พระพุทธเจ้า
ได้ ท รงมอบภารกิ จ ให้ กั บ พวกเราได้
ปฏิ บั ติ กั น เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ก ารท� ำ บุ ญ
ให้ทาน การรักษาศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม
การปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา
เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะสร้ า งความสุ ข
สร้างความอิม่ สร้างความพอ ให้กบั จิตใจ
ของเรา
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คำ�ปรารภ
ครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์สอน
เด็กน้อยว่า “พระนิพพานคือบ้าน
ของหนู บ้านทีม่ แี ต่ความสุข ไม่มี
ความทุกข์” ถ้อยค�ำนั้นกินใจมาก
เพราะท่านอาจารย์ได้แสดงป้าย
บอกทาง ทัง้ ท�ำแผนทีเ่ พือ่ ให้เราเดิน
ไปบ้ า นนิ พ พาน แล้ ว ตลอดทาง
มีศาลาข้างล่าง มีศาลาบนเขา เพือ่ ให้
ได้พักพิงดื่มกินโอชารสแห่งธรรม
ทุกเวลา ใจแจ้งเสมอว่าท่านอาจารย์
รอรับเราทีบ่ า้ นนิพพานอันเป็นบ้าน
ทีแ่ ท้จริง หากแต่หนทางไปบ้านต้อง
อดทนพยายามอย่างยวดยิง่ เพราะ
เป็นการสูก้ บั มารในใจตน

พ่ อ แม่ ค รู อ าจารย์ ห ลวงตา
มหาบั ว ฯ กล่ า วว่ า “ให้ คิ ด ถึ ง
ครูอาจารย์วา่ เป็นผูม้ คี ณ
ุ อยูใ่ นหัวใจ
หรืออยูบ่ นกระหม่อมจอมขวัญของ
เราเสมอมา อย่าได้ลมื เราจะเป็น
ผูเ้ จริญในอนาคต”
ด้วยส�ำนึกในพระคุณ เราจะ
ก้าวเดินไปถึง “บ้านนิพพาน” ให้จงได้
ในวันหนึง่ ข้างหน้า แม้วา่ จะยาวไกล
และทุรกันดารสักเพียงไร
คณะศิษย์
ผู้จัดท�ำ

สารบัญ
วิธชี ำ� ระใจ

๑
บุญคือความสุขใจ
๒๑
วันฟังธรรม
๔๑
แสงแห่งธรรมน�ำใจ
๖๑
ลมพัดใจ
๘๑
วันพระ วันช�ำระใจ
๑๐๑

บูชาบุคคล
ทีส่ มควรแก่การบูชา

๑๒๑

คิดดี พูดดี ท�ำดี

๑๔๑
ใจทีส่ ะอาดบริสทุ ธิ์
๑๖๑
สัตว์โลก
ล้วนเกิดจากกรรม

๑๘๑

คุณธรรม
ความดีงาม

๒๐๑
ความเจริญทีไ่ ม่เสือ่ ม
๒๒๑
สรณะของจิตใจ
๒๔๑

สมบัตทิ แี่ ท้จริง
ของจิตใจ

๒๖๑
บัญชีบญ
ุ กุศล
๒๘๑

ประวัติ
วัดญาณสังวรารามฯ

๓๐๒

สังเขปประวัติ
พระอาจารย์สชุ าติ อภิชาโต

๓๐๔

กิจและเวลาประจ�ำวัน
ทีส่ ามารถเข้าพบ
พระอาจารย์สชุ าติ อภิชาโต

๓๐๖

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ธรรมะในศาลา

๒๑
วิธีชำ�ระใจ
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
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การช�ำระใจก็ต้องใช้การท�ำบุญให้ทาน การรักษาศีล
การฟังเทศน์ฟังธรรม การปฏิบัติธรรม
ถ้าเราได้รับการช�ำระอยู่อย่างสม�่ำเสมอแล้ว
ใจของเราจะมีความสดชื่น มีความเบิกบาน
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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วันนีเ้ ป็นวันพระ วันธรรมสวนะ วันฟังธรรม วันทีพ่ ทุ ธศาสนิกชน
ได้มาวัดเพื่อมาช�ำระใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อความสุขและ
ความเจริญ เพราะใจก็เปรียบเหมือนกับร่างกาย ร่างกายก็ต้องมีการ
ช�ำระมีการอาบน�้ำอาบท่าอยู่ทุกวัน ไม่เช่นนั้นก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบาย
รูส้ กึ ไม่เจริญ คนทีไ่ ม่อาบน�ำ้ หลายๆ วัน ไม่อยากจะเข้าไปอยูใ่ กล้กบั ใคร
เพราะเกรงจะไปสร้างความไม่น่ายินดีให้กับผู้อื่น ฉันใด ใจก็เป็น

เหมือนกับกายที่ต้องมีการช�ำระอยู่เช่นกัน ถ้าใจไม่ได้รับ
การช�ำระก็จะเป็นที่ไม่ปรารถนา ไม่น่ายินดีกับบุคคลผู้อื่น
เพราะว่าสิ่งที่สร้างความสกปรกสร้างความเปรอะเปื้อน
ให้กับใจก็คือความโลภ ความโกรธ และความหลง ซึ่งถ้า
ไม่ได้รบ
ั การช�ำระก็จะสะสมให้มม
ี ากขึน
้ ไปเรือ
่ ยๆ อยูภ
่ ายใน
จิตในใจ แล้วจะท�ำให้บุคคลนั้นกลายเป็นบุคคลที่มีความ
โลภโมโทสันเป็นนิสัยเป็นสัญลักษณ์ ไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนกับใคร

ก็จะใช้แต่ความโลภโมโทสันซึง่ ไม่มใี ครอยากจะอยูใ่ กล้ดว้ ย เพราะคน
ที่มีความโลภโมโทสันนี้เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองและไม่เกรงใจผู้อื่น
ไม่คิดถึงหัวใจของผู้อื่น ถ้าอยากจะพูดอะไร อยากจะท�ำอะไร ก็จะพูด
จะท�ำโดยไม่ค�ำนึงถึงความรู้สึกของผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นการกระท�ำ
5

แต่ถ้าได้เข้าวัดมาอยู่เรื่อยๆ ได้มาท�ำการช�ำระความโลภโมโทสัน คือ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้อยู่ในพอประมาณที่จะควบคุม
ดูแลได้ บุคคลนั้นก็จะเป็นบุคคลที่มีเหตุมีผล เป็นบุคคลที่ไม่เอาใจตน
เป็นใหญ่ จะท�ำอะไรก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความรู้สึกของ
ตนเองและของผูอ้ นื่ ถ้าการกระท�ำหรือการพูดนัน้ สร้างความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดี
ต่อผูอ้ นื่ ก็จะไม่พดู หรือไม่กระท�ำ เพราะจิตใจนัน้ มีเหตุมผี ลซึง่ เกิดจาก
การได้รบั การช�ำระสิง่ ทีไ่ ม่เป็นเหตุเป็นผลคืออารมณ์ตา่ งๆ คือความโลภ
ความโกรธ ความหลง นี้นั่นเอง
ดังนั้น เราจึงต้องมาวัดกันอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง เพื่อมา
ช�ำระใจของเรา ร่างกายของเราอย่างน้อยก็ตอ้ งช�ำระกันวันละ

๑ ครัง้ ฉันใด ใจของเราก็ต้องได้รับการช�ำระอย่างน้อย
อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติวันพระ
ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นวันที่ญาติโยมได้มาช�ำระใจและกาย
วาจา ให้สะอาดบริสท
ุ ธิ์ ถ้าไม่ทรงบัญญัตไิ ว้กจ็ ะไม่มวี นั เวลา เพราะ

เมือ่ ใจถูกความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบง�ำจิตใจ ก็จะอยูภ่ ายใต้
อิทธิพลของความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะถูกชักจูงให้ไปท�ำ
ในสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ม่ได้เป็นการช�ำระความโลภ ความโกรธ ความหลง นัน่ เอง
6

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ก า ร ใ ห ้ ค ว า ม สุ ข กั บ ผู ้ อื่ น นี้
เป็นการให้ความสุขกับตนเองด้วย
เพราะว่ า เวลาเราให้ ค วามสุ ข กั บ
ผู้อื่นแล้ว ใจของเราก็จะมีความสุข
เกิดขึ้นมา

พระพุทธเจ้าจึงเห็นความส�ำคัญของการช�ำระ จึงได้ทรงบัญญัติ
วันพระขึน้ มาให้ญาติโยมได้ใช้เป็นวันทีม่ าต่อสูก้ บั ความโลภ ความโกรธ
ความหลง ตลอด ๖ วันทีผ่ า่ นมาส่วนใหญ่กจ็ ะไปกับความโลภ ความโกรธ
ความหลง แต่วนั นีข้ อวันหนึง่ ขอมาต่อสู้ มาต่อต้าน มาคัดค้านความโลภ
ความโกรธ ความหลง สักหนึ่งวัน ด้วยการท�ำบุญให้ทาน ด้วยการ
รักษาศีล ด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรม ด้วยการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
เดินจงกรม นีค่ อื วิธที จี่ ะช�ำระใจให้สะอาดเหมือนกับการช�ำระร่างกาย
ที่เราต้องใช้น�้ำใช้สบู่ ฉันใด การช�ำระใจก็ต้องใช้การท�ำบุญให้ทาน
การรักษาศีล การฟังเทศน์ฟังธรรม การปฏิบัติธรรม ถ้าเราได้รับการ
ช�ำระอยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอแล้ว ใจของเราจะมีความสดชืน่ มีความเบิกบาน
7

ความเศร้าสร้อยหงอยเหงาต่างๆ จะไม่มารุมเร้าจิตใจ ถ้ามีก็มีน้อย
กว่าคนที่ไม่ช�ำระใจของตนเลย
จึงขอให้เราเห็นความส�ำคัญของการช�ำระใจของเราเท่าๆ กับ
การช�ำระร่างกายของเรา ด้วยการท�ำบุญให้ทานอย่างสม�ำ่ เสมอ เพราะ
การท�ำบุญให้ทานนี้จะเป็นการช�ำระความโลภให้เบาบางลงไป ช�ำระ
ความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัวให้เบาบางลงไป ท�ำให้เป็นใจที่มีความ
เมตตากรุณา มีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ มีความปรารถนาดีตอ่ ผูอ้ นื่ คือค�ำนึง
ถึงจิตใจของผู้อื่นไม่เพียงแต่ค�ำนึงถึงจิตใจของตน เพราะเห็นว่าใจ
ของเราก็ดี หรือใจของผูอ้ นื่ ก็ดนี นั้ ก็เป็นใจเหมือนกัน มีความปรารถนา
ความสุขเหมือนกัน ไม่มใี ครปรารถนาความทุกข์ ดังนัน้ ถ้าเรามีโอกาส
อยูใ่ นฐานะทีพ่ อทีจ่ ะให้ความสุขกับผูอ้ นื่ ได้กไ็ ม่ควรทีจ่ ะดูดาย ไม่ควรที่
จะปล่อยให้ผา่ นไป เพราะการให้ความสุขกับผูอ้ นื่ นีเ้ ป็นการให้ความสุข
กับตนเองด้วย เพราะว่าเวลาเราให้ความสุขกับผูอ้ นื่ แล้ว ใจของเราก็จะ
มีความสุขเกิดขึ้นมา ดังที่ญาติโยมวันนี้ได้มาให้ความสุขกับพระภิกษุ
สามเณร จิตใจของญาติโยมก็มคี วามรูส้ กึ สบายใจขึน้ นีเ่ ป็นการช�ำระใจ
และเป็นการให้ความสุขกับใจ และในขณะเดียวกันก็จำ� ต้องมีการช�ำระ
การกระท�ำทางกายและวาจาอีกด้วย คือ การรักษาศีล ศีล ๕ หรือศีล ๘
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แล้วแต่กรณี บางท่านรักษาศีล ๕ มาตลอดหกวันแล้ว วันที่เจ็ดก็เลย
ขอรักษาศีลเพิม่ ขึน้ อีก ๓ ข้อ เป็นศีล ๘ ส่วนท่านทีย่ งั ไม่ได้รกั ษาศีล ๕
ได้ครบ ในวันนี้ก็จะตั้งใจรักษาให้ครบสักหนึ่งวัน อย่างนี้ก็จะเป็นการ
พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ให้ดีขึ้น ให้มีความสุขมากขึ้น เพราะใจไม่ต้อง
กังวลไม่ต้องวุ่นวายกับการกระท�ำของตนที่เป็นโทษทั้งกับตนเองและ
กับผู้อื่น
ถ้าเราท�ำผิดศีลแล้ว ใจของเราจะมีความรูส
้ ก
ึ ไม่สบาย
แต่ถา้ เรารักษาศีลได้ ใจของเราจะรูส
้ ก
ึ เย็นสบาย ไม่มค
ี วาม
รู้สึกหวั่นไหวหรือหวาดกลัวกับผลของการกระท�ำ เพราะ
รู้ว่าไม่ได้กระท�ำอะไรที่เป็นโทษ ที่เป็นพิษเป็นภัยทั้งกับ
ผูอ
้ น
ื่ และกับตนเองนัน
่ เอง ศีลนีแ่ ลทีเ่ ป็นเหตุทจี่ ะท�ำให้เรา
มีความร่มเย็นเป็นสุข ถึงแม้เราจะไม่มีเงินทองมากมาย
ก่ายกอง แต่ถา้ เรามีศล
ี เรามีสมบัตท
ิ ม
ี่ ค
ี ณ
ุ ค่ากว่าทรัพย์สน
ิ
เงินทองข้าวของต่างๆ คนทีห่ าเงินหาทองมาด้วยการกระท�ำผิดศีล

ผิดธรรมนัน้ จิตใจจะไม่มคี วามสุขเท่ากับคนทีห่ าเงินหาทองด้วยความ
บริสุทธิ์ทางกายและทางวาจา จิตใจของเขาจะมีความสบายใจ คนที่
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พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเอาเงินที่
เหลือจากการใช้กับปัจจัย ๔ นี้มาท�ำบุญ
ให้ทาน เพราะเมื่อเราท�ำบุญให้ทานแล้ว
เงินนี้ก็จะกลายเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งเป็น
อาหารของใจโดยตรง

หาเงินหาทองมาด้วยวิธที มี่ ชิ อบ ฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบผูอ้ นื่ เบียดเบียน
ผูอ้ นื่ จิตใจจะไม่มคี วามสุข ถึงแม้จะมีเงินซือ้ ความสุขต่างๆ ได้ เช่น ซือ้ ข้าว
ซือ้ ของต่างๆ ทีอ่ ยากจะได้ ไปเทีย่ วตามสถานทีต่ า่ งๆ แต่ความสุขเหล่านัน้
เป็นความสุขที่ไม่ถาวร เพียงแต่ปรากฏขึ้นในขณะที่ได้เสพได้สัมผัส
เท่านัน้ แล้วก็จางหายไป ต่างกับความสุขทีไ่ ด้รบั จากการมีศลี จากการ
รักษาศีล เพราะท�ำให้จติ ใจมีความเย็นมีความสบายไปเป็นเวลาอันยาวนาน
จนกว่าจะไปท�ำผิดศีลขึ้นมาถึงจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมา
ดังนัน้ จึงขอให้เราเห็นคุณค่าของศีลยิง่ กว่าปัจจัยเงินทองข้าวของ
ต่างๆ เพราะกับจิตใจแล้ว ข้าวของเงินทองนี้ไม่มีความหมายอะไร
ไม่สามารถท�ำอะไรให้กับจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้ เหมือนกับ
10
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ของทีร่ า่ งกายรับประทานไม่ได้ เช่น วัตถุตา่ งๆ นาฬิกา สร้อย แหวน ต่างๆ
เหล่านี้ ไม่มีคุณประโยชน์อะไรกับร่างกาย เพราะร่างกายรับประทาน
เข้าไปไม่ได้ ถ้ารับประทานเข้าไปก็จะเป็นพิษเป็นภัยกับร่างกาย
ฉันใด เงินทองต่างๆ ที่เราแสวงหากันมาตลอดเวลาก็ไม่มี
คุณค่าอะไรกับจิตใจ นอกจากจะเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจ
เหมือนกับวัตถุสิ่งของที่เราเอาเข้าไปในร่างกายที่เป็นพิษ
เป็นภัยกับร่างกาย ฉันใด เงินทองข้าวของต่างๆ ก็เป็นพิษ
เป็นภัยกับใจเช่นเดียวกัน เงินทองนี้จะมีประโยชน์ก็เพียง
แต่เพื่อมาดูแลรักษาชีวิตอัตภาพร่างกายให้อยู่ได้ คือให้มี
ปัจจัย ๔ เช่น อาหาร ทีอ
่ ยูอ
่ าศัย ยารักษาโรค เครือ
่ งนุง่ ห่ม
ถ้ามีมากไปกว่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไร

ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเอาเงินที่เหลือจากการใช้
กับปัจจัย ๔ นีม้ าท�ำบุญให้ทาน เพราะเมือ่ เราท�ำบุญให้ทานแล้ว เงินนี้
ก็จะกลายเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งเป็นอาหารของใจโดยตรง ถ้าเก็บเงิน
ไว้เฉยๆ เอาเงินมาท�ำให้เกิดความสุขในใจไม่ได้ แต่กลับจะสร้างความทุกข์
สร้างความกังวลใจให้กับใจ เพราะจะต้องคอยดูแลรักษา จะต้องคอย
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กังวลคอยห่วงว่าจะอยู่ไปกับตนตลอดไปหรือไม่ กลายเป็นความทุกข์
ขึ้นมาภายในใจโดยไม่รู้สึกตัว แต่ถ้าเอาเงินก้อนนี้ที่เราห่วงเรากังวล
ที่เราต้องดูแลรักษาเอาไปท�ำประโยชน์ เอาไปท�ำความสุขให้กับผู้อื่น
ดังที่ท่านวันนี้ได้มากระท�ำกัน ภาระเกี่ยวกับการดูแลรักษาเงินทอง
ก้อนนี้ก็ไม่มี นอกจากไม่มีภาระไม่มีความทุกข์ความกังวลแล้ว ยังมี
ความสุขใจ มีความอิม่ เอิบใจ มีความพอใจ ทีไ่ ด้ทำ� ประโยชน์สขุ ให้กบั
ผู้อื่นนั่นเอง นี่คืออาหารของใจที่แท้จริง คือการช่วยเหลือผู้อื่น
สงเคราะห์ผู้อื่น ท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่น ที่เรียกว่าบุญ
บุญ คือการกระท�ำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่น
และกระท�ำไปโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่อย่างใด ถ้าหวัง
ผลตอบแทนหรือได้รับผลตอบแทนกลับมาก็ไม่ได้ถือว่า
เป็นบุญ เพราะเป็นการแลกเปลีย
่ นหรือเป็นการซือ
้ ขาย ก็จะ
ไม่มีความรู้สึกสุขใจ อิ่มใจ ภูมิใจ พอใจ บุญนี้จะเกิดขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อเราให้โดยที่เราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้รับ

แต่ถา้ ผูร้ บั มีความปรารถนาทีจ่ ะท�ำบุญเป็นการตอบแทนนัน้ ก็เป็นเรือ่ ง
ของผู้รับ แต่เราไม่ไปปรารถนา ไม่ไปหวัง ไม่ไปต้องการ แต่เมื่อเขา
12

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

มีความพอใจที่อยากจะท�ำบุญเป็นการตอบแทน เราก็รับไว้เพื่อไม่ให้
เสียมารยาท เพือ่ เป็นการฉลองศรัทธา เพือ่ ให้เขาได้บญ
ุ ด้วย ต่างฝ่าย
ก็ต่างได้บุญกัน เราก็ได้บุญ เขาก็ได้บุญ อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการ
แลกเปลีย่ นกัน ไม่ได้เป็นการซือ้ ขายกัน เพราะเราไม่ได้มคี วามปรารถนา
อยู่ในใจของเราว่าเราต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้รับ เมื่อเราท�ำบุญ
เราช่วยเหลือผูอ้ นื่ อยูเ่ รือ่ ยๆ แล้ว จิตใจของเราก็จะมีความเมตตา มีความ
กรุณา มีความสงสาร ไม่มีความคิดที่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่น เราก็
จะมีศีลขึ้นมาโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับ ไม่ต้องไป
สมาทานศีลที่วัดก็ได้ ถ้าเราท�ำบุญให้ทานด้วยความบริสุทธิ์
ใจแล้ ว ใจของเราจะมี ค วามเมตตา จะมี ค วามกรุ ณ า
จะไม่ ต ้ อ งการเบี ย ดเบี ย นผู ้ อ่ื น ด้ ว ยวิ ธี ใ ดวิ ธี ห นึ่ ง ก็ ต าม
เพราะใจนั้นมีความพอมีความอิ่มอยู่ในใจ จึงไม่มีความ
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องไปเบียดเบียนผูอ
้ น
ื่ ต่างกับใจทีไ่ ม่ได้ทำ� บุญ
ให้ทาน ใจที่ไม่ได้ท�ำบุญให้ทานนี้จะเป็นใจที่มีความโลภ
มีความตระหนี่ มีความอยากได้สิ่งต่างๆ อยู่เรื่อยๆ และ
ได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ท�ำให้มีความสุขมีความอิ่ม
มีความพอ เพราะการได้มานี้ไม่ได้เป็นการให้อาหารกับใจ
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แต่เป็นเหมือนกับการให้ยาพิษกับใจ ให้สงิ่ ทีเ่ ป็นโทษกับใจ
เพราะเมือ
่ ได้มาแล้วก็เกิดความโลภอยากจะได้เพิม
่ ขึน
้ ไปอีก
เช่น ได้คบ
ื ก็อยากจะได้ศอก ได้ศอกก็อยากจะได้วา นีเ่ ป็น
ธรรมชาติของความโลภของความอยากเป็นอย่างนั้น

แต่ถา้ เราได้ให้แล้ว ความโลภนีก้ จ็ ะน้อยลงไป จากวาก็จะลดลงมา
เหลือศอก จากศอกก็จะเหลือคืบ จากคืบก็จะเหลือนิว้ หรือแทบจะไม่มเี ลย
เพราะใจได้รบั การดูแลด้วยบุญด้วยการให้ทานนีเ้ อง ท�ำให้ใจมีความอิม่
มีความพอ จึงไม่จ�ำเป็นที่อยากจะไปได้อะไร ไม่ต้องการได้อะไร
เมื่อไม่ต้องการได้อะไรก็ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องไปเบียดเบียนผู้อื่น
ถ้าคนที่ยังมีความอยากอยู่ ถ้าไม่สามารถได้สิ่งที่ตนเองอยากได้ด้วย
วิธีที่ชอบก็จะต้องไปท�ำในวิธีที่มิชอบ คือไปท�ำผิดศีลผิดธรรมนั่นเอง
ดังนั้น การท�ำบุญให้ทานนี้จึงเป็นการประพฤติเป็นการกระท�ำ
ที่ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาจิตใจสู่ศีลและสู่ธรรมต่อไป ต้องท�ำ
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ อย่าไปท�ำเพื่อหวังผลตอบแทนไม่ว่าอะไรทั้งสิ้น
ถึงแม้มันจะมีผลของมันก็ตาม ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน
เช่น อานิสงส์ของการท�ำบุญให้ทาน ท่านก็แสดงไว้วา่ เมือ่ เกิด
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ไม่ว่าเราจะสวดมนต์ก็ดี หรือบริกรรม
พุทโธก็ดี ดูลมหายใจเข้าออกก็ดี เราต้อง
ให้มีสติอยู่กับการกระท�ำนั้นๆ
ในภพหน้าชาติหน้าก็จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม มีทรัพย์
สมบัตขิ า้ วของเงินทองมากมาย แต่อน
ั นีเ้ ป็นเรือ
่ งของผลที่
จะตามมาในอนาคต แต่สงิ่ ทีเ่ ราพึงได้ในปัจจุบน
ั ก็คอ
ื ความ
สุขใจ ความอิ่มใจ ความพอใจ ความภูมิใจ และได้ความ
เมตตากรุณา ที่จะท�ำให้เราได้พัฒนาขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งสู่การมีศีล

นัน่ เอง เพราะถ้าเรามีจติ ใจเมตตากรุณาแล้ว การรักษาศีลนีก้ ไ็ ม่ใช่เป็น
เรือ่ งยากเย็นอะไร แต่ถา้ เรายังมีความโลภ ความอยาก ความต้องการอยู่
เราก็จะรูส้ กึ อึดอัดใจเวลาทีเ่ ราจะต้องรักษาศีล เพราะเวลาอยากจะได้
อะไรก็พดู โกหกไม่ได้ หลอกเขาไม่ได้ หรือจะฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ก็ทำ� ไม่ได้
จึงเป็นสิ่งที่ล�ำบากต่อผู้ที่มีความอยากเพราะว่าไม่ชอบท�ำบุญให้ทาน
นั่นเอง แต่ถ้าเรามีศีลแล้ว ต่อไปใจของเราก็จะเห็นคุณค่าของศีลว่า
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เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข สบายอกสบายใจ ไม่วุ่นวายใจ ก็เพราะเรา
มีศีลนี่เอง เมื่อเห็นผลดีของความสงบร่มเย็นเป็นสุขของจิตใจ ก็จะ
ท�ำให้ปรารถนามีมากยิ่งขึ้นไปอีก ก็จะท�ำให้สนใจต่อการบ�ำเพ็ญ
จิตภาวนา คือการท�ำสมาธิ ท�ำจิตใจให้สงบด้วยอุบายวิธตี า่ งๆ ซึง่ มีอยู่
หลากหลายวิธดี ว้ ยกันแล้วแต่จะถูกจริตกับแต่ละท่านแต่ละคน ก็เลือก
ท�ำกันเอาเอง
ส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก็จะใช้วิธีสวดมนต์ไปก่อน หรือจะบริกรรม
พุทโธไปก็ได้ หรือจะดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ แล้วแต่ความถนัดแล้ว
แต่ความพอใจ แต่สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิดผลคือความสงบ ความนิ่ง
ของจิตนั้นก็ต้องเกิดจากการมีสติ คือไม่ว่าเราจะสวดมนต์ก็ดี หรือ
บริกรรมพุทโธก็ดี ดูลมหายใจเข้าออกก็ดี เราต้องให้มีสติอยู่กับ
การกระท�ำนัน้ ๆ ไม่ให้ใจเล็ดลอดออกไปคิดเรือ่ งต่างๆ ไม่ใช่สวดมนต์ไป
ก็คดิ ถึงงานทีจ่ ะท�ำ คิดถึงเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ วานนี้ ถ้าอย่างนีแ้ ล้วสวดไป
นานเท่าไหร่ก็ไม่เกิดผลขึ้นมาเพราะใจจะไม่เป็นหนึ่ง ใจจะสงบได้
ใจจะต้องเป็นหนึง่ วิธที จี่ ะท�ำให้ใจเป็นหนึง่ ก็ตอ้ งอยูก่ บั อย่างใด
อย่างหนึ่งเท่านั้น ถ้าอยู่กับบทสวดมนต์ก็ให้อยู่ไปกับบท
16
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สวดมนต์อย่างเดียว อย่าไปคิดเรือ
่ งอืน
่ ถ้าอยูก
่ บ
ั การบริกรรม
พุทโธ พุทโธ ก็ให้อยูก
่ บ
ั การบริกรรมพุทโธอย่างเดียว ถ้าดู
ลมหายใจเข้าออกก็ให้ดูลมอย่างเดียว อย่าไปคิดเรื่องอื่น
ถ้าเผลอไปคิดก็ตอ
้ งดึงกลับมา แล้วก็กลับมาดูลมใหม่ มาบริกรรม

พุทโธใหม่ มาสวดมนต์ใหม่ ท�ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ

ในเบื้องต้นอาจจะรู้สึกยาก เพราะเป็นการชักเย่อกันระหว่างสติ
และการเผลอสติ ถ้าสติมแี รงมากกว่าก็จะดึงจิตให้อยูก่ บั องค์ภาวนาได้
ถ้าการเผลอสติมีแรงมากกว่าก็จะฉุดลากจิตให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้
ดังนั้น เราจะต้องพยายามสร้างสติให้มีก�ำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆ และ
การสร้างสตินสี้ ามารถท�ำได้ตลอดเวลา ในขณะทีเ่ ราตืน่ นี้ ไม่วา่ เราอยู่
ทีไ่ หน ถ้าเราดึงจิตไว้ให้อยูก่ บั ตัวเรา ให้อยูท่ นี่ เี่ ดีย๋ วนี้ อย่าให้ไปอยูท่ อี่ นื่
คืออย่าให้ไปคิดเรื่องอื่น ถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็ให้มีสติอยู่กับการนั่ง
อยู่ตรงนี้ ถ้าเราเดินก็ให้มีสติอยู่กับการเดิน เราท�ำอะไรก็ให้มีสติรู้
อยู่กับการกระท�ำนั้นๆ อย่าไปคิดเรื่องอื่นเพราะไม่จ�ำเป็นและไม่เกิด
ประโยชน์อะไร และจะท�ำให้จิตใจของเรานั้นไม่มีหลัก ไม่มีสมาธิ
ไม่สามารถตั้งมั่นได้ จิตจะลอยไปตามอารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบแล้ว
17

เราต้องฝึกสร้างสติอยูเ่ รือ่ ยๆ ตลอดเวลา
เวลาเราท�ำอะไร เตือนตัวเราอยู่เสมอว่า
ให้มีสตินะ ให้อยู่ที่นี่นะ อย่าไปที่อื่น

ก็ท�ำให้เกิดปัญหาตามมา พอมีความโลภมากระทบก็ถูกความโลภ
ฉุดลากไป พอมีความโกรธมากระทบก็ถกู ความโกรธฉุดลากไปให้ไปพูด
ให้ไปท�ำในสิง่ ทีเ่ สียหายตามมา แต่ถา้ ใจมีหลักมีสมาธิแล้ว เวลา
มีความโลภหรือความโกรธเกิดขึ้นมาจะไม่ไหลหรือลอย
ตามไปอย่างง่ายๆ เพราะใจจะมีความหนักแน่น ไม่เหมือน
กับใจที่ไม่มีสมาธิ จะเป็นใจที่เป็นเหมือนกับปุยนุ่น เบา
เวลามี อ ารมณ์ อ ะไรเบาๆ มาสั ม ผั ส ก็ จ ะไหลตามไปได้
แล้วเวลาท�ำจิตให้สงบก็จะไม่สงบ เพราะจิตจะไม่อยู่กับ
องค์ภาวนา คือจะไม่อยูก
่ บ
ั ลมหายใจ ไม่อยูก
่ บ
ั พุทโธ ไม่อยู่
กับการสวดมนต์
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เราจึงต้องฝึกสร้างสติอยู่เรื่อยๆ ตลอดเวลา เวลาเราท�ำอะไร
เตือนตัวเราอยู่เสมอว่า ให้มีสตินะ ให้อยู่ที่นี่นะ อย่าไปที่อื่น ให้อยู่กับ
ร่างกายก็ได้ ให้อยูก่ บั การกระท�ำของเราก็ได้ อยูก่ บั การพูดก็ได้ อยูก่ บั
ความคิดก็ได้ ให้รู้ว่าเราก�ำลังคิดอะไร คิดดีหรือคิดไม่ดี ถ้าเรามีสติ
เราจะรู้ ถ้าเราไม่มีสตินี้เราไม่รู้ เหมือนกับคนเมาเหล้า คนเมาเหล้านี้
ไม่รู้ว่าตนเองคิดอะไร คิดดีคิดไม่ดีไม่รู้ พอคิดไปแล้วก็ท�ำไปตาม
ความคิด ก็จะพูดไม่ดที ำ� ไม่ดตี ามไป แล้วเมือ่ คนเมาหายเมาแล้วลองไป
ถามเขาดูวา่ ได้ทำ� อะไรไปบ้าง เขาก็จะบอกว่าเขาจ�ำไม่ได้ เขาไม่รู้ เพราะว่า
เขาไม่มสี ตินนั่ เอง ฉันใด พวกเราก็เช่นกัน บางเวลาเราก็เผลอสติ เราก็พดู
เราก็ทำ� ในสิง่ ทีเ่ รามาเสียใจภายหลัง แต่ถา้ เรามีสติ เราจะรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา
ว่าเราก�ำลังคิดอะไร ก�ำลังจะพูดอะไร และก�ำลังจะท�ำอะไร และเราจะ
สามารถควบคุมการกระท�ำของเรา การพูดของเรา และความคิด
ของเราได้ จึงขอให้เราให้ความส�ำคัญต่อการตัง้ สติอยู่เสมอ
พยายามตั้งสติอยู่เรื่อยๆ แล้วต่อไปเวลาจะท�ำจิตใจให้
สงบก็จะไม่ยากเย็นอะไร นัง่ พุทโธเดี๋ยวเดียวจิตก็รวมลงสู่
ความสงบได้ ที่พวกเรานั่งกันมาเป็นปี นั่งกันเป็นชั่วโมง
แต่ไม่เห็นผลเลยก็เพราะว่าสตินี้ไม่มีก�ำลังพอที่จะดึงจิต
ให้เป็นหนึ่งได้ จิตจะสลับไปสลับมากับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้
19

นี่คือการช�ำระใจเพื่อสร้างความสุข สร้างความเจริญให้กับใจ
ดังทีท่ า่ นทัง้ หลายได้มาบ�ำเพ็ญกันในวันนี้ มาท�ำบุญให้ทาน มารักษาศีล
มาฟังเทศน์ฟังธรรม และมาปฏิบัติ ถ้ามีเวลาอยู่ที่วัดต่อก็จะได้ปฏิบัติ
ทีว่ ดั แต่ถา้ ไม่มเี วลา กลับไปบ้านก็ปฏิบตั ทิ บี่ า้ นได้ ทุกวันก่อนนอน

และตอนเช้าหลังจากตืน
่ ขึน
้ มา ควรจะฝึกนัง่ สมาธิ ควรจะ
สวดมนต์ หรื อ ก� ำ หนดดู ล มหายใจเข้ า ออก ถ้ า ได้ สั ก
ครึง่ ชัว่ โมงขึน
้ ไป จิตใจจะมีความร่มเย็นเป็นสุข จิตใจจะพร้อม
ที่จะออกไปท�ำหน้าที่ต่างๆ จะมีพระคุ้มครอง คือมีธรรมะ
คุ้มครองจิตใจให้คิดดี พูดดี ท�ำดี และจะไม่มีปัญหาต่างๆ
เข้ามารุมเร้าจิตใจ เพราะใจไม่ได้วิ่งเข้าไปหาปัญหานั่นเอง
ส่วนใหญ่ปัญหานั้นเขาไม่ได้มาหาเรา เรามักจะวิ่งเข้าไป
หาเขาด้วยการพูด ด้วยการกระท�ำของเรา แต่ถ้าเรามีสติ
มีธรรมะคอยเฝ้าดูแลจิตใจของเราแล้ว จิตใจของเราจะ
ไม่มีปัญหากับใครทั้งนั้น

จึงขอฝากเรื่องการช�ำระใจในวันพระนี้ให้ท่านได้น�ำไปพินิจ
พิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป การแสดง
ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
20
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ธรรมะในศาลา

๒๒
บุญคือความสุขใจ
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“บุญ” นี้แปลว่า “ความสุขใจ”
บุญนี้เกิดขึ้นได้ถึง ๑๐ ประการด้วยกัน
ไม่ใช่เพียงแต่การให้อย่างเดียว
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาท�ำบุญ ค�ำว่า
“บุญ” นี้แปลว่า “ความสุขใจ” การกระท�ำที่ท�ำให้เกิดความสุขใจนั้น
ก็มอี ยูห่ ลายอย่างด้วยกัน เช่นทีเ่ รารูจ้ กั กันดี ทีเ่ ราท�ำกันอย่างสม�ำ่ เสมอ
ก็คือการท�ำบุญ คือหมายถึงการให้ทาน ค�ำว่า ทาน นี้แปลว่า ให้
ให้ใครก็ได้ก็เป็นบุญเป็นความสุขเหมือนกัน แต่ทางธรรมเนียมของ
คนไทยเรา เราจะแบ่งภาษาไว้เป็นสอง ถ้าให้กับพระก็เรียกว่าท�ำบุญ
ถ้าให้กับฆราวาสหรือเดรัจฉาน เราก็เรียกว่าทาน แต่ในภาษาพระ
ในภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นท่านเรียกว่า “ทาน” แปลว่า
การให้ เพราะบุญนีเ้ กิดขึน้ ได้ถงึ ๑๐ ประการด้วยกัน ไม่ใช่เพียงแต่การ
ให้อย่างเดียว นอกจากการให้ทานแล้ว บุญเกิดขึน้ ได้จากการรักษาศีล
บุญเกิดขึ้นได้จากการภาวนา ท�ำจิตใจให้สงบ ท�ำจิตใจให้ฉลาด
บุญเกิดขึ้นได้จากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
บุญเกิดขึ้นได้จากการอนุโมทนาบุญ บุญเกิดขึ้นได้จากการรับใช้ผู้อื่น
บุญเกิดขึ้นได้จากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตน บุญเกิดขึ้นได้จากการ
มีความเห็นทีถ่ กู ต้อง บุญเกิดขึน้ ได้จากการฟังเทศน์ฟงั ธรรม และบุญ
เกิดขึ้นได้จากการแสดงธรรมให้กับผู้อื่น
25

นีเ่ ป็นวิธสี ร้างความสุขให้กบั ใจของเรา แต่สว่ นใหญ่เราจะเข้าใจ
หรือท�ำกันโดยหลักคือจะท�ำทานกัน เราจะให้ ไม่วา่ จะให้ขา้ วของเงินทอง
วัตถุสงิ่ ของต่างๆ เรียกว่าวัตถุทาน ถ้าเราไม่มขี า้ วของเงินทองมากพอ
ที่จะให้ผู้อื่นได้ เพราะเราต้องเก็บไว้บางส่วนเพื่อดูแลรักษาอัตภาพ
ชีวติ ของเรา เราก็ยงั มีสงิ่ อืน่ ทีเ่ ราให้ได้อยู่ คือให้ความรูแ้ ก่ผอู้ นื่ ถ้าเรา
มีวิชาความรู้แล้ว เราเอาไปสั่งสอนผู้อื่นโดยที่เราไม่เรียกค่าตอบแทน
เช่น เราพูดภาษาอังกฤษเป็น เราก็ไปสอนคนทีเ่ ขาอยากจะเรียนภาษา
อังกฤษ หรือเราเย็บปักถักร้อยเป็น เราก็สอนคนทีเ่ ขาอยากจะเรียนวิธี
เย็บปักถักร้อยเพื่อเขาจะได้น�ำเอาไปเป็นเครื่องมือในการท�ำมาหากิน
การให้ความรูน้ ที้ า่ นเรียกว่า วิทยาทาน และถ้าเราไม่มเี งิน ไม่มขี า้ วของ
ไม่มีความรู้ เราก็ยังให้ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ อภัยทาน อภัยก็คือการ
ไม่ถอื โทษโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมผูอ้ นื่ นีก่ เ็ ป็นบุญ
อย่างหนึ่ง เพราะเวลาที่เรามีความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม
จิตใจเราจะร้อนเหมือนกับตกนรก ไฟนรกเผาผลาญจิตใจเราโดยที่
เราไม่รู้สึกตัว และไม่รู้วิธีจะดับ มีแต่คิดว่าจะต้องเอาคืนให้ได้ แค้นนี้
ต้องช�ำระ ฟันต่อฟัน ตาต่อตา ยิ่งคิดอย่างนี้ใจยิ่งร้อนใหญ่ เพราะจะ
ต้องนั่งวางแผนว่าจะท�ำอย่างไร ท�ำเมื่อไหร่ แล้วถ้าเกิดท�ำไปแล้วก็ยิ่ง
26
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ร้อนใหญ่เพราะไปท�ำร้ายผู้อื่นยิ่งท�ำให้จิตใจรุ่มร้อนมากขึ้นไปใหญ่
นี่ไม่ใช่วิธีที่จะดับความร้อนของใจที่เกิดจากความโกรธแค้นอาฆาต
พยาบาทจองเวรจองกรรม ต้องใช้น�้ำธรรมะคือการให้อภัย
การให้อภัยนี้ก็ถือว่าเป็นการท�ำบุญอย่างหนึ่ง บางที
เป็นการท�ำบุญที่มีคุณค่ายิ่งกว่าให้เงินเป็นล้านๆ เสียด้วย
ซ�ำ้ ไป เพราะว่าเงินล้านนีก
่ ด
็ บ
ั ความแค้นไม่ได้ ดับความโกรธ
ไม่ได้ แต่การให้อภัยนี้ดับความแค้นได้ แล้วยังไม่ต้องเสีย
เงินเป็นล้านด้วย คนฉลาดก็เก็บเงินไว้ดีกว่าแล้วก็ให้อภัยเขาไป

แทนทีจ่ ะเสียเงินเสียทองไปจ้างคนมาฆ่าเขา ไปท�ำร้ายเขา เราเก็บเงินไว้
ใช้ของเราเองดีกว่า เอาไปท�ำบุญดีกว่า แล้วเราเพียงแต่ให้อภัยเท่านัน้ เอง
เรือ่ งก็จบ ไม่ยากเลย วิธใี ห้อภัยนีง้ า่ ยนิดเดียว คิดเสียว่าเป็นการใช้หนีเ้ ก่า
ก็แล้วกัน เราเคยไปสร้างความแค้นให้กบั เขามา หรือเราเคยไปสร้างเวร
สร้างกรรมมาก่อน ตอนนีเ้ ขาก็มาสร้างเวรสร้างกรรมให้กบั เรา แต่เรา
จะไม่สร้างเวรสร้างกรรมใหม่ เราขอยุตติ รงนี้ เรียกว่าขอความยุตธิ รรม
ยุติธรรม ก็คือ การยุติ แปลว่า หยุด ไม่ใช่ไปขึ้นศาล ขึ้นศาลนี้
ยังไม่หยุดคือยังไม่ยอมแพ้ ถ้ายุตธิ รรมจริงๆ แล้วเราต้องหยุด เราต้อง
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ยอมแพ้ ขอเป็นพระดีกว่า อย่าไปเป็นมาร แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร
แล้วเวลาชนะเขา จิตใจก็ไม่มีความสุข จิตใจก็สงสารเขาเสียอีก แล้ว
คนที่แพ้เขาก็โกรธ เขาก็เกลียดเรา อาฆาตพยาบาทเรา พระพุทธเจ้า
จึงทรงตรัสไว้ว่า “การชนะผูอ้ นื่ เป็นแสนเป็นล้านคน เป็นแสน
เป็นล้านครั้ง ก็สู้ชนะใจเราเพียงครั้งเดียวไม่ได้” ชนะใจเรา
ได้แล้วสบาย ชนะผูอ้ นื่ ผูอ้ นื่ เขาก็คบั แค้นใจ เราก็ไม่สบายใจ ผูอ้ นื่ ชนะเรา
เราก็คับแค้นใจ เขาก็ไม่สบายใจ แต่ถ้าชนะใจได้แล้วทุกคนสบาย
เขาก็สบาย เราก็สบาย นี่แหละคือวิถีของนักปราชญ์เป็นอย่างนี้
พวกเราส่วนใหญ่ทย
ี่ งั เป็นนักปราชญ์กน
ั ไม่ได้เพราะเราต่อสู้
กับอารมณ์ของเราไม่ได้ อารมณ์ของเรามักจะมีอ�ำนาจ
ครอบง�ำใจเรา เวลาลุแก่อ�ำนาจด้วยความโลภ ความโกรธ
ความหลง แล้วก็ต้องไปสร้างไปท�ำไปพูดในสิ่งที่สร้าง
ความเสียหายให้กับผู้อื่นและตนเองเพราะขาดสติยับยั้ง
ไม่มีสติ

สตินี้เปรียบเป็นเหมือนเบรคใจ ถ้ามีสติ เราก็หยุดใจเราได้
หยุดอารมณ์โกรธ อารมณ์โลภ อารมณ์หลงได้ แต่ถ้าไม่มีสติ ก็เป็น
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ค�ำว่าสติ ก็หมายถึง ให้เรารู้อยู่
ทุ ก ขณะว่ า ใจเราก� ำ ลั ง คิ ด อะไร
ก�ำลังพูดอะไร ก�ำลังท�ำอะไร

เหมือนกับรถยนต์ทไี่ ม่มเี บรค รถยนต์ไม่มเี บรคเป็นยังไง วิง่ ไปถึงไฟแดง
แล้วจะท�ำอย่างไร ก็ตอ้ งวิง่ ไปเรือ่ ยๆ ให้รถคันอืน่ มาเบรคให้เรา เช่นกัน
ถ้าเราไม่มีเบรค ไม่มีสติ พอเราโกรธ เราไปพูดไปท�ำอะไร เดี๋ยว
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจก็มาเบรคเราเอง จับเราไปสงบสติอารมณ์ในห้องขัง
นี่เห็นกันอยู่ทุกวัน ลองไปอยู่แถวโรงพักดูสิ คนที่เบรคแตกนี่มักจะ
ไปจบอยู่ที่ตรงนั้นกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรา
สร้างสติให้มีสติอยู่เสมอ
ค�ำว่า สติ ก็หมายถึง ให้เรารู้อยู่ทุกขณะว่าใจเราก�ำลังคิดอะไร
ก�ำลังพูดอะไร ก�ำลังท�ำอะไร พอคิดขึ้นมาแล้ว ถ้าเรามีสติรู้อยู่แล้วว่า
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เราก�ำลังคิดไม่ดีอย่างนี้ ท่านก็บอกว่าให้รีบดับเสีย เช่น คิดอาฆาต

พยาบาท ท่านก็ให้ดบ
ั ด้วยการให้อภัย ไม่จองเวรจองกรรม
คิดเสียว่าเป็นการใช้หนี้เก่าไปก็แล้วกัน หรือคิดว่าสิ่งที่
เขาพูดสิ่งที่เขาท�ำนั้นมันก็ผ่านไปแล้ว เราย้อนกลับไปลบ
มันไม่ได้ แต่เราลบในใจเราได้ เพียงแต่เราไม่ไปคิดถึงมัน
เท่านั้น มันก็หายไปจากใจแล้ว แต่เราไม่ยอมลบ เรากลับ
อัดมันเอามาเปิดฟังซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีก คนเขาพูดค�ำไม่ดค
ี ำ� เดียว
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ วันนี้ยังอยู่ในใจของเรา ก็เพราะว่าเรา
ไม่มส
ี ติ ถ้ามีสติเบรคใจ ใจก็หยุดคิดถึงเรือ่ งนัน้ ได้ พอรูว้ า่ ก�ำลังคิดถึง

เรือ่ งนัน้ ก็เตือนตนเองว่าก�ำลังหาเรือ่ งใส่ตวั เรานะ ก�ำลังสร้างความทุกข์
ให้กบั เรา อย่าไปคิดถึงมัน มันผ่านไปแล้ว อดีตเป็นเหมือนกับความฝัน
เหมือนกับเมื่อคืนนี้เรานอนฝันแล้วมีคนด่าเราในฝัน อย่างนี้เป็นต้น
พอตืน่ ขึน้ มาแล้วมันก็ผา่ นไปแล้ว อย่าย้อนกลับไป อย่าฟืน้ ฝอยหาตะเข็บ
ไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่จะสร้างความทุกข์ สร้างความวุ่นวายใจ
ให้กับเรา แล้วก็จะผลักดันให้เราไปท�ำในสิ่งที่เราจะเสียใจในภายหลัง
ดังนั้น เราจึงควรจะฝึกสติอยู่เสมอ
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สติ นี้ เ ป็ น ธรรมที่ จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ ธรรมทั้ ง หลาย
พระพุทธเจ้าทรงเปรียบสตินเี้ หมือนกับรอยเท้าช้าง รอยเท้า

ช้างนี้เป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งหมด รอยเท้าช้างนี้
พอเหยียบไปตรงไหนกลบรอยเท้าของสัตว์อื่นได้หมด รอยเท้าเสือ
รอยเท้าแรด รอยเท้ากระทิง รอยเท้าอะไรก็ตามไม่ใหญ่เท่ากับรอย
เท้าช้าง สติก็เป็นธรรมที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลาย

ถึงแม้ว่าธรรมอย่างอื่นจะมีคุณประโยชน์มากมายเพียงไร
ก็ตาม แต่ถา้ ไม่มส
ี ติกไ็ ม่มท
ี างทีจ่ ะเกิดขึน
้ มาได้ เช่น การได้
ไปเกิดในสวรรค์ก็ดี ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
ก็ดี มรรค ผล นิพพานก็ดี เหล่านีจ้ ะเกิดขึน
้ มาได้กต
็ อ
่ เมือ
่ มี
สติเป็นผูน
้ ำ� ถ้าไม่มส
ี ติแล้วก็ไม่สามารถทีจ่ ะบรรลุมรรคผล
นิ พ พานได้ ไม่ ส ามารถท� ำ ความดี ไ ด้ เพราะคนที่ ไ ม่ มี ส ติ

ก็เหมือนกับคนเสียสตินนั่ เอง คนเสียสติไปสอนให้เขาท�ำความดีอย่างไร
เขาก็ไม่รู้เรื่อง หรือคนเมาเหล้าก็เหมือนกับคนไม่มีสติ คนเมาเหล้านี้
ไปพูดอะไรให้เขาฟัง เขาก็ว่า “ไม่เมา ไม่เมา รู้เรื่อง รู้เรื่อง” แล้วก็
ขับรถไปชนคนนั้นชนคนนี้ ไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ เพราะว่า
ไม่มีสตินั่นเอง
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สติจึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง สตินี้เปรียบเหมือน
กับเข็มเย็บผ้า เวลาเราจะเย็บผ้า ถ้าเรามีแต่ด้ายไม่มี
เข็ม เราจะเย็บผ้าได้อย่างไร ถึงแม้ว่าเข็มจะไม่ได้อยู่ติด
กับผ้าก็ตาม แต่เราต้องมีเข็มเป็นตัวน�ำด้ายเข้าไปให้ผูก
ติดอยู่กับผ้า นี่คือความส�ำคัญของสติ พระพุทธเจ้าจึงทรง

สอนในศีลข้อ ๕ ให้ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา เพราะถ้าเสพสุรา
ยาเมาแล้ว ศีลอีก ๔ ข้อนี้รักษาไม่ได้อีกเลย เพราะเมาแล้วมันก็
ไม่รเู้ รือ่ งแล้ว อยากจะพูดอยากจะท�ำอะไรก็ทำ� เมาแล้วเดีย๋ วก็ไปหาอีหนู
ไปหาบ้านที่สองบ้านที่สามเพราะความเมาพาไป รักษาศีลข้อกาเม
ไม่ได้ กาเม สุมจิ ฉาจารา ไม่ประพฤติผดิ ประเวณีคอื มีผวั เดียวเมียเดียว
แต่พอกินเหล้าเมายาไปแล้ว กลายเป็นสองผัวสามผัว สามเมียสีเ่ มียไป
หรือว่าการพูดก็เช่นกัน ก็จะไม่พูดจาสุภาพ จะพูดจาหยาบคาย และ
จะพูดแบบไม่รู้เรื่อง พูดแบบผิดๆ ถูกๆ จริงบ้างไม่จริงบ้าง กลายเป็น
คนพูดปดมดเท็จไป แล้วถ้าเกิดหมั่นไส้ใคร เดี๋ยวก็ต้องไปทุบไปตี
ไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น ทั้งหมดนี้เกิดจากการขาดสติ ดังนั้น
ในศีล ๕ ข้อนี้ ถึงแม้ว่าการเสพสุรายาเมามันไม่เป็นโทษร้ายแรงใน
ตัวของมันเอง ถ้าเราเสพแล้วเรานอนเสีย มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เช่น
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ก่อนจะดืม่ เหล้า ก็ไปหาเชือกมาผูกกับเท้าไว้กบั เตียงไว้กอ่ น แล้วก็ดมื่
ให้พอ พอเมาก็ขนึ้ เตียงนอน อย่างนีอ้ ย่างน้อยก็ไม่ไปท�ำผิดศีลอีก ๔ ข้อ
แต่ถ้าไม่มัดตัวเองไว้ ไม่ผูกตัวเองไว้กับเตียง แล้วไปเสพสุรายาเมา
เดี๋ยวศีลอีก ๔ ข้อนี้ก็จะรักษาไม่ได้
ดังนัน้ ขอให้เราระมัดระวังเกีย่ วกับเรือ่ งการดูแลรักษาสติของเรา
อย่าให้สิ่งอย่างอื่นมาท�ำลายสติของเรา เช่น เพื่อนฝูงมาชวนให้เราไป
ดืม่ สุราอย่างนี้ เราต้องปฏิเสธทันที เพราะเหมือนกับขับรถออกจากบ้าน
ไม่มเี บรค ไปอย่างนัน้ มันอันตรายทัง้ กับตัวเราเองและกับผูอ้ นื่ ทุกวันนี้
กฎหมายเขามีบทลงโทษหนักกับคนทีเ่ มาแล้วขับ เพราะขับไปแล้วก็ไป
เกิดอุบตั เิ หตุ ไปท�ำให้คนทีเ่ ขาไม่รอู้ โิ หน่อเิ หน่ตอ้ งมาเจ็บต้องมาตายไป
ดังนั้น ขอให้เราพยายามอย่าไปเสพสุรายาเมาเป็นอันขาด แม้แต่จะ
เป็นเพียงค�ำเดียวหรือถ้วยเดียวก็ตาม เพราะมันจะไม่เป็นค�ำเดียว
ถ้วยเดียว เพราะมันจะมีสองมีสามตามมา ถ้าไม่เช่นนัน้ แล้วก็คงจะไม่มี
ปัญหาเรื่องสุรายาเมา ทุกคนก็บอกว่าดื่มนิดเดียวก็พอ พอหอมปาก
หอมคอ พอเป็นยาขับกระษัย แต่พอขับไปขับมามันขับสติไปจนไม่มเี หลือ
กลายเป็นคนเสียสติ กลายเป็นคนเหมือนกับคนบ้าไป
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ดังนัน้ สตินจี้ งึ เป็นธรรมทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่ ไม่วา่ เราจะท�ำบุญแบบไหน
เราก็ต้องมีสติ เช่น ถ้าเมื่อคืนนี้เราไปดื่มเหล้าเสียมึนเมา แล้ววันนี้
ตื่นตอนเช้าอยากจะมาท�ำบุญ ก็มาไม่ไหวเพราะยังไม่หายเมา ไม่ว่า

จะท�ำอะไรถ้าไม่มีสติแล้วท�ำไม่ได้ รักษาศีลก็รักษาไม่ได้
ท�ำทานก็ทำ� ไม่ได้ ยิง่ นัง่ ภาวนายิง่ ท�ำไม่ได้ใหญ่ มานัง่ พุทโธๆ
นีไ้ ม่มท
ี างทีจ่ ะท�ำได้ หรือสวดมนต์นก
ี้ ท
็ ำ� ไม่ได้ ดูลมหายใจ
เข้าออกก็ทำ� ไม่ได้ หรือจะฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็ฟงั ไม่ได้ นีค
่ อ
ื
ความส�ำคัญของสติเป็นอย่างนี้

พวกเราจึงควรที่จะรักษาสติ พวกเราทุกคนในขณะนี้ก็มีสติอยู่
แต่ยังไม่ถือว่าพอเพียงยังไม่เต็มร้อย ถ้าเต็มร้อยแล้วเราสามารถที่จะ
หยุดอารมณ์ตา่ งๆ ได้ทนั ที โกรธปับ๊ ก็หยุดได้ โลภปับ๊ ก็หยุดได้ หลงปับ๊
ก็หยุดได้ แต่เราบางทีกย็ งั อดไม่ได้ทจี่ ะโกรธ บางทีกอ็ ดไม่ได้ทจี่ ะโลภ
บางทีก็อดไม่ได้ที่จะหลง เพราะตอนนั้นเผลอสติไป สติเป็นเหมือน
ยามที่ไปนอนหลับ พอยามไปนอนหลับ ขโมยที่มันจ้องอยู่แล้วมันก็
เข้ามาขโมยของในบ้านเราได้ ถ้าเราเผลอสติเมื่อไหร่ก็เท่ากับเปิด
ประตูบ้านให้กิเลสมันเข้ามาในใจของเรา พอกิเลสเข้ามาในใจเรา
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มันก็สร้างให้เราโลภขึน้ มาอยากได้สงิ่ นัน้ อยากได้สงิ่ นี้ มีสามีคนเดียว
แล้วยังไม่พอใจ มีภรรยาคนเดียวแล้วยังไม่พอใจ อยากจะได้เพิม่ ขึน้ อีก
ก็เพราะไม่มีสติคอยเฝ้าดูแลใจนั่นเอง พอเห็นคนนั้นน่ารักคนนี้น่าชม
น่ายินดีกอ็ ยากจะอยูก่ บั เขาแล้ว นีแ่ สดงว่าถ้ามีความรูส้ กึ อย่างนีเ้ กิดขึน้
มาแล้วยังไม่หยุดความรู้สึกนี้ ก็แสดงว่าเราก�ำลังหลับ ยามสติก�ำลัง
ไม่ทำ� หน้าที่ พอคิดอย่างนีแ้ ล้วขัน้ ต่อไปก็ไปจีบเขา ไปคุยกับเขา ไปหลอก
ไปล่อเขาด้วยวิธีการต่างๆ จนในที่สุดก็ได้เขามา แต่ต้องเสียศีลไป
เพราะต้องไปท�ำให้ภรรยาหรือสามีเสียอกเสียใจ และดีไม่ดีอาจจะ
ถึงกับฆ่ากันตายเลยก็ได้ นี่เพราะไม่มีสติคอยดูความคิดของเราว่า
เราก�ำลังคิดอะไรอยู่ พอคิดแล้วปล่อยให้มนั คิดไป มันก็จะกลายเป็นไฟ
ทีล่ กุ ไหม้ขนึ้ มาใหญ่ขนึ้ ๆ ไปเรือ่ ยๆ จนเกิดความอยากได้เสียจนไม่มอี ะไร
ทีจ่ ะยับยัง้ มันได้ จะต้องไปท�ำผิดศีลก็เอา ขอให้ได้มาดังทีต่ นเองต้องการ
เท่านัน้ แต่ถา้ เรามีสติดใู จเราอยูต่ ลอดเวลา ดูความคิดของเรา พอมัน
คิดไปในทางที่ไม่ดี เราก็หยุดคิดหรือคิดเรื่องอื่นแทน หรือไม่รู้จะคิด
อะไรก็พทุ โธไปก่อนก็ได้ เอาพุทโธนีม้ าเบรคก่อน เหมือนกับเปลีย่ นช่อง
ดูละครช่องนีแ้ ล้วมันไม่ดี สอนให้คนทะเลาะกันเกลียดกัน เราก็หนั ไปหา
ช่องธรรมะ ไปดูพระนัง่ สวดมนต์นงั่ สมาธิกนั ท�ำจิตใจให้สงบ ฟังเทศน์
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ฟังธรรม พระสอนให้อภัยกัน อย่าโกรธกัน อย่าเกลียดกัน มันก็ลืม
ไอ้เรื่องความโกรธแค้นไปได้
ใจของเราก็เช่นเดียวกัน เราเปลี่ยนช่องได้ พอมันคิดว่ามันก�ำลัง
อยากจะฆ่าใครนี้ต้องรีบพุทโธๆ ไว้ คิดถึงองคุลิมาล องคุลิมาลนี่
พยายามจะฆ่าพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้ามีฤทธิ์ ไล่ตามเท่าไหร่
ก็ไล่ตามไม่ทนั จนต้องบอกให้พระพุทธเจ้าหยุด พระพุทธเจ้าก็ตอบว่า
“เราหยุดแล้ว เธอต่างหากทีย่ งั ไม่หยุด” ฉะนัน้ ถามตัวเราเองเวลา

ทีเ่ ราอยากจะฆ่าคนอืน
่ ถามว่าเราหยุดแล้วหรือยัง เราหยุด
โกรธหรือยัง หยุดอาฆาตพยาบาทหรือยัง ถ้ายังไม่หยุดนี้
เราก�ำลังจะเป็นยักษ์เป็นมาร รีบหยุดเสียเพื่อเราจะได้เป็น
พระเป็นเทพ ไปฆ่าคนแล้วตายไปต้องไปตกนรก ถ้าไม่ได้
ฆ่าเขา ตายไปได้ไปสวรรค์ จะเลือกเอาอย่างไร ฆ่าแล้ว
มันก็เท่านัน
้ เอง เราไม่ฆา่ เขา เขาก็ตายอยูด
่ ี คิดอย่างนีก
้ ไ็ ด้

ไม่ตายวันนี้ พรุง่ นีก้ ต็ อ้ งตายอยูด่ ี ไม่มใี ครทีไ่ ม่ตาย เกิดมาอยูใ่ นโลกนี้
แล้วตายกันทุกคน เพราะฉะนัน้ โกรธแค้นเขายังไงไม่ตอ้ งไปฆ่าเขาหรอก
ไปคิดถึงวันทีเ่ ขาตายก็ได้ สักวันหนึง่ มึงก็ตอ้ งตายแน่ๆ อยูแ่ ล้ว กูไม่ตอ้ ง
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ฆ่ามึงให้เหนือ่ ย ปล่อยให้มงึ ตายเองดีกว่า อย่างนีแ้ ล้วเราได้ขนึ้ สวรรค์
ใช่ไหม แต่ถ้าไปท�ำให้เขาตายนี้เราไม่ได้ขึ้นสวรรค์ เราตกนรก
จึงขอให้เราตัง้ สติอยูเ่ รือ่ ยๆ ไม่วา่ เราท�ำอะไร ขอให้เรา

ดู ๓ อย่างนี้ ดูกาย วาจา ใจ เราเสมอ อย่าไปดูอย่างอื่น

ดูอย่างอืน่ แล้วก็ลมื มาดูใจเรา ดูอย่างนัน้ แล้วใจก็คดิ แล้วว่า โอ้ย ดีอย่างนัน้
ดีอย่างนี้ น่าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มา หรือเห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็ด่าเขาว่าเขาอยู่
ภายในใจ แต่ไม่รู้สึกตัวว่าก�ำลังท�ำสิง่ เหล่านัน้ อยูเ่ พราะไม่ได้ดใู จ ไม่วา่
จะดูอะไรได้ยินอะไร พอสัมผัสปั๊บต้องรีบมาดูที่ใจทันทีว่าก�ำลังมี
ปฏิกิริยากับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินอย่างไร ถ้าเห็นแล้วมีความอนุโมทนา
เออ ดี เขาท�ำอะไรก็ดีทั้งนั้น อย่างนี้ก็สบายใจ เขาจะเอาศีรษะเดิน
ก็เรือ่ งของเขา ก็ดเี หมือนกัน เขาจะเดินถอยหลังก็ดเี หมือนกัน เขาจะฆ่า
ตัวเขาให้ตายก็ดีเหมือนกัน เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา ดูอย่างนี้
ไม่เป็นไร ปลอดภัย ใจเราคิดดี คือมองอะไรดีไปหมด แต่ถ้าเรามอง
แล้วเราไปวิพากษ์วิจารณ์ ไปเข้าข้างเขา หรือไปโกรธไปเกลียดเขา
ใจเรานั่นแหละเป็นคนที่รับกับความทุกข์ เขาไม่รู้เรื่องหรอก เพียงแต่
เราดูแล้วเราก็ดา่ เขาไปภายในใจ แล้วเราก็รอ้ นขึน้ มาภายในใจ นีเ่ รียกว่า
37

ใจคิดไม่ดี ถ้าใจคิดดีแล้วต้องคิดแบบปล่อยวาง อะไรจะเกิดก็เกิด
อะไรจะเป็นก็เป็น ใครจะท�ำอะไรก็เรื่องของเขา เราดูแลใจเรา
อย่างเดียวพอ ถ้าใจเราดีแล้ว ไม่ว่าอะไรจะไม่ดีอย่างไร มันก็ไม่มา
ลบล้างความดีในใจของเราได้ มาลบล้างความสุขในใจของเราไม่ได้
เราจะมีความสุขท่ามกลางความวุน่ วายต่างๆ ถึงแม้จะมีสงครามเกิดขึน้
ถึงแม้จะมีโจรจะมาฆ่าเรา ถ้าเราท�ำใจให้ดีไว้แล้ว ใจเราจะมีความสุข
ถ้าเขาจะฆ่าเรา ฆ่าก็ฆา่ เกิดมามันก็ตอ้ งตายด้วยกันทุกคน เมือ่ ถึงเวลา
แล้วก็ให้เขาไป คิดอย่างนีแ้ ล้วใจเรากลับมีความสุข เขาจะเอาผัวเราไป
เอาสามีเราไป ก็เอาไปเลย รักษาใจไว้อย่างเดียวพอ คนมีตั้งเป็นล้าน
ในเมืองไทยมีเกือบ ๗๐ ล้านคน เสียไปคนสองคนเท่านี้หาใหม่ไม่ได้
หรืออย่างไร ถ้าอยากจะได้ หามาอีก ๑๐ คนก็ได้ หามา ๒๐ คนก็ได้
ไม่ยากเย็นอะไร แต่ใจนี้หามาไม่ได้ ใจดีนี่เสียไปแล้วมันจะเสียไปเลย
เพราะมันจะเป็นลูกโซ่ พอโกรธแล้วก็จะไปอาฆาตพยาบาท ไปจองเวร
จองกรรม แล้วก็ไปฆ่าเขา ไปท�ำร้ายเขา แล้วก็ตอ้ งไปติดคุกติดตะราง
ใจวุ่นวาย ตายไปก็ไปตกนรกต่ออีก นี่มันเป็นลูกโซ่ไปตลอดทางเลย
แต่ถา้ ใจดีแล้ว ไม่วา่ อะไรเกิดขึน้ ใจก็จะสบายอยูต่ ลอดเวลา เพราะใจ
กับร่างกายนี้เป็นคนละคนกัน
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ร่างกายก็เหมือนคนอีกคนหนึง่ คนอีกคนหนึง่ เขาเป็นอะไร ไม่เห็น
ว่าใจเราจะต้องไปกังวลกับมัน ใช่ไหม คนที่อยู่ข้างๆ เรานี่ เกิดเขา
เป็นอะไรก็เป็นแต่เฉพาะตัวเขา เขาไม่ได้มาเป็นอะไรกับเรา เวลาเขา
หัวใจวายตายไป เราก็ไม่ได้ตายไปกับเขา ใจของเราก็เป็นอย่างนั้น
ร่างกายเราจะเป็นอะไร ใจเราไม่ได้เป็นไปกับร่างกาย สมบัติข้าวของ
เงินทองต่างๆ ที่เรามีอยู่มันหมดไป มันก็ไม่ได้ท�ำให้ใจเราพร่องหรือ
ด้อยลงไปแต่อย่างใด ใจเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ แต่ใจเรามันโง่
มันหลง มันไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆ ว่าเป็นของเราเป็นตัวเรา พอเสีย
อะไรไปก็รอ้ งห่มร้องไห้ คิดว่าเสียตัวเราไป เสียของเราไป ความจริง

ของทุกอย่างมันมีอยูใ่ นโลกนีอ
้ ยูแ่ ล้ว เรามายืมเขาใช้ไปเท่านัน
้
วันๆ หนึง่ แล้วเดีย
๋ วสักวันหนึง่ เราก็ตอ
้ งคืนเขาไป ร่างกายนี้
เราก็ยืมดิน น�้ำ ลม ไฟ มา มาปั้นให้เป็นรูป เป็นผม เป็นขน
เป็นเล็บ เป็นฟัน เป็นหนัง เป็นเนื้อ เป็นเอ็น เป็นกระดูก
แล้วพอถึงเวลาเราก็ต้องคืนเขาไป ร่างกายก็กลับคืนสู่ดิน
น�้ำ ลม ไฟ ไป ฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เรา ไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา แล้วเราไปยึดไปติดท�ำไม ยึดติดก็ทำ� ให้
ใจเราไม่สบาย ปล่อยวางแล้วใจเราสบาย
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นี่คือคิดดี คิดอย่างนี้ คิดด้วยปัญญา คิดให้เห็นว่าไม่มีอะไรเป็น
ของเรา แต่จะคิดได้อย่างนี้ก็ต้องมีสติ มีสติฟังเทศน์ฟังธรรมก่อน
ไม่ใช่เวลาพระเทศน์ไปก็นั่งคุยกันไป ถ้าอย่างนี้ฟังก็ไม่รู้เรื่อง ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร เสียเวลาไปเปล่าๆ เสียเวลาทัง้ คนพูด เสียเวลาทัง้ คนฟัง
แล้วก็ไปสร้างความร�ำคาญให้คนที่เขานั่งอยู่ข้างๆ เพราะเขาตั้งใจฟัง
แต่เราไม่ตั้งใจฟัง แล้วเราก็ไปพูดส่งเสียงเอะอะท�ำให้คนที่อยู่ข้างๆ
เขาเสียสมาธิฟังไม่รู้เรื่อง
ดังนั้น ขอให้เรารักษาสติให้ดี ดูกาย วาจา ใจ ของเรา

ตลอดเวลา แล้ ว เราจะท� ำ บุ ญ ได้ ทั้ ง สิ บ ประการ ไม่ ว ่ า
จะเป็นทาน เป็นศีล เป็นภาวนา เป็นการกรวดน�้ำ เป็นการ
อนุโมทนาบุญ การฟังเทศน์ฟังธรรม เหล่านี้เราจะท�ำได้
ถ้าเรามีสติ แล้วเราจะสามารถดูแลรักษาใจของเราให้ดี
ได้ตลอดเวลา มีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

จึงขอให้ท่านได้น�ำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและ
ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควร
แก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
40
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ธรรมะในศาลา

๒๓
วันฟังธรรม
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พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ
ฟังแล้วเราก็น�ำเอาไปปฏิบัติ
เมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
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วันนี้ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๒ เป็นวันที่เราเรียกว่า
วันลอยกระทง แต่สำ� หรับพุทธศาสนานิกชนเราเรียกว่า วันฟังธรรม
วันเข้าวัด วันท�ำบุญสร้างกุศล ด้วยการท�ำบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม
นั่งสมาธิ เดินจงกรม ฟังเทศน์ฟังธรรม เพื่อให้เกิดความเห็นที่ถูกต้อง
เพราะอานิสงส์ของการฟังธรรมก็คือจะท�ำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้อง
ความเห็นที่ถูกต้องนี้เปรียบเหมือนกับแสงสว่างในที่มืด ถ้าเรา
อยู่ในที่มืดแล้วไม่มีแสงสว่าง เราจะไปหยิบข้าวหยิบของต่างๆ มาใช้
เราจะหยิบผิดหยิบถูก เราต้องคล�ำไป ต้องการอย่างหนึ่งก็ไปได้อีก
อย่างหนึง่ มาเพราะอยูใ่ นทีม่ ดื มองไม่เห็น ฉันใด ใจของปุถชุ น ใจอย่าง
พวกเราทั้งหลายนั้นยังเป็นใจที่มืดบอดด้วยโมหะความหลง อวิชชา
ความไม่รู้ จึงเป็นเหมือนกับอยู่ในที่มืด ไม่เห็นสิ่งต่างๆ ถูกต้องตาม
ความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความสุขความเจริญ เรื่องของ
ความทุกข์ความเสือ่ ม เราจะมองไม่เห็นชัดเจน เพราะใจเรานัน้ มันขาด
แสงสว่างแห่งธรรม ก็คอื สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
ประทานให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย หน้าที่ของพุทธศาสนิกชน
ก็เพียงแต่มารับไปเท่านัน้ เอง มารับไฟฉาย มารับแสงสว่าง เพือ่ จะได้มี
แสงสว่างน�ำทางในตอนกลางคืน ท�ำให้เห็นอะไรๆ ต่างๆ ได้เหมือนกับ
ตอนกลางวัน ถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมแล้ว เราก็จะเห็นความสุขว่า
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เป็นความสุข ความทุกข์วา่ เป็นความทุกข์ แต่ถา้ เราไม่มสี มั มาทิฏฐิ

แสงสว่างแห่งธรรม เราก็จะถูกความมืดของความหลง
ครอบง�ำจิตใจ ท�ำให้เราเห็นกลับตาลปัตร เห็นตรงข้ามกับ
ความเป็นจริง เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นความทุกข์ว่า
เป็นความสุข เห็นความสุขว่าเป็นความทุกข์ ถ้าเราเห็นอย่างนี้
แล้วเราก็จะเดินผิดทาง เดินสวนทางกับความปรารถนาของเรา

เพราะพวกเราทุกคนปรารถนาความสุขและความเจริญ พวกเรา
ไม่ปรารถนาความทุกข์และความเสือ่ ม แต่ถา้ เรามองเห็นกลับตาลปัตร
เห็นความเจริญความสุขว่าเป็นความทุกข์และเป็นความเสื่อม เราก็
จะไม่เดินเข้าหาความสุขและความเจริญ เราเห็นความทุกข์และ
ความเสือ่ มว่าเป็นความสุขและความเจริญ เราจึงเดินเข้าหาความทุกข์
และความเสือ่ ม เพราะคิดว่าเป็นความสุขและความเจริญ แต่ผลมันก็
ปรากฏออกมาอยู่ตลอดเวลาว่า ทุกข์หนอ ทุกข์หนอ ทุกข์กับเรื่องนั้น
ทุกข์กบั เรือ่ งนี้ ทุกข์กบั คนนัน้ ทุกข์กบั คนนี้ ก็เพราะว่าเราไปคิดว่าคนนัน้
จะให้ความสุขกับเรา พอเราได้เขามาแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ขนึ้ มา
ทีหลัง ทะเลาะกันก็เกิดความทุกข์แล้ว ตายจากกันก็เกิดความทุกข์แล้ว
ตีตัวจากกัน หนีจากกันไป ก็เป็นความทุกข์แล้ว แต่เราไม่เห็นกัน
เพราะเราไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง
46

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ความไม่ เ ที่ ย งแท้ แ น่ น อนนี่ แ หละที่ เ ป็ น เหตุ ท� ำ ให้
เกิดความทุกข์ เพราะใจของเราทุกคนนั้นปรารถนาสิ่งที่
เราชอบเรารัก เราก็ปรารถนาอยากให้อยู่กับเราไปนานๆ
แต่ มั น ขั ด กั บ ความจริ ง ที่ ไ ม่ มี อ ะไรจะอยู ่ กั บ เราไปได้
ตลอด พอสิ่งนั้นหรือคนนั้นจากเราไป เราก็เสียอกเสียใจ กินไม่ได้

นอนไม่หลับ เหมือนเป็นคนบ้าไป เหมือนเป็นคนเสียสติ ทัง้ ๆ ทีเ่ มือ่ ก่อนนี้
ไม่ได้มคี นนีม้ าอยูด่ ว้ ยก็อยูไ่ ด้อย่างมีความสุขอย่างสบายใจ แต่พอเขา
มาอยู่แล้วใจก็ไปหลงยึดติด อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆ พอเขา
จากเราไปโดยทีเ่ รายังไม่ได้ตงั้ ตัวเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ ก็เหมือนกับ
โดนหมัดน็อค โดนหมัดเดียวทีใ่ ต้คางก็นบั ๑๐ ไปเลย แต่ถา้ เรามีธรรมะ

มีแสงสว่างแห่งธรรมแล้ว เราจะมีไม้มม
ี อ
ื คอยป้องกันหมัด
เด็ดๆ ที่จะคอยเล็ดลอดเข้ามาสู่ตัวเรา ก็คือธรรมะนี่เอง
เช่น สัมมาทิฏฐิ อย่างหนึง่ ก็คอื การเห็นว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ

ต้องตาย เป็นธรรมดา ต้องพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา ล่วงพ้นจาก
สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ นี่คือความจริง เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้อง
ปัญหาของพวกเราก็คือเราเห็นอยู่แต่เห็นไม่พอ เห็นแบบนานๆ
เห็นที เวลาคนตายทีถงึ จะเห็น เวลาคนเจ็บไข้ได้ปว่ ยเข้าโรงพยาบาลที
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ถึงจะเห็น แต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็จะไม่เห็นเพราะไม่มองนั่นเอง
ไม่พยายามมอง ไม่พยายามคิด คิดแต่เรื่องอื่นอยู่ตลอดเวลา คิดว่า
เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีจ้ ะอยูก่ บั เราไปเรือ่ ยๆ นานๆ นีม่ นั จะคิดอยูใ่ นใจเราตลอด
พอเรื่องนั้นเรื่องนี้จากเราไป เราก็วุ่นวายใจ เศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้
นอนไม่หลับ บางคนถึงกับต้องปลิดชีพของตนเองไป ฆ่าตัวตายไป
ฆ่าตัวเองยังไม่พอ ไปฆ่าคนอืน่ ด้วย เมือ่ เช้านีก้ ม็ ขี า่ วว่ามีภรรยาคนหนึง่
มีปัญหากับสามี สามีแอบไปมีแฟนใหม่ ขอร้องให้เลิกก็ไม่ยอมเลิก
ขอหย่าก็ไม่ยอมหย่า ก็เลยหาปืนมายิงสามี ยิงตัวเอง และยิงลูกตายไป
ทั้ง ๔ คน นี่เพราะโดนหมัดเด็ด ไม่มีธรรมะ ไม่มีแสงสว่าง ไม่มี
ความเห็นที่ถูกต้องไว้คอยป้องกันตัว ถ้ารู้ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าสักวันหนึ่ง
เขาต้องจากเราไป จะจากแบบไหนมันก็เหมือนกัน ตายจากไปก็ไป
เหมือนกัน ไปมีคนอื่นก็ไปเหมือนกัน จะไปแบบไหนรูปแบบใดก็ไป
เหมือนกัน ถ้าเราพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณา
คือให้คดิ อยูเ่ รือ่ ยๆ ว่าเราต้องพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา เราต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตายจากกันเป็นธรรมดา ถ้าคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ แล้ว
ใจของเราจะระมัดระวัง จะเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์
ดังนัน้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนพุทธศาสนิกชนให้เจริญมรณานุสติ
อยู่เรื่อยๆ ก็คือความแก่ ความเจ็บ ความตาย การพลัดพรากจากกัน
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ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องตามมาอย่างแน่นอน เหมือนกับฝนที่เรารู้ว่าเดี๋ยว
พอถึงหน้าฝน ฝนก็ตอ้ งมาแน่ๆ ไม่มใี ครไปห้ามฝนได้ แต่เราก็เตรียมตัว
รับกับฝนไว้แล้ว มีบ้านไว้หลบฝน มีร่มไว้ส�ำหรับเวลาออกไปข้างนอก
มีตุ่มไว้เก็บน�้ำรองน�้ำ และบางทีต่อไปอาจจะต้องมีเรือไว้ในบ้าน
สักล�ำหนึง่ เวลาน�ำ้ ท่วมจะได้มเี รือไปไหนมาไหนได้ เพราะโลกเราสมัยนี้
รูส้ กึ ว่าจะมีความวิปริตมากพอสมควร จึงไม่ควรทีจ่ ะประมาท ควรจะคิด
เผือ่ ไว้บา้ งเรือ่ งราวเหล่านี้ ถ้าเราเตรียมตัวไว้แล้ว พอเหตุการณ์เกิดขึน้
เราก็ไม่เดือดร้อน เตรียมเสบียงไว้ในบ้าน เตรียมข้าวของทีจ่ ำ� เป็นไว้
ในบ้าน พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมา เราก็จะได้อาศัยสิ่งที่เราเตรียมไว้นี้
มาช่วยพยุงชีวิตของเรา ฉันใด ธรรมะก็เป็นอย่างนัน้ ถ้าเราสะสม

ธรรมะคือสัมมาทิฏฐิไว้เรือ
่ ยๆ คือฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยูบ
่ อ
่ ยๆ
ฟังแล้วก็เอาไปคิดต่ออีก เพราะว่าเราไม่สามารถฟังเทศน์
ทุกวัน ไม่สามารถฟังได้ตลอดเวลา ๒๔ ชัว่ โมง แต่เราสามารถ
ฟังเทศน์ในใจของเราได้ คือเราจ�ำอะไรได้ เราก็เอามาทบทวน
เอามาคิดอยู่เรื่อยๆ อย่างวันนี้ เราจ�ำได้แล้วว่าเราเกิดมา
แล้วเราต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกัน
้ งคิดเรือ
่ งอืน
่ เราก็
เราก็เอามาคิดอยูบ
่ อ
่ ยๆ เวลาใจเราไม่ตอ
คิดแต่เรือ
่ งนีไ้ ปเรือ
่ ยๆ เตือนสติเตือนใจอยู่เรื่อยๆ แล้วเรา
จะมีอาวุธไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่จะบุกมาท�ำลายเรา เราก็
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จะสามารถท�ำลายข้าศึกศัตรูได้อย่างสบาย เวลาใครตายไปเราก็จะรูส้ กึ
เฉยๆ ก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องตายกันทุกคน มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายบ้าง
เวลาจากกันก็จากกันอยู่เรื่อยๆ วันนี้เรามาอยู่กันตรงนี้ เดี๋ยวเราก็
จากกันแล้ว เดี๋ยวเราก็ไปที่โน่นที่นี่กัน แยกย้ายกันไป แต่เราไม่ทุกข์
เราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้หวังทีจ่ ะต้องอยูด่ ว้ ยกันไปตลอด เราไม่ได้
มีใจที่มีความผูกพันกับคนที่อยู่ในศาลานี้ มาแล้วเจอกันเห็นหน้ากัน
เดี๋ยวพอเสร็จธุระแล้วต่างคนต่างไป
โลกนี้ก็เป็นเหมือนศาลาหลังนี้แหละ เพียงแต่ว่ามันใหญ่หน่อย
แล้วเวลาเรามาเกิด เราก็มาเจอคนนัน้ เจอคนนี้ แต่เราเจอแล้วเราไม่มี
ปัญญา เรามีความหลง ก็เลยท�ำให้เรามีความผูกพันกับคนนั้นคนนี้
ขึน้ มาโดยทีไ่ ม่รสู้ กึ ตัวว่าเดีย๋ วเราก็ตอั งจากโลกนีไ้ ป เหมือนกับมาศาลา
หลังนี้ เพียงแต่ว่าเวลามันต่างกัน มาศาลาหลังนี้ชั่วโมงสองชั่วโมง
แล้วก็แยกกันไป แต่มาในโลกนีเ้ วลามาเกิดแล้วกว่าจะตายนีม้ นั ก็หลายปี
พออยูก่ นั ไปนานๆ ก็ยดึ กัน ติดกัน มีความผูกพันกัน พอคนใดคนหนึง่ ไป
ก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ นี่แสดงว่าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมไว้
คอยสอนคอยเตือนตน ขาดสัมมาทิฏฐิ มองไม่เห็นความเกิด แก่ เจ็บ
ตาย การพลัดพรากจากกัน ว่าจะต้องเป็นสิง่ ทีป่ รากฏขึน้ อย่างแน่นอน
50

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยูเ่ รือ่ ยๆ ฟังแล้ว
เราก็น�ำเอาไปปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
ทั้งในขณะที่อยู่ร่วมกันและในขณะที่จากกัน ไม่ต้องร้องห่มร้องไห้
ไม่เศร้าโศกเสียใจ เพราะว่าเราเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้แล้ว ใจของเรา
ท�ำได้กนั ทุกคน ถ้าท�ำไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงสอนให้เสียเวลา
แต่ทรงเห็นว่าพวกเราก็เป็นหนึ่งในบัวที่มีโอกาสที่จะผุดโผล่พ้นน�้ำ
ขึ้นมา มีโอกาสที่จะบานเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ ก็คือแสงแห่งธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพวกเรา พอเราได้รับแสงสว่างแห่งธรรมแล้ว
จิตใจเราก็เบิกบาน สดชื่น ไม่วุ่นวาย ไม่กังวลกับเรื่องอะไรทั้งสิ้น
เพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอด เราเตรียมตัว
เตรียมใจไว้แล้ว แล้วเราก็ฝกึ อยูแ่ บบไม่มอี ะไรด้วย ถ้าคิดเฉยๆ อย่างเดียว
ยังไม่พอ เราต้องไปซ้อม เหมือนกับทหาร เวลาเขาเรียนวิชาต่อสู้กับ
ข้าศึกศัตรูแล้วก็ตอ้ งซ้อมรบกัน เขาต้องมีการต่อสูก้ นั จริงๆ เพียงแต่วา่
ไม่ใช้อาวุธจริง ไม่ใช้กระสุนจริง แต่มีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ
จริงทั้งหมด ซ้อมเหตุการณ์เอาไว้ พวกเราก็เหมือนกัน เราต้องคิดว่า
สักวันหนึ่งเราต้องอยู่คนเดียว ดังนั้น เราต้องซ้อมไปอยู่คนเดียวบ้าง
เช่น มาอยูว่ ดั อยูท่ ลี ะ ๓ วัน ๗ วัน ซ้อมอยูแ่ บบไม่ตอ้ งมีอะไร มีขา้ วกิน
ไปวันละมือ้ ก็พอแล้ว มีธรรมะหล่อเลีย้ งจิตใจ เช้าเย็นลงโบสถ์ไหว้พระ
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สวดมนต์ นี่เป็นการเสริมสร้างพลังให้กับใจ เสริมสร้างสติปัญญา
เสริมสร้างสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบให้กบั ใจ เมือ่ เรามีธรรมะอยูใ่ นใจแล้ว
ใจของเราจะไม่ยดึ ไม่ตดิ จะไม่อยากได้อะไร เพราะจะเห็นว่าสิง่ ต่างๆ นัน้
เหมือนกับเป็นงูพษิ ได้มาแล้วเดีย๋ วเผลอก็โดนมันกัดเอา สูไ้ ม่มมี นั ดีกว่า
อยูห่ า่ งมันไกลๆ ดีกว่า เช่น พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
นีเ้ ป็นเหมือนกับงูพษิ ท่านเลยสละราชสมบัติ สละต�ำแหน่ง สละความสุข
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะไม่อยากจะถูกมันกัด ท่านถูกมันกัด
มาตลอดเวลา ท่านเห็นแต่พวกเราไม่เห็น พวกเราถูกมันกัดอยูเ่ รือ่ ยๆ
แต่เราไม่รู้ว่าก�ำลังถูกมันกัด เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราหลงยึดติดอยู่นี่แล
เป็นเหมือนงูพษิ ถ้าเราชอบเทีย่ ว พอเราไม่ได้เทีย่ วเราก็ทกุ ข์แล้ว เราก็
ไม่สบายใจ ถ้าเราชอบซือ้ ของฟุม่ เฟือยต่างๆ พอเราไม่ได้ซอื้ ของฟุม่ เฟือย
เราก็ไม่สบายใจ พอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะได้ พอไม่ได้ก็ไม่สบายใจ
ของทุกวันนีม้ มี าล่อใจเรามาก แต่เราไม่รวู้ า่ ของพวกนีเ้ ป็นเหมือน
งูพษิ ของทีเ่ ขาโฆษณาตามโทรทัศน์ ตามวิทยุ ตามหน้าหนังสือพิมพ์นี้
ส่วนใหญ่จะเป็นงูพิษทั้งนั้น มีปลาไหลอยู่บ้างไม่กี่ตัว นอกนั้นเป็น
งูพษิ หมด ปลาไหลคืออะไร ก็พวกทีจ่ ำ� เป็นต่อการครองชีพ เช่น อาหาร
ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม พวกนี้เป็นสิ่งที่จ�ำเป็น ก็เป็น
เหมือนปลาไหล เราจับมาแกงกินได้ แต่สงิ่ อืน่ ๆ แล้วมันเป็นเหมือนกับ
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งูพษิ ของฟุม่ เฟือยทัง้ หลายไม่วา่ จะเป็นของทีใ่ ห้ความสุขทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย เหล่านีล้ ว้ นเป็นงูพษิ ทัง้ นัน้ เพราะเป็นเหมือน
ยาเสพติด เมือ่ เรามีแล้วเราก็ตอ้ งมีมนั อยูเ่ รือ่ ยๆ พอขาดมันสักวันหนึง่
ก็หงุดหงิดใจ เคยดูละครทุกคืน พอคืนไหนไม่ได้ดูนี้ก็หงุดหงิดใจ
เคยออกไปเที่ยวทุกวัน พอไม่ได้ออกไปเที่ยวก็หงุดหงิดใจ เคยใช้เงิน
ทุกวัน พอไม่ได้ใช้เงินเพราะไม่มีเงินจะใช้ก็หงุดหงิดใจ วุ่นวายใจ
ต้องไปกูห้ นีย้ มื สินเขามาใช้ แล้วก็เกิดปัญหาตามมาเพราะไม่มปี ญ
ั ญา
ทีจ่ ะใช้หนีเ้ ขา ก็ตอ้ งคอยหลบคอยหนีเจ้าหนีอ้ ยูเ่ รือ่ ยๆ แล้วถ้าหนีไม่ทนั
ก็ถกู เจ้าหนีจ้ บั ไปลงโทษหรือถูกเจ้าหนีด้ า่ ว่ากล่าวตักเตือนต่างๆ ซึง่ เป็น
ความทุกข์ทั้งนั้น เป็นเหมือนงูพิษทั้งนั้น แต่เราไม่เห็นกันเพราะเรา
ไม่เคยคิดกัน คิดไม่เป็น ไม่มปี ญ
ั ญา เหมือนกับถูกสะกดจิต พอเห็นอะไร
คิดถึงเรื่องอะไรแล้วก็อยากจะได้ขึ้นมาทันที คิดเรื่องเงินก็อยากจะได้
เงินมากๆ คิดเรือ่ งต�ำแหน่งยศถาบรรดาศักดิก์ อ็ ยากจะมีสงู ๆ คิดเรือ่ ง
สรรเสริญก็อยากจะให้มีแต่คนยกย่องสรรเสริญเยินยอ คิดถึงเรื่อง
ความสุขทางรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ก็วงิ่ เข้าหาอยูต่ ลอดเวลา ไม่เคย
ตรึกตรองสักครัง้ เลยว่าสิง่ เหล่านีม้ นั เป็นคุณหรือเป็นโทษกับใจของเรา
มันให้ความสุขกับใจของเราอย่างแท้จริงหรือไม่ เราไม่เคยคิดกัน
เพราะเราไม่มีใครสอนให้คิดนั่นเอง เราก็คิดไปตามพวกเดียวกันคิด
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คือต่างคนต่างบอกว่าดีทั้งนั้น ได้เงินมาเท่าไหร่ยิ่งดี ได้ต�ำแหน่งสูง
เท่าไหร่ยิ่งดี มีคนสรรเสริญเยินยอมากน้อยเท่าไหร่ยิ่งดี ได้ไปหา
ความสุขทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี คิดกัน
อย่างนีอ้ ย่างเดียว โลกนีจ้ งึ ผลิตเรือ่ งเหล่านีม้ าให้พวกเราหลงกัน สิง่ ต่างๆ

ที่ผลิตออกมานี้เป็นสิ่งที่มาหลอกเราทั้งนั้น หลอกให้เรา
ไปได้มา หลอกให้เราหลงยึดติด แล้วก็หลอกให้เราทุกข์
กับมันในที่สุด
พระพุ ท ธเจ้ า จึ ง ทรงสอนว่ า อย่ า งวั น พระในวั น นี้
เราลองมาปล่อยวางความสุขแบบนัน
้ สักครัง้ หนึง่ สักวันหนึง่
แล้วมาอยู่แบบไม่ต้องอาศัยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มาอยู่
วัดถือศีล ๘ แม้กระทั่งความสุขเกิดจากการรับประทานอาหาร

ก็ไม่ให้มี ให้รับประทานเท่าที่จ�ำเป็น รับประทานอาหารเหมือนกับ
รับประทานยา คือไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหาร รับประทาน
เท่าที่จ�ำเป็น ไม่ต้องรับประทาน ๓ มื้อ เช่นวันพระนี้เอาแค่ ๒ มื้อ
ก็พอ หลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่กินก็ไม่ตาย รับรองได้ ยิ่งถ้ามาบวช
เป็ น พระนี้ ม้ื อ เดี ย วเท่ า นั้ น เอง เช้ า นี้ พ อเทศน์ เ สร็ จ ฉั น เสร็ จ ก็ จ บ
จะฉันอีกทีกพ็ รุง่ นีเ้ ช้าเวลาเดิม อยูไ่ ด้ ไม่มปี ญ
ั หาอะไร เพราะร่างกาย
มีอาหารพอเพียง ที่เป็นปัญหาก็คือกิเลสของเรานั่นเองที่อยากไม่
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รู้จักจบ ไม่รู้จักสิ้น ไม่รู้จักพอ กินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่ม ปัญหาอยู่ตรงนี้
เราสามารถท�ำใจของเราให้อิ่มได้ด้วยการต่อสู้กับกิเลส ด้วยการ
บังคับใจของเราไม่ให้ทำ� ตามกิเลส กิเลสอยากจะกิน เราก็บอกว่าไม่กนิ
เพราะกินมาแล้วพอแล้ว วันนี้กินพอแล้วไว้พรุ่งนี้ค่อยกินใหม่ก็ได้
ไม่ตายรับรองได้ อย่างนี้กิเลสมันก็ตายเองเพราะว่าเรามีเหตุผล
เรามีสมั มาทิฏฐิ เราใช้หลักความจริง เราไม่ใช้อารมณ์เป็นเครือ่ งน�ำพา
จิตใจของเรา อารมณ์ก็คือความอยากต่างๆ หรือความชัง

ต่างๆ ความรักความชังนี้ก็เป็นอารมณ์ เมื่อมีแล้วมันก็จะ
ท�ำให้เราต้องไปวุน
่ วายกับสิง่ ทีเ่ รารัก สิง่ ทีเ่ ราชัง เห็นคนทีร่ ก
ั
ก็เป็นห่วงเป็นกังวล จะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าหนอ
หรือจะจากเราไปเมือ
่ ไหร่กไ็ ม่รู้ เห็นคนชังก็เบือ
่ หน้า อยาก
จะหนีอยากจะให้หายไปเร็วๆ จิตใจก็วน
ุ่ วายตามมา เราต้อง
ฝึ ก ใจท� ำ ใจให้ มี เ หตุ มี ผ ล อย่ า ไปรั ก อย่ า ไปชั ง กั บ อะไร
เพราะว่าทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน สิ่งที่เราไม่ชอบ
เดี๋ยวมันก็จากเราไปเหมือนกัน เราไม่ต้องไปกังวลกับมัน
ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมัน เหมือนกับสิ่งที่เราชอบ เดี๋ยวก็
จากเราไปเหมือนกัน มันมาแล้วมันก็ไปเหมือนๆ กันทัง้ นัน
้

แต่ใจของเรานี้พอไปชอบอะไรแล้วรู้สึกว่า แหม อยู่กับเราเดี๋ยวเดียว
เท่านั้นเอง ไปแล้ว แต่ไอ้สิ่งที่เราชังไม่ชอบนี้ เหมือนกับอยู่กับเราเป็น
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ร้อยปี ทั้งๆ ที่อยู่เวลาเท่าๆ กัน แต่ความรู้สึกของใจมันเป็นอย่างนั้น
มันมีอารมณ์
เราต้องมาก�ำจัดอารมณ์ด้วยการใช้สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
ความเห็นที่ถูกต้อง เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีการดับไป
มีการจากกันไป ไม่วา่ จะเป็นสิง่ ทีเ่ รารักหรือสิง่ ทีเ่ ราชังก็เป็นเหมือนกัน
เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขา ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขา เขามาก็ปล่อยเขามา
เขาไปก็ปล่อยเขาไป เราก็เหมือนเดิมเป็นคนเดิม ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ
สบายใจดีกว่า ขอให้สบายใจอย่างเดียว อย่าไปดีใจ อย่าไปเสียใจ
เอาสบายใจ สบายใจนี้อยู่ตรงกลางระหว่างความดีใจกับ
ความเสียใจ คือถ้าเราไม่ดีใจ เราไม่เสียใจ เราก็สบายใจ แต่ถ้าเรา

ดีใจหรือเราเสียใจ เราก็ไม่สบายใจ คิดดูเอาจะเอาอย่างไหน เอาความ
สบายใจไม่ดีกว่าหรือ สบายใจไปตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ใครจะมาใครจะไปก็สบายใจ เพราะไม่ดีใจไม่เสียใจ แต่ถ้าใครมา
ใครไปแล้วไปดีใจหรือไปเสียใจก็จะไม่สบายใจ นีค่ อื เคล็ดลับของ
ชีวต
ิ อยูต
่ รงนี้ อยูต
่ รงทีค
่ วามสบายใจ ฉะนั้น เราต้องมา
ฝึกท�ำความสบายใจให้ได้โดยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง
ทุกคนในโลกนี้อย่าไปยุ่งอย่าไปผูกติดกับเขา รู้จักกันได้
อยู่ร่วมกันได้ มีอะไรก็ท�ำกันได้ แต่ต้องรู้ว่ามันเป็นของ
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ชัว่ คราวเท่านัน
้ เอง เหมือนกับของทีเ่ รายืมเขามา ยืมของเขา
มาเดี๋ยวก็ต้องไปคืนเขา ไม่อยู่กับเราไปตลอด

ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรม
อยู่เรื่อยๆ ให้เข้าวัดอยู่เรื่อยๆ เมื่อฟังแล้วก็ให้น�ำเอาไปปฏิบัติ เช่น
วันนี้ถ้าลองถือศีล ๘ ได้ก็ลองไปถือดู ข้อ ๓ จากกาเม ก็เปลี่ยนเป็น
อะพรัหมจะริยา กาเม หมายถึง การหลับนอนกับคู่ครองของเรา เช่น
สามีและภรรยา แต่ถ้าเป็นวันพระ สามีหรือภรรยาก็ไม่นอนร่วมกัน
ก็เรียกว่า อะพรัหมะจะริยา หมายถึงรักษาพรหมจรรย์ไว้ คือวันนีข้ อเป็น
พรหม ๑ วัน ไม่อยากจะเป็นมนุษย์ขี้เหม็น ขอเป็นพรหมสักวันหนึ่ง
ต้องถือศีลข้อ อะพรัหมะจะริยา แต่ถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็แยกห้องกัน
อย่านอนห้องเดียวกัน อย่านอนเตียงเดียวกัน เดี๋ยวมันเผลอ เวลา
นอนหลับไปแล้วมันเผลอ ต้องแยกห้องกัน แล้วก็ใส่กญ
ุ แจใส่กลอนเอา
ไว้ให้ดี อย่าไปเปิด ไม่งั้นเดี๋ยวศีลข้อนี้ขาด หรือทางที่ดีก็ให้มาอยู่วัด
ดีกว่า แยกกันอยู่ คนหนึง่ อยูบ่ า้ น อีกคนหนึง่ อยูว่ ดั ต่างคนต่างอยู่ ต่างคน
ต่างรักษากัน แล้วก็ถอื ศีลข้อ ๖ คือไม่รบั ประทานอาหารหลังจากเทีย่ งวัน
ไปแล้ว จะรับประทานก็รบั ประทานให้พอก่อนเทีย่ ง อยากจะรับประทาน
เท่าไหร่ก็รับได้ ไม่ห้าม เอาให้เต็มที่เลย เอาให้เต็มท้องไปเลย
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ถือศีล ๘ นีเ้ ขาไม่ได้หา้ มให้กนิ น้อยๆ เขาให้กนิ พอดี ให้กนิ พอกับความ
ต้องการ เพียงแต่ว่าให้ตัดเวลาลงเท่านั้นเอง แทนที่จะกินแบบไม่มี
เวล�่ำเวลา กินตลอดเวลา ก็กินให้มันเป็นเวล�่ำเวลา มันก็อิ่มเหมือนกัน
ได้อาหารพอเพียงเหมือนกัน ทีห่ วิ นีม้ นั ไม่ได้หวิ ทีร่ า่ งกาย มันหิวทีก่ เิ ลส
ทีใ่ จ ใจมันคิดถึงอาหาร น�ำ้ ลายก็ไหลแล้ว บางทีเพิง่ รับประทานอาหาร
อิ่มไปใหม่ๆ พอเห็นขนมอะไรลอยมาปั๊บก็อยากจะกินต่ออีกแล้ว
ทัง้ ๆ ทีร่ า่ งกายบอกรับไม่ไหวแล้ว ท้องนีแ่ น่นเอีย้ ดแล้ว ใจบอกไม่เป็นไร
ไม่เป็นไร นี่เป็นอย่างนี้
ดังนั้น ไม่ต้องกลัวว่าถือศีล ๘ แล้วจะซูบผอมแห้ง
แรงน้อย ไม่เป็นอย่างนั้น ถือศีล ๘ แล้วจิตใจจะมีพลัง
มีก�ำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสต่างๆ แต่ถ้าเราไม่ถือศีล ๘ แล้ว
ใจเราจะอ่อนแอ เห็นขนมก็อดไม่ได้ เห็นอะไรก็อดไม่ได้
กลายเป็นคนไม่มห
ี ลักไม่มเี กณฑ์ ไม่มวี น
ิ ย
ั ในตัวของตัวเอง
แล้วปัญหาก็ตามมา กินมากเกินไปก็กลายเป็นคนไม่สวยไม่งามไป

รูปร่างหน้าตาก็ไม่น่าดู ตัวกลมเหมือนกับตุ่ม อย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้า
รู้จักหักห้ามจิตใจ รับประทานอาหารพอประมาณแล้วจะมีรูปร่าง
ที่สวยงาม ไม่ต้องไปออกก�ำลังกายให้เหนื่อย ไม่ต้องไปเต้นแอโรบิค
เพียงแต่กินไม่ให้มันมากเกินไปเท่านั้น หุ่นมันก็ดีอยู่แล้ว แต่คนชอบ
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อยากจะได้หุ่นด้วยและอยากจะกินเยอะด้วย พอกินเยอะแล้วก็ต้อง
ไปเต้นแอโรบิคไปออกก�ำลังกายเพื่อรีดไขมันออกมา ถ้าเราไม่เอา
ไขมันเข้าไปในท้องซะอย่างมันจะมาจากที่ไหน ถ้าเราไม่กินมันเข้าไป
มันก็ไม่มี แต่กเิ ลสของเรามันอยากจะได้ทงั้ สองอย่าง อยากจะสวยแล้ว
ก็อยากจะกินเยอะๆ มันก็เลยต้องเสียเงินไปออกก�ำลังกายอีก นี่คือ
ปัญหาของกิเลสทั้งนั้น เราไม่รู้สึกตัวว่ามันก�ำลังกัดเราอยู่ทุกเวลา
เป็นเหมือนงูพษิ สร้างความทุกข์สร้างความวุน่ วายให้กบั เราตลอดเวลา
เราไม่เคยเชื่อพระพุทธเจ้ากันเลย ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะอยู่
อย่างสุขอย่างสบาย เช่น วันพระก็ถอื ศีล ๘ กัน วันธรรมดาก็ถอื ศีล ๕ กัน
แล้วทุกวันเช้าเย็นก็ไหว้พระสวดมนต์ แล้วก็รำ� ลึกถึงพระธรรมค�ำสอน
อยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาที่เราไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องคิด
เรือ่ งนัน้ คิดเรือ่ งนีก้ ใ็ ห้คดิ ถึงเรือ่ งธรรมะ ถ้าเราคิดอยูเ่ รือ่ ยๆ แล้ว ใจของเรา
จะมีผคู้ อยดูแลรักษาคอยปกป้องคุม้ ครองไม่ให้ชวี ติ ของเราตกต�ำ่ ไม่ให้
ชีวิตของเราต้องวุ่นวายต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ สิ่งเหล่านี้ไม่มีใคร
ท�ำให้กบั เราได้ เราต้องท�ำเอง พระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวก ท่านก็เพียงแต่
สอนเรา เตือนเรา บอกเรา แต่เราต้องน�ำไปเตือนตัวเราสอนตัวเราอีก
ต่อหนึง่ เพราะท่านไม่สามารถอยูก่ บั เราไปตลอดเวลา มาฟังเทศน์แล้ว
เดีย๋ วก็ตอ้ งจากกันแล้ว แยกทางกันแล้ว ก็ไม่มเี วลาทีจ่ ะไปสอนไปบอก
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ตลอดเวลา เราก็ตอ้ งสอนตัวเราเอง ถ้าเรามีธรรมะสอนใจอยูเ่ รือ่ ยๆ แล้ว
ใจเราจะไม่หลง จะไม่โลภ จะไม่โกรธ จะไม่รัก จะไม่ชัง จะไม่ยินดี
ไม่ยินร้าย จะสบายใจอยู่ตลอดเวลา
จึงขอให้ทา่ นทัง้ หลายหมัน่ เข้าหาพระธรรมค�ำสอน หมัน่ ฟังเทศน์
ฟังธรรม ไม่วา่ จะเป็นวันพระเช่นวันนีก้ ด็ ี หรือเป็นวันอืน่ ก็ดี ถ้ามีเวลาว่าง
ก็ขอให้เข้าหาธรรมะ เพราะธรรมะนีเ้ ป็นสมบัตทิ ปี่ ระเสริฐทีส่ ดุ เป็นรัตนะ
เป็นเพชรที่แท้จริง เพชรที่พวกเราหาซื้อกันในตลาดนี้เป็นเพชรปลอม
ทั้งนั้น เป็นก้อนหิน มันไม่มีประโยชน์อะไรกับใจของเราเลย แต่เพชร
ทีม่ ปี ระโยชน์กบั ใจของเรา ก็คอื ธรรมะ พุทธะ ธรรมะ สังฆะ ทีเ่ ราเรียก
ว่าพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถ้าเรามีอยู่ในใจ
ของเราแล้ว เราก็เป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาทันที จะมีแต่ความสุข มีแต่
ความอิ่ม มีแต่ความพอ
จึงขอฝากเรือ่ งของการมาวัดอย่างสม�ำ่ เสมอ มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม
เพื่อสร้างสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้อง ซึ่งเป็น
แสงสว่างแห่งธรรมน�ำพาชีวติ ของท่านให้ไปสูค่ วามสุขและความเจริญ
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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ธรรมะในศาลา

๒๔
แสงแห่งธรรมนำ�ใจ
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
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พระพุทธศาสนานี้เปรียบเหมือนกับแสงสว่างในยามค�่ำคืน...
...ถ้าเรามีธรรมะแสงสว่างสอนเราให้เรารู้ว่าอะไรเป็นความทุกข์แล้ว
เราก็หลีกเลี่ยงมัน ต่อไปความทุกข์ก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรา
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วันนีเ้ ป็นวันทีท่ า่ นตัง้ ใจมาวัดเพือ่ มาปฏิบตั ศิ าสนกิจทีพ่ ระบรมศาสดา
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงมอบไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนไว้
ปฏิบตั เิ พือ่ จะได้นำ� พาชีวติ ของตนเองให้ไปสูท่ ดี่ ที งี่ ามทีส่ ขุ และทีเ่ จริญ
เพราะไม่มใี ครหรืออะไรในโลกนีท้ จี่ ะสามารถพาชีวติ ของเราให้ไปสูท่ ดี่ ี
ทีง่ ามทีส่ ขุ ทีเ่ จริญทีไ่ กลจากความทุกข์ความเสือ่ มทัง้ หลายได้ นอกจาก
พระพุทธศาสนาเท่านั้น
พระพุทธศาสนานี้เปรียบเหมือนกับแสงสว่างในยามค�่ำคืน เช่น
เวลาที่เราเดินทางขับรถในยามค�่ำคืน ถ้ารถไม่มีแสงไฟก็จะขับไปได้
อย่างล�ำบาก ไปเร็วไม่ได้ แล้วก็ไม่รู้ว่าทางนั้นคดเคี้ยวหรือไม่อย่างไร
ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดความเสียหายตามมาได้ ชีวิตเราก็เป็น
เหมือนกับการเดินทางในยามค�ำ่ คืน เนือ
่ งจากใจของเรานัน
้
ถูกความมืดครอบง�ำ ความมืดนีก
้ ค
็ อ
ื ความหลง ทีเ่ รียกว่า
โมหะ และอวิชชาความไม่รู้ ท�ำให้เราไม่รวู้ า่ อะไรสุข อะไรทุกข์
อะไรดี อะไรชัว่ อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นประโยชน์
อะไรไม่เป็นประโยชน์ ถ้าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเป็น
ผู้ชี้ทางพาเราไป เราก็จะไปแบบคนที่ขับรถในยามค�่ำคืน
โดยไม่มีแสงไฟพาไปนั่นเอง ก็คงจะต้องไปประสบกับอุบัติเหตุ
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อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอน ชีวิตของเราก็อย่างนั้น ชีวิตของเราก็
มีสขุ มีทกุ ข์อยู่ เนือ่ งจากว่าเรายังไม่เห็นทุกข์ตามความเป็นจริงของเขา
เรามักจะเห็นทุกข์วา่ เป็นความสุขกัน เราจึงพบกับความทุกข์อยูเ่ รือ่ ยๆ
แต่ถ้าเรามีธรรมะมีแสงสว่างสอนเราให้เรารู้ว่าอะไรเป็นความทุกข์
แล้วเราก็หลีกเลี่ยงมัน ต่อไปความทุกข์ก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรา เช่น
ความทุกข์อย่างหนึง่ ส�ำหรับฆราวาสญาติโยมก็คอื การมีหนี้ การมีหนีน้ ี้
เป็นทุกข์อย่างยิง่ เพราะเมือ่ มีแล้วก็ตอ้ งหามาใช้เขา นอกจากใช้ตน้ แล้ว
ก็ตอ้ งใช้ดอกด้วย ยิง่ ถ้าไปกูแ้ บบดอกแพงๆ เพียงเวลาไม่นาน ดอกก็จะ
มากกว่าต้น ก็จะไม่มีปัญญาที่จะใช้หนี้ได้ ก็ต้องเสียสละสมบัติ
ที่เราหวงแหนไป เช่น ที่ดิน ให้เขาไปเพื่อใช้หนี้ทั้งๆ ที่ที่ดินนั้นมีราคา
มากกว่าหนีท้ เี่ รากูเ้ ขามา แต่เมือ่ มีดอกมาทบเข้าไปด้วยก็เลยกลายเป็น
หนีใ้ หญ่โตขึน้ มา แต่ถา้ เรารูจ้ กั หักห้ามจิตใจของเราให้อยูต่ ามอัตภาพ
ของเรา มีน้อยก็ใช้น้อย มีมากก็ใช้น้อย เพื่อจะได้เก็บเอาไว้ในวัน
ข้างหน้า ไม่ใช่ว่ามีมากก็ใช้มาก นอกจากมากๆ จริงๆ จนกระทั่งใช้
ไม่หมดในชาตินี้ ถ้าอย่างนั้นจะใช้มากหน่อยก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าจะใช้
ให้เกิดประโยชน์กต็ อ้ งใช้ในการท�ำบุญท�ำทาน เพราะถ้าใช้ในอย่างอืน่
มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เหมือนกับเอาเงินไปทิง้ อย่างนัน้ เอง เช่น ถ้าใช้
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ถ้าไฟไหม้บ้าน มันก็ไหม้แต่ทรัพย์สิน
กับบ้านเท่านัน้ ทีด่ นิ มันก็ยงั เอาไปไม่ได้
ไหม้ ไ ม่ ไ ด้ แต่ ถ ้ า เล่ น การพนั น แล้ ว
มันเอาไปหมดเลย ทัง้ ทรัพย์สนิ ทัง้ บ้าน
ทั้งที่ดิน และชีวิตของเราด้วย

กับอบายมุขต่างๆ ก็จะไม่เกิดประโยชน์ และนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์
แล้วยังจะเกิดโทษด้วย คือถ้าไปเล่นการพนัน ไปเทีย่ วกลางคืน ไปเสพ
สุรายาเมา ไม่นานเงินทองทีค่ ดิ ว่าจะใช้ไม่หมดในชาตินมี้ นั ก็หมดได้ เพราะ
การพนันนีม้ นั เป็นตัวทีจ่ ะดูดเงินของเราไปให้หมดได้อย่างง่ายดาย เพราะ
เวลาเราเล่นเสียแล้วเราก็อยากจะได้คืน พอไม่ได้คืน เราก็ต้องทุ่ม
ลงไปอีก เล่นมากขึน้ ไปอีก แล้วในทีส่ ดุ ก็ไม่มเี หลือ แล้วถ้ายังไม่รจู้ กั หยุด
หักห้ามจิตใจไม่ได้ ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขา แล้วก็จะไม่มีปัญญาใช้หนี้
เขาก็ตอ้ งมายึดทรัพย์สมบัตขิ า้ วของต่างๆ ไปจนหมดเนือ้ หมดตัว แล้วถ้า
ยังไม่พอใช้หนี้ เขาก็อาจจะเอาชีวิตเราไปด้วย
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นี่เป็นผลเสียหายที่เกิดจากการเล่นการพนัน ท่านแสดงไว้ว่า
โจรเข้าบ้าน ๑๐๐ ครั้ง มันก็เอาไปได้แค่ทรัพย์สินข้าวของเท่านั้น
บ้านมันก็เอาไปไม่ได้ ที่ดินก็เอาไปไม่ได้ ถ้าไฟไหม้บ้าน มันก็ไหม้
แต่ทรัพย์สินกับบ้านเท่านั้น ที่ดินมันก็ยังเอาไปไม่ได้ ไหม้ไม่ได้ แต่ถ้า
เล่นการพนันแล้ว มันเอาไปหมดเลย ทั้งทรัพย์สิน ทั้งบ้าน ทั้งที่ดิน
และชีวิตของเราด้วย แต่พวกเราหรือคนที่เล่นการพนันนี้เขากลับมอง
ไม่เห็นกัน เพราะเขาไม่ได้ศกึ ษา ไม่มแี สงสว่างแห่งธรรมน�ำพาชีวติ ของเขา
นั่นเอง ชีวิตของเขาก็เลยต้องพัวพันอยู่กับอบาย คือค�ำว่า อบายมุข
นีแ
้ ปลว่า ทวารสูอ
่ บาย ถ้าใครไปยืนใกล้ๆ ทวารแล้ว เดีย
๋ ว
ไม่นานก็ต้องเดินเข้าไปในอบายนั้น ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่อง
อบายมุข ไม่วา่ จะเป็นการเล่นการพนัน การเสพสุรายาเมา
การเที่ ย วกลางคื น การคบคนชั่ ว เป็ น มิ ต ร และการมี
ความเกียจคร้าน นี่คือความเสียหายหรือความเสื่อม ๕
ประการด้วยกันทีจ่ ะเป็นเหมือนกับรถลากเราให้ไปสูอ
่ บาย
เพราะถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเหล่านี้แล้ว ไม่ช้าก็เร็ว
เราก็จะต้องไปท�ำผิดศีลไปท�ำบาป เพราะเราจะไม่มเี งินทีจ่ ะมา
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เสพอบายมุขต่อไปได้ คนทีเ่ สพอบายมุขนีจ้ ะใช้เงินเป็นแต่หาเงินไม่คอ่ ยเป็น
เพราะว่าจะใช้เวลาไปกับการเสพอบายมุขต่างๆ เทีย่ วกลางคืนก็ตนื่ สาย
อย่างเมือ่ คืนนีล้ อยกระทงก็ตนื่ สายกัน วันนีพ้ ระกลับมาจากบิณฑบาต
มีญาติโยมนั่งอยู่ในศาลาเพียงคนเดียว ตามปกติถ้ามาแล้วจะมีเกือบ
เต็มศาลา แต่เมือ่ คืนนีน้ อนดึกกันหน่อย ไปเทีย่ วกลางคืนกัน แต่นกี่ เ็ ป็น
กรณีพเิ ศษ นานๆ ครัง้ ก็ไม่เป็นไร แต่ถา้ ท�ำอย่างนีเ้ ป็นประจ�ำแล้วจะมี
เวลาไปตืน่ เช้าไปท�ำมาหากินได้อย่างไร เมือ่ ไม่ไปท�ำมาหากิน มันก็ไม่มี
รายได้ขนึ้ มา ก็อาศัยเงินเก่าทีม่ อี ยู่ คิดว่าไม่เป็นไรมีเยอะแยะ ใช้ไปไม่หมด
แต่ที่ไหนได้ใช้ไปไม่นานก็ไม่มีเหลืออยู่ แล้วก็หยุดไม่ได้ด้วย มันเป็น
เหมือนยาเสพติด พอเคยท�ำอะไรแล้วมันจะติดเป็นนิสัย เคยออก
เที่ยวกลางคืนแล้วพอวันไหนไม่ได้ออกจากบ้านตอนกลางคืน รู้สึกมัน
หงุดหงิด นอนไม่หลับ ต้องออกไปเทีย่ ว เช่นเดียวกับการเล่นการพนัน
การเสพสุรายาเมา หรือการคบคนชั่วเป็นมิตร
คนชัว่ ก็คอ
ื คนทีช่ อบเล่นการพนัน ชอบเทีย
่ วกลางคืน
ชอบเสพสุ ร ายาเมา ในทางศาสนานี้ เ ราเรี ย กว่ า เป็ น
คนไม่ฉลาด เป็นคนพาล แล้วก็จะเป็นคนชัว่ ต่อไป เพราะเมือ่
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การฟังธรรมนีพ
้ ระพุทธองค์ทรงตรัส
ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งอีกประการหนึ่ง
เพราะการฟั ง ธรรมนี้ ก็ เ ท่ า กั บ การ
ติดไฟให้กับรถของชีวิตเรานั่นเอง

เขาขาดเงินขาดทอง เขาก็จะไม่หาโดยวิธีสุจริต เขาก็จะต้องไปท�ำ
ผิดศีลผิดธรรม ไปลักไปขโมย ไปฉ้อโกง ไปโกหกหลอกลวงเพื่อที่
จะให้ได้เงินมา เพราะเขาไม่ขยันท�ำงาน มีความเกียจคร้านนั่นเอง
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้คบบัณฑิต อย่าไปคบคนพาล อะเสวะนา
จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา เอตัมมังคะละมุตตะมัง
อยู่ในบทมงคลสูตรสองข้อแรกที่ทรงแสดงไว้ก็คือ อย่าไปคบคนพาล
ให้คบบัณฑิต เป็นมงคลอย่างยิ่ง การไม่คบคนพาลก็จะท�ำให้เรานี้
ปลอดภัยจากอิทธิพลของเขา ถ้าเราคบเขาเดี๋ยวก็จะชวนเราไปท�ำ
ในสิ่งที่เขาชอบท�ำ คนพาลก็ชอบเล่นการพนัน ชอบเที่ยวกลางคืน
ชอบดื่มเหล้าเมายา เช่นเมื่อคืนนี้ถ้าเราคบคนพาล เขาก็จะชวนเรา
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ไปเทีย่ ว ไปเสพสุรายาเมากัน แต่ถา้ เราไม่ได้คบกับเขา เขาก็ไม่มาชวนเรา
เราก็อยู่บ้านนอนหลับสบาย ตื่นแต่เช้ามาท�ำบุญ ส่วนพวกคนพาล
ตอนนีก้ ย็ งั นอนไม่ตนื่ เพราะเมือ่ คืนนีน้ อนดึก บุญก็ไม่ได้ ชีวติ ก็ผา่ นไป
วันหนึง่ ผ่านไปโดยไม่ได้ตกั ตวงประโยชน์อะไรจากการเป็นมนุษย์ แล้วก็
จะติดเป็นนิสยั ไป เกิดมาชาตินกี้ เ็ ลยจะไม่คอ่ ยได้ทำ� บุญ มีแต่จะท�ำบาป
แล้วตายไปก็ต้องไปใช้บุญใช้กรรม แต่จะไปใช้กรรมเสียส่วนใหญ่
เพราะไม่ได้ทำ� บุญ แต่ถา้ คบกับบัณฑิต บัณฑิตเขาก็จะชวนให้เรามาวัด
บอกคืนนีเ้ ราอย่าไปเทีย่ วกันนะ คืนนีอ้ ยูบ่ า้ นไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ท�ำสมาธิ
ฟังเทศน์ฟังธรรม แล้วก็เข้านอนแต่หัวค�่ำ นอนพักผ่อนให้เต็มที่
ร่างกายก็ได้รับการพักผ่อน จิตใจก็ได้รับการพักผ่อน ตื่นมาก็สดชื่น
เบิกบาน มีกำ� ลังจิต ก�ำลังใจ มีกำ� ลังกาย ทีจ่ ะมาวัดมาท�ำบุญให้ทานต่อ
เมื่อมาวัดก็ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรม ได้ประโยชน์หลายอย่างด้วยกัน
การฟั ง ธรรมนี้ พ ระพุ ท ธองค์ ท รงตรั ส ว่ า เป็ น มงคลอย่ า งยิ่ ง
อีกประการหนึ่ง เพราะการฟังธรรมนี้ก็เท่ากับการติดไฟให้กับรถของ
ชีวติ เรานัน่ เอง เวลาเราเดินทางตอนกลางคืน ถ้าเรามีไฟ เราก็สามารถ
ขับรถไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ฉันใด ถ้าเรามีธรรมะน�ำชีวติ
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ของเราไป ชีวติ ของเราก็จะไปอย่างสะดวกราบรืน่ รวดเร็ว และปลอดภัย
เช่น วันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วว่าสิ่งที่เป็นโทษกับชีวิตของเรา
ก็คืออบายมุขทั้งหลายทั้ง ๕ ประการ แล้วจากนั้นเมื่อมันไม่มีเงิน
มันก็จะให้เราไปกู้หนี้ยืมสิน นี่ก็เป็นโทษอีกอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้น
อย่าไปกู้หนี้ ถ้าไม่มีเงินก็อย่าไปใช้มัน อดทนเอาไว้ อย่างน้อยก็
ไม่วุ่นวายใจ ไม่ต้องคอยหลบเจ้าหนี้ ไม่ต้องกลัวเจ้าหนี้เขาจะมา
ท�ำร้ายเรา แต่ถ้าเราไปกู้หนี้ยืมสินเขาแล้ว เราไม่มีปัญญาที่จะใช้คืน
เดีย๋ วเขาก็ตอ้ งมาทวงหนีอ้ ยูเ่ รือ่ ยๆ ทวงบ่อยๆ พอเขาไม่ได้เขาก็จะโกรธ
เขาก็จะด่าเรา แล้วถ้ายังไม่ได้เขาก็จะทุบตีท�ำร้ายเรา
ดังนัน้ ถ้าเราอยากจะมีความสุข อยากจะพาชีวติ ของเรา
ไปให้ก้าวหน้า เราต้องรู้จักมักน้อย สันโดษ ค�ำว่ามักน้อย
ก็คอ
ื ใช้ให้นอ
้ ยทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ่ ำ� เป็น เรามีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
ใช้อะไรก็ใช้ให้มน
ั น้อยทีส
่ ด
ุ เช่น เวลาเราอาบน�ำ้ เราต้องใช้สบู่ เราก็

เลือกซือ้ สบูร่ าคาทีม่ นั ถูกทีส่ ดุ อย่าไปซือ้ สบูท่ มี่ นั ราคาแพงทีส่ ดุ เพราะ
ว่ามันก็ทำ� หน้าทีเ่ หมือนกัน ช�ำระร่างกายได้เหมือนกัน แต่ถา้ เราซือ้ ของ
แพงๆ เงินทีม่ นี อ้ ยอยูแ่ ล้วมันก็จะหมดไปอย่างรวดเร็ว แต่ถา้ เราใช้นอ้ ยๆ
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คนเราจะวิเศษได้นั้น ไม่ได้วิเศษที่
สิง่ ภายนอก ไม่ได้อยูท่ สี่ มบัตขิ า้ วของ
เงินทอง แต่วเิ ศษทีม่ คี ณ
ุ งามความดี

เราก็จะมีเงินเหลือเก็บไว้ในเวลาที่เรามีความจ�ำเป็น เช่น เวลาเจ็บไข้
ได้ปว่ ยหรือไม่มงี านท�ำ เราก็ยงั จะมีเงินมาจุนเจือชีวติ ของเราอยู่ ฉะนัน้
อย่าไปหลงระเริงกับของฟุ่มเฟือยทั้งหลาย คนที่ใช้ของฟุ่มเฟือยนี้
ไม่ได้เป็นคนมักน้อยแต่เป็นคนมักมาก ชอบใช้ของแพงๆ เสื้อผ้านี้
ก็ต้องราคาหลายพันถึงจะใส่ได้ รองเท้าก็ต้องคู่ละหลายพัน อย่างนี้
มันไม่จำ� เป็นหรอก เพราะว่าเสือ้ ผ้าราคาไม่กรี่ อ้ ยมันก็ทำ� หน้าทีเ่ หมือนกับ
เสื้อผ้าที่มีราคาเป็นพันๆ มันไม่ได้ท�ำให้เราวิเศษวิโสขึ้นมาจากเสื้อผ้า
คนเราจะวิเศษได้นั้น ไม่ได้วิเศษที่สิ่งภายนอก ไม่ได้อยู่ที่สมบัติ
ข้าวของเงินทอง แต่วิเศษที่มีคุณงามความดี เช่น เป็นคนที่มีศีลนี้เป็น
73

คนทีว่ เิ ศษ ทีญ่ าติโยมกราบพระกันก็เพราะว่าพระท่านมีศลี ไม่ใช่เพราะว่า
ท่านมีเงินทองมากมาย หรือมีรูปร่างหน้าตาดีอย่างไร แต่ที่ท่านวิเศษ
หรือที่ท่านน่าเลื่อมใส น่ากราบไหว้บูชา ก็เพราะท่านมีศีลนั่นเอง
ท่านตั้งอยู่ในความดีงาม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้กับผู้อื่น ไปอยู่กับใครที่ไหนก็ไม่มีใครหวาดระแวง ไม่มีใครกังวล
ว่าจะถูกท�ำร้ายจะถูกหลอกลวงอย่างไร นี่คือความดีงามของคน อยู่ที่
ศีลธรรม ถ้าเราอยากจะสวยงาม ขอให้เราสวยงามด้วย
ศีลธรรม อย่าไปสวยงามกับเสื้อผ้าอาภรณ์ มันไม่ได้เป็น
ของแท้ ความสวยงามที่แท้จริงนั้นต้องสวยที่ใจ อย่าไป
สวยที่กาย กายนี้มันมีแต่จะแก่ลงไปเรื่อยๆ มีแต่จะเหี่ยว
ลงไปเรือ
่ ยๆ มันไม่มส
ี วยขึน
้ มันมีแต่จะสวยน้อยลงไปเรือ
่ ยๆ
แล้วในที่สุดมันก็จะไม่สวยเลย แต่ถ้าใจมีศีลธรรมแล้ว
กลับมีคนชื่นชมยินดี มีคนรักเสมอ เพราะความสวยงาม
ทางใจนี้มีอานุภาพมากกว่าความสวยงามทางกาย และ
ไม่เสื่อมไปตามวัยด้วย มีแต่จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเรารักษา

ได้มากเท่าไหร่ ได้นานเท่าไหร่ เราก็จะสวยขึ้นไปเรื่อยๆ แม้กระทั่ง
เราตายไปแล้วก็ยังมีคนกราบไหว้บูชาอยู่ เช่น พระพุทธเจ้าเป็น
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พระพุ ท ธเจ้ า ท่ า นเป็ น หนึ่ ง ในการ
ให้ทานในการสงเคราะห์โลกนี้ ไม่มีใคร
จะสงเคราะห์โลกได้ดเี ท่ากับพระพุทธเจ้า

ตัวอย่าง พระพุทธเจ้านี้ท่านตายไปแล้วตั้ง ๒,๕๐๐ กว่าปี แต่ความ
สวยงามของท่านทางด้านจิตใจยังเป็นทีป่ ระทับใจของสัตว์โลกทัง้ หลาย
ที่กราบไหว้บูชาท่านได้อย่างสนิทใจ เพราะความสวยงามทางด้าน
จิตใจนี้เอง
ดังนั้น ขอให้เราพยายามเจริญมักน้อยสันโดษไว้ให้เป็นนิสัย
แล้วเราจะไม่ขาดทุน บางท่านอาจจะคิดว่าเกิดมาแล้วต้องมีก�ำไรชีวิต
เมือ่ มีเงินทองแล้วต้องใช้มนั ให้เต็มที่ ซือ้ ความสุขให้เต็มที่ แต่ความสุข
ทีท่ า่ นซือ้ นัน้ มันเป็นความสุขเหมือนความสุขของยาเสพติด ของสิง่ เสพติด
ทั้งหลาย เพราะเมื่อได้ซื้อของแพงๆ แล้วมันก็จะติดเป็นนิสัย ก็ต้อง
ซื้อของแพงๆ ไปเรื่อยๆ ถ้าไม่มีเงินไม่มีปัญญาที่จะซื้อก็จะทุกข์ใจ
75

เพราะว่าเคยใช้ของแพงๆ พอต้องมาใช้ของถูกๆ แล้วมันรู้สึกว่ามันใช้
ไม่ได้ ไม่มีความสุข
นี่ล่ะคือก�ำไรชีวิตของคนที่มีเงินเป็นแบบนี้ มีเงินแล้วซื้ออะไร
ต่างๆ มา มันไม่ได้ให้ความสุขหรือความอิ่มเอิบกับใจเลย มันให้
ความเพลิดเพลินในชั่วขณะที่ได้เสพได้สัมผัสเท่านั้น แล้วก็ปล่อยให้มี
ความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว มีความอยากทีจ่ ะไปเทีย่ วอีก อยากจะไปซือ้
ของใหม่ๆ อีกอยูเ่ รือ่ ยๆ แต่ถา้ เราเอาเงินทีเ่ รามีมากนีม้ าท�ำบุญให้ทาน
มาช่วยเหลือผูอ้ นื่ มันจะท�ำให้จติ ใจของเรามีความสุข มีความอิม่ เอิบใจ
มีความพอใจ มีความภูมิใจ แล้วเราจะเป็นคนที่น่ารัก น่าชื่นชมยินดี
น่ายกย่องสรรเสริญ นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นหนึ่งในการให้ทาน
ในการสงเคราะห์โลกนี้ ไม่มใี ครจะสงเคราะห์โลกได้ดเี ท่ากับพระพุทธเจ้า
พวกเราอย่างมากสงเคราะห์โลกกันได้กด็ ว้ ยการให้ทาน ช่วยเหลือผูอ้ นื่
ให้เขาได้มขี า้ วของเงินทองใช้จา่ ย แต่ยงั ไม่สามารถช่วยก�ำจัดกิเลสหรือ
ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิดได้ มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย
นี้ เ ท่ า นั้ น ที่ ท� ำ ได้ ท่ า นสอนให้ สั ต ว์ โ ลกนั้ น หลุ ด พ้ น จาก
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การเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากกองทุกข์มานับเป็น
จ�ำนวนนับไม่ถว้ นแล้ว พวกเรานีก
้ ไ็ ด้รบ
ั อานิสงส์จากการให้
ของพระพุทธเจ้า คือการให้ธรรมะนี้เอง

ท่านแสดงไว้ว่า "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ให้อะไร
ก็ไม่ดีเท่ากับการให้ธรรมะ แต่เนื่องจากเราไม่มีธรรมะ เราก็ต้องให้
อย่างอื่นไปก่อน สิ่งไหนเรามีให้ได้เราก็ให้ไป มีเงินทองให้ได้ก็ให้ไป
ถ้าไม่มีเงินทองก็ให้อภัยไปก็ได้ อย่าไปถือโทษโกรธเคืองใคร อย่าไป
จองเวรจองกรรม อาฆาตพยาบาท ให้อภัย ให้อภัยแล้วเราจะมีความสุข
เราจะมีความสบายใจ คนที่ได้รับการให้อภัยเขาก็มีความสุข เขาก็
มีความสบายใจเช่นเดียวกัน เหมือนกับการให้ข้าวของเงินทอง วันนี้
ญาติโยมน�ำกับข้าวกับปลามาถวายให้กบั พระ พระท่านก็มคี วามสุขจาก
การได้รบั ประทานอาหารทีญ
่ าติโยมน�ำมาถวาย ญาติโยมก็มคี วามสุข
จากการได้ให้อาหารกับพระภิกษุ สามเณร การให้นี้เป็นสิ่งที่จะท�ำให้
คนเราประเสริฐ ท�ำให้คนเราเป็นคนน่าเคารพนับถือ เลื่อมใส เป็นคน
ที่สวยงาม
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สิ่ ง ที่ ดู แ ล จิ ต ใ จ
สิ่ ง ที่ จ ะเป็ น อาหาร
กับจิตใจ ก็คอื ธรรมะ

นอกจากการให้แล้ว การไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ การตัง้ อยูใ่ นศีลในธรรม
ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปด
มดเท็จโกหกหลอกลวง ก็จะท�ำให้เราเป็นคนน่ารักน่าเลื่อมใส เป็นคน
สวยงามที่แท้จริง แล้วถ้าเราสามารถท�ำใจของเราให้สงบระงับได้
ยิง่ จะเป็นคนทีน่ า่ รักใหญ่ ถ้าเป็นคนไม่มคี วามโลภโมโทสัน ไปอยูก่ บั ใคร
ที่ไหนก็ไม่แสดงอาการของอารมณ์ไม่ดีออกมาให้ผู้อื่นได้รับได้สัมผัส
ไม่โลภ ไม่โกรธใคร ใครจะพูด ใครจะท�ำอะไร ก็ไม่โกรธไม่เคือง
เห็นอะไรก็ดีไปหมด เห็นข้าวของเงินทองของใครก็ไม่คิดอยากจะได้
ใครจะวางเงินไว้ตรงไหนก็ไม่เคยไปแตะไปต้อง ถ้าเป็นของที่เขา
ไม่ให้แล้วก็ไม่ไปลักไม่ไปหยิบมา คนทีม่ จี ติ ใจทีไ่ ม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง
ไปอยูก่ บั ใครทีไ่ หนก็จะเป็นคนทีน่ า่ รักน่าเคารพอย่างมาก เช่น พระพุทธเจ้า
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คนที่มีจิตใจที่ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง
ไปอยูก่ บั ใครทีไ่ หนก็จะเป็นคนทีน่ า่ รัก
น่าเคารพอย่างมาก

และพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านเป็นอย่างนัน้ ใจของท่านก็สงบระงับ
จากความโลภ ความโกรธ ความหลง กาย วาจา ของท่านก็ตงั้ อยูใ่ นศีล
ในธรรม ท่านมีอะไรท่านก็ไม่เก็บไว้ มีอะไรท่านก็แจกจ่ายช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อน พระท่านก็ไม่มีสมบัติมาก สิ่งที่ได้จาก
ญาติโยมมา สิ่งไหนที่ท่านไม่ใช้ท่านก็ท�ำบุญให้ทานต่อไป ส่วนใหญ่
ที่ท่านจะให้ก็คือธรรมะค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้เอง เพราะว่า
เป็นประโยชน์มากที่สุด สิ่งอย่างอื่นก็เพียงแต่ดูแลรักษาร่างกาย เช่น
อาหาร ก็ดแู ลให้รา่ งกายอยูไ่ ปได้แต่ยงั ไม่ได้ดแู ลจิตใจ สิง่ ทีด่ แู ลจิตใจ
สิ่งที่จะเป็นอาหารกับจิตใจก็คือธรรมะ อย่างวันนี้ญาติโยมก็ได้ฟัง
ธรรมะอยู่หลายข้อด้วยกัน ถ้าน�ำเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้ว รับรอง
ได้ว่าจิตใจจะดีขึ้น จะมีความสุขมากขึ้น จิตใจจะสวยงามมากขึ้น
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จึงขอให้ท่านจงเห็นความส�ำคัญต่อการเข้าวัดเพื่อ
มาปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจทางศาสนา อย่าเห็นว่าการท�ำมาหากินนี้
ส�ำคัญกว่า ความจริงแล้วภารกิจทางศาสนานีส
้ ำ� คัญกว่ามาก
แต่เราก็ตอ
้ งอาศัยภารกิจทางโลก เพราะชีวต
ิ ของเราต้องมี
ปัจจัย ๔ ไว้ดแ
ู ล แต่อย่าไปท�ำมากเกินความจ�ำเป็น ท�ำพอ
ให้มีกินมีใช้ แล้วจะได้มีเวลามาปฏิบัติภารกิจทางศาสนา
เพื่ อ พั ฒ นาจิ ต ใจให้ ห ลุ ด พ้ น จากการเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด
ให้ ห ลุ ด พ้ น จากความทุ ก ข์ ทั้ ง หลาย ไม่ มี อ ะไรจะท� ำ ได้
นอกจากภารกิจทางศาสนานี้เท่านั้น

จึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านได้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติ
เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา
จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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ธรรมะในศาลา

๒๕
ลมพัดใจ
๑ ธันวาคม ๒๕๕๐
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เมื่อร่างกายนี้แตกสลายหมดไป ใจก็ไปต่อ ไปสู่ชาติใหม่
ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ได้ท�ำไว้ในชาตินี้
และในชาติก่อนๆ ที่ยังไม่ได้ส่งผล
ก็จะเป็นเหมือนกับลมพัดใจ ให้ไปเกิดที่สูงบ้างที่ต�่ำบ้าง
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติศาสนกิจ
ของพุทธศาสนิกชน เพราะมีศรัทธาความเชือ่ เชือ่ ในพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าทีท่ รงสอนไว้วา่ “ท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่ ” เพราะกรรม

คือการกระท�ำ เป็นเหตุทจี่ ะท�ำให้เกิดผลต่างๆ ขึน
้ มา ถ้าท�ำดี
ผลก็คือความสุขความเจริญก็จะตามมา ถ้าท�ำชั่วท�ำบาป
ท�ำกรรม ผลก็คือความทุกข์ ความเสื่อมเสียก็จะตามมา
เป็นหลักตายตัว ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้สอน
พระธรรมนี้ ใ ห้ กั บ สั ต ว์ โ ลกหรื อ ไม่ ก็ ต าม กฎแห่ ง กรรม
ย่ อ มเป็ น ไปตามกฎของเขาอยู ่ อ ย่ า งนั้ น มาตลอดเวลา

ตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้สั่งสอนสัตว์โลก และหลังจาก
ที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว กฎแห่งกรรมนี้
ก็ไม่เปลีย่ นแปลง ไม่มใี ครสามารถล้มล้างกฎแห่งกรรมนีไ้ ด้แม้กระทัง่
กาลเวลา ซึง่ โดยปกติแล้วจะกลืนกินสัตว์ทงั้ หลายไปหมด แต่มอี ย่างเดียว
ที่กาลเวลากลืนกินไม่ได้ ก็คือกฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมนี้ไม่ได้

เสือ
่ ม ไม่ได้หมดไปตามกาลตามเวลา สมัยทีพ
่ ระพุทธเจ้า
ทรงสัง่ สอนเป็นอย่างไร ในสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้น
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นี่คือสิ่งที่พวกเรามีความศรัทธา มีความเชื่อ จึงได้มาวัดเพื่อ
มาสร้างกรรมดีทำ� ความดีกนั ไม่วา่ จะเป็นการให้ทานก็ดี การรักษาศีล
ก็ดี การปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เดินจงกรม เจริญปัญญาก็ดี การฟังเทศน์
ฟังธรรมก็ดี เป็นการสร้างความดี เป็นกรรมดี เป็นกุศลกรรม จะน�ำมา
ซึ่งความสุขและความเจริญทั้งในปัจจุบันชาติและในชาติที่จะตามมา
ต่อไป เพราะใจนัน้ ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจมาอยูช่ าตินเี้ พราะมีรา่ งกาย
เมือ่ ร่างกายนีแ้ ตกสลายหมดไป ใจก็ไปต่อ ไปสูช่ าติใหม่ ขึน้ อยูก่ บั บุญ
กรรมที่ได้ท�ำไว้ในชาตินี้และในชาติก่อนๆ ที่ยังไม่ได้ส่งผล ก็จะเป็น
เหมือนกับลมพัดใจให้ไปเกิดทีส่ งู บ้างทีต่ ำ�่ บ้าง ขึน้ อยูก่ บั ลมทีพ่ ดั นัน้ ว่า
เป็นลมชนิดใด เป็นกรรมชนิดใด ถ้าเป็นกรรมดีก็จะให้ไปเกิดในสุคติ
ภพของมนุษย์ ของเทพ ของพรหม ของพระอริยเจ้า ถ้าเป็นกรรมไม่ดี
เป็นบาป กรรมก็จะพัดให้ไปเกิดในทุคติในอบาย คือทีอ่ ยูข่ องเดรัจฉาน
เปรต อสูรกาย และสัตว์นรกทั้งหลาย
นี่คือหลักแห่งกรรมหรือกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรง
สัง่ สอนให้กบั พุทธศาสนิกชน และพวกเราก็มศี รัทธาความเชือ่ เราจึงได้
มาวัดกันอย่างสม�ำ่ เสมอ ขอให้เราปฏิบตั ไิ ป อย่าท้อแท้ อย่าเบือ่ หน่าย
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ผู้ที่ท�ำบาปท�ำกรรมจะไม่ได้กลับมา
เกิดเป็นมนุษย์ จะไม่ได้ไปเกิดเป็น
เทวดาบนสวรรค์ จะไม่ได้บรรลุเป็น
พระอริยเจ้า

อย่าเห็นคนอื่นที่เขาไม่ท�ำความดีแล้วท�ำให้เราเกิดความท้อแท้ คิดว่า
ท�ำไปแล้วไม่ได้ผลอะไร สู้ท�ำแบบคนที่เขาท�ำบาปจะดีกว่า ถ้าเราคิด
อย่างนีเ้ ราก็จะคิดแบบสัน้ ๆ คือคิดถึงผลทีไ่ ด้ในระยะสัน้ เช่น คนทีท่ ำ� บาป
ท�ำกรรม เขามักจะได้สิ่งที่เขาต้องการ เขาชอบใครเขาก็ไปเอามา
เป็นภรรยาเป็นสามีโดยที่ไม่ค�ำนึงว่าเขามีสามีหรือภรรยาแล้วหรือยัง
เขาอยากจะได้อะไร ถ้าเขาหามาด้วยความสุจริตไม่ได้ เขาไปฉ้อโกงมา
ไปลักขโมยมา เขาก็ได้สิ่งที่เขาต้องการ แต่นี่เป็นสิ่งที่ได้ในระยะสั้น
แต่ระยะยาวนั้นจะได้สิ่งที่เสียหายตามมา เพราะใจนั้นเมื่อตายแล้ว
ต้องไปใช้กรรมต่อ ผู้ที่ท�ำบาปท�ำกรรมจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์
จะไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ จะไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้า
มีแต่ผู้ที่รักษาศีล ๕ นี้ได้อย่างบริสุทธ์เท่านั้นที่จะสามารถไปได้
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ดังนั้น ขอให้เรามองระยะยาว อย่ามองผลระยะสั้น เพราะว่า
ผลระยะสั้นนี้ก็เป็นเหมือนกับน�้ำตาลเคลือบยาขม เวลาอมไปใหม่ๆ
มันก็หวานดี พอน�้ำตาลที่เคลือบยาขมนั้นละลายหายไปหมดแล้วก็จะ
เหลือแต่ความขม ฉันใด ความทุกข์ทถี่ กู ความสุขเคลือบอยูก่ เ็ ป็นอย่างนัน้
ที่เกิดจากการท�ำบาปท�ำกรรม เวลาท�ำบาปท�ำกรรมแล้วได้สิ่งที่ตน
ปรารถนาก็ดอี กดีใจ แต่ไม่นานหลังจากนัน้ แล้วก็จะมีความทุกข์ใจตามมา
มีความหวาดกลัว มีความหวาดระแวง อยู่ไม่เป็นสุข กลัวจะถูกจับไป
ลงโทษ เห็นต�ำรวจเดินมาก็ตกใจกลัว ทั้งๆ ที่ต�ำรวจก็ไม่รู้ว่าเราได้ไป
ท�ำผิดกฎหมายมา แต่ใจนีม้ นั จะเป็นเหมือนกับวัวสันหลังหวะ มันมีแผล
อยูใ่ นใจ เวลาแมลงวันมาแตะมาตอมนิดหน่อย มันก็จะมีความเจ็บปวด
ขึ้นมา นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการท�ำบาป ได้ความสุขได้ความดีใจ
ในชัว่ ขณะทีไ่ ด้มา พอหลังจากนัน้ แล้วก็ตอ้ งมาหวาดระแวง หวาดกลัว
มีความว้าวุน่ ขุน่ มัว ไม่มคี วามสุข ดังนัน้ ขอให้เราพยายามท�ำความดีกนั
ต่อไป เห็นคนอื่นเขาฉ้อโกงก็อย่าไปฉ้อโกงตามเขา เห็นคนอื่นเขา
ประพฤติผิดประเวณีก็อย่าไปประพฤติผิดตามเขา เห็นคนอื่นเขาเสพ
สุรายาเมาก็อย่าไปเสพตามเขา
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ขอให้เรามองคนดีเป็นตัวอย่าง มองพระพุทธเจ้า
มองพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ท่านไม่ฆา่ สัตว์
ตัดชีวิต ไม่ลักทรัพย์ ไม่ฉ้อโกง ไม่ประพฤติผิดประเวณี
ไม่พด
ู ปดมดเท็จโกหกหลอกลวง ไม่เสพสุรายาเมา ท่านจึง
เป็นผู้ประเสริฐ ท่านจึงเป็นผู้ที่น่าชื่นชม ยกย่อง นับถือ
เลือ
่ มใส ศรัทธา ขอให้เรามองพระพุทธเจ้า มองพระอริยสงฆ์
อยู่เรื่อยๆ เราจะได้ไม่หลงทาง เราจะได้มีก�ำลังใจที่จะท�ำ
ความดีตอ
่ ไป ทีจ่ ะละการกระท�ำบาปทัง้ หลาย ละอบายมุข
ต่างๆ นี่คือการเสริมศรัทธาให้เรามีมากขึ้น ถ้าเราเข้าหา

พระพุทธเจ้า หาพระธรรม หาพระสงฆ์แล้ว ศรัทธาของเราจะมี
มากยิง่ ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ เพราะเมือ่ เราได้เข้าหาพระพุทธเจ้า หาพระธรรม
หาพระสงฆ์ เราก็จะได้ยินได้ฟังในเรื่องที่เป็นมงคลทั้งหลาย ไม่ว่า
จะเป็นการคบบัณฑิตก็ดี การไม่คบคนพาลก็ดี นี่เป็นสิ่งที่เราจะ
ได้ยินได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆ หรือเรื่องของหลักหรือกฎแห่งกรรมก็ดี
ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟัง เราก็จะไม่รู้ และเราจะคิดว่าไม่มีกฎแห่งกรรม
คิดว่าจะท�ำอะไรก็ได้ ตายแล้วก็สูญ ไม่มีนรก ไม่มีสวรรค์ ที่จะต้อง
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ใจนี้เป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่ละเอียด
กว่าตาเนื้อของเราจะเห็นได้

ไปเกิด ไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรม ใช้อย่างมากก็ในชาตินี้ ถ้าโกงแล้ว
ถูกต�ำรวจจับก็เข้าคุกเข้าตะรางไป ถ้าไม่ถกู จับก็รอดตัวไป พอตายไป
แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จบสิ้นไป
นี่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องตามหลักความจริง เพราะไม่ได้ยิน
ได้ฟงั ความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกได้รไู้ ด้เห็นกัน แล้วน�ำ
เอามาเผยแผ่สงั่ สอนให้กบั สัตว์โลกทัง้ หลาย ถ้าเป็นผูท้ ไี่ ด้ยนิ ได้ฟงั ก็จะ
เป็นผูท้ มี่ หี ตู าสว่างขึน้ เป็นผูท้ มี่ คี วามฉลาดมากขึน้ เป็นผูท้ มี่ สี มั มาทิฏฐิ
ความเห็นชอบ เห็นตามความเป็นจริง เห็นว่ากรรมมีจริง เห็นว่า
นรกมีจริง สวรรค์มีจริง บาปมีจริง บุญมีจริง ตายแล้วต้องไปเกิดใหม่
ต้องไปใช้เวรใช้กรรม นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลายได้รไู้ ด้เห็นมา จึงได้นำ� เอามาสัง่ สอนพวกเราทีย่ งั เป็นเหมือนกับ
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คนตาบอด ยังมองไม่เห็นนรก มองไม่เห็นสวรรค์ มองไม่เห็นบุญ
มองไม่เห็นบาป มองไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิด เพราะใจนี้เป็น
นามธรรม เป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าที่ตาเนื้อของเราจะเห็นได้ ตาเนื้อ

ของเราเห็นได้เพียงแต่รา่ งกาย เห็นว่าร่างกายนีเ้ กิดมาแล้ว
ก็แก่ ก็เจ็บ แล้วเดี๋ยวก็ตายไป พอตายแล้วก็ไม่มีใครไป
เอาเรือ
่ งเอาราวกับคนตายอีกต่อไป ต่อให้ไปท�ำผิดกฎหมาย
กี่ ก ระทงก็ ต าม ก็ จ ะไม่ มี ใ ครไปตามเอาเรื่ อ งอี ก ต่ อ ไป
เพราะถือว่าหมดสิ้นกันแล้ว จบแล้ว คนตายไปแล้วจะจับ
มาลงโทษไม่ได้ แต่นี่เป็นเพราะว่าเห็นเพียงแต่ส่วนของ
ร่างกาย ไม่เห็นส่วนของใจที่เป็นตัวกระท�ำที่แท้จริง
ร่างกายนี้เป็นเหมือนกับคนใช้หรือลูกน้อง ใจนี้เป็น
เจ้านาย เป็นผู้บงการ เป็นผู้สั่งการ เช่น ก่อนที่เราจะมาที่นี่ได้

ใจต้องสัง่ ไปทีร่ า่ งกายก่อนว่าวันนีม้ าวัด เมือ่ มีความคิดมีคำ� สัง่ แล้วก็มี
การกระท�ำทางร่างกาย มีการเตรียมตัวหาข้าวหาของต่างๆ เตรียมการ
ให้พร้อม เมื่อพร้อมแล้วก็ออกเดินทางมา นี่คือใจที่เรามองไม่เห็นกัน
ใจนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ใจกับกายนี้เป็นคนละส่วนกัน
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ดวงวิ ญ ญาณที่ อ อกจากร่ า งจะไป
สู่สุคติได้ต้องมีศีลเป็นเครื่องพาไป
ท�ำบุญให้ทานอย่างเดียวนั้นไม่พอ

เหมือนกับรถยนต์กับคนขับรถ เป็นคนละส่วนกัน ไม่ได้เป็นอวัยวะ
อันหนึง่ อันเดียวกัน เป็นสองส่วนแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ร่างกาย
เป็นอะไรก็จะไม่กระทบกับใจก็ได้ หรือจะกระทบก็ได้ขนึ้ อยูก่ บั ใจเองว่า
จะไปรับมันหรือไม่ ถ้าใจที่ฉลาด รู้จักแยกแยะใจออกจากร่างกาย
ใจก็จะไม่รู้สึกอะไรกับร่างกาย ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วย จะเป็นอะไร
ใจก็เพียงรับรูไ้ ว้เท่านัน้ สักแต่วา่ รู้ รูว้ า่ กายนีเ้ ป็นอย่างนี้ รูว้ า่ กายต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตาย เมือ่ เกิดขึน้ ใจก็ไม่เดือดร้อนอะไร เหมือนกับคนขับรถ
เวลารถเสีย คนขับก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับรถเสีย ไม่ได้ทกุ ข์ไปกับรถเสีย
เมื่อรถเสียก็เอาไปซ่อม ถ้ารถซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งมันไป ก็ไปหารถคันใหม่
นี่คือกายกับใจเป็นอย่างนี้ เมื่อร่างกายตายไป ใจก็ไปข้างหน้า
ต่อไป จะไปดีไปชั่ว ไปสูงไปต�่ำ ก็อยู่กับบาปบุญที่ได้ท�ำไว้ เหมือนกับ
92

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พวกเราที่ได้มาเกิดในชาตินี้ ใจของเราเมื่อแยกออกจากร่างกาย
ในชาติก่อนก็มาหาที่เกิดใหม่ ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะว่าได้เคย
รักษาศีล ๕ ไว้ นี่เป็นอานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ “สีเลนะ สุคะติง
ยันติ” ศีลเป็นเหตุทจี่ ะน�ำพาไปสูส่ คุ ติ สุคตินไี้ ม่ได้ไปเพราะมีคนภาวนา
ให้เราไป เช่น เวลาตายแล้วคนเขาก็พดู ว่า "ขอให้ไปสูส่ คุ ติเถิด" การพูด
อย่างนั้น การขออย่างนั้น ไม่ได้เป็นเหตุที่จะท�ำให้ดวงวิญญาณนั้น
ไปสูส่ คุ ติ ดวงวิญญาณทีอ่ อกจากร่างจะไปสูส่ คุ ติได้ตอ้ งมีศลี เป็นเครือ่ ง
พาไป ท�ำบุญให้ทานอย่างเดียวนั้นไม่พอ ท�ำบุญให้ทานไม่ใช่เป็นเหตุ
ทีจ่ ะท�ำให้ไปเกิดในสุคติ การท�ำบุญให้ทานเป็นการสะสมทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทอง แต่ถ้าไปเกิดในที่ไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง
ก็จะยังไม่ได้รบั อานิสงส์ของการท�ำบุญให้ทาน นอกจากว่าถ้าไปเกิดแล้ว
เช่น ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน เพราะว่าไม่ได้รักษาศีล มีแต่ท�ำบุญให้ทาน
อย่างเดียว ถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉาน เช่น เป็นสุนัข เป็นแมว หรือ
เป็นนก ก็จะเป็นสัตว์ทมี่ รี ปู ร่างหน้าตาสวยงามน่ารัก ก็เป็นทีอ่ ยากจะได้
ของคนทีเ่ ขามีฐานะมีเงินมีทอง เขาก็จะซือ้ เอาไปเลีย้ งเป็นลูก เพราะ
คนบางคนไม่มีลูกก็เลยเลี้ยงสุนัขสวยๆ แทน เลี้ยงอย่างดีเหมือนกับ
เลี้ยงลูก นี่เป็นเพราะอานิสงส์ที่ได้จากการท�ำบุญให้ทานอย่างเดียว
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เวลารักษาศีลนี้จะรู้สึกว่าล�ำบากใจ
ทุกข์ใจ เพราะว่าใจนีไ้ ม่อยากจะรักษา
ต้องต่อสู้กัน แต่เวลาได้รักษาแล้ว
ใจก็จะสบาย

แต่ไม่รักษาศีล จึงไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าได้รักษาศีลด้วย
ท�ำบุญให้ทานด้วย ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ และมีรูปร่างหน้าตา
สวยงาม มีสมบัติข้าวของเงินทอง ถ้าไม่มีเอง ก็จะมีคนที่เขาชื่นชม
ยินดีในความสวยงามก็จะเอาไปเลี้ยงดูให้
ดังนั้น เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อในกฎแห่งกรรม

อย่ า ไปเชื่ อ พวกตาสี ต าสาชาวบ้ า นต่ า งๆ ที่ เ ขาบอกว่ า
บาปไม่มี บุญไม่มี ท�ำดีไม่ได้ดี ท�ำชัว่ ได้ดม
ี ถ
ี มไป นีเ่ ป็นค�ำสอน
ของชาวบ้ า นของตาสี ต าสา เพราะเขาเห็ น เพี ย งแต่
ร่างกาย เขาก็เห็นอย่างนัน้ จริงๆ เขาเห็นคนโกงแล้วได้ดกี ม็ เี ยอะแยะไป

โกงแล้วได้เป็นนายกก็มี ได้เป็นรัฐมนตรีก็มี ได้เป็น ส.ส. ก็มี แต่นี่
94

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ไม่ใช่เป็นผลของบุญของบาป อันนีม้ นั เป็นผลของการฉ้อโกง คนเรานัน้
การกระท�ำมันมีอยู่ ๒ ส่วนด้วยกัน ส่วนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น
ฉ้อโกงแล้วก็ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ นั่นก็เป็นผลอย่างหนึ่ง แต่ผลที่
ทางศาสนาสอนนี้ไม่ได้เน้นไปที่ตรงนั้น แต่เน้นไปที่จิตใจเป็นหลัก
ผลที่จิตใจจะต้องรับคือความสุขหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นภายในใจ
และภพชาติที่จะตามมาต่อไปว่าจะเกิดในภพที่สูงหรือในภพที่ต�่ำ จะมี
ความสุขหรือมีความทุกข์ เรื่องของกรรมอยู่ตรงนี้ อย่าไปดูผลที่
ไม่ใช่ผลที่แท้จริง เช่น ข้าวของเงินทองต่างๆ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
ที่เราได้มา เพราะสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริง มีแต่
เป็นความสุขแบบที่เคลือบความทุกข์เอาไว้ หุ้มห่อความทุกข์เอาไว้
เหมือนกับน�ำ้ ตาลทีเ่ คลือบยาขม ความสุขจากลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นี้
จะสุขเพียงเดีย๋ วเดียว เวลาได้มาก็ดอี กดีใจ หลังจากนัน้ ก็เกิดความหิว
เกิดความอยาก เกิดความต้องการอีก เกิดความห่วง เกิดความกังวล
เกิดความเสียดายอาลัยอาวรณ์เวลาทีจ่ ะต้องสูญเสียมันไป เป็นความทุกข์
ทั้งนั้น ความสุขมีนิดเดียว ต่างจากการที่รักษาศีล เวลารักษาศีลนี้
จะรูส้ กึ ว่าล�ำบากใจทุกข์ใจ เพราะว่าใจนีไ้ ม่อยากจะรักษา ต้องต่อสูก้ นั
แต่เวลาได้รักษาแล้วใจก็จะสบาย เช่น เห็นของอยู่ชิ้นหนึ่งอยากจะได้
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แต่ไม่ใช่เป็นของเรา เจ้าของเขาเผลอวางไว้ ในใจก็ต่อสู้กันแล้วว่า
อยากจะได้ หยิบมาเลยดีไหม ได้มาแล้วจะมีความสุขนะ แต่อกี ใจหนึง่
ก็คดิ ว่าเอามาแล้วมันมีความสุขเดีย๋ วเดียว แล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งหวาดระแวง
กลัวว่าเจ้าของเขาจะรู้เข้าทีหลัง หรือคนอื่นเห็นแล้วไปบอกเจ้าของ
ก็จะถูกเขามาทวง ถูกเขามาจับเอาไปเข้าคุกเข้าตะราง พอคิดอย่างนัน้ ได้
ก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่า ถึงแม้วา่ จะเสียใจทีไ่ ม่ได้สงิ่ ทีต่ นอยากจะได้
ไม่มีความสุข แต่ก็เดี๋ยวเดียว แต่กลับจะมีความสุขสบายใจตามมา
ทีหลัง คือไม่ตอ้ งหวาดระแวง ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะมีใครมาด่า มาว่า มาจับ
ไปลงโทษ นี่คือเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้ คือเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจ
ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่จะได้มาหรือไม่
จึงขอให้เราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและดูที่ใจของ
เราเป็นหลัก ดูถงึ อนาคตทีใ่ จของเราจะต้องไปใช้เวรใช้กรรมเป็นหลัก
จะไปตกนรกหรือจะไปขึน้ สวรรค์ จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือกลับมา
เกิดเป็นเดรัจฉาน นีค่ อื ผลของบุญกรรมทีจ่ ะตามมาต่อไปอย่างแน่นอน
ไม่มีใครหักห้ามได้และลบล้างไม่ได้ด้วย ท�ำบาปท�ำกรรมแล้วไปล้าง
กรรมเก่าไม่ได้ เช่น บางคนคิดว่าสะเดาะเคราะห์ได้ เวลาชีวิตตกต�่ำ
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การช�ำระใจของเรา ต้องใช้ปัญญา
ใช้ธรรมะสอนใจเราอยู่เรื่อยๆ แล้ว
เราจะไม่หลง ไม่โลภ ไม่โกรธ

ก็ไปท�ำบุญสะเดาะเคราะห์กนั การท�ำบุญนีก้ เ็ ป็นสิง่ ทีด่ ี แต่จะไม่สามารถ
ไปลบล้างบาปกรรมที่ได้ท�ำไว้ในอดีตได้เพราะมันผ่านไปแล้ว กรรม
ทีท่ ำ� ไปแล้วมันอยูท่ เี่ มือ่ วานนี้ แล้วไม่มใี ครกลับไปทีเ่ มือ่ วานนีไ้ ด้ มีแต่
วันนี้ที่เราจะท�ำกรรมที่ดีได้ ไม่ท�ำบาปได้ เช่น ถ้าเรากลัวที่จะต้อง
ใช้บาปใช้กรรม วันนีเ้ ราก็อย่าไปท�ำบาป เราก็ไม่ตอ้ งไปสะเดาะเคราะห์
ในภายหลัง เพราะสะเดาะเคราะห์ก็ท�ำอะไรไม่ได้
จึงขอให้เราจงมีความแน่วแน่ต่อกฎแห่งกรรม แล้วพยายาม
ประพฤติปฏิบตั ติ ัวเราเองให้อยูใ่ นกรอบทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรา
ปฏิบัติ คือให้เราท�ำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม ให้เราละการกระท�ำ
บาปทัง้ ปวง และให้เราช�ำระจิตใจให้สะอาดบริสทุ ธิ์ เพราะสิง่ ทีท่ ำ� ให้ใจ
ไม่บริสทุ ธิน์ แี้ ลเป็นต้นเหตุทที่ ำ� ให้ใจคิดไปในการท�ำบาป เช่น ความโลภ
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ความโกรธ ความหลง นีจ้ ะท�ำให้ใจเราคิดไปในทางทีไ่ ม่ดี เวลามีความโลภ
ก็จะคิดหามาด้วยวิธีการต่างๆ เวลามีความโกรธก็จะคิดระบาย
ความโกรธด้วยวิธีการต่างๆ ที่ไม่ดี เวลามีความหลงก็เช่นเดียวกัน
ก็จะคิดไปท�ำในสิ่งที่เสียหาย เช่น คนที่เห็นผิดเป็นชอบ เวลามี

ความทุกข์มากๆ ก็คด
ิ ว่าฆ่าตัวตายแล้วจะดับความทุกข์ได้
นี่ก็เป็นความคิดที่ผิด คิดไปแล้วท�ำไปแล้วก็ไม่ได้ท�ำให้
ความทุกข์มันดับไป แต่กลับท�ำให้ความทุกข์มีมากยิ่งขึ้น
เพราะความทุกข์นั้นอยู่ที่ใจ ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ร่างกาย
ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ ไปฆ่ามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร ไม่ได้
ท�ำให้ความทุกข์ในใจมันหมดไปได้ ความทุกข์ในใจมันเกิด
จากกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ้าอยาก
จะให้ ห ายทุ ก ข์ ก็ จ ะต้ อ งก� ำ จั ด ความโลภ ความโกรธ
ความหลง เช่น เวลาเสียใจจนกระทั่งคิดฆ่าตัวตาย ก็ต้องสอนใจ

ว่าเพราะเราไปหลงไปยึดไปติดกับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ คนนัน้ คนนี้ พอสิง่ นัน้ สิง่ นี้
คนนั้นคนนี้จากเราไป เราก็เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่อีกต่อไป
เราต้องสอนว่าเมื่อก่อนเราไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ คนนั้นคนนี้ เราก็อยู่ได้
แล้วหลังจากทีส่ งิ่ นัน้ สิง่ นีห้ รือคนนัน้ คนนีจ้ ากเราไปแล้ว ก็ยงั มีสงิ่ นัน้ สิง่ นี้
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คนนัน้ คนนีใ้ หม่ให้เราอยูไ่ ด้อกี ถ้าเรายังไม่เข็ด เราก็หาใหม่ได้ หรือว่า
ถ้าเราเข็ดแล้ว เราก็อยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ ดูพระพุทธเจ้าเป็น
ตัวอย่าง ดูพระอริยสงฆ์เป็นตัวอย่าง ท่านก็อยู่คนเดียว ท่านก็มี
ความสุขได้ และมีความสุขมากกว่าเราเสียด้วยซ�้ำไป เป็นความสุข
ที่เลิศที่ประเสริฐ เป็น ปรมัง สุขัง เป็นบรมสุข เป็นความสุขที่ไม่มี
ความเสื่อมคลาย เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลย
นี่คือการช�ำระใจของเรา ต้องใช้ปัญญา ใช้ธรรมะสอนใจเรา
อยูเ่ รือ่ ยๆ แล้วเราจะไม่หลง ไม่โลภ ไม่โกรธ เมือ่ ไม่โลภ ไม่หลง ไม่โกรธ
ใจก็จะไม่สั่งการให้ร่างกายไปท�ำบาปท�ำกรรม จะสั่งให้ท�ำแต่ความดี
เช่น วันนี้ใจก็สั่งให้เรามาท�ำความดีกัน เพราะใจของเรานั้นได้ควบคุม
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ของเราไว้ไม่ให้มันออกมาเพ่นพ่าน
มันจึงไม่ได้สั่งให้เราไปเล่นการพนัน ไปเข้าบ่อน ไปเสพสุรายาเมา
จึงขอให้เราพยายามประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรง
สัง่ สอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การช�ำระใจของเรา คือความโลภ ความโกรธ
ความหลงนี้ ขอให้เราหมัน่ ท�ำอยูเ่ รือ่ ยๆ พยายามต่อสูก้ บั มัน เวลาโลภ
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ก็อย่าไปโลภตาม เวลาโกรธก็อย่าไปโกรธตาม เวลาหลงก็อย่าไป
หลงตาม ถ้าไม่รู้จักวิธี ก็ขอให้ฟังเทศน์ฟังธรรมไปเรื่อยๆ แล้วจะรู้จัก
วิธีต่อสู้กับความโลภ ความโกรธ ความหลง
จึงขอให้ท่านจงมีความแน่วแน่เชื่อมั่นต่อกฎแห่งกรรมและ
ด� ำ เนิ น ชี วิ ต อยู ่ ใ นกรอบของพระธรรมค� ำ สอนของพระพุ ท ธเจ้ า
แล้วความสุขและความเจริญทั้งหลายก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไป
อย่างแน่นอน การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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ธรรมะในศาลา

๒๖
วันพระ วันชำ�ระใจ
๒ ธันวาคม ๒๕๕๐
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ตลอดระยะเวลาหกวันเจ็ดวันที่ผ่านมา
ใจของเราต้องไปเปรอะเปื้อนกับมลทินต่างๆ
เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง
เมื่อถึงเวลาวันพระ เราก็จะได้ใช้เวลานี้มาก�ำจัดมาช�ำระ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้เบาบางลงไป
เพื่อเราจะได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายใจ
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วันนีเ้ ป็นวันพระ วันธรรมสวนะ วันฟังธรรม วันทีพ่ ทุ ธศาสนิกชน
ผู้มีจิตที่มีความศรัทธาอันแน่วแน่ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจ
ที่พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติ
อย่างสม�่ำเสมอ นั่นก็คือให้ท�ำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม ให้ละบาป
ทั้งปวง และช�ำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ก�ำจัดความโลภ ความโกรธ
ความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใจ เพราะความโลภ ความโกรธ
ความหลง เป็นเหตุที่จะน�ำมาซึ่งความเศร้าหมอง ความไม่สบายใจ
และการช�ำระก็จะเป็นการท�ำให้ความเศร้าหมองนัน้ เบาบางลงไปและ
หมดไปได้ในที่สุด
พระบรมศาสดาจึ ง ได้ บั ญ ญั ติ วั น พระไว้ ใ ห้ ส� ำ หรั บ
พุทธศาสนิกชนได้มีวันที่จะได้มาช�ำระมาท�ำความสะอาด
จิตใจ เหมือนกับทางโลกที่เขาก็มีวันหยุดการท�ำงานให้
อาทิตย์ละ ๒ วัน คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพือ
่ จะได้มเี วลา
ท�ำภารกิจส่วนตัวทางบ้าน เช่น ท�ำความสะอาดบ้าน ซักเสื้อผ้า

ต่างๆ ให้สะอาด เพราะถ้าไม่มีเวลาแล้ว ถ้าจะต้องใส่เสื้อผ้าที่สกปรก
อยูใ่ นบ้านทีส่ กปรก ก็จะมีความรูส้ กึ ไม่สบาย แต่ถา้ มีเวลาได้หยุดจาก
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การท�ำงาน ได้มาซักเสื้อผ้า ได้ท�ำความสะอาดบ้านช่อง ก็จะท�ำให้อยู่
อย่างสุขอย่างสบาย ใจของเราก็เป็นเหมือนกับเสื้อผ้า เป็นเหมือนกับ
บ้านช่องเหมือนกัน ตลอดระยะเวลา ๖ วัน ๗ วันที่ผ่านมา ใจของเรา
ก็ต้องไปเปรอะเปื้อนกับมลทินต่างๆ เช่น ความโลภ ความโกรธ
ความหลง เมื่อถึงเวลาวันพระ เราก็จะได้ใช้เวลานี้มาก�ำจัดมาช�ำระ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้เบาบางลงไป เพื่อเราจะได้อยู่
อย่างสุขอย่างสบายใจเช่นเดียวกัน
ดังนั้น การมาวัดในวันพระจึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง

ส�ำหรับจิตใจ ถ้าเราต้องการให้ใจของเราอยูอ
่ ย่างสุขอย่าง
สบาย ไม่ทก
ุ ข์ไม่วน
ุ่ วาย ไม่เศร้าหมอง ไม่เศร้าสร้อยหงอยเหงา
กับเรื่องราวต่างๆ เราก็ต้องหมั่นช�ำระใจของเราอย่าง
สม�ำ่ เสมอ อย่างน้อยอาทิตย์หนึง่ ก็ ๑ ครัง้ นีเ่ ป็นอย่างน้อย
แต่ ถ ้ า เป็ น ไปได้ ก็ ค วรจะช� ำ ระให้ ม ากขึ้ น ไปกว่ า นั้ น
ถ้าไม่มีเวลามาวัด ก็ช�ำระที่ไหนก็ได้ เราอยู่ที่ไหนเวลาใด
ที่เราท�ำความดี ที่เราต่อสู้แล้วก็ชนะความโลภ ความโกรธ
ความหลงได้ ในเวลานัน
้ เราก็จะได้ชำ� ระใจของเราเช่นเดียวกัน
106

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ใจของเราที่ มี ค วามมื ด บอดของ
ความหลงครอบง�ำจิตใจ ก็ตอ้ งอาศัย
แสงสว่างแห่งธรรม เพื่อท�ำให้เรา
ได้เห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง

เพียงแต่วา่ วันทีม่ าวัด เช่น วันพระนี้ จะมีโอกาสได้ช�ำระได้มากเพราะ
มีเหตุมปี จั จัยทีเ่ กือ้ หนุนให้เราได้ชำ� ระกันอย่างเต็มที่ แต่ไม่ได้หมายความว่า
การช�ำระใจนี้จะต้องอยู่ที่วัดแห่งเดียวเท่านั้น การช�ำระใจนี้สามารถ
ช�ำระได้ทุกที่ทุกเวลา ขอให้เราตั้งใจหรือมีความรู้สึกตัวว่าเราก�ำลัง
จะท�ำอะไรอยู่ ถ้าก�ำลังท�ำในสิ่งที่จะสร้างให้ใจของเราเกิดความ
เศร้าหมองขึ้นมา คือมีความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี หรือความหลงก็ดี
เราก็ต้องระงับเสีย อย่าไปโลภ อย่าไปโกรธ อย่าไปหลง ถ้าเรา
ระงับได้ก็เท่ากับเราได้ช�ำระกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่สร้างความทุกข์
สร้างความวุน่ วายใจนัน้ ให้เบาบางลงไป จึงไม่ควรจะรอเพียงแต่วนั พระ
เท่านัน้ ทีเ่ ราจะมาละความโลภ ความโกรธ ความหลง ด้วยการให้ทาน
ด้วยการรักษาศีล ด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรม ด้วยการปฏิบัติธรรม
107

แต่เราควรจะท�ำอยูเ่ รือ่ ยๆ ตลอดเวลา ถ้าเรามีสติดใู จของเราอยูเ่ สมอ
เราจะมีโอกาสได้ช�ำระใจเราอยู่เรื่อยๆ เพราะใจของเรานี้จะสร้างสิ่ง
ที่เป็นมลทิน สิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง คือความโลภ ความโกรธ
ความหลง ของเราอยู่ตลอดเวลา เราก็ต้องพยายามที่จะช�ำระมันด้วย
การศึกษาท�ำความเข้าใจว่าความหลงนี้คืออะไร เพราะความหลงนี้
เป็นเหตุทจี่ ะท�ำให้เราเกิดความโลภ และก็จะท�ำให้เราเกิดความโกรธ
ตามมา ถ้าเรารูว้ า่ ความหลงนีเ้ ป็นอย่างไร แล้วเรารูจ้ กั วิธแี ก้ความหลงได้
ต่อไปเราก็จะไม่มีความโลภ เราก็จะไม่มีความโกรธ
ความหลงนีเ้ ปรียบเหมือนกับความมืดบอด เปรียบเหมือนกับเวลา
ทีเ่ ราอยูใ่ นสถานทีม่ ดื ไม่มแี สงสว่าง เราจะไม่สามารถมองเห็นสิง่ ต่างๆ
ที่มีอยู่ในสถานที่นั้นได้ แต่ถ้าเรามีแสงสว่าง มีไฟฉาย หรือมีเทียน
หรือมีไฟฟ้า พอเราเปิดขึน้ มา เราก็จะเห็นสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นสถานทีน่ นั้ ได้
ฉันใด ใจของเราที่มีความมืดบอดของความหลงครอบง�ำจิตใจก็ต้อง
อาศัยแสงสว่างแห่งธรรมเพือ่ ท�ำให้เราได้เห็นสิง่ ต่างๆ ตามความเป็นจริง
ถ้าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรม คือพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
เราก็จะมองไม่เห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง จะเห็นกลับตาลปัตร
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เวลาเราเห็นอะไรแล้วเกิดความอยากได้
ขึ้นมา เราต้องใช้เหตุผลถามตัวเราเอง
ว่าสิง่ ทีเ่ ราอยากได้นนั้ มีความจ�ำเป็นต่อ
การด�ำรงชีพหรือไม่ ถ้าไม่มคี วามจ�ำเป็น
ก็ไม่ควรที่จะเอามา

เห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงต้อง
แสดงความหลงให้เราเข้าใจว่าคืออะไร ความหลงนั้นท่านทรง

แสดงว่ า คื อ เห็ น สิ่ ง ที่ เ ที่ ย งในสิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ที่ ย ง เห็ น สิ่ ง ที่
เป็นทุกข์วา่ เป็นสุข เห็นสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
ว่าเป็นตัวตน เป็นตัวเราเป็นของเรา เพราะเมื่อเราเห็น
สิ่ ง เหล่ า นี้ อ ย่ า งนี้ ก็ จ ะท� ำ ให้ เ ราเกิ ด ความโลภขึ้ น มา
อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เพราะไม่เห็นความไม่เที่ยงของ
สิ่งต่างๆ ที่เราอยากได้ ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นจะต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงไป จะต้องมีการเสื่อมไป จะต้องมีการ
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สูญเสียไปในทีส
่ ด
ุ เราจะไม่เห็นกัน นีเ่ รียกว่าการเห็นความ
เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยง เวลาเรามองอะไร เราเห็นอะไร เราก็เกิด

ความยินดีอยากจะได้ขึ้นมา เช่น เห็นข้าวของต่างๆ ที่เขาโฆษณาขาย
ตามสื่อต่างๆ พอเราเห็นแล้วเราก็อยากได้ ทั้งๆ ที่เราไม่เคยคิดเลยว่า
เราไม่มสี งิ่ นัน้ เราก็อยูไ่ ด้ ก่อนทีเ่ ราเห็นสิง่ นีเ้ ราก็อยูม่ าได้ มีความสุข
แต่พอเห็นแล้วเกิดความชอบขึน้ มา ก็เกิดความโลภตามมาก็อยากจะได้
แล้วถ้าไม่ได้ก็เกิดความเสียใจ เกิดความโกรธขึ้นมา เช่น อยากจะได้
อะไรแล้วไปขอเงินพ่อแม่ หรือแฟน หรือสามีหรือภรรยา เพื่อจะเอา
ไปซื้อในสิ่งที่ตนอยากจะได้ แต่ไม่ได้ดังใจหมายก็จะเกิดความเสียใจ
เกิดความโกรธขึน้ มา เมือ่ เกิดความโกรธแล้วก็จะพาให้ไปพูดไปท�ำใน
สิ่งที่เสียหายตามมา นี่คือลูกโซ่ที่เกิดจากความหลง

เราจึงต้องพยายามสอนใจเราให้ฉลาด ให้รทู้ นั ความหลง เวลาเรา
เห็นอะไรแล้วเกิดความอยากได้ขนึ้ มา เราต้องใช้เหตุผลถามตัวเราเอง
ว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพหรือไม่ ถ้าไม่มี
ความจ�ำเป็นก็ไม่ควรที่จะเอามา เพราะมันจะไม่ได้ให้ความสุขกับเรา
อย่างแท้จริง มันจะให้ความทุกข์กบั เราในภายหลัง เวลาเราได้มาใหม่ๆ
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เราจะดีอกดีใจ แต่พอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง พอสิ่งนั้นเปลี่ยนไป
หรือเสียไป เราก็เกิดความเสียใจ เกิดความทุกข์ขึ้นมา เช่น เราเห็น
ของชิ้นหนึ่ง เช่น โทรศัพท์มือถือราคาแพงๆ เห็นว่าเขาสามารถ
ท�ำอะไรได้หลายอย่างก็อยากได้ ก็อุตส่าห์เอาเงินที่หามาได้ด้วย
ความยากล�ำบากนีไ้ ปซือ้ มา ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีโทรศัพท์
มือถือนั้นเราก็อยู่ได้ เมื่อก่อนเราก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือเราก็อยู่กันได้
เวลาจะโทรศัพท์ก็เอาเหรียญไปหยอดตามตู้โทรศัพท์สาธารณะต่างๆ
เราก็โทรศัพท์ติดต่อกันได้ แต่พอสมัยนี้มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถ
ท�ำอะไรต่างๆ ได้หลากหลาย พอเห็นแล้วก็เกิดกิเลสเกิดความโลภ
ขึ้นมา ถ้าเราถามตัวเราเองสักหน่อยว่าจ�ำเป็นไหม ถ้าเรามีสติรู้ทัน
ในตอนนัน้ ถ้าเรารูว้ า่ มันไม่จำ� เป็น เราก็ไม่ตอ้ งซือ้ มันมา เมือ่ เราไม่ซอื้ มา
เราก็จะตัดปัญหาทีจ่ ะตามมาได้ ปัญหาทีเ่ กิดจากความห่วง ความกังวล
เวลาเรามีของแพงๆ ไว้ใช้ เราก็ต้องคอยดูแลรักษา ถ้าเกิดเราเผลอ
วางไว้ทงิ้ ไว้ทไี่ หน เราก็จะเกิดความตกใจ เกิดความเสียดายเสียใจขึน้ มา
แล้วยิ่งถ้ามันหายไปก็ยิ่งจะเสียใจใหญ่ ในขณะที่มีมันเราก็ต้องคอย
ดูแลรักษามัน ต้องคอยเฝ้ามัน มันก็เป็นความทุกข์ เพราะมันไม่ได้
เป็นสิง่ ทีเ่ ทีย่ งแท้แน่นอนนัน่ เอง ไม่รวู้ า่ มันจะจากเราไปเมือ่ ไหร่ ไม่รวู้ า่
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ถ้าเราต้องการให้ใจของเรามีความ
ต้องการความอยากให้น้อยลงไป
ให้มีความอิ่มมีความพอมากขึ้นไป
เราต้องเสียสละ

มันจะเสียเมื่อไหร่ แทนที่จะเป็นความสุขก็เลยกลายเป็นความทุกข์
ขึ้นมา แล้วไม่นานสักวันหนึ่งมันก็ต้องเสีย มันก็ต้องจากเราไป มันก็
ไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริง ถ้าเราสอนใจเราเสมอว่าเวลาเราเห็นอะไร
ถามว่ามันดีจริงหรือไม่ ให้ความสุขกับเราจริงหรือไม่ หรือให้ความทุกข์
กับเรามากกว่า มันจะอยู่กับเราเสมอไปหรือเปล่า มันจะเป็นเหมือน
อย่างที่เราซื้อมาตั้งแต่วันแรกหรือเปล่า มันจะเป็นของเราที่แท้จริง
หรือไม่ ถ้าเราถามค�ำถามเหล่านี้แล้ว ก็เท่ากับเราก�ำลังแก้ปัญหาของ
ความหลง พอเราถามแล้วเราก็จะเห็นว่ามันไม่เทีย่ งนะ มันเป็นทุกข์นะ
มันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริง พอเราเห็นอย่างนั้นเราก็จะได้ระงับ
ดับความอยากได้ เก็บเงินไว้ดีกว่า เงินทองที่หามาด้วยความยาก
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ล�ำบาก เก็บไว้ใช้ในสิ่งที่จ�ำเป็นดีกว่า เพราะชีวิตของเรายังต้องอยู่ไป
อีกระยะหนึ่ง เรายังต้องอาศัยสิ่งต่างๆ ที่จ�ำเป็น เช่น ยารักษาโรค
อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ถ้าเราไม่มีเงินทอง เราก็จะล�ำบากล�ำบน
นีค่ อื วิธสี อนใจให้หายจากความหลง เมือ่ หายจากความหลง

แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมีความทุกข์ เราจะได้ไม่มีความโลภ
ทีจ่ ะไปหาสิง่ นัน
้ สิง่ นี้ ไปหาคนนัน
้ คนนีม
้ า เพราะหามาแล้ว
แทนที่ จ ะมี ค วามสุ ข ก็ ก ลั บ กลายเป็ น ความทุ ก ข์ ต ามมา

เช่น เราอยู่คนเดียว เราก็เกิดความหลงคิดว่าถ้ามีคู่ครองแล้วจะท�ำให้
เราอยู่มีความสุข แต่เราไม่เคยคิดว่าความสุขที่มานั้นก็มีความทุกข์
แถมมาด้วย พอเวลาเราได้คคู่ รองแล้ว เราก็ตอ้ งมีความทุกข์กบั คูค่ รอง
ของเรา เราก็อาจจะต้องทะเลาะกันบ้าง มีความเห็นไม่ตรงกันก็ทะเลาะกัน
หรือถ้าเขาจากเราไปกะทันหัน เราก็ตอ้ งเสียอกเสียใจ นีเ่ ป็นความไม่เทีย่ ง
ความไม่ใช่เป็นสมบัติ หรือตัวตน หรือเป็นของๆ เราอย่างแท้จริง และ
ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริง ถ้าเรามีปญ
ั ญาแล้วเราจะอยูค่ นเดียว
ดีกว่า แต่การจะอยูค่ นเดียวได้นนั้ เราก็ตอ้ งมีวธิ ี เพราะการจะอยูค่ นเดียว
ได้นนั้ ก็ตอ้ งมีการท�ำให้ใจของเรานัน้ มีความพอใจ ความพอใจทีจ่ ะเกิดขึน้
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ก็คอื เราต้องให้อาหารใจ เราต้องท�ำความดีตา่ งๆ เพราะการท�ำความดีนี้
จะท�ำให้จิตใจของเรามีความสุขใจ มีความพอใจ เช่น วันนี้ญาติโยม
มาท�ำความดีกัน มาท�ำบุญ มารักษาศีล มาภาวนา นี่คือวิธีที่จะท�ำให้
ใจของเรานี้มีความสุขมีความพอใจที่จะอยู่ตามล�ำพังได้ แต่ถ้าเรา
ไม่ท�ำความดีเลย ใจของเราก็จะถูกความหลงนี้คอยหลอกคอยล่ออยู่
เรื่อยๆ เวลาใดที่เราเผลอรู้ไม่ทัน มันก็จะหลอกให้เราหลงไปอยากได้
สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากได้คนนั้นคนนี้มาเป็นสมบัติ
ดังนั้น เราจึงต้องพยายามท�ำความดีตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรง
สั่งสอนให้เราท�ำกัน คือให้เรามีการให้ทานอยู่อย่างสม�่ำเสมอ เรามี
เงินทองมีของใช้ที่เหลือเฟือที่ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องเก็บไว้ เราก็
น�ำเอาไปแจกจ่ายให้กับผู้อื่น เพราะเมื่อเราท�ำแล้วจะท�ำให้ใจของ
เรามีความสุข มีความอิ่ม มีความพอ แต่ถ้าเราเอาเงินที่มีเหลือใช้นี้
ไปซือ้ ของฟุม่ เฟือย ไปซือ้ ของทีไ่ ม่จำ� เป็น มันก็จะท�ำให้ใจเรามีความหิว
มีความต้องการมากขึ้น แทนที่จะมีความอิ่มกลับมีความอยาก เพราะ
เมื่อซื้ออะไรมาแล้ว ต่อไปก็อยากจะซื้อใหม่อีก ซื้อของมาวันนี้ก็มี
ความสุขมีความดีอกดีใจไปชั่วระยะหนึ่ง แล้วพออีกไม่กี่วันก็เกิด
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อย่าไปเสียดายกับสมบัติข้าวของ
เงินทองต่างๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้
มันไม่มคี ณ
ุ ค่ากับจิตใจ สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า
กับจิตใจก็คือบุญและกุศล

ความอยากจะซื้อของใหม่อีกแล้ว พอเห็นเขาโฆษณาทางสื่อต่างๆ
ก็ อ ยากได้ อี ก เพราะใจนี้ จ ะไม่ ไ ด้ อิ่ ม ไม่ ไ ด้ พ อด้ ว ยการท� ำ ตาม
ความต้องการของใจ ยิ่งท�ำตามความต้องการมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสร้าง
ความต้องการให้มีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ พอได้คืบก็อยากจะได้ศอก
พอได้ศอกก็อยากจะได้วา นีค่ อื ความต้องการของใจเป็นอย่างนี้ มันจะ
ไม่ลดน้อยลงไป แต่จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเราต้องการให้
ใจของเรามีความต้องการความอยากให้น้อยลงไป ให้มีความอิ่ม
มีความพอมากขึน้ ไป เราต้องเสียสละ เราต้องสละสิง่ ทีเ่ รามีอยู่ แทนที่
จะเอาเงินที่เรามีเหลือใช้นี้ไปซื้อของต่างๆ ที่ไม่จ�ำเป็น เราก็เอาไป
ท�ำบุญให้ทาน ถ้าท�ำอย่างนี้เรื่อยๆ แล้ว ใจของเราจะมีความอยาก
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ความต้องการน้อยลงไปเรื่อยๆ จะมีความอิ่มมีความพอมากขึ้นไป
เรือ่ ยๆ เมือ่ มีความอยากความต้องการน้อยลงไป ก็จะท�ำให้เราอยูอ่ ย่าง
สบาย ไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาสิ่งต่างๆ มา ทุกวันนี้เราล�ำบากล�ำบนกัน
ก็เพราะความต้องการที่ไม่มีขอบไม่มีเขตนั่นเอง
ความจริงพวกเราทุกคนนี้มีสิ่งต่างๆ ที่พอเพียงกัน
อยู่แล้ว เราอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องไปดิ้นรนหาสิ่งต่างๆ
มาบ�ำรุงบ�ำเรอใจของเรา แต่เราท�ำไม่ได้กเ็ พราะว่าเราไม่คอย
ดูแลใจของเราด้วยการให้อาหารใจ ก็คอ
ื การท�ำบุญให้ทาน
นี้เอง แทนที่เราจะเอาเงินที่มีเหลืออยู่นี้มาท�ำบุญให้ทาน
เพือ
่ ให้ใจของเรามีความสุข มีความอิม
่ มีความพอ เรากลับ
ไปใช้ในสิ่งที่ท�ำให้เกิดความอยากความต้องการเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น เช่น ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ หรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ

ไปเทีย่ วทีน่ นั่ ไปเทีย่ วทีน่ ี่ พอไปเทีย่ วเสร็จแล้วกลับมาก็อยากจะออกไป
เที่ยวอีก อยู่ไม่ติดบ้าน เพราะว่าใจนี้มันติดกับการเที่ยว เป็นเหมือน
ยาเสพติด หรือบุหรี่ หรือสุรายาเมา สิง่ ต่างๆ เหล่านีม้ นั ไม่มคี วามจ�ำเป็น
ต่อชีวติ ของเรา มันไม่ได้ให้ความสุขกับเรา แต่ความหลงมันหลอกให้เรา
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ไปติดเข้า พอติดแล้วก็เลิกยาก ติดบุหรีแ่ ล้วพอจะเลิกก็เลิกยาก ติดสุรา
แล้วจะเลิกก็เลิกยาก ยิง่ ถ้าไปติดยาเสพติดก็ยงิ่ เลิกยากใหญ่ เช่นเดียวกับ
การติดการใช้เงินทองแบบสุรยุ่ สุรา่ ย ใช้แบบฟุม่ เฟือย ใช้แบบไม่มเี หตุ
ไม่มีผล ใช้กับการไปเที่ยวก็ดี กับการซื้อข้าวของต่างๆ ที่ไม่จ�ำเป็นก็ดี
เมือ่ ใช้แล้วก็จะติดเป็นนิสยั พอวันไหนไม่ได้ใช้กจ็ ะรูส้ กึ อึดอัดใจ หงุดหงิดใจ
ไม่สบายใจ ก็ตอ้ งใช้ไปอยูเ่ รือ่ ยๆ จนเงินทองไม่พอใช้ เมือ่ ไม่พอใช้แล้ว
ก็จะเดือดร้อน เพราะความหงุดหงิดใจ ความไม่สบายใจก็ยงั ไม่หมดไป
แต่กลับมีมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนต้องท�ำให้เรานี้จะต้องไปดิ้นรน
ขวนขวายหาเงินหาทองมาด้วยวิธีการต่างๆ วิธีที่สุจริตก็ไม่เป็นไร
ก็ปลอดภัย แต่ถา้ ไปหาด้วยวิธที ที่ จุ ริตก็จะมีปญ
ั หาตามมาอีกมากมาย
จนในที่สุดอาจจะแก้ไม่ได้ บางทีอาจจะต้องไปติดคุกติดตะราง ไปถูก
เขาจับไปประหารชีวติ ก็ได้ ทัง้ หมดนีเ้ พราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารกับใจ
ไม่ได้สร้างความพอความอิ่มให้กับใจ
ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราหมั่นท�ำบุญให้ทานกัน
อยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ เพราะเมือ่ เราท�ำบุญแล้ว ใจของเราก็จะมีความสุข
มีความสบาย อย่าไปเสียดายกับสมบัตขิ า้ วของเงินทองต่างๆ สิง่ ต่างๆ
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การท�ำจิตใจให้สงบด้วยการนัง่ ท�ำสมาธิ
ด้ ว ยการเจริ ญ วิ ป ั ส สนา การกระท� ำ
ทั้ ง สองชนิ ด นี้ จ ะท� ำ ให้ จิ ต ใจของเรา
นั้นมีความสุข มีความอิ่ม มีความพอ
ไปตลอด ไม่มวี นั เสือ่ มคลาย

เหล่านี้มันไม่มีคุณค่ากับจิตใจ สิ่งที่มีคุณค่ากับจิตใจก็คือบุญและกุศล
ถ้าเราเอาสิ่งที่ไม่มีคุณค่านี้มาท�ำบุญให้ทาน มันก็กลายเป็นบุญ
เป็นกุศลขึ้นมา เป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมา ท�ำให้ใจของเรามีความสุข
มีความอิ่มมีความพอ ท�ำให้เราไม่ต้องไปดิ้นรนไปท�ำในสิ่งที่เสียหาย
ท�ำให้เรามีศีลขึ้นมา ท�ำให้เราเป็นคนดีขึ้นมา แล้วก็ท�ำให้เราเป็นคน
ทีม่ จี ติ ใจทีส่ งู คือมีความเมตตากรุณา ไม่ชอบเบียดเบียนผูอ้ นื่ ไม่ชอบ
ท�ำร้ายผูอ้ นื่ เพราะจิตใจทีม่ แี ต่จะให้นนั้ จะเห็นโทษของการเบียดเบียน
ว่าจะท�ำให้จิตใจนั้นวุ่นวาย จะท�ำให้ทุกข์ จะท�ำให้ไม่สบายใจ คนที่ให้
อย่างสม�่ำเสมอแล้วจิตใจจะเป็นอย่างนั้น จะเห็นความสุขที่แท้จริงว่า
ไม่ได้อยูท่ ไี่ หน แต่อยูท่ ใี่ จของเรา ไม่ได้อยูท่ เี่ งินทอง ไม่ได้อยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง
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ยศถาบรรดาศักดิ์ ไม่ได้อยูท่ คี่ ำ� สรรเสริญเยินยอ ไม่ได้อยูก่ บั รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะต่างๆ แต่อยู่ที่ใจของเราที่ได้รับการดูแลรักษา
ด้วยการท�ำบุญให้ทาน ด้วยการรักษาศีล แล้วก็จะท�ำให้เรานัน้ อยากจะ
ให้ใจของเรามีความสุขความสงบมากยิง่ ขึน้ เราก็จะเห็นความส�ำคัญของ
การภาวนา คือการท�ำจิตใจให้สงบด้วยการนัง่ ท�ำสมาธิ ด้วยการเจริญ
วิปัสสนา เพราะการกระท�ำทั้งสองชนิดนี้จะท�ำให้จิตใจของเรานั้น
มีความสุข มีความอิ่ม มีความพอไปตลอด ไม่มีวันเสื่อมคลาย
การท�ำบุญให้ทาน การรักษาศีล ให้ความสุขความสงบ
กับใจได้เป็นระยะๆ แต่ถา้ เราไม่ทำ� อย่างต่อเนือ
่ ง เดีย
๋ วมัน
ก็จะเสือ
่ มหายไปได้ แต่ถา้ เราได้ภาวนาท�ำจิตใจให้สงบ และ
เจริญวิปัสสนาท�ำให้ใจของเราฉลาดรู้ทันความหลงจน
เราสามารถก�ำจัดความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจได้
ความโลภ ความโกรธ ก็จะไม่มต
ี ามมา ใจก็จะมีแต่ความอิม
่
มีแต่ความพอ มีแต่ความสุขไปตลอด นีค่ อื เหตุผลทีพ่ ระพุทธเจ้า

ได้ทรงมอบภารกิจให้กบั พวกเราได้ปฏิบตั กิ นั เริม่ ต้นตัง้ แต่การท�ำบุญ
ให้ทาน การรักษาศีล การปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา ฟังเทศน์
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ฟังธรรม เพือ่ เป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะสร้างความสุข สร้างความอิม่ สร้างความพอ
ให้กับจิตใจของเรา เพราะเมื่อเรามีความสุข ความอิ่ม ความพอแล้ว
เราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนอีกต่อไป เราไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวไปท�ำบาป
ท�ำกรรมกับใครอีกต่อไป และไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมอีกต่อไป ชีวิต
ของเราจะมีความสุขไปตลอดอนันตกาล
จึ ง ขอให้ ท ่ า นทั้ ง หลายเห็ น ความส� ำ คั ญ ต่ อ การมาวั ด อย่ า ง
สม�่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นวันพระก็ดี หรือวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ดี ขอให้ได้
มาบ�ำเพ็ญอยูเ่ รือ่ ยๆ เพือ่ ช�ำระความโลภ ความโกรธ ความหลง เพือ่ ท�ำ
จิตใจให้มคี วามสุข มีความอิม่ มีความพอ ซึง่ เป็นสิง่ ทีพ่ วกเราทัง้ หลาย
ปรารถนากัน เพียงแต่เราไม่รู้วิธีเท่านั้นเอง เพราะเราถูกความหลง
หลอกให้ไปท�ำตรงกันข้ามกับสิง่ ทีเ่ ราควรจะท�ำ แทนทีจ่ ะสร้างความอิม่
ความพอให้กบั เรา เรากลับไปสร้างความหิว ความอยาก ความต้องการ
ให้กบั ใจของเรา ดังนัน้ ขอให้เราเชือ่ พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
และน�ำไปปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ แล้วชีวติ ของเราจะมีแต่ความสุขและ
ความเจริญโดยถ่ายเดียว
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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ธรรมะในศาลา

๒๗
บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
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บุคคลที่เป็นบุคคลที่ควรบูชานั้น
ก็คือบุคคลที่ท�ำประโยชน์ให้กับสังคมให้กบั โลกนัน่ เอง
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

วันนี้เป็นวันส�ำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งในชีวิตจิตใจของชาวไทย
ทั้งปวง เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ผูท้ รงปกครองแผ่นดินด้วยธรรมอันเลิศอันประเสริฐของ
พระพุทธเจ้า และเป็นปีที่ส�ำคัญเพราะได้ทรงพระเจริญพระชนมายุ
ครบ ๘๐ พรรษา พวกเราชาวไทยทัง้ หลายทีม่ คี วามจงรักภักดี มีความ
เลื่อมใสศรัทธาในพระบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จึงได้มาร่วมกันประกอบคุณงามความดีเป็นการถวายเป็นพระราชสักการะ เป็นการถวายพระพร ด้วยการสวดสรรเสริญพระบารมีด้วย
การกราบไหว้ และด้วยการประพฤติดี ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ซึง่ เป็นการ
บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาอย่างยิ่ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแก่พวกเราทั้งหลาย
ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้วา่ ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมัง
คะละมุตตะมัง การบูชาบุคคลทีส่ มควรแก่การบูชา เป็นมงคลอย่างยิง่
แก่ชวี ติ บุคคลทีเ่ ป็นบุคคลทีค่ วรบูชานัน้ ก็คอื บุคคลทีท่ ำ� ประโยชน์ให้กบั
สังคมให้กบั โลกนัน่ เอง เช่น พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทีพ่ วกเรากราบไหว้บชู า หรือพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย และพระมหากษัตริย์
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พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจ้าที่พวกเรากราบไหว้
บู ช า หรื อ พระอรหั น ตสาวก
ทั้งหลาย และพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงธรรม และครูบาอาจารย์
พ่ อ แม่ ที่ มี พ ระคุ ณ ทั้ ง หลาย
เหล่านี้ เป็นบุคคลที่เราพึงบูชา
อยู ่ เ สมอด้ ว ยอามิ ส บู ช าและ
ปฏิบัติบูชา

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ผู้ทรงธรรม และครูบาอาจารย์ พ่อแม่ ที่มีพระคุณทั้งหลายเหล่านี้
เป็นบุคคลที่เราพึงบูชาอยู่เสมอด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา
อามิสบูชา ก็คือการบูชาด้วยการกราบไหว้ด้วยเครื่องสักการะ
ต่างๆ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน ปฏิบัติบูชา ก็คือการประพฤติตนให้อยู่
ในโอวาทของท่านและให้ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี ให้อยู่ร่วมกันด้วย
ความรัก ด้วยความสามัคคีกัน นี่คือการบูชาที่แท้จริง อยู่ที่

ปฏิบต
ั บ
ิ ชู า เพราะการกราบไหว้บชู าด้วยเครือ
่ งสักการะต่างๆ
นั้นยังไม่เกิดประโยชน์เต็มที่ ไม่เหมือนกับการปฏิบัติบูชา
ประพฤติตนให้เป็นคนดี ให้อยู่ในสังคมด้วยความรักด้วย
ความสามั ค คี เพื่ อ สั ง คมของเราจะได้ อ ยู ่ อ ย่ า งร่ ม เย็ น
เป็นสุข

การที่เรามีผู้น�ำที่ดี เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้นก็เป็น
เหมือนกับมีคนขับรถที่ดี ถ้าเรามีคนขับรถที่ดีก็จะสามารถขับรถ
ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเรามี
คนขับรถไม่ดีก็อาจจะไปอย่างทุลักทุเลและอาจจะหลงทาง ไปไม่ถึง
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ในอดีตทีม่ สี งครามโลก
ก็ เ ป็ น เพราะมี ผู ้ น� ำ ที่
ไม่ดีนั่นเอง เป็นผู้น�ำ
ทีไ่ ม่มศี ลี ธรรม
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จุ ด หมายปลายทางที่ เ ราต้ อ งการจะไปกั น หรื อ ไม่ เ ช่ น นั้ น ก็ อ าจ
จะประสบกับอุบัติเหตุต่างๆ กลางทาง ท�ำให้ต้องเกิดความเสียหาย
เกิดการเสียชีวิตไปได้ นี่คือตัวอย่างของผู้น�ำที่ดีและผู้น�ำที่ไม่ดี ถ้ามี

ผู ้ น� ำ ที่ ดี ก็ จ ะพาให้ ป ระเทศชาติ อ ยู ่ อ ย่ า งร่ ม เย็ น เป็ น สุ ข
เจริญก้าวหน้า ไม่มป
ี ญ
ั หา ไม่มเี รือ
่ งราวต่างๆ มาคอยท�ำลาย
ประชาชน ถ้ามีผน
ู้ ำ� ไม่ดี บ้านเมืองก็จะวุน
่ วาย จะเดือดร้อน
จะมีแต่การท�ำร้ายท�ำลายกัน ดังที่เราเห็นกันอยู่เนืองๆ
ในประเทศที่มีผู้น�ำไม่ดี มีการเข่นฆ่าประชาชนของตนเอง
นับจ�ำนวนเป็นแสนเป็นล้านได้ หรือไม่เช่นนัน
้ ก็ไปสร้างเหตุ
ท�ำให้ผู้อื่นต้องมาเข่นฆ่าประชาชนของตน เช่น ในอดีต

ทีม่ สี งครามโลกก็เป็นเพราะมีผนู้ ำ� ไม่ดนี นั่ เอง เป็นผูน้ ำ� ทีไ่ ม่มศี ลี ธรรม
จะคิดแต่เอาการท�ำร้ายกันเป็นการตัดสินปัญหา แล้วก็ทำ� ให้ประชาชน
และประเทศชาติทั้งของประเทศตนเองและประเทศผู้อื่นนั้นต้อง
เสียชีวติ ล้มตายไปเป็นจ�ำนวนมาก แต่ประเทศไทยของเรานีต้ งั้ แต่อดีต
มาจนถึงปัจจุบัน มีกษัตริย์ที่ทรงธรรม คือมีความเคารพในพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ตัง้ อยูใ่ นศีลธรรม คือไม่เบียดเบียน ไม่ทำ� ร้าย
ผู้อื่น ยกเว้นในกรณีจ�ำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวป้องกันประเทศชาติ
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เท่านั้น แต่จะไม่รุกรานไม่ไปท�ำศึกสงครามเพื่อให้ได้มาซึ่งดินแดน
หรือทรัพย์สมบัติต่างๆ ประเทศไทยจึงอยู่มาได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข
มาตลอด ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆ ในโลก เกิดสงครามโลก
ถึง ๒ ครัง้ ด้วยกัน และมีสงครามรอบประเทศ แต่ประเทศไทยของเรา
ก็อยูก่ นั มาได้อย่างสงบสุข นีเ่ ป็นเพราะว่าเรามีผนู้ ำ� ทีด่ นี นั่ เอง เป็นผูน้ ำ�
ทีม่ ปี ญ
ั ญา คือเป็นผูไ้ ด้ศกึ ษาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า และได้
น�ำเอาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้านีม้ าใช้ในการปกครองประเทศ
จึงท�ำให้ประเทศของเรานั้นอยู่กันอย่างสุขอย่างสบาย ไม่มีปัญหา
มากมายเหมือนกับประเทศอื่นๆ ไม่มีการล้มตายไปเป็นจ�ำนวนหมื่น
จ�ำนวนแสน นีค่ อื บารมีของพระเจ้าอยูห่ วั ทุกๆ พระองค์ทไี่ ด้ทรงปกครอง
ประเทศชาติมาจนมาถึงปัจจุบันนี้ พวกเราที่เป็นเหมือนกับลูกหลาน
ของท่าน เราก็สำ� นึกในพระคุณอันยิง่ ใหญ่นี้ จึงได้นอ้ มเอาพระด�ำรัสต่างๆ
ที่ได้ทรงตรัสสอนให้ประชาชนไว้น�ำไปปฏิบัติ เพื่อจะท�ำให้เราอยู่กัน
อย่างเจริญรุ่งเรือง อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข
วันนี้เราเห็นว่าเป็นวันส�ำคัญ เราจึงได้สละเวลาของเรานี้มา
บ�ำเพ็ญคุณ มาบ�ำเพ็ญประโยชน์ มาท�ำบุญ มาสร้างกุศล แล้วก็ถวายเป็น
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ผู้น�ำที่มีปัญญา
คื อ เ ป ็ น ผู ้ ไ ด ้ ศึ ก ษ า
พระธรรมค� ำ สอนของ
พระพุทธเจ้านี้และได้น�ำ
เอาพระธรรมค� ำ สอน
ของพระพุทธเจ้านี้มาใช้
ในการปกครองประเทศ

ราชสักการะ เพือ่ ให้พระองค์ได้ทรงอยูเ่ ป็นมิง่ ขวัญ เป็นทีพ่ งึ่ เป็นผูน้ ำ�
แก่พวกเราไปเป็นเวลาอันยาวนาน การกระท�ำของเรานีจ้ ะท�ำให้พระองค์
ทรงมีพระก�ำลังใจที่จะอยู่เพื่อน�ำพาประเทศให้อยู่ไปอย่างร่มเย็น
เป็นสุขเท่าที่จะสามารถท�ำได้ ดังนั้น ขอให้พวกเราจงส�ำนึก

ในพระราชด� ำ รั ส ที่ ท รงตรั ส สอนพวกเราให้ เ รารั ก กั น
สามัคคีกน
ั ช่วยเหลือกัน อย่ามองว่าเราเป็นคนต่างจากกัน
หมายความว่าให้มองว่าเราเป็นเหมือนพี่น้องกัน ไม่ได้
เป็นคนมาจากคนละทิศคนละทาง ประเทศของเราก็เป็น
เหมือนบ้านของเรา เรามาเกิดในประเทศนี้ คนไทยทุกคน
ก็ เ ป็ น เหมื อ นพี่ เ ป็ น เหมื อ นน้ อ งกั น เราควรที่ จ ะรั ก กั น
สามัคคีกน
ั ช่วยเหลือกัน มีปญ
ั หาอะไรก็ขอให้เราพูดคุยกัน
ท�ำความเข้าใจกัน ถ้าไม่เข้าใจกันก็ต่างคนก็ต่างสงบ คือ
ให้สงวนความต่างเอาไว้ อย่าเอาความต่างมาเป็นเหตุ
ให้เป็นปัญหา ให้เป็นความแตกแยก เช่น คนสองคน คนหนึ่ง

อยากจะรับประทานอาหารไทย อีกคนอยากจะรับประทานอาหารฝรัง่
ก็ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องทะเลาะกัน ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องฆ่ากัน หรือบังคับ
ให้อีกคนหนึ่งนั้นรับประทานอาหารตามที่เราต้องการจะรับประทาน
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ขอให้เราเคารพ
ในสิ ท ธิ์ ข องกั น และกั น
ในสิทธิเสรีภาพทีจ่ ะมีความ
รู้สึกนึกคิดต่างกัน แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องเคารพ
ในสิทธิเสรีภาพของผูอ้ นื่

เขาชอบรับประทานอย่างนั้นก็ให้เขารับประทานอย่างนั้นไป เราชอบ
รับประทานอย่างนี้เราก็รับประทานอย่างนี้ไป ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องมา
ทะเลาะวิวาทกัน ขอให้เราเคารพในสิทธิข์ องกันและกัน ในสิทธิเสรีภาพ
ที่จะมีความรู้สึกนึกคิดต่างกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเคารพใน
สิทธิเสรีภาพของผู้อื่น คือไม่ว่าเราจะท�ำอะไรก็ตามที่เราชอบ ขอให้
เราท�ำโดยทีไ่ ม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ นื่ ไม่สร้างความวุน่ วาย
สร้างปัญหา สร้างความทุกข์ ให้กับผู้อื่น เช่น เราชอบดื่มสุรายาเมา
ก็ขอให้ดื่มที่บ้าน ดื่มที่บ้านแล้วก็มัดตัวเองไว้กับเตียงนอน พอดื่มไป
จนเมาไม่ได้สติกจ็ ะได้ขนึ้ เตียงนอนไปได้ จะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ผู้อื่น อย่าไปดื่มที่นอกบ้านแล้วต้องขับรถกลับบ้าน เพราะเมื่อ
เมาสุราแล้ว เวลาขับรถกลับบ้านก็จะไม่สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย
ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุท�ำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเสียหายถึงกับชีวิตก็มี
มาเป็นจ�ำนวนมากแล้ว นีค่ อื ความหมายของการเคารพในความต่างกัน
ใครอยากจะกินเหล้าก็กินไป ถ้าไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
แต่ถ้าอยากจะท�ำให้ตัวเองดีขึ้น ไม่เป็นทาสของพิษสุรา ก็ไม่ควรที่
จะไปดื่มสุรา เพราะการดื่มสุรานี้มันไม่มีประโยชน์อะไร มีแต่สร้าง
ความเสียหาย เสียทั้งทรัพย์ เสียทั้งสุขภาพ เสียทั้งเวลา และเสียทั้ง
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ความปลอดภัยของผู้อื่น ถ้าเราเลิกสุราได้ เราก็จะได้ประหยัดทรัพย์
เราจะได้มีเวลาท�ำความดี เราจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง นี่คือ
ความหมายของการด�ำรงอยู่ในสังคม ทุกคนนั้นมีสิทธิเสรีภาพที่จะอยู่
จะท�ำอะไรก็ได้ แต่ตอ้ งอยูใ่ นกรอบของกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม
คือไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กบั ผูอ้ นื่ เท่านัน้ เอง
ดังนั้น ถ้าพวกเรามีธรรมะค�ำสอนของพระพุทธเจ้า

และน้อมเอามาปฏิบต
ั แิ ล้ว เราจะอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข
ท่ามกลางความรูส้ กึ นึกคิดทีม
่ ค
ี วามแตกต่างกัน ความแตกต่าง
กั น นี้ ไ ม่ จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งเป็ น เหตุ ใ ห้ พ วกเราต้ อ งมาเกิ ด
ความแตกสามัคคี เกิดการเกลียดแค้นโกรธแค้นกัน ขอให้
เราเคารพความต่างของกันและกัน คนหนึง่ ชอบสีแดงก็ให้
เขาชอบสีแดง คนหนึ่งชอบสีเหลืองก็ให้เขาชอบสีเหลือง
ไม่ จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งไปเกลี ย ดชั ง คนที่ เ ขาไม่ ช อบสี เ ดี ย ว
กับเรา หรือมีการกระท�ำที่ไม่เหมือนเรา เป็นต้น ถ้าเรามี
ความเห็นอกเห็นใจกัน เราก็จะสามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่าง
ร่มเย็นเป็นสุข เมื่อเราไม่ทะเลาะวิวาทกัน ปัญหาต่างๆ
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ทุกคนนัน้ มีสทิ ธิเสรีภาพ
ที่ จ ะอยู ่ จ ะท� ำ อะไรก็ ไ ด้
แต่ต้องอยู่ในกรอบของ
กฎหมายและศีลธรรม
อันดีงาม
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ก็จะไม่มีตามมา ทุกข์ภัยต่างๆ ก็จะไม่มีตามมา จะมีแต่
ความสงบสุข มีแต่ความเจริญโดยถ่ายเดียว แล้วเราจะ
อยูก
่ น
ั ได้อย่างปลอดภัย เวลามีภย
ั คุกคามมา พวกเราก็พร้อม
ทีจ่ ะร่วมใจกันต่อสูก้ บ
ั ภัยต่างๆ ทีม
่ าคุกคามได้ เราก็จะสามารถ
ด�ำเนินชีวิตไปได้อย่างปลอดภัย

ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ก็เพราะเรามีผนู้ ำ� ทีด่ เี ป็นตัวอย่างให้เราได้นำ� ไปปฏิบตั ิ
ถ้าเรามีผู้น�ำที่ไม่ดี เราก็จะปฏิบัติตามผู้น�ำที่ไม่ดี เช่น ถ้ามีผู้น�ำที่

เห็นแก่ตวั ไม่ค�ำนึงถึงประโยชน์สุขของผู้อื่น ทุกคนก็จะ
เป็ นอย่ า งนั้นเหมือนกัน ก็จะมี ค วามเห็ น แก่ ตัวและจะ
ไม่เห็นความส�ำคัญ ไม่เห็นประโยชน์สุขของผู้อื่นเท่ากับ
ประโยชน์สุขของตน ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเกิดการแก่งแย่งชิงดี

เกิดการเข่นฆ่ากันท�ำลายกัน ดังที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ในประเทศที่ขาด
ผู้น�ำที่ดี ขาดธรรมะปกครองประชาชน ก็จะมีแต่การเข่นฆ่ากันทุกวัน
เปิดข่าว ฟังข่าว อ่านหนังสือพิมพ์ ก็จะมีการฆ่ากันอยู่เสมอ นี่ก็ไม่ได้
มาจากอะไร มาจากการขาดผู้น�ำที่ดีนั่นเอง ผู้น�ำที่ดีนั้นจึงเป็นบุคคล
ที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นเหมือนกับคนขับรถนั่นเอง ถ้าคนขับรถ
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ผู ้ น� ำ ที่ ดี นั้ น จึ ง เป็ น บุ ค คล
ทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ เพราะเป็น
เหมื อ นกั บ คนขั บ รถนั่ น เอง
ถ้าคนขับรถไม่เมา มีสติครบ
ถ้วนบริบรู ณ์ มีความสามารถ
ในการขับรถ รูจ้ กั ทางทีจ่ ะไป
ก็จะพาไปได้อย่างปลอดภัย
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ไม่เมา มีสติครบถ้วนบริบูรณ์ มีความสามารถในการขับรถ รู้จัก
ทางที่จะไป ก็จะพาให้ไปได้อย่างปลอดภัย ไปถึงจุดหมายปลายทาง
ได้อย่างรวดเร็วโดยสวัสดิภาพ ถ้าผู้ขับเป็นคนเมาสุรา ไม่รู้จักทาง
ขับรถไม่เป็น ก็จะไปไม่ถึงไหน จะต้องลงไปข้างคูข้างคลองที่ไหน
สักแห่งอย่างแน่นอน นี่แหละคือตัวอย่างของผู้น�ำที่ดีและไม่ดีเป็น
อย่างนี้
พวกเราถือว่าโชคดีได้มาเกิดในประเทศที่มีผู้น�ำที่ดี
เราได้รับประโยชน์จากท่าน เราก็ควรที่จะตอบแทนท่าน
ด้วยการน้อมเอาพระด�ำรัสของท่านนี้มาประพฤติปฏิบัติ
ที่ทรงตรัสให้รู้รักสามัคคี ขอให้พวกเรารักกัน มีความ
เมตตาต่อกัน สามัคคีกัน ให้อภัยต่อกัน อย่าไปคิดว่า
เป็นคนอืน
่ ขอให้คด
ิ ว่าเราเป็นเหมือนพีเ่ ป็นเหมือนน้องกัน
แล้วเราจะอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข ปลอดภัยจาก
ปัญหาต่างๆ
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จึงขอฝากเรื่องของการบูชาผู้สมควรแก่การบูชา ด้วยอามิสบูชา
และด้วยปฏิบตั บิ ชู านี้ ให้ทา่ นได้นอ้ มน�ำเอาไปพินจิ พิจารณาและปฏิบตั ิ
และถวายเป็นพระราชสักการะถวายพระพรให้แก่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ให้ทรงมีพระชนมายุอยูย่ งิ่ ยาวนาน เป็นทีพ่ งึ่ เป็นร่มโพธิ์
ร่มไทรของพวกเราไปได้เป็นเวลาอันยาวนานต่อไป การแสดงก็เห็นว่า
สมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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ธรรมะในศาลา

๒๘
คิดดี พูดดี ทำ�ดี
๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
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ใจที่คิดดีแล้วก็สั่งให้ร่างกายพูดดีท�ำดี
ผลก็ปรากฏขึ้นมาในใจ
คือมีความสุขใจ อิ่มเอิบใจ มีความภูมิใจ มีความพอใจ
นี่คือใจเป็นผู้รับผล ใจเป็นผู้กระท�ำ ร่างกายไม่ได้รับผลอะไร
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติศาสนกิจ
ทีพ่ ระบรมศาสดาได้ทรงสอนให้มาปฏิบตั กิ นั เพราะเห็นว่าเวลาของเรา
มีนอ้ ยลงไปเรือ่ ยๆ และจะหมดไปได้ในเวลาทีไ่ ม่นานส�ำหรับบางท่าน
และนานหน่อยส�ำหรับบางท่าน แต่เวลานีเ้ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถย้อนกลับ
ไปได้ คือเมือ่ มาแล้วมันก็ผา่ นไป ถ้าเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เราก็ได้
รับประโยชน์ ถ้าเราปล่อยเวลาให้ผ่านไป เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์
จากเวลา และจากการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะมนุษย์นี้เป็น
ภพเดียวในบรรดาภพชาติทั้งหลายที่จะสามารถตักตวงประโยชน์
ได้สงู สุด ภพอืน่ ๆ นัน้ เป็นทีไ่ ปรับผลของบุญหรือกรรมทีไ่ ด้สะสมไว้ใน
ภพของมนุษย์ มีภพมนุษย์เท่านั้นที่มีทั้งการใช้บุญใช้กรรมและมีการ
สร้างบุญสร้างกรรม อยู่ที่ว่าจะมีความเห็นอย่างไร ถ้ามีความเห็นว่า
บาปไม่มี บุญไม่มี นรกไม่มี สวรรค์ไม่มี การเวียนว่ายตายเกิดไม่มี
ก็จะท�ำบาปท�ำกรรมมากกว่าท�ำบุญ เพราะจะท�ำบาปท�ำกรรมให้ได้ใน
สิ่งที่ตนปรารถนาง่ายกว่าการไม่ท�ำบาปท�ำกรรม เช่น อยากจะได้
สมบัติข้าวของเงินทอง ถ้าจะมาหาด้วยความสุจริต ไม่ผิดศีลผิดธรรม
ย่อมยากกว่าการหาด้วยวิธีทุจริต ด้วยการไปฉ้อโกง ไปลักขโมย
ไปโกหกหลอกลวง
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ดังนัน้ โลกเราจึงมีคนทีท่ ำ� บาปท�ำกรรมกันอยูม่ าตลอด เพราะมี
ความเห็นทีไ่ ม่ถกู ต้องนัน่ เอง คือเห็นว่าตายแล้วสูญ ตายแล้วก็ไม่จำ� เป็น
ทีจ่ ะต้องไปใช้บาปอีกต่อไป เพราะเมือ่ ร่างกายตายไปแล้วทุกอย่างก็จบ
แต่เขาไม่เห็นอีกส่วนหนึง่ ของชีวติ ของเขาคือจิตใจ จิตใจนีไ้ ม่ได้ตายไป
กับร่างกาย จิตใจไปสูภ่ พใหม่ชาติใหม่ ไปตามบุญตามกรรมทีไ่ ด้ทำ� เอาไว้
ถ้าท�ำบุญก็ได้ไปรับผลของบุญในสวรรค์ เป็นเทพบ้าง เป็นพรหมบ้าง
หรือได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าท�ำบาปก็ต้องไปใช้กรรม ไปเกิดเป็น
เดรัจฉาน ไปตกนรก เป็นต้น นี่เป็นสิ่งที่คนที่มีความเห็นผิดเป็นชอบ
มองไม่เห็น เพราะไม่สามารถมองเห็นใจของตนเองได้ ใจนี้เป็น
นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อได้ ตาเนื้อเห็นได้เพียงแต่
ร่างกาย
ดังนัน้ คนทีไ่ ม่มปี ญ
ั ญาจึงคิดว่าชีวติ ก็คอื ร่างกายนี้ เมือ่ ร่างกายนี้
ตายไปชีวติ ก็จบ ไม่มผี ลอืน่ ทีจ่ ะต้องไปใช้อกี ต่อไป ไปรับผลอีกต่อไป
แต่นานๆ จะมีคนที่มีปัญญา มีตาที่แหลมคม มีตาที่สามารถมองเห็น
นามธรรมได้ เช่น พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้มาปรากฏในโลกนี้ ได้มา
ตรัสรู้ ได้เห็นถึงความจริงของชีวติ เราทีป่ ระกอบขึน้ ด้วย ๒ ส่วนด้วยกัน
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อบาย ที่อยู่ของผู้ที่ท�ำบาปทั้งหลาย
ที่ใช้กรรมของผู้ที่ท�ำบาปท�ำกรรม
ทัง้ หลาย เช่น ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้าง
หรือไปตกนรก

คือกายและใจ เห็นว่ากายนีไ้ ม่ใช่เป็นตัวทีม่ สี าระส�ำคัญอย่างไร ตัวทีม่ ี
สาระส�ำคัญก็คอื ใจ เพราะการกระท�ำทัง้ หมดนัน้ มีใจเป็นผูร้ เิ ริม่ มีใจ
เป็นผูส้ งั่ การ และก็มใี จเป็นผูร้ บั ผลของการกระท�ำทัง้ ในปัจจุบนั และ
ในอนาคต คือภพชาติทจี่ ะตามมาต่อไป ในปัจจุบนั เวลาใจคิดดีกพ็ ดู ดี
ท�ำดี ก็ท�ำให้เกิดมีความสุขใจปรากฏขึ้นมา เช่น วันนี้ญาติโยมคิดดี
พูดดี ท�ำดี คิดว่าจะมาท�ำบุญ ก็เลยชวนเพื่อนฝูง ญาติสนิทมิตรสหาย
ลูกหลานมาท�ำบุญ ไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆ แล้วก็น�ำเอามาถวายพระ
เมื่อท�ำแล้วจิตใจก็มีความสุข มีความอิ่ม มีความพอใจ นี่เป็นผลที่เกิด
จากความคิดของใจทีค่ ดิ ดีแล้วก็สงั่ ให้รา่ งกายพูดดีทำ� ดี เมือ่ ได้ทำ� แล้ว
ผลก็ปรากฏขึ้นมาในใจ คือมีความสุขใจ อิ่มเอิบใจ มีความภูมิใจ
มีความพอใจ นี่คือใจเป็นผู้รับผล ใจเป็นผู้กระท�ำ ร่างกายไม่ได้รับผล
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อะไรจากการกระท�ำอันนี้ ร่างกายนัน้ ก็ยงั เป็นเหมือนเดิมอยู่ ไม่ได้ดขี นึ้
หรือเลวลงแต่อย่างใดจากการกระท�ำของใจ
ถ้ามีความเห็นไม่ถูก คิดผิด คิดไม่ดี เช่น คิดว่าไปเล่นการพนัน
ไปเที่ยว หรือไปท�ำบาปท�ำกรรม เช่น ไปยิงนกตกปลา เมื่อคิดอย่างนี้
ก็จะพูดไม่ดี ก็จะชวนให้คนอื่นไปท�ำบาปท�ำกรรม ไปเที่ยวไปเล่น
การพนัน หรือไปเสพสุรายาเมากับตน แล้วก็ไปกระท�ำที่ท�ำให้เกิด
ความไม่สบายใจขึ้นมาในภายหลัง ในขณะที่ได้เที่ยวได้ท�ำนั้นก็มี
ความสนุกสนานเฮฮา แต่พอหลังจากนั้นแล้วก็มีความรู้สึกอ้างว้าง
เปล่าเปลีย่ ว มีความอยาก มีความต้องการทีจ่ ะท�ำอะไรต่างๆ อีก นีค่ อื
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการกระท�ำทีม่ คี วามคิดผิดพาไป คิดให้ทำ� ไม่ดี แล้วถ้า
ไปท�ำบาปท�ำกรรมไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ก็จะเกิดความ
ไม่สบายอกไม่สบายใจตามมา นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่วนผล
ที่จะตามมาต่อไปในอนาคตคือภพชาติต่อไป ก็คืออบาย ที่อยู่ของ
ผู้ที่ท�ำบาปทั้งหลาย ที่ใช้กรรมของผู้ที่ท�ำบาปท�ำกรรมทั้งหลาย เช่น
ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้าง หรือไปตกนรก นี่คือสิ่งที่เราจะไม่เห็นกัน
เพราะเราไม่เห็นใจของเรา เราคิดว่าใจของเรานี้เป็นส่วนหนึ่งของ
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ร่างกาย เป็นความคิด เมื่อคิดแล้วเมื่อร่างกายตายไปแล้ว ความคิดนี้
ก็ตายไปกับร่างกาย แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น ความจริง
มันเป็นดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า ใจกับกายนี้เป็นคนละส่วนกัน
เมื่อร่างกายดับสลายไปแล้ว ใจก็จะต้องไปเกิดใหม่ ดังที่พวกเราได้
มาเกิดในชาตินี้ ก็เป็นเพราะว่าใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเราใน
ชาติกอ่ นนัน่ เอง ชาติกอ่ นเราตายไปแล้ว เราอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาอยู่
บนสวรรค์ ตอนนัน้ เราก็ไม่ตอ้ งมีรา่ งกายส่วนหยาบ ใจก็รบั ผลของบุญ
ด้วยการมีความสุข มีความสบายใจ จนกว่าบุญนั้นจะหมด ใจถึงจะ
ลงมาหาร่างกายมาเกิดเป็นมนุษย์ หรือถ้าเราท�ำบาปแล้วไปตกนรก
ไปใช้กรรม เราก็จะไม่ตอ้ งมีรา่ งกายเช่นเดียวกัน แต่ใจของเราจะมีแต่
ความทุกข์ มีแต่ความรุม่ ร้อนเผาผลาญจิตใจไปจนกว่ากรรมนัน้ จะหมด
เมื่อหมดกรรมนั้นแล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่
การมาเกิดของพวกเราจึงมาได้ ๒ ทางด้วยกัน มาจากที่สูงหรือ
มาจากที่ต�่ำ คนเราจึงมีความสูงต�่ำแตกต่างกัน คนที่มาจากที่ต�่ำนั้น
จิตใจมักจะต�ำ่ คือต�ำ่ ในด้านศีลธรรม คนทีม่ าเกิดมาจากทีส่ งู เป็นคน
ที่เคยมีศีลธรรม เคยท�ำบุญเคยท�ำความดีไว้ เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์
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ให้เราสร้างนิสัยที่ดี คือให้มีจิตใจ
ที่ชอบเสียสละ ชอบท�ำบุญให้ทาน
ชอบรักษาศีล ชอบฟังเทศน์ฟงั ธรรม
และชอบปฏิบัติธรรม ให้หมั่นท�ำใน
สิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆ

จิตใจก็ยังมีความผูกพัน มีความยินดีต่อการท�ำบุญให้ทาน ต่อการ
รักษาศีล ต่อการปฏิบัติธรรม ต่อการฟังเทศน์ฟังธรรม แต่คนที่มา
จากที่ต�่ำนั้นเนื่องจากในอดีตเคยท�ำแต่บาปกรรม หรือไปยุ่งเกี่ยวกับ
เรื่องอบายมุขต่างๆ เช่น สุรายาเมา เล่นการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร
มีความเกียจคร้าน เมือ่ มาเกิดเป็นมนุษย์กจ็ ะมีคณ
ุ สมบัตเิ หล่านีต้ ดิ ตาม
มาด้วย ก็จะชอบเสพสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน คบคนชัว่
เป็นมิตร เราสังเกตดูเราจะรู้ว่าคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้โดยที่ไม่มีใคร
สั่งสอน พ่อแม่ก็ไม่ได้สั่งสอน มีแต่พ่อแม่คอยห้ามเสียด้วยซ�้ำไปไม่ให้
ดื่มสุรา ไม่ให้เที่ยวกลางคืน ไม่ให้เล่นการพนัน ไม่ให้เกียจคร้าน
แต่ถา้ นิสยั นีม้ อี ยูใ่ นจิตใจของผูใ้ ด ต่อให้ได้รบั การอบรมสัง่ สอนมากน้อย
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เพียงใดก็ตามก็ยังจะไปท�ำในสิ่งเหล่านี้อยู่ นอกจากมีจิตส�ำนึกและ
เห็นโทษของสิง่ เหล่านีว้ า่ เป็นการกระท�ำทีเ่ ป็นโทษ เป็นการกระท�ำทีจ่ ะ
พาให้ไปสูท่ ตี่ ำ�่ ไปสูค่ วามทุกข์ ไปสูค่ วามเสือ่ มเสีย ก็จะฝืนความรูส้ กึ นี้
เช่น เวลาอยากจะเสพสุรายาเมาก็พยายามต่อสูก้ บั ความอยาก อยากไป
เที่ยวกลางคืนก็ต่อสู้ อยากจะเล่นการพนันก็ต่อสู้ เวลามีความ
เกียจคร้านก็ต่อสู้ ถ้าอย่างนี้ก็พอมีโอกาสที่จะแก้นิสัยที่ไม่ดีที่ติดมา
กับตนได้ เมื่อแก้ได้แล้วก็จะท�ำแต่สิ่งที่ดีที่งาม แล้วเมื่อตายไปก็จะได้
ไปที่สูง แล้วเมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็จะกลับมาเกิดแบบคนที่มีศีลธรรม
มีความยินดีในการท�ำบุญให้ทาน สิ่งเหล่านี้ถ้าเราสังเกตดูจะรู้ว่ามัน
ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องบังคับกัน เป็นสิ่งที่ติดมาเป็นนิสัยของกันและกัน
ต่างคนต่างมีนิสัยต่างกันในทางนี้ บางคนก็ชอบเข้าวัด ชอบท�ำบุญ
ชอบรักษาศีล ชอบปฏิบตั ธิ รรม ชอบฟังเทศน์ฟงั ธรรม บางคนก็ชอบไปเทีย่ ว
ชอบเล่นการพนัน ชอบเสพสุรายาเมา เพราะว่ามันเป็นนิสยั ทีไ่ ด้ปลูกฝัง
มาในอดีตนั่นเอง
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราแก้ไขนิสัยที่ไม่ดี เช่น นิสัย
ที่ชอบเกี่ยวข้องกับอบายมุขทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเสพสุรายาเมา
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เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน คบคนชัว่ เป็นมิตร ความเกียจคร้าน ทรงสอน
ให้เราเห็นโทษว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดี เป็นการกระท�ำที่ไม่ดี มีแต่จะฉุดลาก
ให้เราเข้าสูก่ องไฟของความทุกข์ และทรงสอนให้เราสร้างนิสยั ทีด่ ี คือ
ให้มจี ติ ใจทีช่ อบเสียสละ ชอบท�ำบุญให้ทาน ชอบรักษาศีล ชอบฟังเทศน์
ฟังธรรม และชอบปฏิบตั ธิ รรม ให้หมัน่ ท�ำในสิง่ เหล่านีไ้ ปเรือ่ ยๆ ในเบือ้ งต้น
ถ้ารูส้ กึ ว่ายาก ก็แสดงว่าเราไม่มนี สิ ยั มาในทางนีก้ อ็ ย่าท้อแท้ ขอให้เรา
มองเห็นคุณประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้ ต่อไป และเห็นภัยของการกระท�ำตาม
นิสยั เดิมทีไ่ ม่ดขี องเรา เราต้องมาช�ำระมาแก้ไขนิสยั ทีไ่ ม่ดี และสร้างนิสยั
ทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ แล้วต่อไปเราจะได้รบั ผลทีด่ ที จี่ ะตามมาทัง้ ในปัจจุบนั และ
ในอนาคต ในปัจจุบนั เวลาทีเ่ ราฝืน ถ้าเราชนะความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดที จี่ ะฉุดลาก
ให้เราไปท�ำในสิ่งที่ไม่ดีได้ เราจะมีความรู้สึกภูมิใจ รู้สึกมีความสุขใจ
และเราจะมีก�ำลังใจที่จะท�ำให้มีมากยิ่งขึ้นไป เพราะเราเห็นคุณค่า
ของการกระท�ำความดี เราเข้าใจแล้วว่าท�ำไมเราต้องท�ำความดี เมือ่ ก่อน
เราคิ ด ว่ า การท� ำ ความดี นั้ น เพื่ อ แลกเปลี่ ย นผลประโยชน์ บ างสิ่ ง
บางอย่าง เช่น รับการชมเชยยกย่อง รับรางวี่รางวัลต่างๆ แต่นี่ไม่ใช่
เป็นผลของการท�ำความดี อันนีอ้ าจจะมีผลบ้างก็ไม่ได้เป็นผลหลัก เรียกว่า
เป็นผลพลอยได้ แต่ผลหลักทีเ่ ราจะได้จริงๆ ก็คอื ความรูส้ กึ ทีด่ ภี ายในใจ
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คนที่ ไ ม่ มี ค วามสุ ข ใจอิ่ ม ใจนั้ น มั ก จะถู ก
ความหลงหลอกให้ไปหาความสุขภายนอก
เช่น ความสุขจากอบายมุขต่างๆ ไปเสพสุรา
ยาเมา ไปเที่ยวกลางคืน ไปเล่นการพนัน

ของเรา ความสุขใจ ความอิม่ เอิบใจ ความพอใจ และความภูมใิ จ ถ้าเรา
ท�ำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจ คือเราไม่หวังผลตอบแทน ไม่หวัง
สิง่ ตอบแทนจากผูอ้ นื่ หวังอย่างเดียวก็คอื ความสุขใจความพอใจทีเ่ ป็นผล
ทีจ่ ะตามมา โดยธรรมชาติของการท�ำความดี เมือ่ เราเห็นผลทีเ่ กิดในจิต
ในใจแล้ว เราจะรูว้ า่ มีคณ
ุ ค่ายิง่ กว่าผลตอบแทนจากภายนอก เช่น รางวัล
ต่างๆ หรือความขอบอกขอบใจ ค�ำพูดทีด่ ขี องผูอ้ นื่ สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้เรา
มีความรู้สึกดีใจไปชั่วประเดี๋ยวประด๋าวแล้วมันก็ผ่านไป ไม่เหมือนกับ
ความรูส้ กึ ทีด่ ที มี่ อี ยูใ่ นจิตใจของเรา ถ้าเราท�ำเพือ่ ผลตอบแทน เวลาเขา
ให้ผลตอบแทนกับเรา เราจะดีใจ แล้วหลังจากนั้นมันก็จะผ่านไป
แต่ความอิม่ ใจ ความสุขใจ ความพอใจ จะไม่มอี ยูใ่ นใจของเรา แต่ถา้ เรา
ท�ำโดยทีไ่ ม่หวังผลตอบแทน ท�ำไปแล้วจะมีใครให้รางวัลหรือไม่กต็ าม
จะมีใครชมเชยหรือไม่กต็ าม แต่เราจะมีความสุขใจความอิม่ ใจอยูก่ บั เรา
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ไปเรื่อยๆ และทุกครั้งที่เราคิดถึงการกระท�ำความดีนี้ เราก็จะมี
ความสุขใจความภูมิใจเกิดขึ้นอยู่เสมอ นี่คือการท�ำความดีที่แท้จริง
ถ้าเราได้ทำ� แล้วเห็นผลแล้ว ต่อไปเราจะเห็นคุณค่าของการท�ำความดี
เราจะไม่ย่อท้อในการท�ำความดี ไม่ว่าเราจะได้ผลตอบแทนจากใคร
หรือไม่ก็ตาม จะมีใครรู้ใครเห็นหรือไม่ จะมีใครสรรเสริญชื่นชมยินดี
หรือไม่ ให้รางวัลหรือไม่ จะไม่เป็นเรือ่ งส�ำคัญ เพราะเรารูแ้ ล้วว่าการท�ำ
ความดีนี้เป็นการท�ำเพื่อใจของเรา เพราะเมื่อใจของเรามีความสุข
มีความอิ่ม มีความพอแล้ว ใจของเราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนไปท�ำในสิ่งที่
จะสร้างความวุ่นวายใจให้กับเรา
คนที่ไม่มีความสุขใจอิ่มใจนั้นมักจะถูกความหลงหลอกให้ไป
หาความสุขภายนอก เช่น ความสุขจากอบายมุขต่างๆ ไปเสพสุรายาเมา
ไปเที่ยวกลางคืน ไปเล่นการพนัน นี่เป็นความสุขที่คนไม่มีความสุข
ภายในจิตใจจะต้องคอยแสวงหาอยู่เรื่อยๆ แล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไป
ท�ำบาปท�ำกรรมในล�ำดับต่อไป เมื่อไม่มีปัญญาที่จะไปหาความสุขได้
เพราะไม่มีเงินทองพอใช้ ก็ต้องไปหาเงินทองด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง
ไปโกหกหลอกลวงบ้าง ไปฉ้อโกงบ้าง หรือไปลักทรัพย์ผู้อื่นบ้าง
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ก็จะท�ำให้เกิดมีความรู้สึกที่ไม่สบายอกไม่สบายใจตามมา จิตใจก็จะ
มีความกังวล มีความหวาดกลัว มีความทุกข์ นี่เป็นเพราะไม่รู้ว่าการ
สร้างความสุขให้กับใจนั้นอยู่ตรงไหนนั่นเอง เพราะไม่เคยได้คบกับ
คนดีคนที่รู้จริงเห็นจริงเช่นพระพุทธเจ้า ไม่ชอบเข้าวัด เมื่อไม่ชอบ
เข้ า วั ด ก็ จ ะไม่ รู ้ วิ ธี ที่ จ ะท� ำ ให้ จิ ต ใจของตนมี ค วามสุ ข มี ค วามอิ่ ม
มีความพอ ก็เลยต้องไปวนเวียนอยู่ในวงจรอุบาทว์ หาความสุขโดย
วิธีที่ไม่ชอบ แล้วก็ต้องไปท�ำบาปท�ำกรรม เพราะความสุขแบบนี้ไม่มี
ความอิม่ ไม่มคี วามพอ ให้ได้เทีย่ วมากน้อยเพียงไรก็ยงั อยากจะเทีย่ วอยู่
ให้ได้เสพสุรายาเมามากน้อยเพียงไรก็ยังอยากจะเสพอยู่อย่างนั้น
เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะท�ำให้เกิดความพอขึ้นมาในใจนั่นเอง
ก็ต้องวนเวียนอยู่กับการท�ำสิ่งเหล่านี้ ตายไปก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรม
กลับมาเกิดใหม่ก็จะมีนิสัยอย่างนี้ติดตัวมาอีก ก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้
ไปเรือ่ ยๆ จนกว่าจะมีโอกาสได้พบกัลยาณมิตร ได้คบคนดี เช่น อาจจะ
ไปเกิดในครอบครัวของคนดี ครอบครัวทีช่ อบท�ำบุญท�ำทาน ชอบเข้าวัด
ไม่ชอบดื่มสุรายาเมา ไม่ชอบเล่นการพนัน ไม่ชอบเที่ยว ก็จะอาศัย
ครอบครัวนีเ้ ป็นผูค้ อยอบรมสัง่ สอน แล้วถ้าอยูใ่ นกรอบ มีความเชือ่ ฟัง
และปฏิบัติตามได้ ก็จะมีโอกาสหลุดพ้นจากวงจรอุบาทว์นี้ได้ แต่ถ้า
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บาปนี้เป็นสิ่งที่ควรละ ไม่ควรกระท�ำ
เราต้องเป็นคนที่ละเอง ไม่มีใครละ
แทนเราได้ บุญเป็นสิ่งที่เราควรท�ำ
เราต้องท�ำเอง ไม่มใี ครท�ำแทนเราได้

ไม่เชื่อฟัง ชอบหลบไปท�ำในสิ่งที่คนในครอบครัวเขาไม่ท�ำกัน ก็จะ
ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากวงจรอุบาทว์นี้ได้ ถึงแม้จะได้พบคนดี มีคนดี
คอยชวนให้ออกจากวงจรอุบาทว์ ให้ออกจากอบายมุข ให้ออกจากการ
ท�ำบาปท�ำกรรมทั้งหลาย แต่ก็ไม่ยอม ยังอยากจะกลับไปท�ำสิ่งที่เคย
ชอบท�ำมา ยังอยากจะกลับไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ยังอยากจะกลับไป
ท�ำบาปท�ำกรรมอยู่ ก็เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่มใี ครจะช่วยได้ มันเป็นเรือ่ งของบุญ
ของกรรม
ดังนั้น ถ้าเรามีครอบครัวและมีลูก ถ้าเกิดลูกของเรานี้เป็นคนที่
ไม่เชือ่ ฟังค�ำสอนทีด่ ี ไม่ชอบมาวัด แต่ชอบไปเทีย่ ว ชอบไปเล่นการพนัน
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ชอบไปเสพสุรายาเมา พ่อแม่กอ็ ย่าไปเสียใจ อย่าไปทุกข์กบั เขา เพราะ
มันเป็นบาปเป็นกรรมของเขา มันเป็นนิสยั ของเขา เป็นสันดานของเขา
ทีต่ ดิ มากับใจของเขา เราก็ทำ� หน้าทีข่ องเราดีแล้ว คือพยายามดึงเขามา
ในทางที่ดี แต่ถ้าเขาไม่มาก็อย่าไปเสียอกเสียใจ อย่าไปกินไม่ได้
นอนไม่หลับ เพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไร เขาก็ต้องเป็นไปตาม
บุญตามกรรมของเขา ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้วา่ กรรมเป็น
เครื่องจ�ำแนกแยกสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปต่างๆ กัน สัตว์ทั้งหลาย
มีกรรมเป็นผูพ้ าไป มีกรรมเป็นผูใ้ ห้กำ� เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ มีกรรม
เป็นที่พึ่งอาศัย จักท�ำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว เราจะต้องเป็นผู้รับผล
ของกรรมนั้น นี่เป็นกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครจะสามารถมาล้มล้างได้
แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถมาหักล้างกรรมที่พวกเราท�ำกันไว้ได้
มีแต่พวกเราเท่านั้น ตัวเราเท่านั้น ที่จะต้องหักล้างเอง คือเรารู้ว่า
กรรมไม่ดีเป็นอย่างไร พอเราคิดจะท�ำในกรรมไม่ดี เราก็ต้องยับยั้ง
เราต้องต่อสู้ เราต้องไม่ทำ� เราเท่านัน้ ทีเ่ ป็นผูห้ กั ล้างได้ คนอืน่ มาหักล้าง
แทนเราไม่ได้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ
ตนเป็นทีพ่ งึ่ ของตน ตถาคตเป็นเพียงแต่ผชู้ ที้ าง พระพุทธเจ้า พระอรหันต์
ทั้งหลาย เป็นผู้สอนเป็นผู้ชี้ทาง แต่เราต้องเป็นผู้ด�ำเนิน
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ท่านสอนว่าบาปนีเ้ ป็นสิง่ ทีค่ วรละ ไม่ควรกระท�ำ เราต้องเป็นคน
ทีล่ ะเอง ไม่มใี ครละแทนเราได้ บุญเป็นสิง่ ทีเ่ ราควรท�ำ เราต้องท�ำเอง
ไม่มใี ครท�ำแทนเราได้ จะยากเย็นอย่างไรก็ไม่สดุ วิสยั เราสามารถท�ำได้
ทุกคนถ้าเราตัง้ ใจจะท�ำเท่านัน้ เอง ถ้าเรารูว้ า่ บาปมันเป็นเหมือนกับไฟ
มีใครอยากจะให้ไฟเผาบ้าน พอเห็นไฟไหม้ปั๊บ เราก็ต้องรีบดับไฟ
ทันที ฉันใด เวลาทีค่ ดิ จะท�ำบาปก็ตอ้ งรีบดับทันที ต้องระงับยับยัง้ ทันที
ขอให้เราเห็นบาปว่าเป็นเหมือนกับไฟทีจ่ ะมาเผาใจของเรา
ให้ตกนรกหมกไหม้ ให้มแี ต่ความทุกข์แบบไม่รจู้ ก
ั จบจักสิน
้
และขอให้เราเห็นบุญเหมือนกับเป็นน�้ำทิพย์ชโลมจิตใจ
ให้ความสุข ให้ความอิม
่ เอิบใจ ให้ความเย็นความสบายใจ
กับใจของเรา ขอให้เราท�ำบุญให้มากๆ และละบาปกรรม
ให้มากๆ แล้วรับรองได้วา่ ชีวต
ิ ของเราคือใจของเรานีจ้ ะดีขน
ึ้
ไปเรือ
่ ยๆ จะมีความสุขความสบายใจมากขึน
้ จะมีความทุกข์
ความวุ่นวายใจน้อยลงไปเรื่อยๆ ตามล�ำดับ จนในที่สุด
จะมีแต่ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจ ไม่มีความทุกข์
เจือปนอยู่เลย นี่คืออานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการละบาปและท�ำบุญ

และปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
158

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

เมื่อชีวิตนี้หมดไปแล้ว เราก็จะไม่มี
โอกาสได้ทำ� บุญละบาปอีก จนกว่าจะ
ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ซึ่งไม่ใช่
เป็นสิ่งที่ง่าย

นี่แหละคือเหตุผลที่พวกเราทั้งหลายมาวัดกัน ก็เพื่อมาสร้าง
ความสุขให้กับใจของเรา มาดับความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของเรา
ให้หมดไป ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
เท่านัน้ มีทางนีท้ างเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำได้ ไม่มที างอืน่ จึงขอให้พวกเรา
จงอย่าปล่อยเวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชีวิตของมนุษย์นี้ให้ผ่านไป
โดยไม่ได้ท�ำบุญ ไม่ได้ละบาปกัน ขอให้พยายามท�ำบุญละบาปกัน
อย่างสม�ำ่ เสมอ และท�ำให้มากยิง่ ๆ ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ เพราะเวลาของเรานัน้
มีน้อยลงไปเรื่อยๆ และเมื่อชีวิตนี้หมดไปแล้ว เราก็จะไม่มีโอกาส
ได้ท�ำบุญละบาปอีก จนกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ซึ่งไม่ใช่
เป็นสิ่งที่ง่าย และไม่รู้ว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบกับ
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พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ได้พบกับกัลยาณมิตรอีกหรือไม่
จึงอย่าปล่อยให้โอกาสทีด่ นี ผี้ า่ นไป เพราะเราสามารถตักตวงประโยชน์
ได้อย่างเต็มที่ได้อย่างสูงสุดในภพนี้และชาตินี้ ไม่ต้องรอไปเกิด
ชาติต่อไปก็ได้ ดังพระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจาก
พระพุทธเจ้าและน�ำเอาไปปฏิบตั จิ นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินเี้ ลย
ได้ถึงที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ได้หลุดพ้นจากความทุกข์
ทัง้ ปวง ได้ถงึ พระนิพพานทีม่ แี ต่ความสุขล้วนๆ ไปจนตลอดอนันตกาล
นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราสามารถท�ำกันได้ถา้ เรามุง่ มัน่ ถ้าเราทุม่ เทชีวติ จิตใจ
ของเราให้ท�ำแต่ความดี ละบาป ถ้าเราไปไม่ถึงจุดสูงสุด อย่างน้อย
เราก็จะได้ไปสูส่ คุ ติ ได้ไปเกิดในทีด่ ี ไปเกิดบนสวรรค์ และได้กลับมาเกิด
เป็นมนุษย์ ได้มาท�ำบุญต่อไปจนกว่าจะได้ไปถึงจุดสูงสุดทีพ่ ระพุทธเจ้า
และพระอรหันต์ทั้งหลายได้ไปถึงกัน นี่จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไป
จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดอย่างสม�่ำเสมอ มาบ�ำเพ็ญท�ำบุญ
มาละบาปกัน เพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นต่อไป การแสดงก็เห็นว่า
สมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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ธรรมะในศาลา

๒๙
ใจที่สะอาดบริสุทธิ์
๙ ธันวาคม ๒๕๕๐
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การช�ำระกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์
เป็นความสุขและความเจริญที่แท้จริง
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วันนีเ้ ป็นวันพระ วันธรรมสวนะ วันฟังธรรม เป็นวันทีพ่ ระบรมศาสดา
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นที่เคารพนับถือกราบไหว้บูชาของ
พวกเราทั้งหลายได้ทรงบัญญัติไว้ให้พวกเราได้ปล่อยวางภารกิจ
ทางโลก ทางการท�ำมาหากิน ทางธุรการต่างๆ เพื่อให้มาวัด เพื่อมา
ช�ำระกาย วาจา ใจ ให้สะอาด เพราะความสะอาดของกาย วาจา ใจ
จะน�ำมาซึ่งความสุขและความเจริญ
ความสุขและความเจริญทีแ่ ท้จริงนัน้ ไม่ได้อยูท่ สี่ ขุ ทางโลก สุขทีไ่ ด้
จากการได้ดู ได้ยิน ได้ฟัง ได้ลิ้มรส ได้ดื่ม สิ่งต่างๆ ได้ไปเที่ยวตาม
สถานทีต่ า่ งๆ หรือเจริญด้วยลาภ เงินทองข้าวของ ยศถาบรรดาศักดิ์
ค�ำสรรเสริญเยินยอต่างๆ เหล่านีท้ างศาสนาไม่เรียกว่าเป็นความเจริญ
ที่แท้จริง เพราะไม่ได้ท�ำให้จิตใจนั้นสูงขึ้นดีขึ้นไปกว่าเดิม และดีไม่ดี
อาจจะท�ำให้จติ ใจเสือ่ มลงต�ำ่ ลงไปเสียด้วยซ�ำ้ ไป ไม่เหมือนกับการช�ำระ
กาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสทุ ธิ์ เป็นความสุขและความเจริญทีแ่ ท้จริง
เพราะเมื่อได้ช�ำระแล้ว ใจจะมีความสุข ใจจะสูงขึ้นดีขึ้น เป็นคนที่มี
ความเมตตามากขึ้น มีศีลมีธรรมมากขึ้น มีความกรุณามากขึ้น นี่คือ
ความสุขและความเจริญทีแ่ ท้จริงทีพ่ ระบรมศาสดาทรงสอนให้พวกเรา
หมั่นสร้างกัน หมั่นบ�ำเพ็ญกัน
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อย่ า ไปหลงยึ ด ติ ด กั บ ความสุ ข ความเจริ ญ ทางโลก
เพราะมันไม่จรี งั ถาวร มันเป็นสมบัตผ
ิ ลัดกันชม เป็นความสุข
ความเจริญที่มีการสิ้นสุดในขณะที่เราหมดชีวิตไป

เมือ่ เราตายไปแล้ว บรรดาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ต่างๆ ก็หมดไป
และในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ บางทีมันก็หมดไปก่อนที่ชีวิตของเราจะ
หมดไปก็มี เป็นเหตุให้เราต้องดิน้ รนขวนขวายหาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
กันตลอดเวลา และได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่มคี วามสุข ไม่มคี วามอิม่
ไม่มีความพอ มีแต่ความอยากความต้องการที่จะมีให้มากยิ่งขึ้นไป
เรื่อยๆ พวกเราเลยกลายเป็นทาสของความอยากความต้องการต่างๆ
ไปโดยไม่รตู้ วั แทนทีจ่ ะอยูอ่ ย่างสุขอย่างสบาย ไม่ตอ้ งไปดิน้ รน ไม่ตอ้ ง
ไปแก่งแย่งชิงดีกัน ก็ต้องไปเพราะอยู่ไม่เป็นสุข เพราะใจไม่ได้รับ
การช�ำระกาย วาจา ใจ นั่นเอง แต่ถ้าเราได้ช�ำระกาย วาจา ใจ
ของเราแล้ว ใจของเราจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอมากขึ้นไป
ตามล�ำดับ จนในทีส่ ดุ จะไม่มคี วามรูส้ กึ ต้องการ ไม่มคี วามหิวความอยาก
กับอะไรเลย เช่น ใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวก
ทั้งหลาย เป็นใจอย่างนั้น เป็นใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความอิ่ม
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ความพอ ไม่หิวกับลาภ ยศ สรรเสริญ สุข อยู่แบบขอทานได้อย่าง
มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความสุข ดีกว่าอยู่แบบเศรษฐีที่ไม่มีเกียรติ
ไม่มีศักดิ์ศรี เพราะต้องไปท�ำบาปท�ำกรรมเพื่อให้ได้เป็นเศรษฐีขึ้นมา
ต่างกันตรงนี้ ความเจริญความเสือ่ มทีแ่ ท้จริงนัน้ อยูท่ ใี่ จของเรา เราจะดี
จะชั่ว จะสูงจะต�่ำ ไม่ได้อยู่ที่เงินทองที่เรามีอยู่ ไม่ได้อยู่ที่ต�ำแหน่ง
ที่เรามีอยู่ ไม่ได้อยู่ที่บริษัทบริวารที่คอยยกย่องสรรเสริญเยินยอ
แต่อยู่ที่ความดีที่เราได้กระท�ำกันเท่านั้น
พระพุ ท ธเจ้ า จึ ง ทรงสอนให้ เ ราเข้ า มาวั ด เพื่ อ มาสร้ า งบุ ญ
สร้างกุศล สร้างความดี สร้างความสุข สร้างความเจริญ ให้กบั ใจของเรา
ด้วยการมาช�ำระกาย วาจา ใจ ทีถ่ กู สิง่ ทีเ่ ป็นมลทินทัง้ หลาย สิง่ ทีเ่ ป็น
เครือ่ งเศร้าหมองทัง้ หลาย ท�ำให้จติ ใจนัน้ ไม่ผอ่ งใส ไม่เจริญ ไม่มคี วามสุข
การช�ำระนั้นก็แบ่งเป็น ๓ ส่วนด้วยกัน คือช�ำระกาย ช�ำระวาจา และ
ช�ำระใจ
สิง่ ทีท่ ำ� ให้กายเปรอะเปือ้ นสกปรกนัน้ ก็คอื การกระท�ำทีเ่ รียกว่า
บาป มีอยู่ ๓ ประการ คือการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ การลักทรัพย์ การประพฤติ
ผิดประเวณี นี่เป็นการกระท�ำที่ท�ำให้จิตใจเสื่อมลงต�่ำลง มีความทุกข์
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กาย วาจา ใจ ของเรา เราก็ต้องคอย
ช�ำระอยู่เรื่อยๆ เพื่อจะได้ให้ใจของเรา
นั้นมีความสดชื่น เบิกบาน มีความสุข
มีความอิ่ม มีความพอ

มีความวุ่นวาย การกระท�ำทางวาจาที่ท�ำให้จิตใจเสื่อมลงต�่ำลง ก็คือ
การพูดปดมดเท็จ การพูดค�ำหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ และการพูดส่อเสียด
ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความแตกแยกสามัคคีกัน การพูดเหล่านี้พูดไปแล้ว
จะท�ำให้ผู้พูดนั้นจิตใจตกต�่ำ มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความไม่สบายใจ
การช�ำระใจก็มีอยู่ ๓ ประการเช่นเดียวกัน คือช�ำระความโลภ
ความโกรธ ความหลง ที่เป็นมลทิน ที่เป็นสิ่งที่สร้างความเศร้าหมอง
ให้กับใจ ท�ำให้ไม่มีความสุข ไม่มีความเจริญก้าวหน้า
นี่คือการช�ำระกาย วาจา ใจ ทั้ง ๓ ส่วน ที่เราควรจะช�ำระกัน
อย่างน้อยก็อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง เช่น ในวันพระเช่นวันนี้ เราก็มาวัดเพื่อ
มาช�ำระกาย วาจา ใจ นีใ้ ห้สะอาด เหมือนกับการช�ำระซักเสือ้ ผ้าของเรา
เราใช้เสือ้ ผ้าไปแล้วมันก็เปือ้ นฝุน่ เปือ้ นเหงือ่ ไคล ส่งกลิน่ เหม็นออกมา
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ไม่สะอาด ไม่สดชืน่ เวลาใส่เราก็ตอ้ งเอาเสือ้ ผ้าไปซัก ฉันใด กาย วาจา ใจ
ของเราก็เป็นเช่นนั้น เราก็ต้องคอยช�ำระอยู่เรื่อยๆ เพื่อจะให้ใจ
ของเรานั้นมีความสดชื่น เบิกบาน มีความสุข มีความอิ่ม มีความพอ
การช�ำระกายนั้นก็คือให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ละเว้น
จากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี ชีวติ ของใครนัน้
ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อย เช่น
มด แมลง ชีวติ ของเขากับเรานีม้ คี ณ
ุ ค่าเท่ากัน เขาก็มใี จเหมือนกับเรา
ต่างกันตรงที่ร่างกายของเรากับของเขานี้มีขนาดไม่เท่ากัน เรามี
ร่างกายใหญ่กว่ามดกว่าแมลง แต่ใจของมดและแมลงกับใจของเรานี้
มันเท่ากัน เพราะใจไม่มีขนาด ใจนี้เป็นนามธรรม ไม่ใช่เป็นรูปธรรม
ใจของเขากับใจของเรานี้เหมือนกัน มีความปรารถนาเช่นเดียวกัน
คือปรารถนาความสุข ไม่ปรารถนาที่จะพบกับความทุกข์ มีความ
ปรารถนาทีอ่ ยากจะอยูไ่ ปนานๆ ไม่อยากจะตายเช่นเดียวกัน ใจของเขา
กับใจของเรานี้อาจจะเคยสลับหน้าที่กันมาก็ได้ ในชาติก่อนๆ เราอาจ
จะเคยเป็นมดเป็นแมลงมาก็ได้ ส่วนพวกที่เป็นมดแมลงในชาตินี้
อาจจะเป็นมนุษย์มาก่อนก็ได้ แต่เนื่องจากเขาได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
ฆ่ามดแมลงอย่างพวกเรา เขาจึงต้องกลับไปเกิดเป็นมดแมลง ส่วนพวกเรา
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เมือ่ หมดเวรหมดกรรม เราก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เมือ่ เราได้มาเกิดเป็น
มนุษย์แล้ว เราควรทีจ่ ะรักษาสถานภาพของมนุษย์ไว้ อย่ากลับไปเป็นมด
เป็นแมลงเป็นสัตว์เดรัจฉานอีก ด้วยการไปฆ่ามดแมลง ไปฆ่าสัตว์
เดรัจฉานต่างๆ เพราะว่ากรรมนั้นเป็นกฎตายตัว ท�ำอะไรแล้วก็ต้อง
ไปใช้กรรมนั้น ฆ่าเขาแล้วก็ต้องกลับไปเกิดให้เขากลับมาฆ่าเรา
แล้วเวลาที่เราฆ่าใครก็ตาม เราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจ มีความ
เดือดร้อนวุ่นวายใจ จะต้องคอยหลบคอยหลีกเพราะกลัวจะถูกจับไป
ลงโทษ จึงขอให้เราพยายามรักษาศีลข้อที่ ๑ ไว้ให้ดี ไม่ว่าจะเป็นการ
ฆ่ามนุษย์หรือฆ่าสัตว์เล็กสัตว์นอ้ ยก็ตาม อย่าไปฆ่า เพราะเราสามารถ
อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ นี่คือข้อที่ ๑ ที่เราควรที่จะช�ำระ
ข้อที่ ๒ ทีเ่ ราควรช�ำระก็คอื การลักทรัพย์ หรือการเอาสิง่ ของต่างๆ
ของผูอ้ นื่ โดยทีเ่ ขาไม่อนุญาต เขายังไม่ได้อนุญาตก็อย่าไปหยิบ อย่าไป
เอามาเป็นสมบัตขิ องเรา อยากจะได้อะไรก็ขออนุญาตเขาก่อน ถ้าเขา
ไม่ให้กแ็ ล้วไป อยากจะได้กใ็ ห้ขยันท�ำงานท�ำการเก็บเงินเก็บทองเอาไว้
พอมีเงินทองพอแล้วก็ค่อยไปซื้อสิ่งที่อยากได้ หรือทางที่ดีก็อย่าไป
อยากเสียเลยก็จะดีกว่า เพราะว่าสิ่งต่างๆ ที่เราอยากได้นั้นส่วนมาก
ก็ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องมี ไม่มีเราก็อยู่ได้ ยกเว้นปัจจัย ๔ คือ อาหาร
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ทีอ่ ยูอ่ าศัย ยารักษาโรค เครือ่ งนุง่ ห่ม ทีเ่ ราจ�ำเป็นจะต้องมีพอประมาณ
เพื่อให้เราอยู่ได้ ถ้าเรามีพอประมาณแล้ว เราไม่จ�ำเป็นที่จะต้องไป
ลักทรัพย์ ไม่ต้องไปขโมยสิ่งของต่างๆ จากใคร ถ้าเรารู้จักหักห้าม
จิตใจของเรา อย่าปล่อยใจของเราให้ไปท�ำการกระท�ำที่ไม่ดี เช่น
การลักขโมย เป็นต้น เพราะจะสร้างความทุกข์ สร้างความวุ่นวายใจ
ให้กับเรา
ประการที่ ๓ ก็คือการละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี
ถ้าอยากจะมีคคู่ รองก็ทำ� ให้ถกู ต้องตามประเพณี ไปสูข่ อจากพ่อแม่เขา
เสียก่อน หรือถ้าเขามีสามีหรือภรรยาแล้ว อยากจะได้ก็ไปขออนุญาต
จากสามีจากภรรยาเขาก่อน ถ้าเขาอนุ ญ าตก็ ไม่ เ ป็ น ไร ถ้ าเขา
ไม่อนุญาตก็อย่าไปท�ำ เพราะท�ำแล้วจะเกิดปัญหาตามมา อาจจะต้อง
ถึงกับฆ่ากันตายไปก็มี เป็นข่าวมาอยู่เรื่อยๆ เพราะการกระท�ำที่
ไม่ถูกต้องนี้เอง อยากจะได้ก็ขอให้เราท�ำให้ถูกประเพณี ถ้าดีกว่านั้น
ก็คืออย่าไปอยาก หัดอยู่คนเดียวได้ยิ่งดีใหญ่ อยู่คนเดียวนี้จะไม่ต้อง
มีปัญหา ไม่ต้องทุกข์ ไม่ต้องวุ่นวายกับใคร แต่ถ้ายังอยู่คนเดียวไม่ได้
ก็ต้องอดกลั้นอดทนไว้ ท�ำให้ถูกต้องตามประเพณี และเมื่อมีคู่ครอง
แล้วก็ต้องให้มีความซื่อสัตย์ต่อกัน อย่าไปมักมาก อย่าไปโลภมาก
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ผัวเดียวเมียเดียวก็มีความสุขเหลือล้นแล้ว มีมากไปกว่านั้นก็ไม่ได้
ท�ำให้มีความสุขเพิ่มมากไปกว่านั้น แต่กลับจะท�ำให้มีความทุกข์
ความยุ่งเหยิงวุ่นวายตามมามากขึ้นไปอีก
นี่คือการช�ำระกายมี ๓ ส่วนด้วยกัน คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์
ตัดชีวิต ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี
การช�ำระวาจา คือค�ำพูดของเรา ก็มอี ยู่ ๔ ประการด้วยกัน เวลา
พูดอะไรอย่าไปพูดปด อย่าไปพูดค�ำเท็จ ให้พูดค�ำจริง ถ้าพูดไม่ได้
ก็หบุ ปากไว้เฉยๆ ไม่ตอ้ งพูดก็ได้ การไม่พดู นีไ้ ม่เสียหายอะไร ไม่เป็นบาป
เป็นกรรม ไม่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยกับใคร เช่น เวลามีใครเขา
ถามอะไรแล้วเราไม่สามารถพูดความจริงได้ ก็อย่าไปพูดปด ถ้าอยาก
จะพูดก็พดู เรือ่ งอืน่ ไป พูดเรือ่ งฝนฟ้าแดดลม พูดเรือ่ งอากาศ หรือพูด
อะไรก็ได้ เปลีย่ นเรือ่ งพูดไปเรือ่ ยๆ อย่าไปพูดเรือ่ งทีเ่ ราต้องพูดโกหก
เพราะจะท�ำให้เราเป็นคนที่ไม่มีคุณค่า จะท�ำให้ค�ำพูดของเรานี้ไม่มี
ราคา ต่อไปเวลาเราจะพูดอะไรกับใคร จะไม่มีใครเขาเชื่อค�ำพูด
ของเรา นี่คือข้อที่ ๑ ในการช�ำระวาจา
ข้อที่ ๒ ก็คือไม่ให้พูดค�ำหยาบ ค�ำหยาบนี้พูดไปแล้วก็ฟัง
ไม่ราบรื่นหู ฟังแล้วก็ไม่สบายใจ พูดไปแล้วก็เหมือนกับเอาขยะไปให้
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กับคนอื่นเขา ขยะทางเสียง ท�ำให้หูของคนฟังนี้สกปรก ต้องไปล้าง
อย่าไปพูด เพราะพูดแล้วท�ำให้เรากลายเป็นคนสกปรก เป็นคนต�ำ่ ต้อย
เป็นคนไม่น่าเลื่อมใส ไม่น่าเคารพ นี่ก็คือการช�ำระข้อที่ ๒ ของวาจา
ข้อที่ ๓ ก็คือการไม่พูดเพ้อเจ้อ เพ้อเจ้อก็คือพูดเรื่องที่ไม่มีสาระ
ประโยชน์ แต่เรื่องธรรมะนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์ พูดแล้วจะท�ำให้
เกิดปัญญา พูดแล้วจะท�ำให้ทำ� สิง่ ทีด่ ที งี่ าม เช่น พูดเรือ่ งไปวัด เรือ่ งไป
ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เรือ่ งไปท�ำบุญ เรือ่ งการรักษาศีล เรือ่ งเหล่านีพ้ ดู แล้ว
ก็จะท�ำให้ได้ไปท�ำในสิง่ ทีด่ ที งี่ าม แต่ถา้ พูดเรือ่ งเพ้อเจ้อ เรือ่ งนินทากาเล
ว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พูดไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
คนทีถ่ กู พูดเขาก็เสียหาย คนทีพ่ ดู ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึน้ มา อย่าไปพูด
สิ่งต่างๆ ที่ไม่เกิดประโยชน์ เพราะมันไม่ได้ท�ำให้จิตใจเราดีขึ้นสูงขึ้น
มีความสุขมากขึน้ ขอให้เราพูดแต่สงิ่ ทีด่ ที งี่ าม ถ้าจะพูดเรือ่ งของคนอืน่
ท่านสอนให้พดู แต่ความดีของผูอ้ นื่ ความดีของผูอ้ นื่ นัน้ พูดไปเท่าไหร่
ก็ไม่เสียหาย ความไม่ดขี องผูอ้ นื่ อย่าไปพูด พูดแล้วจะเสียหาย แต่ถา้
จะพูดเรือ่ งของเรา ก็อย่าพูดเรือ่ งความดีของเรา เพราะจะเป็นเหมือน
การยกหาง เป็นเหมือนกับการยกย่องตัวเอง ให้พดู เรือ่ งทีไ่ ม่ดขี องเรา
เพือ่ เราจะได้ประจานตัวเราเองว่าเราไม่ดี เพือ่ เราจะได้นำ� เอาไปแก้ไข
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ต่อไป นีค่ อื การพูดทีเ่ ป็นสาระให้พดู อย่างนี้ อย่าไปพูดเรือ่ งเพ้อเจ้อต่างๆ
เรือ่ งนินทากาเลอะไรทีไ่ ม่มสี าระ ทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ไม่มปี ระโยชน์ อย่าไปพูด
และประการสุดท้ายก็คือ ไม่ให้พูดส่อเสียด ส่อเสียดนี้แปลว่า
ไม่ให้พูดให้เกิดการแตกแยกสามัคคี อย่าไปยุยงให้คนที่เขารักกัน
เขาดีกนั เกิดความโกรธเกิดความเกลียดกันขึน้ มา ควรจะพูดส่งเสริม
ให้เขารักกันมากยิ่งขึ้นไป เพราะความรักความสามัคคีกันจะท�ำให้มี
ความสุขและมีความเจริญ ทีไ่ หนมีความแตกแยกสามัคคี ไม่มคี วามรักกัน
ที่นั้นจะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อน สังเกตดูสังคมที่ไม่มีความรัก
ความสามัคคีกนั ก็จะมีการเข่นฆ่าฟันกัน เบียดเบียนกันด้วยวิธกี ารต่างๆ
คนที่อยู่ในสังคมนั้นก็อยู่อย่างหวาดระแวง หวาดกลัวภัยต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นกับตน และดีไม่ดีก็อาจจะถูกท�ำร้ายชีวิตได้ แต่ในสังคมที่มี
ความรักมีความสามัคคีกัน คนอยู่ในสังคมนั้นก็จะอยู่ร่วมกันอย่าง
ร่มเย็นเป็นสุข มีแต่ความสบายอกสบายใจ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน
ให้เราอย่าไปพูดส่อเสียด
นี่คือการช�ำระวาจาที่มีอยู่ ๔ ประการ คือ ไม่ให้พูดค�ำเท็จค�ำปด
ไม่ให้พูดค�ำหยาบ ไม่ให้พูดเพ้อเจ้อ และไม่ให้พูดส่อเสียด
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การช�ำระทางใจก็มอี ยู่ ๓ ส่วน คือ ช�ำระความโลภ ช�ำระความโกรธ
และช�ำระความหลง เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง นี้ไม่ได้
มีคุณประโยชน์กับจิตใจ แต่เป็นเหมือนกับยาพิษที่จะท�ำให้ใจนั้น
มีแต่ความทุกข์ ความเดือดร้อน ความวุ่นวายใจ อยู่ตลอดเวลา เราจึง
ต้องพยายามต่อสู้ก�ำจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้ได้
วิธีที่จะก�ำจัดความโลภนั้น ทรงสอนให้เราใช้มักน้อยสันโดษ
ให้เรายินดีกบั สิง่ น้อยๆ อย่าไปมักมาก คือพอใจเท่าทีจ่ ำ� เป็น อย่าไปมี
มากเกินความจ�ำเป็น เช่นปัจจัย ๔ รับประทานอาหารก็ให้รบั ประทาน
พอประมาณ อย่าไปรับประทานมากจนเกินไป จะท�ำให้ร่างกายนี้มี
น�ำ้ หนักมากกลายเป็นคนอ้วนไป ดูแล้วไม่สวยงาม ไม่สง่าผ่าเผย ให้กนิ
พอประมาณ กินเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อกิน เพราะการกินมากๆ นี้ไม่ได้
เป็นความสุขแต่เป็นความทุกข์ เพราะว่าจะท�ำให้มโี รคภัยไข้เจ็บตามมา
แล้วใจก็จะไม่รู้จักค�ำว่าอิ่มว่าพอ กินมากเพียงไรก็ยังอยากจะกินอยู่
อย่างนัน้ นีค่ อื วิธตี อ่ สูก้ บั ความโลภ ให้เอาเท่าทีจ่ ำ� เป็น มีอะไรทีจ่ ำ� เป็น
มีพอมีครบแล้วก็หยุด ส่วนที่ไม่จ�ำเป็นก็อย่าไปดิ้นรนอยากได้มา
ตัดมันไป เวลาอยากจะได้อะไรก็ถามตัวเองว่า สิ่งที่อยากได้นั้น
มันจ�ำเป็นไหม ถ้าไม่มีมันแล้วเราจะตายหรือไม่ ถ้าไม่ตายก็แสดงว่า
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มาหาสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่ามีประโยชน์ทแี่ ท้จริง
ก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ จึงทรงสอน
ให้เราหมัน่ ช�ำระกาย วาจา ใจ อยูเ่ สมอ

ไม่จ�ำเป็น ก็ไม่ต้องไปหามันมา เช่น วิทยุ โทรทัศน์ พัดลม อะไรต่างๆ
เหล่านี้ ถ้าไม่มีเราไม่ตาย เราอยู่ได้ เราอย่าไปอยากมัน เพราะอยาก
แล้วมันจะท�ำให้เราต้องดิ้นรน ต้องไปหาเงินหาทองซื้อมา แล้วถ้าหา
ไม่ได้ อยากได้มากๆ ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน ยิ่งเป็นปัญหาตามมาใหญ่
เพราะเมื่อเราไม่มีปัญญาแล้วเราจะไปหาเงินมาใช้หนี้เขาได้อย่างไร
ต่อไปก็จะต้องคอยหลบหน้าคนนั้นคนนี้ เพราะไปกู้หนี้ยืมสินเขาแล้ว
ไม่มีปัญญาใช้หนี้ ก็กลายเป็นคนไม่ดีไป แต่ถ้าเรามีความมักน้อย
เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย เราจะมีพออยู่พอกินตลอดเวลา และจะ
มีเงินเหลือเก็บไว้ในยามยาก เวลาที่เกิดความจ�ำเป็นที่เราไม่สามารถ
หาเงินหาทองได้ เราก็จะมีเงินทองนี้คอยดูแลเรา แต่ถ้าเราเป็นคน
มักมากแล้ว รับรองได้วา่ ต่อให้มมี ากเพียงไรก็ไม่พอ สมัยเด็กๆ มีวนั ละ
๕ บาท ก็อยู่ได้ พอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มีวันละร้อยก็ไม่พอ มีวันละพัน
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ก็ไม่พอ บางคนมีวันละหมื่นก็ใช้ไม่พอ เพราะความพอมันไม่มีกับ
ความอยากความต้องการนั่นเอง กับความโลภนี้มันจะไม่มีค�ำว่าพอ
ได้มาเท่าไหร่กย็ งั อยากจะได้อกี ยังรูส้ กึ ว่าไม่พออยูอ่ ย่างนัน้ ดังนัน้ เราจึง
ต้องพยายามต่อสูก้ บั ความโลภให้ได้ ถ้าเราแพ้ความโลภ ความโลภมันก็
จะฉุดลากให้เราไปตกนรกหมกไหม้ พาให้เราไปสูค่ วามทุกข์ ความล�ำบาก
ความวุ่นวาย อย่างไม่รู้จักจบจักสิ้น ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรา
มักน้อยหรือสันโดษ สันโดษก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิด ให้พอใจกับ
ฐานะของเรา เรามีมากมีน้อยก็ให้เราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ นี่เรียกว่า
สันโดษ ถ้าเรามีมักน้อยสันโดษแล้วเราจะต่อสู้กับความโลภได้
ส่วนความโกรธนี้ ท่านก็สอนให้เรามีความเมตตา ไม่ให้จองเวร
ให้รจู้ กั ให้อภัย ใครเขาท�ำอะไรให้เราโกรธ เราต้องเห็นว่าความโกรธนี้
เป็นพิษเป็นภัยมากกว่าคนที่ท�ำให้เราโกรธ คนที่ท�ำให้เราโกรธนี้
ไม่เป็นพิษเป็นภัย เหมือนกับความโกรธในหัวใจของเรา เพราะความโกรธนี้
เป็นตัวทีท่ ำ� ให้เราวุน่ วาย ท�ำให้เราทุกข์ ท�ำให้เราร้อนรน เราจึงต้องมา
ดับความโกรธนี้ อย่าไปดับคนทีท่ ำ� ให้เราโกรธ ไม่เกิดประโยชน์อะไร
ดับความโกรธนีด้ ว้ ยการให้อภัย ไม่ถอื โทษโกรธเคือง ไม่อาฆาตจองเวร
นี่คือวิธีที่จะท�ำให้เราไม่โกรธได้ เราต้องเห็นโทษของความโกรธ
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อย่าไปเห็นโทษของคนทีท่ ำ� ให้เราโกรธ เพราะยิง่ เห็นยิง่ ท�ำให้เราโกรธใหญ่
เราก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งร้อนใหญ่ ยิ่งอยากจะท�ำร้ายเขาใหญ่ ยิ่งอยาก
จะท�ำร้ายเขามากเท่าไหร่ก็ยิ่งร้อนมากขึ้นไปเท่านั้น แต่พอเราให้
อภัยเขาได้เท่านั้นเอง ความโกรธภายในใจก็ดับไป เราต้องรู้จักวิธีดับ
ความโกรธ อย่าปล่อยให้ความโกรธนั้นมันลุกลามขึ้นไป เพราะมัน
จะท�ำให้เราต้องไปท�ำในสิง่ ทีเ่ ราต้องเสียใจในภายหลัง แก้ความโกรธ
นี้ไม่ยากถ้ามีสติรู้ทันมัน รู้ว่าก�ำลังโกรธแล้วก็พยายามอย่าไปคิดถึง
เรื่องที่ท�ำให้เราโกรธ พยายามดึงเข้ามาหาพุทโธๆ ไว้ หรือสวดมนต์
ภายในใจไว้ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวความโกรธก็หายไปเองโดยที่เราไม่ต้อง
ไปท�ำอะไรกับคนที่ท�ำให้เราโกรธ นี่คือวิธีระงับความโกรธ
ส่วนความหลงนี้ ท่านก็ทรงสอนให้เราพิจารณาให้เห็นว่าสิง่ ต่างๆ
ที่เราหลงเรายึดเราติดอยู่นั้น เป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะยึดติดเพราะ
ไม่อยูก่ บั เราไปได้ตลอด ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริง ไม่ได้เป็น
สมบัตขิ องเรา ไม่วา่ อะไรก็ตามทีเ่ รามีอยู่ ทีเ่ ราห่วง ทีเ่ รากังวล ทีเ่ รารัก
เราหวงเราแหน สิง่ ต่างๆ เหล่านีจ้ ะไม่อยูก่ บั เราไปตลอด หรือไม่เช่นนัน้
สักวันหนึง่ เราก็ตอ้ งจากเขาไป มันไม่ได้อยูด่ ว้ ยกันไปตลอด จึงไม่จำ� เป็น
ทีจ่ ะต้องไปหวงแหน ไม่ตอ้ งไปเสียอกเสียใจเสียดายเวลามันจากเราไป
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อย่าไปยึดอย่าไปติดกับอะไรทั้งหลายในโลกนี้ เพราะความยึดติดนี้
จะท�ำให้เราทุกข์ใจ ท�ำให้เราวุ่นวายใจ ท�ำให้เราไม่มีความสุขใจ
จึงทรงสอนให้เราพิจารณาอยูเ่ สมอว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ แม้กระทัง่
ร่างกายของเรา เป็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ เราต้องพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา ไม่ได้อยู่
ร่วมกันไปตลอด จึงควรฝึกท�ำใจเอาไว้ สอนใจอยูเ่ รือ่ ยๆ ว่าอย่าไปหลง
ยึดติด เพราะยึดติดแล้วจะท�ำให้เราทุกข์ ทุกข์ทงั้ ในขณะทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน
และทุกข์หลังจากทีต่ อ้ งจากกัน ขณะทีอ่ ยูร่ ว่ มกันก็คอยห่วงคอยกังวล
กินไม่ได้นอนไม่หลับ เวลาจากกันก็ร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราแก้ความหลงด้วยปัญญา คือให้พจิ ารณา
ให้เห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอ ให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นสมบัติของเรา
ทีแ่ ท้จริง ไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา เป็นของทีเ่ รายืมเขามา เรายืมมา
จากธรรมชาติ คือ ดิน น�ำ้ ลม ไฟ ร่างกายของเรานีม้ าจากธรรมชาติ
คือธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ เมื่อตายไปร่างกายนี้ก็กลับคืนสู่ ดิน น�้ำ
ลม ไฟ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มาจากดิน น�้ำ ลม ไฟ ทั้งสิ้น ไม่มี
คุณค่าไม่มีสาระประโยชน์อะไร แต่ความหลงของเราท�ำให้เราไปยึด
ไปติด ไปชอบ ไปยินดี ไปให้คุณค่ามันขึ้นมาเท่านั้นเอง แต่สิ่งที่มี
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คุณค่าทีแ่ ท้จริงเรากลับมองไม่เห็น ก็คอื ใจทีส่ ะอาดบริสทุ ธิ์ ใจทีไ่ ด้รบั
การช�ำระด้วยกาย วาจา ใจ นี่เอง
พระพุ ท ธเจ้ า จึ ง ทรงสอนให้ เ ราหั น เข้ า มาหาสิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า
มีประโยชน์ที่แท้จริง ก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ จึงทรงสอนให้เรา
หมัน่ ช�ำระกาย วาจา ใจ อยูเ่ สมอ ดังทีพ่ วกท่านทัง้ หลายได้มาช�ำระกัน
ในวันนี้ ช�ำระด้วยการท�ำบุญให้ทาน ด้วยการรักษาศีล ด้วยการฟังเทศน์
ฟังธรรม และเมื่อกลับไปบ้านก็กลับไปไหว้พระสวดมนต์ นั่งท�ำสมาธิ
แล้วก็คอยสอนใจอยูเ่ สมอๆ ว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนีไ้ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน
ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนีไ้ ม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา ถ้าเราท�ำอย่างนีแ้ ล้ว
รับรองได้วา่ ใจของเราจะมีแต่ความสุขและความเจริญขึน้ ไปตามล�ำดับ
และจะเจริญถึงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอน
จึงขอฝากเรื่องของการช�ำระกาย วาจา ใจ ในวันพระนี้ ให้ท่าน
ได้น�ำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมา
ต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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ธรรมะในศาลา

๓๐
สัตว์โลกล้วนเกิดจากกรรม
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

181

182

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

183

กรรมเป็นเครื่องจ�ำแนกแยกให้สัตว์เป็นชนิดต่างๆ
สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นผู้สร้างขึ้นมา
มีกรรมเป็นผู้ให้ก�ำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
จะท�ำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาท�ำบุญท�ำทาน
มารักษาศีล มาฟังเทศน์ มาปฏิบัติธ รรม เพราะมี ค วามเชื่ อว่ า
พระพุทธศาสนาเป็นค�ำสอนที่ดีที่สุด เพราะเป็นค�ำสอนที่ตรงกับ
ความจริง ทุกสิง่ ทุกอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนนัน้ ไม่เป็นค�ำสอน
ทีผ่ ดิ จากความจริงเลย ผูท้ ปี่ ฏิบตั ติ ามจะสามารถพิสจู น์ได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ ง
ให้ผอู้ นื่ มาพิสจู น์ให้กบั ตน เพราะเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งพิสจู น์ดว้ ยตนเองทุกคน
ถ้าปฏิบัติตามแล้วก็จะรู้จะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น คือ
เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นจากกรรมทั้งนั้น คือสัตว์โลก
ทัง้ หลายตัง้ แต่ทา้ วมหาพรหมลงมาจนถึงมนุษย์ ถึงเดรัจฉาน ถึงเปรต
ถึงสัตว์นรกทัง้ หลาย มีกรรมเป็นผูส้ ร้างเป็นผูท้ ำ� ให้เกิดขึน้ ไม่มสี ตั ว์โลก
หรือพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง เช่น พระพรหมก็ดี หรือพระอินทร์ก็ดี
ทีจ่ ะมาสร้างให้มสี ตั ว์โลกชนิดต่างๆ เกิดขึน้ มา สัตว์โลกทัง้ หลายทีม่ ที งั้ สูง
และต�่ำล้วนเกิดมาจากกรรมทั้งสิ้น
กรรม ก็คอื การกระท�ำของจิตแต่ละดวง สัตว์โลกทุกตัวมีจติ อยูก่ นั
คนละดวง และจิตดวงนีเ้ ป็นผูท้ สี่ ร้างให้เป็นสัตว์โลกชนิดต่างๆ เป็นเทพ
เป็นพรหม เป็นมนุษย์ เป็นเดรัจฉาน เป็นเปรต หรือเป็นสัตว์นรก
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นี้เกิดขึ้นจากการกระท�ำของจิตในแต่ละดวง จิตนี้แลเป็นผู้ที่สร้าง
สัตว์ชนิดต่างๆ ขึ้นมาโดยการกระท�ำ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า
กรรมเป็นเครือ่ งจ�ำแนกแยกให้สตั ว์เป็นชนิดต่างๆ สัตว์ทงั้ หลายมีกรรม
เป็นผูส้ ร้างขึน้ มา มีกรรมเป็นผูใ้ ห้กำ� เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ มีกรรม
เป็นที่พึ่งอาศัย จะท�ำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว จะต้องเป็นผู้รับผล
ของกรรมนั้น ผู้ที่กระท�ำกรรมก็คือใจ ส่วนกายนี้เป็นผู้กระท�ำตาม
ผูท้ สี่ งั่ การนัน้ ก็คอื ใจ แล้วก็สงั่ ไปทีก่ ายและทีว่ าจาให้ทำ� กรรมชนิดต่างๆ
มีทั้งกรรมดี กรรมไม่ดี และกรรมที่ไม่ใช่เป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดี
กรรมก็มีอยู่ ๒ กลุ่มด้วยกัน ถ้าท�ำกรรมดี เช่น ท�ำบุญให้ทาน
อย่างนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศล ก็จะท�ำให้ไปสู่ที่สุคติ เป็นการสร้างภพ
ของเทพ ของพรหม ของมนุษย์ ถ้าท�ำบาปท�ำกรรม เช่น ฆ่าสัตว์
ตัดชีวิต ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี พูดปดมดเท็จ ก็จะสร้างให้
ไปเป็นเดรัจฉานบ้าง เป็นเปรตบ้าง เป็นสัตว์นรกบ้าง นี่ไม่มีใครสร้าง
มีแต่ใจของแต่ละสัตว์โลกแต่ละตัวที่ก�ำลังเป็นผู้สร้างกันอยู่ พวกเรา
ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เพราะเราได้สร้างกรรมที่ท�ำให้เกิดเป็นมนุษย์
นัน่ เอง คือมีศลี ๕ เป็นหลัก ถ้าอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์นตี้ อ้ งมีศลี ๕
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ถ้าอยากจะเป็นคนทีฉ่ ลาด ก็ตอ้ งใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ ชอบศึกษาหาความรูอ้ ยูเ่ รือ่ ยๆ เช่น
ชอบมาวัด มาฟังเทศน์ฟังธรรม เพราะ
การฟังธรรมนีจ้ ะท�ำให้เกิดปัญญาขึน้ มา

จะรั ก ษาได้ ม ากหรื อ น้ อ ยก็ จ ะเป็ น โอกาสที่ จ ะได้ ม าเกิ ด มากหรื อ
น้อยนั่นเอง ถ้ารักษาได้มาก โอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีมาก
ถ้ารักษาน้อย โอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีน้อย ทุกอย่างนี้ไม่ได้
อยู่ที่พระเจ้าอยู่ที่ใครทั้งนั้น พระเจ้าเองก็เป็นผู้ต้องสร้างตนเอง เช่น
ท�ำบุญ รักษาศีล ก็ได้ไปเป็นเทพ ถ้านัง่ สมาธิทำ� จิตใจให้สงบ ก็จะได้ไป
เป็นพรหม ถ้าอยากจะไปเป็นพระอรหันต์ เป็นพระพุทธเจ้า ก็ตอ้ งท�ำบุญ
ให้ทาน รักษาศีล นัง่ สมาธิ และเจริญปัญญาวิปสั สนา พิจารณาให้เห็น
ว่าสิง่ ต่างๆ ในโลกนีล้ ว้ นเป็นอนิจจัง คือไม่เทีย่ ง ล้วนเป็นทุกข์ ล้วนเป็น
อนัตตา ไม่มีตนไม่มีตัวตน ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ถ้าพิจารณาได้
ถ้าปฏิบตั ไิ ด้ ก็จะได้ไปเป็นพระอริยเจ้าตัง้ แต่พระโสดาบันขึน้ ไปจนถึง
พระอรหันต์ พระพุทธเจ้า
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ทัง้ หมดนีไ้ ม่ได้อยูท่ ใี่ ครทัง้ นัน้ อยูท่ ใี่ จของแต่ละคนของแต่ละสัตว์โลก
เท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นผูท้ ที่ ำ� ให้ไปเกิดเป็นสิง่ ต่างๆ ได้ และผูท้ ไี่ ปเกิดก็ไม่ใช่ใคร
ที่ไหน ก็คือผู้สร้างนั่นเอง ก็คือใจ ใจของพวกเรานี้ในอดีตได้รักษาศีล
จึงท�ำให้มาเกิดเป็นมนุษย์กนั ถ้าเราท�ำบุญมากในอดีต คือท�ำบุญให้ทาน
มากด้วย รักษาศีลด้วย เราก็จะมาเกิดมีฐานะทีด่ ี มีเงินมีทอง มีรปู ร่าง
หน้าตาที่สวยงาม ถ้าเรารักษาศีลแต่เราไม่ชอบท�ำบุญให้ทาน มีความ
ตระหนี่ มีความหวงแหนในสมบัติข้าวของเงินทอง เราก็จะมาเกิดเป็น
มนุษย์ที่ไม่ร�่ำรวย มีฐานะที่ไม่ค่อยดีทางการเงินการทอง มีรูปร่าง
หน้าตาที่ไม่สวยไม่งาม นี่เป็นอานิสงส์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ คือ
ต้องมีศีล ๕ และถ้าอยากจะมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม มีฐานะดี มีเงิน
มีทอง ก็ตอ้ งเป็นคนใจกว้างเป็นคนใจบุญ ชอบท�ำบุญให้ทาน ชอบสงเคราะห์
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ถ้าอย่างนี้แล้วก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่าง
หน้าตาดี ผิวพรรณผ่องใส มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง
ถ้าอยากจะเป็นคนทีฉ่ ลาดก็ตอ้ งใฝ่เรียนใฝ่รู้ ชอบศึกษาหาความรู้
อยู่เรื่อยๆ เช่น ชอบมาวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรม เพราะการฟังธรรมนี้
จะท�ำให้เกิดปัญญาขึน้ มา เป็นปัญญาทีส่ ำ� คัญต่อการหลุดพ้นจากการ
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เวียนว่ายตายเกิด ต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง ถ้าสนใจศึกษาวิชา
ความรู้ทางโลกก็ยังไม่ถือว่าเป็นวิชาที่ดีจริง เพราะจะไม่ได้ช่วยเหลือ
ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
วิชาความรู้ทางโลกเป็นวิชาที่น�ำเอาไปท�ำมาหากิน มีอาชีพที่ดี เช่น
ถ้าเรียนหนังสือจบปริญญาสูงๆ ก็จะได้งานทีด่ ี มีเงินเดือนสูงๆ มีเงินเดือน
มากๆ มีตำ� แหน่งสูงๆ ถ้าขีเ้ กียจเรียนหนังสือ ไม่ไปโรงเรียน หนีโรงเรียน
อยู่เรื่อยๆ เรียนไม่จบ เวลาไปหางานก็จะได้งานที่ไม่ดี ได้งานที่ต้อง
ใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น ไปเป็นคนตัดหญ้า เป็นคนรับใช้ ซักเสื้อผ้า
กวาดบ้านถูบ้าน เป็นภารโรง อย่างนี้เป็นต้น เพราะไม่มีปัญญา และ
เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่ไม่มีความฉลาด เป็นคนโง่เขลา
เบาปัญญา เป็นคนที่ไม่ชอบใฝ่รู้ไม่ชอบศึกษาหาความรู้
ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เกิดขึ้นจากการกระท�ำของเราทั้งสิ้น ไม่ได้มี
ผูห้ นึง่ ผูใ้ ดท�ำให้เราได้มาเกิด ความแตกต่างกันทัง้ ในทางฐานะการเงิน
การทอง ในรูปร่างหน้าตา ในความรู้ความฉลาด และความมีอาการ
ครบถ้วนบริบูรณ์หรือไม่ก็เช่นเดียวกัน เกิดอยู่ที่ว่าได้รักษาศีลไว้ได้
มากน้อยเพียงไรนัน่ เอง ถ้ารักษาได้มาก ไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ ไม่ฆา่ ผูอ้ นื่
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พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี
พระอรหันต์ ท่านจะไม่ฆา่ สัตว์ตดั ชีวติ เลย
ถึงแม้ทา่ นจะต้องเสียชีวติ ไป ท่านก็ยอมเสีย
แต่ จ ะไม่ ป ้ อ งกั น ชี วิ ต ของตนด้ ว ยการ
ท�ำร้ายชีวิตของผู้อื่น

ไม่ทำ� ร้ายผูอ้ นื่ ก็จะมีรปู ร่างทีค่ รบถ้วนบริบรู ณ์ แต่ถา้ ไม่ชอบรักษาศีล
ชอบท�ำบาปท�ำกรรมอยู่เป็นนิสัย ก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ก็คือ สุนัข
แมว อย่างนีเ้ ป็นต้น เพราะไม่รกั ษาศีลกัน รักษาได้นอ้ ยมาก ไม่เหมือนกับ
ผูท้ มี่ าเกิดเป็นมนุษย์ พวกนีร้ กั ษาศีลได้มาก ท�ำบาปน้อย แต่กย็ งั มีโอกาส
ที่จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานได้อีก ถ้าไม่อยากไปเกิดเป็นเดรัจฉานเลย
ก็ต้องรักษาศีล ๕ ให้ได้ตลอดเวลา คือไม่ละเมิดเลยแม้แต่ข้อเดียว
ทัง้ ชีวติ เลย บุคคลทีจ่ ะท�ำอย่างนีไ้ ด้กม็ พี ระอริยเจ้าเท่านัน้ คือพระโสดาบัน
พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ ท่านจะไม่ฆา่ สัตว์ตดั ชีวติ เลย
ถึงแม้ทา่ นจะต้องเสียชีวติ ไป ท่านก็ยอมเสีย แต่จะไม่ปอ้ งกันชีวติ ของตน
ด้วยการท�ำร้ายชีวิตของผู้อื่น เช่น มีสัตว์อะไรจะมากัดมาท�ำร้ายท่าน
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ถ้าท่านหนีไม่พ้น ท่านก็ยอมให้มันกัดตายไป แต่ท่านจะไม่ฆ่ามันเพื่อ
เป็นการป้องกันตัว ถ้ารักษาศีลได้อย่างนี้ก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบาย
อีกต่อไป ไม่ตอ้ งไปเป็นเดรัจฉาน ไม่ตอ้ งไปเป็นเปรต ไม่ตอ้ งไปตกนรก
แต่ถา้ ยังท�ำไม่ได้ ถึงแม้จะรักษาศีลได้อยูต่ ลอดเวลาเป็นส่วนใหญ่ แต่พอ
ถึงเวลาทีจ่ ะต้องรักษาชีวติ ของตนเองก็จะไปฆ่าผูอ้ นื่ เช่น เกิดอดอยาก
ขาดแคลน ไม่มเี งินทีจ่ ะไปซือ้ อาหารมารับประทาน ก็ไปยิงนกตกปลา
เพือ่ ทีจ่ ะได้มอี าหารไว้รบั ประทาน อย่างนีเ้ มือ่ ตายไปก็ยงั มีโอกาสทีจ่ ะ
ไปเกิดเป็นเดรัจฉานได้ เพราะรักษาศีลไม่ได้บริสุทธิ์ครบถ้วนบริบูรณ์
แต่โอกาสทีจ่ ะไปเกิดก็อาจจะมีนอ้ ยถ้ายังรักษาศีลได้ไปเรือ่ ยๆ ยกเว้น
ในกรณีจ�ำเป็นเท่านั้น
ดังนัน้ การทีจ่ ะไปเกิดเป็นอะไรนัน้ ขึน้ อยูท่ วี่ า่ ได้รกั ษาศีลมากหรือ
น้อยเพียงไร ถ้ารักษามาก โอกาสทีจ่ ะไปเกิดในสุคติ ทีจ่ ะไปเป็นมนุษย์
เป็นเทพก็จะมีมาก ถ้ารักษาน้อย โอกาสที่จะไปก็มีน้อย โอกาสที่จะ
ไปเกิดในอบายก็จะมีมาก นี่คือเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้ ไม่มีใคร
ที่สามารถที่จะมาท�ำบุญท�ำกรรมแทนเราได้ เช่น เราตายไปแล้ว ผู้ที่
เขากรวดน�้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ก็เพียงแต่เป็นการส่งเศษบุญ
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ไปให้เท่านัน้ บุญทีญ
่ าติโยมท�ำแล้วอุทศิ ไปนี้ อุทศิ ไปได้เพียงเสีย้ วเดียว
เช่น ท�ำร้อยหนึง่ ก็อทุ ศิ ไปได้เพียง ๑ ส่วนเท่านัน้ อีก ๙๙ ส่วนเป็นของ
ผู้ที่อุทิศ ผู้ที่รับอุทิศนี้รับได้เพียงส่วนเดียว เพราะฐานะของผู้รับนั้น
มีภาชนะรองรับอยู่นิดเดียวจึงรับมากไม่ได้ และผู้ที่จะรับนี้ก็ต้อง
เป็นเปรตเท่านัน้ ถ้าเป็นสัตว์ชนิดอืน่ ก็จะรับไม่ได้ เช่น ไปตกนรกก็จะ
รับบุญที่อุทิศไม่ได้ ไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็รับไม่ได้ ไปเกิดเป็นมนุษย์
เป็นเทพ เป็นพรหม ก็ไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องรับบุญอุทศิ เพราะมีบญ
ุ
มากพอทีจ่ ะเลีย้ งดูจติ ใจของตนให้อยูเ่ ย็นเป็นสุขได้ มีพวกเปรตเท่านัน้
ที่อาศัยบุญอุทิศ พวกเปรต ก็คือพวกที่ในขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์
ไม่ชอบท�ำบุญให้ทาน มีแต่ความโลภ ชอบหาเงินหาทองให้กับตนเอง
แล้วก็หวงเก็บไว้ มีความตระหนี่ เก็บเงินไว้อย่างเดียว หามาได้มากน้อย
เพียงไรก็เสียดาย ไม่อยากจะให้ใคร พอตายไปก็ตอ้ งไปเกิดเป็นเปรต
นี่คือเรื่องของสัตว์โลกชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในวัฏสงสาร คืออยู่ใน
ไตรภพ คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ สัตว์โลกส่วนใหญ่นี้จะเกิด
ในกามภพเพราะยังมีความยินดีในกามอยู่ ค�ำว่ากาม ก็คือ รูป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ถ้ายังชอบทีจ่ ะดูหนังฟังเพลง ยังชอบกิน ชอบดืม่
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ชอบเล่น ชอบเที่ยว ชอบหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ ตายไปก็ยังต้อง
กลับมาเกิดในกามภพ ถ้าเป็นคนที่สนใจชอบนั่งสมาธิ ไม่ชอบเที่ยว
ไม่ชอบดื่ม ไม่ชอบเล่น ไม่ชอบหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
ชอบนั่งสมาธิท�ำจิตใจให้สงบให้เป็นฌาน 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
ที่จะดู ที่จะฟัง ที่จะลิ้มรส ที่จะดมกลิ่น ที่จะสัมผัสกับสิ่งต่างๆ อยู่
หรือพวกเดรัจฉานทั้งหลายก็เหมือนกัน ก็ยังมีความยินดีในรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่หยาบเช่นเดียวกับมนุษย์ ส่วนพวกเปรต
พวกสัตว์นรกนีเ้ ขาไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้ลมิ้ รส เพราะจะต้องใช้เวรใช้กรรม
อยู่ในนรก ถ้าเป็นเปรตก็มีแต่ความหิว ความอยาก ความกระหาย
ไม่ได้ลิ้มรสในสิ่งที่ตนเองอยากจะได้ลิ้มรสอยากจะได้สัมผัส
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ส่วนผู้ที่นอกจากท�ำบุญให้ทาน รักษาศีล นั่งสมาธิ และยังเจริญ
ปัญญา คือเจริญวิปัสสนา พิจารณาสภาวธรรมทั้งหลาย คือขันธ์ ๕
ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูปก็คือร่างกายของเรา
ร่างกายที่มีอาการ ๓๒ เวทนาก็คือความรู้สึก เช่น สุข ทุกข์ ไม่สุข
ไม่ทุกข์ สัญญาคือความจ�ำได้หมายรู้ สังขารคือความคิดปรุงแต่ง
วิญญาณคือการรับรู้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่มาสัมผัสกับ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจัง คือไม่เที่ยง
มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป เช่น ร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตายไป เวทนาเกิดมาแล้วก็ดบั ไป ความสุขเกิดขึน้ มาแล้ว
ก็ดับไป ความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป ความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้น
มาแล้วก็ดับไป สัญญาความจ�ำได้หมายรู้ก็เช่นเดียวกัน เกิดมาแล้ว
ก็ดับไป สังขารความคิดปรุงแต่งก็เช่นเดียวกัน เกิดมาแล้วก็ดับไป
คิดเรื่องนี้แล้วก็ดับไป ไปคิดเรื่องนั้นต่อ คิดเรื่องนั้นต่อแล้วก็ไป
คิดเรื่องโน้นต่อ คิดไปเรื่อยๆ คิดไปแล้วก็ดับไป หายไป ไม่มีสาระ
เป็นเหมือนกับแสงของหิง่ ห้อยทีเ่ กิดดับๆ ไปเรือ่ ยๆ นีค่ อื สิง่ ทีผ่ ตู้ อ้ งการ
จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะต้องพิจารณา
ให้รทู้ นั แล้วปล่อยวาง ให้เห็นว่าไม่เทีย่ ง แล้วก็ไม่มตี วั ตน เช่น ร่างกายนี้
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ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมารับรู้มาสัมผัสนี้
ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้น เป็นอนิจจัง
ทุ ก ขั ง อนั ต ตา ไม่ เ ที่ ย ง เป็ น ทุ ก ข์
ไม่มีตัวตน ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวเรา
ไม่ให้ไปยึดไปติด ให้ปล่อยวาง

ก็ไม่ใช่ตวั ใช่ตน ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เป็นเพียงดิน น�ำ้ ลม ไฟ เป็นเพียง
อาการ ๓๒ มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็นต้น
มาจากอาหารที่รับประทานเข้าไป อาหารก็มาจากดิน น�้ำ ลม ไฟ
ถ้าพิจารณาไปเรือ่ ยๆ ก็จะเห็นว่าไม่ใช่ตวั ตน เป็นเหมือนรถยนต์คนั หนึง่
รถยนต์กเ็ ป็นสิง่ ทีป่ ระกอบขึน้ จากวัตถุตา่ งๆ มีเหล็ก มีพลาสติก มีกระจก
มียาง เป็นต้น เอามาผสมกันมารวมกันก็กลายเป็นรถยนต์ขนึ้ มา ใช้ไป
สักระยะหนึ่งมันก็เก่าแล้วมันก็พังไป ร่างกายนี้ก็เช่นเดียวกัน เกิดมา
แล้วเดี๋ยวก็แก่ลงไป แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็ตายไป พอตายไป
ถ้าทิง้ ไว้มนั ก็จะเน่าเปือ่ ยไป กลายเป็นดินไปหมด ถ้าเอาไปเผาก็กลาย
เป็นขีเ้ ถ้า ไม่มตี วั ตน ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ถ้าพิจารณาอย่างนีอ้ ยูเ่ รือ่ ยๆ
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แล้วก็จะปล่อยวาง ไม่ยึดไม่ติด เพราะถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์ เวลา
ยึดติดกับร่างกายว่าเป็นเราเป็นตัวเรา พอร่างกายเป็นอะไรก็เกิด
ความทุกข์ขึ้นมา เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดความทุกข์เกิดความกลัว
ขึ้นมาว่าจะตายหรือไม่ อย่างนี้เป็นต้น
ถ้ า ไม่ อ ยากจะทุ ก ข์ ก็ ต ้ อ งพิ จ ารณาให้ เ ห็ น ว่ า เป็ น อนิ จ จั ง
เป็นอนัตตา ไม่เทีย่ ง ไม่มตี วั ตน ถ้าเห็นแล้วก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ กับร่างกาย
ก็จะปล่อยวางๆ แล้วก็จะสบายใจ ร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อน
ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามก็เป็นเหมือนกันทั้งนั้น ร่างกาย
ของเราร่างกายของคนอื่นก็เป็นแบบเดียวกัน เดี๋ยวก็ต้องกลายเป็น
ขี้เถ้าขี้ถ่านไป เดี๋ยวก็ต้องจับใส่โลงจับเข้าไปเผาในเตาไฟ ไม่มีใคร
หนีพ้นไปได้เพราะธรรมชาติของร่างกายเป็นอย่างนี้ จึงไม่ควรไปยึด
ไปติด เพราะถ้าไปยึดไปติดแล้วจะทุกข์มาก ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ ปล่อยวาง
ก็จะไม่ทุกข์ เช่น เราไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายของคนอื่น ร่างกายของ
คนอืน่ เขาจะเป็นอย่างไร เราไม่ได้ไปยึดไปติดกับเขา เวลาเขาตายไป
เราก็ไม่ได้เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้แต่อย่างใด ร่างกายทีเ่ รามีอยูน่ ี้
ก็เช่นเดียวกัน เราก็ต้องไม่ยึดไม่ติดเช่นเดียวกัน เราต้องปล่อยวาง
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เมื่อถึงเวลาที่เขาจะไปจากเราก็ให้เขาไป ถ้าเราปล่อยวางได้ เราก็จะ
ไม่ทกุ ข์ เราจะไม่เดือดร้อน เราจะอยูอ่ ย่างสุขอย่างสบาย เช่นเดียวกับ
เวทนา ความสุข ความทุกข์ ความไม่สุขไม่ทุกข์ เขาก็สลับผลัดเปลี่ยน
กันมาแล้วก็ไป เดี๋ยวสุขมาแล้วก็ไป เดี๋ยวทุกข์มาแล้วก็ไป เดี๋ยวไม่สุข
ไม่ทุกข์มาแล้วก็ไป เราอย่าไปยึดอย่าไปติด คืออย่าไปยินดียินร้าย
กับเขา เวลาทุกข์ก็อดทนเอาไว้ เวลาสุขก็อย่าไปดีใจ อย่าไปอยาก
ให้มันอยู่กับเราไปนานๆ เพราะพอเกิดความอยากก็แสดงว่าเราเกิด
ความยึดติดแล้ว เมือ่ มีความยึดติด เวลาทีม่ นั จากเราไปเราก็จะเสียใจ
เราก็มีความทุกข์
พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนพวกเราให้พิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่ใจมารับรู้มาสัมผัสนี้ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้น เป็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ ไม่มตี วั ตน ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา
ไม่ให้ไปยึดไปติด ให้ปล่อยวาง ให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขา เขามา
ก็มา เขาไปก็ไป ไม่ต้องไปดีใจ ไม่ต้องไปเสียใจ แล้วเราจะไม่ทุกข์
กับอะไรทั้งนั้น ถ้าสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็จะหลุดพ้น
จากความทุกข์ทั้งปวง เพราะใจจะไม่มีความอยากได้อะไรอีกต่อไป
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ถ้ า ไม่ มี พ ระพุ ท ธเจ้ า มาสั่ ง สอน ใจจะ
ถู ก ความหลงคื อ กิ เ ลสคอยหลอกให้
อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ท�ำให้ปล่อยไม่ลง
ปล่อยไม่ได้ เมื่อปล่อยไม่ได้ก็ต้องทุกข์
ไปเรื่อยๆ

เมือ่ ไม่มคี วามอยากได้อะไรก็ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป เมือ่ ไม่เกิดก็ไม่มี
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ตามมาอีกต่อไป นีค่ อื ใจของพระอริยเจ้า
คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้
ท่านได้บ�ำเพ็ญตั้งแต่การท�ำบุญให้ทาน การรักษาศีล ปฏิบัติธรรม
นั่งสมาธิเจริญปัญญา จนปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นใน
สิ่งต่างๆ ได้หมด ท่านก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้อยู่ใน
พระนิพพานที่มีแต่บรมสุข คือความสุขที่ถาวร ความสุขที่ไม่มี
ความทุกข์เจือปนอยู่เลย
นี่คือสิ่งที่พวกเราหรือใจของพวกเราสามารถสร้างให้กับเราได้
ถ้าเราน้อมเอาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ ขอให้เรา
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พุ่งเป้าไปที่ตรงนี้ เพราะสิ่งอื่นๆ ในโลกนี้มันไม่จีรังถาวร ไม่ได้ให้
ความสุขกับเราอย่างแท้จริง อยากจะได้อะไร พอได้มาแล้วเดีย๋ วก็ตอ้ ง
มาเสียใจ มาร้องห่มร้องไห้กับสิ่งที่ได้มา เพราะสิ่งที่ได้มาไม่ช้าก็เร็ว
ก็ต้องจากเราไป หรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไป แต่ถ้าเรา
ไม่อยากได้อะไรเลย เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขทั้งๆ ที่ไม่มีอะไรนี่แล
แต่ จ ะมี ค วามสุ ข มากกว่ า คนที่ มี อ ะไรเป็ น หลายร้ อ ยเท่ า ด้ ว ยกั น
เพราะใจไม่ตอ้ งการอะไร ใจต้องการการหลุดพ้นอย่างเดียว ใจต้องการ
การปล่อยวาง แต่ใจปล่อยวางไม่เป็นเพราะไม่มีใครสอน จึงต้อง
อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผูส้ งั่ ผูส้ อน ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาสัง่ สอน ใจจะ
ถูกความหลงคือกิเลสคอยหลอกให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ท�ำให้ปล่อย
ไม่ลง ปล่อยไม่ได้ เมือ่ ปล่อยไม่ได้กต็ อ้ งทุกข์ไปเรือ่ ยๆ อย่างทีพ่ วกเรา
ได้ทกุ ข์กนั มาตัง้ แต่วนั เกิดมาจนถึงวันนี้ และจะทุกข์กนั ไปเรือ่ ยๆ ต่อไป
อีกนับไม่ถ้วน ถ้าเราไม่น�ำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาแก้ไข
ความหลงที่หลอกให้เรายินดี หลอกให้เรามีความยึดมั่นถือมั่นใน
สิ่งต่างๆ ทั้งหลาย เพราะมองไม่เห็นว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
นั่นเอง
199

เราจึงต้องมีศรัทธาความเชื่อแล้วก็น้อมน�ำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้า
ทรงสั่งสอนนี้มาปฏิบัติ ดังที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติกัน ขอให้ท�ำ
ให้มากขึน้ ไปตามล�ำดับ แล้วรับรองได้วา่ จิตใจของท่านจะพัฒนาขึน้ ไป
เรื่อยๆ จนถึงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนในวันข้างหน้า
จึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายจงมีความแน่วแน่มั่นคงต่อพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ขอให้ยินดีที่จะปฏิบัติตามเสมอ แล้วชีวิต
ของเราจะไม่เสียประโยชน์ทไี่ ด้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนา การแสดง
ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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ธรรมะในศาลา

๓๑
คุณธรรมความดีงาม
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๐
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จิตใจของเราจะเจริญ จะมีความสุข
ก็ต่อเมื่อมีคุณธรรมความดีงามอยู่ภายในจิตใจ
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงาน จึงได้
ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณให้เกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจของตนด้วยการ
มาวัด เพื่อมาประกอบคุณงามความดี เพื่อเป็นการพัฒนาสร้าง
ความสุข และสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจ เพราะความสุขและ
ความเจริญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของเราเป็นหลัก ความเจริญไม่ได้อยู่
ที่ความเจริญของวัตถุข้าวของต่างๆ วัตถุข้าวของต่อให้มีมากน้อย
เพียงไร ก็ไม่ได้ทำ� ให้จติ ใจเราเจริญตามไปด้วย จิตใจของเราจะเจริญ
จะมีความสุข ก็ต่อเมื่อมีคุณธรรมความดีงามอยู่ภายในจิตใจ
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นบ�ำเพ็ญ หมั่นสร้าง หมั่นสะสม
ให้เกิดขึ้นมาให้งอกเงยขึ้นมาในจิตใจ ก็มีอยู่ด้วยกัน ๔ ประการ คือ
๑. ความเมตตา ๒. ความกรุณา ๓. ความมุทิตา ๔. ความอุเบกขา
เป็นคุณธรรมที่จะพัฒนาส่งเสริมให้จิตใจของเราเป็นจิตใจที่สูงขึ้น
ดีขึ้น ผู้ใดก็ตามถ้ามีคุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ คือมีเมตตา กรุณา
มุทติ า อุเบกขา อยูภ่ ายในจิตในใจแล้ว จะเป็นคนทีน่ า่ เคารพเลือ่ มใส
ศรัทธา น่าคบค้าสมาคม เพราะเป็นคนทีไ่ ม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่
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
ทุกคนทีอ่ ยูใ่ นโลกนีไ้ ม่ได้เป็นคูแ่ ข่งขันกัน ทุกคนทีอ่ ยูใ่ นโลกนีล้ ว้ นเป็น
เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน ร่วมเกิด ร่วมแก่ ร่วมเจ็บ ร่วมตาย
ด้วยกันทั้งนั้น จึงไม่มีความจ�ำเป็นอะไรที่จะต้องไปเกลียดชังกัน
ที่จะต้องไปอาฆาตพยาบาทกัน ที่จะต้องไปจองเวรจองกรรมกัน
เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่จะสร้างความทุกข์ให้มีมากยิ่งขึ้น
ไปด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย ทั้งผู้ที่มีจิตใจอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม
และผู้ที่ถูกจองเวรจองกรรม
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเจริญเมตตา สัพเพ สัตตา ค�ำว่า
สัพเพ นี้หมายถึงว่า ทุกๆ คน ทุกๆ สัตว์ ทุกๆ บุคคล ไม่ได้จ�ำเพาะ
คนที่เราชอบคนที่เรารักเท่านั้น แต่เราต้องแผ่เมตตาให้กับทุกๆ คน
ให้ได้ คนทีเ่ ราชอบก็แผ่ คนทีเ่ ราไม่ชอบก็แผ่ คนทีเ่ ราเกลียดเราก็แผ่
เพราะถ้าเราแผ่ได้แล้วใจเราจะเย็น ใจเราจะมีความสุข ถ้าเราแผ่ไม่ได้
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เวลาเราเจอคนทีเ่ ราไม่ชอบ ใจของเราจะร้อนขึน้ มา ใจของเราจะไม่มี
ความสุข แต่ถ้าเราแผ่ให้เขา แผ่ความปรารถนาดี ปรารถนาให้เขา
มีความสุข ไม่คิดอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม ให้อภัยในสิ่งที่
ผ่านมาแล้ว ถ้าเราท�ำได้ ใจของเราจะมีความสุข แล้วเราจะเป็นบุคคล
ที่ประเสริฐ เพราะคนที่เขาท�ำให้เราเสียหาย เขาจะมีความส�ำนึก
ขึน้ มาในภายหลังว่าเรานีเ้ ป็นคนดี ทัง้ ๆ ทีถ่ กู เขาท�ำร้ายด้วยวิธกี ารต่างๆ
แต่กลับไม่ตอบโต้ กลับไม่จองเวรจองกรรม นีแ่ หละคือสิง่ ทีจ่ ะปรากฏ
ขึน้ มาในจิตใจของผูท้ ี่มคี วามเมตตา และจะท�ำให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องด้วยนั้น
เห็นคุณค่าอันประเสริฐนี้ ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราแผ่เมตตา
อยู่เสมอ ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระเท่านั้น แต่ให้แผ่
ตลอดเวลาทุกครั้งที่เราเจอใครก็ตาม ขอให้เราระลึกถึงความรู้สึกที่ดี
ความปรารถนาดีต่อเขา อย่าเอาความรู้สึกที่ไม่ดีที่อาจจะมีอยู่ภายใน
ใจของเรา เนือ่ งจากเราอาจจะเคยมีปญ
ั หากันมาก่อนในอดีต แต่ขอให้
เราล้างความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดนี นั้ ออกไปจากจิตจากใจ ด้วยการให้อภัยก็ได้ หรือ
ด้วยการใช้ปญ
ั ญาพิจารณาว่าเหตุการณ์ทผี่ า่ นมาแล้วมันก็ผา่ นไปแล้ว
มันเหมือนเป็นความฝันแล้ว เราไม่ควรที่จะย้อนเอามันกลับมาสร้าง
ความขมขื่นใจอีก มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเลย ปัจจุบันเราจะ
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สร้างแต่ความสุขความปรารถนาดีให้กบั ใจของเรา ด้วยการแผ่เมตตา
ด้วยการแผ่ความปรารถนาดีให้กับทุกๆ คน ที่เราสัมผัสที่เราพบเห็น
การแผ่เมตตานี้ไม่ได้หมายถึงให้แผ่แต่ในขณะที่เราสวด เช่น
เวลาไหว้พระสวดมนต์จะมีบทแผ่เมตตาที่เราสวดว่า สัพเพ สัตตา
ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง อะเวรา โหนตุ จงเป็นผู้ไม่มีเวรกันเถิด
นี่เป็นเพียงการซักซ้อมใจของเรา เป็นการเตือนสติสอนใจเราให้เรา
มีความเมตตาให้อภัย ไม่จองเวรจองกรรม แต่ไม่ได้หมายความว่า
ให้ท�ำแต่เฉพาะในขณะที่เราอยู่ในห้องพระ หรืออยู่ในวัด อยู่ต่อหน้า
พระประธาน แล้วก็สวดแผ่เมตตา แต่ความหมายทีแ่ ท้จริงนัน้ ท่านให้
น�ำเอาไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจ�ำวันของเรา ทุกครัง้ ทีเ่ ราเกีย่ วข้องกับใคร
ก็ตาม ขอให้เรามีความเมตตาอยูข่ า้ งหน้าอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะท�ำอะไรกัน
มีการผิดพลาดมากบ้างน้อยบ้างก็อย่าไปโกรธเคืองกัน ให้ยมิ้ เข้าหากัน
อยูเ่ สมอ แต่มอี ะไรผิดพลาดก็บอกกันได้ เช่น ท�ำอะไรผิดก็บอกกันได้
แต่บอกด้วยความเมตตา อย่าไปบอกด้วยความโกรธ ถ้าเราบอกด้วย
ความโกรธแล้วเดีย๋ วจะเป็นปัญหาขึน้ มา เพราะคนทีเ่ ขาฟังเขาก็จะรูว้ า่
เราพูดออกมาด้วยความโกรธ แต่ถ้าเราพูดด้วยความเมตตา พูดด้วย
ความยิ้มแย้มแจ่มใส หรือถ้าเรายังเห็นว่าไม่สมควรแก่เวลาที่จะพูด
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ในตอนนัน้ เราก็อย่าเพิง่ ไปพูด รอให้เวลาทีเ่ หมาะสม เวลาทีเ่ ขาก็สบายใจ
เราก็สบายใจ แล้วเราค่อยพูดในตอนนั้นก็ได้
ค�ำว่ามีความเมตตานี้ ไม่ได้หมายความว่าให้หุบปาก
เฉยๆ ใครท�ำอะไรผิดก็ไม่พูดไม่ตอบโต้ อย่างนี้ก็ไม่ใช่
เพียงแต่ขอให้เราพูดด้วยเหตุดว้ ยผล อย่าพูดด้วยอารมณ์
ถ้ า เขาท� ำ อะไรให้ เ ราเดื อ ดร้ อ น เราก็ พู ด ดี ๆ กั บ เขาได้
ขอร้องเขาได้ ส่วนเขาจะท�ำตามที่เราพูดหรือตามที่เรา
ขอร้ อ งหรื อ ไม่ นั้ น ก็ เ ป็ น เรื่ อ งของเขา ถ้ า เราพู ด แล้ ว ก็
ถือว่าเราได้ท�ำหน้าที่ของเราแล้ว ถ้าเขาไม่ท�ำตามก็ท�ำใจ
เอาไว้ ท่านก็สอนให้เราเจริญอุเบกขาคือท�ำใจให้เป็นกลาง อย่า

ไปเสียใจ อย่าไปเดือดร้อนกับการกระท�ำของผู้อื่น อุเบกขา นี่ก็คือ
การปล่อยวาง เมื่อเราท�ำหน้าที่ของเราแล้ว แผ่เมตตาให้เขาแล้ว
พูดขอร้องแล้ว แต่เขาก็ยังอยากที่จะท�ำอะไรให้เราเสียหายอีก
เราก็ต้องท�ำใจให้เป็นอุเบกขา อย่าไปโกรธแค้นอาฆาตพยาบาท
แล้วก็พยายามถอยออกมา อย่าไปอยู่ใกล้คนอย่างนั้น ถ้าไม่มีความ
จ�ำเป็นก็ไปกันคนละทิศคนละทางก็แล้วกัน ถือว่าชาตินี้ไม่ได้เกิดมา
เพื่อมาอยู่ด้วยกัน ไม่ได้เกิดมาเพื่อมาท�ำกิจกรรมร่วมกัน ถ้าจ�ำเป็น
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จะต้องท�ำก็ท�ำด้วยความอดทนอดกลั้น อย่าไปคิดในแง่ร้าย อย่าไป
ตอบโต้อะไรทั้งสิ้น เพราะมันจะไม่ได้ท�ำให้เหตุการณ์ดีขึ้น ถ้าเรา
ไปตอบโต้ ยิ่งจะท�ำให้เขาตอบโต้กลับมาแรงขึ้นอีกหลายเท่าด้วยกัน
ถ้าเราเฉยๆ ปล่อยเขาท�ำไปตามใจชอบของเขา เดี๋ยวเขาก็เบื่อเอง
เขาก็หยุดเอง เหมือนคนที่มีความไม่พอใจกับต้นเสา แล้วก็ไปด่า
ต้นเสา เอามือไปทุบไปตีต้นเสา ต้นเสามันก็ไม่ได้มีการตอบโต้อะไร
เดี๋ยวคนที่ไปว่าไปทุบไปตีต้นเสาก็เหนื่อยเองก็จะหยุดไปเอง ถ้าเรา
ท�ำใจให้เป็นอุเบกขาได้ เราก็จะเป็นเหมือนต้นเสา อยู่เฉยๆ ไม่ต้องไป
ตอบโต้อะไร แล้วเราจะรักษาความดีของเราไว้ได้ เราจะไม่ไปท�ำใน
สิง่ ทีเ่ ราจะต้องมาเสียใจภายหลัง เพราะถ้าเราไม่มคี วามอดทนอดกลัน้
ไม่มีอุเบกขาแล้ว เวลาใครเขาพูดหรือท�ำอะไรที่เราไม่พอใจ เดี๋ยวเรา
ก็จะต้องตอบโต้กลับไป เมือ่ เราตอบโต้กลับไปเขาก็จะตอบโต้กลับมา
โต้กันไปโต้กันมา เดี๋ยวก็ต้องลงไม้ลงมือกัน ท�ำร้ายกัน แล้วก็ต้องมา
เสียใจในภายหลัง เพราะถ้าเราไปท�ำร้ายถึงแก่ชีวิตของเขา เดี๋ยวเรา
ก็ตอ้ งไปใช้โทษในคุกในตะราง หรือถ้าเขาท�ำร้ายเราถึงแก่ชวี ติ เราก็จะ
สูญเสียโอกาสอันดีงามของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะการได้เกิด
มาเป็นมนุษย์นี้เป็นภพชาติที่ดีที่สุดที่จะมีโอกาสพัฒนาส่งเสริมชีวิต
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จิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุดได้ เช่น พระพุทธเจ้า
และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ได้ใช้ชีวิตนี้บ�ำเพ็ญเพื่อพัฒนาจิตใจ
ให้ถึงขั้นสูงสุด คือ ขั้นมรรค ผล นิพพานได้ เมื่อถึงขั้นนั้นแล้ว จิตใจ
ก็จะเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความดีงามทั้งหลาย เต็มไปด้วยความสุข
เต็มไปด้วยความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไปอยู่ที่ไหนกับใคร
ก็จะไม่มคี วามทุกข์ ไม่มคี วามวุน่ วายใจ ไม่วา่ ใครจะพูด ใครจะท�ำอะไร
ก็เห็นเป็นเรื่องดีไปหมด ใครจะร้ายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่
เป็นเรือ่ งของเรา คนอืน่ เขาร้าย เราอย่าไปร้ายตามเขา คนอืน่ เขาเลว
เราอย่าไปเลวตามเขา อย่าเอาแบบฉบับของคนไม่ดีมาเป็นครู
เพราะจะท�ำให้เรากลายเป็นคนไม่ดี กลายเป็นคนเลวตามไปด้วย
ขอให้เราเอาแบบฉบับของคนดี เช่น พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
ทั้งหลายมาเป็นแบบเป็นฉบับ ท่านมีความเมตตา เราก็ต้องมีความ
เมตตา ท่านให้อภัย เราก็ต้องให้อภัย ท่านไม่จองเวร เราก็ต้อง
ไม่จองเวร ท่านมีอเุ บกขาท�ำใจวางเฉยได้ เราก็ตอ้ งท�ำใจวางเฉยให้ได้
วิธีที่จะท�ำใจให้วางเฉยให้ได้ก็คือการท�ำสมาธินี่เอง เราต้อง
ฝึกท�ำจิตใจให้นงิ่ ให้ได้ดว้ ยอุบายวิธตี า่ งๆ เช่น การสวดมนต์กเ็ ป็นอุบาย
วิธีหนึ่งที่จะท�ำให้ใจของเราสงบนิ่งได้ หรือเราจะบริกรรมพุทโธๆ ไป
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ภายในใจก็ได้ หรือจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ ข้อส�ำคัญ
ขอให้เรามีสติอยู่กับการกระท�ำนั้นๆ ถ้าสวดมนต์ก็ให้มีสติอยู่กับเรื่อง
สวดมนต์อย่างเดียว อย่าไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่สวดมนต์ อย่าไปคิด
เรือ่ งอืน่ ในขณะทีบ่ ริกรรมพุทโธๆ อย่าไปคิดเรือ่ งอืน่ ในขณะทีก่ ำ� หนดดู
ลมหายใจเข้าออก ขอให้มแี ต่เรือ่ งทีเ่ ราก�ำหนดนัน้ อย่างเดียว แล้วไม่ชา้
ก็เร็วใจก็จะสงบตัวลงจนนิ่งสงบเป็นอุเบกขาไปได้ เมื่อจิตของเรา
สงบนิ่งเป็นแล้ว ต่อไปเวลาที่เราจะให้จิตสงบนิ่ง เราก็เพียงแต่บอก
ให้อยู่เฉยๆ ให้นิ่ง มันก็จะนิ่งได้ จะอยู่เฉยๆ ได้ แต่ถ้าเราไม่เคยฝึก
ท�ำสมาธิท�ำใจให้สงบนิ่ง ถึงแม้เวลาเราอยากจะนิ่ง มันก็นิ่งไม่ไหว
มันอดไม่ได้ พอมันเกิดความโกรธแล้วมันก็อดไม่ได้ มันจะต้องระบาย
ความโกรธออกมา เวลาเกิดความโลภก็อดไม่ได้ อยากจะได้อะไร
ก็ต้องหามาให้ได้ นี่แลปัญหาของพวกเราอยู่ตรงที่เราไม่รู้จักหยุดใจ
ของเรา ไม่รู้จักท�ำใจของเราให้นิ่งให้เป็นอุเบกขา เหมือนกับรถที่
ไม่มีเบรค รถที่ไม่มีเบรคนี้เป็นรถที่อันตรายมาก ถ้าขับรถไปบน
ท้ อ งถนนแล้ ว ไม่ ช ้ า ก็ เ ร็ ว ก็ ต ้ อ งไปชนกั บ รถคั น อื่ น อย่ า งแน่ น อน
เพราะเวลาที่รถคันอื่นเขาจอดแต่เราไม่จอด เราวิ่งตามเขา เดี๋ยวเรา
ก็ต้องไปชนท้ายเขาเพราะไม่มีเบรคนั่นเอง ชีวิตของเราก็เป็นเหมือน
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รถยนต์ ใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ ต้องมีเบรคเหมือนกัน ถ้าไม่มี
เบรคแล้ว เวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมา เกิดความโลภ เกิดความโกรธ
ขึ้นมา เกิดความหลงขึ้นมา ก็จะไม่มีอะไรยับยั้งใจ ใจก็จะไปท�ำสิ่งที่
เสียหายได้ แต่ถ้ามีเบรคเราก็จะเบรค ถ้ามีอุเบกขาเราก็จะเบรคได้
ดังนั้น เราจึงควรฝึกท�ำสมาธิกัน เป็นการกระท�ำที่

ไม่ยากเลย นั่งอยู่เฉยๆ มันจะยากอะไร เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุด
เสียด้วยซ�้ำไป แต่กลับท�ำกันไม่ได้ เพราะเราไม่เคยท�ำกัน
เท่านั้นเอง และไม่รู้คุณค่าของการท�ำสมาธิว่ามีคุณค่าแก่
ชีวิตจิตใจของเราอย่างยิ่ง เพราะนอกจากหยุดใจของเรา
ได้แล้ว ยังให้ความสุขกับใจด้วย ขณะที่ใจหยุดคิดหยุดปรุง

อยู่ในความสงบนี้ จะมีความสุขที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่เราไม่เคย
พบมาก่อน เป็นความสุขที่พระบรมศาสดาได้ทรงตรัสไว้ว่า เป็นสุข
ที่เหนือความสุขทั้งปวง สุขอื่นใดในโลกนี้ ไม่มีความสุขอันใดที่จะมี
ความสุขเท่าหรือดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ นัตถิ
สันติ ปะรัง สุขัง นี่แลเป็นของวิเศษที่มีอยู่ในตัวเราแท้ๆ แต่เรา
กลับไม่หากัน กลับไม่ท�ำให้มันเกิดขึ้นมา เพราะเราถูกความหลง
หลอกให้เราไปหาสิ่งที่ไม่มีคุณค่าต่างๆ สิ่งที่สร้างความทุกข์ สร้าง
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ความวุ่นวายใจให้กับเรา ทุกวันนี้ที่เราวุ่นวายใจกัน ที่เราทุกข์กัน
ก็เพราะเราไปหาสิ่งที่มันท�ำให้มันเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมา
นัน่ เอง คือหาข้าวของเงินทองต่างๆ หาความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย
หาความสุขจากคนนั้นจากคนนี้ หาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ แล้วก็ต้อง
ไปทุกข์กบั คนนัน้ คนนี้ ทุกข์กบั สิง่ นัน้ สิง่ นี้ เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้
ล้ ว นเป็ น ความทุ ก ข์ ทั้ ง นั้ น ได้ อ ะไรมาแล้ ว ก็ ต ้ อ งทุ ก ข์ กั บ สิ่ ง นั้ น
ได้สามีมาก็ตอ้ งทุกข์กบั สามี ได้ภรรยามาก็ตอ้ งทุกข์กบั ภรรยา ได้ลกู มา
ก็ต้องทุกข์กับลูก ได้อะไรมาก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นๆ เพราะสิ่งอันนั้น
มันไม่อยู่เฉยๆ นั่นเอง มันไม่เป็นเหมือนเดิม มันดีสักวันสองวันแล้ว
เดี๋ยวมันก็ไม่ดีแล้ว ซื้อของมาใหม่ๆ มันก็ดี พอใช้ไประยะหนึ่งแล้ว
เดี๋ยวมันก็เริ่มเสีย หรือไม่เช่นนั้นมันก็หายไป นี่แลมันเป็นความทุกข์
ที่มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราลดให้เราละ ให้เราตัดสิง่ ภายนอก
ออกไป ถ้าไม่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพต่อการท�ำมาหากินแล้ว อย่าไป
เอามา อย่าไปอยากได้ ให้อยากในสิ่งที่มันมีคุณค่าจริงๆ ก็คือความ
สงบในจิตใจของเรา ด้วยการท�ำสมาธิกัน วันหนึ่งตอนเช้าตื่นขึ้นมา
ก่อนจะไปท�ำอะไรก็ไหว้พระสวดมนต์ นั่งท�ำสมาธิกันไป ท�ำสักครึ่ง
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ชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่ง ๕ นาที ๑๐ นาที นี้ยังไม่พอ ยังเป็นเหมือน
นกกระจอกกินน�้ำอยู่ แต่ถ้ายังท�ำไม่ได้เลย ๕ นาที ๑๐ นาที ก็ยัง
ดีกว่าไม่ได้ท�ำเลย แต่ขอให้ท�ำไปแล้วค่อยๆ เพิ่มเวลาให้มีมากขึ้นไป
ถ้าเราท�ำถูกวิธีแล้วจิตมีความสงบ เราจะนั่งได้นานขึ้นไปเรื่อยๆ เอง
ที่เรานั่งไม่ได้นานเพราะจิตเรามันดิ้น มันต่อสู้ มันไม่ชอบความสงบ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง นี้มันไม่ชอบความสงบ เพราะเวลา
จิตสงบแล้ว ความโลภ ความโกรธ ความหลง ท�ำอะไรไม่ได้ แต่ใจนีแ่ ล
จะได้รบั ประโยชน์เวลาทีจ่ ติ สงบแล้ว ดังนัน้ ใจเราต้องฝืนต้องต่อสูก้ บั
การดิ้นรนของกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง อย่าให้มัน
ฉุดลากเราไปท�ำอะไร ในขณะที่เราก�ำลังท�ำสมาธิอยู่ ในขณะที่เรา
ก�ำลังสวดมนต์อยู่ พยายามท�ำไปด้วยสติควบคุมบังคับใจให้อยู่กับ
การสวดมนต์ไป ใหม่ๆ อาจจะรู้สึกยาก แต่ถ้าเราท�ำไปเรื่อยๆ แล้ว
ต่อไปมันก็จะง่ายเอง เป็นเรื่องธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่เรา
เริ่มต้นท�ำอะไรใหม่ๆ เราจะรู้สึกยากล�ำบากเพราะไม่เคยชิน แต่พอ
ท�ำไปเรื่อยๆ แล้วก็เกิดความเคยชิน ต่อไปก็จะท�ำได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ดังนัน้ ขอให้เรามีความอดทน และขอให้เรามีความยินดีทจี่ ะฝึก
ที่จะท�ำในสิ่งที่มีคุณประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเรา คือการท�ำสมาธิ
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เพือ่ ให้เกิดมีอเุ บกขาขึน้ มาในจิตในใจ เพือ่ เราจะได้รกั ษาความเมตตาได้
ถ้าเราไม่มีอุเบกขาแล้ว เดี๋ยวเวลาใครท�ำอะไรให้เราโกรธ เราก็จะ
ไม่สามารถรักษาความเมตตาความปรารถนาดีต่อผู้อื่นได้ เพราะ
เราจะถูกความอาฆาตพยาบาทความเกลียดชังเข้ามาเบียดมาบังคับ
ให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไป ท�ำในสิ่งที่เสียหาย แต่ถ้าเราฝึกท�ำสมาธิ
จนจิตของเราเป็นอุเบกขาได้แล้ว เราจะสามารถระงับยับยัง้ ความโกรธ
ความเกลียด ความอาฆาตพยาบาทต่างๆ ได้ แล้วเราจะรักษาความ
เมตตาความปรารถนาดีที่เรามีให้ต่อผู้อื่นได้
จึงขอให้เราให้ความสนใจต่อการท�ำสมาธิ สนใจต่อการแผ่เมตตา
สนใจต่อการสร้างหรือบ�ำเพ็ญแผ่ความกรุณา ความกรุณา ก็คือ
ความสงสาร เห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน ถ้าเราพอที่จะ
ช่วยเหลือได้ก็ขอให้เราช่วยเหลือ แต่ช่วยเหลือในสิ่งที่สมควร คือถ้า
เขาขาดแคลนในเรือ่ งปัจจัย ๔ อย่างนีค้ วรจะช่วยเหลือกัน ถ้าไม่มอี าหาร
ไม่มียารักษาโรค ไม่มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ไม่มีที่อยู่อาศัย พอที่จะ
ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป เพราะมันเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อการ
ด�ำรงชีพ แต่ถา้ เขาเดือดร้อนเรือ่ งอืน่ นัน้ ไม่ตอ้ งไปสนใจ เช่น เขาไม่มเี งิน
ไปเที่ยวแล้วมาขอเงินไปเที่ยว อย่างนี้ไม่จ�ำเป็นต้องไปช่วยเหลือกัน
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ถ้าอยากจะเที่ยวก็ต้องหาเงินเอง แต่ถ้าไม่มีข้าวกินอย่างนี้พอมีเหตุ
มีผลที่จะต้องช่วยกัน เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียารักษา ไม่มีหมอ อย่างนี้
เราช่ ว ยได้ เ ราก็ ค วรช่ ว ยเหลื อ กั น ไป แต่ ใ นเรื่ อ งที่ มั น ไม่ ใ ช่ เ ป็ น
ปัจจัย ๔ แล้ว ไม่ตอ้ งไปกังวล ไม่ตอ้ งไปรูส้ กึ ว่าเราเป็นคนใจไม้ไส้ระก�ำ
เวลาทีใ่ ครมาขอยืมเงินแล้วเราไม่ให้เขายืมเงินไป เพราะการยืมเงินนี้
เป็นการกระท�ำทีไ่ ม่ดที งั้ ผูท้ ยี่ มื และผูท้ ถี่ กู ยืม เพราะคนทีย่ มื เงินนีแ้ สดง
ว่าเป็นคนไม่มวี นิ ยั ในการใช้เงิน มีเงินเท่าไหร่กไ็ ม่รจู้ กั เก็บเอาไว้ อยาก
จะใช้อะไรก็ใช้ไป พอเวลาเกิดขาดแคลนขึ้นมาก็ยังอยากจะใช้อีก
ก็ตอ้ งไปยืมเงินของคนอืน่ แล้วส่วนใหญ่ยมื แล้วมักจะใช้คนื ยาก หรือ
จะไม่ใช้เลย แล้วก็สร้างความทุกข์ให้กบั คนทีใ่ ห้ยมื ไป ดังนัน้ จึงไม่ควร
ที่จะไปยืมเงินผู้อื่น และไม่ควรที่จะให้ผู้อื่นยืมเงิน นอกจากถ้าเรา
ต้องการจะตอบแทนบุญคุณของเขา ก็ขอให้คดิ ว่าไม่ใช่เป็นการให้ยมื
คิดเสียว่าเป็นการให้เขาไปเลยเพื่อเราจะได้สบายใจ เพราะเงินยืม
ส่วนใหญ่นจี้ ะเป็นเหมือนเงินทีถ่ กู ขโมยไป มันจะไม่กลับมา ถ้าเราคิดว่า
เราให้เขายืมแล้วเขาจะคืนเรานี้ เราจะเสียใจภายหลัง เราจะไม่สบายใจ
ตลอดเวลา คอยห่วงคอยกังวลว่าเมื่อไหร่เขาจะเอาเงินมาคืนเราสักที
ดังนัน้ ถ้าไม่จำ� เป็นจริงๆ แล้วก็อย่าไปให้ใครยืมเงิน เก็บเอาไว้ ถ้าจะให้เขา
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เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา พระพุทธเจ้า
ทรงสอนให้เราหมั่นเจริญกันอยู่เสมอ
โดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่าเราควรจะ
ใช้คุณธรรมขั้นใด ไม่ได้หมายความว่า
จะต้องใช้คุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ไป
พร้อมๆ กัน

ก็ถือว่าให้ไปเลยดีกว่า อาจจะให้เพราะเป็นการใช้หนี้เก่า ทดแทน
บุญคุณกันไป เขาเคยช่วยเหลือเรา ตอนนี้เขาเดือดร้อน เราก็ให้
เขาไป แต่อย่าไปหวังว่าเขาจะคืนหรือไม่คนื เขาเอามาคืนก็ดี เขาไม่คนื
ก็ไม่เป็นไร ถ้าอย่างนี้เราก็จะได้ไม่กังวล เราจะได้ไม่รู้สึกไม่สบายใจ
เราจะมีความสุขเพราะเราได้ชว่ ยเหลือเขา เรามีความกรุณา นีค่ อื ความ
กรุณาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกัน
รวมไปถึงสัตว์เดรัจฉาน เช่น สุนัขหรือแมวที่เขาไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มี
อาหารรับประทาน เรามีอะไรพอที่จะเลี้ยงเขาได้ก็เลี้ยงเขาไป
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นอกจากนั้นก็ทรงสอนให้เรามีมุทิตาจิต คือให้เรามีความยินดี
ในความสุขในความเจริญของผูอ้ นื่ เวลาผูอ้ นื่ เขาได้ดบิ ได้ดี ก็ขอให้เรา
แสดงความยินดี ถ้าเราแสดงความยินดีดว้ ยวาจาไม่ได้กข็ อให้เราแสดง
ความยินดีภายในใจ อย่าไปอิจฉาริษยา อย่าไปกีดขวางความเจริญ
ความสุขของผู้อื่น เพราะจะท�ำให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไป คิดเสียว่า
ท�ำดีได้ดีก็แล้วกัน ผลที่เขาได้นี้เกิดจากการกระท�ำของเขา เมื่อเขา
ท�ำอะไรแล้วเขาได้รับผลนั้น เราก็อย่าไปอิจฉาริษยา แต่ขอให้เรา
มีความสุขไปกับความดีความเจริญของเขา แล้วเราจะมีความสุข
เห็นใครได้ดิบได้ดี เราจะไม่รู้สึกน้อยเนื้อต�่ำใจหรือเสียอกเสียใจ
เพราะบางทีเราอยากจะได้ดเี หมือนเขาแต่เรายังไม่ได้ดี คนอืน่ เขาได้ดี
ก่อนเรา ก็อาจจะท�ำให้เราเสียอกเสียใจได้ แต่ถ้าเรามีมุทิตาแล้ว
เราจะรูส้ กึ มีความสุขไปกับเขาด้วย แล้วเราก็จะคิดว่าสักวันหนึง่ เราก็จะ
ต้องได้ดิบได้ดีเช่นเดียวกัน ท�ำให้เรามีก�ำลังจิตก�ำลังใจที่จะท�ำความดี
ต่อไป เพราะเราเชือ่ ว่าการกระท�ำความดีนแี้ ลจะเป็นเหตุทจี่ ะท�ำให้เรา
ได้รับความสุขความเจริญ ได้ดิบได้ดีต่อไปในภายภาคหน้า
นีค่ อื คุณธรรมทัง้ ๔ ประการทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมัน่ เจริญ
กันอยู่เสมอ โดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่าเราควรจะใช้คุณธรรมอันใด
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ถ้าถึงเวลาควรจะใช้เมตตาก็ต้องมีเมตตา ถึงเวลาที่จะต้องมีกรุณา
ก็ต้องมีกรุณา ถึงเวลาที่จะต้องใช้มุทิตาก็ต้องใช้มุทิตา ถึงเวลาที่
จะต้องใช้อุเบกขาก็ต้องใช้อุเบกขา ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้
คุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ไปพร้อมๆ กัน ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์
เหมือนกับรถยนต์ที่มีเกียร์อยู่หลายชนิดด้วยกัน มีเกียร์เดินหน้า
เกียร์ถอยหลัง มีเกียร์ว่าง เราก็ต้องใช้เกียร์เหล่านี้ให้ถูกกับกาลเทศะ
กับเหตุการณ์ เวลาจะถอยหลังก็ตอ้ งเข้าเกียร์ถอยหลัง ถ้าไปเข้าเกียร์
เดินหน้า รถมันก็ไม่ถอยหลัง รถมันก็จะเดินหน้า ฉันใด เวลาที่จะต้อง
แผ่เมตตาก็ตอ้ งแผ่เมตตา ถึงเวลาทีจ่ ะต้องวางใจให้เป็นอุเบกขาก็ตอ้ ง
วางใจให้เป็นอุเบกขา ต้องปล่อยวาง ต้องนิ่งเฉย ถ้าเราท�ำสิ่งเหล่านี้
ได้แล้วรับรองได้วา่ ชีวติ ของเราจะมีความสุข และเราจะเป็นคนน่ารัก
น่าชื่นชมยินดี น่าเคารพนับถือ เป็นคนที่เจริญอย่างแท้จริง
จึงขอฝากเรื่องคุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ให้ท่านได้ไปบ�ำเพ็ญ
ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควร
แก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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ธรรมะในศาลา

๓๒
ความเจริญที่ไม่เสื่อม
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๐
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ความสุขที่ไม่มีความทุกข์คละเคล้า ความเจริญที่ไม่มีความเสื่อม
พวกเราจะไม่ค่อยได้สัมผัส ได้สะสม ได้บ�ำเพ็ญกันเท่าไหร่
เนื่องจากใจของพวกเรานั้นมีความหลง...
...ชีวิตของพวกเราจึงต้องเผชิญกับความทุกข์อยู่ตลอดเวลา
ต้องเผชิญกับความเสื่อมอยู่ตลอดเวลา
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วันนีเ้ ป็นวันทีท่ า่ นทัง้ หลายได้ตงั้ ใจมาวัดเพือ่ มาประกอบคุณงาม
ความดี อันเป็นเหตุที่จะน�ำมาซึ่งความสุขและความเจริญที่แท้จริง
เพราะความสุขและความเจริญนัน้ มีอยู่ ๒ ลักษณะด้วยกัน เป็นความสุข
ความเจริญที่แท้จริงและไม่แท้จริง ส่วนใหญ่พวกเราจะหลงติดอยู่
กับความสุขความเจริญที่ไม่แท้จริง ก็คือเป็นความสุขที่มีความทุกข์
คละเคล้าไปด้วย เป็นความเจริญที่มีความเสื่อมตามมา ส่วนความสุข
ที่ไม่มีความทุกข์คละเคล้า ความเจริญที่ไม่มีความเสื่อม พวกเราจะ
ไม่ค่อยได้สัมผัส ได้สะสม ได้บ�ำเพ็ญกันเท่าไหร่ เนื่องจากใจของ
พวกเรานั้นมีความหลง คือโมหะครอบง�ำจิตใจ จึงท�ำให้เราเห็นผิด
เป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นความสุขและความเจริญที่
ไม่แท้จริงนั้นเป็นความสุขและความเจริญที่แท้จริง และเห็นความสุข
และความเจริญทีแ่ ท้จริงว่าไม่ใช่เป็นความสุขและความเจริญทีแ่ ท้จริง
ชีวิตของเราจึงต้องเผชิญกับความทุกข์อยู่ตลอดเวลา ต้องเผชิญกับ
ความเสื่อมอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าเราไม่เข้าหาผู้รู้ เช่น พระพุทธเจ้า
และพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย ผู้รู้จริงเห็นจริง ผู้ที่มีดวงตาสว่างไสว
ด้วยแสงสว่างแห่งธรรมที่ลบล้างความเห็นผิดเป็นชอบ ความเห็น
กงจักรเป็นดอกบัวไปได้หมด
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พวกเรานี้มีแสงสว่างอยู่บ้าง เราจึงเข้าหาผู้รู้ เช่น พระพุทธเจ้า
ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม แล้วน�ำสิง่ ทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ไปประพฤติปฏิบตั ิ
ปฏิบัติในสิ่งที่จะให้ความสุขและความเจริญแก่เราอย่างแท้จริง และ
พยายามละความสุขความเจริญที่ไม่แท้จริงให้มีน้อยลงไป ความสุข
ที่ไม่แท้จริงนั้นก็คือ ความสุขทางโลก ความสุขที่ได้จากการสัมผัส
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ต่างๆ เช่น เวลาที่เราได้ดื่มได้
รับประทานสิง่ ทีถ่ กู ปากถูกใจเรา เราก็มคี วามสุข แต่มนั ก็เสือ่ มหมดไป
หลังจากที่เราได้เสพได้สัมผัสมัน แล้วก็สร้างความอยาก ความหิว
ความต้องการอีก และถ้าเราไม่ได้เสพตามความอยากตามความ
ต้องการ เราก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมา นี่คือตัวอย่างของความสุขทางโลก
เป็นอย่างนี้ ต่อให้เราได้เสพได้สัมผัสมากน้อยเพียงไร ก็จะไม่ให้
ความอิม่ ความพอกับเรา มีแต่จะสร้างความอยากความต้องการให้มมี าก
ขึ้นไปเรื่อยๆ และท�ำให้เราต้องไปดิ้นรนแสวงหาความสุขทางโลกมา
บางครัง้ ก็ตอ้ งมีการต่อสูแ้ ก่งแย่งชิงดีกนั บางครัง้ ก็ตอ้ งเบียดเบียนกัน
แล้วก็น�ำความทุกข์ความวุ่นวายใจมาให้กับเรา
พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นแล้วเพราะพระองค์ก็ทรงเคย
ได้เสพได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้มาก่อน แต่ทรงเห็นว่าไม่ได้ท�ำให้
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ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับจิตใจ
ได้อย่างแท้จริง ไม่มอี ะไรให้ความเจริญ
กับจิตใจได้อย่างแท้จริง มีเพียงแต่
คุณธรรมความดีงาม

จิตใจสงบเย็นเป็นสุข แต่กลับท�ำให้จติ ใจมีความรุม่ ร้อนด้วยความอยาก
ความต้องการอยู่เรื่อยๆ และจะท�ำให้จิตใจต้องไปท�ำในสิ่งที่เสื่อมเสีย
แทนทีจ่ ะท�ำสิง่ ทีเ่ จริญก็จะไปท�ำสิง่ ทีเ่ สือ่ มเสีย เช่น ไปเบียดเบียนผูอ้ นื่
ไปแก่งแย่งชิงดีกัน พระพุทธเจ้าจึงทรงพยายามละความสุขแบบนี้
นอกจากความสุขทีไ่ ด้จากการเสพสัมผัส รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ แล้ว
ความสุขและความเจริญทางด้านวัตถุ เช่น ข้าวของเงินทองก็เป็น
เช่นเดียวกัน ความสุขทางต�ำแหน่งต่างๆ ยศถาบรรดาศักดิก์ เ็ ช่นเดียวกัน
ความสุขความเจริญทางด้านสรรเสริญเยินยอก็เช่นเดียวกัน เป็น
ความสุขความเจริญที่ไม่จีรังถาวร ไม่ได้เป็นความเจริญที่แท้จริง
เพราะไม่ได้ท�ำให้ใจนั้นดีขึ้นแต่อย่างไร ใจไม่ได้มีคุณธรรมที่ดีงาม
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เพิ่มขึ้น เช่น ความเสียสละการให้ ความเมตตากรุณา ก็ไม่ได้มีมาก
เพิ่มขึ้นไปกับการเจริญทางด้านวัตถุ เช่น ข้าวของเงินทอง แต่กลับ
ท�ำให้กลายเป็นคนมีความตระหนี่มากขึ้น มีความหวงแหนมากขึ้น
มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีความโลภมากขึ้น คนที่รวยนี้ส่วนใหญ่
พอรวยแล้วมักจะหวงเงินทองที่ตนเองหาได้มา แล้วก็มีความโลภ
อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ จะไม่ค่อยมีความเมตตากรุณา
ไม่คดิ ถึงการเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่สงเคราะห์ผทู้ ตี่ กทุกข์ได้ยาก เพราะใจนัน้
ถูกความโลภ ความตระหนี่ ความหวง นี้ฉุดลากไป ใจแทนที่จะเจริญ
ตามลาภ ยศ สรรเสริญ กลับเสื่อมลงไป เนื่องจากขาดคุณธรรม
อันดีงามที่จะท�ำให้เป็นใจที่สูงเป็นใจที่ประเสริฐได้
พระพุทธเจ้าจึงทรงได้สละสิ่งเหล่านี้ไปทั้งหมด สละลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วก็มาบ�ำเพ็ญความสุข
ความเจริญทางด้านจิตใจ ด้วยการอยู่แบบเรียบง่ายสมถะ มักน้อย
สันโดษ ตัง้ อยูใ่ นศีล คือไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ ไม่วา่ จะอดอยากขาดแคลน
ล�ำบากล�ำบนมากน้อยเพียงไร ก็จะไม่ไปแก่งแย่งชิงดี ไม่ไปสร้างความ
เดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นเพื่อที่จะได้สิ่งที่ตนเองปรารถนา
แล้วก็พยายามต่อสูก้ ำ� จัดความโลภ ความตระหนี่ ความหวง ความเห็น
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แก่ตัว ความโกรธต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดไป ด้วยการบ�ำเพ็ญเพียร
ทางด้านจิตภาวนา คือท�ำจิตใจให้สงบ แล้วก็เจริญปัญญาให้เห็นว่า
ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับจิตใจได้อย่างแท้จริง ไม่มีอะไรให้
ความเจริญกับจิตใจได้อย่างแท้จริง มีเพียงแต่คุณธรรมความดีงาม
เช่น ความเมตตากรุณา ความเสียสละ การไม่เบียดเบียนผู้อื่นเท่านั้น
ที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุด พร้อมกับได้รับ
ความสุขที่ดีขึ้นไปตามล�ำดับไปด้วยจนถึงจุดที่สูงสุดเช่นเดียวกัน
เกิดจากการบ�ำเพ็ญทางด้านคุณธรรมความดีงาม ทางด้านบุญทางด้าน
กุศล ดังที่พวกเราทั้งหลายได้มาบ�ำเพ็ญกันในวันนี้
เรามาท�ำบุญให้ทาน ก็เท่ากับการมาลดละมาช�ำระความเห็นแก่ตวั
ความตระหนี่ ความโลภ ให้มันเบาบางลงไป มารักษาศีลกัน ไม่ว่าจะ
เป็นศีล ๕ หรือศีล ๘ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราไปเบียดเบียนผู้อื่น
สร้างความทุกข์ สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ นื่ และสร้างความทุกข์
ความเดือดร้อนให้กับเราด้วย เพราะหลังจากที่เราไปเบียดเบียน
ผู้อื่นแล้ว เราจะมีความรู้สึกวุ่นวายใจ ไม่สบายใจ เพราะการกระท�ำ
ที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั้นย่อมมีผลย้อนกลับมาหาที่ใจ
ของเรา เช่นเดียวกับการท�ำความดีช่วยเหลือผู้อื่น ให้ความสุขแก่ผู้อื่น
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ความสุขความดีนั้นก็ย้อนกลับมาหาที่ใจของเรา ท�ำให้ใจของเรา
มีความร่มเย็นเป็นสุข มีความอิ่มเอิบใจ มีความภูมิใจ มีความพอใจ
จะท�ำให้เราไม่มีความหิว ความกระหาย ความอยาก ความต้องการ
ในสิ่งต่างๆ คือลดความอยากเหล่านี้ลงไปตามล�ำดับ ถ้าเราท�ำบุญได้
มากเท่าไหร่ สร้างกุศลได้มากเท่าไหร่ ความหิวความอยากในสิง่ ต่างๆ
เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็จะเบาบางลงไปเรื่อยๆ ท�ำให้เราอยู่
เป็นสุข อยู่เฉยๆ ก็เป็นสุข ไม่ต้องไปดิ้นรน ไปแก่งแย่งชิงดีหาเงิน
หาทอง หาข้าวหาของ หาคนมาเป็นคูค่ รองของเรา เพราะบุญและกุศล
ความดีงามต่างๆ ที่เราบ�ำเพ็ญนั้น จะท�ำให้จิตใจของเราไม่กระหาย
ไม่อยาก ไม่ตอ้ งการ นีแ่ ลคือวิถที างของการสร้างความสุขและ

สร้ า งความเจริ ญ ที่ แ ท้ จ ริ ง อยู ่ ที่ ก ารท� ำ ความดี ต ามที่
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน และอยู่ที่การลดละการกระท�ำ
บาปทัง้ ปวง เช่น การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี

พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา และอบายมุขอืน่ ๆ เช่น การเล่นการพนัน
การเที่ยวกลางคืน การคบคนชั่วเป็นมิตร ความเกียจคร้าน เหล่านี้
เป็นเหตุที่จะท�ำให้จิตใจเสื่อมลงและมีความทุกข์มากขึ้น
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พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราพยายามก�ำจัดมันออกไปจากจิต
จากใจ แล้วก็ให้ช�ำระสิ่งที่สร้างความทุกข์ สร้างความวุ่นวายใจ สิ่งที่
เป็นต้นเหตุของความชั่วร้ายทั้งหลาย ก็คือความโลภ ความโกรธ
ความหลง ที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้เบาบางลงไปและให้หมดไป
เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง นีไ้ ม่มคี วามจ�ำเป็นต่อความสุข
และความเจริญของจิตใจเลย มีแต่จะคอยขัดขวางความสุขและ
ความเจริญ และฉุดลากให้จิตใจเสื่อมลงไปต�่ำลงไป สร้างความทุกข์
ให้มีมากยิ่งๆ ขึ้นไป เราจึงต้องพยายามช�ำระความโลภ ความโกรธ
ความหลง อยู่เรื่อยๆ ดังที่ท่านทั้งหลายได้มาบ�ำเพ็ญกันในวันนี้
ก็เป็นการช�ำระความโลภ ความโกรธ ความหลง ไปในตัว เช่น
การท�ำบุญให้ทานนีก้ เ็ ป็นการช�ำระความโลภ การรักษาศีลก็เป็นการ
เบรคหรือหยุดความโกรธไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
ถึงแม้จะมีความโกรธก็จะไม่ไปท�ำในสิง่ ทีเ่ สียหาย เช่น ไปพูดค�ำหยาบ
ไปด่าว่าผู้อื่น หรือไปทุบท�ำร้ายร่างกายของผู้อื่น หรือข้าวของต่างๆ
ของผู้อื่น เป็นเพียงการเบรคความโกรธไว้ แต่ยังไม่สามารถดับ
ความโกรธได้ แต่อย่างน้อยก็จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
แล้วก็ไม่เอาความเดือดร้อนนั้นกลับเข้ามาสู่ตัวของเรา เพราะถ้า
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เราไม่สามารถห้ามความโกรธได้ หรือห้ามความโลภได้ แล้วปล่อยให้
ไปท� ำ ผิ ด ศี ล ผิ ด ธรรม ปล่ อ ยให้ ไ ปฆ่ า สั ต ว์ ตั ด ชี วิ ต ไปลั ก ทรั พ ย์
ไปประพฤติผิดประเวณี ไปพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง ไปเสพสุรา
ยาเมาและอบายมุขต่างๆ เดี๋ยวไม่นานผลเสียของการกระท�ำเหล่านี้
ก็ จ ะย้ อ นกลั บ มาหาตั ว เรา จะต้ อ งมี เ รื่ อ งวุ ่ น วายต่ า งๆ ตามมา
อย่างแน่นอน ถ้าไปลักทรัพย์ ไปฆ่าผู้อื่น ก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ทาง
บ้านเมืองมาจับไปลงโทษ ถ้าไปโกหกหลอกลวงผู้อื่น ก็จะถูกผู้อื่น
เขาประณามว่าเป็นคนไม่ดี ไม่มีสัจจะ ถ้าไปเสพสุรายาเมา ก็จะไป
สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น เช่น ขับรถไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ
หรือไม่เช่นนั้นก็ไปทะเลาะเบาะแว้ง ไปสร้างเรื่องสร้างราวให้กับ
ผู้อื่น จนถึงกับต้องมีการท�ำร้ายร่างกายกันหรือฆ่ากันตายไป เมื่อท�ำ
แล้ ว ก็ ต ้ อ งไปใช้ โ ทษ ขณะที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ใช้ โ ทษก็ ต ้ อ งวุ ่ น วายใจ
ต้องหวาดระแวงหวาดกลัว คอยหลบหน้าคอยหลบหนีผู้ที่จะตามมา
คิดบัญชี นี่คือสิ่งที่จะตามมาถ้าเราไม่มีศีลไว้คอยยับยั้งความโลภ
ความโกรธ และความหลงของเรา แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะก�ำจัด
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดไปได้ เพราะความโลภ
ความโกรธ และความหลง นี้เกิดจากความไม่รู้ความจริงนั่นเอง
232

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

อ� ำ นาจวาสนาบุ ญ บารมี ที่ เ คยได้ ท� ำ ไว้
ก็ อ ย่ า ไปยึ ด ติ ด พยายามสอนตั ว เอง
เตือนตัวเองเสมอว่า เป็นสมบัตผิ ลัดกันชม
เป็นสิ่งที่ไม่อยู่กับเราไปตลอด

ความจริงทีพ่ วกเราไม่รวู้ า่ คืออะไร คือเราไม่รวู้ า่ ความสุขทีแ่ ท้จริง
นั้นอยู่ที่ไหน เราไม่รู้ว่าความเจริญที่แท้จริงอยู่ที่ไหน เราจึงไปคว้า
เอาความสุขและความเจริญทีไ่ ม่แท้จริงทีเ่ กิดจากความอยากได้สงิ่ นัน้
สิ่งนี้ เพราะคิดว่าเมื่อมีแล้วจะมีความสุขจะมีความเจริญ เช่น ถ้ามี
เงินมากๆ แล้วจะร�่ำรวย จะมีความสุข มีความเจริญ มีต�ำแหน่ง
มียศถาบรรดาศักดิ์สูงๆ มีคนคอยสรรเสริญเยินยอยกย่อง และมี
ความสุขกับการได้เสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ คิดว่า
เมือ่ มีสงิ่ เหล่านีแ้ ล้วจะมีความสุข แต่มนั เป็นความสุขทีเ่ หมือนกับน�ำ้ ตาล
เคลือบยาขมทีไ่ ม่จรี งั ถาวร พอน�ำ้ ตาลทีเ่ คลือบยาขมนัน้ ละลายไปแล้ว
ความขมมันก็จะปรากฏขึน้ มา ความสุขทีเ่ ราได้จากลาภ ยศ สรรเสริญ
สุข ก็ไม่จีรังถาวร เวลาได้มาใหม่ๆ ก็ดีอกดีใจ แต่หลังจากนั้นแล้ว
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ก็กลายเป็นความทุกข์ตามมา มีอยูห่ ลายลักษณะด้วยกัน ได้เงินมาแล้ว
ใหม่ๆ ก็ดีใจ แล้วไม่นานก็อยากจะได้มากขึ้นไปอีก แล้วก็ต้องมา
คอยกังวล มาคอยดูแลรักษา มาหวงแหน เวลาใครจะมาขอบ้าง
ก็ไม่อยากจะให้ อยากจะเก็บไว้ใช้เพียงคนเดียว แต่ไม่รู้ว่าสักวันหนึ่ง
เมื่ อ ตายไปก็ ต ้ อ งทิ้ ง เงิ น ทองเหล่ า นี้ ไ ป หรื อ ถ้ า เอาไปใช้ ไ ม่ น าน
มันก็หมด หมดแล้วก็มีความทุกข์เพราะเคยใช้เงินใช้ทองติดเป็นนิสัย
พอไม่มีเงินทองหรือเงินทองขาดมือก็วุ่นวายใจ ก็ต้องไปดิ้นรนหา
มาใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ ถ้าหามาด้วยวิธีที่สุจริตไม่ได้ก็ต้องไปหา
มาด้วยวิธีทุจริต เช่น ไปหลอกยืมเงินของผู้อื่น หรือไม่เช่นนั้นก็ไป
ลักเล็กขโมยน้อย ไปท�ำผิดศีลผิดธรรม นี่คือความทุกข์ที่ตามมา
เช่นเดียวกับยศถาบรรดาศักดิ์ต�ำแหน่งต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน มันไม่
เทีย่ งแท้แน่นอน มันจะจากเราไปเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ เขาตัง้ ให้เราเป็นเจ้าอาวาส
วันนี้ พรุ่งนี้เขาก็ปลดเราออกจากเจ้าอาวาสได้ เพราะว่าทุกอย่าง
มันมีการเสื่อมเป็นธรรมดา หรือไม่เช่นนั้นเมื่อเราหมดความสามารถ
เขาก็ต้องปลดเราออกไป เราท�ำงานเป็นผู้จัดการธนาคาร พอเรา
ไม่มีความสามารถที่จะหาเงินให้กับเขาได้ เขาก็ต้องปลดเราออก
จากงานไป เช่น เวลาอายุเรามากแล้ว เขาก็ตอ้ งเกษียณเรา เพราะเรา
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ไม่สามารถท�ำงานให้กับเขาได้อีกต่อไป ต�ำแหน่งต่างๆ ก็หมดไป
บริ ษั ท บริ ว ารพวกคอยยกย่ อ งสรรเสริ ญ เยิ น ยอก็ จ ะหายไปหมด
เพราะเขาไม่ได้อะไรจากเราแล้ว ที่เขาสรรเสริญยกย่องเยินยอเรา
เพราะเขาหวังประโยชน์จากเรานัน่ เอง เห็นเรามีตำ� แหน่งสูงๆ เขาอยาก
จะได้อะไร เขาก็มาขอเรา เราก็ให้เขาได้ แต่พอเราไม่มีต�ำแหน่ง
เราไม่มีอ�ำนาจวาสนาแล้ว เราก็ไม่มีความหมายส�ำหรับเขาอีกต่อไป
เมื่อถึงเวลานั้นแล้วใจของเราจะมีความว้าเหว่ เศร้าสร้อยหงอยเหงา
เพราะไม่มีความสุขทางโลกมาคอยหล่อเลี้ยงจิตใจนั่นเอง
นีค่ อื ความสุขและความเจริญทีไ่ ม่แท้จริงทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน
ให้พวกเราพยายามลดละ อย่าไปยึดอย่าไปติด ถ้าเกิดมีมาด้วยอ�ำนาจ
วาสนาบุญบารมีที่เคยได้ท�ำไว้ก็อย่าไปยึดติด พยายามสอนตัวเอง
เตือนตัวเองเสมอว่าเป็นสมบัติผลัดกันชม เป็นสิ่งที่ไม่อยู่กับเรา
ไปตลอด ถ้าเราไม่จากเขาไปก่อน เขาก็จากเราไปก่อน ดังนั้น ถ้าเรา
มีปัญญาคือค�ำสอนของพระพุทธเจ้าคอยเตือนสติอยู่เรื่อยๆ แล้ว
เราจะได้ไม่หลงยึดติดกับลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แล้วเราจะหมัน่ สร้าง
ความสุขและความเจริญที่แท้จริง ด้วยการท�ำความดีอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการลดละบาปกรรมทั้งหลายอย่างสม�่ำเสมอ และด้วยการช�ำระ
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คนเรานัน้ คุณค่าอยูท่ จี่ ติ ใจ อยูท่ กี่ าร
ท�ำความดี จึงอย่าหมดเวลาไปกับ
การกินการนอนกับการหาความสุข
เพื่อตัวเราเอง

ความโลภ ความโกรธ ความหลง อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกัน เช่น
ฟังเทศน์ฟังธรรมพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ เพื่อ
เป็นเครื่องเตือนสติให้รู้ว่าสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ไม่จีรังถาวร ไม่ใช่เป็น
ความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่สมบัติของเรา ไม่อยู่กับเราไปตลอด และ
ให้เรารูว้ า่ ความสุขและความเจริญทีจ่ ะอยูก่ บั เราไปตลอดนัน้
ก็คอ
ื บุญและกุศลนีเ้ อง คือการบ�ำเพ็ญความดีงาม เช่น การท�ำบุญ
ให้ทาน การรักษาศีล และการบ�ำเพ็ญจิตภาวนา ท�ำจิตใจให้สงบ
เพื่อก�ำจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดสิ้นไป ไม่มีวิธีใด
ทีจ่ ะก�ำจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดไปจาก
ใจได้ นอกจากการบ�ำเพ็ญทาน ศีล และภาวนานี้เท่านั้น
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ทาน เราก็บำ� เพ็ญกันแล้ว ศีล เราก็รกั ษากันอยู่ จะได้กขี่ อ้ ก็แล้วแต่
ความสามารถความพยายามของแต่ละคน แต่อย่างน้อยก็ควรรักษา
ศีลทัง้ ๕ ข้อให้ได้อย่างสม�ำ่ เสมอ และในวันพระก็ควรทีจ่ ะรักษาเพิม่ ขึน้
เป็น ๘ ข้อ คือศีลข้อที่ ๓ ก็เปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดประเวณี
ไปเป็นการไม่เสพกาม ไม่หลับนอนกับคูค่ รอง ทีเ่ รียกว่าศีลพรหมจรรย์
และเพิ่มศีลข้อ ๖ ไป คือละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจาก
เที่ยงวันไปแล้ว ข้อที่ ๗ ก็ให้ละเว้นจากการใช้เครื่องส�ำอาง น�้ำหอม
ต่างๆ และไม่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสวยสดงดงาม ให้แต่งกายแบบ
เรียบง่าย ไม่ตอ้ งแต่งหน้าทาปาก อาบน�ำ้ ด้วยสบู่ หวีเผ้าหวีผมก็พอแล้ว
เพราะความสวยงามของคนเราไม่ได้อยูท่ รี่ ปู ร่างหน้าตา แต่อยูท่ คี่ ณ
ุ งาม
ความดีคือศีลธรรม ถ้าไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่หลอกลวงผู้อื่น ก็จะ
เป็นคนน่ารักน่าชื่นชมยินดี ถ้าเบียดเบียนถ้าหลอกลวงผู้อื่น ถึงแม้
จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามอย่างไรก็ตาม ก็จะไม่เป็นที่น่าชื่นชมยินดี
น่าคบค้าสมาคมด้วย พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราอย่าไปเสียเวลามาก
กับการดูแลสังขารร่างกายเพือ่ ให้สวยให้งาม เพราะธรรมชาติของมัน
นั้นจะต้องเสื่อมลงไปเรื่อยๆ ต่อให้สวยขนาดเป็นนางงามจักรวาล
ก็จะต้องเป็นคนแก่ไปสักวันหนึ่ง เป็นคนไม่สวยไปได้สักวันหนึ่ง
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เพราะสังขารร่างกายเป็นอย่างนี้ แต่ความสวยงามทางด้านจิตใจที่
สวยงามด้วยศีลด้วยธรรมนี้ไม่มีวันเสื่อมคลาย มีแต่จะสวยเพิ่มขึ้นไป
เรือ่ ยๆ ร่างกายแก่ลงมากไปเท่าไหร่ แต่จติ ใจกลับสวยงามมากขึน้ ไป
ด้วยการท�ำความดีต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ จะเป็นที่รักที่ชื่นชมยินดี
เป็นผูน้ า่ รักน่าคบค้าสมาคมอยูเ่ สมอ ดังพระพุทธเจ้าของเรา เป็นต้น
ทัง้ ๆ ทีพ่ ระองค์ได้เสด็จดับขันธ์ไปแล้วถึง ๒,๕๐๐ กว่าปี แต่ความสวยงาม
ความน่าชื่นชมยินดี น่าคบค้าสมาคมนั้น ก็ยังมีอยู่ในจิตในใจของ
พวกเรา เพราะความดีงามของท่านนั้นเอง เราจึงอย่าไปหลงกับการ
เสียเวลากับการสร้างความสวยงามที่ไม่แท้จริง เพราะเป็นเหมือนกับ
การหลอกลวงผู้อื่น เราสวยทางด้านรูปร่างหน้าตาด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์
แต่ใจของเรากลับเป็นเหมือนยักษ์เป็นเหมือนมาร พอเขาได้เรามาเป็น
คูค่ รองแล้ว เขาก็มาเสียใจภายหลัง แล้วก็มาอยูก่ นั อย่างไม่มคี วามสุข
มีแต่เรื่องมีแต่การทะเลาะวิวาทกันอยู่เสมอ ดังนั้น ขอให้เราหันมา
เสริมความสวยงามทางด้านใจของเราด้วยการถือศีล ๘ และข้อที่ ๘
ก็คือให้นอนบนพื้นธรรมดาปูผ้าหรือปูเสื่อ อย่าไปนอนบนเตียงนอน
บนฟูกหนาๆ เพราะจะท�ำให้เราขีเ้ กียจ ท�ำให้เรานอนมากเกินไป ท�ำให้
เราติดความสุขแบบของสุกรคือพวกหมูทั้งหลาย หมูนี้ชอบกินและ
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ชอบนอน ร่างกายมันถึงอ้วนอิ่มหมีพีมันไว้ส�ำหรับให้เขาเอาไปเชือด
เพื่อเอาเนื้อไปขายนั่นเอง แต่คุณค่าของคนเรานั้นไม่ได้อยู่ที่เนื้อ
อยูท่ หี่ นัง คนตายไปแล้วไม่มรี าคาอะไร ไม่มใี ครเอาไปขายตามตลาด
ไม่เหมือนกับสุกร สุกรนี้ยิ่งอ้วนเท่าไหร่ยิ่งมีราคามากขึ้นเท่านั้น
แต่คนเรานั้นยิ่งอ้วนเท่าไหร่กลับเป็นภาระกับสัปเหร่อมากขึ้นเท่านั้น
เพราะหนัก โลงก็ตอ้ งหาโลงพิเศษ โลงธรรมดาก็ใส่ไม่ได้ ไฟก็ตอ้ งใช้
มากกว่าปกติ เปลืองค่าฟืนค่าไฟมากขึ้นไปอีก
คนเรานัน
้ คุณค่าอยูท
่ จี่ ต
ิ ใจ อยูท
่ ก
ี่ ารท�ำความดี จึงอย่า
หมดเวลาไปกับการกินการนอนกับการหาความสุขเพื่อ
ตัวเราเอง ขอให้เรามาสร้างคุณสร้างประโยชน์สร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น เพราะจะท�ำให้เรามีคุณค่า ดังที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงบ�ำเพ็ญมา ในเบื้องต้นก็สร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้กับ

ตนเองก่อน ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม ก�ำจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง
ให้หมดไปจากจิตจากใจ พอความโลภ ความโกรธ ความหลง หมดไปแล้ว
ก็มีความสุขเต็มที่อยู่ในหัวใจ มีความดีความประเสริฐอยู่เต็มหัวใจ
เพราะไม่คิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่น ไม่มีความเห็นแก่ตัว ก็จะเสียสละ
เวลานั้นมาท�ำความดี มาช่วยเหลือผู้อื่น สั่งสอนธรรมะให้กับผู้อื่น
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เพื่อผู้อื่นจะได้มีแสงสว่างน�ำพาชีวิตไปสู่ความสุขและความเจริญ
ที่แท้จริงต่อไป
พระพุทธเจ้าจึงกลายเป็นผูท้ ปี่ ระเสริฐเลิศโลก เป็นผูท้ นี่ า่ เคารพ
บูชาเลื่อมใส ทั้งๆ ที่เราไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตาของพระพุทธเจ้า
แต่ความสวยงามทีเ่ กิดจากการท�ำดีของท่านนีแ่ หละคือรูปร่างหน้าตา
ที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า ชนะใจเราได้ด้วยความสวยงามนี้ต่างหาก
คือสวยงามทางด้านจิตใจ สวยงามด้วยคุณธรรมความดีงามต่างๆ
เราจึงควรทีจ่ ะยึดพระพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นฉบับ แล้วเราจะได้พบกับ
ความสุขและความเจริญที่แท้จริง และจะเป็นผู้ที่น่ารักน่าชื่นชมยินดี
น่ากราบไหว้บูชาอย่างแน่นอน
จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างความดี มาก�ำจัด
ความโลภ ความโกรธ ความหลง มาละการกระท�ำบาปทั้งปวง
เพื่อสร้างความสุขและความเจริญให้กับจิตใจ ขอให้ท่านได้น�ำไป
ประพฤติปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอและประโยชน์สุขที่แท้จริงก็จะเป็น
ของท่านอย่างแน่นอน การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้
เพียงเท่านี้
240

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ธรรมะในศาลา

๓๓
สรณะของจิตใจ
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐
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พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพยายามสร้างสรณะที่พึ่งขึ้นมา
พยายามท�ำจิตใจของเราให้ว่างไว้
อย่าไปยึดอย่าไปติดกับสิ่งต่างๆ แล้วเราจะมีความสุข
ทั้งในขณะที่เราอยู่ และในขณะที่เราไป
จะอยู่หรือจะตายก็ไม่ส�ำคัญอะไร
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่
ของพุทธศาสนิกชนที่พระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ประทานไว้เพื่อเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของจิตใจ เพราะจิตใจก็เป็น
เหมือนกับร่างกายที่ต้องมีที่พึ่งที่หลบภัย เช่น เรามีบ้านอยู่เพื่อจะได้
หลบภัยจากลม จากฝน จากฟ้า จากอากาศ จากสัตว์ตา่ งๆ และจากบุคคล
ทีไ่ ม่หวังดีทงั้ หลาย ถ้าเราไม่มบี า้ นอยูห่ ลับนอน เราก็อาจจะถูกท�ำร้ายได้
ฉันใด ใจก็เช่นเดียวกัน ใจก็ต้องมีเรือน มีบ้าน มีที่หลบภัย แต่ภัย
ของใจนีไ้ ม่เหมือนกับภัยของกาย ภัยของใจนีค้ อื ความทุกข์ตา่ งๆ ทีเ่ กิด
จากความแก่กด็ ี ความเจ็บไข้ได้ปว่ ยก็ดี ความตายก็ดี การพลัดพราก
จากกันก็ดี ความสมหวัง การประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาก็ดี ล้วนจะ
ท�ำให้ใจนั้นมีความทุกข์ มีความกระวนกระวายใจ มีความวุ่นวายใจ
มีความเศร้าโศกเสียใจ แต่ถ้าเราได้มีสรณะที่พึ่งทางใจแล้ว ภัยต่างๆ
เหล่านี้จะไม่มากระทบกับจิตใจ เวลาเราแก่เราก็จะรู้สึกเฉยๆ เวลา
เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะรู้สึกเฉยๆ เวลาจะตายก็รู้สึกเฉยๆ เวลาที่ต้องเผชิญ
กับสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาก็จะรูส้ กึ เฉยๆ เพราะใจนีส้ ามารถรับกับสิง่ ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นได้ เพียงแต่ว่าจะรับในรูปแบบไหนเท่านั้น ถ้าไม่มีสรณะที่พึ่ง
ทางใจก็จะรับด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจ ถ้ามีสรณะมีที่พึ่งก็จะรับ
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ได้อย่างสุขสบาย เหมือนกับไม่มอี ะไรเกิดขึน้ นีค่ อื ใจของพระพุทธเจ้า
และของพระอรหันตสาวกทัง้ หลายทีไ่ ด้รบั การสร้างสรณะทีพ่ งึ่ ในจิตใจ
ไว้เต็มที่แล้วจะเป็นอย่างนั้น
พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทั้งหลาย ไม่หวั่นไหว
กับอะไรทั้งสิ้นที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่าน ไม่ว่าจะแก่
จะเจ็บ จะตาย จะสูญเสียสิง่ นัน
้ สิง่ นีไ้ ป สูญเสียคนนัน
้ คนนีไ้ ป
หรือจะต้องเผชิญกับมารชนิดต่างๆ เผชิญกับวิบากกรรม
ชนิดต่างๆ ก็จะไม่กระทบกระเทือนกับจิตใจเลย เพราะ
จิตใจมีเกราะคุ้มกันคือ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ นี้เอง คือ

การศึกษาและการน�ำเอาสิ่งที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติกับกาย
วาจา ใจ ของตน เพราะเมือ่ ได้ปฏิบตั แิ ล้ว ใจก็จะรูจ้ กั วิธที จี่ ะปฏิบตั กิ บั
สิ่งต่างๆ ในโลกนี้ ใจจะรู้ว่าสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้
แน่นอน มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดา มีการมามีการไป
เป็นธรรมดา รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริง
มีความทุกข์แถมมาด้วยทุกสิง่ ทุกอย่าง รูว้ า่ ไม่มอี ะไรเป็นตัวตน ไม่ใช่เรา
ไม่ใช่เป็นของเรา ถ้ารู้อย่างชัดแจ้งแล้ว ใจก็จะไม่ยึดไม่ติด ไม่หวัง
ไม่อยากจะได้ให้เป็นไปตามความปรารถนาของใจ เมื่อไม่ยึดไม่ติด
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ก็จะไม่ทกุ ข์กบั สิง่ ต่างๆ ทีม่ าปรากฏให้จติ ใจได้สมั ผัสรับรู้ นีค่ อื เป้าหมาย
ของพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เพือ่ ช่วยปลดเปลือ้ งความทุกข์
ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ ความทุกข์ที่เกิดจากความโง่เขลา
เบาปัญญา ไม่รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของสรรพสิ่งทั้งหลายที่ใจได้ไป
เกี่ยวข้องด้วย และไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติ
ตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นั้นไม่ใช่เป็น
ของเราอย่างแท้จริง เป็นเหมือนกับของทีย่ มื เขามา สักวันหนึง่ ก็ตอ้ งคืน
เจ้าของไป ดังนัน้ เราจึงควรฝึกไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ ต่างๆ ด้วยการเสียสละ
การเสียสละนี้เป็นการฝึกหัดให้ปล่อยวางในสมบัติข้าวของเงินทอง
ต่างๆ ทีม่ อี ยูก่ บั ตัวเรา เพราะว่าถ้าเราไม่เสียสละ เราก็จะมีความยึดติด
มีความหวงแหน มีความห่วงใย แต่ถา้ เรารูจ้ กั เสียสละรูจ้ กั ให้กบั ผูอ้ นื่ บ้าง
เราก็จะรูจ้ กั ปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ มากจนเกินไป หรือไม่ยดึ ไม่ตดิ เลย
ก็เป็นไปได้ เมื่อเราไม่ยึดไม่ติดกับวัตถุข้าวของต่างๆ แล้ว เวลาที่เรา
สูญเสียวัตถุข้าวของไป เราจะไม่เสียอกเสียใจ แต่เรากลับรู้สึก
โล่งอกโล่งใจ เบาอกเบาใจ หมดปัญหาหมดภาระกับข้าวของสิ่งนั้น
ไปทันที เช่น คนทีเ่ คยเสียสละด้วยการบริจาคทรัพย์อยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ
ท�ำบุญให้ทานอยู่อย่างสม�่ำเสมอแล้ว เวลาที่มีขโมยมาลักทรัพย์
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ของตนไป จะไม่รสู้ กึ เสียอกเสียใจแต่อย่างใด กลับรูส้ กึ ว่าเป็นเหมือนกับ
การท�ำบุญที่ง่ายดายเสียอีก เพราะไม่ต้องไปวัดให้เสียเวลา ไม่ต้อง
เอาเงินไปท�ำบุญที่วัด มีคนมารับบริจาคถึงที่บ้านเลย นี่คือจิตใจ
ของคนทีเ่ คยท�ำบุญให้ทานเคยเสียสละ จะไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสมบัตขิ า้ วของ
เงินทอง เพราะรูว้ า่ สักวันหนึง่ ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งมีการพลัดพรากจากกันไป
นี่คือคนที่เคยท�ำบุญให้ทานอย่างสม�่ำเสมอจะได้เปรียบ
กว่าคนที่ไม่ท�ำบุญให้ทาน เพราะคนที่ไม่เคยท�ำบุญให้ทานนี้จะมี
ความหวงแหนในสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ จะยึดจะติดจะห่วง
จะกังวลกับสมบัตขิ า้ วของเงินทอง พอสูญเสียสมบัตขิ า้ วของเงินทองไป
แม้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ก็จะเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาในจิตใจ
เกิดความเสียอกเสียใจ เกิดความโกรธแค้นขึน้ มา เป็นไฟแห่งความทุกข์
เผาผลาญจิตใจ แทนที่จะเป็นบุญเป็นกุศล ให้ความร่มเย็นเป็นสุข
กับจิตใจ ก็กลับกลายเป็นไฟนรกขึ้นมาทันที เพราะไม่รู้จักปล่อยวาง
ไม่รู้จักเสียสละนั่นเอง
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราพยายามเสียสละอยู่เรื่อยๆ
อย่าไปหวงแหนในสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ที่มีเกินความจ�ำเป็น
ที่เหลือกินเหลือใช้ เพราะว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้ ไม่เกิดประโยชน์
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ไม่ มี ภ พไหนในโลกนี้ ในไตรโลก
ในโลกทั้ง ๓ ของสังสารวัฏ คือ
กามโลก รู ป โลก และอรู ป โลก
ล้วนมีความทุกข์อยู่ด้วยทั้งนั้น

เวลาอยู่ก็สร้างภาระทางด้านจิตใจต้องคอยดูแลรักษา ต้องคอยกังวล
ต้องคอยห่วง ต้องคอยหวง มีแต่ความทุกข์ใจอยูต่ ลอดเวลา แต่ถา้ ใจกว้าง
รู้จักเสียสละ รู้จักให้ เวลาที่เห็นว่ามีความจ�ำเป็นที่ควรจะเสียสละ
เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น ก็ให้ได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ ไม่เสียอก
เสียใจ เพราะรูว้ า่ ให้แล้วเป็นประโยชน์ทงั้ กับผูร้ บั และผูใ้ ห้ ผูร้ บั ก็ได้รบั
ประโยชน์จากสิ่งที่ให้ไป ผู้ให้ก็ได้ประโยชน์คือความสงบสุข เป็นบุญ
เป็นกุศลที่จะพาให้จิตใจได้ไปสู่สุคติ ได้ไปเกิดที่ดี หรือได้ไปถึง
พระนิพพานเลย ถ้ากล้าเสียสละสิ่งที่ตนรักหวงแหนมากเท่าไหร่ ก็จะ
ได้ไปที่สูงขึ้นไปมากเท่านั้น จนไปถึงพระนิพพานได้เลยถ้าเรากล้า
เสียสละชีวิตของเรา ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดกับสังขารร่างกายของเรา
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เพราะรู้แล้วว่าเกิดมาแล้วต้องตายอย่างแน่นอนสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว
ถ้ายึดติดก็จะท�ำให้ใจนั้นว้าวุ่นขุ่นมัว ทุกข์ร้อนเป็นเหมือนไฟนรก
เผาผลาญจิตใจ ตายไปก็จะไม่ได้ไปสู่สุคติ ถ้าปล่อยวางได้

ถ้าเสียสละชีวต
ิ นีไ้ ด้ ไม่หวงแหน ตายไปก็จะไปสูพ
่ ระนิพพาน
ได้อย่างแน่นอน เพราะพระนิพพานนี้อยู่ฟากตาย ค�ำว่า
อยู ่ ฟ ากตาย ก็ คื อ ว่ า ถ้ า เราไม่ยอมตาย เราจะไม่ได้ไป
พระนิพพาน ถ้าเรายังหวงในชีวต
ิ ในสิง่ ต่างๆ อยู่ เราก็จะ
ยึดติดกับสิ่งต่างๆ นั้น ความยึดติดเหล่านี้ก็จะเป็นเหตุ
ท�ำให้เราต้องไปเกิดใหม่ เพราะเมื่อเราเสียสิ่งนี้ไป เราก็อยากจะ

ได้มนั กลับมาใหม่ เหมือนกับเราเสียอะไรไป เรามักจะไปหาซือ้ มาใหม่
ทันทีถ้าเรามีก�ำลังที่จะซื้อได้ เพราะเรายังยึดติดกับสิ่งนั้นๆ อยู่ ถ้าเรา
เสียรถยนต์ไป พอเรามีเงินพอที่จะซื้อรถยนต์คันใหม่ เราก็จะซื้อ
รถใหม่ทันทีเพราะว่าเรามีความยึดติด ฉันใด ถ้าเรายังมีความยึดติด
อยู่กับชีวิตของเรา พอเราตายไป เราก็จะไปเกิดใหม่ทันที เพราะ
เรายังมีความอยากทีจ่ ะเกิดอยู่ แต่พอเกิดมาแล้ว เราก็ตอ้ งมารับทุกข์
ในรอบใหม่อกี เกิดมาแล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายอีก ต้องพลัดพราก
จากสิ่งต่างๆ อีก ต้องทุกข์อีก
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ถ้าเรากล้าทีจ่ ะเสียสละชีวติ ของเราได้ เพราะรูว้ า่ ชีวติ นีเ้ กิดมาแล้ว
สักวันหนึ่งก็ต้องตาย ยึดติดก็จะท�ำให้เราไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิด ถ้าเราปล่อยวางได้ ไม่ยึดไม่ติด เมื่อถึงเวลาที่จะตายก็ให้
มันตายไปตามเรื่องของมัน ไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืน ถ้าตายแบบนี้ก็จะไปถึง
พระนิพพานได้ เพราะว่าใจปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่ปรารถนาทีจ่ ะเกิด
อีกต่อไป ค�ำว่า พระนิพพาน ก็คือการไม่เกิดอีกนั่นเอง ผู้ที่
ไปถึ ง พระนิ พ พานแล้ ว ไม่ ต ้ อ งไปเกิ ด อี ก ต่ อ ไป ไม่ ต ้ อ ง
ไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่แล้วก็ไปทุกข์กับ
ภพนั้นๆ อีก ไม่มีภพไหนในโลกนี้ ในไตรโลก ในโลกทั้ง ๓ ของ

สังสารวัฏ คือ กามโลก รูปโลก และอรูปโลก ล้วนมีความทุกข์อยู่ด้วย
ทั้งนั้น ถึงแม้จะไปเกิดบนสวรรค์ก็มีวันเสื่อมได้หมดได้ เมื่อหมดบุญ
จากสวรรค์ ก็ ต ้ อ งเสื่ อ มลงมาเกิ ด เป็ น มนุ ษ ย์ แล้ ว ถ้ า มาท� ำ บาป
ท�ำกรรมก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้าง ไปตกนรกบ้าง การเกิดใน
ทุกภพทุกชาติจึงมีความทุกข์อยู่ทั้งนั้น เพียงแต่ว่ามีมากหรือมีน้อย
ต่ า งกั น ไป แต่ ก ารที่ จ ะไม่ มี ค วามทุ ก ข์ นั้ น ไม่ มี ห รื อ เป็ น ไปไม่ ไ ด้
เพราะทุกข์จะไม่มีกับผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้น ถ้ายังเกิดอยู่ก็ยังต้องทุกข์อยู่
ดังนัน้ ขอให้เราพยายามสอนใจเราตลอดเวลาเพือ่ กันลืมว่า เราเกิดมา
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แล้วมีความแก่ ความเจ็บไข้ ความตาย มีการพลัดพรากจากกัน
เป็นธรรมดา ถ้าเราคอยสอนใจไว้อยู่เรื่อยๆ แล้ว เราจะได้เตรียมตัว
เตรียมใจ แล้วเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องเผชิญกับความแก่ ความเจ็บ
ความตาย เผชิญกับการพลัดพรากจากกัน เราจะไม่หวั่นไหว เราจะ
ไม่ทกุ ข์ เราจะไม่เสียอกเสียใจ เราจะรูส้ กึ ว่าเป็นเรือ่ งธรรมดา เพราะเรา
มีปัญญาคอยป้องกันไม่ให้ใจสร้างความทุกข์ขึ้นมานั่นเอง
เหตุที่พวกเราทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ก็เพราะเราขาด
ปัญญา เราไม่คอยสอนใจให้เราเตรียมรับกับเหตุการณ์ต่างๆ เพราะ
ใจเรายังมีความหลง จึงท�ำให้มีความอยากให้สิ่งต่างๆ เป็นไปตาม
ความต้องการของเรา ซึ่งส่วนใหญ่มันขัดกับความจริง พวกเราทุกคน
อยากจะมีชวี ติ อยูไ่ ปยืนยาวนาน หรืออยูไ่ ปได้ตลอดได้ยงิ่ ดี ไม่อยากแก่
ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่อยากพลัดพรากจากสิ่งต่างๆ ที่เรารัก และ
ไม่อยากเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่เราไม่ปรารถนา แต่มันเป็นสิ่งที่ขัดกับ
ความจริง ไม่วา่ ใครทีอ่ ยูใ่ นโลกนีท้ กุ คนจะต้องเจอกับความแก่ ความเจ็บ
ความตาย จะต้องเจอกับการพลัดพรากจากกัน จะต้องเจอกับสิง่ ทีไ่ ม่พงึ
ปรารถนาด้วยกันทัง้ นัน้ แต่คนทีม่ ปี ญ
ั ญาคอยสอนใจไว้อยูเ่ รือ่ ยๆ แล้ว
จะเผชิญได้อย่างสงบเย็นสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่คนที่
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ไม่มีปัญญา ไม่คอยสอนตนเองอยู่เรื่อยๆ ว่าสักวันหนึ่งจะต้องเจอ
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็ไม่รู้จะท�ำอย่างไร ก็มีแต่
ความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ความเสียใจ บางทีถงึ กับไม่มคี วามปรารถนา
ทีจ่ ะอยูต่ อ่ ไป ถึงกับต้องท�ำร้ายชีวติ ของตนเองไปก็ได้ เพราะขาดปัญญา
ที่คอยเหนี่ยวรั้งใจไม่ให้ไปคิดในทางอกุศล คิดไปในทางที่จะสร้าง
ความทุกข์ขนึ้ มา ส่วนใหญ่พวกเราไม่เข้าใจ คิดว่าเวลาเราคิดถึงเรือ่ ง
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย แล้วเป็นอกุศล เป็นเหมือนกับแช่ง
ตัวเองให้แก่ให้เจ็บให้ตายเร็วๆ แต่ความจริงในทางพระพุทธศาสนา
ถือว่าการคิดถึงเรื่องความแก่ ความเจ็บ ความตาย อยู่เรื่อยๆ นี้เป็น
ปัญญา เป็นกุศล เป็นสรณะ เป็นทีพ่ งึ่ ของใจ เพราะถ้าเรามีปญ
ั ญาแล้ว
เราจะปล่อยวาง เราจะไม่ยึดไม่ติด เพราะเรารู้ว่าเวลาที่เรายึดเราติด
เราจะทุกข์วุ่นวายใจมาก ทรมานจิตใจมาก แต่พอเราปลงได้ วางได้
ปล่อยได้ ใจของเราก็จะโล่งขึน้ มาทันที มีความสุขขึน้ มาทันที กลับดีใจ
เสียอีกว่าไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ อีกต่อไป ไม่ต้องกังวลกับคนนั้น
กับคนนี้ กับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้ ถ้าเขาไปจากเราได้ เราก็หมดภาระ
กับเขาไปทันที นี่คือความรู้สึกในใจของผู้ที่มีปัญญาจะเป็นอย่างนั้น
จะเห็นคุณประโยชน์ของการปล่อยวาง จะเห็นคุณประโยชน์ของการเจริญ
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย การพลัดพรากจากกัน เพราะเป็นเหมือนกับ
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อาวุธไว้ป้องกันใจนั่นเอง นี่ละที่เราเรียกว่า ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
เป็นอย่างนี้ คือปัญญา ความรูต้ ามความเป็นจริงของทุกสิง่ ทุกอย่างที่
ใจต้องสัมผัสรับรู้ เช่น รู้ว่าร่างกายของเราต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
ต้องรู้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรา สมบัติที่เรามีอยู่สักวันหนึ่งก็ต้องจาก
เราไปไม่ช้าก็เร็ว บางอย่างก็ไปเร็ว บางคนก็ไปเร็ว บางคนก็ไปช้า
บางอย่างก็ไปช้า ไม่แน่นอน ไม่เท่ากัน แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือต้องไป
ด้วยกันทั้งนั้น จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง
ดังนั้น ถ้าเราคอยสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆ ไม่ให้ลืม เราก็จะ
ไม่ยดึ ไม่ตดิ แต่พอเราลืมเมือ่ ไหร่ เราก็จะยึดติดทันที เราจึงต้องเจริญ
อยูเ่ รือ่ ยๆ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ ทรงถามพระอานนท์วา่
“อานนท์ วันหนึง่ เธอได้เจริญมรณานุสติ คือความตายมากน้อยเพียงไร”
พระอานนท์กท็ ลู ตอบไปว่า “ก็เจริญวันละ ๕ - ๖ ครัง้ เช่น เช้า กลางวัน
เย็น ก่อนนอน” อย่างนี้เป็นต้น พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “อานนท์
เธอยังประมาทอยู่ เธอยังไม่สามารถป้องกันภัยที่จะมาเหยียบย�่ำ
ท�ำลายจิตใจของเธอได้ ถ้าเธอต้องการที่จะไม่ให้มีความทุกข์เข้ามา
เหยียบย�่ำท�ำลายจิตใจเลย เธอจะต้องเจริญมรณานุสติทุกลมหายใจ
เข้าออกเลยทีเดียวถึงจะสามารถป้องกันความทุกข์ทเี่ กิดจากความหลง
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ที่หลอกให้ใจไปยึดไปติดไปอยากอยู่นานๆ ได้” เพราะความหลงนี้
ท�ำงานอยูต่ ลอดเวลา มันคิดอยูต่ ลอดเวลา คิดอยากจะอยูไ่ ปตลอดเวลา
คิดอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ตลอดเวลา ดังนั้น เราจึงต้องเจริญ
มรณานุสติ คือการดับของชีวติ ของร่างกายนีต้ ลอดเวลาเช่นเดียวกัน
ถึงจะทันกับภัยของกิเลสคือความหลง ที่จะหลอกให้สร้างความทุกข์
ขึ้นมา หลอกให้อยากอยู่ไปนานๆ แต่ถ้าเรามีการเจริญมรณานุสติ
อยู่เรื่อยๆ แล้ว ใจของเราจะวางเฉย จะไม่อยากอยู่ไปนานๆ แต่ก็
ไม่อยากตาย จะอยูเ่ ฉยๆ เป็นกลาง อยูก่ ไ็ ด้ ตายก็ได้ เพราะถ้าเกิดอยาก
จะอยูแ่ ล้วต้องตายก็จะทุกข์ทรมานใจ หรือถ้าอยากจะตายแต่ยงั ต้องอยู่
ก็ต้องทุกข์ทรมานใจเหมือนกัน แต่ถ้ารู้แล้วว่าเมื่อถึงเวลาก็ไป เมื่อยัง
ไม่ถึงเวลาที่ต้องไปก็ยังไม่ต้องไป ก็อยู่ต่อไป ถ้าท�ำใจอย่างนี้แล้ว
ใจก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายทั้งขณะที่อยู ่ หรื อทั้ ง ขณะที่ ก� ำ ลั ง ต้ องไป
เช่นเดียวกับสิง่ ต่างๆ ทีจ่ ะต้องอยูก่ บั เราหรือจะต้องจากเราไป ไม่วา่ จะ
เป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็ตาม เป็นบุคคลต่างๆ ก็ตาม ก็เป็น
เช่นเดียวกัน เมื่อถึงเวลาเขายังอยู่กับเราก็ให้เขาอยู่ไป เมื่อถึงเวลา
ทีเ่ ขาจะจากไปก็ให้เขาจากไป ถ้าเราท�ำอย่างนีไ้ ด้รบั รองได้วา่ ใจของเรา
จะไม่มีความทุกข์ ไม่มีความวุ่นวายใจ จะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบาย
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นีแ่ หละคือสรณะทีพ่ งึ่ ของใจเป็นอย่างนี้ เกิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั
ในเบือ้ งต้น ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เช่นในวันนี้
ที่สอนให้เจริญมรณานุสติ สอนให้พิจารณาถึงความแก่ ความเจ็บ
ความตาย ถึงการพลัดพรากจากกัน ว่าเป็นเรือ่ งธรรมดา เมือ่ เราได้ยนิ
ได้ฟังแล้วเราก็นำ� เอาไปบ�ำเพ็ญ เอาไปเจริญต่อ เอาไปพิจารณาต่อ
เอาไปคิดอยู่เรื่อยๆ ให้เป็นเหมือนกับอาวุธคู่มือของเราเลย ไม่ว่าเรา
จะท�ำอะไร อยูท่ ไี่ หน เวลาใด ก็ขอให้เรามีความคิดพิจารณาเรือ่ งเหล่านี้
อยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าเรามีแล้ว เราจะไม่โลภกับอะไร เราจะไม่อยาก
กับอะไร และเราจะไม่โกรธกับอะไร เพราะถ้าเราไม่โลภเราก็จะไม่โกรธ
ความโกรธนีเ้ กิดจากความโลภเกิดจากความอยาก เวลาเราไม่ได้อะไร
ดังใจเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่โลภไม่อยากกับอะไร
เพราะเรารู้ว่าได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องเสียมันไป ได้มาแล้วก็เป็น
ภาระทางจิตใจ ท�ำให้ต้องห่วงต้องกังวล ต้องคอยดูแลรักษา เมื่อเรา
รู้อย่างนี้เราก็ไม่โลภไม่อยากได้ เราก็จะไม่โกรธ เราก็จะไม่เสียอก
เสียใจ เวลามีอะไรจะสูญเสียอะไรไปเราก็จะไม่เดือดร้อนใจ เราได้อะไรมา
เราก็จะไม่ดีอกดีใจเพราะเรารู้ว่ามันเป็นของชั่วคราว ได้มาแล้ว
สักวันหนึ่งก็ต้องเสียมันไป
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นีค่ อื การสร้างสรณะทีพ่ งึ่ ทางใจขึน้ มาด้วยการได้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็
น�ำเอาไปเจริญต่อ เอาไปบ�ำเพ็ญต่อ เรียกว่าเป็นการภาวนา ถ้าเราสามารถ
พิจารณาได้อยูเ่ รือ่ ยๆ อยูต่ ลอดเวลา เราก็จะมีปญ
ั ญาไว้คอยคุม้ ครอง
ป้องกันจิตใจไม่ให้ทุกข์ ไม่ให้วุ่นวายกับเรื่องอะไรทั้งสิ้น เวลาใครจะ
จากเราไป เราก็ไม่เสียอกเสียใจ ไม่เกิดความโกรธแค้นขึน้ มา แต่ถา้ เรา
ไม่เจริญอยู่เรื่อยๆ แล้ว เวลาคนที่เรารักหนีจากเราไป เราก็จะเสียใจ
เราก็จะโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทขึ้นมาได้ แล้วเราอาจจะต้องไปท�ำ
ในสิง่ ทีเ่ สียหายตามมา เมือ่ เรามีความแค้นความอาฆาตพยาบาท เราก็
อาจจะไปฆ่าเขาได้ เมือ่ ฆ่าแล้วเราก็ตอ้ งไปใช้เวรใช้กรรมทัง้ ในปัจจุบนั
และในอนาคตต่อไป คือในปัจจุบันก็ต้องหนีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ หรือ
ไม่เช่นนั้นก็ถูกจับไปลงโทษเข้าคุกเข้าตะราง ตายไปก็ต้องไปตกนรก
ไปเกิดในอบาย แต่ถ้าเรามีปัญญาสอนใจไว้อยู่เรื่อยๆ พอเวลาใคร
จะจากเราไป เราก็จะไม่โกรธแค้นไม่อาฆาตพยาบาท เพราะเรารูล้ ว่ งหน้า
อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเขาต้องจากเราไปอย่างแน่นอน เราเตรียมตัว
เตรียมใจไว้แล้ว เมือ่ เราเตรียมใจเตรียมตัวไว้ได้แล้ว พอเกิดเหตุการณ์
ขึ้นมาก็จะรู้สึกเฉยๆ ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่อย่างใด นี่แหละคือ
ความวิเศษของการมีสรณะที่พึ่งทางใจ
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ขอให้เราจงพยายามน�ำเอามาบ�ำเพ็ญน�ำเอามาเจริญอยู่เรื่อยๆ
ให้เป็นอาวุธคู่กายคู่ใจของเรา เหมือนกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหรือทหาร
ที่เวลาออกปฏิบัติหน้าที่ต้องมีปืนติดตัวไว้เสมอเพราะจะได้ใช้ในเวลา
ทีจ่ ำ� เป็น ฉันใด พวกเราก็เป็นเหมือนเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเหมือนกัน เพราะ
เราก็มผี รู้ า้ ยทีจ่ ะมาคอยท�ำลายสร้างความทุกข์ให้กบั ใจของเรา เราจึง
ต้องมีอาวุธคูใ่ จ ก็คอื มีปญ
ั ญา คือการเจริญมรณานุสติ หรือการเจริญ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เจริญพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่จรี งั ถาวร มีการเกิดขึน้ ตัง้ อยูแ่ ล้วดับไป สักวันหนึง่
ก็ตอ้ งจากเราไป สักวันหนึง่ เขาก็ตอ้ งจากเราไป ไม่ได้ให้ความสุขกับเรา
อย่างแท้จริง ถ้าไม่จำ� เป็นก็อย่าไปโลภไปอยากได้มา เพราะเท่ากับเป็น
การเอาความทุกข์เข้ามาใส่ใจของเรา เพราะไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริง
ของเรา เราไม่สามารถไปบังคับควบคุมให้อยู่กับเราไปได้ตลอด และ
เราไม่จำ� เป็นจะต้องมีสงิ่ ต่างๆ เพราะใจนีไ้ ม่มคี วามจ�ำเป็นจะต้องมีอะไร
ยิ่งมีน้อยเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งไม่มีอะไรเลยยิ่ง
มีความสุขได้เต็มที่ เช่น จิตที่อยู่ในพระนิพพาน ไม่มีอะไรเลย ปรมัง
สุญญัง ไม่มอี ะไรทัง้ สิน้ แต่จติ ทีย่ งั เวียนว่ายตายเกิดอยูก่ จ็ ะมีรา่ งกาย
จะมีสมบัติข้าวของเงินทอง จะมีคู่ครอง มีลูกมีสามีมีภรรยา ก็จะมี
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ความวุน่ วายกับสิง่ ต่างๆ บุคคลต่างๆ เหล่านี้ นีแ่ ลคือธรรมชาติของใจ
เป็นอย่างนี้ ใจไม่ได้สขุ เพราะมีสมบัตมิ อี ะไรมากมายก่ายกอง แต่กลับ
จะมีความทุกข์มากไปตามสิง่ ทีม่ อี ยู่ เพราะใจหลงไปยึดติดกับสิง่ ต่างๆ
ทีไ่ ม่เทีย่ งนัน่ เอง เมือ่ ไม่เทีย่ งแล้ว เวลาทีจ่ ากไปก็จะต้องเสียอกเสียใจ
ร้องห่มร้องไห้ แต่ถา้ ไม่มอี ะไรเลยก็จะไม่มอี ะไรจะต้องเสียอกเสียใจ
ไม่มอี ะไรทีจ่ ะต้องมาคอยห่วงคอยกังวลด้วย พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน
ให้เราพยายามสร้างสรณะทีพ่ งึ่ ขึน้ มา พยายามท�ำจิตใจของเราให้วา่ งไว้
อย่าไปยึดอย่าไปติดกับสิง่ ต่างๆ แล้วเราจะมีความสุขทัง้ ในขณะทีเ่ ราอยู่
และในขณะทีเ่ ราไป จะอยูห่ รือจะตายก็ไม่สำ� คัญอะไร จิตใจจะไม่เดือดร้อน
จะได้อะไรมาหรือจะเสียอะไรไปก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจ
นี่คือความประเสริญของสรณะที่พึ่งทางใจที่พระพุทธเจ้าได้ทรง
มอบให้กับสัตว์โลกทั้งหลาย อยู่ที่ว่าสัตว์โลกนั้นมีปัญญาที่จะเห็น
คุณค่าของที่พ่ึงอันนี้หรือไม่ หรือจะเป็นเหมือนกับไก่ที่ได้พลอยแล้ว
ไม่เห็นคุณค่าของพลอย เพราะไก่นี้ชอบหาแต่ตัวหนอนอย่างเดียว
อยากกินแต่ตัวหนอนอย่างเดียว ได้พลอยมาก็ไม่รู้จักเอาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ พวกเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของ ธัมมัง
สรณัง คัจฉามิ ไม่เห็นคุณค่าของธรรมะทีเ่ ป็นสรณะ เป็นทีพ่ งึ่ ทีแ่ ท้จริง
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ของเรา เราก็จะเป็นเหมือนกับไก่ที่ได้พลอย ไม่รู้จักเอาประโยชน์จาก
พลอยที่หาได้มา ก็ต้องมีแต่ตัวหนอนเป็นสรณะเป็นที่พึ่ง ถ้าพวกเรา
ไม่เห็นธรรมะเป็นสรณะ เราก็จะไปเห็นเงินทองเป็นทีพ่ งึ่ เห็นบุคคลต่างๆ
เป็นที่พึ่ง เห็นสมบัติต่างๆ เห็นสิ่งของต่างๆ เป็นที่พึ่ง เมื่อเราไปยึด
สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นที่พึ่ง เราก็ต้องมาทุกข์ มาวุ่นวายใจ มาเศร้าโศก
เสียใจ
ดั ง นั้ น ขอให้ เ ราพยายามพิ จ ารณาให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า

อั น ประเสริ ฐ ของพระธรรมค� ำ สอนของพระพุ ท ธเจ้ า
แล้วพยายามน้อมเอาเข้ามาสู่ใจด้วยการปฏิบัติ แล้วเรา
จะได้สรณะที่จะดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็น
เป็ น สุ ข แคล้ ว คลาดปลอดภั ย จากทุ ก ข์ ภั ย อั น ตราย
ทั้งหลายทั้งปวง จึงขอฝากเรื่องของการสร้างสรณะนี้ให้ท่าน

ได้นำ� เอาไปพินจิ พิจารณาและปฏิบตั เิ พือ่ ประโยชน์สขุ ทีจ่ ะตามมาต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้

260

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ธรรมะในศาลา

๓๔
สมบัติที่แท้จริงของจิตใจ
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๐
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บุญบารมีที่เราสะสมกันในขณะนี้
จะเป็นสมบัติที่อยู่ในที่ปลอดภัย
และจะเรียกใช้ได้ในยามที่เรามีความต้องการ
เช่น เวลาที่ไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่
บุญบารมีนี้ก็จะส่งให้เราไปเกิดในสุคติ
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วันนี้เป็นวันพระ วันธรรมสวนะ วันฟังธรรม เป็นวันที่สาธุชน
พุทธบริษัททั้งหลายได้มาวัด เพื่อมาบ�ำเพ็ญมาสร้างบุญบารมีที่เป็น
สมบัติที่แท้จริงของจิตใจพวกเราทุกคน เป็นสมบัติที่จะติดไปกับใจ
ของเรา ตั้งแต่เริ่มต้นสะสมบุญบารมีนี้มาคือในปัจจุบันนี้ และจะอยู่
ควบคูไ่ ปกับจิตใจต่อไปในอนาคต ถึงแม้จะตายจากโลกนีไ้ ปแล้ว บุญบารมี
ก็สามารถน�ำเอาติดตัวไปได้ บุญบารมีจะเป็นผูท้ คี่ อยสนับสนุนส่งเสริม
ให้มีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญ มีแต่ความก้าวหน้า พระพุทธเจ้า
จึงทรงบัญญัตวิ นั พระให้ศรัทธาญาติโยมทัง้ หลายได้ปล่อยวางภารกิจ
การงานเพื่อจะได้มาสะสมบุญบารมีนี้
การมาวัดเพื่อสะสมบุญบารมีก็เหมือนกับการไปที่ธนาคารเพื่อ
น�ำเอาสมบัติที่มีค่าต่างๆ ไปฝากไปเก็บไว้ เช่น เอาเงินเอาทอง
เอาเพชรนิลจินดาต่างๆ เอาไปเก็บไว้ในทีป่ ลอดภัย เมือ่ มีความต้องการ
ก็จะได้เรียกเอามาใช้ได้ บุญบารมีที่เราสะสมกันในวันนี้ก็เป็นเช่นนั้น
จะเป็นสมบัติที่อยู่ในที่ปลอดภัย และจะเรียกใช้ได้ในยามที่เรามีความ
ต้องการ เช่น เวลาทีไ่ ปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ บุญบารมีนกี้ จ็ ะส่งให้เรา
ไปเกิดในสุคติ คือไปเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยเจ้า
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ถ้าเราไม่ได้สะสมบุญบารมี เราก็จะไม่มีสิ่งที่คอยส่งให้เราไปเกิดใน
ที่ดีได้ เราก็ต้องไปเกิดในอบาย
ดังนัน้ จึงขอให้เราเพียรสร้างบุญบารมีกนั อย่างสม�ำ่ เสมอ ไม่วา่
จะเป็นทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี เมตตาบารมี ปัญญาบารมี
อุเบกขาบารมี อธิษฐานบารมี สัจจบารมี วิริยบารมี และขันติบารมี
รวมกันก็เป็น ๑๐ บารมีดว้ ยกัน เป็นบารมีทพี่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบ�ำเพ็ญ
มาเป็นเวลาอันยาวนาน จนในทีส่ ดุ ก็สง่ ผลให้ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่กราบไหว้บูชาของพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้
พวกเราก็จะไปในทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงด�ำเนินไปถ้าเรา
หมั่นบ�ำเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ นี้อยู่อย่างสม�่ำเสมอ ขอให้เห็นคุณค่าของ
บารมีนี้ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็น
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ต่างๆ ที่สัตว์โลกทั้งหลายมีความชื่นชม
มีความอยากได้มาเป็นสมบัตไิ ว้ครอบครอง ขอให้เรารูว้ า่ มันเป็นเพียง
สมบัติชั่วคราวเท่านั้น ไม่จีรังถาวรอยู่กับโลกนี้ เมื่อใจจากโลกนี้ไป
ก็จะไม่สามารถน�ำเอาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ต่างๆ ติดตัวไปได้ สิ่งที่
จะติดตัวไปได้ก็คือทรัพย์ภายใน คือบุญบารมีนี้เอง ถ้าเราไม่บ�ำเพ็ญ
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ถ้าสามารถสร้างบารมีทงั้ สองข้อนีไ้ ด้
คื อ ทานบารมี แ ละศี ล บารมี แ ล้ ว
เมื่ อ ตายไปย่ อ มได้ ไ ปเกิ ด ในสุ ค ติ
อย่างแน่นอน

บุญบารมี เวลาที่เราเดินทางจากโลกนี้ไป เราจะไม่มีอะไรติดไม้
ติดมือไป ไม่มอี ะไรติดไปกับใจ ก็จะต้องไปเกิดในทีต่ ำ�่ ไปเกิดในทีม่ แี ต่
ความทุกข์ มีแต่ความเสือ่ มเสีย มีแต่ความวุน่ วาย มีแต่ความยากล�ำบาก
จึงขอให้เราหมัน่ สร้างบุญบารมีดงั ทีท่ า่ นทัง้ หลายได้มาบ�ำเพ็ญกัน
ในวันนี้ เช่น ทานบารมีคอื การให้ ไม่วา่ จะให้วตั ถุขา้ วของเงินทองต่างๆ
หรือให้วิชาความรู้ที่เรียกว่าวิทยาทาน หรือให้อภัย คือไม่อาฆาต
พยาบาท จองเวรจองกรรม ถือโทษโกรธเคืองต่อผูท้ สี่ ร้างความเสียหาย
ให้กบั เรา เรียกว่าอภัยทาน หรือให้ธรรมะ คือน�ำเอาค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ที่เราได้ยินได้ฟังที่เราได้ปฏิบัติจนเห็นผลแล้วว่ามีคุณประโยชน์กับ
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จิตใจ เพราะท�ำให้จิตใจของเราสงบร่มเย็นเป็นสุข ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวาย
ไปกับเรื่องราวต่างๆ เราก็น�ำเอาไปสอนกับผู้อื่นต่อไป ก็เรียกว่าเป็น
ธรรมทาน นี่คือทานบารมีที่เราสามารถบ�ำเพ็ญกันได้อยู่ตลอดเวลา
ไม่วา่ จะอยูท่ ไี่ หนเราสามารถให้ทานได้ มาวัดก็ให้ทานได้ ไปอยูข่ า้ งนอก
ก็ให้ทานได้ เช่น เห็นขอทานเขาอดอยากขาดแคลนก็ให้ทานเขาไป
อย่างนีเ้ รียกว่าทานบารมี บารมีขอ้ ที่ ๒ ก็คอื ศีลบารมี คือการไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น ตั้งอยู่ในความสงบกาย วาจา คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ลักทรัพย์
ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่พดู ปดมดเท็จ และไม่เสพสุรายาเมา นีเ่ ป็น
การสร้างศีลบารมี ถ้าสามารถสร้างบารมีทงั้ ๒ ข้อนีไ้ ด้ คือทานบารมี
และศีลบารมีแล้ว เมือ่ ตายไปย่อมได้ไปเกิดในสุคติอย่างแน่นอน ไม่ว่า
จะเป็นเทพในชั้นต่างๆ หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ต้องมีบารมีทั้ง
๒ ส่วนนี้ คือ ทานบารมีและศีลบารมี
ถ้าต้องการทีจ่ ะไปสูงกว่านัน้ คือไปสูข่ นั้ พรหมโลก ก็ตอ้ งบ�ำเพ็ญ
บารมีขอ้ ที่ ๓ ควบคูไ่ ปด้วย ก็คอื เนกขัมมบารมี คือการละเว้นจากการ
หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย คือไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆ
ในโลกนี้ ไม่วา่ จะเป็นการดืม่ การกิน การดู การฟัง การเทีย่ วเตร่ตาม
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สถานทีต่ า่ งๆ หรือหลับนอนกับคนทีเ่ รารักคนทีเ่ ราชอบ ต้องละเว้นทัง้ หมด
แล้วหันมาหาความสุขทางด้านจิตใจ คือท�ำจิตใจให้สงบด้วยการบ�ำเพ็ญ
สมถภาวนา คือท�ำจิตใจให้สงบ ไม่วา่ จะด้วยวิธใี ดก็ตาม เช่น จะสวดมนต์
ไปก็ได้ จะบริกรรมพุทโธไปก็ได้ จะก�ำหนดดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้
โดยให้มสี ติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรือ่ งต่างๆ ให้อยูก่ บั งานทีเ่ ราให้ทำ�
ถ้าสวดมนต์ก็สวดอย่างเดียว อย่าไปคิดเรื่องอะไร ถ้าบริกรรมพุทโธ
ก็บริกรรมพุทโธอย่างเดียว อย่าไปคิดอะไร ถ้าดูลมหายใจเข้าออก
ก็ดลู มหายใจอย่างเดียว อย่าไปคิดเรือ่ งอะไร แล้วจะท�ำให้จติ ใจสงบตัว
ลงได้ เมือ่ สงบแล้วก็จะประสบกับความสุข มีความสบายใจ มีความนิง่
มีความสงบ มีความอิ่มมีความพอ ถ้าตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์
ชั้นพรหมโลก
ถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่านั้นอีก คืออยากจะไปสู่มรรคผลนิพพาน
ได้ไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆ ตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไป จนถึงขั้น
พระอรหันต์ หรือพระพุทธเจ้า ก็ต้องบ�ำเพ็ญบารมีอีกข้อหนึ่ง ก็คือ
ปัญญาบารมี คือต้องศึกษาท�ำความเข้าใจถึงสภาวธรรมทั้งหลาย
ทีจ่ ติ ใจมาเกีย่ วข้องด้วย ไม่วา่ จะเป็นร่างกายของเราก็ดี ร่างกายของ
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การบ�ำเพ็ญปัญญาบารมี
ในเบื้องต้นก็ต้องฟังจากผู้รู้ก่อน หรือ
ศึกษาจากหนังสือธรรมะต่างๆ แล้วก็
น�ำเอาไปใคร่ครวญพิจารณาอยูเ่ รือ่ ยๆ
เสร็จแล้วก็น�ำเอาไปบ�ำเพ็ญจิตภาวนา

คนอื่นก็ดี สิ่งของต่างๆ ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ดี ต้องรู้ว่าเป็นสิ่งที่
ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่จรี งั ถาวร เกิดขึน้ ตัง้ อยู่ แล้วต้องดับไป เมือ่ รูแ้ ล้ว
ก็จะได้ไม่ยึดไม่ติด ก็จะปล่อยวาง เมื่อปล่อยวางจิตใจก็จะหลุดพ้น
จากความทุกข์ทั้งหลาย จิตใจก็จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ
จนถึงขั้นสูงสุดได้ นี่ก็คือปัญญาบารมีที่เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟัง
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า อย่างทีท่ า่ นได้กำ� ลังฟังอยูใ่ นวันนี้ ถ้าฟัง
แล้วเกิดความเข้าใจก็จะสามารถน�ำเอาไปปฏิบตั ไิ ด้ สามารถเอาไปตัด
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิง่ ต่างๆ ได้ ตัดได้แล้วจิตใจก็จะไม่ทกุ ข์ไม่วนุ่ วาย
กับเรือ่ งอะไรทัง้ สิน้ เพราะเห็นโทษของการยึดติดว่าจะสร้างความทุกข์
สร้างความทรมานใจให้กับตน ถ้าปล่อยวางได้แล้วใจจะสบายไม่ว่า
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อะไรจะเกิดขึน้ ก็ตาม จะไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กบั
ใจได้เลย นี่คือปัญญาบารมี เกิดจากการได้ยินได้ฟัง และเกิดจาก
การน�ำเอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั นีไ้ ปพิจารณาอยูเ่ นืองๆ ไปคิดอยูเ่ รือ่ ยๆ เช่น
คิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกัน
ถ้าคิดได้ตอนไหนตอนนัน้ ก็จะดับความโลภ ดับความโกรธ ดับความหลงได้
ถ้าไม่ได้คิดก็จะถูกความโลภ ความโกรธ ความหลง หลอกให้โลภ
ให้โกรธให้หลงได้ ถ้าคิดได้อย่างสม�่ำเสมอตลอดเวลา ก็เรียกว่า
สามารถป้องกันไม่ให้ความโลภ ความโกรธ ความหลง มาหลอก
มาฉุดลากให้จติ ใจไปโลภ ไปโกรธ ไปหลงได้ ถ้าไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง
แล้วก็จะไม่มคี วามทุกข์ใจ ความทุกข์ใจนีเ้ กิดจากความโลภ ความโกรธ
ความหลง เท่านั้น ไม่ได้เกิดจากอะไรเลย
ดังนัน้ เราต้องพยายามเจริญปัญญาด้วยการภาวนา คือท�ำจิตใจ
ให้สงบในเบือ้ งต้นก่อน เพราะถ้าจิตไม่สงบแล้ว จะไม่สามารถพิจารณา
ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะกิเลสจะดึงให้ไป
คิดเรื่องอื่น ให้คิดไปเรื่องงานเรื่องการ เรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้
เลยลืมเรือ่ งส�ำคัญไป คือเรือ่ งแก่ เจ็บ ตาย พอลืมเรือ่ งแก่ เจ็บ ตายไป
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ก็จะโลภ จะโกรธ จะหลง จะอยากได้ อยากมี อยากเป็น แล้วก็ตอ้ งทุกข์
วุ่นวายไม่รู้จักจบจักสิ้น แต่ถ้าเราท�ำจิตใจให้สงบได้แล้ว จิตใจจะนิ่ง
จะไม่ถกู กิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลง ฉุดไปให้ไปคิดเรือ่ งอืน่
เราก็บังคับควบคุมให้คิดแต่เรื่องที่เป็นปัญญา เช่น เรื่องแก่ เจ็บ ตาย
ได้อย่างต่อเนือ่ ง เราก็จะมีปญ
ั ญาไว้คอยคุม้ ครองใจของเราไม่ให้กเิ ลส
คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง มาฉุดลากให้ไปทุกข์กับเรื่องนั้น
ทุกข์กับเรื่องนี้ วุ่นวายกับเรื่องนั้น วุ่นวายกับเรื่องนี้ นี่คือการบ�ำเพ็ญ
ปัญญาบารมีเป็นอย่างนี้ ในเบื้องต้นก็ต้องฟังจากผู้รู้ก่อน หรือศึกษา
จากหนังสือธรรมะต่างๆ แล้วก็น�ำเอาไปใคร่ครวญพิจารณาอยู่เรื่อยๆ
เสร็จแล้วก็น�ำเอาไปบ�ำเพ็ญจิตภาวนา ท�ำจิตใจให้สงบในเบื้องต้น
ด้วยการบริกรรมพุทโธก็ดี ด้วยการสวดมนต์ก็ดี ด้วยการดูลมหายใจ
เข้าออกก็ดี พยายามท�ำอย่างต่อเนื่องจนจิตสงบลง เมื่อจิตสงบแล้ว
หลังจากทีอ่ อกจากความสงบก็เจริญปัญญาต่อ พิจารณาเรือ่ งความแก่
ความเจ็บ ความตาย เรื่องการพลัดพรากจากสิ่งต่างๆ ทั้งหลาย
พิจารณาไปเรื่อยๆ จิตก็จะมีปัญญาไว้คุ้มครองป้องกันไม่ให้ไปทุกข์
ไปวุ่นวายกับเรื่องต่างๆ นี่คือปัญญาบารมี
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เมื่อตั้งใจจะท�ำอะไรแล้ว ก็จะต้อง
ท� ำ ให้ ไ ด้ ถึ ง แม้ จ ะต้ อ งตายไป
ก็ยอมเสียชีวิต อย่างนี้ถึงเรียกว่า
มีสจั จบารมี

ถ้าเราต้องการที่จะให้มีปัญญาบารมี เราก็ต้องมีอธิษฐานบารมี
คือเราต้องมีความตั้งใจ ตั้งใจที่จะปฏิบัติ ตั้งใจที่จะศึกษาพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วน�ำไปปฏิบตั ิ เช่นวันนีเ้ ราก็มอี ธิษฐานบารมี
เพราะก่อนทีเ่ ราจะมาวัด เราก็ตอ้ งตัง้ ใจไว้ลว่ งหน้าก่อนว่าวันนีจ้ ะมาวัด
นี่คือค�ำว่าอธิษฐาน แปลว่าความตั้งใจ ค�ำว่าอธิษฐานนี้ไม่ได้แปลว่า
การขอ เช่น เราขอพระ ขอเป็นอย่างนัน้ ขอเป็นอย่างนี้ ขอให้ได้ไปสวรรค์
ขอให้ได้ไปเกิดเป็นมหาเศรษฐี อย่างนีไ้ ม่ใช่เป็นอธิษฐาน แต่เป็นการขอ
การอธิษฐานนีต้ อ้ งเป็นการตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เช่น ตัง้ ใจจะมาวัด
ตั้งใจจะฟังเทศน์ฟังธรรม ตั้งใจจะภาวนาท�ำจิตใจให้สงบ ตั้งใจที่จะ
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เจริญปัญญาพิจารณาเรือ่ งความแก่ ความเจ็บ ความตาย อย่างต่อเนือ่ ง
อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นอธิษฐานบารมี ถ้าเรามีความตั้งใจแล้ว เราก็
ต้องมีสัจจบารมีด้วย คือเราต้องมีความจริงใจกับความตั้งใจของเรา
อย่าโกหกหลอกตัวเราเอง ตัง้ ใจว่าจะมาวัด พอถึงเวลาก็ไม่มา ขอนอนต่อ
ขี้เกียจ อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสัจจะ มีอธิษฐานบารมีแต่ไม่มีสัจจะ
ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ตั้งใจจะท�ำอะไรก็ท�ำไปไม่ตลอดรอดฝั่ง เช่น
ปีใหม่คนส่วนใหญ่มกั จะตัง้ ใจท�ำความดีกนั เช่น เคยสูบบุหรีก่ ต็ งั้ ใจจะ
เลิกสูบบุหรี่ ก็เลิกได้เพียง ๒-๓ วัน ก็หมดก�ำลัง ก็ต้องกลับมาสูบอีก
อย่างนี้ก็เพราะว่าไม่มีสัจจบารมี ถ้ามีสัจจบารมีแล้ว เมื่อตั้งใจจะท�ำ
อะไรแล้วก็จะต้องท�ำให้ได้ ถึงแม้จะต้องตายไปก็ยอมเสียชีวติ อย่างนี้
ถึงเรียกว่ามีสจั จบารมี เช่น พระพุทธเจ้าทีท่ รงตัง้ สัจจอธิษฐานในขณะ
ทีน่ งั่ อยูใ่ ต้ตน้ โพธิก์ อ่ นทีจ่ ะตรัสรู้ ทรงตัง้ สัจจอธิษฐานว่า ถ้าไม่ได้ตรัสรู้
ก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ ถึงแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งหายไปหมด
ก็จะยอมให้ร่างกายนี้ตายไป ถ้ายังไม่ตรัสรู้ก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้
เป็นอันขาด นี่คือสัจจอธิษฐานของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุที่ท�ำให้
พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้
พวกเราก็สามารถเป็นได้เหมือนกัน ถ้าเรามีสัจจะ มีอธิษฐานบารมี
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การบ�ำเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ ที่พวกเรา
ควรจะหมั่นบ�ำเพ็ญกันอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นาชี วิ ต จิ ต ใจของเราให้
เจริญขึน้ ให้สงู ขึน้ ให้ดขี นึ้ ให้มคี วามสุข
มากขึ้น ให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์
ทั้งหลาย

ตั้งใจจะท�ำบุญทุกภพทุกชาติทุกเวลานาทีที่มีโอกาสที่จะท�ำได้ แล้วก็
ท�ำตามทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้ ถ้าอย่างนีแ้ ล้วไม่ชา้ ก็เร็วก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
หรือไม่เช่นนั้นก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตที่ไม่ไกลนี้
อย่างแน่นอน จึงขอให้เราสร้างอธิษฐานบารมี คือตั้งใจท�ำดี ตั้งใจ
ละบาป ตัง้ ใจช�ำระความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดไปจากจิตใจ
ให้ถอื เป็นเป้าหมายของชีวติ ให้ถอื เป็นงานประจ�ำชีวติ จิตใจของตนเอง
แล้วก็ให้มสี จั จะ คือให้มคี วามจริงใจทีจ่ ะท�ำตามทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้ แล้วรับรอง
ได้ว่าไม่นานก็จะได้พบกับสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐอย่างแน่นอน
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นอกจากอธิษฐานและสัจจบารมีแล้ว บารมีทตี่ อ้ งบ�ำเพ็ญต่อ ก็คอื
วิริยบารมี ความพากเพียร เพราะเมื่อเราตั้งใจแล้ว มีสัจจะแล้ว เราก็
ต้องท�ำ ก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรท�ำ เช่น ขยันมาวัดอยู่เป็นประจ�ำ
อย่างสม�่ำเสมอ ขยันท�ำบุญให้ทาน ขยันรักษาศีล ขยันปฏิบัติธรรม
นัง่ สมาธิเจริญปัญญา อย่างนีเ้ รียกว่า วิรยิ บารมี ถ้ามีความตัง้ ใจ มีสจั จะ
แต่ท�ำแบบค่อยเป็นค่อยไป ท�ำแบบไม่ค่อยอยากจะท�ำ ท�ำแบบขี้เกียจ
ท�ำไปนานสักเท่าไหร่ก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง เพราะว่าไม่มี
ความขยันหมัน่ เพียร ต้องมีความขยันหมัน่ เพียร ต้องพยายามท�ำอยูเ่ รือ่ ยๆ
หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอย ไม่หยุดไม่หย่อน ต้องท�ำจนกว่างานนั้น
จะเสร็จถึงจะหยุดท�ำ ไม่ใช่ทำ� พักหนึง่ แล้วก็หยุดพักสักสองสามชัว่ โมง
แล้วก็ท�ำไปอีกสักสองสามนาที แล้วก็หยุดพักไปอีกสองสามชั่วโมง
อย่างนี้ก็จะไปไม่ถึงไหนเพราะไม่มีวิริยบารมีนั่นเอง
นอกจากวิรยิ บารมีแล้ว ก็ตอ้ งมีขนั ติบารมีความอดทนด้วย เพราะ
การปฏิบัติธรรมนี้เป็นสิ่งที่ยากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา ต้องใช้
ความอดทน ต้องใช้ความพยายามมาก ถ้าไม่อดทน พอเจออะไรทีย่ ากๆ
เข้าหน่อย ท�ำได้เดีย๋ วเดียวก็เลิกท�ำแล้ว เช่น นัง่ สวดมนต์ได้ไม่ถงึ ๕ นาที
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ก็เบือ่ แล้ว ไม่อยากจะสวด แล้วก็เลิกสวด อย่างนีแ้ สดงว่าไม่มคี วามอดทน
หรือนั่งไปแล้วเกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ทนไม่ไหว ก็ลุกจาก
การนั่ง ลุกจากการท�ำสมาธิ อย่างนี้ก็จะไม่ได้ผลขึ้นมา แต่ถ้ามี
ความอดทนแล้ว จะเจ็บอย่างไรก็ไม่สนใจ ก็ปล่อยให้มนั เจ็บไป มันเจ็บได้
เดีย๋ วมันก็หายได้ ไม่มอี ะไรจีรงั ถาวร แม้แต่ความเจ็บปวดของร่างกาย
มันก็ไม่จีรังถาวร ปล่อยมันเจ็บไป เดี๋ยวมันก็หยุด เดี๋ยวมันก็หาย
ของมันเอง ขอให้เรามีความตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ปเรือ่ ยๆ ไม่ตอ้ งไปสนใจ
กับความเจ็บปวด แล้วเดีย๋ วเราก็จะผ่านความเจ็บปวดนีไ้ ปได้ ไม่วา่ ใคร
ก็ตามถ้านัง่ ฝึกท�ำสมาธิแล้วจะต้องเจอความเจ็บปวดทางร่างกายทุกคน
คนทีม่ คี วามอดทนก็จะสามารถผ่านไปได้ คนทีไ่ ม่มคี วามอดทนก็จะติด
อยู่ตรงนั้น นั่งสมาธิมากี่ปีก็ไปไม่ถึงไหน พอเจอความเจ็บปวดหน่อย
ก็ยอมแพ้ยกธงขาว กลับบ้าน ก็เลยไปไม่ถึงไหนสักที
นี่คือการบ�ำเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ ที่พวกเราควรจะหมั่นบ�ำเพ็ญกัน
อย่างสม�่ำเสมอเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้เจริญขึ้น ให้สูงขึ้น
ให้ดีขึ้น ให้มีความสุขมากขึ้น ให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ทั้งหลาย
ให้ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทีร่ อเราอยูท่ พี่ ระนิพพาน เป็นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
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สิ่งอื่นๆ ในโลกนี้ไม่มีคุณค่ากับจิตใจ
อย่ า งแท้ จ ริ ง ไม่ ไ ด้ ช ่ ว ยท�ำ ให้ จิ ต ใจ
เจริ ญ ขึ้ น สู ง ขึ้ น ไม่ ไ ด้ ท� ำ ให้ จิ ต ใจ
พ้นจากความทุกข์ได้ มีแต่การปฏิบัติ
ตามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
เท่านั้น

ปรารถนามากที่สุดในการประกาศพระธรรมค�ำสอนของพระองค์
ท่านไม่ต้องการอะไรจากเรา ไม่ต้องการดอกไม้ธูปเทียน ไม่ต้องการ
ค�ำยกย่องสรรเสริญเยินยอ ไม่ตอ้ งการให้เราไปเคารพนับถือ ต้องการ
เพียงอย่างเดียว ต้องการให้พวกเราปฏิบตั ิ ให้พวกเราบูชาด้วยการปฏิบตั ิ
คือการศึกษาฟังเทศน์ฟงั ธรรม แล้วก็นำ� เอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ไปปฏิบตั ิ
ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง ถ้าตราบใดยังไม่ถึง
พระนิพพาน ยังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะบ�ำเพ็ญไป
เรือ่ ยๆ จะปฏิบตั ไิ ปเรือ่ ยๆ ไม่วา่ จะเป็นชาตินหี้ รือชาติอนื่ ๆ ทีจ่ ะตามมา
ต่อไป ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ มีโอกาสได้ปฏิบัติ ก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆ
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จะไม่ให้ความส�ำคัญต่อสิ่งอย่างอื่นมากกว่าการปฏิบัติตามพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะสิ่งอื่นๆ ในโลกนี้ไม่มีคุณค่ากับจิตใจ
อย่างแท้จริง ไม่ได้ช่วยท�ำให้จิตใจเจริญขึ้นสูงขึ้น ไม่ได้ท�ำให้จิตใจ
พ้นจากความทุกข์ได้ มีแต่การปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถท�ำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์
ทั้งหลายได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้
ดังนัน้ จึงขอให้เราให้ความส�ำคัญต่อวันพระ อย่าปล่อยให้วนั พระนี้
ผ่านไปโดยไม่ได้สร้างบุญบารมี ถ้าวันพระไม่สะดวกทีจ่ ะบ�ำเพ็ญ ก็ขอให้
เราใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันพระแทน เพราะในสมัยปัจจุบันนี้
วันพระไม่ได้ตรงกับวันหยุดท�ำงาน เราก็ตอ้ งเลือ่ นวันพระไปเป็นวันเสาร์
วันอาทิตย์ เพราะเป็นวันทีเ่ ราไม่ตอ้ งไปท�ำงาน เป็นวันทีเ่ รามีเวลาว่าง
ที่เราจะมาวัดมาสร้างบุญบารมีได้ หรือถ้าเรามีความสามารถที่จะ
สร้างบุญบารมีได้ทุกวันก็ขอให้เราสร้างไป เพราะถ้าเรารอเพียงแต่
วันพระหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็จะไม่เพียงพอ หรือจะล่าช้า กว่าจะไปถึง
พระนิพพานได้กต็ อ้ งเวียนว่ายตายเกิดไปอีกหลายรอบด้วยกัน แต่ถา้ เรา
บ�ำเพ็ญทุกๆ วันได้ ภพชาติตา่ งๆ ก็จะลดน้อยลงไป และดีไม่ดกี อ็ าจจะ
279

หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ในชาตินี้เลย จึงขอให้เรา

จงอย่าตัง้ อยูใ่ นความประมาท ขอให้เราพิจารณาว่า สังขาร
คือร่างกายของเรานัน
้ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย
่ งแท้แน่นอน มีแต่จะ
ร่วงโรยไปเรื่อยๆ และจะหมดไปในที่สุดไม่ช้าก็เร็ว ดังนั้น
ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ อย่าผัดวันประกันพรุ่ง ควรจะ
รีบสร้างบุญสร้างกุศลในขณะที่เราสามารถท�ำได้ เพราะ
อนาคตนี้ไม่แน่นอน อาจจะตายไปในวันพรุ่งนี้ก็ได้ หรือ
อาจจะพิกลพิการท�ำให้ไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้
ถ้าเราท�ำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าเราจะได้ไปถึงจุดหมาย
ปลายทาง คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอน

จึงขอฝากเรื่องของการบ�ำเพ็ญบุญบารมีทั้ง ๑๐ นี้ให้ท่าน
ได้น�ำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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ธรรมะในศาลา

๓๕
บัญชีบุญกุศล
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐
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บุญกุศลนี้ยิ่งท�ำมากเท่าไหร่
ยิ่งท�ำให้ใจมีความสงบ มีความเย็น มีความสบาย
มีความอิ่ม มีความพอ มีคุณค่ากับชีวิตจิตใจที่แท้จริง
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วันนี้เป็นวันแรกของวันหยุดในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ มีวันหยุดอยู่ ๔ วันด้วยกัน คือวันที่ ๒๙-๓๐-๓๑ ธันวาคม และ
วันที่ ๑ มกราคม เป็นเวลาดีที่พวกเราจะได้รีบมาท�ำบุญท�ำกุศลเพื่อ
ปิดบัญชีบุญกุศลของปี ๒๕๕๐ นี้ ให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราได้
ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าจะท�ำบุญให้มาก จะละบาป จะเข้าวัดอยู่เรื่อยๆ
จะเลิกอบายมุขต่างๆ ตอนนี้ก็เหลืออยู่อีก ๓ วัน ถ้ายังท�ำไม่ได้ถึงเป้า
ก็ขอให้ใช้ ๓ วันทีเ่ หลืออยูน่ ี้ ให้รบี สร้างบุญสร้างกุศล ละบาป ละอบายมุข
ต่างๆ เพือ่ ประโยชน์สขุ แก่ชวี ติ จิตใจของเรา เพราะไม่มอี ะไรจะมีคณ
ุ ค่า
มีความส�ำคัญเท่ากับชีวิตจิตใจ ถ้าชีวิตจิตใจของเราไม่ดีไม่สุขแล้ว
ต่อให้เรามีอะไรมากมายก่ายกองก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร มีเงินทอง
ท่วมหัว แต่ถ้าจิตใจไม่มีบุญ ไม่มีความสุข ไม่มีบุญที่จะท�ำให้จิตใจ
มีความสงบ มีความสุข มีความเย็น มีความสบาย เงินทองมีมากน้อย
เพียงไรก็ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจ เพราะสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์
กับจิตใจก็คือบุญกุศลนี้เท่านั้น อย่างอื่นนั้นเป็นประโยชน์กับกิเลส
เสียมากกว่า ประโยชน์กบั ความโลภกับความอยากต่างๆ เวลาเราเกิด
ความโลภเกิดความอยากได้สงิ่ นัน้ สิง่ นี้ เราก็ตอ้ งหาสิง่ นัน้ สิง่ นีม้ าให้ได้
เพราะถ้าหามาไม่ได้กเิ ลสมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กบั ใจ จะออกฤทธิ์
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ออกเดช ท�ำให้อยู่ไม่เป็นสุข ท�ำให้กระวนกระวาย กระสับกระส่าย
กินไม่ได้นอนไม่หลับ แต่พอได้สิ่งที่อยากได้แล้วหรือได้ท�ำในสิ่งที่
อยากท�ำแล้ว ความกระสับกระส่ายความทุกข์นนั้ ก็ดบั ไปชัว่ ครูช่ วั่ ขณะ
แต่ไม่นานเดี๋ยวความอยากก็ปรากฏขึ้นมาใหม่ ก็ต้องท�ำให้ใจของเรา
กระวนกระวาย กระสับกระส่าย อยากจะได้อยากจะท�ำอีก ก็ตอ้ งเริม่ ไป
ท�ำใหม่อกี ก็จะเป็นอย่างนีไ้ ปเรือ่ ยๆ ถ้าเราท�ำตามอ�ำนาจของความอยาก
อ�ำนาจของความโลภ แต่เราจะไม่ได้พบกับความสุขความอิม่ ความพอ
ของใจเลย ถ้าเราไม่ท�ำบุญสร้างกุศลกัน เพราะบุญกุศลนี้ยิ่งท�ำมาก
เท่าไหร่ ยิ่งท�ำให้ใจมีความสงบ มีความเย็น มีความสบาย มีความอิ่ม
มีความพอ นี่แหละคืออาหารของใจที่แท้จริง มีคุณค่ากับชีวิตจิตใจ
ที่แท้จริง ก็คือบุญและกุศลนี้นั่นเอง
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนหมั่นท�ำบุญกันอย่าง
สม�ำ่ เสมอ ไม่วา่ จะอยูท่ ไี่ หนก็ตามสามารถท�ำบุญได้เสมอ เพราะบุญนี้
มีหลายรูปแบบด้วยกัน มีหลายชนิดด้วยกัน เหมือนกับอาหารที่มี
หลากหลายชนิด อาหารทีเ่ รารับประทานกันนี้ เราก็เลือกรับประทานได้
ขึน้ อยูก่ บั ว่าเราอยูท่ ไี่ หน ถ้าอยูใ่ กล้รา้ นก๋วยเตีย๋ วเราก็กนิ ก๋วยเตีย๋ วไปก่อน
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เราไม่ ต ้ อ งแยกว่ า ท� ำ บุ ญ กั บ พระ
ถึงจะเป็นบุญ ให้กับผู้อื่นนั้นเป็นทาน
นี่เป็นเพียงภาษาที่เขาใช้กันเท่านั้นเอง
แต่ ค วามจริ ง แล้ ว ความหมายก็ คื อ
ทานนี้เอง คือการให้

ถ้าใกล้รา้ นข้าวแกงเราก็กนิ ข้าวแกง อยูใ่ กล้โรงแรมก็เข้าไปในโรงแรม
กินอาหารฝรัง่ บ้างก็ได้ เมือ่ รับประทานเข้าไปแล้วก็จะท�ำให้มคี วามอิม่
มีความพอแก่รา่ งกาย ฉันใด ใจก็มอี าหารของใจเช่นเดียวกันทีเ่ รียกว่า
บุญ มีอยูห่ ลายชนิดด้วยกัน เช่น บุญทีเ่ รารูจ้ กั กันเป็นส่วนใหญ่กค็ อื บุญ
ที่เกิดจากการให้ เรียกว่าทาน ทานนี้แปลว่าการให้ ให้ใครก็เป็นบุญ
เหมือนกัน ให้พระก็เป็นบุญ ให้โยมก็เป็นบุญ ให้สนุ ขั ก็เป็นบุญ เพราะ
บุญนีแ้ ปลว่าความสุขใจ เมือ่ เราให้ความสุขแก่ผอู้ นื่ แล้ว เช่น ให้อาหาร
กับพระภิกษุสามเณร หรือให้อาหารกับเพือ่ นฝูง หรือให้อาหารกับสุนขั
กับปลา เราก็มคี วามสุขใจขึน้ มา นีเ่ รียกว่าทาน เป็นการให้ เราไม่ตอ้ ง
แยกว่าท�ำบุญกับพระถึงจะเป็นบุญ ให้กบั ผูอ้ นื่ นัน้ เป็นทาน นีเ่ ป็นเพียง
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ภาษาที่เขาใช้กันเท่านั้นเอง คือถ้าให้ของพระก็เรียกว่าท�ำบุญ ให้กับ
ผูอ้ นื่ ทีไ่ ม่ใช่เป็นพระก็เรียกว่าให้ทาน แต่ความจริงแล้วความหมายก็คอื
ทานนีเ้ อง คือการให้ ไม่วา่ จะให้ใครก็ได้ การให้นเี้ ป็นเหตุ เมือ่ ให้แล้ว
ก็จะมีผลคือบุญตามมา บุญก็คือความสุขใจ ความอิ่มใจ ความพอใจ
นีเ่ ป็นผลเบือ้ งต้นของการให้ทาน และผลทีจ่ ะตามมาก็มอี กี ในภพต่อๆ ไป
เช่น ไปเกิดภพหน้าชาติหน้า ก็จะมีสิ่งของต่างๆ มีเงินทองรอเราอยู่
เกิดแล้วก็จะมีรปู ร่างหน้าตาสวยงาม ผิวพรรณผ่องใส อย่างนีเ้ รียกว่า
เป็นอานิสงส์เป็นผลของการให้ทาน
การให้นี้ก็มีสิ่งที่ให้ได้หลายชนิดด้วยกัน ไม่จ�ำเป็นจะต้องให้แต่
เงินทองข้าวของ เช่น กับข้าวกับปลาอาหารต่างๆ สิง่ ทีเ่ ราให้ได้ยงั มีอกี
เช่น การให้อภัย เวลาที่เราโกรธใครแล้ว เราอยากจะท�ำร้ายอยากจะ
แก้แค้น เราก็ควรที่จะให้อภัย เพราะให้อภัยแล้วจะท�ำให้ใจเราเย็น
ใจเราสงบ ถ้าเราไม่ให้อภัย ใจเราจะรุ่มร้อน จะเป็นเหมือนไฟนรก
เผาผลาญจิตใจ และถ้าเราไปท�ำร้ายเขา เราก็จะกลายเป็นคนไม่ดี
จากคนดีกลายเป็นคนไม่ดไี ปได้เพราะไม่รจู้ กั ให้อภัย ถ้าเรารูจ้ กั ให้อภัย
เราก็จะรักษาความดีของเราได้ เราก็จะไม่เป็นคนไม่ดีไป นี่คือสิ่งที่
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เราให้ได้นอกจากการให้วัตถุข้าวของต่างๆ นอกจากนั้นเราก็ยังให้
วิทยาทานได้ คือให้ความรู้แก่ผู้อื่น เรามีความรู้อะไรแล้วผู้อื่นสนใจ
อยากจะศึกษาจากเรา เราก็ให้เขาไปโดยไม่คดิ เงินคิดทอง เช่น เรารูจ้ กั
วิธที ำ� กับข้าวท�ำอาหารทีม่ รี สชาติดี เอร็ดอร่อย มีคนอืน่ เขาสนใจอยาก
จะมาเรียนรู้จากเรา เราก็สอนเขาไป อย่างนี้ก็เป็นบุญ เรียกว่าเป็น
วิทยาทาน เป็นการให้เช่นเดียวกัน และสิ่งที่เราให้ได้อีกอย่างก็คือ
ธรรมทาน คือการให้ธรรมะ ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในตัวเรา เรารู้ว่าอะไร
ดีอะไรชัว่ อะไรเป็นคุณอะไรเป็นประโยชน์ อะไรท�ำให้จติ ใจมีความสุข
อะไรท�ำให้ดับความทุกข์ในใจได้ เวลาที่ผู้อื่นเขามีความทุกข์ใจแล้ว
เขามาปรับความทุกข์กบั เรา เราก็ให้ธรรมะเขาไป สอนให้เขารูจ้ กั ปลง
ให้รู้จักวาง ให้รู้จักให้อภัย เช่น ถ้าเขาโกรธแค้นโกรธเคืองใคร ก็บอก
เขาว่าให้อภัยไปเถิด แล้วจะสบายใจ อย่าไปอาฆาตพยาบาท เพราะจะ
ท�ำให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา จะท�ำให้มีความทุกข์มากขึ้นไปอีก นี่คือ
การให้ธรรมะ ในสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราให้ได้นพี้ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้วา่ “การให้
ธรรมะ ชนะการให้ทง้ั ปวง” เพราะมีธรรมะเท่านัน้ ทีจ่ ะดับความทุกข์ใจได้
ที่จะดับไฟนรกที่ก�ำลังเผาผลาญจิตใจได้ ที่จะยับยั้งไม่ให้ต้องไปเกิด
ในอบายได้ ก็คือธรรมะค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้น
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ถ้ า เราอยากจะให้ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น บุ ญ
เราก็ต้องให้โดยไม่หวังผลตอบแทน
ให้ไปแล้วก็ให้ไปเลย

นี่คือสิ่งที่เราให้แก่ผู้อื่นได้ และเมื่อเราให้แล้วเราก็จะมีความสุข
จะมีมากมีนอ้ ยก็ขนึ้ อยูท่ วี่ า่ เราให้แล้วเราต้องการผลตอบแทนจากผูร้ บั
หรือไม่ ถ้าเราให้แล้วเราไม่ตอ้ งการผลตอบแทนอย่างใดเลย ให้อย่างฟรีๆ
ไม่มเี รียกร้องค่าตอบแทน ไม่วา่ จะเป็นการขอบอกขอบใจ หรือการส�ำนึก
ในบุญคุณของเราก็ตาม ถ้าเราให้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งการอะไรจากผูร้ บั เราก็จะ
มีความสุขมาก แต่ถ้าเราให้แล้วเรายังต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้รับ
ความสุขก็จะไม่มี เพราะมันไม่ได้เป็นการให้ มันเป็นการแลกเปลี่ยน
เป็นการซื้อขาย ดังนั้น ถ้าเราอยากจะให้เพื่อให้เป็นบุญ เราก็ต้องให้
โดยไม่หวังผลตอบแทน ให้ไปแล้วก็ให้ไปเลย ไม่ต้องไปติดตามถามดู
ว่าเอาไปท�ำอะไร เอาไปใช้หรือเปล่า เอาไปกินหรือเปล่า หรือเอาไป
ให้คนอืน่ อย่างนีเ้ รียกว่ายังไม่ได้ให้อย่างเต็มที่ ถ้าให้เต็มทีแ่ ล้วไม่ตอ้ ง
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ไปกังวล สิ่งที่เราให้เขาไปแล้ว เขาจะเอาไปท�ำอะไรก็เรื่องของเขา
เพราะมันไม่ได้เป็นของเราแล้ว เป็นของๆ เขาแล้ว แต่ถ้าเราได้ยินว่า
เขาน�ำเอาสิ่งที่เราให้ไปท�ำในเรื่องที่ไม่ดี เช่น เราให้เงินแล้วเขาเอาไป
ซือ้ เหล้ามากิน ซือ้ ยาเสพติดมาเสพ ถ้าเรารูใ้ นภายหลัง เราก็ไม่ตอ้ งไป
ให้เขาอีก เพราะให้ไปแล้วก็ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ แต่เป็นโทษกับเขา
แต่ถา้ ให้เขาไปแล้ว เขาเอาไปใช้จา่ ยค่าเล่าเรียน เอาไปซือ้ หนังสือเรียน
ซื้อเครื่องแบบส�ำหรับไปโรงเรียน อย่างนี้ถ้าเรารู้ทีหลังถ้าเรามีอีก
เราก็ให้เขาได้อีก เพราะว่าสิ่งที่เราให้เขาไปนั้น เขาเอาไปท�ำคุณ
ท�ำประโยชน์ ในเบื้องต้นก็ท�ำประโยชน์กับตัวเขาก่อน คือเอาไปใช้
เพื่อการศึกษาเล่าเรียน เมื่อเขาเรียนจบแล้ว เขาก็จะได้มีวิชาความรู้
รักษาตัวเขาให้อยู่ในสัมมาชีพ คือท�ำมาหากินอย่างสุจริตได้ ไม่ไป
เบียดเบียน ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น การให้อย่างนี้เป็น
การช่วยส่งเสริมสังคมให้ดขี นึ้ ให้คนมีศลี มีธรรม ให้คนมีความสามารถ
ที่จะพึ่งตนเองได้ แล้วก็จะไม่ไปเป็นภาระแก่สังคม ไม่ไปสร้างปัญหา
ให้กับสังคม แต่เมื่อเราให้ไปแล้วเราอย่าไปกังวล อย่าไปคิดห่วงว่า
เขาจะเอาไปท�ำตามทีเ่ ราต้องการให้เขาท�ำหรือตามทีเ่ ขาแจ้งมาหรือไม่
เมื่อเราพิจารณาว่าเป็นเหตุเป็นการกระท�ำที่ดี เราก็ให้เขาไป หรือ
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เราอาจจะติดตามดูเพือ่ ให้รวู้ า่ เขาท�ำตามทีเ่ ขาพูดหรือเปล่าก็ได้ แต่เรา
ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องไปกังวล ไปห่วง หรือไปเสียใจในภายหลัง ถ้าเรา
ตัดสินใจให้อะไรไปแล้วก็ถอื ว่ายุติ หมดปัญหา ไม่ตอ้ งไปกังวล ไม่ตอ้ ง
ไปห่วงอีกต่อไป เพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่มีความสุข
นี่คือการให้ทาน เรียกว่าเป็นการท�ำบุญอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้า
ทรงสอนให้พวกเราพยายามท�ำกันอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ชีวติ ของเราจะได้
อยูอ่ ย่างร่มเย็นเป็นสุข ถ้าเราไม่ให้แล้ว ใจของเรานัน้ จะมีความตระหนี่
มีความหวงแหน มีความยึดติดในสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ เวลา
สูญเสียข้าวของเงินทองไปก็จะเสียอกเสียใจไม่สบายใจ แต่ถ้าเราเคย
ให้อยูเ่ ป็นประจ�ำแล้ว เวลาข้าวของเราถูกลักถูกขโมยไป เราจะไม่รสู้ กึ
เสียอกเสียใจแต่อย่างใด เพราะเราก็คิดว่าเป็นการให้เหมือนกัน
เมื่อมันไปแล้วก็อย่าไปเสียใจ สู้มองว่าเป็นการท�ำบุญให้ทานดีกว่า
คนทีเ่ ขามาเอาเขาก็คงมีความจ�ำเป็น เขาอดอยากขาดแคลน เขาไม่กล้า
ขอเรา หรือกลัวว่าขอแล้วจะไม่ได้ เขาก็เลยมาขโมยไป ถ้าเรารู้ว่า
เขาเดือดร้อนก็ให้เขาไป แล้วเราก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นมา จะไม่เสียใจ
จะไม่โกรธแค้นโกรธเคือง เพราะว่าความเสียใจก็เป็นความทุกข์
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อย่างหนึ่ง ความโกรธแค้นก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่ง เราไม่ควรที่จะ
สร้างมันขึน้ มา ถ้าเรารูจ้ กั วิธรี กั ษาใจหรือรูจ้ กั วิธที ำ� ใจให้มคี วามสุขแล้ว
เราจะอยู่อย่างเป็นสุขตลอดเวลาท่ามกลางเรื่องราวต่างๆ ที่ไม่พึง
ปรารถนาทั้งหลาย เช่น การพลัดพรากจากสิ่งต่างๆ ไป ถ้าเรารู้ว่า
เป็นเรือ่ งธรรมดา เราเกิดมาเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมา เรามากับบุญ
กับบาปทีเ่ ราได้เคยท�ำเอาไว้ทตี่ ดิ มากับใจของเรา และเราก็หามันใหม่
แล้วเราก็ได้สงิ่ นัน้ สิง่ นีม้ าเป็นสมบัติ แต่สกั วันหนึง่ เราก็ตอ้ งทิง้ สิง่ ทัง้ หลาย
ไปหมด เพราะเราก็ต้องจากโลกนี้ไปข้างหน้าอีก ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้ว
เราจะได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งของต่างๆ กับบุคคลต่างๆ เพราะรู้ว่าถ้าเรา
ยึดเราติดแล้ว เราจะมีความทุกข์ใจ มีความไม่สบายใจ เวลาอยูด่ ว้ ยกัน
ก็ต้องคอยห่วงคอยกังวล เวลาจากกันก็ต้องร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศก
เสียใจ แต่ถ้าเราฝึกท�ำใจให้ปล่อยวาง พร้อมที่จะให้เขาไปเสมอไม่ว่า
จะเป็นอะไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาเขาจะไปก็ให้เขาไป จะเป็นข้าวของ
เงินทอง เมือ่ เขาจะไปก็ให้เขาไป จะเป็นเพือ่ น เป็นพีเ่ ป็นน้อง เป็นสามี
เป็นภรรยา เป็นบุตรเป็นธิดา เป็นพ่อเป็นแม่ เป็นปูย่ า่ ตายาย เมือ่ ถึงเวลา
ที่เขาต้องไปก็ให้เขาไป ถ้าเราพร้อมอยู่เสมอ เราจะไม่มีความทุกข์
กับเขา เขาอยูเ่ ราก็ไม่มคี วามทุกข์ เขาไปเราก็ไม่มคี วามทุกข์ ขณะทีอ่ ยู่
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เราก็พยายามให้ความสุขกับเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะ
เรารู้ว่าการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนั้นท�ำให้เรามีความสุขใจ แต่ถ้าเรา
ต้องการสิ่งต่างๆ จากคนนั้นจากคนนี้ จากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้ ใจของเรา
ก็จะมีแต่ความทุกข์ เพราะเมื่อเรามีความอยากความต้องการ เราก็
อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆ แต่เราก็รู้อยู่ในใจว่าเขาไม่สามารถ
อยู่กับเราไปได้ตลอด สักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไป
ดังนั้น เราไม่ควรที่จะไปมีความอยากกับอะไรทั้งนั้น ไม่ต้องไป
อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ไม่ต้องการอยากจะอยู่ใกล้กับคนนั้นใกล้กับคนนี้
ถ้าอยู่ได้ก็อยู่กันไป ถ้ามีอะไรก็มีไป แต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องให้
เขาไปจากเราก็ต้องให้เขาไป อย่าไปเสียดาย อย่าไปยึดติด เพราะ
การเสียดายการยึดติดนีจ้ ะท�ำให้เราไม่มคี วามสุขใจ เราจึงต้องรูจ้ กั ให้
อยูเ่ สมอ การให้จงึ เป็นสิง่ ทีก่ ว้างขวางใหญ่โตมาก ควรจะให้ได้ทกุ สิง่ ทุกอย่าง
ที่เรามีอยู่ เพราะไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากสิ่งต่างๆ ที่เรามี
อยูไ่ ป เราไม่สามารถเอาไปกับเราได้ แต่สงิ่ ทีเ่ ราเอาไปได้กค็ อื บุญกุศล
ทีเ่ กิดจากการให้นเี้ อง เกิดจากการปล่อยวาง ถ้าเราให้ได้ เราปล่อยวางได้
เราจะไปอย่างมีความสุข แล้วเราจะไปเกิดในที่ๆ ดี ไปเกิดบนสวรรค์
หรือได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีสมบัติข้าวของเงินทองรอเราอยู่
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ถ้ามีบุญมากกว่าบาปก็จะไปอย่าง
มีความสุข ถ้ามีบาปมากกว่าบุญ
ก็จะไปด้วยความทุกข์ ความวุน่ วายใจ
ก็จะไปเกิดในอบาย

มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม มีผิวพรรณผ่องใส นี่คือเรื่องของบุญกุศล
ที่จะติดไปกับใจของเรา แต่พวกเรานี้ยังมองไม่เห็นใจของเรา เราจึง
ไม่รู้ว่าเราตายไปแล้วเราจะไปเกิดหรือเปล่า แล้วถ้าไปเกิดจะไปเกิด
ที่ไหน นั่นเป็นเพราะว่าใจของเรานั้นยังมืดบอด ยังไม่มีปัญญา ไม่มี
แสงสว่างแห่งธรรมทีจ่ ะท�ำให้เราเห็นถึงใจของเราว่าเป็นอย่างไร เราจึง
ต้องเชื่อคนอย่างพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้านี้ท่านมีดวงตา
เห็นธรรม ท่านมีปัญญา ท่านมองเห็นใจที่พวกเรามองไม่เห็นกัน
ท่านเห็นว่าใจนี่แลเป็นผู้มาเกิด เป็นผู้มาครอบครองร่างกาย แล้วก็มา
ครอบครองสมบัติข้าวของต่างๆ แล้วเมื่อถึงเวลาที่จะต้องไป ใจก็ไป
ตามล�ำพัง ไปกับบุญกับบาปที่ได้มาท�ำเอาไว้
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ถ้ า มี บุ ญ มากกว่ า บาป ก็ จ ะไปอย่ า งมี ค วามสุ ข ถ้ า มี บ าป
มากกว่าบุญ ก็จะไปด้วยความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ก็จะไปเกิดในอบาย
เช่น ไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปตกนรก เป็นต้น ถ้าไม่อยากจะไป
ตกนรกไปในอบาย ก็ต้องรู้จักให้ รู้จักปล่อยวาง เพราะเมื่อเรารู้จักให้
รู้จักปล่อยวาง เราก็จะไม่หวงแหน เราจะไม่อยากได้สิ่งต่างๆ มา
โดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง เช่น เราจะไม่ไปท�ำบาปท�ำกรรมเพื่อให้ได้ใน
สิ่งที่เราต้องการ หรือเพื่อรักษาสิ่งต่างๆ ของเราที่เรารักไว้ เพราะเรา
รูว้ า่ เรารักษาไว้ไม่ได้นนั่ เอง รักษาไว้อย่างไรสักวันหนึง่ ก็ตอ้ งจากกันไป
หรืออยากจะได้อะไรมา เราก็อย่าไปหามาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ท�ำบาป
ท�ำกรรม เพราะมันจะไม่เป็นความสุข มันจะกลับเป็นความทุกข์
มากกว่า เช่น เราไปแย่งสามีแย่งภรรยาของผูอ้ นื่ เขามา ถึงแม้วา่ เราจะ
มีความสุขในเบื้องต้น แต่เราก็ต้องมีความกังวลที่ตามมาต่อไป กังวล
ว่าสามีหรือภรรยาของเขาจะตามมาทวงเอาคืนไป จะตามมาหาเรื่อง
กับเรา มาสร้างเวรสร้างกรรมกับเรา อย่างนีก้ จ็ ะท�ำให้เราไม่มคี วามสุข
แต่ถ้าเรายังหักห้ามจิตใจไม่ได้ ยังอยากจะมีคู่ครองอยู่ ยังอยากจะ
มีสามียังอยากจะมีภรรยา ก็ขอให้เราหาโดยวิธีที่สุจริต คืออย่าไป
ประพฤติผิดประเวณี ให้ไปสู่ขอให้ถูกต้องตามหลักประเพณี ถ้าเรา
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ได้มาอย่างนี้ ความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆ ก็จะไม่มีตามมา แต่ถ้า
จะให้ดสี อู้ ยูค่ นเดียวไม่ได้ เพราะถ้าเราอยูค่ นเดียวได้ เราจะสบายใจกว่า
เราจะเป็นอิสระเต็มตัว เราอยากจะกิน อยากจะนอน อยากจะท�ำอะไร
อยากจะไปที่ไหน เราสามารถท�ำได้ทันที ไม่ต้องมาปรึกษากับคู่ครอง
ของเรา ไม่ต้องมาขออนุญาตกัน เรามีสิทธิเสรีภาพในชีวิตของเรา
อย่างเต็มที่ แต่ถา้ เรามีคคู่ รองแล้ว เราก็ตอ้ งแบ่งใจให้กบั เขา เราอยาก
จะท�ำแต่เขาไม่อยากท�ำ ก็ท�ำไม่ได้ เขาอยากจะท�ำแต่เราไม่อยากท�ำ
ก็ทำ� ไม่ได้ อย่างนีส้ อู้ ยูค่ นเดียวไม่ได้ อยูค่ นเดียวแล้วตามหลักของ
ธรรมชาตินน
ั้ มีความสุขมากกว่า เพียงแต่วา่ ใจของเรานัน
้
มันอ่อนแอ มันไม่ชอบอยู่คนเดียว เพราะอยู่คนเดียวแล้ว
มีความรู้สึกเหงา อ้างว้างเปล่าเปลี่ยว พอมีเพื่อนแล้วก็
จะมีความสุข แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาต่างๆ ตามมา
อยู่ด้วยกันไม่นานเดี๋ยวก็เบื่อขี้หน้ากัน เดี๋ยวก็ทะเลาะกัน
เดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวกัน

ปัญหาของพวกเราอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่เราไม่รู้ว่าอยู่แบบไหน
จึงเป็นวิธที ดี่ ที สี่ ดุ เราก็ตอ้ งเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง พระพุทธเจ้า
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เราอยูค่ นเดียวจะมีความสุขอย่างมาก
เพราะไม่มีปัญหา ไม่มีเรื่องมีราวกับ
ใครทั้งนั้น ใครจะเป็นอะไรก็จะไม่ส่ง
ผลกระทบกับจิตใจของเรา

ก่อนทีท่ า่ นจะออกบวช ท่านก็มคี คู่ รองเหมือนกัน มีภรรยา มีครอบครัว
แต่ทา่ นทรงเห็นว่ามันเป็นชีวติ ทีว่ นุ่ วาย เรือ่ งมาก พระพุทธเจ้าจึงตัดสินใจ
สละราชสมบัติ แล้วก็ออกบวช พอไปบวชอยู่คนเดียวแล้วก็มีความสุข
มากกว่า แต่ก่อนที่จะมีความสุขได้ก็ต้องต่อสู้กับความอยากต่างๆ
เพราะความอยากนีม้ นั ไม่ได้หมดไปเวลาทีอ่ อกบวช มันก็ยงั มีอยูใ่ นใจอยู่
จึงต้องต่อสู้ไม่ท�ำตามความอยากต่างๆ อยากจะมีเพื่อน อยากจะไป
หาเพื่อนก็ไม่ไป อยากจะไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ก็ไม่ไป อยากจะดื่ม
อยากจะกินอะไรทีไ่ ม่จำ� เป็นก็ไม่ทำ� อย่างนีต้ อ้ งฝืน ฝืนด้วยการปฏิบตั ธิ รรม
เช่น ด้วยการนั่งสมาธิ แล้วก็ด้วยการเจริญปัญญา ตอนนั่งท�ำสมาธิ
ก็ท�ำให้จิตใจเราหยุดความอยากได้ชั่วคราว แล้วถ้าต้องการหยุด
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อย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจ สอนว่าสิ่งต่างๆ ที่เราอยากได้นั้น
มันไม่ได้เป็นความสุขหรอก มันมีแต่ความทุกข์มีแต่ปัญหาตามมา
ได้อะไรมาแล้วก็ตอ้ งทุกข์กบั สิง่ นัน้ ได้สามีกต็ อ้ งทุกข์กบั สามี ได้ภรรยา
ก็ตอ้ งทุกข์กบั ภรรยา ได้ลกู ก็ตอ้ งทุกข์กบั ลูก ได้สมบัตขิ า้ วของเงินทอง
ก็ตอ้ งทุกข์กบั สมบัตขิ า้ วของเงินทอง ต้องคอยดูแลรักษา ต้องคอยห่วง
คอยกังวล แล้วต้องมาเสียใจเวลาทีส่ ญ
ู เสียไป ถ้าเราต่อสูก้ บั ความอยาก
ต่างๆ ได้ เราก็จะอยู่ตามล�ำพังได้ เราจะอยู่แบบเรียบง่ายได้ อยู่แบบ
ไม่มสี มบัตอิ ะไรก็ได้ เพียงแต่ขอให้มปี จั จัย ๔ เพือ่ ดูแลรักษาร่างกายนีไ้ ว้
เท่านัน้ ก็พอแล้ว ถ้าเราท�ำใจได้แล้ว เราอยูค่ นเดียวจะมีความสุขอย่างมาก
เพราะไม่มีปัญหา ไม่มีเรื่องมีราวกับใครทั้งนั้น ใครจะเป็นอะไรก็จะ
ไม่สง่ ผลกระทบกับจิตใจของเรา แต่ถา้ เรายังอยูค่ นเดียวไม่ได้ ยังต้อง
มีสงิ่ ต่างๆ ห้อมล้อมเราไว้อยู่ เราก็จะต้องทุกข์กบั สิง่ ต่างๆ อยูต่ ลอดเวลา
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิถีทางแห่งความสุขที่แท้จริงแล้ว จึงได้
น�ำเอามาสั่งสอนพวกเรา สอนให้พวกเราปล่อยวางกัน อย่าไปยึด
อย่าไปติดกับสิ่งของต่างๆ ที่มันไม่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ อย่าไปยึด
กับคนนั้นกับคนนี้ เพราะเราไม่มีเขา เราก็อยู่ได้ และดีกว่าอยู่กับเขา
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เสียด้วยซ�ำ้ ไปถ้าเราท�ำใจได้ ถ้าเราท�ำใจไม่ให้อยากอยูก่ บั คนนัน้ อยูก่ บั
คนนี้ได้ อยู่คนเดียวนี้จะสบายใจกว่าอยู่กับคนนั้นอยู่กับคนนี้
นีค
่ อ
ื วิธท
ี จี่ ะสร้างความสุขให้กบ
ั ชีวต
ิ จิตใจของเรา ก็คอ
ื
การท�ำบุญด้วยการให้ ด้วยการปล่อยวาง ไม่ยึดไม่ติด
ด้วยการท�ำมาหากินด้วยวิธท
ี ส
ี่ จุ ริต ไม่ผด
ิ ศีลผิดธรรม นีค
่ อ
ื
เบื้องต้นของการสร้างความสุขให้กับชีวิตจิตใจของเรา
และเมื่อเราได้พบกับความสุขในใจแล้ว เราก็จะมีก�ำลังใจ
ที่จะสร้างให้มีมากยิ่งขึ้น ต่อไปเราก็จะอยากปฏิบัติธรรม
อยากจะนั่ ง สมาธิ อยากจะไปอยู ่ วั ด จ� ำ ศี ล อยากจะ
ออกบวช เพราะเป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่ไม่มี
ความทุกข์ตามมาทีหลัง

จึงขอฝากเรื่องของการท�ำบุญเพื่อให้มีความสุขใจนี้ให้กับท่าน
ได้น�ำไปพินิจพิจารณาและน�ำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมา
ต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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ประวัติวัดญาณสังวรารามฯ
วัดญาณสังวรารามฯ เป็นพระอารามหลวงชัน้ เอก ชนิดวรมหาวิหาร
สร้างขึน้ เมือ่ ปี ๒๕๑๙ โดยนายแพทย์ขจรและคุณหญิงนิธวิ ดี อันตระการ
พร้อมด้วยบุตรธิดา มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจ�ำนวน ๑๐๐ ไร่ ๑ งาน
๙๒ ตารางวา แด่สมเด็จพระญาณสังวรฯ อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
(ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๕๖)
เพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา และปรารภให้มีนามตามทินนาม
สมณศักดิ์ของสมเด็จฯ วัดนี้จึงมีชื่อว่าวัดญาณสังวราราม
ระยะแรกวัดนี้มีฐานะเป็นส�ำนักสงฆ์และได้รับอนุญาตอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓ ยกฐานะขึ้นเป็นวัด และ
รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
รับไว้เป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ยกวัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชัน้ เอก ชนิดวรมหาวิหาร
ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ปัจจุบันอาณาเขตของวัดมีพื้นที่
๓๖๖ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา นอกจากนั้นยังมีเนื้อที่ในเขตโครงการ
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พระราชด�ำริ ประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่เศษที่ติดต่อกับอาณาเขตวัดญาณสังวรารามฯ อาจถือเป็นวัดประจ�ำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
เนื่องจากคณะผู้สร้างวัดได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เนือ่ งในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ รอบ
ผู้ศรัทธาสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองที่พักได้ที่
วัดญาณสังวรารามฯ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. (๐๓๘)
๓๔๓๖๑๔, (๐๓๘) ๓๔๓๖๑๕
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ท่านถือก�ำเนิดเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๔๙๐ ตัวท่านเองสนใจธรรมะ
ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนเซเว่นเดย์
แอดเวนติสต์ (Seventh-day Adventist
Ekamai School ปัจจุบันคือโรงเรียน
นานาชาติเอกมัย กรุงเทพฯ) เมื่อเรียน
จบเกรด ๑๒ (ม.๖) ได้เดินทางไปศึกษาต่อ
ด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
ที่ State University มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
สหรัฐอเมริกา เมือ่ เรียนจบกลับมาเมืองไทยได้ทำ� งานอยูช่ ว่ งระยะหนึง่ จนกระทัง่
ค้นพบหนทางสู่ความสงบที่แท้จริงหลังจากได้อ่านหนังสือธรรมะที่พระฝรั่ง
แปลจากพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง
ความไม่เที่ยง

304

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ท่านได้ตดั สินใจออกบวชเมือ่ อายุได้ ๒๗ ปี ตรงกับวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๑๘ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากบวชได้ประมาณ
๖ สัปดาห์ ท่านได้เดินทางไปวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อศึกษา
และปฏิบัติธรรมกับหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน รวมระยะเวลา ๙ ปี
หลังจากนั้นท่านกลับมาจ�ำพรรษาที่วัดโพธิสัมพันธ์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
อยู่อีก ๑ ปี ก่อนจะเดินทางมาจ�ำพรรษาที่วัดญาณสังวรารามฯ ตั้งแต่
ปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๗ จนถึงปัจจุบัน
ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็น
พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระจุลนายก พระราชาคณะปลัดซ้ายในสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ได้รับพระราชทานพัดยศ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดญาณสังวรารามฯ โดยได้รับมอบ
หมายให้ดแู ลการปฏิบตั ธิ รรมของพระสงฆ์ รวมถึงการดูแลรักษาพืน้ ทีข่ องวัด
ทั้งหมด
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เดินบิณฑบาตพร้อมคณะสงฆ์ วัดญาณฯ บริเวณบ้านอ�ำเภอ
เริม่ ทีซ่ อยนาจอมเทียน ๓๐ (เริม่ เดินเมือ่ ฟ้าสว่างเห็นลายมือ ทัง้ นี้
เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)
แผนที่เส้นทางเดิน
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เวลา ๐๗.๓๐-๑๐.๐๐ น. (โดยประมาณ)
ฉันเช้าทีศ่ าลาอเนกกุศล สว.กว. (ศาลาฉัน) โดยจะมีการแสดงธรรม
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เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. (โดยประมาณ)
ณ จุลศาลา เขตปฏิบตั ธิ รรมเขาชีโอน
- วันเสาร์-อาทิตย์ และวันส�ำคัญทางศาสนา แสดงธรรมและตอบ
ปัญหาข้อสงสัยเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
- วันจันทร์ถึงศุกร์ (วันพระ) หรือวันหยุดตามที่ ครม. ประกาศ
สนทนาและตอบปัญหาธรรมะ
หมายเหตุ : ขอความกรุณางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนือจาก
เวลาดังกล่าว และขอความร่วมมือสุภาพสตรีงดสวมกางเกงขาสั้น
และกระโปรงสัน้ **งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี**
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