  

ความโลภ ความโกรธ ความหลง นี้มันไม่ชอบความสงบ เพราะเวลา

จติสงบแล้ว ความโลภ ความโกรธ ความหลง ท�าอะไรไม่ได้ แต่ใจนีแ่ล 

จะได้รบัประโยชน์เวลาทีจ่ติสงบแล้ว ดงันัน้ ใจเราต้องฝืนต้องต่อสูก้บั

การดิ้นรนของกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง อย่าให้มัน 

ฉุดลากเราไปท�าอะไร ในขณะที่เราก�าลังท�าสมาธิอยู่ ในขณะที่เรา

ก�าลังสวดมนต์อยู่ พยายามท�าไปด้วยสติควบคุมบังคับใจให้อยู่กับ

การสวดมนต์ไป ใหม่ๆ อาจจะรู้สึกยาก แต่ถ้าเราท�าไปเรื่อยๆ แล้ว

ต่อไปมันก็จะง่ายเอง เป็นเร่ืองธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่เรา 

เริ่มต้นท�าอะไรใหม่ๆ เราจะรู้สึกยากล�าบากเพราะไม่เคยชิน แต่พอ 

ท�าไปเรื่อยๆ แล้วก็เกิดความเคยชิน ต่อไปก็จะท�าได้อย่างสะดวก

รวดเรว็ ดงันัน้ ขอให้เรามีความอดทน และขอให้เรามคีวามยนิดทีีจ่ะฝึก 

ท่ีจะท�าในส่ิงที่มีคุณประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเรา คือการท�าสมาธิ 
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เพือ่ให้เกดิมีอเุบกขาขึน้มาในจติในใจ เพือ่เราจะได้รกัษาความเมตตาได้  

ถ้าเราไม่มีอุเบกขาแล้ว เดี๋ยวเวลาใครท�าอะไรให้เราโกรธ เราก็จะ 

ไม่สามารถรักษาความเมตตาความปรารถนาดีต่อผู้อื่นได้ เพราะ

เราจะถูกความอาฆาตพยาบาทความเกลียดชังเข้ามาเบียดมาบังคับ

ให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไป ท�าในส่ิงที่เสียหาย แต่ถ้าเราฝึกท�าสมาธ ิ

จนจติของเราเป็นอเุบกขาได้แล้ว เราจะสามารถระงบัยบัยัง้ความโกรธ

ความเกลียด ความอาฆาตพยาบาทต่างๆ ได้ แล้วเราจะรักษาความ

เมตตาความปรารถนาดีที่เรามีให้ต่อผู้อื่นได้ 

จงึขอให้เราให้ความสนใจต่อการท�าสมาธ ิสนใจต่อการแผ่เมตตา 

สนใจต่อการสร้างหรือบ�าเพ็ญแผ่ความกรุณา ความกรุณา ก็คือ 

ความสงสาร เห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน ถ้าเราพอท่ีจะ 

ช่วยเหลือได้ก็ขอให้เราช่วยเหลือ แต่ช่วยเหลือในสิ่งที่สมควร คือถ้า 

เขาขาดแคลนในเรือ่งปัจจัย ๔ อย่างนีค้วรจะช่วยเหลอืกนั ถ้าไม่มอีาหาร 

ไม่มียารักษาโรค ไม่มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ไม่มีที่อยู่อาศัย พอที่จะ 

ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป เพราะมันเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อการ 

ด�ารงชพี แต่ถ้าเขาเดอืดร้อนเรือ่งอืน่นัน้ไม่ต้องไปสนใจ เช่น เขาไม่มเีงนิ 

ไปเที่ยวแล้วมาขอเงินไปเที่ยว อย่างนี้ไม่จ�าเป็นต้องไปช่วยเหลือกัน  
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ถ้าอยากจะเที่ยวก็ต้องหาเงินเอง แต่ถ้าไม่มีข้าวกินอย่างนี้พอมีเหต ุ

มีผลท่ีจะต้องช่วยกัน เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียารักษา ไม่มีหมอ อย่างนี้ 

เราช่วยได้เราก็ควรช่วยเหลือกันไป แต่ในเรื่องที่มันไม่ใช่เป็น 

ปัจจยั ๔ แล้ว ไม่ต้องไปกงัวล ไม่ต้องไปรู้สกึว่าเราเป็นคนใจไม้ไส้ระก�า 

เวลาทีใ่ครมาขอยมืเงนิแล้วเราไม่ให้เขายมืเงนิไป เพราะการยมืเงนินี้ 

เป็นการกระท�าทีไ่ม่ดทีัง้ผู้ทีย่มืและผูท่ี้ถกูยมื เพราะคนทีย่มืเงนินีแ้สดง

ว่าเป็นคนไม่มีวินยัในการใช้เงิน มเีงินเท่าไหร่กไ็ม่รู้จกัเกบ็เอาไว้ อยาก

จะใช้อะไรก็ใช้ไป พอเวลาเกิดขาดแคลนขึ้นมาก็ยังอยากจะใช้อีก  

กต้็องไปยมืเงินของคนอืน่ แล้วส่วนใหญ่ยมืแล้วมกัจะใช้คนืยาก หรอื

จะไม่ใช้เลย แล้วกส็ร้างความทกุข์ให้กบัคนทีใ่ห้ยมืไป ดงันัน้ จงึไม่ควร 

ที่จะไปยืมเงินผู้อื่น และไม่ควรท่ีจะให้ผู้อื่นยืมเงิน นอกจากถ้าเรา

ต้องการจะตอบแทนบญุคณุของเขา ก็ขอให้คดิว่าไม่ใช่เป็นการให้ยมื  

คิดเสียว่าเป็นการให้เขาไปเลยเพ่ือเราจะได้สบายใจ เพราะเงินยืม 

ส่วนใหญ่นีจ้ะเป็นเหมอืนเงนิทีถู่กขโมยไป มนัจะไม่กลบัมา ถ้าเราคดิว่า 

เราให้เขายมืแล้วเขาจะคนืเรานี ้เราจะเสยีใจภายหลงั เราจะไม่สบายใจ

ตลอดเวลา คอยห่วงคอยกังวลว่าเมื่อไหร่เขาจะเอาเงินมาคืนเราสักที  

ดงันัน้ ถ้าไม่จ�าเป็นจรงิๆ แล้วกอ็ย่าไปให้ใครยมืเงิน เกบ็เอาไว้ ถ้าจะให้เขา 
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ก็ถือว่าให้ไปเลยดีกว่า อาจจะให้เพราะเป็นการใช้หนี้เก่า ทดแทน

บุญคุณกันไป เขาเคยช่วยเหลือเรา ตอนน้ีเขาเดือดร้อน เราก็ให ้

เขาไป แต่อย่าไปหวงัว่าเขาจะคืนหรอืไม่คืน เขาเอามาคนืกด็ ีเขาไม่คนื 

ก็ไม่เป็นไร ถ้าอย่างนี้เราก็จะได้ไม่กังวล เราจะได้ไม่รู้สึกไม่สบายใจ  

เราจะมคีวามสขุเพราะเราได้ช่วยเหลอืเขา เรามคีวามกรุณา น่ีคอืความ 

กรุณาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกัน 

รวมไปถึงสัตว์เดรัจฉาน เช่น สุนัขหรือแมวที่เขาไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มี

อาหารรับประทาน เรามีอะไรพอที่จะเลี้ยงเขาได้ก็เลี้ยงเขาไป 

เมตตา กรุณา มทุติา อเุบกขา พระพทุธเจ้า 

ทรงสอนให้เราหมั่นเจริญกันอยู่เสมอ 

โดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่าเราควรจะ

ใช้คุณธรรมขั้นใด ไม่ได้หมายความว่า

จะต้องใช้คุณธรรมทั้ง ๔ ประการน้ีไป

พร้อมๆ กัน
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นอกจากนั้นก็ทรงสอนให้เรามีมุทิตาจิต คือให้เรามีความยินดี 

ในความสุขในความเจริญของผูอ้ืน่ เวลาผู้อืน่เขาได้ดบิได้ด ีกข็อให้เรา

แสดงความยนิด ีถ้าเราแสดงความยนิดด้ีวยวาจาไม่ได้กข็อให้เราแสดง

ความยินดีภายในใจ อย่าไปอิจฉาริษยา อย่าไปกีดขวางความเจริญ

ความสุขของผู้อื่น เพราะจะท�าให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไป คิดเสียว่า 

ท�าดีได้ดีก็แล้วกัน ผลที่เขาได้นี้เกิดจากการกระท�าของเขา เมื่อเขา 

ท�าอะไรแล้วเขาได้รับผลน้ัน เราก็อย่าไปอิจฉาริษยา แต่ขอให้เรา 

มีความสุขไปกับความดีความเจริญของเขา แล้วเราจะมีความสุข  

เห็นใครได้ดิบได้ดี เราจะไม่รู ้สึกน้อยเน้ือต�่าใจหรือเสียอกเสียใจ 

เพราะบางทีเราอยากจะได้ดเีหมอืนเขาแต่เรายงัไม่ได้ด ีคนอืน่เขาได้ดี 

ก่อนเรา ก็อาจจะท�าให้เราเสียอกเสียใจได้ แต่ถ้าเรามีมุทิตาแล้ว  

เราจะรู้สกึมคีวามสุขไปกับเขาด้วย แล้วเราก็จะคดิว่าสกัวันหน่ึงเรากจ็ะ

ต้องได้ดิบได้ดีเช่นเดียวกัน ท�าให้เรามีก�าลังจิตก�าลังใจที่จะท�าความดี

ต่อไป เพราะเราเชือ่ว่าการกระท�าความดนีีแ้ลจะเป็นเหตทุีจ่ะท�าให้เรา

ได้รับความสุขความเจริญ ได้ดิบได้ดีต่อไปในภายภาคหน้า

นีค่อืคณุธรรมทัง้ ๔ ประการทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนให้เราหมัน่เจรญิ 

กันอยู่เสมอ โดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่าเราควรจะใช้คุณธรรมอันใด  
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ถ้าถึงเวลาควรจะใช้เมตตาก็ต้องมีเมตตา ถึงเวลาที่จะต้องมีกรุณา 

ก็ต้องมีกรุณา ถึงเวลาที่จะต้องใช้มุทิตาก็ต้องใช้มุทิตา ถึงเวลาท่ี

จะต้องใช้อุเบกขาก็ต้องใช้อุเบกขา ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้

คุณธรรมท้ัง ๔ ประการนี้ไปพร้อมๆ กัน ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ 

เหมือนกับรถยนต์ที่มีเกียร์อยู ่หลายชนิดด้วยกัน มีเกียร์เดินหน้า  

เกียร์ถอยหลัง มีเกียร์ว่าง เราก็ต้องใช้เกียร์เหล่านี้ให้ถูกกับกาลเทศะ

กบัเหตกุารณ์ เวลาจะถอยหลงักต้็องเข้าเกยีร์ถอยหลงั ถ้าไปเข้าเกยีร์

เดินหน้า รถมันก็ไม่ถอยหลัง รถมันก็จะเดินหน้า ฉันใด เวลาที่จะต้อง

แผ่เมตตากต้็องแผ่เมตตา ถงึเวลาทีจ่ะต้องวางใจให้เป็นอเุบกขากต้็อง

วางใจให้เป็นอุเบกขา ต้องปล่อยวาง ต้องนิ่งเฉย ถ้าเราท�าสิ่งเหล่านี้

ได้แล้วรบัรองได้ว่าชวีติของเราจะมคีวามสขุ และเราจะเป็นคนน่ารกั  

น่าชื่นชมยินดี น่าเคารพนับถือ เป็นคนที่เจริญอย่างแท้จริง

จึงขอฝากเรื่องคุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ให้ท่านได้ไปบ�าเพ็ญ

ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควร

แก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ 
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๓๒
ความเจริญที่ไม่เสื่อม

๒๒�ธันวาคม�๒๕๕๐

ธ ร ร ม ะ ใ น ศ า ล า
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ความสุขที่ไม่มีความทุกข์คละเคล้า ความเจริญที่ไม่มีความเสื่อม

พวกเราจะไม่ค่อยได้สัมผัส ได้สะสม ได้บ�าเพ็ญกันเท่าไหร่

เนื่องจากใจของพวกเรานั้นมีความหลง...

...ชีวิตของพวกเราจึงต้องเผชิญกับความทุกข์อยู่ตลอดเวลา

ต้องเผชิญกับความเสื่อมอยู่ตลอดเวลา

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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วนันีเ้ป็นวนัทีท่่านทัง้หลายได้ตัง้ใจมาวัดเพือ่มาประกอบคณุงาม

ความดี อันเป็นเหตุท่ีจะน�ามาซึ่งความสุขและความเจริญท่ีแท้จริง 

เพราะความสขุและความเจรญินัน้มีอยู ่๒ ลกัษณะด้วยกัน เป็นความสขุ 

ความเจริญที่แท้จริงและไม่แท้จริง ส่วนใหญ่พวกเราจะหลงติดอยู่

กับความสุขความเจริญที่ไม่แท้จริง ก็คือเป็นความสุขที่มีความทุกข ์

คละเคล้าไปด้วย เป็นความเจริญที่มีความเสื่อมตามมา ส่วนความสุข 

ที่ไม่มีความทุกข์คละเคล้า ความเจริญที่ไม่มีความเสื่อม พวกเราจะ

ไม่ค่อยได้สัมผัส ได้สะสม ได้บ�าเพ็ญกันเท่าไหร่ เน่ืองจากใจของ 

พวกเรานั้นมีความหลง คือโมหะครอบง�าจิตใจ จึงท�าให้เราเห็นผิด 

เป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นความสุขและความเจริญที่ 

ไม่แท้จริงนั้นเป็นความสุขและความเจริญที่แท้จริง และเห็นความสุข

และความเจรญิทีแ่ท้จรงิว่าไม่ใช่เป็นความสุขและความเจรญิทีแ่ท้จรงิ 

ชีวิตของเราจึงต้องเผชิญกับความทุกข์อยู่ตลอดเวลา ต้องเผชิญกับ

ความเสื่อมอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าเราไม่เข้าหาผู้รู้ เช่น พระพุทธเจ้า

และพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย ผู้รู้จริงเห็นจริง ผู้ที่มีดวงตาสว่างไสว

ด้วยแสงสว่างแห่งธรรมที่ลบล้างความเห็นผิดเป็นชอบ ความเห็น

กงจักรเป็นดอกบัวไปได้หมด 
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พวกเรานี้มีแสงสว่างอยู่บ้าง เราจึงเข้าหาผู้รู้ เช่น พระพุทธเจ้า 

ด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรม แล้วน�าส่ิงทีเ่ราได้ยนิได้ฟังไปประพฤตปิฏิบตั ิ

ปฏิบัติในส่ิงท่ีจะให้ความสุขและความเจริญแก่เราอย่างแท้จริง และ

พยายามละความสุขความเจริญที่ไม่แท้จริงให้มีน้อยลงไป ความสุข 

ที่ไม่แท้จริงนั้นก็คือ ความสุขทางโลก ความสุขที่ได้จากการสัมผัส

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ต่างๆ เช่น เวลาที่เราได้ดื่มได ้

รบัประทานสิง่ทีถู่กปากถกูใจเรา เรากม็คีวามสุข แต่มนักเ็ส่ือมหมดไป 

หลังจากที่เราได้เสพได้สัมผัสมัน แล้วก็สร้างความอยาก ความหิว  

ความต้องการอีก และถ้าเราไม่ได้เสพตามความอยากตามความ

ต้องการ เราก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมา นี่คือตัวอย่างของความสุขทางโลก

เป็นอย่างนี้ ต่อให้เราได้เสพได้สัมผัสมากน้อยเพียงไร ก็จะไม่ให ้

ความอิม่ความพอกับเรา มแีต่จะสร้างความอยากความต้องการให้มีมาก 

ขึ้นไปเรื่อยๆ และท�าให้เราต้องไปดิ้นรนแสวงหาความสุขทางโลกมา  

บางครัง้กต้็องมกีารต่อสูแ้ก่งแย่งชงิดกีนั บางครัง้ก็ต้องเบยีดเบยีนกนั 

แล้วก็น�าความทุกข์ความวุ่นวายใจมาให้กับเรา 

พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นแล้วเพราะพระองค์ก็ทรงเคย 

ได้เสพได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้มาก่อน แต่ทรงเห็นว่าไม่ได้ท�าให้
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จติใจสงบเยน็เป็นสุข แต่กลับท�าให้จิตใจมคีวามรุ่มร้อนด้วยความอยาก

ความต้องการอยู่เรื่อยๆ และจะท�าให้จิตใจต้องไปท�าในสิ่งที่เสื่อมเสีย 

แทนท่ีจะท�าสิง่ทีเ่จรญิกจ็ะไปท�าสิง่ทีเ่สือ่มเสยี เช่น ไปเบยีดเบยีนผู้อ่ืน  

ไปแก่งแย่งชิงดีกัน พระพุทธเจ้าจึงทรงพยายามละความสุขแบบน้ี 

นอกจากความสขุทีไ่ด้จากการเสพสมัผสั รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ แล้ว  

ความสุขและความเจริญทางด้านวัตถุ เช่น ข้าวของเงินทองก็เป็น 

เช่นเดยีวกนั ความสุขทางต�าแหน่งต่างๆ ยศถาบรรดาศกัดิก์เ็ช่นเดยีวกนั  

ความสุขความเจริญทางด้านสรรเสริญเยินยอก็เช่นเดียวกัน เป็น 

ความสุขความเจริญที่ไม่จีรังถาวร ไม่ได้เป็นความเจริญที่แท้จริง 

เพราะไม่ได้ท�าให้ใจน้ันดีขึ้นแต่อย่างไร ใจไม่ได้มีคุณธรรมที่ดีงาม

ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับจิตใจ

ได้อย่างแท้จรงิ ไม่มอีะไรให้ความเจริญ

กับจิตใจได้อย่างแท้จริง มีเพียงแต่

คุณธรรมความดีงาม 
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เพิ่มขึ้น เช่น ความเสียสละการให้ ความเมตตากรุณา ก็ไม่ได้มีมาก

เพิ่มข้ึนไปกับการเจริญทางด้านวัตถุ เช่น ข้าวของเงินทอง แต่กลับ

ท�าให้กลายเป็นคนมีความตระหนี่มากขึ้น มีความหวงแหนมากขึ้น  

มีความเห็นแก่ตัวมากข้ึน มีความโลภมากขึ้น คนที่รวยนี้ส่วนใหญ ่

พอรวยแล้วมักจะหวงเงินทองที่ตนเองหาได้มา แล้วก็มีความโลภ 

อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ จะไม่ค่อยมีความเมตตากรุณา  

ไม่คดิถงึการเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่สงเคราะห์ผู้ทีต่กทกุข์ได้ยาก เพราะใจนัน้ 

ถูกความโลภ ความตระหนี่ ความหวง นี้ฉุดลากไป ใจแทนที่จะเจริญ

ตามลาภ ยศ สรรเสริญ กลับเสื่อมลงไป เนื่องจากขาดคุณธรรม 

อันดีงามที่จะท�าให้เป็นใจที่สูงเป็นใจที่ประเสริฐได้ 

พระพุทธเจ้าจึงทรงได้สละส่ิงเหล่าน้ีไปทั้งหมด สละลาภ ยศ 

สรรเสริญ สุข ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วก็มาบ�าเพ็ญความสุข 

ความเจริญทางด้านจิตใจ ด้วยการอยู่แบบเรียบง่ายสมถะ มักน้อย

สนัโดษ ตัง้อยูใ่นศลี คอืไม่เบยีดเบยีนผู้อืน่ ไม่ว่าจะอดอยากขาดแคลน

ล�าบากล�าบนมากน้อยเพยีงไร กจ็ะไม่ไปแก่งแย่งชิงด ีไม่ไปสร้างความ

เดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้กับผู้อ่ืนเพื่อที่จะได้สิ่งที่ตนเองปรารถนา 

แล้วกพ็ยายามต่อสู้ก�าจัดความโลภ ความตระหนี ่ความหวง ความเหน็
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แก่ตัว ความโกรธต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดไป ด้วยการบ�าเพ็ญเพียร

ทางด้านจิตภาวนา คือท�าจิตใจให้สงบ แล้วก็เจริญปัญญาให้เห็นว่า

ไม่มีอะไรในโลกนี้ท่ีให้ความสุขกับจิตใจได้อย่างแท้จริง ไม่มีอะไรให้

ความเจริญกับจิตใจได้อย่างแท้จริง มีเพียงแต่คุณธรรมความดีงาม 

เช่น ความเมตตากรุณา ความเสียสละ การไม่เบียดเบียนผู้อื่นเท่านั้น

ที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุด พร้อมกับได้รับ 

ความสุขที่ดีขึ้นไปตามล�าดับไปด้วยจนถึงจุดที่สูงสุดเช่นเดียวกัน  

เกดิจากการบ�าเพ็ญทางด้านคณุธรรมความดงีาม ทางด้านบญุทางด้าน

กุศล ดังที่พวกเราทั้งหลายได้มาบ�าเพ็ญกันในวันนี้ 

เรามาท�าบญุให้ทาน กเ็ท่ากับการมาลดละมาช�าระความเหน็แก่ตวั  

ความตระหนี่ ความโลภ ให้มันเบาบางลงไป มารักษาศีลกัน ไม่ว่าจะ

เป็นศีล ๕ หรือศีล ๘ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราไปเบียดเบียนผู้อื่น  

สร้างความทกุข์ สร้างความเดือดร้อนให้กบัผูอ้ืน่ และสร้างความทกุข์ 

ความเดือดร้อนให้กับเราด้วย เพราะหลังจากที่เราไปเบียดเบียน 

ผู้อื่นแล้ว เราจะมีความรู้สึกวุ่นวายใจ ไม่สบายใจ เพราะการกระท�า

ท่ีไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั้นย่อมมีผลย้อนกลับมาหาที่ใจ

ของเรา เช่นเดียวกับการท�าความดีช่วยเหลือผู้อื่น ให้ความสุขแก่ผู้อื่น  
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ความสุขความดีนั้นก็ย้อนกลับมาหาท่ีใจของเรา ท�าให้ใจของเรา 

มีความร่มเย็นเป็นสุข มีความอิ่มเอิบใจ มีความภูมิใจ มีความพอใจ 

จะท�าให้เราไม่มีความหิว ความกระหาย ความอยาก ความต้องการ

ในสิ่งต่างๆ คือลดความอยากเหล่านี้ลงไปตามล�าดับ ถ้าเราท�าบุญได้

มากเท่าไหร่ สร้างกศุลได้มากเท่าไหร่ ความหวิความอยากในส่ิงต่างๆ  

เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็จะเบาบางลงไปเรื่อยๆ ท�าให้เราอยู่

เป็นสุข อยู่เฉยๆ ก็เป็นสุข ไม่ต้องไปดิ้นรน ไปแก่งแย่งชิงดีหาเงิน 

หาทอง หาข้าวหาของ หาคนมาเป็นคู่ครองของเรา เพราะบญุและกศุล

ความดีงามต่างๆ ที่เราบ�าเพ็ญนั้น จะท�าให้จิตใจของเราไม่กระหาย 

ไม่อยาก ไม่ต้องการ นีแ่ลคอืวถิทีางของการสร้างความสุขและ 

สร้างความเจริญที่แท้จริง อยู ่ที่การท�าความดีตามที่

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน และอยู่ที่การลดละการกระท�า 

บาปท้ังปวง เช่น การฆ่าสตัว์ตดัชวีติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิประเวณี  

พดูปดมดเท็จ เสพสรุายาเมา และอบายมขุอืน่ๆ เช่น การเล่นการพนนั  

การเที่ยวกลางคืน การคบคนชั่วเป็นมิตร ความเกียจคร้าน เหล่าน้ี 

เป็นเหตุที่จะท�าให้จิตใจเสื่อมลงและมีความทุกข์มากขึ้น
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พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราพยายามก�าจัดมันออกไปจากจิต

จากใจ แล้วก็ให้ช�าระสิ่งที่สร้างความทุกข์ สร้างความวุ่นวายใจ สิ่งที่ 

เป็นต้นเหตุของความชั่วร้ายทั้งหลาย ก็คือความโลภ ความโกรธ  

ความหลง ที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้เบาบางลงไปและให้หมดไป 

เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง นีไ้ม่มคีวามจ�าเป็นต่อความสขุ 

และความเจริญของจิตใจเลย มีแต่จะคอยขัดขวางความสุขและ 

ความเจริญ และฉุดลากให้จิตใจเสื่อมลงไปต�่าลงไป สร้างความทุกข์

ให้มีมากยิ่งๆ ขึ้นไป เราจึงต้องพยายามช�าระความโลภ ความโกรธ  

ความหลง อยู ่เรื่อยๆ ดังที่ท่านทั้งหลายได้มาบ�าเพ็ญกันในวันนี้  

ก็เป็นการช�าระความโลภ ความโกรธ ความหลง ไปในตัว เช่น  

การท�าบญุให้ทานนีก็้เป็นการช�าระความโลภ การรกัษาศลีกเ็ป็นการ

เบรคหรือหยุดความโกรธไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น  

ถงึแม้จะมคีวามโกรธกจ็ะไม่ไปท�าในสิง่ทีเ่สยีหาย เช่น ไปพดูค�าหยาบ  

ไปด่าว่าผู้อ่ืน หรือไปทุบท�าร้ายร่างกายของผู้อื่น หรือข้าวของต่างๆ 

ของผู้อื่น เป็นเพียงการเบรคความโกรธไว้ แต่ยังไม่สามารถดับ 

ความโกรธได้ แต่อย่างน้อยก็จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น  

แล้วก็ไม่เอาความเดือดร้อนนั้นกลับเข้ามาสู่ตัวของเรา เพราะถ้า 
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เราไม่สามารถห้ามความโกรธได้ หรือห้ามความโลภได้ แล้วปล่อยให้ 

ไปท�าผิดศีลผิดธรรม ปล่อยให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไปลักทรัพย์  

ไปประพฤติผิดประเวณี ไปพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง ไปเสพสุรา 

ยาเมาและอบายมุขต่างๆ เดี๋ยวไม่นานผลเสียของการกระท�าเหล่าน้ี 

ก็จะย้อนกลับมาหาตัวเรา จะต้องมีเรื่องวุ ่นวายต่างๆ ตามมา 

อย่างแน่นอน ถ้าไปลักทรัพย์ ไปฆ่าผู้อื่น ก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ทาง 

บ้านเมืองมาจับไปลงโทษ ถ้าไปโกหกหลอกลวงผู้อ่ืน ก็จะถูกผู้อื่น 

เขาประณามว่าเป็นคนไม่ดี ไม่มีสัจจะ ถ้าไปเสพสุรายาเมา ก็จะไป

สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น เช่น ขับรถไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ  

หรือไม่เช่นนั้นก็ไปทะเลาะเบาะแว้ง ไปสร้างเรื่องสร้างราวให้กับ 

ผู้อื่น จนถึงกับต้องมีการท�าร้ายร่างกายกันหรือฆ่ากันตายไป เมื่อท�า 

แล้วก็ต้องไปใช้โทษ ขณะที่ยังไม่ได้รับใช้โทษก็ต้องวุ ่นวายใจ  

ต้องหวาดระแวงหวาดกลัว คอยหลบหน้าคอยหลบหนีผู้ที่จะตามมา 

คิดบัญชี นี่คือสิ่งที่จะตามมาถ้าเราไม่มีศีลไว้คอยยับยั้งความโลภ  

ความโกรธ และความหลงของเรา แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะก�าจัด 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดไปได้ เพราะความโลภ  

ความโกรธ และความหลง นี้เกิดจากความไม่รู้ความจริงนั่นเอง 
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ความจริงทีพ่วกเราไม่รูว่้าคอือะไร คอืเราไม่รู้ว่าความสขุทีแ่ท้จริง 

นั้นอยู่ท่ีไหน เราไม่รู้ว่าความเจริญที่แท้จริงอยู่ที่ไหน เราจึงไปคว้า

เอาความสุขและความเจรญิทีไ่ม่แท้จรงิทีเ่กดิจากความอยากได้ส่ิงนัน้ 

ส่ิงนี้ เพราะคิดว่าเมื่อมีแล้วจะมีความสุขจะมีความเจริญ เช่น ถ้ามี 

เงินมากๆ แล้วจะร�่ารวย จะมีความสุข มีความเจริญ มีต�าแหน่ง 

มียศถาบรรดาศักดิ์สูงๆ มีคนคอยสรรเสริญเยินยอยกย่อง และมี 

ความสุขกับการได้เสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ คิดว่า 

เม่ือมสีิง่เหล่านีแ้ล้วจะมคีวามสุข แต่มันเป็นความสุขทีเ่หมอืนกบัน�า้ตาล 

เคลอืบยาขมท่ีไม่จีรงัถาวร พอน�า้ตาลทีเ่คลอืบยาขมนัน้ละลายไปแล้ว  

ความขมมันกจ็ะปรากฏขึน้มา ความสขุทีเ่ราได้จากลาภ ยศ สรรเสรญิ 

สุข ก็ไม่จีรังถาวร เวลาได้มาใหม่ๆ ก็ดีอกดีใจ แต่หลังจากน้ันแล้ว 

อ�านาจวาสนาบุญบารมีที่เคยได้ท�าไว ้

ก็อย่าไปยึดติด พยายามสอนตัวเอง 

เตอืนตวัเองเสมอว่า เป็นสมบตัผิลดักนัชม  

เป็นสิ่งที่ไม่อยู่กับเราไปตลอด



234

กก็ลายเป็นความทกุข์ตามมา มอียูห่ลายลักษณะด้วยกนั ได้เงินมาแล้ว 

ใหม่ๆ ก็ดีใจ แล้วไม่นานก็อยากจะได้มากขึ้นไปอีก แล้วก็ต้องมา

คอยกังวล มาคอยดูแลรักษา มาหวงแหน เวลาใครจะมาขอบ้าง                

ก็ไม่อยากจะให้ อยากจะเก็บไว้ใช้เพียงคนเดียว แต่ไม่รู้ว่าสักวันหนึ่ง 

เมื่อตายไปก็ต้องทิ้งเงินทองเหล่านี้ไป หรือถ้าเอาไปใช้ไม่นาน 

มันก็หมด หมดแล้วก็มีความทุกข์เพราะเคยใช้เงินใช้ทองติดเป็นนิสัย  

พอไม่มีเงินทองหรือเงินทองขาดมือก็วุ ่นวายใจ ก็ต้องไปดิ้นรนหา

มาใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ ถ้าหามาด้วยวิธีที่สุจริตไม่ได้ก็ต้องไปหา

มาด้วยวิธีทุจริต เช่น ไปหลอกยืมเงินของผู้อื่น หรือไม่เช่นนั้นก็ไป

ลักเล็กขโมยน้อย ไปท�าผิดศีลผิดธรรม น่ีคือความทุกข์ที่ตามมา  

เช่นเดียวกับยศถาบรรดาศักดิ์ต�าแหน่งต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน มันไม ่

เทีย่งแท้แน่นอน มนัจะจากเราไปเมือ่ไหร่ก็ได้ เขาต้ังให้เราเป็นเจ้าอาวาส 

วันนี้ พรุ่งน้ีเขาก็ปลดเราออกจากเจ้าอาวาสได้ เพราะว่าทุกอย่าง 

มันมีการเสื่อมเป็นธรรมดา หรือไม่เช่นนั้นเมื่อเราหมดความสามารถ 

เขาก็ต้องปลดเราออกไป เราท�างานเป็นผู้จัดการธนาคาร พอเรา

ไม่มีความสามารถที่จะหาเงินให้กับเขาได้ เขาก็ต้องปลดเราออก 

จากงานไป เช่น เวลาอายเุรามากแล้ว เขากต้็องเกษยีณเรา เพราะเรา 
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ไม่สามารถท�างานให้กับเขาได้อีกต่อไป ต�าแหน่งต่างๆ ก็หมดไป  

บริษัทบริวารพวกคอยยกย่องสรรเสริญเยินยอก็จะหายไปหมด  

เพราะเขาไม่ได้อะไรจากเราแล้ว ที่เขาสรรเสริญยกย่องเยินยอเรา 

เพราะเขาหวงัประโยชน์จากเรานัน่เอง เหน็เรามตี�าแหน่งสงูๆ เขาอยาก 

จะได้อะไร เขาก็มาขอเรา เราก็ให้เขาได้ แต่พอเราไม่มีต�าแหน่ง  

เราไม่มีอ�านาจวาสนาแล้ว เราก็ไม่มีความหมายส�าหรับเขาอีกต่อไป 

เมื่อถึงเวลาน้ันแล้วใจของเราจะมีความว้าเหว่ เศร้าสร้อยหงอยเหงา 

เพราะไม่มีความสุขทางโลกมาคอยหล่อเลี้ยงจิตใจนั่นเอง 

นีค่อืความสขุและความเจรญิทีไ่ม่แท้จรงิทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอน

ให้พวกเราพยายามลดละ อย่าไปยดึอย่าไปตดิ ถ้าเกดิมมีาด้วยอ�านาจ

วาสนาบุญบารมีที่เคยได้ท�าไว้ก็อย่าไปยึดติด พยายามสอนตัวเอง 

เตือนตัวเองเสมอว่าเป็นสมบัติผลัดกันชม เป็นสิ่งที่ไม่อยู ่กับเรา 

ไปตลอด ถ้าเราไม่จากเขาไปก่อน เขาก็จากเราไปก่อน ดังนั้น ถ้าเรา 

มีปัญญาคือค�าสอนของพระพุทธเจ้าคอยเตือนสติอยู่เร่ือยๆ แล้ว  

เราจะได้ไม่หลงยดึตดิกบัลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ แล้วเราจะหมัน่สร้าง

ความสุขและความเจริญที่แท้จริง ด้วยการท�าความดีอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยการลดละบาปกรรมทั้งหลายอย่างสม�่าเสมอ และด้วยการช�าระ
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ความโลภ ความโกรธ ความหลง อย่างต่อเน่ือง เช่นเดียวกัน เช่น  

ฟังเทศน์ฟังธรรมพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ เพื่อ 

เป็นเครื่องเตือนสติให้รู้ว่าสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ไม่จีรังถาวร ไม่ใช่เป็น 

ความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่สมบัติของเรา ไม่อยู่กับเราไปตลอด และ 

ให้เรารู้ว่าความสขุและความเจรญิทีจ่ะอยู่กบัเราไปตลอดนัน้  

ก็คอืบญุและกศุลน้ีเอง คือการบ�าเพญ็ความดงีาม เช่น การท�าบุญ 

ให้ทาน การรักษาศีล และการบ�าเพ็ญจิตภาวนา ท�าจิตใจให้สงบ  

เพื่อก�าจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดสิ้นไป ไม่มีวิธีใด 

ทีจ่ะก�าจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดไปจาก

ใจได้ นอกจากการบ�าเพ็ญทาน ศีล และภาวนานี้เท่านั้น

คนเรานัน้คณุค่าอยู่ทีจ่ติใจ อยูท่ีก่าร

ท�าความดี จึงอย่าหมดเวลาไปกับ

การกินการนอนกับการหาความสุข

เพื่อตัวเราเอง
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ทาน เรากบ็�าเพญ็กนัแล้ว ศีล เราก็รกัษากนัอยู ่จะได้กีข้่อกแ็ล้วแต่ 

ความสามารถความพยายามของแต่ละคน แต่อย่างน้อยก็ควรรักษา 

ศลีทัง้ ๕ ข้อให้ได้อย่างสม�า่เสมอ และในวนัพระกค็วรทีจ่ะรักษาเพ่ิมขึน้ 

เป็น ๘ ข้อ คือศีลข้อที่ ๓ ก็เปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดประเวณี 

ไปเป็นการไม่เสพกาม ไม่หลบันอนกบัคูค่รอง ทีเ่รียกว่าศลีพรหมจรรย์ 

และเพ่ิมศีลข้อ ๖ ไป คือละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจาก

เที่ยงวันไปแล้ว ข้อที่ ๗ ก็ให้ละเว้นจากการใช้เครื่องส�าอาง น�้าหอม

ต่างๆ และไม่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสวยสดงดงาม ให้แต่งกายแบบ 

เรยีบง่าย ไม่ต้องแต่งหน้าทาปาก อาบน�า้ด้วยสบู ่หวเีผ้าหวผีมกพ็อแล้ว  

เพราะความสวยงามของคนเราไม่ได้อยูท่ีร่ปูร่างหน้าตา แต่อยูท่ีค่ณุงาม 

ความดีคือศีลธรรม ถ้าไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่หลอกลวงผู้อื่น ก็จะ 

เป็นคนน่ารักน่าชื่นชมยินดี ถ้าเบียดเบียนถ้าหลอกลวงผู้อื่น ถึงแม ้

จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามอย่างไรก็ตาม ก็จะไม่เป็นที่น่าชื่นชมยินดี 

น่าคบค้าสมาคมด้วย พระพทุธเจ้าจึงทรงสอนให้เราอย่าไปเสยีเวลามาก 

กบัการดูแลสังขารร่างกายเพือ่ให้สวยให้งาม เพราะธรรมชาตขิองมัน 

นั้นจะต้องเสื่อมลงไปเรื่อยๆ ต่อให้สวยขนาดเป็นนางงามจักรวาล  

ก็จะต้องเป็นคนแก่ไปสักวันหนึ่ง เป็นคนไม่สวยไปได้สักวันหนึ่ง  
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เพราะสังขารร่างกายเป็นอย่างนี้ แต่ความสวยงามทางด้านจิตใจที่

สวยงามด้วยศีลด้วยธรรมนี้ไม่มีวันเสื่อมคลาย มีแต่จะสวยเพิ่มขึ้นไป

เรือ่ยๆ ร่างกายแก่ลงมากไปเท่าไหร่ แต่จติใจกลบัสวยงามมากขึน้ไป 

ด้วยการท�าความดีต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ จะเป็นท่ีรักที่ชื่นชมยินดี  

เป็นผูน่้ารกัน่าคบค้าสมาคมอยูเ่สมอ ดงัพระพทุธเจ้าของเรา เป็นต้น  

ทัง้ๆ ท่ีพระองค์ได้เสดจ็ดบัขนัธ์ไปแล้วถงึ ๒,๕๐๐ กว่าปี แต่ความสวยงาม  

ความน่าชื่นชมยินดี น่าคบค้าสมาคมนั้น ก็ยังมีอยู่ในจิตในใจของ 

พวกเรา เพราะความดีงามของท่านนั้นเอง เราจึงอย่าไปหลงกับการ

เสียเวลากับการสร้างความสวยงามที่ไม่แท้จริง เพราะเป็นเหมือนกับ

การหลอกลวงผู้อื่น เราสวยทางด้านรูปร่างหน้าตาด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ 

แต่ใจของเรากลบัเป็นเหมือนยกัษ์เป็นเหมอืนมาร พอเขาได้เรามาเป็น 

คูค่รองแล้ว เขากม็าเสยีใจภายหลงั แล้วกม็าอยูก่นัอย่างไม่มคีวามสขุ  

มีแต่เรื่องมีแต่การทะเลาะวิวาทกันอยู่เสมอ ดังน้ัน ขอให้เราหันมา

เสริมความสวยงามทางด้านใจของเราด้วยการถือศีล ๘ และข้อที่ ๘  

ก็คือให้นอนบนพ้ืนธรรมดาปูผ้าหรือปูเสื่อ อย่าไปนอนบนเตียงนอน 

บนฟูกหนาๆ เพราะจะท�าให้เราขีเ้กียจ ท�าให้เรานอนมากเกนิไป ท�าให้ 

เราติดความสุขแบบของสุกรคือพวกหมูทั้งหลาย หมูน้ีชอบกินและ 
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ชอบนอน ร่างกายมันถึงอ้วนอิ่มหมีพีมันไว้ส�าหรับให้เขาเอาไปเชือด 

เพื่อเอาเนื้อไปขายนั่นเอง แต่คุณค่าของคนเรานั้นไม่ได้อยู่ที่เนื้อ 

อยูท่ีห่นงั คนตายไปแล้วไม่มรีาคาอะไร ไม่มใีครเอาไปขายตามตลาด  

ไม่เหมือนกับสุกร สุกรนี้ยิ่งอ้วนเท่าไหร่ยิ่งมีราคามากขึ้นเท่านั้น  

แต่คนเรานั้นยิ่งอ้วนเท่าไหร่กลับเป็นภาระกับสัปเหร่อมากขึ้นเท่านั้น 

เพราะหนกั โลงกต้็องหาโลงพิเศษ โลงธรรมดากใ็ส่ไม่ได้ ไฟกต้็องใช้ 

มากกว่าปกติ เปลืองค่าฟืนค่าไฟมากขึ้นไปอีก 

คนเรานัน้คณุค่าอยูท่ีจิ่ตใจ อยูท่ีก่ารท�าความด ีจงึอย่า 

หมดเวลาไปกับการกินการนอนกับการหาความสุขเพื่อ 

ตวัเราเอง ขอให้เรามาสร้างคณุสร้างประโยชน์สร้างความสุข 

ให้กับผู้อ่ืน เพราะจะท�าให้เรามีคุณค่า ดังที่พระพุทธเจ้า

ได้ทรงบ�าเพ็ญมา ในเบื้องต้นก็สร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้กับ

ตนเองก่อน ด้วยการปฏบิตัธิรรม ก�าจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง  

ให้หมดไปจากจติจากใจ พอความโลภ ความโกรธ ความหลง หมดไปแล้ว  

ก็มีความสุขเต็มที่อยู่ในหัวใจ มีความดีความประเสริฐอยู่เต็มหัวใจ 

เพราะไม่คิดท่ีจะเบียดเบียนผู้อื่น ไม่มีความเห็นแก่ตัว ก็จะเสียสละ

เวลานั้นมาท�าความดี มาช่วยเหลือผู้อื่น สั่งสอนธรรมะให้กับผู้อื่น 
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เพ่ือผู้อ่ืนจะได้มีแสงสว่างน�าพาชีวิตไปสู่ความสุขและความเจริญ 

ที่แท้จริงต่อไป 

พระพทุธเจ้าจงึกลายเป็นผูท้ีป่ระเสริฐเลิศโลก เป็นผู้ท่ีน่าเคารพ

บูชาเลื่อมใส ทั้งๆ ท่ีเราไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตาของพระพุทธเจ้า  

แต่ความสวยงามทีเ่กดิจากการท�าดีของท่านนีแ่หละคอืรปูร่างหน้าตา

ที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า ชนะใจเราได้ด้วยความสวยงามนี้ต่างหาก 

คือสวยงามทางด้านจิตใจ สวยงามด้วยคุณธรรมความดีงามต่างๆ  

เราจงึควรทีจ่ะยดึพระพทุธเจ้าเป็นแบบเป็นฉบบั แล้วเราจะได้พบกบั

ความสุขและความเจริญที่แท้จริง และจะเป็นผู้ที่น่ารักน่าชื่นชมยินดี 

น่ากราบไหว้บูชาอย่างแน่นอน 

จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างความดี มาก�าจัด 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง มาละการกระท�าบาปทั้งปวง  

เพื่อสร้างความสุขและความเจริญให้กับจิตใจ ขอให้ท่านได้น�าไป

ประพฤติปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอและประโยชน์สุขท่ีแท้จริงก็จะเป็น 

ของท่านอย่างแน่นอน การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้

เพียงเท่านี้ 
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พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพยายามสร้างสรณะที่พึ่งขึ้นมา

พยายามท�าจิตใจของเราให้ว่างไว้

อย่าไปยึดอย่าไปติดกับสิ่งต่างๆ แล้วเราจะมีความสุข

ทั้งในขณะที่เราอยู่ และในขณะที่เราไป

จะอยู่หรือจะตายก็ไม่ส�าคัญอะไร

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่

ของพุทธศาสนิกชนที่พระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ได้ประทานไว้เพ่ือเป็นที่พ่ึงเป็นสรณะของจิตใจ เพราะจิตใจก็เป็น

เหมือนกับร่างกายที่ต้องมีที่พึ่งที่หลบภัย เช่น เรามีบ้านอยู่เพื่อจะได้ 

หลบภัยจากลม จากฝน จากฟ้า จากอากาศ จากสตัว์ต่างๆ และจากบคุคล 

ทีไ่ม่หวงัดทีัง้หลาย ถ้าเราไม่มบ้ีานอยูห่ลบันอน เรากอ็าจจะถกูท�าร้ายได้  

ฉันใด ใจก็เช่นเดียวกัน ใจก็ต้องมีเรือน มีบ้าน มีที่หลบภัย แต่ภัย 

ของใจน้ีไม่เหมอืนกบัภยัของกาย ภยัของใจนีค้อืความทกุข์ต่างๆ ทีเ่กดิ

จากความแก่กดี็ ความเจ็บไข้ได้ป่วยกด็ ีความตายกด็ ีการพลดัพราก

จากกนักด็ ีความสมหวงั การประสบกบัสิง่ทีไ่ม่พงึปรารถนากด็ ีล้วนจะ 

ท�าให้ใจนั้นมีความทุกข์ มีความกระวนกระวายใจ มีความวุ่นวายใจ 

มีความเศร้าโศกเสียใจ แต่ถ้าเราได้มีสรณะที่พึ่งทางใจแล้ว ภัยต่างๆ 

เหล่าน้ีจะไม่มากระทบกับจิตใจ เวลาเราแก่เราก็จะรู้สึกเฉยๆ เวลา 

เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะรู้สึกเฉยๆ เวลาจะตายก็รู้สึกเฉยๆ เวลาที่ต้องเผชิญ

กบัสิง่ทีไ่ม่พึงปรารถนาก็จะรูส้กึเฉยๆ เพราะใจนีส้ามารถรบักบัส่ิงต่างๆ  

ที่เกิดขึ้นได้ เพียงแต่ว่าจะรับในรูปแบบไหนเท่านั้น ถ้าไม่มีสรณะที่พึ่ง 

ทางใจก็จะรับด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจ ถ้ามีสรณะมีที่พึ่งก็จะรับ 
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ได้อย่างสขุสบาย เหมอืนกบัไม่มอีะไรเกดิขึน้ นีค่อืใจของพระพทุธเจ้า 

และของพระอรหันตสาวกท้ังหลายทีไ่ด้รบัการสร้างสรณะทีพ่ึ่งในจติใจ

ไว้เต็มที่แล้วจะเป็นอย่างนั้น

พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทั้งหลาย ไม่หวั่นไหว

กับอะไรทั้งส้ินที่จะเกิดข้ึนกับชีวิตของท่าน ไม่ว่าจะแก่  

จะเจบ็ จะตาย จะสูญเสยีสิง่นัน้สิง่นีไ้ป สญูเสยีคนนัน้คนนีไ้ป  

หรือจะต้องเผชิญกับมารชนิดต่างๆ เผชิญกับวิบากกรรม

ชนิดต่างๆ ก็จะไม่กระทบกระเทือนกับจิตใจเลย เพราะ

จิตใจมีเกราะคุ้มกันคือ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ นี้เอง คือ

การศึกษาและการน�าเอาสิ่งที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติกับกาย  

วาจา ใจ ของตน เพราะเมือ่ได้ปฏบิตัแิล้ว ใจกจ็ะรู้จกัวธิทีีจ่ะปฏบิตักิบั

สิ่งต่างๆ ในโลกนี้ ใจจะรู้ว่าสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้

แน่นอน มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดา มีการมามีการไป 

เป็นธรรมดา รู้ว่าทุกส่ิงทุกอย่างในโลกน้ีไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริง  

มคีวามทกุข์แถมมาด้วยทกุส่ิงทกุอย่าง รูว่้าไม่มอีะไรเป็นตวัตน ไม่ใช่เรา  

ไม่ใช่เป็นของเรา ถ้ารู้อย่างชัดแจ้งแล้ว ใจก็จะไม่ยึดไม่ติด ไม่หวัง 

ไม่อยากจะได้ให้เป็นไปตามความปรารถนาของใจ เมื่อไม่ยึดไม่ติด 
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ก็จะไม่ทกุข์กับสิง่ต่างๆ ทีม่าปรากฏให้จิตใจได้สมัผสัรบัรู ้นีค่อืเป้าหมาย 

ของพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า เพือ่ช่วยปลดเปลือ้งความทกุข์

ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ ความทุกข์ที่เกิดจากความโง่เขลา

เบาปัญญา ไม่รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของสรรพสิ่งทั้งหลายที่ใจได้ไป

เกี่ยวข้องด้วย และไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติ 

ตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่าทุกส่ิงทุกอย่างที่เรามีอยู่น้ันไม่ใช่เป็น 

ของเราอย่างแท้จรงิ เป็นเหมือนกบัของท่ียืมเขามา สกัวนัหน่ึงก็ต้องคนื 

เจ้าของไป ดงันัน้ เราจงึควรฝึกไม่ยดึไม่ตดิกบัสิง่ต่างๆ ด้วยการเสยีสละ  

การเสียสละน้ีเป็นการฝึกหัดให้ปล่อยวางในสมบัติข้าวของเงินทอง

ต่างๆ ทีม่อียูก่บัตัวเรา เพราะว่าถ้าเราไม่เสยีสละ เรากจ็ะมคีวามยดึตดิ  

มคีวามหวงแหน มคีวามห่วงใย แต่ถ้าเรารู้จักเสยีสละรู้จักให้กบัผู้อืน่บ้าง  

เรากจ็ะรูจ้กัปล่อยวาง ไม่ยดึไม่ติดมากจนเกนิไป หรอืไม่ยึดไม่ตดิเลย

ก็เป็นไปได้ เมื่อเราไม่ยึดไม่ติดกับวัตถุข้าวของต่างๆ แล้ว เวลาที่เรา 

สูญเสียวัตถุข้าวของไป เราจะไม่เสียอกเสียใจ แต่เรากลับรู้สึก 

โล่งอกโล่งใจ เบาอกเบาใจ หมดปัญหาหมดภาระกับข้าวของสิ่งนั้น 

ไปทนัท ีเช่น คนทีเ่คยเสยีสละด้วยการบริจาคทรัพย์อยูอ่ย่างสม�า่เสมอ 

ท�าบุญให้ทานอยู่อย่างสม�่าเสมอแล้ว เวลาที่มีขโมยมาลักทรัพย์ 
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ของตนไป จะไม่รูส้กึเสยีอกเสยีใจแต่อย่างใด กลับรูส้กึว่าเป็นเหมอืนกับ 

การท�าบุญที่ง่ายดายเสียอีก เพราะไม่ต้องไปวัดให้เสียเวลา ไม่ต้อง

เอาเงินไปท�าบุญที่วัด มีคนมารับบริจาคถึงท่ีบ้านเลย น่ีคือจิตใจ 

ของคนทีเ่คยท�าบญุให้ทานเคยเสียสละ จะไม่ยดึไม่ตดิกบัสมบตัข้ิาวของ 

เงินทอง เพราะรู้ว่าสักวันหนึง่ไม่ช้าก็เรว็ก็ต้องมกีารพลดัพรากจากกนัไป  

นี่คือคนที่เคยท�าบุญให้ทานอย่างสม�่าเสมอจะได้เปรียบ

กว่าคนที่ไม่ท�าบุญให้ทาน เพราะคนที่ไม่เคยท�าบุญให้ทานนี้จะมี 

ความหวงแหนในสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ จะยึดจะติดจะห่วง 

จะกงัวลกบัสมบติัข้าวของเงนิทอง พอสญูเสยีสมบตัข้ิาวของเงนิทองไป  

แม้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ก็จะเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาในจิตใจ  

เกดิความเสยีอกเสยีใจ เกดิความโกรธแค้นขึน้มา เป็นไฟแห่งความทกุข์ 

เผาผลาญจิตใจ แทนที่จะเป็นบุญเป็นกุศล ให้ความร่มเย็นเป็นสุข

กับจิตใจ ก็กลับกลายเป็นไฟนรกขึ้นมาทันที เพราะไม่รู้จักปล่อยวาง  

ไม่รู้จักเสียสละนั่นเอง

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราพยายามเสียสละอยู่เร่ือยๆ 

อย่าไปหวงแหนในสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ที่มีเกินความจ�าเป็น 

ที่เหลือกินเหลือใช้ เพราะว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้ ไม่เกิดประโยชน์ 
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เวลาอยู่ก็สร้างภาระทางด้านจิตใจต้องคอยดูแลรักษา ต้องคอยกังวล  

ต้องคอยห่วง ต้องคอยหวง มีแต่ความทกุข์ใจอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าใจกว้าง 

รู้จักเสียสละ รู้จักให้ เวลาที่เห็นว่ามีความจ�าเป็นที่ควรจะเสียสละ

เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น ก็ให้ได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ ไม่เสียอก

เสยีใจ เพราะรูว่้าให้แล้วเป็นประโยชน์ทัง้กบัผูร้บัและผูใ้ห้ ผูร้บักไ็ด้รบั

ประโยชน์จากสิ่งที่ให้ไป ผู้ให้ก็ได้ประโยชน์คือความสงบสุข เป็นบุญ 

เป็นกุศลที่จะพาให้จิตใจได้ไปสู่สุคติ ได้ไปเกิดที่ดี หรือได้ไปถึง 

พระนิพพานเลย ถ้ากล้าเสียสละสิ่งที่ตนรักหวงแหนมากเท่าไหร่ ก็จะ 

ได้ไปท่ีสูงข้ึนไปมากเท่านั้น จนไปถึงพระนิพพานได้เลยถ้าเรากล้า 

เสียสละชีวิตของเรา ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดกับสังขารร่างกายของเรา 

ไม ่มีภพไหนในโลกน้ี ในไตรโลก  

ในโลกทั้ง ๓ ของสังสารวัฏ คือ 

กามโลก รูปโลก และอรูปโลก  

ล้วนมีความทุกข์อยู่ด้วยทั้งนั้น 
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เพราะรู้แล้วว่าเกิดมาแล้วต้องตายอย่างแน่นอนสักวันหน่ึงไม่ช้าก็เร็ว  

ถ้ายึดติดก็จะท�าให้ใจนั้นว้าวุ่นขุ่นมัว ทุกข์ร้อนเป็นเหมือนไฟนรก 

เผาผลาญจิตใจ ตายไปก็จะไม่ได้ไปสู่สุคติ ถ้าปล่อยวางได้  

ถ้าเสยีสละชวีตินีไ้ด้ ไม่หวงแหน ตายไปกจ็ะไปสูพ่ระนพิพาน 

ได้อย่างแน่นอน เพราะพระนิพพานนี้อยู่ฟากตาย ค�าว่า 

อยู่ฟากตาย ก็คือว่าถ้าเราไม่ยอมตาย เราจะไม่ได้ไป 

พระนพิพาน ถ้าเรายงัหวงในชีวิตในส่ิงต่างๆ อยู่ เราก็จะ

ยึดติดกับส่ิงต่างๆ นั้น ความยึดติดเหล่านี้ก็จะเป็นเหตุ

ท�าให้เราต้องไปเกิดใหม่ เพราะเมื่อเราเสียสิ่งนี้ไป เราก็อยากจะ

ได้มันกลับมาใหม่ เหมอืนกับเราเสยีอะไรไป เรามกัจะไปหาซือ้มาใหม่

ทันทีถ้าเรามีก�าลังที่จะซื้อได้ เพราะเรายังยึดติดกับสิ่งนั้นๆ อยู่ ถ้าเรา 

เสียรถยนต์ไป พอเรามีเงินพอที่จะซื้อรถยนต์คันใหม่ เราก็จะซื้อ 

รถใหม่ทันทีเพราะว่าเรามีความยึดติด ฉันใด ถ้าเรายังมีความยึดติด 

อยู่กับชีวิตของเรา พอเราตายไป เราก็จะไปเกิดใหม่ทันที เพราะ 

เรายงัมคีวามอยากทีจ่ะเกดิอยู ่แต่พอเกดิมาแล้ว เรากต้็องมารบัทกุข์ 

ในรอบใหม่อกี เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตายอกี ต้องพลดัพราก 

จากสิ่งต่างๆ อีก ต้องทุกข์อีก 
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ถ้าเรากล้าทีจ่ะเสยีสละชวิีตของเราได้ เพราะรูว่้าชวีตินีเ้กดิมาแล้ว 

สักวันหนึ่งก็ต้องตาย ยึดติดก็จะท�าให้เราไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่าย

ตายเกิด ถ้าเราปล่อยวางได้ ไม่ยึดไม่ติด เมื่อถึงเวลาที่จะตายก็ให้

มันตายไปตามเรื่องของมัน ไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืน ถ้าตายแบบนี้ก็จะไปถึง 

พระนพิพานได้ เพราะว่าใจปล่อยวาง ไม่ยดึไม่ตดิ ไม่ปรารถนาทีจ่ะเกดิ 

อีกต่อไป ค�าว่า พระนิพพาน ก็คือการไม่เกิดอีกนั่นเอง ผู้ที่ 

ไปถึงพระนิพพานแล้วไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป ไม่ต้อง 

ไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่แล้วก็ไปทุกข์กับ

ภพนั้นๆ อีก ไม่มีภพไหนในโลกนี้ ในไตรโลก ในโลกทั้ง ๓ ของ

สังสารวัฏ คือ กามโลก รูปโลก และอรูปโลก ล้วนมีความทุกข์อยู่ด้วย 

ทั้งนั้น ถึงแม้จะไปเกิดบนสวรรค์ก็มีวันเสื่อมได้หมดได้ เมื่อหมดบุญ 

จากสวรรค์ก็ต้องเส่ือมลงมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วถ้ามาท�าบาป

ท�ากรรมก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้าง ไปตกนรกบ้าง การเกิดใน

ทุกภพทุกชาติจึงมีความทุกข์อยู่ทั้งนั้น เพียงแต่ว่ามีมากหรือมีน้อย 

ต่างกันไป แต่การท่ีจะไม่มีความทุกข์น้ันไม่มีหรือเป็นไปไม่ได้  

เพราะทุกข์จะไม่มีกับผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้น ถ้ายังเกิดอยู่ก็ยังต้องทุกข์อยู่  

ดงันัน้ ขอให้เราพยายามสอนใจเราตลอดเวลาเพือ่กนัลมืว่า เราเกดิมา 
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แล้วมีความแก่ ความเจ็บไข้ ความตาย มีการพลัดพรากจากกัน 

เป็นธรรมดา ถ้าเราคอยสอนใจไว้อยู่เรื่อยๆ แล้ว เราจะได้เตรียมตัว

เตรียมใจ แล้วเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องเผชิญกับความแก่ ความเจ็บ 

ความตาย เผชิญกับการพลัดพรากจากกัน เราจะไม่หวั่นไหว เราจะ 

ไม่ทกุข์ เราจะไม่เสยีอกเสยีใจ เราจะรูส้กึว่าเป็นเรือ่งธรรมดา เพราะเรา 

มีปัญญาคอยป้องกันไม่ให้ใจสร้างความทุกข์ขึ้นมานั่นเอง

เหตุท่ีพวกเราทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเร่ืองนี้ก็เพราะเราขาด

ปัญญา เราไม่คอยสอนใจให้เราเตรียมรับกับเหตุการณ์ต่างๆ เพราะ 

ใจเรายังมีความหลง จึงท�าให้มีความอยากให้สิ่งต่างๆ เป็นไปตาม

ความต้องการของเรา ซึ่งส่วนใหญ่มันขัดกับความจริง พวกเราทุกคน

อยากจะมชีวีติอยูไ่ปยนืยาวนาน หรอือยูไ่ปได้ตลอดได้ยิง่ด ีไม่อยากแก่  

ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่อยากพลัดพรากจากสิ่งต่างๆ ที่เรารัก และ 

ไม่อยากเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่เราไม่ปรารถนา แต่มันเป็นสิ่งที่ขัดกับ 

ความจรงิ ไม่ว่าใครทีอ่ยูใ่นโลกนีท้กุคนจะต้องเจอกบัความแก่ ความเจบ็  

ความตาย จะต้องเจอกบัการพลดัพรากจากกนั จะต้องเจอกบัสิง่ทีไ่ม่พงึ 

ปรารถนาด้วยกนัทัง้นัน้ แต่คนทีมี่ปัญญาคอยสอนใจไว้อยูเ่รือ่ยๆ แล้ว  

จะเผชิญได้อย่างสงบเย็นสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่คนที่ 
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ไม่มีปัญญา ไม่คอยสอนตนเองอยู่เรื่อยๆ ว่าสักวันหน่ึงจะต้องเจอ
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร ก็มีแต ่
ความทกุข์ ความวุน่วายใจ ความเสยีใจ บางทถีงึกบัไม่มคีวามปรารถนา 
ทีจ่ะอยูต่่อไป ถึงกบัต้องท�าร้ายชวิีตของตนเองไปกไ็ด้ เพราะขาดปัญญา 
ที่คอยเหนี่ยวรั้งใจไม่ให้ไปคิดในทางอกุศล คิดไปในทางที่จะสร้าง 
ความทกุข์ขึน้มา ส่วนใหญ่พวกเราไม่เข้าใจ คดิว่าเวลาเราคดิถงึเรือ่ง
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย แล้วเป็นอกุศล เป็นเหมือนกับแช่ง
ตัวเองให้แก่ให้เจ็บให้ตายเร็วๆ แต่ความจริงในทางพระพุทธศาสนา  
ถือว่าการคิดถึงเรื่องความแก่ ความเจ็บ ความตาย อยู่เรื่อยๆ นี้เป็น
ปัญญา เป็นกศุล เป็นสรณะ เป็นทีพ่ึ่งของใจ เพราะถ้าเรามปัีญญาแล้ว  
เราจะปล่อยวาง เราจะไม่ยึดไม่ติด เพราะเรารู้ว่าเวลาที่เรายึดเราติด
เราจะทุกข์วุ่นวายใจมาก ทรมานจิตใจมาก แต่พอเราปลงได้ วางได้ 
ปล่อยได้ ใจของเรากจ็ะโล่งขึน้มาทนัท ีมคีวามสขุขึน้มาทนัท ีกลบัดใีจ 
เสียอีกว่าไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ อีกต่อไป ไม่ต้องกังวลกับคนนั้น
กับคนนี้ กับเรื่องนั้นกับเร่ืองนี้ ถ้าเขาไปจากเราได้ เราก็หมดภาระ
กับเขาไปทันที นี่คือความรู้สึกในใจของผู้ที่มีปัญญาจะเป็นอย่างนั้น  
จะเหน็คณุประโยชน์ของการปล่อยวาง จะเหน็คณุประโยชน์ของการเจรญิ
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย การพลัดพรากจากกัน เพราะเป็นเหมือนกับ
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อาวุธไว้ป้องกันใจนั่นเอง นี่ละที่เราเรียกว่า ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ  

เป็นอย่างนี ้คอืปัญญา ความรูต้ามความเป็นจรงิของทกุสิง่ทุกอย่างที ่

ใจต้องสัมผัสรับรู้ เช่น รู้ว่าร่างกายของเราต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย 

ต้องรู้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรา สมบัติที่เรามีอยู่สักวันหนึ่งก็ต้องจาก 

เราไปไม่ช้าก็เร็ว บางอย่างก็ไปเร็ว บางคนก็ไปเร็ว บางคนก็ไปช้า  

บางอย่างก็ไปช้า ไม่แน่นอน ไม่เท่ากัน แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือต้องไป 

ด้วยกันทั้งนั้น จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง 

ดังนั้น ถ้าเราคอยสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆ ไม่ให้ลืม เราก็จะ 

ไม่ยดึไม่ตดิ แต่พอเราลืมเม่ือไหร่ เรากจ็ะยดึตดิทนัท ีเราจึงต้องเจรญิ 

อยูเ่รือ่ยๆ ดงัท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ ทรงถามพระอานนท์ว่า  

“อานนท์ วนัหนึง่เธอได้เจรญิมรณานุสต ิคอืความตายมากน้อยเพียงไร” 

พระอานนท์กท็ลูตอบไปว่า “กเ็จรญิวันละ ๕ - ๖ คร้ัง เช่น เช้า กลางวนั  

เย็น ก่อนนอน” อย่างนี้เป็นต้น พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “อานนท์  

เธอยังประมาทอยู่ เธอยังไม่สามารถป้องกันภัยที่จะมาเหยียบย�่า

ท�าลายจิตใจของเธอได้ ถ้าเธอต้องการที่จะไม่ให้มีความทุกข์เข้ามา

เหยียบย�่าท�าลายจิตใจเลย เธอจะต้องเจริญมรณานุสติทุกลมหายใจ

เข้าออกเลยทเีดยีวถงึจะสามารถป้องกนัความทกุข์ทีเ่กดิจากความหลง  
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ที่หลอกให้ใจไปยึดไปติดไปอยากอยู่นานๆ ได้” เพราะความหลงนี้

ท�างานอยูต่ลอดเวลา มนัคดิอยูต่ลอดเวลา คดิอยากจะอยูไ่ปตลอดเวลา  

คิดอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ตลอดเวลา ดังนั้น เราจึงต้องเจริญ

มรณานสุต ิคอืการดบัของชวีติของร่างกายนีต้ลอดเวลาเช่นเดียวกนั 

ถึงจะทันกับภัยของกิเลสคือความหลง ที่จะหลอกให้สร้างความทุกข์

ข้ึนมา หลอกให้อยากอยู่ไปนานๆ แต่ถ้าเรามีการเจริญมรณานุสต ิ

อยู่เรื่อยๆ แล้ว ใจของเราจะวางเฉย จะไม่อยากอยู่ไปนานๆ แต่ก็ 

ไม่อยากตาย จะอยูเ่ฉยๆ เป็นกลาง อยูก่ไ็ด้ ตายกไ็ด้ เพราะถ้าเกดิอยาก 

จะอยูแ่ล้วต้องตายก็จะทกุข์ทรมานใจ หรอืถ้าอยากจะตายแต่ยงัต้องอยู่ 

ก็ต้องทุกข์ทรมานใจเหมือนกัน แต่ถ้ารู้แล้วว่าเมื่อถึงเวลาก็ไป เมื่อยัง 

ไม่ถึงเวลาที่ต้องไปก็ยังไม่ต้องไป ก็อยู่ต่อไป ถ้าท�าใจอย่างน้ีแล้ว 

ใจก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ ่นวายทั้งขณะที่อยู ่หรือทั้งขณะท่ีก�าลังต้องไป  

เช่นเดียวกบัสิง่ต่างๆ ทีจ่ะต้องอยูกั่บเราหรอืจะต้องจากเราไป ไม่ว่าจะ

เป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็ตาม เป็นบุคคลต่างๆ ก็ตาม ก็เป็น 

เช่นเดียวกัน เมื่อถึงเวลาเขายังอยู่กับเราก็ให้เขาอยู่ไป เมื่อถึงเวลา 

ท่ีเขาจะจากไปกใ็ห้เขาจากไป ถ้าเราท�าอย่างน้ีได้รับรองได้ว่าใจของเรา 

จะไม่มีความทุกข์ ไม่มีความวุ่นวายใจ จะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบาย
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นีแ่หละคอืสรณะทีพ่ึง่ของใจเป็นอย่างนี ้เกดิจากการได้ยนิได้ฟัง

ในเบือ้งต้น ได้ยนิได้ฟังพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า เช่นในวนันี ้

ที่สอนให้เจริญมรณานุสติ สอนให้พิจารณาถึงความแก่ ความเจ็บ 

ความตาย ถงึการพลดัพรากจากกัน ว่าเป็นเร่ืองธรรมดา เมือ่เราได้ยนิ

ได้ฟังแล้วเราก็น�าเอาไปบ�าเพ็ญ เอาไปเจริญต่อ เอาไปพิจารณาต่อ  

เอาไปคิดอยู่เรื่อยๆ ให้เป็นเหมือนกับอาวุธคู่มือของเราเลย ไม่ว่าเรา 

จะท�าอะไร อยูท่ีไ่หน เวลาใด กข็อให้เรามคีวามคิดพิจารณาเรือ่งเหล่านี ้

อยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าเรามีแล้ว เราจะไม่โลภกับอะไร เราจะไม่อยาก 

กบัอะไร และเราจะไม่โกรธกับอะไร เพราะถ้าเราไม่โลภเรากจ็ะไม่โกรธ  

ความโกรธนีเ้กดิจากความโลภเกิดจากความอยาก เวลาเราไม่ได้อะไร 

ดังใจเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่โลภไม่อยากกับอะไร 

เพราะเรารู้ว่าได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องเสียมันไป ได้มาแล้วก็เป็น

ภาระทางจิตใจ ท�าให้ต้องห่วงต้องกังวล ต้องคอยดูแลรักษา เมื่อเรา

รู้อย่างนี้เราก็ไม่โลภไม่อยากได้ เราก็จะไม่โกรธ เราก็จะไม่เสียอก 

เสยีใจ เวลามอีะไรจะสูญเสียอะไรไปเรากจ็ะไม่เดอืดร้อนใจ เราได้อะไรมา 

เราก็จะไม่ดีอกดีใจเพราะเรารู ้ว่ามันเป็นของช่ัวคราว ได้มาแล้ว 

สักวันหนึ่งก็ต้องเสียมันไป
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นีค่อืการสร้างสรณะท่ีพ่ึงทางใจขึน้มาด้วยการได้ยนิได้ฟัง แล้วก็ 

น�าเอาไปเจรญิต่อ เอาไปบ�าเพญ็ต่อ เรียกว่าเป็นการภาวนา ถ้าเราสามารถ 

พจิารณาได้อยูเ่รือ่ยๆ อยูต่ลอดเวลา เรากจ็ะมีปัญญาไว้คอยคุม้ครอง

ป้องกันจิตใจไม่ให้ทุกข์ ไม่ให้วุ่นวายกับเรื่องอะไรทั้งสิ้น เวลาใครจะ

จากเราไป เราก็ไม่เสียอกเสียใจ ไม่เกดิความโกรธแค้นขึน้มา แต่ถ้าเรา 

ไม่เจริญอยู่เรื่อยๆ แล้ว เวลาคนที่เรารักหนีจากเราไป เราก็จะเสียใจ 

เราก็จะโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทข้ึนมาได้ แล้วเราอาจจะต้องไปท�า 

ในสิง่ทีเ่สยีหายตามมา เมือ่เรามคีวามแค้นความอาฆาตพยาบาท เราก็

อาจจะไปฆ่าเขาได้ เมือ่ฆ่าแล้วเราก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมทัง้ในปัจจุบนั

และในอนาคตต่อไป คือในปัจจุบันก็ต้องหนีเจ้าหน้าที่ต�ารวจ หรือ 

ไม่เช่นนั้นก็ถูกจับไปลงโทษเข้าคุกเข้าตะราง ตายไปก็ต้องไปตกนรก

ไปเกิดในอบาย แต่ถ้าเรามีปัญญาสอนใจไว้อยู่เรื่อยๆ พอเวลาใคร 

จะจากเราไป เราก็จะไม่โกรธแค้นไม่อาฆาตพยาบาท เพราะเรารู้ล่วงหน้า 

อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเขาต้องจากเราไปอย่างแน่นอน เราเตรียมตัว

เตรยีมใจไว้แล้ว เม่ือเราเตรยีมใจเตรยีมตวัไว้ได้แล้ว พอเกดิเหตกุารณ์

ขึ้นมาก็จะรู้สึกเฉยๆ ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่อย่างใด นี่แหละคือ 

ความวิเศษของการมีสรณะที่พึ่งทางใจ 
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ขอให้เราจงพยายามน�าเอามาบ�าเพ็ญน�าเอามาเจริญอยู่เรื่อยๆ 

ให้เป็นอาวุธคู่กายคู่ใจของเรา เหมือนกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือทหาร 

ที่เวลาออกปฏิบัติหน้าที่ต้องมีปืนติดตัวไว้เสมอเพราะจะได้ใช้ในเวลา 

ทีจ่�าเป็น ฉนัใด พวกเรากเ็ป็นเหมอืนเจ้าหน้าทีต่�ารวจเหมอืนกนั เพราะ

เรากมี็ผูร้้ายท่ีจะมาคอยท�าลายสร้างความทกุข์ให้กบัใจของเรา เราจงึ 

ต้องมีอาวธุคู่ใจ ก็คอืมปัีญญา คือการเจรญิมรณานสุต ิหรือการเจรญิ

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เจริญพิจารณาอยู่เร่ือยๆ ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง 

ไม่เทีย่งแท้แน่นอน ไม่จีรงัถาวร มีการเกิดขึน้ตัง้อยูแ่ล้วดบัไป สกัวนัหนึง่ 

กต้็องจากเราไป สกัวันหนึง่เขากต้็องจากเราไป ไม่ได้ให้ความสขุกบัเรา 

อย่างแท้จรงิ ถ้าไม่จ�าเป็นกอ็ย่าไปโลภไปอยากได้มา เพราะเท่ากบัเป็น 

การเอาความทุกข์เข้ามาใส่ใจของเรา เพราะไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริง

ของเรา เราไม่สามารถไปบังคับควบคุมให้อยู่กับเราไปได้ตลอด และ 

เราไม่จ�าเป็นจะต้องมีส่ิงต่างๆ เพราะใจนีไ้ม่มคีวามจ�าเป็นจะต้องมอีะไร  

ย่ิงมีน้อยเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งไม่มีอะไรเลยยิ่ง 

มีความสุขได้เต็มที่ เช่น จิตที่อยู่ในพระนิพพาน ไม่มีอะไรเลย ปรมัง 

สญุญงั ไม่มอีะไรทัง้สิน้ แต่จติทีย่งัเวยีนว่ายตายเกดิอยูก่จ็ะมร่ีางกาย 

จะมีสมบัติข้าวของเงินทอง จะมีคู่ครอง มีลูกมีสามีมีภรรยา ก็จะมี
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ความวุน่วายกบัสิง่ต่างๆ บคุคลต่างๆ เหล่านี ้นีแ่ลคอืธรรมชาตขิองใจ 

เป็นอย่างนี ้ใจไม่ได้สขุเพราะมสีมบตัมีิอะไรมากมายก่ายกอง แต่กลบั

จะมคีวามทกุข์มากไปตามส่ิงทีมี่อยู ่เพราะใจหลงไปยดึตดิกับสิง่ต่างๆ 

ทีไ่ม่เทีย่งนัน่เอง เมือ่ไม่เทีย่งแล้ว เวลาทีจ่ากไปกจ็ะต้องเสยีอกเสยีใจ 

ร้องห่มร้องไห้ แต่ถ้าไม่มอีะไรเลยกจ็ะไม่มอีะไรจะต้องเสยีอกเสยีใจ 

ไม่มอีะไรทีจ่ะต้องมาคอยห่วงคอยกงัวลด้วย พระพทุธเจ้าจงึทรงสอน

ให้เราพยายามสร้างสรณะทีพ่ึง่ขึน้มา พยายามท�าจิตใจของเราให้ว่างไว้  

อย่าไปยดึอย่าไปตดิกบัสิง่ต่างๆ แล้วเราจะมคีวามสขุทัง้ในขณะทีเ่ราอยู่  

และในขณะท่ีเราไป จะอยูห่รอืจะตายกไ็ม่ส�าคญัอะไร จติใจจะไม่เดอืดร้อน  

จะได้อะไรมาหรือจะเสียอะไรไปก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจ 

นี่คือความประเสริญของสรณะที่พึ่งทางใจที่พระพุทธเจ้าได้ทรง

มอบให้กับสัตว์โลกทั้งหลาย อยู่ที่ว่าสัตว์โลกนั้นมีปัญญาที่จะเห็น

คุณค่าของท่ีพึ่งอันนี้หรือไม่ หรือจะเป็นเหมือนกับไก่ที่ได้พลอยแล้ว

ไม่เห็นคุณค่าของพลอย เพราะไก่นี้ชอบหาแต่ตัวหนอนอย่างเดียว 

อยากกินแต่ตัวหนอนอย่างเดียว ได้พลอยมาก็ไม่รู้จักเอาไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ พวกเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของ ธัมมัง  

สรณงั คัจฉาม ิไม่เห็นคณุค่าของธรรมะทีเ่ป็นสรณะ เป็นทีพ่ึง่ท่ีแท้จรงิ 
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ของเรา เราก็จะเป็นเหมือนกับไก่ที่ได้พลอย ไม่รู้จักเอาประโยชน์จาก

พลอยที่หาได้มา ก็ต้องมีแต่ตัวหนอนเป็นสรณะเป็นที่พึ่ง ถ้าพวกเรา 

ไม่เหน็ธรรมะเป็นสรณะ เรากจ็ะไปเหน็เงนิทองเป็นทีพ่ึง่ เหน็บคุคลต่างๆ  

เป็นที่พึ่ง เห็นสมบัติต่างๆ เห็นสิ่งของต่างๆ เป็นที่พึ่ง เมื่อเราไปยึด

สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นที่พึ่ง เราก็ต้องมาทุกข์ มาวุ่นวายใจ มาเศร้าโศก

เสียใจ 

ดังนั้น ขอให้เราพยายามพิจารณาให้เห็นคุณค่า 

อันประเสริฐของพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า  

แล้วพยายามน้อมเอาเข้ามาสู่ใจด้วยการปฏิบัติ แล้วเรา

จะได้สรณะที่จะดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็น

เป็นสุข แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ภัยอันตราย 

ทั้งหลายทั้งปวง จึงขอฝากเรื่องของการสร้างสรณะน้ีให้ท่าน 

ได้น�าเอาไปพนิจิพิจารณาและปฏบิติัเพ่ือประโยชน์สขุทีจ่ะตามมาต่อไป  

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ 
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๓๔
สมบัติที่แท้จริงของจิตใจ

๒๔�ธันวาคม�๒๕๕๐

ธ ร ร ม ะ ใ น ศ า ล า
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บุญบารมีที่เราสะสมกันในขณะนี้

จะเป็นสมบัติที่อยู่ในที่ปลอดภัย

และจะเรียกใช้ได้ในยามที่เรามีความต้องการ

เช่น เวลาที่ไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่

บุญบารมีนี้ก็จะส่งให้เราไปเกิดในสุคติ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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วันนี้เป็นวันพระ วันธรรมสวนะ วันฟังธรรม เป็นวันที่สาธุชน 

พุทธบริษัททั้งหลายได้มาวัด เพ่ือมาบ�าเพ็ญมาสร้างบุญบารมีที่เป็น

สมบัติที่แท้จริงของจิตใจพวกเราทุกคน เป็นสมบัติที่จะติดไปกับใจ 

ของเรา ต้ังแต่เริ่มต้นสะสมบุญบารมีน้ีมาคือในปัจจุบันน้ี และจะอยู ่

ควบคูไ่ปกับจติใจต่อไปในอนาคต ถึงแม้จะตายจากโลกนีไ้ปแล้ว บญุบารมี 

กส็ามารถน�าเอาตดิตวัไปได้ บญุบารมจีะเป็นผูท้ีค่อยสนับสนุนส่งเสริม

ให้มีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญ มีแต่ความก้าวหน้า พระพุทธเจ้า 

จงึทรงบญัญตัวินัพระให้ศรัทธาญาตโิยมทัง้หลายได้ปล่อยวางภารกจิ

การงานเพื่อจะได้มาสะสมบุญบารมีนี้ 

การมาวัดเพ่ือสะสมบุญบารมีก็เหมือนกับการไปที่ธนาคารเพื่อ 

น�าเอาสมบัติที่มีค่าต่างๆ ไปฝากไปเก็บไว้ เช่น เอาเงินเอาทอง  

เอาเพชรนลิจินดาต่างๆ เอาไปเกบ็ไว้ในทีป่ลอดภัย เมือ่มคีวามต้องการ

ก็จะได้เรียกเอามาใช้ได้ บุญบารมีที่เราสะสมกันในวันนี้ก็เป็นเช่นนั้น 

จะเป็นสมบัติที่อยู่ในที่ปลอดภัย และจะเรียกใช้ได้ในยามที่เรามีความ

ต้องการ เช่น เวลาทีไ่ปเกดิในภพใหม่ชาตใิหม่ บญุบารมน้ีีกจ็ะส่งให้เรา 

ไปเกดิในสุคต ิคอืไปเกดิเป็นมนษุย์ เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอรยิเจ้า  
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ถ้าเราไม่ได้สะสมบุญบารมี เราก็จะไม่มีส่ิงที่คอยส่งให้เราไปเกิดใน 

ที่ดีได้ เราก็ต้องไปเกิดในอบาย

ดงันัน้ จงึขอให้เราเพยีรสร้างบญุบารมกีนัอย่างสม�า่เสมอ ไม่ว่า 

จะเป็นทานบารม ีศลีบารม ีเนกขมัมบารม ีเมตตาบารม ีปัญญาบารมี 

อุเบกขาบารมี อธิษฐานบารมี สัจจบารมี วิริยบารมี และขันติบารมี  

รวมกนักเ็ป็น ๑๐ บารมด้ีวยกนั เป็นบารมทีีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงบ�าเพญ็

มาเป็นเวลาอนัยาวนาน จนในทีส่ดุกส่็งผลให้ได้บรรลเุป็นพระอรหนัต- 

สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่กราบไหว้บูชาของพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้  

พวกเราก็จะไปในทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงด�าเนินไปถ้าเรา 

หมั่นบ�าเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ นี้อยู่อย่างสม�่าเสมอ ขอให้เห็นคุณค่าของ

บารมีนี้ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าส่ิงต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็น 

ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ต่างๆ ที่สัตว์โลกทั้งหลายมีความช่ืนชม 

มคีวามอยากได้มาเป็นสมบตัไิว้ครอบครอง ขอให้เรารูว่้ามนัเป็นเพยีง 

สมบัติชั่วคราวเท่านั้น ไม่จีรังถาวรอยู่กับโลกนี้ เมื่อใจจากโลกนี้ไป 

ก็จะไม่สามารถน�าเอาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ต่างๆ ติดตัวไปได้ สิ่งที่ 

จะติดตัวไปได้ก็คือทรัพย์ภายใน คือบุญบารมีนี้เอง ถ้าเราไม่บ�าเพ็ญ 
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บุญบารมี เวลาที่เราเดินทางจากโลกนี้ไป เราจะไม่มีอะไรติดไม ้

ตดิมือไป ไม่มอีะไรตดิไปกบัใจ กจ็ะต้องไปเกดิในทีต่�า่ ไปเกดิในทีม่แีต่ 

ความทุกข์ มีแต่ความเสือ่มเสยี มแีต่ความวุน่วาย มแีต่ความยากล�าบาก 

จงึขอให้เราหมัน่สร้างบญุบารมดีงัทีท่่านทัง้หลายได้มาบ�าเพญ็กนั 

ในวนันี ้เช่น ทานบารมคีอืการให้ ไม่ว่าจะให้วตัถขุ้าวของเงินทองต่างๆ  

หรือให้วิชาความรู้ที่เรียกว่าวิทยาทาน หรือให้อภัย คือไม่อาฆาต

พยาบาท จองเวรจองกรรม ถอืโทษโกรธเคอืงต่อผูท่ี้สร้างความเสยีหาย 

ให้กบัเรา เรยีกว่าอภยัทาน หรอืให้ธรรมะ คือน�าเอาค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

ที่เราได้ยินได้ฟังที่เราได้ปฏิบัติจนเห็นผลแล้วว่ามีคุณประโยชน์กับ

ถ้าสามารถสร้างบารมทีัง้สองข้อนีไ้ด้  

คือทานบารมีและศีลบารมีแล ้ว  

เมื่อตายไปย่อมได้ไปเกิดในสุคติ

อย่างแน่นอน
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จิตใจ เพราะท�าให้จิตใจของเราสงบร่มเย็นเป็นสุข ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวาย

ไปกับเรื่องราวต่างๆ เราก็น�าเอาไปสอนกับผู้อื่นต่อไป ก็เรียกว่าเป็น

ธรรมทาน นี่คือทานบารมีท่ีเราสามารถบ�าเพ็ญกันได้อยู่ตลอดเวลา  

ไม่ว่าจะอยูท่ี่ไหนเราสามารถให้ทานได้ มาวดักใ็ห้ทานได้ ไปอยูข้่างนอก 

ก็ให้ทานได้ เช่น เห็นขอทานเขาอดอยากขาดแคลนก็ให้ทานเขาไป  

อย่างนีเ้รยีกว่าทานบารม ีบารมข้ีอที ่๒ กค็อื ศลีบารมี คอืการไม่เบยีดเบยีน 

ผู้อื่น ตั้งอยู่ในความสงบกาย วาจา คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ลักทรัพย์  

ไม่ประพฤตผิดิประเวณ ีไม่พดูปดมดเทจ็ และไม่เสพสรุายาเมา นีเ่ป็น 

การสร้างศลีบารม ีถ้าสามารถสร้างบารมทีัง้ ๒ ข้อน้ีได้ คอืทานบารมี

และศีลบารมแีล้ว เมือ่ตายไปย่อมได้ไปเกดิในสคุตอิย่างแน่นอน ไม่ว่า 

จะเป็นเทพในชั้นต่างๆ หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ต้องมีบารมีทั้ง  

๒ ส่วนนี้ คือ ทานบารมีและศีลบารมี 

ถ้าต้องการทีจ่ะไปสูงกว่านัน้ คอืไปสูข่ัน้พรหมโลก กต้็องบ�าเพญ็

บารมข้ีอท่ี ๓ ควบคูไ่ปด้วย กค็อืเนกขมัมบารมี คอืการละเว้นจากการ

หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย คือไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆ  

ในโลกนี ้ไม่ว่าจะเป็นการด่ืม การกนิ การด ูการฟัง การเทีย่วเตร่ตาม 
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สถานทีต่่างๆ หรอืหลับนอนกบัคนทีเ่รารกัคนทีเ่ราชอบ ต้องละเว้นทัง้หมด  

แล้วหนัมาหาความสขุทางด้านจติใจ คอืท�าจิตใจให้สงบด้วยการบ�าเพ็ญ

สมถภาวนา คอืท�าจติใจให้สงบ ไม่ว่าจะด้วยวธิใีดกต็าม เช่น จะสวดมนต์ 

ไปกไ็ด้ จะบรกิรรมพทุโธไปก็ได้ จะก�าหนดดลูมหายใจเข้าออกไปกไ็ด้ 

โดยให้มสีตคิวบคมุใจไม่ให้ไปคดิถงึเรือ่งต่างๆ ให้อยูก่บังานทีเ่ราให้ท�า  

ถ้าสวดมนต์ก็สวดอย่างเดียว อย่าไปคิดเรื่องอะไร ถ้าบริกรรมพุทโธ

ก็บริกรรมพุทโธอย่างเดียว อย่าไปคิดอะไร ถ้าดูลมหายใจเข้าออก 

กด็ลูมหายใจอย่างเดยีว อย่าไปคดิเรือ่งอะไร แล้วจะท�าให้จติใจสงบตวั 

ลงได้ เมือ่สงบแล้วก็จะประสบกบัความสขุ มคีวามสบายใจ มคีวามนิง่

มีความสงบ มีความอิ่มมีความพอ ถ้าตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์

ชั้นพรหมโลก 

ถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่านั้นอีก คืออยากจะไปสู่มรรคผลนิพพาน 

ได้ไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆ ต้ังแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไป จนถึงขั้น 

พระอรหันต์ หรือพระพุทธเจ้า ก็ต้องบ�าเพ็ญบารมีอีกข้อหน่ึง ก็คือ

ปัญญาบารมี คือต้องศึกษาท�าความเข้าใจถึงสภาวธรรมทั้งหลาย 

ทีจิ่ตใจมาเกีย่วข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเรากด็ ีร่างกายของ
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คนอื่นก็ดี สิ่งของต่างๆ ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ดี ต้องรู้ว่าเป็นสิ่งที่ 

ไม่เทีย่งแท้แน่นอน ไม่จรีงัถาวร เกดิขึน้ ตัง้อยู ่แล้วต้องดับไป เมือ่รูแ้ล้ว 

ก็จะได้ไม่ยึดไม่ติด ก็จะปล่อยวาง เมื่อปล่อยวางจิตใจก็จะหลุดพ้น

จากความทุกข์ทั้งหลาย จิตใจก็จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ 

จนถึงขั้นสูงสุดได้ นี่ก็คือปัญญาบารมีที่เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟัง 

พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า อย่างทีท่่านได้ก�าลงัฟังอยูใ่นวนันี ้ถ้าฟัง

แล้วเกดิความเข้าใจก็จะสามารถน�าเอาไปปฏบิตัไิด้ สามารถเอาไปตดั

ความยดึม่ันถอืมัน่ในสิง่ต่างๆ ได้ ตัดได้แล้วจติใจกจ็ะไม่ทุกข์ไม่วุน่วาย

กบัเรือ่งอะไรทัง้สิน้ เพราะเหน็โทษของการยดึติดว่าจะสร้างความทกุข์

สร้างความทรมานใจให้กับตน ถ้าปล่อยวางได้แล้วใจจะสบายไม่ว่า 

การบ�าเพ็ญปัญญาบารมี

ในเบื้องต้นก็ต้องฟังจากผู้รู้ก่อน หรือ

ศึกษาจากหนังสือธรรมะต่างๆ แล้วก็

น�าเอาไปใคร่ครวญพจิารณาอยูเ่ร่ือยๆ 

เสร็จแล้วก็น�าเอาไปบ�าเพ็ญจิตภาวนา
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อะไรจะเกดิขึน้กต็าม จะไม่สร้างความทกุข์สร้างความเดอืดร้อนให้กบั 

ใจได้เลย นี่คือปัญญาบารมี เกิดจากการได้ยินได้ฟัง และเกิดจาก

การน�าเอาสิง่ทีไ่ด้ยนิได้ฟังนีไ้ปพจิารณาอยูเ่นืองๆ ไปคดิอยู่เร่ือยๆ เช่น 

คิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกัน  

ถ้าคดิได้ตอนไหนตอนนัน้กจ็ะดบัความโลภ ดบัความโกรธ ดบัความหลงได้  

ถ้าไม่ได้คิดก็จะถูกความโลภ ความโกรธ ความหลง หลอกให้โลภ 

ให้โกรธให้หลงได้ ถ้าคิดได้อย่างสม�่าเสมอตลอดเวลา ก็เรียกว่า

สามารถป้องกันไม่ให้ความโลภ ความโกรธ ความหลง มาหลอก 

มาฉุดลากให้จติใจไปโลภ ไปโกรธ ไปหลงได้ ถ้าไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง  

แล้วกจ็ะไม่มคีวามทกุข์ใจ ความทกุข์ใจน้ีเกดิจากความโลภ ความโกรธ 

ความหลง เท่านั้น ไม่ได้เกิดจากอะไรเลย 

ดงันัน้ เราต้องพยายามเจรญิปัญญาด้วยการภาวนา คอืท�าจติใจ

ให้สงบในเบือ้งต้นก่อน เพราะถ้าจิตไม่สงบแล้ว จะไม่สามารถพจิารณา

ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้อย่างต่อเน่ือง เพราะกิเลสจะดึงให้ไป 

คิดเรื่องอื่น ให้คิดไปเรื่องงานเรื่องการ เรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้  

เลยลมืเรือ่งส�าคญัไป คอืเรือ่งแก่ เจบ็ ตาย พอลืมเร่ืองแก่ เจ็บ ตายไป  
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กจ็ะโลภ จะโกรธ จะหลง จะอยากได้ อยากม ีอยากเป็น แล้วกต้็องทกุข์ 

วุ่นวายไม่รู้จักจบจักส้ิน แต่ถ้าเราท�าจิตใจให้สงบได้แล้ว จิตใจจะน่ิง 

จะไม่ถกูกเิลสความโลภ ความโกรธ ความหลง ฉดุไปให้ไปคดิเรือ่งอืน่  

เราก็บังคับควบคุมให้คิดแต่เรื่องที่เป็นปัญญา เช่น เรื่องแก่ เจ็บ ตาย 

ได้อย่างต่อเนือ่ง เรากจ็ะมปัีญญาไว้คอยคุ้มครองใจของเราไม่ให้กเิลส

คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง มาฉุดลากให้ไปทุกข์กับเรื่องนั้น

ทุกข์กับเรื่องนี้ วุ่นวายกับเรื่องนั้น วุ่นวายกับเรื่องนี้ นี่คือการบ�าเพ็ญ

ปัญญาบารมีเป็นอย่างนี้ ในเบื้องต้นก็ต้องฟังจากผู้รู้ก่อน หรือศึกษา

จากหนังสือธรรมะต่างๆ แล้วก็น�าเอาไปใคร่ครวญพิจารณาอยู่เรื่อยๆ 

เสร็จแล้วก็น�าเอาไปบ�าเพ็ญจิตภาวนา ท�าจิตใจให้สงบในเบื้องต้น 

ด้วยการบริกรรมพุทโธก็ดี ด้วยการสวดมนต์ก็ดี ด้วยการดูลมหายใจ

เข้าออกก็ดี พยายามท�าอย่างต่อเนื่องจนจิตสงบลง เมื่อจิตสงบแล้ว  

หลังจากทีอ่อกจากความสงบกเ็จรญิปัญญาต่อ พจิารณาเร่ืองความแก่  

ความเจ็บ ความตาย เรื่องการพลัดพรากจากสิ่งต่างๆ ทั้งหลาย 

พิจารณาไปเรื่อยๆ จิตก็จะมีปัญญาไว้คุ้มครองป้องกันไม่ให้ไปทุกข์

ไปวุ่นวายกับเรื่องต่างๆ นี่คือปัญญาบารมี 
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ถ้าเราต้องการที่จะให้มีปัญญาบารมี เราก็ต้องมีอธิษฐานบารมี 

คือเราต้องมีความตั้งใจ ตั้งใจที่จะปฏิบัติ ตั้งใจที่จะศึกษาพระธรรม 

ค�าสอนของพระพทุธเจ้า แล้วน�าไปปฏบิตั ิเช่นวนัน้ีเรากม็อีธิษฐานบารมี  

เพราะก่อนท่ีเราจะมาวดั เรากต้็องตัง้ใจไว้ล่วงหน้าก่อนว่าวนัน้ีจะมาวดั  

นี่คือค�าว่าอธิษฐาน แปลว่าความตั้งใจ ค�าว่าอธิษฐานนี้ไม่ได้แปลว่า 

การขอ เช่น เราขอพระ ขอเป็นอย่างนัน้ขอเป็นอย่างนี ้ขอให้ได้ไปสวรรค์  

ขอให้ได้ไปเกดิเป็นมหาเศรษฐี อย่างนีไ้ม่ใช่เป็นอธษิฐาน แต่เป็นการขอ 

การอธษิฐานนีต้้องเป็นการต้ังใจทีจ่ะท�าสิง่ใดสิง่หนึง่ เช่น ตัง้ใจจะมาวดั  

ตั้งใจจะฟังเทศน์ฟังธรรม ตั้งใจจะภาวนาท�าจิตใจให้สงบ ต้ังใจที่จะ

เมื่อตั้งใจจะท�าอะไรแล้ว ก็จะต้อง 

ท�าให ้ ได ้ ถึงแม ้จะต ้องตายไป 

ก็ยอมเสียชีวิต อย่างนี้ถึงเรียกว่า 

มสีจัจบารมี
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เจรญิปัญญาพจิารณาเรือ่งความแก่ ความเจบ็ ความตาย อย่างต่อเนือ่ง  

อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นอธิษฐานบารมี ถ้าเรามีความตั้งใจแล้ว เราก็

ต้องมีสัจจบารมีด้วย คือเราต้องมีความจริงใจกับความตั้งใจของเรา  

อย่าโกหกหลอกตวัเราเอง ตัง้ใจว่าจะมาวดั พอถงึเวลากไ็ม่มา ขอนอนต่อ  

ข้ีเกียจ อย่างน้ีก็เรียกว่าไม่มีสัจจะ มีอธิษฐานบารมีแต่ไม่มีสัจจะ  

ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ตั้งใจจะท�าอะไรก็ท�าไปไม่ตลอดรอดฝั่ง เช่น

ปีใหม่คนส่วนใหญ่มกัจะตัง้ใจท�าความดกีนั เช่น เคยสูบบหุรีก่ต็ัง้ใจจะ

เลิกสูบบุหรี่ ก็เลิกได้เพียง ๒-๓ วัน ก็หมดก�าลัง ก็ต้องกลับมาสูบอีก 

อย่างนี้ก็เพราะว่าไม่มีสัจจบารมี ถ้ามีสัจจบารมีแล้ว เมื่อตั้งใจจะท�า

อะไรแล้วกจ็ะต้องท�าให้ได้ ถงึแม้จะต้องตายไปกย็อมเสียชีวติ อย่างนี้

ถงึเรยีกว่ามสีจัจบารมี เช่น พระพุทธเจ้าทีท่รงตัง้สจัจอธษิฐานในขณะ

ทีน่ัง่อยูใ่ต้ต้นโพธิก่์อนทีจ่ะตรสัรู ้ทรงตัง้สัจจอธิษฐานว่า ถ้าไม่ได้ตรัสรู้

ก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ ถึงแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งหายไปหมด  

ก็จะยอมให้ร่างกายนี้ตายไป ถ้ายังไม่ตรัสรู้ก็จะไม่ลุกจากที่น่ังน้ี 

เป็นอันขาด นี่คือสัจจอธิษฐานของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุที่ท�าให้

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้ึนมาได้  

พวกเราก็สามารถเป็นได้เหมือนกัน ถ้าเรามีสัจจะ มีอธิษฐานบารมี 
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ตั้งใจจะท�าบุญทุกภพทุกชาติทุกเวลานาทีท่ีมีโอกาสที่จะท�าได้ แล้วก ็

ท�าตามท่ีได้ตัง้ใจไว้ ถ้าอย่างนีแ้ล้วไม่ช้าก็เร็วกจ็ะได้บรรลเุป็นพระอรหนัต์  

หรือไม่เช่นนั้นก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตที่ไม่ไกลน้ี 

อย่างแน่นอน จึงขอให้เราสร้างอธิษฐานบารมี คือตั้งใจท�าดี ตั้งใจ 

ละบาป ตัง้ใจช�าระความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดไปจากจิตใจ  

ให้ถอืเป็นเป้าหมายของชวีติ ให้ถอืเป็นงานประจ�าชวีติจติใจของตนเอง 

แล้วกใ็ห้มสัีจจะ คอืให้มคีวามจรงิใจทีจ่ะท�าตามทีไ่ด้ตัง้ใจไว้ แล้วรบัรอง 

ได้ว่าไม่นานก็จะได้พบกับสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐอย่างแน่นอน

การบ�าเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ ท่ีพวกเรา

ควรจะหมั่นบ�าเพ็ญกันอย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้

เจรญิขึน้ ให้สงูขึน้ ให้ดข้ึีน ให้มคีวามสุข 

มากขึ้น ให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์

ทั้งหลาย
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นอกจากอธษิฐานและสจัจบารมีแล้ว บารมทีีต้่องบ�าเพญ็ต่อ กค็อื 

วิริยบารมี ความพากเพียร เพราะเมื่อเราตั้งใจแล้ว มีสัจจะแล้ว เราก็

ต้องท�า ก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรท�า เช่น ขยันมาวัดอยู่เป็นประจ�า

อย่างสม�่าเสมอ ขยันท�าบุญให้ทาน ขยันรักษาศีล ขยันปฏิบัติธรรม  

นัง่สมาธเิจรญิปัญญา อย่างนีเ้รยีกว่า วิรยิบารม ีถ้ามคีวามตัง้ใจ มสีจัจะ  

แต่ท�าแบบค่อยเป็นค่อยไป ท�าแบบไม่ค่อยอยากจะท�า ท�าแบบขี้เกียจ 

ท�าไปนานสักเท่าไหร่ก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง เพราะว่าไม่มี 

ความขยนัหมัน่เพยีร ต้องมคีวามขยนัหมัน่เพยีร ต้องพยายามท�าอยูเ่รือ่ยๆ  

หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอย ไม่หยุดไม่หย่อน ต้องท�าจนกว่างานน้ัน 

จะเสรจ็ถึงจะหยุดท�า ไม่ใช่ท�าพกัหนึง่แล้วกห็ยดุพกัสกัสองสามชัว่โมง 

แล้วก็ท�าไปอีกสักสองสามนาที แล้วก็หยุดพักไปอีกสองสามชั่วโมง 

อย่างนี้ก็จะไปไม่ถึงไหนเพราะไม่มีวิริยบารมีนั่นเอง

นอกจากวริยิบารมแีล้ว กต้็องมขีนัตบิารมคีวามอดทนด้วย เพราะ 

การปฏิบัติธรรมนี้เป็นสิ่งที่ยากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา ต้องใช้ 

ความอดทน ต้องใช้ความพยายามมาก ถ้าไม่อดทน พอเจออะไรทีย่ากๆ  

เข้าหน่อย ท�าได้เดีย๋วเดยีวกเ็ลกิท�าแล้ว เช่น นัง่สวดมนต์ได้ไม่ถงึ ๕ นาที 
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ก็เบือ่แล้ว ไม่อยากจะสวด แล้วกเ็ลกิสวด อย่างน้ีแสดงว่าไม่มคีวามอดทน  

หรือนั่งไปแล้วเกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงน้ีก็ทนไม่ไหว ก็ลุกจาก 

การนั่ง ลุกจากการท�าสมาธิ อย่างนี้ก็จะไม่ได้ผลขึ้นมา แต่ถ้าม ี

ความอดทนแล้ว จะเจบ็อย่างไรกไ็ม่สนใจ กป็ล่อยให้มนัเจ็บไป มนัเจ็บได้ 

เดีย๋วมนักห็ายได้ ไม่มีอะไรจีรงัถาวร แม้แต่ความเจบ็ปวดของร่างกาย  

มันก็ไม่จีรังถาวร ปล่อยมันเจ็บไป เดี๋ยวมันก็หยุด เดี๋ยวมันก็หาย 

ของมนัเอง ขอให้เรามีความต้ังใจทีจ่ะปฏบิตัไิปเรือ่ยๆ ไม่ต้องไปสนใจ

กบัความเจบ็ปวด แล้วเดีย๋วเรากจ็ะผ่านความเจ็บปวดน้ีไปได้ ไม่ว่าใคร

กต็ามถ้านัง่ฝึกท�าสมาธแิล้วจะต้องเจอความเจบ็ปวดทางร่างกายทกุคน  

คนทีม่คีวามอดทนกจ็ะสามารถผ่านไปได้ คนท่ีไม่มคีวามอดทนกจ็ะติด

อยู่ตรงนั้น นั่งสมาธิมากี่ปีก็ไปไม่ถึงไหน พอเจอความเจ็บปวดหน่อย 

ก็ยอมแพ้ยกธงขาว กลับบ้าน ก็เลยไปไม่ถึงไหนสักที

นี่คือการบ�าเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ ที่พวกเราควรจะหมั่นบ�าเพ็ญกัน

อย่างสม�่าเสมอเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้เจริญขึ้น ให้สูงขึ้น 

ให้ดีข้ึน ให้มีความสุขมากขึ้น ให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ทั้งหลาย  

ให้ได้เข้าเฝ้าพระพทุธเจ้าทีร่อเราอยูท่ีพ่ระนิพพาน เป็นสิง่ทีพ่ระพุทธเจ้า
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ปรารถนามากที่สุดในการประกาศพระธรรมค�าสอนของพระองค์  

ท่านไม่ต้องการอะไรจากเรา ไม่ต้องการดอกไม้ธูปเทียน ไม่ต้องการ

ค�ายกย่องสรรเสรญิเยนิยอ ไม่ต้องการให้เราไปเคารพนบัถอื ต้องการ 

เพยีงอย่างเดยีว ต้องการให้พวกเราปฏบิติั ให้พวกเราบชูาด้วยการปฏบิตัิ  

คอืการศกึษาฟังเทศน์ฟังธรรม แล้วกน็�าเอาสิง่ทีไ่ด้ยนิได้ฟังไปปฏบิตัิ

ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง ถ้าตราบใดยังไม่ถึง

พระนิพพาน ยังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะบ�าเพ็ญไป

เรือ่ยๆ จะปฏบิตัไิปเรือ่ยๆ ไม่ว่าจะเป็นชาติน้ีหรือชาติอืน่ๆ ทีจ่ะตามมา 

ต่อไป ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ มีโอกาสได้ปฏิบัติ ก็จะปฏิบัติไปเร่ือยๆ  

สิ่งอ่ืนๆ ในโลกนี้ไม่มีคุณค่ากับจิตใจ 

อย่างแท้จริง ไม่ได้ช่วยท�าให้จิตใจ

เจริญขึ้นสูงขึ้น ไม ่ ได ้ท�าให ้จิตใจ 

พ้นจากความทุกข์ได้ มีแต่การปฏิบัติ 

ตามพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

เท่านั้น
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จะไม่ให้ความส�าคัญต่อส่ิงอย่างอื่นมากกว่าการปฏิบัติตามพระธรรม

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า เพราะสิ่งอื่นๆ ในโลกนี้ไม่มีคุณค่ากับจิตใจ

อย่างแท้จริง ไม่ได้ช่วยท�าให้จิตใจเจริญขึ้นสูงขึ้น ไม่ได้ท�าให้จิตใจ

พ้นจากความทุกข์ได้ มีแต่การปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถท�าให้เราหลุดพ้นจากความทุกข ์

ทั้งหลายได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ 

ดงันัน้ จงึขอให้เราให้ความส�าคญัต่อวนัพระ อย่าปล่อยให้วนัพระนี้ 

ผ่านไปโดยไม่ได้สร้างบญุบารมี ถ้าวันพระไม่สะดวกทีจ่ะบ�าเพญ็ กข็อให้ 

เราใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันพระแทน เพราะในสมัยปัจจุบันนี้

วนัพระไม่ได้ตรงกบัวนัหยดุท�างาน เรากต้็องเลือ่นวนัพระไปเป็นวนัเสาร์ 

วนัอาทติย์ เพราะเป็นวนัทีเ่ราไม่ต้องไปท�างาน เป็นวนัท่ีเรามเีวลาว่าง 

ท่ีเราจะมาวัดมาสร้างบุญบารมีได้ หรือถ้าเรามีความสามารถที่จะ 

สร้างบุญบารมีได้ทุกวันก็ขอให้เราสร้างไป เพราะถ้าเรารอเพียงแต่

วันพระหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็จะไม่เพียงพอ หรือจะล่าช้า กว่าจะไปถึง 

พระนิพพานได้กต้็องเวยีนว่ายตายเกดิไปอกีหลายรอบด้วยกนั แต่ถ้าเรา 

บ�าเพญ็ทุกๆ วันได้ ภพชาติต่างๆ กจ็ะลดน้อยลงไป และดไีม่ดกีอ็าจจะ 
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หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ในชาติน้ีเลย จึงขอให้เรา 

จงอย่าตัง้อยูใ่นความประมาท ขอให้เราพจิารณาว่า สังขาร 

คอืร่างกายของเรานัน้เป็นสิง่ทีไ่ม่เท่ียงแท้แน่นอน มแีต่จะ

ร่วงโรยไปเรื่อยๆ และจะหมดไปในที่สุดไม่ช้าก็เร็ว ดังนั้น  

ในขณะท่ีเรายังมีชีวิตอยู่ อย่าผัดวันประกันพรุ่ง ควรจะ

รีบสร้างบุญสร้างกุศลในขณะที่เราสามารถท�าได้ เพราะ

อนาคตนี้ไม่แน่นอน อาจจะตายไปในวันพรุ่งนี้ก็ได้ หรือ

อาจจะพิกลพิการท�าให้ไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ 

ถ้าเราท�าอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าเราจะได้ไปถึงจุดหมาย 

ปลายทาง คอืการหลุดพ้นจากความทกุข์ทัง้หลาย หลดุพ้น 

จากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอน

จึงขอฝากเรื่องของการบ�าเพ็ญบุญบารมีทั้ง ๑๐ นี้ให้ท่าน 

ได้น�าไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป  

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ 
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๓๕
บัญชีบุญกุศล

๒๙�ธันวาคม�๒๕๕๐

ธ ร ร ม ะ ใ น ศ า ล า
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บุญกุศลนี้ยิ่งท�ามากเท่าไหร่

ยิ่งท�าให้ใจมีความสงบ มีความเย็น มีความสบาย

มีความอิ่ม มีความพอ มีคุณค่ากับชีวิตจิตใจที่แท้จริง
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วันนี้เป็นวันแรกของวันหยุดในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 

ปีใหม่ มีวันหยุดอยู่ ๔ วันด้วยกัน คือวันที่ ๒๙-๓๐-๓๑ ธันวาคม และ

วันที่ ๑ มกราคม เป็นเวลาดีที่พวกเราจะได้รีบมาท�าบุญท�ากุศลเพื่อ

ปิดบัญชีบุญกุศลของปี ๒๕๕๐ นี้ ให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราได้

ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าจะท�าบุญให้มาก จะละบาป จะเข้าวัดอยู่เรื่อยๆ  

จะเลิกอบายมุขต่างๆ ตอนนี้ก็เหลืออยู่อีก ๓ วัน ถ้ายังท�าไม่ได้ถึงเป้า  

กข็อให้ใช้ ๓ วันทีเ่หลืออยู่นี ้ให้รีบสร้างบุญสร้างกศุล ละบาป ละอบายมขุ 

ต่างๆ เพือ่ประโยชน์สขุแก่ชวีติจติใจของเรา เพราะไม่มอีะไรจะมคีณุค่า 

มีความส�าคัญเท่ากับชีวิตจิตใจ ถ้าชีวิตจิตใจของเราไม่ดีไม่สุขแล้ว  

ต่อให้เรามีอะไรมากมายก่ายกองก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร มีเงินทอง

ท่วมหัว แต่ถ้าจิตใจไม่มีบุญ ไม่มีความสุข ไม่มีบุญที่จะท�าให้จิตใจ 

มีความสงบ มีความสุข มีความเย็น มีความสบาย เงินทองมีมากน้อย

เพียงไรก็ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจ เพราะสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์

กับจิตใจก็คือบุญกุศลนี้เท่านั้น อย่างอื่นน้ันเป็นประโยชน์กับกิเลส 

เสยีมากกว่า ประโยชน์กบัความโลภกบัความอยากต่างๆ เวลาเราเกดิ

ความโลภเกดิความอยากได้ส่ิงนัน้ส่ิงนี ้เรากต้็องหาสิง่นัน้สิง่นีม้าให้ได้  

เพราะถ้าหามาไม่ได้กิเลสมนักจ็ะสร้างความทกุข์ให้กับใจ จะออกฤทธิ์
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ออกเดช ท�าให้อยู่ไม่เป็นสุข ท�าให้กระวนกระวาย กระสับกระส่าย  

กินไม่ได้นอนไม่หลับ แต่พอได้ส่ิงที่อยากได้แล้วหรือได้ท�าในสิ่งที่ 

อยากท�าแล้ว ความกระสบักระส่ายความทกุข์นัน้ก็ดบัไปชัว่ครูช่ัว่ขณะ 

แต่ไม่นานเดี๋ยวความอยากก็ปรากฏขึ้นมาใหม่ ก็ต้องท�าให้ใจของเรา

กระวนกระวาย กระสบักระส่าย อยากจะได้อยากจะท�าอีก กต้็องเริม่ไป 

ท�าใหม่อกี กจ็ะเป็นอย่างนีไ้ปเร่ือยๆ ถ้าเราท�าตามอ�านาจของความอยาก  

อ�านาจของความโลภ แต่เราจะไม่ได้พบกบัความสขุความอิม่ความพอ 

ของใจเลย ถ้าเราไม่ท�าบุญสร้างกุศลกัน เพราะบุญกุศลนี้ยิ่งท�ามาก

เท่าไหร่ ยิ่งท�าให้ใจมีความสงบ มีความเย็น มีความสบาย มีความอิ่ม 

มีความพอ นี่แหละคืออาหารของใจที่แท้จริง มีคุณค่ากับชีวิตจิตใจ

ที่แท้จริง ก็คือบุญและกุศลนี้นั่นเอง 

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนหมั่นท�าบุญกันอย่าง

สม�า่เสมอ ไม่ว่าจะอยูท่ีไ่หนกต็ามสามารถท�าบญุได้เสมอ เพราะบญุนี ้

มีหลายรูปแบบด้วยกัน มีหลายชนิดด้วยกัน เหมือนกับอาหารที่ม ี

หลากหลายชนดิ อาหารทีเ่รารบัประทานกนัน้ี เรากเ็ลอืกรบัประทานได้  

ขึน้อยูก่บัว่าเราอยูท่ีไ่หน ถ้าอยู่ใกล้ร้านก๋วยเตีย๋วเรากก็นิก๋วยเตีย๋วไปก่อน  
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ถ้าใกล้ร้านข้าวแกงเรากก็นิข้าวแกง อยูใ่กล้โรงแรมกเ็ข้าไปในโรงแรม

กนิอาหารฝร่ังบ้างก็ได้ เมือ่รบัประทานเข้าไปแล้วกจ็ะท�าให้มคีวามอิม่

มคีวามพอแก่ร่างกาย ฉันใด ใจกม็อีาหารของใจเช่นเดยีวกนัทีเ่รียกว่า

บญุ มีอยูห่ลายชนดิด้วยกนั เช่น บญุทีเ่รารู้จกักนัเป็นส่วนใหญ่กค็อืบญุ 

ที่เกิดจากการให้ เรียกว่าทาน ทานนี้แปลว่าการให้ ให้ใครก็เป็นบุญ

เหมอืนกนั ให้พระกเ็ป็นบญุ ให้โยมกเ็ป็นบญุ ให้สนุขักเ็ป็นบญุ เพราะ

บญุนีแ้ปลว่าความสขุใจ เมือ่เราให้ความสุขแก่ผูอ้ืน่แล้ว เช่น ให้อาหาร

กบัพระภกิษสุามเณร หรอืให้อาหารกบัเพ่ือนฝงู หรือให้อาหารกบัสุนัข 

กบัปลา เรากมี็ความสขุใจขึน้มา นีเ่รยีกว่าทาน เป็นการให้ เราไม่ต้อง

แยกว่าท�าบญุกบัพระถึงจะเป็นบญุ ให้กบัผูอ้ืน่นัน้เป็นทาน นีเ่ป็นเพยีง

เราไม ่ต ้องแยกว ่าท�าบุญกับพระ 

ถึงจะเป็นบุญ ให้กับผู้อื่นน้ันเป็นทาน  

นี่เป็นเพียงภาษาที่เขาใช้กันเท่าน้ันเอง 

แต่ความจริงแล้วความหมายก็คือ 

ทานนี้เอง คือการให้
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ภาษาที่เขาใช้กันเท่านั้นเอง คือถ้าให้ของพระก็เรียกว่าท�าบุญ ให้กับ 

ผูอ้ืน่ทีไ่ม่ใช่เป็นพระกเ็รยีกว่าให้ทาน แต่ความจริงแล้วความหมายกค็อื

ทานนีเ้อง คอืการให้ ไม่ว่าจะให้ใครกไ็ด้ การให้นีเ้ป็นเหต ุเมือ่ให้แล้ว

ก็จะมีผลคือบุญตามมา บุญก็คือความสุขใจ ความอิ่มใจ ความพอใจ  

นีเ่ป็นผลเบือ้งต้นของการให้ทาน และผลท่ีจะตามมากม็อีกีในภพต่อๆ ไป  

เช่น ไปเกิดภพหน้าชาติหน้า ก็จะมีสิ่งของต่างๆ มีเงินทองรอเราอยู่ 

เกดิแล้วกจ็ะมรีปูร่างหน้าตาสวยงาม ผวิพรรณผ่องใส อย่างนีเ้รยีกว่า 

เป็นอานิสงส์เป็นผลของการให้ทาน 

การให้นี้ก็มีส่ิงที่ให้ได้หลายชนิดด้วยกัน ไม่จ�าเป็นจะต้องให้แต่

เงนิทองข้าวของ เช่น กบัข้าวกบัปลาอาหารต่างๆ ส่ิงทีเ่ราให้ได้ยงัมอีกี  

เช่น การให้อภัย เวลาที่เราโกรธใครแล้ว เราอยากจะท�าร้ายอยากจะ 

แก้แค้น เราก็ควรที่จะให้อภัย เพราะให้อภัยแล้วจะท�าให้ใจเราเย็น  

ใจเราสงบ ถ้าเราไม่ให้อภัย ใจเราจะรุ่มร้อน จะเป็นเหมือนไฟนรก

เผาผลาญจิตใจ และถ้าเราไปท�าร้ายเขา เราก็จะกลายเป็นคนไม่ด ี

จากคนดีกลายเป็นคนไม่ดไีปได้เพราะไม่รู้จกัให้อภัย ถ้าเรารู้จกัให้อภัย  

เราก็จะรักษาความดีของเราได้ เราก็จะไม่เป็นคนไม่ดีไป นี่คือสิ่งที่ 
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เราให้ได้นอกจากการให้วัตถุข้าวของต่างๆ นอกจากน้ันเราก็ยังให้

วิทยาทานได้ คือให้ความรู้แก่ผู้อ่ืน เรามีความรู้อะไรแล้วผู้อื่นสนใจ

อยากจะศกึษาจากเรา เรากใ็ห้เขาไปโดยไม่คดิเงนิคิดทอง เช่น เรารู้จกั 

วธีิท�ากบัข้าวท�าอาหารทีม่รีสชาติด ีเอร็ดอร่อย มีคนอืน่เขาสนใจอยาก

จะมาเรียนรู้จากเรา เราก็สอนเขาไป อย่างน้ีก็เป็นบุญ เรียกว่าเป็น

วิทยาทาน เป็นการให้เช่นเดียวกัน และสิ่งที่เราให้ได้อีกอย่างก็คือ 

ธรรมทาน คือการให้ธรรมะ ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในตัวเรา เรารู้ว่าอะไร

ดอีะไรชัว่ อะไรเป็นคณุอะไรเป็นประโยชน์ อะไรท�าให้จติใจมคีวามสุข  

อะไรท�าให้ดับความทุกข์ในใจได้ เวลาที่ผู้อ่ืนเขามีความทุกข์ใจแล้ว 

เขามาปรบัความทกุข์กับเรา เราก็ให้ธรรมะเขาไป สอนให้เขารูจั้กปลง 

ให้รู้จักวาง ให้รู้จักให้อภัย เช่น ถ้าเขาโกรธแค้นโกรธเคืองใคร ก็บอก

เขาว่าให้อภัยไปเถิด แล้วจะสบายใจ อย่าไปอาฆาตพยาบาท เพราะจะ

ท�าให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา จะท�าให้มีความทุกข์มากขึ้นไปอีก นี่คือ 

การให้ธรรมะ ในสิง่ต่างๆ ทีเ่ราให้ได้น้ีพระพทุธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า “การให้ 

ธรรมะ ชนะการให้ทัง้ปวง” เพราะมธีรรมะเท่าน้ันทีจ่ะดบัความทกุข์ใจได้  

ท่ีจะดับไฟนรกที่ก�าลังเผาผลาญจิตใจได้ ที่จะยับยั้งไม่ให้ต้องไปเกิด

ในอบายได้ ก็คือธรรมะค�าสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้น 
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นี่คือสิ่งที่เราให้แก่ผู้อื่นได้ และเมื่อเราให้แล้วเราก็จะมีความสุข 

จะมมีากมน้ีอยกข็ึน้อยูท่ีว่่าเราให้แล้วเราต้องการผลตอบแทนจากผูรั้บ 

หรอืไม่ ถ้าเราให้แล้วเราไม่ต้องการผลตอบแทนอย่างใดเลย ให้อย่างฟรีๆ  

ไม่มเีรยีกร้องค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นการขอบอกขอบใจ หรือการส�านึก 

ในบญุคณุของเรากต็าม ถ้าเราให้โดยทีไ่ม่ต้องการอะไรจากผูรั้บ เรากจ็ะ 

มีความสุขมาก แต่ถ้าเราให้แล้วเรายังต้องการส่ิงตอบแทนจากผู้รับ 

ความสุขก็จะไม่มี เพราะมันไม่ได้เป็นการให้ มันเป็นการแลกเปลี่ยน

เป็นการซื้อขาย ดังนั้น ถ้าเราอยากจะให้เพื่อให้เป็นบุญ เราก็ต้องให้

โดยไม่หวังผลตอบแทน ให้ไปแล้วก็ให้ไปเลย ไม่ต้องไปติดตามถามดู 

ว่าเอาไปท�าอะไร เอาไปใช้หรือเปล่า เอาไปกินหรือเปล่า หรือเอาไป

ให้คนอืน่ อย่างนีเ้รยีกว่ายงัไม่ได้ให้อย่างเตม็ที ่ถ้าให้เตม็ทีแ่ล้วไม่ต้อง

ถ้าเราอยากจะให้เพ่ือให้เป ็นบุญ  

เราก็ต้องให้โดยไม่หวังผลตอบแทน 

ให้ไปแล้วก็ให้ไปเลย
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ไปกังวล ส่ิงที่เราให้เขาไปแล้ว เขาจะเอาไปท�าอะไรก็เรื่องของเขา 

เพราะมันไม่ได้เป็นของเราแล้ว เป็นของๆ เขาแล้ว แต่ถ้าเราได้ยินว่า

เขาน�าเอาสิ่งที่เราให้ไปท�าในเรื่องที่ไม่ดี เช่น เราให้เงินแล้วเขาเอาไป

ซือ้เหล้ามากนิ ซ้ือยาเสพติดมาเสพ ถ้าเรารูใ้นภายหลงั เราก็ไม่ต้องไป 

ให้เขาอีก เพราะให้ไปแล้วกไ็ม่เป็นคณุเป็นประโยชน์ แต่เป็นโทษกบัเขา  

แต่ถ้าให้เขาไปแล้ว เขาเอาไปใช้จ่ายค่าเล่าเรียน เอาไปซ้ือหนังสอืเรยีน  

ซื้อเครื่องแบบส�าหรับไปโรงเรียน อย่างน้ีถ้าเรารู้ทีหลังถ้าเรามีอีก 

เราก็ให้เขาได้อีก เพราะว่าสิ่งที่เราให้เขาไปนั้น เขาเอาไปท�าคุณ 

ท�าประโยชน์ ในเบื้องต้นก็ท�าประโยชน์กับตัวเขาก่อน คือเอาไปใช้

เพื่อการศึกษาเล่าเรียน เมื่อเขาเรียนจบแล้ว เขาก็จะได้มีวิชาความรู้ 

รักษาตัวเขาให้อยู่ในสัมมาชีพ คือท�ามาหากินอย่างสุจริตได้ ไม่ไป

เบียดเบียน ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น การให้อย่างนี้เป็น 

การช่วยส่งเสรมิสังคมให้ดขีึน้ ให้คนมีศลีมธีรรม ให้คนมคีวามสามารถ

ที่จะพึ่งตนเองได้ แล้วก็จะไม่ไปเป็นภาระแก่สังคม ไม่ไปสร้างปัญหา

ให้กับสังคม แต่เมื่อเราให้ไปแล้วเราอย่าไปกังวล อย่าไปคิดห่วงว่า 

เขาจะเอาไปท�าตามทีเ่ราต้องการให้เขาท�าหรือตามทีเ่ขาแจ้งมาหรือไม่  

เม่ือเราพิจารณาว่าเป็นเหตุเป็นการกระท�าที่ดี เราก็ให้เขาไป หรือ 



292

เราอาจจะตดิตามดเูพือ่ให้รูว่้าเขาท�าตามทีเ่ขาพูดหรือเปล่ากไ็ด้ แต่เรา 

ไม่จ�าเป็นที่จะต้องไปกังวล ไปห่วง หรือไปเสียใจในภายหลัง ถ้าเรา

ตดัสนิใจให้อะไรไปแล้วกถ็อืว่ายตุ ิหมดปัญหา ไม่ต้องไปกงัวล ไม่ต้อง

ไปห่วงอีกต่อไป เพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่มีความสุข 

นี่คือการให้ทาน เรียกว่าเป็นการท�าบุญอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้า

ทรงสอนให้พวกเราพยายามท�ากันอย่างสม�า่เสมอเพือ่ชวีติของเราจะได้

อยูอ่ย่างร่มเยน็เป็นสุข ถ้าเราไม่ให้แล้ว ใจของเราน้ันจะมคีวามตระหน่ี 

มีความหวงแหน มีความยึดติดในสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ เวลา 

สูญเสียข้าวของเงินทองไปก็จะเสียอกเสียใจไม่สบายใจ แต่ถ้าเราเคย

ให้อยูเ่ป็นประจ�าแล้ว เวลาข้าวของเราถูกลกัถกูขโมยไป เราจะไม่รูส้กึ 

เสียอกเสียใจแต่อย่างใด เพราะเราก็คิดว่าเป็นการให้เหมือนกัน  

เมื่อมันไปแล้วก็อย่าไปเสียใจ สู้มองว่าเป็นการท�าบุญให้ทานดีกว่า  

คนท่ีเขามาเอาเขากค็งมคีวามจ�าเป็น เขาอดอยากขาดแคลน เขาไม่กล้า 

ขอเรา หรือกลัวว่าขอแล้วจะไม่ได้ เขาก็เลยมาขโมยไป ถ้าเรารู้ว่า 

เขาเดือดร้อนก็ให้เขาไป แล้วเราก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นมา จะไม่เสียใจ 

จะไม่โกรธแค้นโกรธเคือง เพราะว่าความเสียใจก็เป็นความทุกข์ 
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อย่างหนึ่ง ความโกรธแค้นก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่ง เราไม่ควรที่จะ

สร้างมันข้ึนมา ถ้าเรารูจ้กัวธิรีกัษาใจหรอืรู้จกัวธิที�าใจให้มคีวามสขุแล้ว  

เราจะอยู่อย่างเป็นสุขตลอดเวลาท่ามกลางเร่ืองราวต่างๆ ที่ไม่พึง

ปรารถนาทั้งหลาย เช่น การพลัดพรากจากสิ่งต่างๆ ไป ถ้าเรารู้ว่า 

เป็นเรือ่งธรรมดา เราเกิดมาเรากไ็ม่ได้เอาอะไรตดิตวัมา เรามากบับญุ 

กบับาปทีเ่ราได้เคยท�าเอาไว้ทีต่ดิมากบัใจของเรา และเรากห็ามนัใหม่ 

แล้วเรากไ็ด้สิง่นัน้ส่ิงนีม้าเป็นสมบติั แต่สกัวนัหน่ึงเรากต้็องทิง้สิง่ทัง้หลาย 

ไปหมด เพราะเราก็ต้องจากโลกนี้ไปข้างหน้าอีก ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้ว

เราจะได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งของต่างๆ กับบุคคลต่างๆ เพราะรู้ว่าถ้าเรา 

ยดึเราตดิแล้ว เราจะมคีวามทกุข์ใจ มคีวามไม่สบายใจ เวลาอยูด้่วยกนั 

ก็ต้องคอยห่วงคอยกังวล เวลาจากกันก็ต้องร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศก

เสียใจ แต่ถ้าเราฝึกท�าใจให้ปล่อยวาง พร้อมที่จะให้เขาไปเสมอไม่ว่า 

จะเป็นอะไรก็ตาม เม่ือถึงเวลาเขาจะไปก็ให้เขาไป จะเป็นข้าวของ 

เงนิทอง เมือ่เขาจะไปก็ให้เขาไป จะเป็นเพือ่น เป็นพีเ่ป็นน้อง เป็นสามี

เป็นภรรยา เป็นบตุรเป็นธิดา เป็นพ่อเป็นแม่ เป็นปูย่่าตายาย เมือ่ถงึเวลา 

ท่ีเขาต้องไปก็ให้เขาไป ถ้าเราพร้อมอยู่เสมอ เราจะไม่มีความทุกข์ 

กบัเขา เขาอยู่เรากไ็ม่มีความทกุข์ เขาไปเรากไ็ม่มคีวามทกุข์ ขณะท่ีอยู่ 
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เราก็พยายามให้ความสุขกับเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะ 

เรารู้ว่าการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนั้นท�าให้เรามีความสุขใจ แต่ถ้าเรา

ต้องการสิ่งต่างๆ จากคนนั้นจากคนนี้ จากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้ ใจของเรา

ก็จะมีแต่ความทุกข์ เพราะเมื่อเรามีความอยากความต้องการ เราก็

อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆ แต่เราก็รู้อยู่ในใจว่าเขาไม่สามารถ

อยู่กับเราไปได้ตลอด สักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไป 

ดังนั้น เราไม่ควรที่จะไปมีความอยากกับอะไรทั้งนั้น ไม่ต้องไป

อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ไม่ต้องการอยากจะอยู่ใกล้กับคนน้ันใกล้กับคนน้ี  

ถ้าอยู่ได้ก็อยู ่กันไป ถ้ามีอะไรก็มีไป แต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องให้ 

เขาไปจากเราก็ต้องให้เขาไป อย่าไปเสียดาย อย่าไปยึดติด เพราะ 

การเสยีดายการยดึตดินีจ้ะท�าให้เราไม่มคีวามสุขใจ เราจงึต้องรูจ้กัให้ 

อยูเ่สมอ การให้จงึเป็นสิง่ทีก่ว้างขวางใหญ่โตมาก ควรจะให้ได้ทกุสิง่ทกุอย่าง 

ที่เรามีอยู่ เพราะไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากสิ่งต่างๆ ที่เรามี 

อยูไ่ป เราไม่สามารถเอาไปกบัเราได้ แต่สิง่ทีเ่ราเอาไปได้กค็อืบญุกุศล 

ทีเ่กดิจากการให้นีเ้อง เกดิจากการปล่อยวาง ถ้าเราให้ได้ เราปล่อยวางได้  

เราจะไปอย่างมีความสุข แล้วเราจะไปเกิดในที่ๆ ดี ไปเกิดบนสวรรค์ 

หรือได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีสมบัติข้าวของเงินทองรอเราอยู่  
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มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม มีผิวพรรณผ่องใส นี่คือเรื่องของบุญกุศล 

ที่จะติดไปกับใจของเรา แต่พวกเรานี้ยังมองไม่เห็นใจของเรา เราจึง

ไม่รู้ว่าเราตายไปแล้วเราจะไปเกิดหรือเปล่า แล้วถ้าไปเกิดจะไปเกิด

ที่ไหน นั่นเป็นเพราะว่าใจของเรานั้นยังมืดบอด ยังไม่มีปัญญา ไม่มี 

แสงสว่างแห่งธรรมทีจ่ะท�าให้เราเหน็ถงึใจของเราว่าเป็นอย่างไร เราจงึ 

ต้องเชื่อคนอย่างพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้านี้ท่านมีดวงตา 

เห็นธรรม ท่านมีปัญญา ท่านมองเห็นใจที่พวกเรามองไม่เห็นกัน  

ท่านเห็นว่าใจนี่แลเป็นผู้มาเกิด เป็นผู้มาครอบครองร่างกาย แล้วก็มา

ครอบครองสมบัติข้าวของต่างๆ แล้วเมื่อถึงเวลาที่จะต้องไป ใจก็ไป

ตามล�าพัง ไปกับบุญกับบาปที่ได้มาท�าเอาไว้

ถ้ามีบุญมากกว่าบาปก็จะไปอย่าง 

มีความสุข ถ้ามีบาปมากกว่าบุญ 

กจ็ะไปด้วยความทกุข์ ความวุน่วายใจ  

ก็จะไปเกิดในอบาย 
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ถ้ามีบุญมากกว่าบาป ก็จะไปอย่างมีความสุข ถ้ามีบาป 

มากกว่าบญุ กจ็ะไปด้วยความทกุข์ ความวุน่วายใจ กจ็ะไปเกดิในอบาย  

เช่น ไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปตกนรก เป็นต้น ถ้าไม่อยากจะไป 

ตกนรกไปในอบาย ก็ต้องรู้จักให้ รู้จักปล่อยวาง เพราะเมื่อเรารู้จักให้  

รู้จักปล่อยวาง เราก็จะไม่หวงแหน เราจะไม่อยากได้สิ่งต่างๆ มา 

โดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง เช่น เราจะไม่ไปท�าบาปท�ากรรมเพื่อให้ได้ใน 

สิ่งที่เราต้องการ หรือเพื่อรักษาสิ่งต่างๆ ของเราที่เรารักไว้ เพราะเรา 

รูว่้าเรารกัษาไว้ไม่ได้นัน่เอง รกัษาไว้อย่างไรสักวนัหน่ึงกต้็องจากกันไป  

หรืออยากจะได้อะไรมา เราก็อย่าไปหามาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ท�าบาป

ท�ากรรม เพราะมันจะไม่เป็นความสุข มันจะกลับเป็นความทุกข์

มากกว่า เช่น เราไปแย่งสามแีย่งภรรยาของผูอ้ืน่เขามา ถงึแม้ว่าเราจะ

มีความสุขในเบื้องต้น แต่เราก็ต้องมีความกังวลที่ตามมาต่อไป กังวล

ว่าสามีหรือภรรยาของเขาจะตามมาทวงเอาคืนไป จะตามมาหาเรื่อง

กบัเรา มาสร้างเวรสร้างกรรมกบัเรา อย่างน้ีกจ็ะท�าให้เราไม่มคีวามสขุ  

แต่ถ้าเรายังหักห้ามจิตใจไม่ได้ ยังอยากจะมีคู่ครองอยู่ ยังอยากจะ

มีสามียังอยากจะมีภรรยา ก็ขอให้เราหาโดยวิธีที่สุจริต คืออย่าไป

ประพฤติผิดประเวณี ให้ไปสู่ขอให้ถูกต้องตามหลักประเพณี ถ้าเรา
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ได้มาอย่างนี้ ความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆ ก็จะไม่มีตามมา แต่ถ้า 

จะให้ดสีูอ้ยูค่นเดยีวไม่ได้ เพราะถ้าเราอยูค่นเดยีวได้ เราจะสบายใจกว่า  

เราจะเป็นอิสระเต็มตัว เราอยากจะกิน อยากจะนอน อยากจะท�าอะไร  

อยากจะไปที่ไหน เราสามารถท�าได้ทันที ไม่ต้องมาปรึกษากับคู่ครอง

ของเรา ไม่ต้องมาขออนุญาตกัน เรามีสิทธิเสรีภาพในชีวิตของเรา 

อย่างเตม็ที ่แต่ถ้าเรามคู่ีครองแล้ว เราก็ต้องแบ่งใจให้กบัเขา เราอยาก

จะท�าแต่เขาไม่อยากท�า ก็ท�าไม่ได้ เขาอยากจะท�าแต่เราไม่อยากท�า  

กท็�าไม่ได้ อย่างนีสู้อ้ยูค่นเดยีวไม่ได้ อยูค่นเดยีวแล้วตามหลกัของ

ธรรมชาตน้ัินมคีวามสขุมากกว่า เพยีงแต่ว่าใจของเรานัน้ 

มันอ่อนแอ มันไม่ชอบอยู่คนเดียว เพราะอยู่คนเดียวแล้ว

มีความรู้สึกเหงา อ้างว้างเปล่าเปลี่ยว พอมีเพื่อนแล้วก็

จะมีความสุข แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาต่างๆ ตามมา 

อยู่ด้วยกันไม่นานเดี๋ยวก็เบื่อขี้หน้ากัน เดี๋ยวก็ทะเลาะกัน 

เดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวกัน 

ปัญหาของพวกเราอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่เราไม่รู้ว่าอยู่แบบไหน 

จงึเป็นวธิทีีดี่ทีส่ดุ เรากต้็องเอาพระพทุธเจ้าเป็นตวัอย่าง พระพทุธเจ้า
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ก่อนทีท่่านจะออกบวช ท่านกม็คีูค่รองเหมอืนกนั มภีรรยา มคีรอบครัว  

แต่ท่านทรงเหน็ว่ามันเป็นชวิีตทีวุ่่นวาย เรือ่งมาก พระพทุธเจ้าจงึตดัสนิใจ 

สละราชสมบัติ แล้วก็ออกบวช พอไปบวชอยู่คนเดียวแล้วก็มีความสุข 

มากกว่า แต่ก่อนท่ีจะมีความสุขได้ก็ต้องต่อสู้กับความอยากต่างๆ  

เพราะความอยากน้ีมนัไม่ได้หมดไปเวลาทีอ่อกบวช มันกย็งัมีอยูใ่นใจอยู่  

จึงต้องต่อสู้ไม่ท�าตามความอยากต่างๆ อยากจะมีเพื่อน อยากจะไป

หาเพื่อนก็ไม่ไป อยากจะไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ก็ไม่ไป อยากจะดื่ม 

อยากจะกนิอะไรทีไ่ม่จ�าเป็นก็ไม่ท�า อย่างนีต้้องฝืน ฝืนด้วยการปฏบิติัธรรม  

เช่น ด้วยการนั่งสมาธิ แล้วก็ด้วยการเจริญปัญญา ตอนนั่งท�าสมาธิ 

ก็ท�าให้จิตใจเราหยุดความอยากได้ชั่วคราว แล้วถ้าต้องการหยุด 

เราอยูค่นเดยีวจะมคีวามสขุอย่างมาก  

เพราะไม่มีปัญหา ไม่มีเรื่องมีราวกับ

ใครทั้งนั้น ใครจะเป็นอะไรก็จะไม่ส่ง

ผลกระทบกับจิตใจของเรา
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อย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจ สอนว่าสิ่งต่างๆ ที่เราอยากได้นั้น 

มันไม่ได้เป็นความสุขหรอก มันมีแต่ความทุกข์มีแต่ปัญหาตามมา  

ได้อะไรมาแล้วกต้็องทกุข์กบัส่ิงนัน้ ได้สามก็ีต้องทกุข์กบัสาม ีได้ภรรยา 

กต้็องทกุข์กบัภรรยา ได้ลกูกต้็องทกุข์กบัลูก ได้สมบตัข้ิาวของเงินทอง 

กต้็องทกุข์กบัสมบตัข้ิาวของเงนิทอง ต้องคอยดแูลรักษา ต้องคอยห่วง 

คอยกังวล แล้วต้องมาเสียใจเวลาทีส่ญูเสยีไป ถ้าเราต่อสูกั้บความอยาก 

ต่างๆ ได้ เราก็จะอยู่ตามล�าพังได้ เราจะอยู่แบบเรียบง่ายได้ อยู่แบบ

ไม่มสีมบตัอิะไรกไ็ด้ เพยีงแต่ขอให้มปัีจจยั ๔ เพือ่ดแูลรกัษาร่างกายนีไ้ว้ 

เท่านัน้กพ็อแล้ว ถ้าเราท�าใจได้แล้ว เราอยูค่นเดยีวจะมคีวามสขุอย่างมาก  

เพราะไม่มีปัญหา ไม่มีเรื่องมีราวกับใครทั้งนั้น ใครจะเป็นอะไรก็จะ 

ไม่ส่งผลกระทบกบัจติใจของเรา แต่ถ้าเรายงัอยูค่นเดยีวไม่ได้ ยงัต้อง

มีสิง่ต่างๆ ห้อมล้อมเราไว้อยู ่เรากจ็ะต้องทกุข์กบัสิง่ต่างๆ อยูต่ลอดเวลา 

พระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิถีทางแห่งความสุขที่แท้จริงแล้ว จึงได ้

น�าเอามาสั่งสอนพวกเรา สอนให้พวกเราปล่อยวางกัน อย่าไปยึด 

อย่าไปติดกับสิ่งของต่างๆ ที่มันไม่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ อย่าไปยึด

กับคนนั้นกับคนนี้ เพราะเราไม่มีเขา เราก็อยู่ได้ และดีกว่าอยู่กับเขา
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เสยีด้วยซ�า้ไปถ้าเราท�าใจได้ ถ้าเราท�าใจไม่ให้อยากอยู่กบัคนนัน้อยูก่บั

คนนี้ได้ อยู่คนเดียวนี้จะสบายใจกว่าอยู่กับคนนั้นอยู่กับคนนี้ 

นีค่อืวธิทีีจ่ะสร้างความสขุให้กบัชวีติจติใจของเรา กค็อื 

การท�าบุญด้วยการให้ ด้วยการปล่อยวาง ไม่ยึดไม่ติด  

ด้วยการท�ามาหากนิด้วยวธิทีีส่จุรติ ไม่ผิดศลีผิดธรรม นีค่อื 

เบื้องต้นของการสร้างความสุขให้กับชีวิตจิตใจของเรา 

และเมื่อเราได้พบกับความสุขในใจแล้ว เราก็จะมีก�าลังใจ 

ที่จะสร้างให้มีมากยิ่งขึ้น ต่อไปเราก็จะอยากปฏิบัติธรรม 

อยากจะนั่งสมาธิ อยากจะไปอยู่วัดจ�าศีล อยากจะ

ออกบวช เพราะเป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่ไม่มี

ความทุกข์ตามมาทีหลัง

 จึงขอฝากเรื่องของการท�าบุญเพ่ือให้มีความสุขใจน้ีให้กับท่าน

ได้น�าไปพินิจพิจารณาและน�าไปปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์สุขที่จะตามมา

ต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ 
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วดัญาณสงัวรารามฯ เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก ชนดิวรมหาวหิาร 

สร้างข้ึนเมือ่ปี ๒๕๑๙ โดยนายแพทย์ขจรและคณุหญงินิธวิด ีอนัตระการ 

พร้อมด้วยบุตรธิดา มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจ�านวน ๑๐๐ ไร่ ๑ งาน  

๙๒ ตารางวา แด่สมเดจ็พระญาณสงัวรฯ อดตีเจ้าอาวาสวดับวรนเิวศวหิาร  

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

เพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา และปรารภให้มีนามตามทินนาม

สมณศักดิ์ของสมเด็จฯ วัดนี้จึงมีชื่อว่าวัดญาณสังวราราม 

ระยะแรกวัดนี้มีฐานะเป็นส�านักสงฆ์และได้รับอนุญาตอย่างเป็น

ทางการเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓ ยกฐานะขึ้นเป็นวัด และ 

รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 

รับไว้เป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้ยกวดัญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก ชนดิวรมหาวหิาร 

ตั้งแต่วันท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ปัจจุบันอาณาเขตของวัดมีพื้นท่ี 

๓๖๖ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา นอกจากนั้นยังมีเนื้อที่ในเขตโครงการ

ประวัติวัดญาณสังวรารามฯ
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พระราชด�าริ ประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่เศษที่ติดต่อกับอาณาเขตวัดญาณ-

สงัวรารามฯ อาจถอืเป็นวดัประจ�ารชักาลพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ 

เนื่องจากคณะผู้สร้างวัดได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อม

กระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ เนือ่งในโอกาสเฉลมิ

พระชนมพรรษา ๕ รอบ 

ผู้ศรัทธาสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองที่พักได้ที่

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

๓๔๓๖๑๔, (๐๓๘) ๓๔๓๖๑๕
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ท่านถือก�าเนิดเดือนพฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๔๙๐ ตัวท่านเองสนใจธรรมะ

ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนเซเว่นเดย์  

แอดเวนติสต์ (Seventh-day Adventist 

Ekamai School ปัจจุบันคือโรงเรียน

นานาชาติเอกมัย กรุงเทพฯ) เมื่อเรียน 

จบเกรด ๑๒ (ม.๖) ได้เดนิทางไปศกึษาต่อ 

ด้านวศิวกรรมโยธา (Civil Engineering) 

ที่ State University มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  

สหรฐัอเมรกิา เมือ่เรียนจบกลบัมาเมอืงไทยได้ท�างานอยู่ช่วงระยะหนึง่ จนกระทัง่ 

ค้นพบหนทางสู่ความสงบที่แท้จริงหลังจากได้อ่านหนังสือธรรมะท่ีพระฝรั่ง

แปลจากพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง 

ความไม่เที่ยง
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ท่านได้ตดัสนิใจออกบวชเมือ่อายไุด้ ๒๗ ปี ตรงกบัวนัที ่๑๙ กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-

ปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากบวชได้ประมาณ  

๖ สัปดาห์ ท่านได้เดินทางไปวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อศึกษา 

และปฏิบัติธรรมกับหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน รวมระยะเวลา ๙ ปี  

หลังจากนั้นท่านกลับมาจ�าพรรษาที่วัดโพธิสัมพันธ์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  

อยู่อีก ๑ ปี ก่อนจะเดินทางมาจ�าพรรษาที่วัดญาณสังวรารามฯ ต้ังแต่ 

ปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๗ จนถึงปัจจุบัน 

ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็น

พระราชาคณะชั้นสามัญ ท่ีพระจุลนายก พระราชาคณะปลัดซ้ายในสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก (เจรญิ สวุฑฒฺโน)  

ได้รับพระราชทานพัดยศ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และได้รับ 

การแต่งต้ังให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดญาณสังวรารามฯ โดยได้รับมอบ

หมายให้ดแูลการปฏบิตัธิรรมของพระสงฆ์ รวมถึงการดแูลรกัษาพ้ืนท่ีของวดั

ทั้งหมด
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แผนที่เส้นทางเดิน

เวลา ๐๕.๕๐-๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ) 

 เดินบิณฑบาตพร้อมคณะสงฆ์ วัดญาณฯ บริเวณบ้านอ�าเภอ  

เริม่ทีซ่อยนาจอมเทยีน ๓๐ (เริม่เดนิเมือ่ฟ้าสว่างเห็นลายมอื ทัง้น้ี

เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)
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เวลา ๐๗.๓๐-๑๐.๐๐ น. (โดยประมาณ) 

 ฉนัเช้าทีศ่าลาอเนกกุศล สว.กว. (ศาลาฉนั) โดยจะมกีารแสดงธรรม 

ก่อนฉนัประมาณ ๓๐ นาท ีในวนัพระ วนัส�าคญัทางศาสนา วนัเสาร์- 

อาทิตย์ และวนัหยดุตามที ่ครม. ประกาศ

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. (โดยประมาณ) 

 ณ จลุศาลา เขตปฏบิตัธิรรมเขาชโีอน

 - วนัเสาร์-อาทิตย์ และวนัส�าคญัทางศาสนา แสดงธรรมและตอบ
ปัญหาข้อสงสยัเกีย่วกบัการปฏบิตัิ

 - วันจันทร์ถึงศุกร์ (วันพระ) หรือวันหยุดตามท่ี ครม. ประกาศ 
สนทนาและตอบปัญหาธรรมะ

หมายเหต ุ: ขอความกรณุางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนอืจาก

เวลาดงักลา่ว และขอความร่วมมือสุภาพสตรีงดสวมกางเกงขาสั้น 

และกระโปรงสัน้ **งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี** 
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