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ช่วงเข ้าพรรษาคือตลอดระยะเวลา  

๓ เดือนนี้ เป็นช่วงท่ีชาวพุทธเราจะเพ่ิม

การปฏิบัติให้มีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งแต่ละคน

สามารถก�าหนดข้ึนมาเองได้ว่าอยากจะท�า

อะไรให้มากขึ้น อยากจะท�าทานให้มากขึ้น  

อยากจะรักษาศีลให้มากข้ึน อยากจะไหว้

พระสวดมนต์ นั่งท�าสมาธิกันให้มากข้ึน 

อยากจะฟังเทศน์ฟังธรรมกันให้มากข้ึน 

เพราะการกระท�าส่ิงเหล่านี้ให้มากข้ึนนั้น 

มีแต่จะเกิดประโยชน์ให้มากข้ึน แล้วก็จะ 

ลดโทษลดความทุกข์ให้น้อยลงไป 

ธรรมะในศาลา 

สัจอธิษฐาน
๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
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ดังนั้นแต่ละท่านก็อาจจะมี

ความปรารถนาที่จะท�าอะไรเป็น

กรณีพเิศษในช่วงระยะ ๓ เดอืนนี้  

บางท่านไม่เคยท�าบุญใส่บาตร

ทุกวัน ก็อาจจะตั้งสัจอธิษฐานว่า

ตลอดเวลาระยะเวลา ๓ เดือนนี้

จะท�าบุญใส่บาตรทุกวัน ในกรณี

ท่ีไม่มีพระผ่านมาทางบ้าน เราก ็

ยังสามารถท�าบุญใส่บาตรได้  

ด้วยการเอาเงินท่ีเราจะซื้อข้าว

ของอาหารใส่บาตรนั้นใส่ไว้ ใน

กระปุกแทน เวลาที่เราเอาใส่

กระปุก ก็ขอให้เราคิดว่าเงินนี้

เป็นเงินทีเ่ราซือ้อาหารเพือ่จะเอา

ไปใส่บาตรให้กับพระ แต่ตอนนี ้

ไม่มีพระเดินผ่านมาทางบ้าน  

เราก็จะเอาใส ่กระปุกไว ้ก ่อน  

แล้วพอเรามีโอกาสที่จะมาวัด  

เราก็เอาเงินท่ีเราใส่กระปุกนี้มา

ถวายวัด ก็เท่ากับเราได้ท�าบุญ 

ใส่บาตรทุกวัน หรือเราอาจจะ 

ท�าบุญอย่างอืน่กไ็ด้ เช่น ญาตพิีน้่อง 

มีงานบุญ เราไปร่วมบุญ เราเอา

เงินทีเ่ราจะถวายพระนี้ไปร่วมบุญ

ก็ได้เหมือนกัน หรือเราจะเอาไป

บริจาคให้โรงพยาบาลให้โรงเรียน

ก็ได้เหมอืนกนั ได้บุญเหมอืนกนั 

เป็นเงินท่ีเราเเบ่งเอาไว้ส�าหรับ

ท�าบุญ จะเป็นการท�าบุญใส่บาตร

หรือท�าบุญผ้าป่า ท�าบุญสร้าง

โบสถ์ สร้างเจดีย์ สร้างศาลา  

สร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาล 

สร้างหนังสือธรรมะ ท�าอะไรก็ได้

ท่ีเป็นคุณเป็นประโยชน์ และ

เป็นการเสียสละเงินทองข้าวของ 

ท่ีเรามีอยู่ อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็น 

การท�าทาน ท�าทานก็เป็นบุญ  

เราควรที่จะหัดท�าบุญอยู ่เป็น

ประจ�า ท�าให้เป็นนิสัย แล้วการ

ท�าบญุจะท�าง่าย และเมือ่ท�าง่าย 

เราก็จะได้มีบุญมาก เราจะได ้

ท�ากันมากๆ ถ้าเรารอเวลา

วันส�าคัญๆ ค่อยมาท�าบุญกัน  

ปีหน่ึงก็มีเพียงไม่ก่ีวัน เราก็จะ 

ไม่ได้ท�าบุญมากเท่าที่เราควร 

จะท�า เพราะการท�าบุญนี้ก็เป็น 

เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร 

ท่ี เ ราต ้อง รับประทานทุกวัน  
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วนัละสองสามมือ้ด้วยกนั ร่างกาย 

ของเราจึงจะอยู่ได้อย่างสุขอย่าง

สบาย ใจของเราก็เป็นเหมือน

ร่างกาย ใจของเราก็ต้องการบุญ 

เหมอืนกนั  บุญที่ท�าให้ใจของเรา 

มีความสุขมีความอิ่มมีความพอ 

ก็คือการให้ทานนี่ เอง ดังนั้น 

ในช่วงเข้าพรรษานี้ ถ้าเราอยาก 

จะท�าบุญให้มากข้ึน เราก็ต้อง 

ตัง้สัจอธิษฐาน เพราะถ้าเราไม่ตัง้ 

สัจอธิษฐาน เราอาจจะไม่ได้ท�า

ก็ได้ 

ค�าว่า สัจจะ คอื ความจรงิใจ  

ความตรงต่อความคิด ค�าพูด 

ของเรา คิดอะไรพูดอะไรถ้ามี

สัจจะก็จะต้องท�าตามที่คิดท�า

ตามที่ พูด ส ่วนการอธิษฐาน 

คอืการตัง้เป้าของการกระท�าว่า

เราจะท�าอะไร อธิษฐานน้ีไม่ได้

แปลว่า ขอ แต่แปลว่าการตัง้ใจ

ท่ีจะท�าบุญอย่างใดอย่างหนึ่ง  

เช่น อธิษฐานว่าจะใส่บาตรทกุวนั  

อั น นี้ ก็ เ รีย ก ว ่ า เ ป็ น ก า ร ตั้ ง 

เป้าหมาย เพราะถ้าเราไม่ตั้ง 

เป้าหมาย เราก็จะไม่ได้ท�านัน่เอง 

เหมือนกับวันนี้ ถ ้ าญาติ โยม  

ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมาวัด 

ก็จะไม่ได้มาวัด การตั้งเป้าหมาย

ก็เหมือนกับการตั้งเข็มทิศนี่เอง 

เราต้องการจะไปทิศทางใด เราก็

ตั้งเข็มทิศให้ชี้ไปในทิศทางท่ีเรา

ต้องการจะไป แล้วเราก็ออกเดิน

ทางไป ดงันัน้เราต้องตัง้อธิษฐาน

แล้วก็ต้องมีสัจจะ ตั้งใจจะท�า

อะไรแล้วต้องท�าให้ได้ ยกเว้นใน 

กรณีสุดวิสัยท่ีไม่สามารถจะท�า 

ได้เท่านั้น แต่ถ้าท�าได้เราต้องท�า  

เพราะเราเป็นคนที่มีสัจจะ คนท่ี 

มีสัจจะนี้  ถ ้าตั้งใจจะท�าอะไร

แล้วจะไม่ล้มเหลว จะท�าได้ตาม

ท่ีได้ตั้งใจไว้ คนที่ประสบกับ

ความส�าเร็จในชวีิตกเ็พราะว่าเขา 

มีสัจจะ เขาตั้งใจจะท�าอะไรแล้ว  

เขากท็�าตามท่ีเขาตัง้ใจไว้ เขาตัง้ใจ 

จะเรียนหนังสือให้จบปริญญา  

ถ้าเขาไม่มสัีจจะ เขากอ็าจจะไม่ท�า  

ไม่เรียน เมื่อไม่เรียนก็อาจจะ 
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ไม่ได้จบปริญญา แต่ถ้ามีสัจจะ

เขาก็จะไม่เลิกเรียนจนกว่าเขา 

จะได้ปริญญา 

ดังนั้นการจะท�าอะไรให้เกิด

ความส�าเร็จได้นี้ เราต้องมีการ

อธิษฐานก่อน ต้องตั้งเป้าหมาย

ไว้ก่อนว่าเราจะท�าอะไรดี เมื่อเรา 

ตั้งเป้าหมายแล้ว ขั้นที่สอง เราก็ 

ต้องมีสัจจะ ความจริงใจท่ีจะท�า

ตามที่เราตั้งใจไว้ แล้วเราก็ต้องมี

วิริยะ คือความพากเพียร ความ

ขยัน ถ้าเราข้ีเกียจ เราก็อาจจะ 

ไม่ได้ท�าก็ได้ มคีวามตัง้ใจมคีวาม 

จริงใจ แต่พอถึงเวลาจะให้ท�าจริงๆ  

ก็ เกิดความเกียจคร ้านข้ึนมา  

ก็อาจจะล้มเหลวได้ ดังนั้นเรา

ต้องมีความขยันด้วย มีความ

ขยันแล้วก็ต้องมี ขันติ ความ

อดทนด้วย เพราะเวลาท�าความด ี

นี้มักจะมีมารมาผจญอยู่เรื่อยๆ 

เดีย๋วกม็เีพือ่นมาชวนให้ไปเทีย่ว 

มเีพ่ือนมาชวนให้ไปดืม่สุรา เงินที่

จะเกบ็เอาไว้ใส่บาตรกอ็าจจะต้อง

เอาไปซื้อสุราดื่มหรือเอาไปเที่ยว 

กับเพื่อน แต่ถ้าเรามีขันติความ

อดทน ไม่ยอมท�าตามท่ีเพื่อน

มาชวนไป เราก็จะสามารถรักษา 

สัจจะการกระท�าในส่ิงทีเ่ราต้องการ 

กระท�าได้

ดังนั้นในพรรษาน้ีถ ้าเรา

อยากจะท�าอะไรให้ส�าเร็จ เราต้อง 

มอีธิษฐาน มสีจัจะ มวีิริยะความ

อุตสาหะ มีขันติความอดทน 

แล้วเราก็จะสามารถท�าสิ่งที่เรา

ปรารถนาท�ากันได้ เพราะชีวิต

ของเราน้ีจะข้ึนหรือจะลง จะสุข 

หรือจะเจริญน้ีไม่ได้อยู ่ที่ ใคร 

ทั้งนั้น อยู่ที่ตัวเราเอง เราจะขึ้น 

สูงก็ ได ้ เราจะลงต�่ าก็ ได ้อยู ่ ท่ี

การกระท�าของเรา ถ้าเราท�าบาป

ท�ากรรมเราก็จะไปลงต�่า ถ ้า

เราเสพอบายมุขเล่นการพนัน 

เทีย่วกลางคนื คบคนไม่ดเีป็นมติร  

มีความเกียจคร้าน เราก็จะไปสู่

ท่ีต�่า ไม่มีใครส่งเราไป ไม่มีใคร

สาปให้เราไปเกิดในอบายเกิด
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ในนรกได้ เรานั่นแหละเป็นผู้ส่ัง 

เป็นผู ้สาปตัวเราเองด้วยการ 

กระท�าของเรา เราจึงต้องใช้อธิษฐาน 

เพ่ือเป็นการบังคบัตวัเราให้ไปใน

ทิศทางท่ีดี เช่น ท�าบุญ ท�าทาน 

รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์

ฟังธรรม การกระท�าเหล่านี้จะพา 

ให้เราไปสู ่จุดหมายปลายทาง

ท่ีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต

สาวกทั้งหลายได ้ เดินทางไป

ถึงกัน คือไปสู่ความสุขท่ีถาวร

ไปสู่การส้ินสุดของความทุกข์ 

ท้ังปวง เพราะเราจะไม่ต้องกลับ

มาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป 

ตราบใดที่ เรายังต ้องกลับมา 

เกิดอยู่ เราก็ยังต้องมาทุกข์กับ

ความแก่ ความเจ็บ ความตายอยู่ 

ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ เราก็ต้อง

ไม่เกิดเท่านั้น เพราะทุกข์ย่อม

ไม่มีแก่ผู้ ไม่เกิด เมื่อไม่มีทุกข์ 

ไม่มกีารเกดิ กจ็ะไม่มกีารแก่ ไม่มี

การเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มีการตาย  

นี่คือส่ิงที่พวกเราสามารถท�าให้

กบัตวัเราได้และไม่มีใครจะท�าให้

ตัวเราได้ เป็นเรื่องของ อัตตา หิ  

อัตตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่ ง 

ของตน เหมอืนกับการรับประทาน 

อาหาร ไม่มีใครรับประทานอาหาร

ให้เราได้ เราต้องรับประทานเอง  

ถ ้าไม่ รับประทานก็จะหิวก็จะ 

ไม่อิ่ม ถ้ารับประทานแล้วก็จะอิ่ม

จะไม่หวิ ฉันใด ถ้าเราอยากจะให้

ชีวิตของเรามีแต่ความสุข ไม่มี

ความทุกข์ และให้ภพชาติของ

เราดข้ึีนไปเรื่อยๆ จากมนุษย์ไป

เป็นเทพ จากเทพไปเป็นพรหม 

จากพรหมไปเป็นพระอริยเจ้า  

จนถึง ข้ันพระอรหันต ์  ข้ัน

พระพุทธเจ้า เราก็ต้องท�าตาม

ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรา

กระท�ากัน 
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บุญกุศลนี้ เป็นเหมือนยาท่ีจะรักษา

โรคจิตโรคใจของเราให้หาย ให้จิตของ

เรานี้เป็นปกติ จิตของเราก็เป็นเหมือน

ร่างกาย เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับร่างกาย  

แต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยของจิตใจนี้ร้ายแรง

กว่าความเจบ็ไข้ได้ป่วยของร่างกาย เพราะ

ร่างกายอย่างมากก็แค่ตายไป แต่ใจท่ีมี

ความทุกข์มีความไม่สบายใจนี้จะต้องมี 

ความทุกข์มีความไม่สบายใจต่อไปเป็น 

ภพเป็นชาติในเวลาอันยาวนานหลังจากท่ี

ร่างกายนี้ตายไปแล้ว

ธรรมะในศาลา 

พระพุทธศาสนา
คือยารกัษาใจ

๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
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ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ถ้าใจมคีวามทกุข์

ติดตัวไป ใจก็ยังต้องทุกข์ต่อไป ต้องเป็นโรคภัย 

ไข้เจ็บต่อไป ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ก่ีเดือน 

ก่ีวันแล้วก็ตาย พอร่างกายตาย โรคภัยไข้เจ็บ 

ก็หายหมด แตโ่รคภัยไข้เจ็บของจิตใจน้ีไม่ได ้

หายไปกับการตายของร่างกาย ยังติดไปกับใจ 

ต่อไป เพราะใจเป็นสิ่งทีไ่ม่ตาย และส่ิงทีจ่ะรกัษา

ใจให้หายจากโรคภยัของจิตใจได้ก็คอืการปฏบิตัิ

ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราปฏิบัติก็จะ

ท�าให้ใจของเราน้ีมีความสุขมีความสบาย ถ้าเรา 

ไม่ท�าตามค�าสอน เราก็จะมีแต่ความทุกข์ มีแต่ 

ความวุ ่นวายใจ ดังนั้นเราจึงต ้องมาศึกษาว ่า 

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราท�าอะไรกัน 

ส่ิงท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนนี้เป็นเหมือนยาท่ีจะ

มาก�าจดัเชือ้โรค เชือ้โรคท่ีท�าให้จิตใจของเราไม่สบาย

กค็อื ความโลภ ความโกรธ ความหลง เวลาใดทีเ่รามี

ความโลภ เราจะมคีวามไม่สบายใจ จะกระวนกระวาย 

กระสับกระส่าย กนิไม่ได้ นอนไม่หลบั และเวลาท่ีเรา

โลภแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความโกรธข้ึนมา  

นี่เป็นเพราะมีความหลง 

ตราบใดที่เรายังหาความสุขนอกตัวเราอยู ่  

เราจะไม่มีวันได้ความสุข เราจะได้แต่ความทุกข์  

ได้แต่ความหิวความอยาก เหมือนกับคนท่ีติด 

ยาเสพติด คนที่ติดยาเสพติดนี้จะต้องหายาเสพติด
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มาเสพอยู ่เร่ือยๆ เวลาใดที่หา 

ไม่ได้ เวลานัน้กจ็ะทุกข์ทรมานใจ 

อย่างมาก อาจจะถึงกับตายไป 

เลยกม็ ีฤทธ์ิของการตดิยาเสพตดิ 

มันร้ายแรง ของต่างๆ ที่เรา 

อยากได้อยากมีน้ีก็เป็นเหมือน

ยาเสพติด เวลาอยากได ้ น้ี 

ใจเรากระวนกระวายไม่สบายใจ 

กินไม่ได้นอนไม่หลับ ต้องมา 

เดือดร้อนมารบกวนพระกัน  

มาขอพรกัน ขอให้ ได้ส่ิงน้ัน 

ขอให้ ได้สิ่งน้ีกัน ไม่เคยฟัง

พรของพระเลย พรของพระ 

ก็คือว่าอย่าไปอยากได้อะไร 

เพราะความอยากน้ีเป็นเช้ือ

โรคของใจ ท�าให้ ใจไม่สบาย

ถ้าอยากจะสบายใจอยากจะมี

ความสุข อย่าไปอยากได้อะไร 

เพราะความสุขที่แท้จริงอยู ่

ในใจที่ไม่มีความอยากน้ันเอง  

ถ้าใจไม่มีความอยากแล้วใจจะ

มีความสุขมาก 

ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรง 

สอนให้พวกเรายตุกิารหาความสุข 

ภายนอกใจ อย่าไปหาลาภ ยศ 

สรรเสริญ อย่าไปหารูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เพราะมัน 

จะเป็นเหตุท่ีท�าให้เราไม่สบายใจ 

ให้เรามาหาความสงบกัน ความ

สงบคือความสุขที่แท้จริงของใจ 

ความสงบจะท�าให้ความอยาก

หายไป พอความอยากหายไป  

กเ็หมอืนกบัเชือ้โรคหายไปจากใจ  

พอไม่มีเชื้อโรค ใจก็หายจาก

ความทุกข์ความวุน่วาย ใจกม็แีต่

ความสุข

ยาของใจก็คอืธรรมะโอสถ  
ธรรมะก็คอืค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

ท่ีสอนให้พวกเราสละ ให้เรา

หยุดการหาทรัพย์ หาลาภ หายศ 

หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น 

กาย ด้วยการท�าทาน เวลาท่ีเรา

อยากจะเอาเงนิไปซ้ือความสุข 

ก็ให้เอาเงินนี้ ไปท�าบุญ จะท�า 

ให้ใจมีความสุขมากกว่าและเป็น 

ความสุขที่ยาวกว่านานกว่า 
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การท�าทานจะท�าให ้เรา

สบายใจ การรักษาศีลไม่ท�า 

บาปก็จะท�าให ้ เราสบายใจ 

และถ ้าอยากจะให ้สบายใจ

มากกว ่า น้ีและนานกว ่า น้ี ก็ 

ต ้องท�าใจด้วยการน่ังสมาธิ

ท�าใจให้สงบ เพราะเวลาใจ

สงบ น้ีจะได ้ความสบายใจ 

เต็มร้อย ความสบายใจจาก

การท�าทานกับการรักษาศีล

น้ี ยังไม ่ได ้ เต็มร ้อยเหมือน

กับการท�าใจให ้สงบ เวลา

ท�าใจให ้สงบน้ี  เ ช้ือโรคจะ 

ถูกก�าลังของสมาธิกดเอาไว้  

ท�าให้ไม่สามารถออกมาสร้าง 

ความไม่สบายใจให้กับใจได้  

แล้วถ้าอยากจะให้ความสงบน้ี 

สงบอย่างถาวร เวลาออกจาก

สมาธิมาก็ต ้องใช ้ปัญญามา

ฆ่าเช้ือโรคให้หมดไป สมาธิน้ี 

ไม่สามารถท�าลายเช้ือโรคได้

อย่างถาวร ถ้าอยากจะท�าลาย

เ ช้ือโรคอย ่างถาวรต ้องใช ้

ปัญญา ปัญญาจะบอกให้เรารู้ว่า

ความโลภ ความโกรธ ความหลง  

เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ 

และส่ิงท่ีเราได้มาก็เป็นความ

ทุกข์เพราะว่ามันไม่อยู ่กับเรา 

ไปตลอด มันไม่เป็นเหมือนเดิม 

อยู่ตลอด เวลาได้มาใหม่ๆ มันดี

ไปหมด พออยู ่กันไปไม่นาน 

เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไป นี่คือปัญญา  

ต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆ แล้ว

ต่อไปพอเห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะ 

ไม่อยากจะโลภ ไม่อยากจะโกรธ  

ไม ่อยากจะหลง พอไม ่ โลภ 

ไม่โกรธไม่หลง ความสงบความ

สุขใจก็จะอยู่กับใจไปตลอดไม่ม ี
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วนัส้ินสุด นีค่อืใจของพระพทุธเจ้า  

ใจของพระอรหันตสาวก และใจ

ของพวกเราถ้าพวกเราหมัน่ช�าระ 

ความโลภความโกรธความหลง 

ให้หมดไปด้วยการปฏิบัติตาม 

พระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า  

นี่คือหน้าท่ีของพวกเราที่ควร

ปฏิบัติ

ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเกิดมา

เพื่ออะไร เราก็เกิดมาเพื่อรักษา

ใจท่ีไม่สบายนี้ ให้หายจากการ 

ไม่สบายใจ เพราะเมื่อใจหายแล้ว  

ใจก็จะอยู่อย่างเป็นสุขไปตลอด 

ใจจะไม่หลงไปกบัการไปเกดิใหม่ 

เพราะการเกิดนี้ย่อมเป็นการหา 

ความทุกข์ นีค่อืหน้าทีข่องพวกเรา 

คือเกิดมาเพื่อท่ีจะมารักษาใจ

ให้หายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บ

ต่างๆ แล้วจะรักษาได้ก็ต่อเมื่อมี 

หมอมียา ถ้าไม่ได้เจอพระพุทธ 

ศาสนากเ็หมอืนกบัไม่ได้เจอหมอ 

ไม่ได้เจอยา ก็จะไม่มีโอกาสท่ี

จะรักษาใจให้หายได้ แต่ชาตินี้ 

ภพน้ีพวกเราโชคดีได้มาเจอ 

พระพุทธศาสนา เหมือนกับได้ 

มาเจอหมอเจอยา หมอก็คือ 

พระพุทธเจ้า พระสาวกทัง้หลาย  

ยาก็คอืค�าสอนของพระพุทธเจ้า  

ถ้าเราเอายาทีพ่ระพุทธเจ้ามอบ

ให้กับเรามารบัประทาน เราก็จะ

หายจากโรคไม่สบายใจ ยาก็คอื

การท�าทาน รักษาศีล น่ังสมาธิ 

และเจริญปัญญา ขอให้พยายาม 
รบัประทานยา ๔ ชนิดน้ีให้บ่อยๆ 

และมากๆ  แล้วต่อไปเรื่องของ

ความไม่สบายใจจะไม่มีอยู่ใน

ใจของเราอย่างแน่นอน
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ธรรมะในศาลา 

ภารกิจส�าคัญ
๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

การฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นภารกิจส�าคญั 

ของพุทธศาสนิกชน พุทธศาสนิกชนนี้

ควรจะรู้ค�าสอนของพระพุทธเจ้าว่าทรง 

สอนให้ปฏบัิตอิะไรบ้าง ถ้าไม่ศกึษาจากผูรู้ ้

ก็อาจจะไม่รู ้ หรือถ้าศึกษาจากผู้ท่ีไม่รู ้

ก็จะไม่ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ไม่ได้น�าพา

ไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้อง ไม่ได้น�าพาไป 

สู่มรรคผลนิพพานที่เลิศที่ประเสริฐได้ 
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การฟังธรรมเป็นภารกิจที่

ส�าคัญอย่างมาก พระพุทธเจ้า

จงึทรงบัญญัติทรงก�าหนดวัน

ธรรมสวนะข้ึนมา เดือนหนึ่ง 

ให้มี ๔ ครั้ง คือ วันขึ้นแรม ๘ ค�่า  

วันขึ้นแรม ๑๔ ค�่า หรือ ๑๕ ค�่า  

ท่ีเราเรียกว่าวันพระ ภาษาพระ

ท่านเรียกว่าวนัธรรมสวนะ ธรรม

สวนะ คือการฟังธรรม การฟัง

ธรรมนี้เป็นหนึ่งในมงคล ๓๘  

“กา เลนะ  ธั มมั สสะวะ นั ง 

เ อ ตั ม มั ง ค ะ ล ะ มุ ต ต ะ มั ง ”  

การได้ยินได้ฟังธรรมตามกาล

ตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง

ม ง ค ล  คื อ อ ะ ไ ร  ก็ คื อ 

ความสุขความเจริญของจิตใจ

นั่นเอง จิตใจจะได้รับความสุข

ความเจริญถ้าได้ฟังเทศน์ฟัง

ธรรมอยู่อย่างสม�่าเสมอ เหมือน 

ต้นไม้ท่ีได้รับการดูแลด้วยน�้า

ด้วยปุ๋ยอยู่อย่างสม�่าเสมอ ต้นไม้

ก็จะเจริญเติบโตออกดอกออก

ผลข้ึนมา จิตใจของพวกเราก็

เป็นเหมือนต้นไม้ ถ้าได้รับการ 

ท�านุบ�ารุงด้วยการฟังเทศน์ฟัง

ธรรมด้วยการปฏิบัติธรรม จิตใจ

ของพวกเราก็จะออกมรรคออก 

ผลข้ึนมา ออกพระนพิพานข้ึนมา

นี่คือประโยชน์จากการท่ี

เราได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตาม 

พระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า  

ถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติ เราก็ 

จะท�าในส่ิง ท่ีพระพุทธเจ ้า ส่ัง 

ไม่ให้ท�า เช่น ส่ังไม่ให้ท�าบาป  

เราก็จะไปท�าบาปกัน ส่ังท�าบุญ 

เราก็จะไม่ท�าบุญกันเพราะใจ

ของเรานี้ชอบท�าบาป ไม่ชอบ

ท�าบุญ จึงพาให้พวกเราต้องกลับ

มาเกิดแก่เจ็บตาย ท�าให้พวกเรา

ต้องไปเกิดในอบายกัน เพราะ

เราไม่รู้เหตุว่าการที่เรามาเกิดใน

ภพต่างๆ นัน้เกิดจากอะไร เราท�า 

อะไรก็ท�าไปตามความอยาก 

ของเรา อยากได้อะไรก็หามา  

โดยวิธีไหนก็ได้ แต่ไม่รู้ว่าถ้าไป 

หามาโดยวิธีการกระท� าบาป  
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ตายไปจะต้องไปรับผลของบาป 

พวกท่ีไม่เช่ือบาปเชือ่บุญกเ็พราะ

คิดว่าร่างกายเป็นส่วนเดียวกับ 

ของเขา คิดว่าร่างกายตายไปแล้ว

ตัวเขาก็สูญไปกับร่างกาย แต่

ตัวเราตัวเขานี้ ไม่ได้สูญไปกับ

ร่างกาย ตัวเราตัวเขานี้อยู่ในใจ  

ใจน้ีเป็นเหมือนกับร ่างกาย  

ต ่ า ง กั น ต ร ง ที่ ไ ม ่ มี รู ป ร ่ า ง

เหมือนร่างกาย ใจจึงไม่ต้อง

ตายเหมือนร่างกาย ใจเป็น

เหมือนมนุษย์ล่องหน มนุษย์

ล ่องหนน้ีเราเอาป ืนมายิงก็ 

ไม่ตาย เอาระเบิดใส่ก็ไม่ตาย 

เอามีดมาฟันก็ไม่ตาย เพราะ

ไม่มีรูปไม่มีร่าง ใจนี้เป็นผู้ที่ส่ัง

ให้ร่างกายท�าอะไรต่างๆ ส่ังให้ 

ร ่างกายท�าบุญก็คือใจ ส่ังให ้

ร่างกายท�าบาปก็คือใจ และผู้ที่

รับผลของบุญและบาปท่ีท�าก ็

คือใจ มีผลทั้งปัจจุบันและใน

อนาคต ผลปัจจุบันก็คือเวลา

ท�าบุญแล้วใจจะสบายมีความสุข  

อย่างวันนี้ญาติโยมมาท�าบุญกัน  

มคีวามสบายอกสบายใจ ไม่วุน่วายใจ  

ไม่เดือดร้อน นี่คือบุญคือความ

สุขใจ ถ้าบญุสะสมอยู่ในใจมากๆ  

ตายไปก็จะพาให้ใจไปเกิดใน 

สวรรค์ สวรรค์ก็คือความสุข 

นั่นเอง ที่ๆ มีแต่ความสุข ไม่มี

ความทุกข์ ส่วนอบายก็คือที่

เกิดที่ไปของผู้ที่ท�าบาป เวลา

ท�าบาปในปัจจุบันใจก็ร้อน ใจก็ 

จะวุ่นวาย ใจจะเดือดร้อนไม่สงบ 

ไม่สบาย วิตกกังวลต่างๆ ถ้า

ไม่เชื่อ คนท่ีมีสามีมีภรรยาแล้ว

ลองแอบไปมีแฟนดู แล้วจะรู ้

ว ่าเวลาเจอหน้าสามีเจอหน้า

ภรรยาจะสบายใจหรือไม่ จะต้อง 

หวาดเสียวกลัวว่าเขาอาจจะรู ้  

เกิดตอนกลางคืนนอนหลับ

ฝันไปๆ เอ่ยชื่อของคนอื่นเข้า 

สามี ได้ยิน ตอนเช้าก็จะถาม 

แล้วว ่าเมื่อคืนนี้ เธอเรียกใคร 

กันแน่ เราไม่ ได ้ชื่ออย่างนั้น 

ชื่ออย ่างนี้ สักหน่อย นี่แหละ

เวลาท�าบาปแล ้วมันจะท�าให ้

ใจเราไม่สบายใจ ไม่สุขไม่เย็น 
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ใจจะร ้อน เวลาไปลักทรัพย ์

ก็เหมือนกัน เวลาไปฆ่าสัตว ์

ตัดชีวิตก็เหมือนกัน เวลาไป

โกหกหลอกลวงก็เหมือนกัน  

ใจไม่มีความสุข ใจวุ่นวาย เวลา

ตายไปก็ต ้องไปเกิดในอบาย  

ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้าง เป็น

เปรตบ้าง ไปตกนรกบ้าง จนกว่า

บาปที่ท�าไว ้จะหมดก�าลังก็จะ

กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่ 

การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จาก

การท�าบาปนี้ จะมาเกิดเป็นแบบ 

ผูด้้อยอาภพัวาสนา เกดิมารปูร่าง 

หน้าตาไม่สวยงาม อาการ ๓๒ 

ไม่ครบ มีสติปัญญาทึบ มีอายุสั้น  

มีโรคภัยเบียดเบียน เกิดมาจะ

ยากจนล�าบาก เพราะนีเ่ป็นวิบาก

คือผลของบาปท่ีท�าไว้ยังมีเหลือ

ติดตัว เวลาออกจากอบายมา

เกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ท่ี

ต�่าต้อย

โลกเราจึงมีมนุษย์หลาย

แบบด้วยกัน มนุษย์ที่ต�่าต้อย

อาภัพวาสนา มนุษย์ที่สูงส่งที่

เต็มไปด้วยบุญวาสนาบารมี  

ก็เพราะว่ามีการสร้างบุญสร้าง

บารมีไม่เหมือนกันน่ันเอง ผู้ที่ 

ไม่สร้างบุญสร้างบารมี สร้างแต่

บาปสร้างแต่กรรม เวลากลับ

มาจากอบายก็ เหมื อนคน ท่ี 

ติดคุก ออกจากคุกจะไม่มีอะไร

ติดตัวมา ออกมาก็ต้องไปเป็น

ขอทาน ไปขอการช่วยเหลือจาก

คนนั้นคนนี้  เพราะเงินก็ ไม ่มี  

งานก็ไม่ม ีบ้านก็ไม่มอียู ่ไม่มอีะไร  

เหมือนคนส้ินเนื้ อประดาตัว  

นี่คือลักษณะของคนท่ีมาเกิด

เวลาออกมาจากอบายหลังจาก

ท่ีใช้บาปใช้กรรมไปแล้ว ส่วน

พวกท่ีท�าบุญมาก เวลาตายไปก็

ไปเป็นเทวดา เทวดาก็คือเศรษฐี 

ทางโลกทิพย ์นี้ เอง ใจนี้ เป็น 

ร่างทิพย์ เป็นกายทิพย์ เวลาใจ

มีบุญก็เหมือนกับมีเงินติดตัวไป  
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มทีรัพย์ภายในเรียกว่า อริยทรัพย์  

หรือเงินทิพย์ทองทิพย์ ตายไปก็

ไปเป็นเศรษฐี พวกเทวดานี้เขา

เป็นพวกร�่ารวยกัน อยากจะได้

อะไรกห็ามาได้ อยากจะดรููปทิพย์

ก็ซ้ือมาได้ อยากจะได้ยินเสียง

ทิพย์ก็ซ้ือมาได้ อยู่ในโลกทิพย์

ด้วยความสุข พอบุญหมดก็กลับ

มาเกดิเป็นมนษุย์ใหม่ แต่จะกลบั

มาเกดิเป็นมนษุย์ท่ีสูงส่งด้วยบุญ

ด้วยวาสนาด้วยบารมี 

อย่างพระพุทธเจ้า สมัยท่ี

พระองค์ทรงเป็นพระเวชสันดร 

พระองค์ทรงท�าบุญท�าทาน รักษา

ศีลภาวนา วันพระก็เข้าวัดแล้วก็

ปฏิบัติธรรม อย่างท่ีญาติโยมมา

ท�ากันอย่างนี้ มาท�าบุญท�าทาน 

มารักษาศีล ๕ รักษาศีล ๘ กัน  

แล้วก็ภาวนาฝึกท�าใจให้สงบ  

แล้วก็สอนใจให้ฉลาดให้เห็นว่า 

ทุกอย่างในโลกนีเ้ป็นของชัว่คราว  

ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง จึงไม่หงึ

ไม่หวงทรัพย์สมบัติต่างๆ เพราะ 

รู้ว่าเวลาตายไปกเ็อาตดิตวัไปไม่ได้  

แต่ส่ิงท่ีเอาติดตัวไปได้คือทรัพย์

ภายใน ทรัพย์ภายในก็เกิดจาก

การสละทรัพย์ภายนอกให้แก่ 

ผู้อื่นนั่นเอง อย่างญาติโยมวนันี้ 

ก็มาสละทรัพย ์ภายนอกเพื่อ 

มาแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายใน  

ทรัพย์ภายนอกนี้เราเอาไปใน

โลกทิพย์ไม่ได้ เราต้องเอาทรัพย์

ภายใน เราจึงต้องมาท�าบุญมา

แลกเปลี่ยนเอาทรัพย์ภายนอก

มาเปลี่ ยนเป็นทรัพย ์ภายใน  

พอเรามีทรัพย์ภายในแล้ว เวลา

ตายไปเราจะมีทรัพย์ท่ีจะเอาไป

ใช้ในโลกทิพย์ เรากจ็ะเป็นเทวดา

แทนที่จะไปเป็นเปรต

เปรต คือพวกที่ไม่ท�าบุญ 

แต่ท�าบาป เวลาตายไปก็ไม่มี

ทรัพย์ภายในติดตัว แต่จะมีบาป

ติดตัวไป ก็เลยต้องไปเป็นเปรต 

ต้องไปรอขอทานขอรับส่วนบุญ 

ส่วนกุศลจากผู้ที่มีชีวิตอยู่ อย่าง

พวกเราเวลาท�าบุญ เราก็จะอุทิศ 
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บุญกุศลให้ ผู้ที่จะรับบุญอุทิศได้ 

กม็พีวกเปรตนีเ้ท่านัน้ พวกอืน่เขา 

รับไม่ได้ ถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉาน 

ก็หากินเองได้ ถ ้าเป็นมนุษย์ 

ก็เหมือนกัน ถ้าเป็นเทวดาก็มี

ทรัพย์ภายในมากจนไม่จ�าเป็น 

จะต ้องมาเป็นขอทานมาขอ 

ทรัพย์ภายในจากผู้อื่น

พวกเปรตน้ีเวลามีชีวิตอยู ่

ไม ่ชอบท�าบุญ ชอบท�าบาป  

โลภมาก ถ้ามาวัดก็เอาของมา 

นิดหน่ึง แต่ขากลับน้ีเอาของ 

เตม็ป่ินโตกลับไป อย่างน้ีลักษณะ

ของพวกเป็นเปรตเข้าใจไหม คอื 

เอาแต่ได้อย่างเดยีว แล้วเอาโดยวิธี 

ไม่ถูกต้องคือไปโกงเขา ไปขโมย

ของๆ เขา คนมาวัดนี้ถ้าเอาของ

กลบั จะเอาไปได้ถ้าเป็นของท่ีวดั

ให้แล้วพระให้แล้ว อย่างนี้ไม่เป็น 

เปรต เป็นเปรตก็ต ่อเมื่อเขา 

ไม่ได้ให้แล้วก็ไปหยิบของๆ เขา

ไปแย่งของคนอื่นเขา อย่างนี้

ถึงจะไปเป็นเปรต นี่คือลักษณะ 

ของเปรต แต่ถ้าท�าบุญท�าทาน

รักษาศีล รับรองได้ว่าตายไป 

ไม่ไปเป็นเปรตอย่างแน่นอน  

ไปเป็นเทวดาร้อยเปอร์เซ็นต์  

อานิ ส งส ์ ของผู ้ ท่ี ได ้ ท� า บุญ  

ไม่ท�าบาป ตายไปก็ได้กลับมา 

เป็นคนร�่ าคนรวย มี รูปร ่ า ง

หน้าตาสวยงาม ผิวพรรณผ่องใส  

มีอาการครบ ๓๒ มีร ่างกาย

สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุ

ยืนยาวนาน

นี่คืออานิสงส์ท่ีเกิดจากการ

ท�าบุญ ไม่ท�าบาป เกิดจากการ

ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ ้ าอยู ่

เร่ือยๆ ฟังแล้วก็จะได้เอาไปท�า 

การฟังนี้เป็นการศึกษาแนวทาง

ศึกษาวิธีท่ีจะพาให้เราไปสู ่จุด

หมายปลายทางของพวกเรา  

พอฟังแล้วเราต้องปฏิบัติด้วย 

ถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ก็ท�าบุญ

รักษาศีล ถ้าอยากจะไปสวรรค ์

ชัน้พรหมกต้็องรักษาศลี ๘ แล้วก็
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นั่งสมาธิท�าใจให้สงบ ถ้าอยากจะ

ไปพระนพิพานกต้็องเจริญปัญญา 

ต้องพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ 

ให้เห็นว่าทุกส่ิงทุกอย่างในโลก

นี้เป็นไตรลักษณ์ พิจารณาทุกสิ่ง

ทุกอย่างว่าไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเรา  

ทุกส่ิงทุกอย่างเป็นทุกข์ เพราะ

มันจะต้องจากเราไปสักวันหนึ่ง  

ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะไม่อยาก 

มีอะไรไม่อยากได้อะไร พอไม่มี

อะไรไม่อยากได้อะไรก็จะไม่มี

ความทุกข์ จะมคีวามสุขไปตลอด 

นีค่อืการศกึษาของพระพุทธ

ศาสนา คือสอนให้เรารู ้วิธีการ

ปฏิบัติท่ีถูกต้อง แล้วถ้าเราน�า 

เอาไปปฏิบัติ เราก็จะได้รับผล 

อย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้

รับอย่างแน่นอน 
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ธรรมะในศาลา 

ศรทัธา
๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

วันนี้เป็นวันท่ีท่านทั้งหลายได้

ต้ังใจมาวัดด้วยความมีศรัทธา ด้วย

ความเชื่อในพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ ว่าเปรียบเหมือนแสงสว่าง

น�าทางในที่มืด 

จิตใจของพวกเราตอนนี้เหมือน

อยู่ในท่ีมืด ไม่ได้มืดเพราะส่ิงต่างๆ 

รอบข้าง แต่มดืเพราะใจถูกความหลง 

ครอบง�า เหมือนกับคนตาดีแต่ถูก 

ผ้าปิดตาไว้ จึงไม่สามารถมองเห็น

อะไรต่างๆ ได้ตามความเป็นจริง 
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เราจึงต้องอาศัยคนตาดีอย่างพระพุทธเจ้า อย่าง

พระอริยสงฆ์สาวก ผู้มีตาดี ผู้เห็นสุขเป็นสุข เห็นทุกข ์

เป็นทุกข์ เห็นกงจักรเป็นกงจักร เห็นดอกบัวเป็นดอกบัว 

แต่พวกเรานี้เป็นพวกตาที่ไม่ดีถูกความหลงครอบง�าอยู่  

จึงมองไม่เห็นตามความเป็นจริง เห็นส่ิงท่ีเป็นทุกข์ว่า

เป็นสุข เหน็ส่ิงทีเ่ป็นสุขว่าเป็นทกุข์ เราจึงเดนิหนคีวามสุข

แล้วกเ็ดนิเข้าหาความทกุข์ แล้วเรากต้็องมาร้องห่มร้องไห้

วุ่นวายใจกันอยู่ทุกวีทุ่กวัน เพราะเราไม่เดินตามทางท่ี 

คนตาดอีย่างพระพทุธเจ้าอย่างพระอริยสงฆ์สาวกเดนิกนั  

เราเดินสวนทางกับท่าน ท่านเดินเข้าหากองสุขท่ีเป็น

ความสุขท่ีแท้จริงที่ถาวร แต่พวกเราเดินเข้าสู่กองสุขท่ี

เป็นกองสุขปลอม เป็นกองสุขทีม่คีวามทุกข์หลบซ่อนอยู่  

ความสุขเป็นเปลือกเป็นผิว แต่ความทุกข์นี้เป็นเนื้อ  

พวกเรากนิแต่เปลอืกกนั ถ้ากนิส้มกก็นิแต่เปลอืก เนือ้ไม่

กิน ถ้ากินทุเรียนก็กินแต่เปลือก เนื้อทุเรียนกินไม่เป็นกัน 

เรากเ็ลยไม่ได้เจอความสุขท่ีแท้จริง เราไปหาความสุขแบบ

เปลือกผลไม้ท่ีมีความทุกข์ซ่อนอยู่ข้างใน เราจงึทุกข์กัน

ทุกวันนี้ ทุกข์กับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุข 

สิ่งใดที่เราคิดว่าเป็นความสุขก็คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ 

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ต่างๆ เวลาพวกเราได้ลาภ 

ได้ยศ ได้สรรเสริญ ได้เสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ต่างๆ เราก็ดีอกดีใจกัน แต่พอเวลาที่เราไม่ได้เสพ ความ

ดีใจความสุขใจก็หายไป ส่ิงที่มาแทนความสุขใจก็คือ
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ความทุกข์ใจ ตราบใดท่ีเรายัง

คิดว่าลาภ ยศ สรรเสริญ รูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ต่างๆ 

นี้ เป็นส่ิงท่ี ให ้ความสุขกับเรา  

ตราบนัน้เรากย็งัจะต้องเจอความ

ทุกข์อยู ่เสมอ เพราะความจริง 

ส่ิงท่ีเราคิดว่าเป็นความสุขนั้น

เป็นความทุกข ์ เ สียมากกว ่า 

พระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวก

ท้ังหลาย ท่านได้สัมผัสมาแล้ว

เหมือนพวกเรา ท่านก็เคยหลง

เหมือนพวกเรา เคยชอบเคย

อยากได้ลาภ ยศ สรรเสริญ อยาก

ได้ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น 

กาย แต่ได้มามากน้อยเพียงไร

ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสูญเสียไป หรือ

ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถท่ีจะใช ้

มันได ้  พระพุทธเจ ้ากับพระ 

อริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย ท่านเห็น

ความทุกข์ในส่ิงเหล่านี้ ท่านจึง

เดินถอยออกจากการหาลาภ ยศ 

สรรเสริญ หาความสุขทางตา หู 

จมูก ลิ้น กาย แล้วก็ไปหาความ

สุขอีกแบบหนึ่ง เรียกว่าความสุข

ท่ีเกดิจากความสงบของใจ ความ

สุขที่ ได ้จากความสงบของใจ 

นี้ เป็นความสุขที่แท้จริง ไม่มี 

ความทุกข์ เพราะมันจะไม่หมด

ไปจากเรา มันจะอยู ่กับเราไป

ตลอด หลังจากท่ีร่างกายนี้ตาย 

ไปแล้ว ความสุขที่ได้จากความ

สงบของใจก็ยังอยู่กับเราต่อไป

เพราะใจของเราไม่มีวันตาย

ถ้าเรามีความสุขภายในใจ 

ของเราแล้ว เราไม่ต้องออกไป 

หาอะไรต ่างๆ พระพุทธเจ ้า 

พระอริยสงฆ์สาวก ท่านไม่ต้อง

ออกไปหาอะไรเหมือนพวกเรา 

หากัน ท่านอยู่ในป่าในเขาสบาย 

หาอย่างมากก็หาอาหารมาเลี้ยง

ปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเอง ซึ่งถ้า 

หาไม่ได้ท่านก็ไม่เดือดร้อน ท่าน

ปล่อยให้ร่างกายตายไปได้ เพราะ

ไม่ช้ากเ็ร็วมนักต้็องตายไป การท่ี

ท่านยังเลี้ยงร่างกายของท่านอยู่

ก็เพราะว่าท่านยังมีความเมตตา

กับพวกเรา ท่านยังสามารถใช้

ร่างกายนี้มาสอนมาบอกพวกเรา 
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ให้มาหาความสุขที่แท้จริงกัน  

ให้มาหาความสงบทางใจกนั

การจะท�าใจให้สงบได้ เรา 

ก็ต้องรักษาศีล ๘ ขึ้นไป รักษา 

ศีล ๘ คือการหยุดการหาความ

สุขทางร่างกายน่ันเอง คนที่

รักษาศลี ๘ จะไม่มแีฟน จะอยูค่น

เดยีว จะไม่ร่วมหลบันอนกบัแฟน 

ไม่ไปเท่ียวกับแฟน แล้วก็จะไม่

หาความสุขจากการรับประทาน 

อาหารมากจนเกนิไป จะรับประทาน 

เพื่ออยู ่ ไม่ได้รับประทานตาม

ความอยาก คือ รับประทาน 

วันละมื้อก็พอ หรือ ๒ มื้อ แต่จะ 

ไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวัน 

ไปแล้ว ร่างกายไม่ต้องการอาหาร 

มากแบบท่ีพวกเรารับประทานกนั 

อยู่ทุกวันนี้ พวกเรารับประทาน

เพื่อความสุขเพราะเกิดความ 

อยาก ถ้าไม่ได้รับประทานแล้วก็ 

จะทุกข์ แต่ท่ีทุกข์ไม่ใช่ร่างกาย  

ท่ีทกุข์คือใจ ถ้าเรากินตามความ

ต้องการของร่างกาย ร่างกาย 

จะมีหุ ่ นที่ สวยงาม แต ่ถ ้ า 

รับประทานตามตัณหาความ

อยากแล้วมันจะไม่เลือกเวลา 

อยากเมื่อไหร่ก็ต้องกินเมื่อน้ัน 

ร่างกายจึงกลายเป็นตุ่มข้ึนมา 

แล้วก็ต้องไปเสยีเงินไปเต้นแร้ง 

เต้นกาตามฟิตเนสต่างๆ เต้นไป 

เท่าไหร่มนัก็ไม่ลด พอเต้นเสร็จ 

เหน่ือยก็หิว ก็ออกไปกินใหม่ 

วิธีที่จะให้หุ่นสวยคือต้องรู้จัก 

ประมาณในการรับประทาน

อาหาร รับประทานวันละมื้อ 

สองมื้อก็พอแล้ว อย่างพระป่านี้  

พระพุทธเจ้าสอนให้รับประทาน 

วันละมื้อก็พอ คือเราต้องยุติการ

หาความสุขทางร่างกายกันแล้ว

เราจะได้มีเวลามาหาความสุข

ทางใจ ถ้าเราไปหาความสุขทาง 

ร่างกาย เราจะไม่มีเวลามานั่ง

สมาธิ ท�าใจให้สงบ เพราะเราจะ

ต้องไปกินเลี้ยงกินอะไรกัน ไปดู 

หนังฟังเพลงกัน ไปดูละคร  

ไปร ่วมหลับนอนกับแฟนกัน  

เวลาที่จะมานั่งท�าสมาธิก็จะไม่มี 
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ดังนั้นถ ้ า เราอยากจะหา 

ความสุขที่แท้จริงคือความสุข 

ทางใจ เราต้องเลิกหาความสุข

ทางร่างกายด้วยการถือศีล ๘  

พอเราถือศีล ๘ ได้เราก็จะมีเวลา 

ท่ีจะมาฝึกใจสอนใจให้สงบได้ 

แล ้ว เราจะพบกับความสุขท่ี

พระพทุธเจ้าบอกว่าเป็นความสุข 

ท่ียิ่งใหญ่กว่าความสุขท้ังปวง  

พอเราได้ความสุขอันนี้แล้วเราก็

จะไม่อยากได้อะไร เรากจ็ะหาแต่

ความสุขแบบนี้ จะเอาความสุขที่

เกิดจากความสงบ แล้วก็จะเป็น

ความสงบท่ีจะอยูก่บัเราไปตลอด 

หลังจากร่างกายนี้ตายไปแล้ว

ความสงบนีก้จ็ะอยูคู่ก่บัเราต่อไป 

นี่ แ ห ล ะ คื อ วถีิ ท า ง ข อ ง

นักปราชญ์ของผู ้ฉลาดอย่าง

พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์

สาวกท้ังหลาย พวกเราจึงยึด

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็น

สรณะเป็นท่ีพึง่ วิธีทีย่ดึกค็อืไม่ใช่

พดูแต่ปากเปล่าว่า พุทธงั ธัมมงั 

สังฆัง สรณัง คัจฉามิ อันนี้เป็น

เพียงแต่การตั้งจิตตั้งเป้าไว้ว่า 

เราจะเอาพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ มาเป็นที่พึ่ง แต่ที่พึ่ง

คอืต้องท�าตามตัวอย่าง ท�าตาม

ตัวอย่างของพระพุทธเจ้า ของ

พระอริยสงฆ์สาวก พระพทุธเจ้า

ท่านเลิกหาความสุขทางตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ท่านถือศีลกัน  

ท่านถือศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗  

เราก็ต้องถือศีลแบบท่าน แล้ว 

เรากต้็องปฏบัิตแิบบท่าน ท่านไม่ 

ไปเที่ยว ไม่ไปหาความสุขทาง

ร่างกาย ท่านหาความสุขจากการ

ท�าใจให้สงบด้วยการไปอยู่ตาม 

ท่ีสงบ เพราะถ้ามคีนมากจะท�าให้ 

ใจสงบยาก ต้องไปอยู่ท่ีไม่มีคน  

อยูเ่งียบๆ คนเดยีว ถ้าไปข้างนอก 

บ้านไม่ได้ ก็อยู่ในห้องของเรา

ก็ได้ ปิดประตูขังตัวเราไว้อยู ่ 

ในห้อง ไม่ต้องออกไปรับรู้อะไร 

อยู ่ ในห้องก็พุทโธ พุทโธ ไป  

เดี๋ยวใจก็สงบได้ สงบแล้วก็จะ

หายหลง จะรู้ว่าความสุขท่ีแท้จริง 

อยู่ในตัวของเรานี่เอง ไม่ได้อยู ่
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ท่ีเงนิทอง ไม่ได้อยูท่ีเ่ส้ือผ้า ไม่ได้ 

อยู่ท่ีข้าวของ ไม่ได้อยู่ท่ีของกิน 

ของดื่มของเคี้ยว แต่อยู ่ท่ีการ

ท�าใจให้สงบ อยูท่ี่การมสีต ิมพุีทโธ 

อยู่กับใจของเรา 

ขอให้ลองไปท�าดู รบัรองได้

วา่สิ่งทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสัง่สอนนี้

เป็นส่ิงที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่า 

เป็นความจริง ผูท้ีน่�าเอาไปปฏบัิติ 

ได้รับผลกันมาแล้วกันท้ังนั้น

อย่างแน่นอน จึงไม่ต้องลังเล

สงสัย ขอให้เราท�ากันเท่านั้นเถิด 

ถ้าเราไม่ท�า มันก็จะไม่เกิดข้ึน  

ส่ิงนีม้นัจะต้องเกดิจากการกระท�า 

ของเรา คนอื่นหยิบยื่นให้กับเรา 

ไม่ได้ พระพทุธเจ้า พระอริยสงฆ์ 

ท่านหยบิยืน่ให้กบัเราไม่ได้ เราต้อง 

หยิบให้กับตัวเราเองด้วยการท�า

ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า คือ

รักษาศีล แล้วก็ไปหาท่ีสงบอยู่

ตามล�าพัง แล้วก็ฝึกพุทโธ พุทโธ 

ไปเรื่อยๆ รับรองได้ว่าเดี๋ยวก็ได้

ดังนั้นขอให้เราเอาไปพิสูจน ์

ดูว ่าค�าสอนของพระพุทธเจ ้า

เป็นค�าสอนท่ีถูกต้องหรือเป็น

ค� า โกหกหลอกลวง รับรอง 

ได้ว่าเราจะเห็นว่าค�าสอนของ 

พระพุทธเจ้าน้ีเป็นค�าสอนที่

เป็นความจริงทั้งหมด เป็น  

สวากขาโต ภควตา ธัมโม  

เพราะผู้ท่ีได้น�าเอาไปพิสูจน์นั้น 

ได ้ เห็นแล ้วว ่า เป็นความจริง

เหมือนกันหมด จึงไม่ต้องลังเล 

สงสัย ขอให้น�าเอาไปปฏบัิตเิท่านัน้  

แล้วผลท่ีพระพุทธเจ้าได้รับก็จะ

เป็นผลที่พวกเราได้รับกัน คือ 

การ ส้ินสุดของการเวียนว ่ าย 

ตายเกิด ส้ินสุดของความทุกข ์

ท้ังปวง มีแต่ความสุขท่ีเรียกว่า

บรมสุขอยู ่ภายในใจไปตลอด 

ไม่มีวันสิ้นสุด 



ค�ำพูดของพระพุทธเจำ้
มีมากมายก่ายกองขนาดไหนก็ตาม 

จะไม่มีค�าโกหกอยู่ในค�าพูดของพระพุทธเจ้าเลย
# ธ ร ร ม ะ ใ น ศ า ล า



ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่ามีคุณประโยชน์

     ... เท่ากับพระรัตนตรัย
# ธ ร ร ม ะ ใ น ศ า ล า
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ธรรมะในศาลา 

ความจ�าเป็น
ของการเข้าวัด

๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

วันนี้ เป็นวันท่ีท่านท้ังหลายมีเวลา 

ว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจ

มาวัดเพ่ือมาหาท่ีพึ่งทางใจ เพราะว่า 

การท�ามาหากินของเรานี้หาที่พ่ึงได้เพียง

ร่างกาย แต่ส่ิงท่ีเราหามาได้ไม่ว่าจะเป็น

ทรพัย์สมบัต ิข้าวของเงินทอง บุคคลต่างๆ  

ส่ิงของต่างๆ มากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถ 

เป็นท่ีพ่ึงของใจได้ ไม่สามารถมาปกป้อง

คุ้มครองรักษาใจไม่ให้ทุกข์ ไม่ให้วุ่นวาย

ไปกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 
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แต่ถ ้าพวกเรามีพระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นท่ีพึ่ง 

ทางใจ เราจะมี ส่ิงศักดิ์ สิท ธ์ิ

คุ้มครองจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์

ไม่ ให้เดือดร้อนกับเหตุการณ์

ต่างๆ ที่เราจะต้องประสบพบ 

เห็นกันในชีวิตนี้ การเข้าวัดจึง

เป็นสิ่งที่จ�าเป็น 

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เข้า

วดักนัอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครัง้  

เพ่ือจะได้มาสร ้างท่ีพึ่งทางใจ  

มาสร ้างพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ ให้เกิดข้ึนมาสู่ ในใจ

ของพวกเรา พระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ ถ้ายังอยู ่ข้างนอกใจ 

ของเรา ก็ยังไม่สามารถคุ้มครอง

เราได้ เราต้องน้อมเอาพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ เข้ามาสู่ใจ

ของเรา วิธีทีจ่ะนอ้มเอาพระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ์ เข ้าสู ่ ใจ 

ของเราๆ ก็ต้องศึกษาให้รู้จักว่า

พระพุทธเจ้าคือใคร พระธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าสอน 

อะไร พระอริยสงฆ์สาวกท่าน

ท�าตัวอย ่างไรถึงได ้ เป็นพระ

อริยสงฆ์สาวก เพราะการท่ีจะ 

ส ร ้ า งพ ร ะพุ ทธ  พ ร ะธ ร รม  

พระสงฆ์ เข้ามาสู่ใจได้ ต้องสร้าง 

ด้วยการปฏิบัติ คือเอาตัวอย่าง
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ของพระพุทธเจ้า เอาค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า เอาตัวอย่าง

ของพระอริยสงฆ์สาวกมาเป็น

แบบฉบับมาเป็นครูเป็นอาจารย์  

พอเกิดศรัทธาเห็นการปฏิบัติ

ของพระพทุธเจ้าเป็นท่ีน่าเลือ่มใส

ศรัทธา ก็จะพยายามปฏิบัติตาม  

พอปฏิบัติได้แล้วก็จะได้ท่ีพ่ึง 

ทางใจขึ้นมา

แบบฉบับการปฏิบัติของ 

พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์

สาวกท่านปฏิบัติอย่างไร ท่าน

ท�าดี คิดดี พูดดี ท่านท�าบุญ  

ละบาป ช�าระใจให้สะอาดบริสุทธิ์  

พวกเราก็ต้องท�าแบบท่าน อย่าง 

วันนี้เรามาท�าบุญ เอาข้าวของ 

เงินทองต่างๆ มาแบ่งปันให้แก่

ผู้ท่ีไม่มี เช่น พระภิกษุสามเณร 

ต้องอาศัยการท�าทานการท�าบุญ

จากพวกท่านๆ จงึจะมีอาหาร  

มี ท่ีอยู ่ อาศัย  มียา รักษาโรค  

มเีครื่องนุง่ห่มไว้สวมใส่ การทีเ่รา 

แบ่งปันของต่างๆ ให้แก่ผู้อื่นนี้ 

เป็นการท�าบุญ ท�าบุญแล้วก็จะ

ท�าให้ใจของเรามีความสุข ถ้าไม่

ท�าบุญ ใจของเราจะไม่มคีวามสุข 

เหมือนกับไม่ได้รับประทานยา 

ถ้าไม่ได้รบัประทานยา ใจของเรา 

จะกระวนกระวาย จะกระสับกระส่าย  

อยู่ไม่เป็นสุข เพราะมคีวามอยาก 

ต่างๆ คอยมารบกวนใจของเรา  

อยากได้ส่ิงนัน้อยากมส่ิีงนี ้อยาก 

จะไปท่ีนัน่อยากจะมาทีน่ี ่อยากจะ

ไปเท่ียวอยากจะไปท�าอะไรต่างๆ 

แต่ถ้าเรามาท�าบุญนี้ การท�าบุญ 

จะเข้าไปก�าจัดความอยากต่างๆ  

จะท�าให้ ใจของเรามีความสุข  

ความอิ่ม ความพอ ท�าให้เรา 

ไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาส่ิงต่างๆ 

มาให้ความสุขกับเรา นี่คือการ

ท�าความดีที่เกิดจากการท�าทาน

การท�าความดีอย่างอื่นก็มี 

เช่น การรับใช้หรือช่วยเหลือ 

ผู ้อื่น รับใช้บิดามารดา ปู ่ย ่า 

ตายาย ครบูาอาจารย์ ผูม้พีระคณุ

ของพวกเรา ถ ้าเราสละเวลา
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แทนท่ีจะเอาเวลาไปเท่ียวไปเล่น

ตามความอยาก เราเอาเวลานี้

มาดูแลผู้มีพระคุณของพวกเรา  

ไปเยี่ยมเยียนท่าน มีข้าวมีของ

อะไรก็ซ้ือติดไม้ติดมือไป ไปถึง

แล้วถ้ามีอะไรท่ีจะช่วยท่านได ้

ก็ช่วย เช่น ช่วยกวาดบ้าน ช่วย

ถูบ้าน ช่วยซักผ้า ช่วยท�าอะไร

ต่างๆ ท่ีคนสูงอายุจะท�าไม่ได้

หรือท�าล�าบาก ท�าแล้วเราจะมี

ความสุขมากกว่าการไปเท่ียว

ไปเล่นไปท�าอะไรต่างๆ นี่คือ

เรื่องของการท�าความดี จะท�าให้

เรามีความสุขใจและจะท�าให้เรา 

ไม่วุ ่นวายใจไปกับความอยาก

ต่างๆ 

นอกจากนั้นก็ทรงสอนให้

เราไม่กระท�าบาป ไม่กระท�าส่ิงท่ี 

ไม่ดี บาป คือ ๑. การฆ่าสัตว์  

๒. การลักทรัพย์ ๓. การประพฤติ

ผดิประเวณ ี๔. การพูดปดโกหก

หลอกลวง ๕. การเสพอบายมขุ

คือสุรายาเมา เที่ยวกลางคืน  

เล่นการพนัน คบคนไม่ดีเป็น

มิตร ความเกียจคร้าน น่ีคือส่ิง 

ไม่ดีที่เราควรจะเลิก ถ้าเรามี

ความเกียจคร้าน เราจะต้องเอา

ความขยันเข้ามาท�าลาย อย่าอยู่

เฉยๆ นั่งอยู ่เฉยๆ อย่าปล่อย

ให้เวลาอันมีค่าของชีวิตของเรา

ผ่านไปโดยไม่ได้ท�าประโยชน์ 

เราสามารถท�าประโยชน์ได้ตลอด 

เวลาให้กับชีวิตของเรา ถ้าเรา 

อยู่เฉยๆ ไม่รู้จะท�าอะไร กด็สิูว่า 

ในบ ้านนั้นสกปรกหรือเปล ่า  

เส้ือผ้าสกปรกหรือเปล่าเรียบร้อย 

หรือเปล่า มาซักเสื้อผ้า มากวาด

บ้านถูบ้าน มาจัดบ้านให้สะอาด

เรียบร้อย บ้านที่สะอาดเรียบร้อย

ก็จะน่าอยู่ จะได้ไม่ต้องออกไป

เท่ียวข้างนอกกัน ท่ีเราอยู่บ้าน 

ไม่ติดเพราะเห็นบ้านแล้วมันรก 

รุงรัง เต็มไปด้วยข้าวของต่างๆ  

แล้วเราไม่มีเวลามาจัดการมาจัด 

ระเบยีบให้มนัดสูวยงามน่าอยูก่นั  

เราจึงอยากออกไปข ้างนอก  

ไปตามร้านค้าต่างๆ ท่ีเขามีการ
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จัดข้าวของให้เป็นระเบียบ ถ้าเรา

มาจดับ้านเราให้เป็นระเบียบ เราก็

จะมีความสุขอยู่กับบ้านของเรา 

เราก็ไม่ต้องออกไปนอกบ้าน 

ถ้าเราจัดบ้านเสร็จแล้วยัง

ไม่รู้จะท�าอะไร ก็ให้มาฟังเทศน์ 

ฟังธรรมก็ได้ หาหนังสือธรรมะ

มาเปิดอ่านก็ได้ หรือถ้าเราอยาก 

จะปฏิบัติธรรมก็นั่งสมาธิไปก็ได้  

ฝึกเจริญสต ิพทุโธๆ ไป อย่าปล่อย 

ให้ใจคดิเร่ืองราวต่างๆ เพราะคดิ 

แล้วก็จะเกิดอารมณ์เกิดความ 

อยากต่างๆ ขึ้นมา พอเกดิความ 

อยากก็ต้องเดือดร้อนไปท�าตาม

ความอยาก ท�าตามความอยากก็

ต้องใช้เงินใช้ทองท�ากัน เงินทอง 

ก็จะร่อยหรอไปเรื่อยๆ พอเงิน 

หมดก็ต้องเดือดร้อน ต้องไปกู้ 

หนี้ยืมสินถ้าหาเองไม่ได้ หรือ 

ไม่เช่นนัน้กต้็องไปลกัขโมย ไปท�า 

บาปท�ากรรม เพราะเราไม่รูจั้กวิธี 

ใช้เวลาของเราใช้เงินทองของเรา 

ให้เกดิประโยชน์ ถ้าเราใช้เงินทอง 

ตามความอยากนี้ มีเท่าไหร่ก็ไม่ 

พอใช้ เพราะเห็นอะไรกอ็ยากได้ 

ไปหมด เหน็รองเท้า เห็นเส้ือผ้า 

เห็นกระเป๋า เห็นของเล่น เห็น

โทรศัพท์มือถือ เห็นอะไรจิปาถะ

ก็อยากได้ไปหมด ท้ังๆ ที่ได้มา 

แล้วมันก็ไม่ได้ท�าให้เราดีข้ึนแต่ 

อย่างใด ไม่ได้ท�าให้เรารวยข้ึน 

แต่กลับท�าให้เราจนลงไปเร่ือยๆ 

ดังนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่อง 

ของการใช้เงิน อย่าไปใช้ตาม 

ความอยาก ให้ ใช้ตามความ

จ�าเป็น ถ้าเราอยากจะได้อะไร 

ก็ให้ถามว่าถ้าไม่ได้มาแล้ว

จะตายหรือไม ่  ถ ้าไม ่ตายก็ 

แสดงว่าไม่จ�าเป็น ก็อย่าไปซ้ือ  

เก็บเงินไว้ดีกว่า เพราะเวลา

เกิดจะต้องซื้ออะไรท่ีจ�าเป็นจะ 

ได้มีเงินซ้ือ ไม่ต้องไปขอยืมเงิน 

หรือไปขอทานจากผู้อื่น ถ้าเรา 

รู้จักควบคุมการใช้เงิน ไม่ใช้ตาม

ความอยาก เราจะเป็นเศรษฐี 

ข้ึนมาได้อย่างรวดเร็ว พวกเราท่ี 

ไม่ได้เป็นเศรษฐีกันก็เพราะว่า 
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หยุดใช้เงินไม่เป็น ใช้เงินเก่งแต่

หาเงินไม่เก่ง ถ้าเรารู้จักควบคุม

การใช้จ่ายเงินทอง ชวีิตของเรานี้ 

จะไม่เดือดร้อน จะมีเงินทอง 

ไว้จับจ่ายใช้สอยกับส่ิงที่จ�าเป็น

เสมอ แล้วก็จะมีเงินทองเหลือ

มาท�าบุญ

นี่ คื อ ส่ิง ท่ี พ ร ะ พุ ท ธ เ จ ้ า

และพระอริยสงฆ์สาวกท่านได้

ประพฤติได้ปฏิบัติมาจนท่านม ี

ที่พึ่งทางใจ ที่พึ่งทางใจเกิดจาก

การกระท�า ๓ ประการ คอื ท�าบญุ 

ละบาป แล้วก็ก�าจัดความอยาก

ต่างๆ ด้วยการไม่ท�าตามความ

อยาก อยากไปเท่ียวก็เปลี่ยนใจ

อยู่บ้านดีกว่า อยู่บ้านแล้วมานั่ง

สมาธิท�าใจให้สงบ จะได้ความสุข

มากกว่าออกไปเท่ียวนอกบ้าน  

การท�าตามความอยากนี้ไม่เรียกว่า 

เป็นการช�าระจิตใจ แต่เป็นการ

ท�าให้จิตใจสกปรกมากข้ึน ส่ิงท่ี

ท�าให้จิตใจของเราสกปรกก็คือ 

ความโลภ ความอยาก ความโกรธ  

ความหลง พอใจสกปรกก็ท�า 

ให้ ใจคิดไม่ดี พูดไม่ดี ท�าไม่ดี  

พอคดิไม่ด ีพดูไม่ด ีท�าไม่ด ีใจกม็ี

แต่ความทุกข์ แต่ถ้าใจได้รับการ

ช�าระอยูเ่ร่ือยๆ ด้วยการฝืน ไม่ท�า

ตามความอยากต่างๆ เวลาอยาก

จะท�าอะไรก็ไม่ท�า ความอยาก 

ก็จะน้อยลงไป และเวลาท�าใจ 

ให้สงบ ความอยาก ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ก็จะสงบ 

ตัวลงไป เหลือแต่ความสะอาด 

ของใจ

เหมือนกับน�้า สมัยก่อนนี้

เวลาเขาจะใช้น�้า เขาจะต้องไป

ตักน�้าจากในแม่น�้า ซึ่งแม่น�้านี้น�้า 

ไม่สะอาด ก่อนจะใช้น�า้ได้ เขาต้อง 

ใช้สารส้มแกว่งมนัก่อน พอแกว่ง

สารส้มแล้วส่ิงสกปรกก็จะตก

ตะกอนแยกออกจากน�้า ท�าให้
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น�้าท่ีขุ่นนั้นใสข้ึนมา จิตใจของ 

พวกเราทุกวันน้ีก็ขุ ่นมัวด้วย

ความโลภ ความโกรธ ความหลง  

ความอยากต่างๆ แต่พอเรา

เอาสารส ้มคือการน่ังสมาธิ 

การเจริญสติ บริกรรมพุทโธ 

พุทโธ น้ีมาแกว ่งในใจเรา 

เดี๋ยวไม่นานกิเลสตัณหาความ 

โลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะ 

ตกตะกอนแยกออกจากใจ  

ท�าให้ ใจน้ีใสสะอาด บริสุทธิ์  

มคีวามสขุ ใจยิ่งสะอาดเท่าไหร่ 

ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้น 

นี่แหละความสุขที่แท้จริง  

อยู่ที่ความสะอาดของใจ ไม่ได้ 

อยู ่ที่ความร�่ารวย มีข้าวของ 

เงินทอง มสีิง่น้ันส่ิงน้ี มบีคุคลน้ัน 

มบีคุคลน้ี พวกเรามกีนัหมดแล้ว 

แล้ววิเศษไหม ใจของเรามีความ

สุขไหม หรือกลับวุ่นวายมากขึ้น 

มีอะไรก็ต้องวุ่นวายกับส่ิงท่ีเรามี 

มีลูกก็ต้องวุ่นวายกับลูก มีสามี

มีภรรยาก็ต้องวุ่นวายกับสามีกับ

ภรรยา มีทรัพย์สมบัติข้าวของ

เงินทองก็ต้องวุน่วายไปกบัทรัพย์

สมบัติข้าวของเงินทอง สู้ ไม่มี 

ดกีว่า อยูเ่ฉยๆ ท�าใจให้สงบ ท�าให้ 

กิ เลสตัณหาตกตะกอนลงไป 

ดกีว่า วิธีแยกตะกอนออกจากน�า้ 

คือใช้ปัญญาคอยสอนใจเตือนใจ

ว่าอย่าท�าตามความอยาก อย่าท�า 

ตามความโลภ ความโกรธ ความ 

หลง เพราะจะท�าให้ ใจขุ ่นมัว  

พอเรามีปัญญา เราก็จะแยกใจ

ของเราให้ออกจากตะกอนท่ีท�า 

ให้จิตใจเราขุ่นมัวได้ พอปัญญา

ก�าจัดตะกอนแยกใจออกจาก 

กิเลสตัณหาได้หมดแล้ว ใจก็จะ 

สะอาดบริสุทธ์ิไปตลอด มีความ 

สุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ถึงแม้ 

ร่างกายนีต้ายไป ใจกย็งัมคีวามสุข 

ต่อไป เพราะใจไม่มวีนัตาย ไม่ตาย

ตามร่างกายนั่นเอง ความสะอาด 
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บริสุทธ์ิของใจนี้ ท่ี เราเ รียกว ่า 

นิพพาน พระนิพพานก็คือ 

ความสะอาดบริสุทธิ์ของใจ  

ใ จ ท่ี ป ร า ศ จ า ก กิ เ ล ส ตั ณ ห า  

ความโลภ ความโกรธ ความอยาก 

ต่างๆ นี่คือใจของพระพุทธเจ้า 

ใจของพระอริยสงฆ์สาวกท้ังหลาย 

เป็นแบบนี้  ถ ้ าพวกเรา เอา

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  

มาเป็นแบบเป็นฉบับแล้วปฏิบัติ

ตามได้ ต่อไปใจของพวกเรานี ้

จะมีแต่ความสุขไปตลอด จะไม่มี 

ความทุกข์ พอร่างกายนี้ตายไป  

เราก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอนัใหม่

ถ้าใจเราสะอาดบริสุทธ์ิ เราไม่ต้อง

กลับมาแก่ มาเจ็บ มาตายใหม่ 

เหมือนอย่างที่เราเป็นกันอยู่นี้ 
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ธรรมะในศาลา 

วิธีทดแทนบุญคุณ
ต่อบิดามารดา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

วันนี้ เป็นวันพุธท่ี ๑๒ สิงหาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นวันส�าคัญของ

พวกเราทุกคนเพราะเป็นวันแม่แห่งชาติ 

เป็นวันท่ีพวกเราจะมานอบน้อมคารวะ

ต่อผู้มีพระคุณท่ีสูงสุดของพวกเราก็คือ

บิดาและมารดา เพราะบิดามารดาเป็น 

ผู้ให้ชีวิตให้ร่างกายนี้กับพวกเรา ถ้าเรา 

ไม่มีบิดามารดา เราจะไม่มีร่างกายอันนี ้ 

เมือ่เราไม่มร่ีางกายอนันี ้เราจะไม่สามารถ 

ท�าอะไรต่างๆ ที่เราก�าลังท�ากันอยู่ใน

ปัจจุบันนี้ได้
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พระคุณของบิดามารดาจึง

เป็นบุญคุณท่ีล้นฟ้าท่ีพวกเรานี ้

ไม่สามารถจะทดแทนได้ ต่อให ้

เราเล้ียงดูบิดามารดาอย่างด ี

ที่สุด อุ้มท่านแบกท่านไว้บนบ่า 

บนไหล่ ให้ท่านอจุจาระปัสสาวะ 

รดใส่ตัวเรา เราก็ยังไม่สามารถ 

ที่ จ ะทดแทนบุญคุณที่ บิดา

ม า ร ด า ใ ห ้ กั บ พ ว ก เ ร า ไ ด ้ 

นอกจากการจะท�าให้ท่านได้

เป็นพระอริยบุคคลเท่าน้ันถึง

จะสามารถทดแทนบญุคณุของ

ท่านได้

การเป็นพระอริยบุคคล เช่น 

การเป็นพระโสดาบัน จะท�าให้

พ่อแม่ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบาย 

อีกต่อไป ต่อให้เคยท�าบาปท�า 

กรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตาม  

พระโสดาบันนี้จะไม่ไปเกิดใน

อบายอกีต่อไป และเหลอืภพชาติ

ท่ีจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์

อีกไม่เกิน ๗ ชาติเป็นอย่างมาก 

ก็จะบรรลุถึงพระนิพพานเป็น

พระอรหันต์ ยุติการเกิด แก่ เจ็บ 

ตาย ที่เป็นกองทุกข์อันใหญ่โต 

ท่ีพวกเราต ้องแบกกันมาซ่ึง 

นับไม่ได้ว่ามากน้อยเพียงไรแล้ว

ถ้าอยากจะรู ้จ�านวนภพ

ชาตขิองพวกเราน้ีว่ามมีากน้อย 

เพียงไร พระพุทธเจ้าทรงยก

ตัวอย่างให้เราเปรียบเทียบดู  

ตอนที่เราเกิดมาน้ี เราต้อง 

ร้องห่มร้องไห้กับความทุกข์

ต่างๆ ถ้าเราสะสมน�้าตาที่เรา

หล่ังออกมารวมกันเอาไว้ ใน 

ทุกภพทุกชาติ มันจะมีมาก

ยิ่งกว่าน�้าในมหาสมุทรเสียอีก  

คดิดก็ูแล้วกันว่าเราต้องมาเกิด  

แก่ เจ็บ ตาย กันก่ีครั้งถึงจะ 
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สามารถหล่ังน�า้ตาให้ได้มากกว่า 

น�้าในมหาสมุทร น่ันแหละคือ

ความทุกข์ของพวกเรา แล้ว

จะเป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ถ้าเรา 

ไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา  

ไม่ได้มาศกึษาพระธรรมค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า แล้วน้อมน�า

เอาค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

ไปปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระ 

อริยบุคคลขั้นต่างๆ

ถ้าเราบรรลุ เป็นพระอริย 

บุคคลได้แล้ว การที่จะสอนให ้

ผู ้อื่น เช ่น บิดามารดา ก็จะ

ไม่ใช่ของยากเย็นอะไร ฉันใด 

พระพุทธเจ้าของพวกเราก็เป็น

อย่างนั้น พระพุทธเจ้าพอได้

ตรัสรู้แล้ว เป็นพระอรหันตสัมมา 

สัมพทุธเจ้าแล้ว พระองค์สามารถ 

ส่ังสอนผู้อื่นให้เป็นพระโสดาบัน  

เป็นพระสกิทาคามี เป็นพระ

อนาคามี และเป็นพระอรหันต์  

ไดอ้ย่างง่ายดาย พระองค์ทดแทน

พระคณุแก่พระพุทธมารดาท่ีทรง

ให้ก�าเนิดแก่พระองค์ แม้จะทรง

เสด็จสวรรคตไป ๗ วันหลังจาก

ที่ได้ทรงประสูติเจ้าชายสทิธัตถะ 

ออกมา หลงัจากเจ้าชายสิทธัตถะ 

ได้ตรัสรู ้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว  

ทรงร�าลกึถึงพระคณุของพระพุทธ 

มารดาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทรงเลีย้งดู 

แต่ทรงให้ก�าเนิด ทรงให้ร่างกาย 

ท่ีท�าให้พระองค์สามารถน�าเอา

ไปปฏิบัติธรรมจนได้ตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ ้า ข้ึนมา พระองค์

จึงได ้ทรงส ่งกระแสจิตไปบน

สวรรค์ ไปหาพระพุทธมารดา 

เมื่อพบแล้วก็ทรงแสดงธรรมให้

พระพุทธมารดาอยู ่ ๑ พรรษา 

แล้วก็ท�าให้พระพุทธมารดาได้

บรรลุเป็นพระโสดาบัน ไม่ต้อง 

กลับไปเกิดในอบายอีกต่อไป  

นี่คือการทดแทนบุญคุณของ

บิดามารดาให้หมดไปได้เลย 

เพราะถ้าบิดามารดายังไม่ได้เป็น 

พระโสดาบัน บิดามารดาก็ยังจะ

ต้องกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย  

ในภพน้อยภพใหญ่อีกต่อไป
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นี่แหละคือความวิเศษของ

พระพุทธศาสนาท่ีไม่มีศาสนาใด 

ท่ี ไม ่มีค� าสอนใดในโลกนี้ จะ

สามารถกระท�าได ้  คือท�าให ้ 

สัตว์โลกอย่างพวกเราท้ังหลาย

ได้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการ

เกิด แก่ เจ็บ ตายได้ พระคุณ

ของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  

จึงยิ่งใหญ่กว่าสูงกว่าพระคณุของ

บิดามารดา แต่ท่านกบ็อกว่าเวลา

ท่ีเราได้ตอบแทนบุญคณุของบดิา

มารดานั้นเท่ากับได้ตอบแทน 

บุญคุณของพระอรหันต์ ท�าบุญ

กับบิดามารดานี้ ท่านเปรียบว่า 

ได้ท�าบุญกับพระอรหันต์ ได้บุญ 

ได้อานิสงส์เท่ากัน และในทาง

ตรงกันข้าม ถ้าเกิดไปฆ่าบิดา

มารดา ก็เหมือนกับการไปฆ่า

พระอรหันต์ โทษของการฆ่าบิดา 

มารดา ฆ่าพระอรหันต์ นี้เป็น 

โทษท่ีร้ายแรงที่สุด เรียกว่าเป็น 

อนันตริยกรรม เป็นบาปที่หนัก

ที่สุด ถ้าเปรียบเทียบกับสมัย

ปัจจุบันนี้ก็เท่ากับโทษประหาร

ชีวิต

นี่คือคุณค ่ าของบุคคลท่ี 

ต่างกัน ถ้าเราฆ่าคนท่ีไม่ใช่บิดา 

มารดาของเรา โทษจะไม่เท่ากัน  

โทษน้อยกว่า ถ ้าเราฆ่าสัตว ์
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เดรัจฉาน โทษก็น้อยกว่าลงไป  

โทษจะเกิดข้ึนมากน้อยข้ึนอยู่

ที่บุญคุณของบุคคลที่เราฆ่า  

ถ้าบุคคลที่เราฆ่าเป็นบุคคลที ่

มีคุณมีประโยชน์มาก โทษจะ 

เกิดมาก บาปก็จะหนัก ถ้าฆ่า

บุคคลหรือเดรัจฉานที่มีคุณ

น้อยมปีระโยชน์น้อย บาปก็น้อย 

แต ่ ก็ยังมีบาปอยู ่  ทางที่ดี ก็ 

ไม่ควรฆ่าเลย แต่นี่ เพียงพูด

เปรียบเทียบให ้ รู ้ ให ้พึง สังวร

อย่างมากว่าเราต้องเคารพบิดา

มารดาของเราเสมอ ต้องอดทน

อดกลั้นเวลาที่ เราอยู ่ต ่อหน้า

บิดามารดา ขอให้ถือว่าเหมือน

อยู ่กับหน้าพระอรหันต์ เวลา

ท่านพูดอะไร ท่านสอนอะไร 

ขอให้ถือว่าพระอรหันต์ก�าลัง 

ส่ังสอนเรา เพราะส่ิงท่ีบดิามารดา 

ส่ังสอนพวกเรานี้เป็นส่ิงท่ีมีคุณ 

มปีระโยชน์กบัพวกเรา เวลาพ่อแม่ 

สั่งสอน เราห้ามเถียงห้ามโต้แย้ง  

ถึงแม้ว่าส่ิงที่ท่านพูดอาจจะไม่ 

ถูกก็ได้ แต่ไม่ใช่หน้าท่ีของเรา

ท่ีจะไปโต้แย้ง เหมือนญาติโยม

ตอนนี้ฟังเทศน์อยู่ ไม่ใช่หน้าท่ี

ของญาติโยมจะมาโต้แย ้งว ่า 

พูดผิดหรือพูดถูก เราฟังแล้ว

เราเอาไปพิจารณาดู ถ้าไม่ถูก 

ก็ไม่ต้องท�าตาม ก็เท่านั้นเอง  

ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย ถ้าถูก 

ก็น�าเอาไปท�าตาม

ดังนั้นขอให ้ เราพยายาม

ร�าลึกถึงพระคุณของบิดามารดา

อยู ่ เ ร่ือยๆ เพ่ือที่ เราจะได้ท�า

หน้าท่ีของลกูอย่างถูกต้อง หน้าที่

ของลูกจะต้องปฏิบัติต่อบิดา

มารดามีอะไรบ้าง ๑. ต้องให้ 

ความเคารพนับถือ ยกย่อง 

สรรเสริญ บิดามารดา ไม่ด่า 

ไม่ว่าบิดามารดาโดยเด็ดขาด  

ไม่ว่าท่านจะพูดหรือท�าอะไร 

ที่ไม่ถูกหรือถูกก็ตาม ๒. ต้อง 

เช่ือฟังค�าส่ังค�าสอนของพ่อ

แม่เสมอ ถ้าเป็นค�าสอนที่ผิด 

ไม ่ ถูก ไม ่ต ้องท�าตามก็ ได ้  

แต่ไม ่ต ้องไปเถียง ไม ่ต ้อง
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ไปว่าพ่อแม่สอนผิด บางคร้ัง 

พ่อแม่ก็อาจจะมีความรู้ไม่มาก 

พอท่ีจะสอนทุกส่ิงทุกอย่างให้

ถูกต้องได้ แต่ถ้าเรารู ้ว ่าผิดก็

ไม่ต ้องท�าตามก็ได้ ๓. ต้อง

ทดแทนบุญคุณให้แก่พ่อแม่ 

เวลาพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือ

ชราภาพ ก็ต้องเป็นหน้าท่ีของ

เราจะต้องดูแลเลี้ยงดูท่านไป

จนวันตาย ตายไปแล้วก็ต ้อง

ท�าพิธีจัดงานศพให้สมเกียรติ  

แล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ 

พ่อแม่ไปอีก ทุกครั้งท่ีเราร�าลึก 

ถึงพ่อแม่ก็ท�าบุญอุทิศไปให้ท่าน  

นี่คือการตอบแทนบุญคุณได ้

ในระดับหนึ่งของลูกท่ีเรียกว่า

ลูกกตัญญเูป็นอย่างนี้ การแสดง

ไมตรีจิต ความเมตตา ความเคารพ 

ต่อบิดามารดา ควรกระท�าอยู ่

อย่างเนืองๆ ควรกระท�าอยู่อย่าง

สม�่าเสมอ แล้วบิดามารดาจะ

มีความสุข แล้วเราเองก็จะมี

ความสุข ใครเห็นเขาก็จะยกย่อง

สรรเสริญว่าเราเป็นคนมีความ

กตัญญูกตเวที
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ธรรมะในศาลา 

มงคลของชีวิต
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ท่านท้ังหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเสริม 

ความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการกระท�า 

ส่ิงท่ีเป็นมงคลตามท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงสอน

ไว้ในมงคล ๓๘ ประการ ถ้าพวกเราสามารถ

ปฏิบัติตามได้ครบทั้ง ๓๘ ข้อ พวกเราจะไป 

ถึงพระนพิพานกนัอย่างแน่นอน แต่ก่อนท่ีเรา 

จะถึงนิพพาน ก่อนท่ีเราจะสามารถท�ามงคล

ท้ัง ๓๘ ข้อให้ได้ครบถ้วน เราต้องเร่ิมท�า 

ทีละข้อสองข้อไป เรากจ็ะก้าวหน้าข้ึนไปตาม 

ล�าดับ ทางสู่พระนิพพานนี้ก็จะผ่านสวรรค ์

ชั้นต่างๆ สวรรค์ชั้นเทพ สวรรค์ชั้นพรหม  

สวรรค์ชั้นพระอริยเจ ้า ไปจนถึงสวรรค์ 

พระนพิพาน ท่ีเป็นสวรรค์ชัน้สูงสุดซ่ึงเกดิจาก 

การกระท�าที่เป็นมงคลทั้ง ๓๘ ประการ
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มงคลน้ีคอือะไร มงคล ก็คอื 

ความร่มเย็นเป็นสุข อายุมั่น

ขวญัยืน มคีวามสขุกายสบายใจ 

ปราศจากทุกข ์ภัยอันตราย 

ทั้งหลาย น่ีคือความหมายของ

ความเป็นสิริมงคล ถ้าพวกเรา

อยากจะได้ความเป็นสิริมงคล 

เราต้องสร้างเหตุท่ีท�าให้เกิดผล 

เหตุ ท่ีจะท�าให ้ เกิดความเป็น 

สิริมงคลก็คือการกระท�ามงคล

ท้ัง ๓๘ ข้อ ในวันนี้จะฝากไว้  

๓ ข้อแรก คือ อะเสวะนา จะ  

พ า ล า นั ง  ปั ณ ฑิ ต า นั ญ จ ะ  

เสวะนา ปูชา จะ ปูชะนียานัง 

เอตัมมงัคะละมตุตะมงั ข้อที ่๑.  

คือการไม่คบคนพาลคนไม่ดี 

เป็นมิตร ๒. การคบบัณฑิตคนดี 

เป็นมิตร ๓. การบูชาบุคคลท่ี

สมควรแก่การบูชา นี่คือส่ิงท่ี

พวกเราควรจะหัดท�ากันให้ ได้ 

ถ้าท�าได้แล้วจะได้รับมงคลสาม

ข้อแรกไป

ข้อที่ ๑. ไม่ให้คบคนพาล

คนไม่ดี อะไรคือคนพาลคนไม่ดี  

คือ คนที่ไม่รักษาศีล คนที่ไม่

ท�าบุญท�าทาน คนท่ีไม่เข้าวัด 

ไม่ศึกษาพระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ ้า  เป็นคนท่ีชอบ

ท�าบาป ชอบฆ่าสัตว ์ตัดชีวิต  

ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี  

พดูปด เสพสุรายาเมา เล่นการพนนั  

เท่ียวกลางคืน คบคนพาลคบ

คนไม่ดีเป็นมิตร และมีความ

เกียจคร ้ าน นี่คือ สัญลักษณ ์

ของคนพาล คนพาลก็คือคนโง่ 

คนไม่ฉลาด คนท่ีไม่รู้ว่าอะไรดี

อะไรชั่ว ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ 

ไม่รู้จักนรกสวรรค์ ถ้าเราไปคบ

กับคนโง่ คบกับคนพาล เขาก็ 

ชวนเราไปในทางที่ไม่ดี เขาชอบ

เล่นการพนัน เขาก็จะชวนเรา
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ไปเล่นการพนัน ชอบดื่มสุรา 

ยาเมาก็จะชวนไปดื่ม ชอบเท่ียว 

ก็จะชวนไปเที่ยว ชอบความ

เกี ยจคร ้ านก็ จ ะชวนให ้ เ ร า

เกียจคร้านไปกับเขา การกระท�า

เหล่านี้ ไม่ได้น�ามาซ่ึงความสุข

ความเจริญ ไม่ได้น�ามาซ่ึงลาภ 

ยศ สรรเสริญ สุข แต่อย่างใด  

ดังนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงบุคคล

เหล่านี้ ถ้าเรารู้ว่าเขาชอบเล่น 

การพนนั ชอบท�าบาป ชอบเสพสุรา 

ยาเมา อย่าเข้าใกล้ถ้าไม่จ�าเป็น

ข้อที ่๒. ให้คบบณัฑิต ให้คบ 

คนฉลาดคนดี เพราะคนดีคน

ฉลาดเขาจะดึงเราไปในทางที่

ดีที่ฉลาด บัณฑิตที่สูงสุดก็คือ 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

ถ้าเราเข้าพบกับพระพุทธเจ้าได้ 

เข้าพบกับพระอริยสงฆ์สาวกได้  

เข้าพบกับพระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าได้ เราจะได้รับแต่

ส่ิงดีๆ ท่ีจะน�าพาชีวิตของเราให้

ไปพบกับความสุขความเจริญ 

ให้เราอยู่ห่างไกลจากความทุกข์

ความวุ ่นวายใจต ่างๆ ความ

เส่ือมเสียต่างๆ บัณฑิตคนด ี

คือพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์

สาวก รองลงมาก็คือพระภิกษุ

ที่เคร่งครัดในธรรมวินัย แล้ว 

รองลงมาก็คนธรรมดาสามญัที่

มศีลีมสัีตย์ คอือย่างน้อยก็ต้อง 

มศีลี ๕ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์  

ไม่ประพฤตผิดิประเวณี ไม่พูดปด 

ไม่เสพสุรายาเมา ไม่เล่นการพนนั 

ไม่เท่ียวกลางคืน ไม่คบคนไม่ดี

เป็นมิตร ไม่มีความเกียจคร้าน  

มีแต่ความขยันหมั่นเพียร 

บัณฑิตและคนพาลนี้ ยั ง 

แบ่งเป็น ๒ พวก จ�าพวกภายนอก 

กั บจ� าพวกภาย ใน  จ� าพวก

ภายนอก คอื พวกคนต่างๆ ท่ีเรา 

คบค้าสมาคมด้วย ในท่ีบ้านก็ดี  

ในท่ีโรงเรียนก็ดี ท่ีท�างานก็ดี 

บุคคลเหล่านี้เราเรียกว่าบัณฑิต

ภายนอก คนพาลภายนอก แต่เรา

ยังมีบัณฑิตภายในและคนพาล
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ภายในอีกด้วย คือคนพาลและ

บัณฑิตท่ีมีอยู ่ ในใจเรานี่แหละ 

ได้แก่ความคิดต่างๆ ของเรานี้ 

ถ้าคิดไปในทางบาป แสดงว่าเรา

ก�าลังมีคนพาลเป็นมิตร ถ้าเรา

คิดไปในทางบุญก็แสดงว่าเรามี

บัณฑิตเป็นมิตร ดังนั้นเราต้อง

พยายามท�าลายคนพาลที่มีอยู่ใน

ใจของเราอยู่ในตัวของเรา และ

พยายามสร้างบัณฑิตที่ไม่มีอยู ่ 

ในใจของเราให้เกิดขึ้น

วิธีที่จะท�าลายคนพาลและ

สร้างบัณฑิตกค็อืเราต้องควบคมุ

ใจของเรา ต้องรู้จักควบคุมความ

คิดของเรา เวลาใจของเราคิดไป

ในทางที่ไม่ดี คิดไปในทางของ 

คนพาล เราต้องยับยั้ง ต้องหยุด  

วิธียับยั้ งวิธีหยุดก็คือต ้องใช  ้

สติ ใช้ค�าบริกรรมพุทโธ พุทโธ 

หรือใช ้การสวดมนต์ หรือใช ้

ปัญญาค�าสอนของพระพุทธเจ้า

ท่ีสอนให้เราอย่าคบคนพาล ให้

คบบัณฑิต พอคนพาลโผล่ขึ้นมา  

พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องหยุด 

อย่าไปท�าตาม เราก็ต้องยับยั้ง 

ถ้าเราหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้พุทโธ

ช่วย ท่องพุทโธๆ ไปเรือ่ยๆ เดีย๋ว

ความอยากความคิดเหล่านั้น 

ที่ไม่ดีก็จะหายไป 

ถ้าเราไม่มีบัณฑิตอยู่ในตัว

ของเรา เราก็ต้องไปหาบัณฑิต

ข ้างนอก คือไปหาพระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ ไปฟังเทศน์

ฟังธรรม ฟังค�าสอนวิธีท่ีจะให้ 

ตัวเราเป็นบัณฑิตนั้นท�าอย่างไร  

เมื่อเราได้รับค�าสอนมาแล้ว เราก็ 

น�าเอามาสร้างบัณฑิต วิธีสร้าง

บัณฑิตก็คือการสร้างสติ บัณฑิต

นีต้้องมสีตเิป็นผูน้�า ถ้าไม่มสีตจิะ

ไม่สามารถน�าความคิดที่ดีต่างๆ  

ออกมาได้ จะถูกความคิดที่ไม่ดี 

ต่างๆ ออกมาแทน แต่ถ้าเรามสีติ  

เราจะสามารถยับยั้งความคิด 

ไม่ดีท่ีโผล่ออกมา แล้วความคิด 

ท่ีดีท่ียังไม่โผล่ข้ึนมา เราก็ใช้

การศึกษาพระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าอยู่เร่ือยๆ หมั่นฟัง
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เทศน์ฟังธรรมอยู ่เร่ือยๆ แล้ว

ความคิดท่ีดีต่างๆ จะฝังเข้ามา

ในใจของเรา แล้วต่อไปใจของ

เราก็จะคิดไปในทางท่ีดี เราก็จะ

มีบัณฑิตภายในเป็นมิตร เราจะ

ไม่มีคนพาลภายในเป็นมิตร 

ร ะ ห ว ่ า ง บั ณ ฑิ ต กั บ ค น

พาลภายใน กับบัณฑิตกับคน

พาลภายนอก อย่างไหนจะร้าย

แรงกว่ากัน อันตรายกว่ากัน  

ก็คือบัณฑิตภายในและคนพาล 

ภายในนี่ เอง  ถึงแม ้จะไม ่มี

บัณฑิตหรือคนพาลภายนอก 

เรายังสามารถท่ีจะสร้างคนพาล

หรือ บัณฑิตภายใน ข้ึนมาได ้  

ดังนั้นเราต ้องระมัดระวังให ้

มากคือคนพาลภายใน อย ่า

ปล ่อยให ้ เกิด ข้ึนมา เวลามี 

ความคิดไม่ดีนี้ ต้องรีบท�าลาย

ด้วยสตด้ิวยปัญญาทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงสอน ส่วนความคิดท่ีดีเรา

ก็พยายามปลุกข้ึนมา ความคิด

ท่ีดีก็มีหลายอย่างด้วยกัน เช่น  

คิดท�าบุญ ไม่คดิท�าบาป คดิก�าจดั

กเิลสตณัหาความโลภ ความโกรธ 

ความหลงต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของ

เราให้หมดไป

นี่คือเ ร่ืองของการไม ่คบ 

คนพาล การคบบัณฑิต ท่ีจะท�าให้ 

เกดิเป็นมงคลแก่เรา พระพุทธเจ้า 

บอกว่าถ้าเราไม่สามารถหาคนดี 

หาบณัฑิตคบได้ ก็สู้อยู่คนเดยีว 

ดีกว่า อย่างน้อยก็ไม่ขาดทุน  

ไม่ก�าไร ถ้าอยู่กับคนพาลแล้ว

เดี๋ยวเขาจะดึงเราไปท�าในส่ิงที่

จะเกิดความเสียหายข้ึนมา นีค่อื 

เรื่องของมงคลสองข้อแรก คือ

การไม่คบคนพาลและการคบ

บัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่ง

ข้อที่ ๓. คือการบูชาบุคคล

ที่สมควรแก่การบูชา บุคคลท่ี

สมควรแก่การบูชาก็คือบุคคล 

ท่ีมีพระคุณกับพวกเรานั่นเอง 

ผู้ ใดท่ีมีพระคุณกับเรา เราควร 

จะให้ความเคารพนับถือยกย่อง 

สรรเสริญ ไม่ควรท่ีจะทอดท้ิง 

ไม่ให้ความเคารพ ไม่ควรดูถูก
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ดแูคลนดหูมิ่นผูท้ีม่พีระคณุกบัเรา  

เพราะผู้ที่มีพระคุณนี้เขาท�าแต่

คุณท�าแต่ประโยชน์ให้กับเรา  

เช่น บิดามารดาของเรา เป็นต้น 

ดังนั้นเราต้องรู ้จักบูชาบุคคล

ท่ีสมควรแก่การบูชา คือบิดา

มารดาของพวกเรา และส�าคัญ

กว่าบิดามารดาของพวกเราก็คือ  

การบูชาพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ เพราะการบูชาพระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ นี้จะท�าให้เรา

ดีถึงขั้นสูงสุดเลย คือจะท�าให้เรา

ได้ไปเป็นพระอรหันต์ ท�าให้เรา

ไม่ต้องกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

อีกต่อไป

การบชูาพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ น้ันบูชาด้วยอะไร  

ก็บูชาด้วยการปฏิบัติบูชา ด้วย

การศึกษาพระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ ้าแล ้วก็น�าเอาไป

ปฏิบัติตามค�าสอน พระพุทธเจ้า

สอนให้เราท�าบุญ ละบาป ช�าระใจ 

ให้สะอาดบริสุทธ์ิ ถ้าเราปฏิบัติ

ตามได้ เราจะได้มงคลอันสูงสุด

ก็คือจะได ้ ไปถึงพระนิพพาน  

ไปสู่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด

อีกต่อไป เมื่อไม่มีการเวียนว่าย

ตายเกิดก็จะไม่มีความทุกข์ จะมี

แต่ความสุขเพียงอย่างเดียว

นีค่อืเร่ืองของการสร้างมงคล

ให้แก่ชีวิตของเราสามประการ 

คือ ๑. ไม่คบคนพาล ๒. คบ

บัณฑิต ๓. บูชาบุคคลท่ีพึงต่อ

การบูชา ถ้าพวกเราสามารถท�า

สามข้อนี้ได้ ชีวิตของเราจะมีแต่

ความสุขและความเจริญตามมา

อย่างแน่นอน
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ธรรมะในศาลา 

วิธีสรา้งความสุข
ความเจรญิ

ที่แท้จรงิ
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ท่านท้ังหลายได้ตัง้ใจมาวดัเพือ่

มาสร้างความสุขสร้างความเจริญ

ท่ีแท้จริง ความสุขความเจริญนี้  

มีอยู ่สองแบบด้วยกัน คือ แบบ

ถาวร และแบบชั่วคราว 



46

ความสุขความเจริญทีถ่าวรนี้

เป็นของจริง เพราะจะไม่มวีนัหาย

ไม่มวีนัหมดไป แต่ความสุขความ

เจริญท่ีมีเจริญแล้วเส่ือมหมดไป 

ไม่ถือว่าเป็นความสุขความเจริญ

ท่ีแท้จริง เช่น ความสุขความเจริญ 

ทางลาภ ยศ สรรเสริญ ทางรูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ความสุข 

เหล่านี้เป็นความสุขท่ีไม่ยั่งยืน  

ได้มาแล้วก็หมดไป แม้แต่โลกนี้

ท่ีเราอาศัยกันอยู่ สักวันหนึ่งมัน

ก็จะต้องหมดสภาพไป มันหมด 

ก�าลังที่จะหมุน หรือดวงอาทิตย์

ทีเ่ราอาศัยอยูก่อ็าจจะหมดไฟไป  

แสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็จะ

หมดไป ความร้อนของดวงอาทิตย์ 

ก็จะหมดไป โลกนี้ก็จะกลาย 

เป็นโลกน�้าแข็ง มนุษย์เราก็จะไม่

สามารถอยู่กันต่อไปได้ ก็ต้อง 

ไปอยู ่โลกใหม่ ไปอยู ่โลกที่ม ี

ดวงอาทติย์ หรือโลกท่ียงัสามารถ

รองรับชีวิตของมนุษย์ของสัตว ์

เดรัจฉานได้ พวกเราก็โยกย้าย 

อพยพกันไป ซึ่งโยกย้ายมาไม่รู้

กี่โลกแล้ว

พวกเรามีวาสนาท่ีได้มาพบ 

กบัผูท่ี้พบกบัความสุขความเจริญ 

ท่ีแท้จริงก็คือพระพุทธเจ้า ท่ีเรา 

กราบไหว้บูชากันจนถึงทุกวันนี้ 

ก็ เพราะว ่าท ่านเป็นคนเดียว 

ในโลกนี้ที่ค้นพบความสุขความ

เจ ริญ ท่ีแท ้ จ ริงที่ ถ าวร ท่ีจะมี

อยู ่กับพวกเราไปตลอด แล้ว 
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ท่านก็สอนพวกเราให้มาสร้าง

ความสุขความเจริญท่ีแท้จริง  

ท่ีถาวรกันด้วยการปฏิบัติตาม

ค�าสอนของท่าน ท่านสอนให้เรา

สละทรัพย์สมบัติท่ีเป็นสมบัติ

ปลอมไปเพื่อแลกเอาสมบัติจริง 

สมบติัจริงของพวกเราคอือะไร 

ก็คือบุญกุศล บุญกุศลน่ีแหละ

จะเป็นตวัพัฒนาจิตใจของพวก

เราให้เจริญข้ึนไปตามล�าดบัจน

เจริญถึงข้ันสูงสุดก็คือข้ันพระ

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ

ข้ันพระอรหันตสาวก บุญกุศลนี้ 

จะเป็นตัวส่งให้จิตใจของพวก

เราเจริญข้ึนมีความสุขข้ึนไป

ตามล�าดับจนถึงความสุขท่ีเต็ม

เปี ่ยมภายในหัวใจ ซ่ึงเกิดจาก 

การท�าทาน เกดิจากการรักษาศลี  

เกดิจากการบ�าเพญ็จิตภาวนา นีค่อื 

เคร่ืองมือหรือบันไดท่ีพวกเรา 

จะใช้ ในการก้าวข้ึนสู่ความสุข

ความเจริญที่แท้จริงที่ถาวร

ดงันัน้พวกเราจึงไม่ควรจะไป

เสียเวลากับการพัฒนาความสุข 

ความเจริญปลอมกัน คือทาง

ร่างกาย ทางลาภ ยศ สรรเสริญ 

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะ

เป็นความสุขท่ีเราไม่สามารถเอา

ติดตัวไปได้เวลาท่ีร่างกายนี้ตาย

ไปแล้ว เราไม่สามารถเอาทรัพย์

สมบัติข ้าวของเงินทองไปได้  

ไม่สามารถเอาสามีภรรยาไปได้ 

ไม่สามารถเอาลกูเอาหลานไปได้  

ไม่สามารถเอายศเอาต�าแหน่ง

ต่างๆ ไปได้ ถ้าเราไม่มาพัฒนา 

ไม่มาสร้างบุญสร้างกุศล เราก็ 

จะไปแบบขอทาน ไปแบบคน 

ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวไป 

แต่ถ้าเราเช่ือพระพุทธเจ้าแล้ว

มาท�าตามที่พระพุทธเจ้าทรง

สั่งสอน คือให้ท�าทาน รักษาศีล 

แล้วภาวนาปฏิบัติธรม ท�าใจ

ให้สงบ ท�าใจให้ฉลาด ถ้าเรา 

กระท�าได้ เราจะมทีรพัย์ตดิตวัไป 

เรียกว่าทรัพย์ภายใน เรียกว่า

อริยทรัพย์ เรียกว่าบุญ เรียก

ว่ากุศล นี่แหละเป็นสมบัติท่ีแท้

จริงของพวกเราท่ีจะส่งให้จิตใจ 
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ของพวกเรานั้นเจริญรุ ่ ง เรอืง  

มีความสุขแบบท่ีไม่มีวันส้ินสุด 

อย่างพระพุทธเจ้า พระอรหันต 

สาวกท้ังหลาย ท่านได้พัฒนาจิตใจ 

ของท่านให้ข้ึนถึงข้ันสูงสุดแล้ว  

ข้ันสูงสุดนีเ้ราเรียกว่าพระนพิพาน  

ผู ้ที่ ได้พระนิพพานแล้วก็จะได้

บรมสุข ปรมงั สุขัง ค�าว่า บรมสขุ  

ก็คอืเป็นความสุขทีถ่าวรน่ันเอง 

ไม่มีวันเสื่อม ไม่มีวันหมดไป

วันนี้พวกเราได้มาวัด ได้มา 

ฟังเทศน์ฟังธรรม ได้ยินได้ฟัง 

แล้วว่าความสุขท่ีแท้จริงนี้เกิด 

จากการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆ 

นั่นเอง การท�าทานเป็นการ

สร้างบุญสร้างกุศลในระดับต้น  

ในระดับอนุบาล หรือในระดับ

ประถม การรักษาศีลนี้ก็เปรียบ

เหมือนการสร้างบุญสร้างกุศล

ในระดับกลาง ระดับมัธยม 

ส่วนข้ันการภาวนา คือ สมถ

ภาวนาและวิปัสสนาภาวนา 

เรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้าง

กุศลข้ันอุดมศึกษา ข้ันระดับ

มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี  

โท เอก ถ้าจบปริญญาเอกก็

ถือว่าจบหลักสูตร เป็นผู ้ที่ม ี

ความรู้ที่สูงสุด มีความสุขมาก

ที่สุด ถ้าเป็นทางโลก ผู ้ที่จบ

ปริญญาเอกน้ี เขาก็จะได้รับ

การยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ 

ความฉลาดมากที่สุด



13

ถ้ า มี สั ม ม า ทิ ฏ ฐิ 
ก็จะคิดถูก พูดถูก ผลก็จะเป็นผลถูก 

# ธ ร ร ม ะ ใ น ศ า ล า
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ถ้าต้องการที่จะดับความทุกข์ใจ 
ต้ อ ง ไ ม่ ท ำ บ า ป

โดยเด็ดขาด
# ธ ร ร ม ะ ใ น ศ า ล า
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ธรรมะในศาลา 

วิธีก�าจัด
ความทุกข์ภายในใจ

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

เป็นค�าสอนอันประเสริฐท่ีไม่มี ใคร

สามารถจะน�าเอามาเผยแผ่ส่ังสอนได้ 

นอกจากพระบรมศาสดาพระอรหันต

สัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเราไม่ได้มาพบ

กับพระพุทธศาสนา ไม่ได้มาพบกับ

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า พวกเราจะ

ไม่รู้จักวิธีท่ีจะก�าจัดความทุกข์ต่างๆ 

ท่ีมีอยู ่ภายในใจของพวกเราให้หาย 

ไปหมดและหายอย่างถาวรได้ 
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แต่ถ้าเราได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราเอาไป

ปฏิบัติ เราจะสามารถก�าจัดความทุกข์ท้ังหลายท่ีมี

อยู่ในใจของเราให้หมดไปได้ การฟังเทศน์ฟังธรรม

จึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างมาก เพราะถ้าเราไม่รู้จักวิธี

การดบัทกุข์ เราจะไม่สามารถดบัทุกข์ได้ และแทนท่ี

จะดับทุกข์ เรากลับสร้างความทุกข์ให้เพิ่มมากข้ึน

ไปเรื่อยๆ เพราะเราไม่รูส้าเหตขุองความทกุข์ว่าเกดิ

จากอะไร แทนที่จะตัดหรือลดละสาเหตุที่ท�าให้เกิด

ความทกุข์ขึ้นมา เรากลับเพิ่มสาเหตขุองความทกุข์

ให้มีมากขึ้น 

ดังนั้นเราจึงควรฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่เร่ือยๆ 

เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าน้ีเป็นส่ิงที่หาฟัง 

ได้ยาก และมีคนที่รู ้จักธรรมของพระพุทธเจ้า 

ไม่มาก ถ้าเราไม่มาวดั เราจะไม่ได้มาพบกับบคุคล 

ทีรู่จ้กัค�าสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะเหมอืนกับ 

คนตาบอดทีไ่ม่มคีนน�าทาง แต่ถ้าเรามาวดัมาฟัง 

เทศน์ฟังธรรม เราก็จะเป็นเหมือนคนตาบอด 

ที่จะมีคนน�าทางพาเราไปสู่จุดหมายปลายทาง

ที่ปรารถนากัน ก็คือสภาพที่มีแต่ความสุข ไม่มี

ความทุกข์

ตอนนี้พวกเรายังมีความทุกข์กันอยู่เพราะเรา

ยังถูกความไม่รู้ความมืดบอดความหลงครอบง�า

จิตใจของพวกเรา หลอกให้พวกเราเหน็ผดิเป็นชอบ  



51

เหน็กงจกัรเป็นดอกบัว เหน็ทกุข์ 

ว่าเป็นสุข เห็นว่าการกระท�าเหตุ

ท่ีท�าให้เกิดทุกข์เป็นการกระท�า 

ที่ท�าให้เกิดสุข เราจึงต้องผิดหวัง

กันอยู่เรื่อยๆ จนมาถึงปัจจุบันนี้ 

ส่ิงที่ เ ราคิดว ่าจะให ้ความสุข  

ท�าไปท�ามากลบักลายมาให้ความ

ทุกข์กับเรา เพราะเราไม่รู ้ว ่า 

เขาเป็นความทุกข์นั่นเอง ของ 

ทุกอย่างท่ีพวกเราแสวงหากัน  

มันเป็นเหมือนเหรียญ ๒ ด้าน  

มีท้ังสุขและมีทั้งทุกข์ แต่เรามัก

จะไม่มองด้านทุกข์กนั เราจะมอง

เพียงแต่ด้านสุข ก็เลยคิดว่าจะ 

ได้รับความสุขจากสิ่งต่างๆ ที่เรา

หากัน แต่พอได้มาแล้วไม่นาน  

ส่ิงท่ีเราได้มานั้นก็จะเปลี่ยนไป

เส่ือมไป หรือหมดไปจากเราไป 

พอเวลาท่ีเขาเปลี่ยนไปเส่ือมไป

จากเรา เวลานัน้ความสุขกห็ายไป  

ความทุกข์ก็เข้ามาแทนท่ีทันที 

ถ้าเราไม่ระมัดระวัง ความทุกข์นี้ 

อาจจะรุนแรงมากจนถึงกับไม่

สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ ต้องฆ่า

ตัวตายไป เพราะมันทนกับความ

ทุกข์ที่เกิดขึ้นมาไม่ได้

นี่คือ ส่ิง ท่ีพวกเราไม ่ เคย 

คิดกัน เราไม่เคยคิดถึงความ 

ไม่เท่ียงแท้แน่นอนของทุกส่ิง 

ทุกอย่างท่ีเรามีอยู ่หรือส่ิงท่ีเรา

ก�าลงัหาอยู ่ทุกส่ิงทุกอย่างในโลก 

นีพ้ระพทุธเจ้าทรงตรัสสอนไว้แล้ว 

ว่าเป็น อนิจจัง คือไม่แน่นอน  

ไม่เทีย่งแท้ ไม่เหมอืนเดมิ แล้วก็ 

ไม่ถาวร ได้มาแล้วกต้็องเปลีย่นไป  

จากดีก็กลายเป็นไม่ดี จากของ 

ใหม่ก็กลายเป็นของเก่า แล้วใน

ท่ีสุดก็จะต้องมีการพลัดพราก

จากกัน นี่คือส่วนที่เราไม่ดูกัน 

ไม่มองกัน เราคิดว่าเราได้อะไร 

มาแล้วเขาจะอยู่กับเราไปตลอด 

เหมือนเดิม คงเส้นคงวา ไม่มี

การเปลี่ยนแปลง เราจึงไม่กลัว 

ความทุกข์ที่จะตามมากัน เพราะ

คิดว่าเขาจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง  

เราไม ่ เห็นว ่ามันเป็นอนิจจัง  

เรากลับไปเห็นว่ามันเป็นนิจจัง 

พอเห็นว่ามันเป็นนิจจังคือถาวร 
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ก็เลยคิดว่ามันเป็นสุขัง มันจะให้

ความสุขกับเราไปเสมอ แล้วก็

คิดว่าจะเป็นของเราไปอยู่เร่ือยๆ  

นิจจัง สุขัง อตัตา ความคดิแบบ

น้ีเรียกว่าเป็นความเหน็ผดิ เป็น

มิจฉาทิฏฐ ิ เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยง 

ว่าเทีย่ง เหน็สิ่งทีท่กุข์ว่าสขุ เหน็

ส่ิงทีไ่ม่ใช่ของเราว่าเป็นของเรา 

นี่คือส่ิงท่ีเราควรจะศึกษา

และควรที่จะเตือนใจสอนใจอยู่

เรื่อยๆ ว่าเรามาตัวเปล่าๆ เดี๋ยว

เราก็ต้องไปตัวเปล่าๆ เราไม่ใช่

ร่างกาย ร่างกายเป็นเพียงท่ีอยู่

อาศัยชั่วคราว เราคือผู ้รู ้ผู ้คิด  

ท่ีเราเรียกว่าใจ ใจนี่แหละเป็น 

ผู้ท่ีมาเกิดมาได้ร่างกายในขณะ

ท่ีตั้งอยู่ในท้องของแม่ พอเจริญ

เติบโตเต็มท่ีก็คลอดออกมา  

พอคลอดออกมาเราก็ ส่ั ง ให ้

ร่างกายท�าอะไรต่างๆ ให้กับเรา 

แล้วร่างกายก็จะแก่ลงไป เจ็บไข ้

ได้ป่วย แล้วในท่ีสุดก็ตายไป  

พอตายไปเราก็ไม่สามารถที่จะ 

อยู ่ ในร่างกายนี้ได้ต่อไป เราก ็

ต้องไปหาร่างกายอนัใหม่ กลับไป 

เร่ิมต้นใหม่เหมือนกับท่ีเรามา 

เริ่มต้นในชาตินี้ เรามาเร่ิมต้น

ในท้องแม่แล้วเราก็ออกมาจาก

ท้องแม่ แล้วเราก็เจริญเติบโต 

มาร�่าเรียนหนังสือหาวิชาความรู้ 

ต่างๆ แล้วเราก็มาหาเงินหาทอง

หาส่ิงต่างๆ ที่ เราคิดว ่าจะให้ 

ความสุขกับเรา แต ่ ส่ิงต ่างๆ  

เหล่านั้นให้ความสุขเราได้ก็เป็น

ชั่วระยะเท่านั้น พอไม่ช้าก็เร็ว

ก็จะต้องมีการเปลี่ยนไป มีการ

พลัดพรากจากกันไป เราเหนื่อย

ไปเปล่าๆ ชีวิตของเราทุกวันนี้

หาความสุขซ่ึงในท่ีสุดก็กลาย

เป็นความทุกข์ไป เพราะว่าเรา

ไม่รู ้จักหาส่ิงท่ีเป็นความสุขท่ี 

แท้จริง ส่ิงท่ีเป็นของเราอย่าง

แท้จริง ส่ิงท่ีจะอยูก่บัเราไปตลอด

ถ้าเราไม่ฟังเทศน์ฟังธรรม 

เราจะไม่รู ้ว ่า ส่ิงท่ีเป็นของแท้ 

ของจริงเป็นความสุขท่ีถาวรท่ี

จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ไม่มีวัน
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จากเราไปนั้นอยู่ที่ไหน แต่ถ้าเรา 

มาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราจะรู ้

พระพุทธเจ้าบอกว่าอยู ่ ในตัว 

ของเราอยู ่ ในใจของเรานี่ เอง  

ไม่ได้อยูท่ี่ไหนเลย คอืหาความสุข 

จากการท�าใจให้สงบ ถ้าใจสงบ

แล้วใจจะมีความสุข แล้วเราจะ

สามารถท่ีจะรักษาความสงบ

รักษาความสุขนี้อยู ่กับเราไป

ตลอด เพราะว่าใจของเราไม่ได ้

แก่ เจ็บ ตาย ไปกับร่างกาย แล้ว

ความสงบท่ีเราได้สร ้างข้ึนมา 

ก็จะไม่เส่ือมหมดไปเหมือนกับ

สิ่งต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้

ถ ้าเราอยากจะหมดทุกข์ 

อยากจะได้ความสุข เราต้องเชื่อ

พระพุทธเจ้า และปฏิบัติตามท่ี

พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนให้หยุด

การหาความสุขภายนอกเสีย  

อย่าไปหาความสุขจากส่ิงต่างๆ 

ท้ังหลายในโลกนี้ เพราะเป็น 

ความสุขชั่วคราว พอร่างกายเรา

ตายไป เราก็เอาความสุขเหล่านี้

ไปไม่ได้ ให้เรามาหาความสุขท่ี

เราเอาติดตัวไปได้ก็คือความสุข

ที่เกิดจากความสงบ แล้วเราก็จะ

ได้พบกับความสุขที่แท้จริง 
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พ่ึงตนเอง
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างกนั 

ขึ้นมาก็คือ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ  

แปลว่า ตนเป็นที่พ่ึงของตน สอนให้ 

เราพึ่งตนเอง อย่าพ่ึงผู้อื่นมากจนเกินไป  

ตอนต้นถ้าเรายังพึ่งตนเองไม่ได้ก็ต้อง

พึ่งผู ้อื่นไปก่อน แต่พอเราสามารถจะ

พึ่งตนเองได้แล้วก็ควรท่ีจะเลิกพ่ึงผู้อื่น  

เพราะว่าผู้อื่นหรือส่ิงต่างๆ ท่ีเราพึ่งพา

อาศัยนั้นไม่อยู ่กับเราไปตลอด เราก็

ไม ่อยู ่กับ เขาไปตลอด ไม ่ช ้ า ก็ เร็ว 

สักวันหนึ่งเราก็ต้องพลัดพรากจากกัน  
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แต่ตวัเรานี้ไม่มวีนัท่ีจะพลดัพราก

จากเรา ตัวเรานี้จะอยู่กับเราไป

ตลอดไม่ว่าจะไปอยู่แห่งหนใด

ต�าบลใด ภพใดชาติใด ตัวเรานี้

จะอยูก่บัเราไปเสมอ ตวัเรานี้ไม่มี

วันตาย 

ตอนนี้ตัวเราไม่สามารถเป็น

ท่ีพึง่ของตวัเราได้ เพราะไม่มีใคร

สอนให้รู้ว่าตัวเรานี้แหละเป็นท่ี

พึ่งที่แท้จริง เป็นที่พึ่งที่ถาวรที่จะ

อยู่คู่กับเราไปตลอด บุคคลอื่น 

ส่ิง อื่ นนั้ น เป็น ท่ี พ่ึ ง ได ้ เพี ย ง

ชั่วคราว เพราะว่าเราอยู่ในโลก

ของอนิจจัง คือความไม่ถาวร 

ความไม่แน่นอน ทุกส่ิงทุกอย่าง

มีเจริญแล้วก็ต้องเส่ือมไป เช่น 

ตอนเราเป็นเด็กเล็ก เราก็ต้อง

อาศัยพ่อแม่เลีย้งดเูราก่อน เพราะ

ตอนนั้นเรายังไม่สามารถเลี้ยงดู 

ตัวเราเองได้ แต่พอโตแล้วเรา

สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ เราก็

ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ นี่เป็นเพียง

ท่ีพึ่งทางร่างกายที่ยังถือว่าเป็น 

ท่ีพึ่งชั่วคราว เพราะร่างกายท่ี 

เราใช้เป็นท่ีพึ่งในท่ีสุดก็ต้องแก่ 

ต้องเจ็บ และต้องตายไป เราจึง

พึ่งร่างกายไม่ได้อย่างแท้จริง 

สิ่งที่เราพ่ึงได้น้ันคือตัวเรา 

ตัวเราคือใคร ก็คือใจน่ีแหละ  

ใจเป็นผู้ที่กระท�าอะไรต่างๆ แล้ว

ก็รับผลต่างๆ ทีเ่กดิจากการกระท�า 

ของใจเอง ใจท�าด ีใจก็ได้ความสุข  

ใจท�าไม่ดี ใจก็ ได ้ความทุกข์  

ถ้าเราอยากจะมแีต่ความสุข มแีต่ 

ความเจริญ ปราศจากความทุกข์ 

ปราศจากภยัอนัตรายต่างๆ เราก็ 

ต้องมาท�าความดีกัน มาละการ 

กระท�าบาปกัน แล้วถ้าเราไม่ 

อยากจะกลับมาพึ่ ง ส่ิงต ่ างๆ  

ซ�้าแล้วซ�้าอีกอย่างที่ เราก�าลัง

ท�ากันอยู่นี้ เราก็ต้องช�าระกิเลส

ตัณหาท่ีมีอยู ่ภายในใจของเรา

ให้หมดไป เพราะการที่เราต้อง 

มาเกดิ ต้องมาพ่ึงร่างกาย ต้องมา

พึง่พ่อแม่ ต้องมาพ่ึงปัจจยั ๔ ต้อง

มาพึ่งส่ิงต่างๆ นั้นก็เป็นเพราะ
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ว่าเรายังมีความโลภความอยาก

อยู่ภายในใจ พอร่างกายของเรา

ตายไป ใจของเราท่ียงัมคีวามโลภ

ความอยากอยู ่ก็จะไปเกิดใหม่  

ไปหาร่างกายอนัใหม่ ไปพึง่ร่างกาย 

อนัใหม่ ไปพึง่พ่อแม่คนใหม่ แต่ก็

พ่ึงได้เพียงชัว่คราว เดีย๋วร่างกาย

ก็ต้องแก่ เจ็บ ตาย แล้วก็ต้อง

ไปเกิดใหม่ ไปพึ่งใหม่อยู่เรื่อยๆ 

ไม่มีวันสิ้นสุด

การเกิดแต่ละครั้งก็ไม่ใช่

เป็นสิ่งทีด่ ีเพราะเกิดแล้วก็ต้อง

มาทุกข์กับการเล้ียงปากเล้ียง

ท้อง ทุกข์กับการป้องกันภัย

อนัตรายต่างๆ ทกุข์กับความแก่  

ทุกข์กับความเจ็บไข้ ได้ป่วย 

ทุกข์กับความตาย ทุกข์กับการ

พลัดพรากจากของรกัของชอบ 

นีค่อืปัญหาของพวกเรา เพราะเรา

ยังไม่สามารถช�าระใจให้สะอาด

บริสุทธ์ิได้ ถ้าเราช�าระใจของ

เราให้สะอาดบริสุทธ์ิได้ เราก ็

ไม่ต้องพ่ึงอะไร เพราะใจของเรา

จะมีความสุขตลอดเวลา มีความ

อิ่มมคีวามพอตลอดเวลา เมือ่เรา 

มีความอิ่มความพอ เราก็ ไม ่

ต้องการอะไร เราก็ไม่ต้องมาเกดิ 

มาแก่ มาเจ็บ มาตาย นี่คือวิธี 

พึ่งตัวเราเองตามหลักพระธรรม

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

ดังนั้นในเบ้ืองต ้นก ่อนท่ี

เราจะเป็น อัตตา หิ อัตตโน  

นาโถ เป็นท่ีพึง่ของเราได้ เราต้อง 

พึ่ง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สรณัง  

คัจฉามิ เป็นท่ีพึ่งก่อน เพราะว่า

เรายังไม่รู ้วิธีท่ีจะสร้างท่ีพึ่งของ
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เราข้ึนมา เราจึงต้องศึกษาจาก

พระพทุธเจ้า ศกึษาจากพระธรรม

ค�าสอน ศึกษาจากพระอรหันต

สาวก ผูท่ี้ได้เป็นทีพ่ึ่งของตนแล้ว

ว่าท่านท�าอย่างไรท่านจึงได้เป็น

ท่ีพึ่งของตนเอง พอเรามาศึกษา

ได้ยินได้ฟังพระธรรมค�าสอน  

เรากจ็ะรูว้ธีิท�าตวัของเราให้เป็นที่

พ่ึงของเรา วิธีทีพ่ระพุทธเจ้าทรง

สั่งสอน ก็คือ ๑. ให้ท�าความด ี

ทั้งหลายให้ถึงพร้อม ๒. ให้ละ

การกระท�าบาปทั้งปวง ๓. ให้

ช�าระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ น่ีคือ

วิธีการที่เราจะสร้างที่พ่ึงข้ึนมา 

ที่เราจะเป็น อัตตา หิ อัตตโน  

นาโถ ถ้าเราสามารถปฏิบัติตาม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าได้ทั้ง  

๓ ข้อนี้ เราจะเป็นที่พึ่งของเราได้

การท่ีเราจะช�าระใจของเราให้

สะอาดบริสุทธ์ิ ปราศจากความ

โลภ โกรธ หลง ความอยากต่างๆ 

เราก็ต ้องเจริญจิตภาวนาหรือ

การปฏิบัติธรรม ต้องถือศีล ๘  

แล้วก็ไปอยู ่วัดที่มีความสงบท่ี

เอื้อต่อการบ�าเพ็ญสมถภาวนา

และวิปัสสนาภาวนา

จึงขอให้พวกเรามีศรัทธา 

และมีความพยายามเท ่านั้น 

รับรองได้ว่าผลท่ีพระพุทธเจ้า  

พระอรหันตสาวกได้รับ จะเป็น

ผลท่ีเราได้รับเช่นเดียวกันอย่าง

แน่นอน 
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การส้ินสุดของ
การเกิด แก่ 
เจ็บ ตาย
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

เวลาท่ีร่างกายเราตายไป เวลานัน้ใจของเรา

จะมีบุญและบาปมาดึงให้ไปทางใดทางหนึ่ง 

ถ้าบุญของพวกเรามีมากกว่าบาป บุญก็จะ 

ดึงเราไปทางสวรรค์ ถ้าบาปมีมากกว่าบุญ 

กจ็ะดงึใจของเราไปอบาย ดงึไปจนกว่าบาปกับ 

บุญมกี�าลงัเท่ากนั คอืไม่สามารถดงึใจของเรา 

ให้อยู่ในอบายหรือดงึให้ไปสวรรค์ได้ เวลานัน้ 

ใจของเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม ่ 

เกิดมาท�าบุญท�าบาปใหม่ กลับมาแก่ มาเจ็บ  

มาตาย มาทุกข์ใหม่ 
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จิตใจของพวกเราเป็นอย่างนี ้

จนกว่าพวกเราจะได้มาพบกับ 

พระพทุธศาสนา มาพบกบัพระธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า เราจะ 

รู้จักวิธีท่ีจะสามารถส่งจิตส่งใจ 

ของเราให้ไปอยู่ในชั้นท่ีไม่ต้อง 

กลับมาเกิด  แก ่  เจ็บ  ตาย  

อีกต่อไป ไม่ต้องกลับไปเกิดใน 

อบาย ไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉาน  

เป็นเปรต ไม่ต ้องไปตกนรก  

มพีระพุทธเจ้าเพยีงพระองค์เดยีว

ท่ีรู้จักวิธีจะช่วยเหลือจิตใจของ

เราให้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการ

เวียนว่ายตายเกิดได้

จ�านวนภพชาติของพวกเรา

ท่ีได้มาเกิด แก่ เจ็บ ตาย นี ้

นับไม่ถ้วน ถ้าอยากจะรู้ว่ามาก

น้อยเพียงไร ท ่านบอกว่าให ้

เอาน�้าตาท่ีเราหลั่งในแต่ละภพ 

แต่ละชาตินี้มารวบรวมเอาไว้ 

น�้าตาของเราที่ร ้องห่มร้องไห ้

กันนี้  ท ่านบอกว่ามีมากกว่า

น�้าในมหาสมุทรเสียอีก คิดดูก ็

แล้วกนัว่าเราต้องกลบัมาเกดิเป็น

มนุษย์มาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศก

เสียใจกันก่ีคร้ังถึงจะได้ขนาด

น�้าตามากกว่าน�้าในมหาสมุทร 

นั่นแหละคือจ�านวนของภพชาติ

ของพวกเรา คือจ�านวนของการ

เกิด แก่ เจ็บ ตาย ของพวกเรา 

แล้วยังจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไป

เร่ือยๆ จนกว่าเราจะได้มาพบ

กับพระพุทธศาสนา มาพบกับ 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าท่ีจะบอก 

วิธีให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเกิด  

มาแก่ มาเจ็บ มาตาย อีกต่อไป  

นี่แหละคือความประเสริฐของ

พระพทุธศาสนาของพระพทุธเจ้า

การเกิด แก่ เจ็บ ตาย นี้มัน

ไม่ดี พวกเราทุกวันนี้ท่ีทุกข์กัน 

กทุ็กข์กบัอะไร กทุ็กข์กบัการเกดิ  

เกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นรน เวลา

อยู ่ ในท ้องแม ่ ไม ่ต ้องหายใจ  

ไม่ต้องหากิน เพราะมีอาหารให้

รับประทานตลอดเวลา ไม่ต้อง

ขับไม่ต้องถ่าย แต่พอออกมา
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จากท้องแม่แล้วต้องหายใจเอง 

ต้องหาอาหารกิน ต้องกินเอง 

ต้องดื่มเอง แล้วก็ต้องขับถ่าย 

แล้วก็ต้องต่อสู้กับภัยต่างๆ ภัย

ท่ีเกิดจากเชื้อโรคท�าให้เจ็บไข้ 

ได้ป่วย ภัยที่เกิดจากส่ิงต่างๆ 

รอบด้านซ่ึงเป็นความทุกข์ตลอด

เวลาที่พวกเรามองไม่เห็นกัน  

พอโตข้ึนมาก็ต้องแก่ แก่แล้วก็

ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เจ็บไข้ได้ป่วย

แล้วกต้็องตายไป นีค่อืส่ิงท่ีเราจะ

ได้รับจากการมาเกิด ถ้าเราไม่มา

เกิด เราก็ไม่ต้องรับกับสิ่งเหล่านี้

ถ ้าเราเปรียบเทียบดูแล ้ว  

เราจะเห็นว่าการไม่มาเกิดนี้มัน

แสนจะสบายกว่า เหมือนกับเด็ก

ท่ีอยู่ในท้องแม่ ไม่ต้องเดอืดร้อน

ไม่ต้องกงัวล มอีาหารรับประทาน

ตลอดเวลา มีแม ่คอยเลี้ยงดู

ตลอดเวลา แต่อยู ่ ได้ ไม่นาน  

เพียง ๙ เดือนก็ต้องออกมา แต่

ถ้าเราไปถึงพระนิพพานแล้ว เรา

จะอยู่ได้ตลอด ไม่ต้องออกมา

เกิด ไม่ต้องมาแก่ มาเจ็บ มาตาย  

ไม่ต้องมาเสียอกเสียใจเวลาที่เรา

สูญเสียส่ิงที่เรารักส่ิงท่ีเราชอบ 

พวกเราทกุคนนีสั้กวนัหนึง่ก็ต้อง

จากกันไป เพราะว่าไม่มีใครอยู่

ในโลกนี้ได้นานเกินไป ๑๒๐ ปีนี้ 

กห็มดสภาพ อยูต่่อไปไม่ไหวแล้ว  

ดังนั้นเราควรที่จะเ กิดความ 

หวาดกลัวกับความเกิด แก่ เจ็บ 

ตาย อย่าไปคิดว่ามันเป็นส่ิงท่ีดี  

มัน เหมือนกับอยู ่ ในกองไฟ  

กองไฟนี้มันดีไหม กองไฟนี้มัน
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ร้อน มนัเผาเรา ฉนัใด การมาเกิด  

แก่ เจบ็ ตาย ก็เหมอืนกับการมา 

อยู่ในกองไฟ เพราะเราจะต้อง

เจอกับทุกข์ต่างๆ ตลอดเวลา 

ทุกวันนี้ เราเจอกับความ 

ทุกข์กัน เช่น ทุกข์กับความหิว  

ตื่นข้ึนมาก็หิวข้าวหิวน�้า แล้วถ้า

ไม่มีข้าวไม่มีน�้าก็ยิ่งจะทุกข์ใหญ่  

แล้วพอข้าวหมดน�้าหมดก็ต้อง

ทุกข์กับการไปหาข้าวหาน�้า ต้อง

ไปท�างานหาเงินหาทองมาซ้ือ

กับข้าวกับปลา ซื้อข้าวของอะไร

ต่างๆ เพื่อที่จะมาเลี้ยงดูร่างกาย 

นี่ก็เป็นความทุกข์ แทนท่ีจะอยู่

เฉยๆ ไม่ต้องท�างาน ก็อยู่ไม่ได้  

เพราะถ้าไม่ท�างานก็ ไม่มีเงิน  

พอไม่มีเงนิก็ไม่มีข้าวกิน ไม่มี

เส้ือผ้าใส่ ไม่มีท่ีอยู่อาศัย เราจึง 

ต้องทุกข์ไปเร่ือยๆ ทุกข์ไปจนถึง

วาระสุดท้าย พอตายไปแล้วก็

ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกถ้าเรา

ไม่ ได ้ปฏิบัติตามค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า 

ถ้าเราไม่อยากจะกลบัมาเกดิ

อีก ก็ต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้า 

สอนให้เราท�าอะไรกนั พระพทุธเจ้า 

สอนให้เรา ๑. ให้ท�าบุญ  ๒. ให้ละ

บาป ไม่ให้ท�าบาป  ๓. ให้มาช�าระใจ 

ของเราให้สะอาด นี่คืองานที่เรา

ต้องท�าถ้าเราไม่อยากจะกลับมา

เกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป 
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ธรรมะในศาลา 

พระรตันตรยั
๕ กันยายน ๒๕๕๘

วันนี้เป็นวันท่ีท่านทั้งหลายมีเวลาว่าง

จากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัด 

เพ่ือเข้าหาส่ิงที่มีคุณค่ายิ่งกว่าส่ิงต่างๆ  

ท้ังหลายในโลกนี ้กค็อื พระรตันตรยั รัตนะ 

แปลว่า เพชร เป็นเพชรนิลจินดา เป็นส่ิง 

ท่ีมีค่า แต่รัตนะในรัตนตรัยนี้มีค่ายิ่งกว่า

รัตนะเช่นเพชรพลอยต่างๆ หลายล้านเท่า

ด้วยกัน 
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เพราะพระรัตนตรัย คือ

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็น

ส่ิงท่ีดับความทุกข์ได้ หยุดการ

เวียนว่ายตายเกิดได้ แต่เพชรนิล

จินดาต่างๆ ในโลกนี้ไม่สามารถ

ท่ีจะดบัความทุกข์ได้ ไม่สามารถ

ที่จะยุติการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ 

ถ้าพวกเราเบ่ือกับการเกิด แก่ 

เจ็บ ตาย เบื่อกับความทุกข์ที่เรา 

ต้องแบกกันอยู ่ทุกภพทุกชาติ  

เราก็ต ้องเข้าหาพระรัตนตรัย 

เข ้ าหาพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ เพราะท่านเป็นผู้รู ้จัก 

วิธีที่จะดับทุกข์ รู ้จักวิธีที่จะยุติ

การเวียนว่ายตายเกดิ การเกดิ แก่ 

เจ็บ ตาย ได้ 

เรื่องของการเกิด แก่ เจ็บ  

ตาย เป็นเหมือนโรคของใจ 

ชีวิตของเรานี้มี ๒ ส่วนด้วยกัน  

มีร่างกายและมีใจ ใจนี้เป็นอีก

ส่วนหนึ่งนอกเหนือจากร่างกาย 

ร่างกายเป็นส่วนท่ีต้องแก่ ต้อง

เจ็บ ต้องตาย ส่วนใจนี้เป็นส่วน

ท่ีมาหลงยึดติดกับร่างกายก็เลย

ต้องทุกข์ไปกับความแก่ ความ

เจ็บ ความตาย ถ้าเราเอายาคือ 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

เข้ามาสู่ใจของเรา ใจของเราก็จะ

หายทุกข์ จะไม่ต้องมาเกดิ มาแก่  

มาเจ็บ มาตาย อีกต่อไป นี่คือ 

พระรัตนตรัยท่ีมีคุณค่าเพราะ

สามารถรักษาโรคภัยไข ้ เจ็บ

ของใจได ้ ในโลกน้ีไม่ว ่าจะ

เป็นหมอ จะเป็นยา จะเป็น

ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง 

ก็ไม่สามารถจะรักษาโรคของ

ใจคือความทุกข ์ที่ เ กิดจาก

ความเกิด แก่ เจ็บ ตายได้  

มพีระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

เท่านั้นที่จะรักษาให้หายได้

พอใจของเราได้รักษาจน

หายขาดจากโรคเกิด แก่ เจบ็ ตาย 

แล้ว ไม่ได้หมายความว่าใจของ

เราได้หายไปไหน ใจของพวกเรา

กย็งัมอียูเ่หมอืนเดมิ มอียูเ่หมอืน

ตอนที่พวกเรามีอยู ่ ในขณะนี ้ 
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ใจของเรานี้คือผู้คิด ผู้รู้ คือรับรู้ 

เ ร่ืองราวต่างๆ ไม่ ใช่ร ่างกาย 

ร่างกายเป็นเพียงผู้ท�าหน้าที่รับ

ข้อมูลต่างๆ ส่งไปให้ใจอีกคร้ัง

หนึ่ง ร่างกายของเรามีหน้าท่ีรับ

รูปผ่านทางตา รบัเสียงผ่านทางหู 

รับกลิ่นผ่านทางจมูก รับรสผ่าน

ทางลิ้น และรับสัมผัสหนาวเย็น

ร้อนนิ่มแข็งผ่านทางร่างกาย แต่

ร่างกายไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ เพียง

แต่รับไปแล้วส่งไปให้ใจอกีทหีนึง่ 

ใจเป็นผู้รับรู้ เหมือนกับกล้อง

ถ่ายรูป เขาถ่ายรูป แต่กล้องเขา

ไม่รู้ว่าเขาถ่ายอะไร เป็นรูปหญิง

รูปชาย หรอืเป็นรูปอะไร กล้อง

ถ่ายรูปไม่รู้ กล้องถ่ายรูปเพียง

ท�าหน้าท่ีถ่ายรูปให้กับคนถ่าย

เท่านั้น คนถ่ายเป็นคนที่รู้ว่ารูปที่

กล้องถ่ายรูปถ่ายนี้เป็นรูปอะไร 

ร ่างกายคือตานี้  ก็เหมือนกับ

กล้องถ่ายรูปดีๆ  นีเ้อง ตานี้ไม่รู้ว่า 

ก�าลังดูอะไรก�าลังเห็นอะไร ผู้ที่รู้ 

ผู ้ท่ีเห็นรูปนี้ไม่ใช่ตาแต่เป็นใจ  

หูก็เป็นเหมือนไมโครโฟน ปากก็

เหมอืนล�าโพง ผูท้ี่ได้รับร่างกายนี้

มาจากพ่อจากแม่แล้ว กเ็อามาท�า

หน้าท่ีรับข้อมลูต่างๆ ผ่านทางตา 

หู จมูก ลิ้น กาย แล้วก็ส่งไปที่ใจ 

คือผู ้ ท่ีรับรู ้รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ เวลาร่างกายตายไป 

ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจ 

นี้แหละที่ยังอยู่ 

ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธ

ศาสนา ได้มาพบกับพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ เราจะได้ 

เ รียนรู ้วิธีที่ เราจะไม ่ต ้องแบก 

ร ่างกายอันนี้และไม่ต ้องแบก

ร่างกายอันใหม่อีกต่อไป แต่เรา

จะไม่ได้หายไปไหน ใจของเรา

ยังอยู่เหมือนเดิม และอยู่อย่าง

มีความสุขมากกว่าตอนที่ เรา 

อยู่กันตอนนี้

ใจทีไ่ม่มคีวามทกุข์อยู่ในใจ  

มีแต่ความสุขเพียงเดียว เรียก

ว่า ปรมัง สุขัง เป็นความสุขที ่

ยิ่ง ใหญ ่ที่ สุดที่ ไม ่มีความสุข 

อันใดในโลกนี้จะมาเสมอเท่าได้ 
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เป็นส่ิงทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงค้นพบ 

แล้วก็น�าเอามาสอนพวกเรากัน  

ถ ้ าพวกเราเชื่ อแล ้วพวกเรา

ปฏิบัติตาม เราก็จะได้ส่ิงเดียว

กับท่ีพระพุทธเจ้าได้รับ มีผู ้ ท่ี 

เชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตาม 

พระพุทธเจ้ากันเป็นจ�านวนมาก  

จนได ้ รับผล ท่ีพระพุทธ เจ ้ า 

ได้รับ ท่านเหล่านี้เราเรียกว่า  

พระอรหันตสาวก ท ่านเป็น

เหมือนพระพุทธเจ้าทุกอย่าง

พระพุทธเจ้าไม่ต้องกลับมา

เกิด แก่ เจ็บ ตาย ท่านเหล่าน้ันก็ 

ไม่ต้องกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

เช่นเดียวกัน เวลาร่างกายของ

พระพุทธเจ้าตายไป กระดูก 

ก็กลายเป็นพระธาตุ เวลาพระ 

อรหันตสาวกตายไป กระดูก 

ของพระอรหันตสาวกก็กลาย 

เป็นพระธาตุเหมือนกัน นี่เป็น 

เครื่องยืนยันว่าได้หลุดพ้นจาก

การเกิด แก่ เจ็บ ตาย แล้วถ้า 

ใครตายไปแล้วกระดูกนี้กลาย

เป็นพระธาตุ ก็เชื่อได้เลยว่า 

ใจของท่านนั้นไม่ต้องกลับมา 

เกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป

พระธาตุนี้มีไว้เพียงแต่เป็น 

เค ร่ืองยืนยันให ้ รู ้ ว ่ าพวกเรา

ทุกคนนี้สามารถยุติการเวียน

ว่ายตายเกิดได้ ถ้าพวกเราเชื่อ

พระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามท่ี

พระพทุธเจ้าทรงส่ังสอน พระธาตุ

นี้ไม่ได้มีให้พวกเราเก็บไว้เพื่อ

ท�าให้เราร�่ารวยเป็นมหาเศรษฐี  

ไม่ได้ท�าให้เราเรียนเก่ง ไม่ได้

ท�าให้สามภีรรยารักกนัมากข้ึนไป 

แต่อย่างใด อย่าไปท�าความคิด

อย่างนั้นเพราะจะเสียใจ เดี๋ยวจะ

มาบ่นว่ามพีระธาตแุล้วท�าไมสามี

ท้ิงเราได้ ท�าไมภรรยาท้ิงเราได้  

ท�าไมเราจึงล้มละลายได้ มันไม่

เกี่ยวกัน หน้าท่ีของพระธาตุม ี

ไว้เพื่อยืนยันว่ากระดูกของผู้ ใด 

กลายเป็นพระธาตุ จะไม่ต้อง 

กลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย อีก

แล้วเท่านั้น เป็นเคร่ืองยืนยันว่า

เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ายิ่งกว่าการม ี
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ทรัพย์สมบัติข ้าวของเงินทอง  

ถ้าเราไปหาหมอแล้วเขามี ใบ

ประกาศติดไว้ว่าหมอคนนี้รักษา 

โรคได้หายนี ้เราอยากจะรักษาไหม  

หรือไปรักษากับหมอท่ีไม่มีใบ

ประกาศรับรอง เราจะเลือกเอา

คนไหนดี

นีแ่หละพระธาตกุเ็หมอืนกบั 

ใบประกาศนยีบัตรว่า ผู้ใดปฏบัิติ

ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าท่ี

เป็นเหมือนหมอรักษาโรคของ

ความทุกข์ใจ โรคของการเกิด 

แก่ เจ็บ ตาย ถ้าใครมารักษากับ

หมอคนนี้แล้วรับรองได้ว่าหาย 

อย่างแน่นอน ไม่ต้องกลบัมาเกดิ 

มาแก่ มาเจบ็ มาตาย อย่างแน่นอน  

นี่ แหละคือความหมายของ 

พระธาตุ ความหมายของการ

สร้างพระเจดีย์ขึ้นมา

พระเจดีย์น้ีเขาสร้างข้ึนมา 

เพ่ือบรรจุพระธาตุเพ่ือให้เรารู ้

ว่ามีพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้า  

ปรากฏขึ้นมาในโลกนี ้ถงึแม้ว่า 

จะตายไปนานแล้วก็ตาม แต่

พระธาตุของท่านยังอยู ่ และ

เป็นเครื่องที่จะมารับรองว ่า

ถ้าเราปฏิบัติตามค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าตามค�าสอนของ 

พระอรหันตสาวก เราก็จะได้ 

กระดูกที่กลายเป็นพระธาต ุ

ต่อไปอย่างแน่นอน เราจะได ้

ไม่ต้องกลับมาเกิด แก่ เจ็บ  

ตาย อย่างแน่นอน 

นี่คือเหตุผลของการสร้าง

พระเจดีย์เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง 

ลกูหลานเหลนของพวกเราท่ีเวลา 

เขามาเกิดแล้วเห็นพระเจดีย ์  

เขาจะได ้ถามพ ่อถามแม ่ว ่ า 

พระเจดีย ์นี้ เป็นอะไร มีความ

ส�าคัญอย่างไร แต่สมัยนี้พ่อแม ่

ก็เป็นเหมือนกับคนไม่รู้ เพราะ

ไม่เคยศกึษาไม่เคยสนใจ ลกูถาม 

ว่าเจดีย์นี้มีไว้ท�าไม ก็บอกไม่รู้ 

เพราะไม่เคยสนใจที่จะศึกษา  

เด็กก็เลยไม่รู ้ความส�าคัญของ

พระเจดีย์ว่าเป็นท่ีบรรจุพระธาตุ 
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ของพระพทุธเจ้า ของพระอรหนัต

สาวก แต่ถ้าเรารู ้ความหมาย

ของพระเจดีย์ เวลาเขาถามว่า

พระพทุธเจ้าเป็นใคร พระอรหนัต

สาวกเป็นใคร เราก็จะได้บอกเขา

ว่าท่านเป็นผู ้ที่ ได้รักษาใจของ

ท่านให้หายจากความทุกข์ต่างๆ 

แล้ว แต่พวกเรานี้ยังไม่ได้รักษา 

พวกเราจึงต้องทุกข์กัน เวลาที่

หนูร้องห่มร้องไห้นั่นแหละเป็น

เวลาท่ีหนูทุกข์ เพราะว่าหนูยัง 

ไม ่ ได ้ รักษาใจของหนูให ้หาย

จากโรคภัยของใจนั่นเอง แต่ถ้า

หนูเชื่อพระพุทธเจ้าและท�าตาม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า ต่อไป

หนูจะไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้ 

หนูก็จะได้หลุดพ้นจากการเกิด 

แก่ เจ็บ ตาย และจะได้กระดูกที่

กลายเป็นพระธาตุ

นี่ แ ห ล ะ คื อ พ ร ะ พุ ท ธ  

พระธรรม พระสงฆ์ ของพวกเรา 

เป็นส่ิงท่ีเลิศประเสริฐสุดยิ่งกว่า

ส่ิงต่างๆ ในโลกนี ้ดงันัน้ถ้าอยาก

จะสร้างอะไร ก็ให้สร้างเจดีย์ 

ดกีว่า สร้างพระอรหนัต์กันดกีว่า  

ตอนต้นเราก็ต้องสร้างตวัเราให้

เป็นพระอรหันต์ก่อน เมื่อเรา 

เป็นพระอรหันต์แล้ว เดี๋ยวก็จะ 

มีคนสร้างเจดีย์เอาอัฐิธาตุของ 

เราไปเก็บไว้ในเจดย์ี แล้วอนุชน 

รุ่นหลังก็จะได้เรยีนรู้ได้ศึกษา 
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และได้ปฏิบัติตามได้ประโยชน์ 

จากการปฏิบัติของพวกเรา 

ถ้าพวกเราทุกคนปฏิบัติเหมือน 

ท่ีพระพุทธเจ้าปฏิบัติ พวกเราก็

จะได้กลายเป็นพระอรหันต์กัน

ทุกคน แล้วต่อไปลูกหลานเหลน

ของพวกเรากจ็ะได้กลายเป็นพระ

อรหันต์เหมือนกัน 

ดังนั้นขอให้พวกเราจงเห็น 

คุณค่าของพระรัตนตรัย ขอให้ 

พย าย ามศึ กษาประวั ติ ขอ ง 

พระพุทธเจ้า ประวัติของพระ

อรหันตสาวก ศึกษาค�าสอนของ 

ท ่านเพื่อท่ีเราจะได ้น�าเอามา

ปฏบัิต ิเมือ่เราปฏบัิตแิล้ว เรากจ็ะ 

ได้รับประโยชน์สูงสุดที่ไม่มีอะไร 

ในโลกนี้จะสามารถให้กับเราได ้

นอกจากพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ นี้เท่านั้น แล้วเราก็จะ

ได้หลดุพ้นจากความทกุข์ท้ังปวง 

ยุติการเวียนว่ายตายเกิด ยุติการ

เกิด การแก่ การเจ็บ การตาย ได้ 

พบกับความสุขที่แท้จริงท่ีถาวร 

ที่ไม่มีวันสิ้นสุดต่อไป 



69

ธรรมะในศาลา 

กรรมลิขิต
๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

คุณประโยชน์ของพระพุทธศาสนา

ของพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

ถ้าผู้ ใดน�าเอามาศึกษา ชีวิตของผู้นั้น

จะก้าวหน้าจะเจริญ จะมีแต่ความสุข  

ปราศจากความทุกข์ความวุน่วายใจต่างๆ  

พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้านี ้

ทรงสอนให้รู้มีเจ็ดหัวข้อใหญ่ๆ ถ้ารู้เจ็ด

หวัข้อใหญ่ๆ แล้วสามารถปฏบัิตติามได้ 

ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญ 
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ความรูเ้จ็ดข้อน้ี คอื ข้อที ่๑.  

ให้รูเ้หต ุข้อที ่๒. ให้รูผ้ล ข้อที ่๓.  

ให้รูต้น ข้อที ่๔. ให้รูบ้คุคล ข้อที ่๕.  

ให้รูสั้งคม ข้อที ่๖. ให้รูก้าลเทศะ 

และ ข้อที ่๗. ให้รูป้ระมาณ นีค่อื

ส่ิงท่ีเราควรจะรู้และปฏิบัติให้ถูก

ตามความเป็นจริง เพราะถ้าเรา

ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ผลเสียหาย

ก็จะเกิดขึ้นกับเรา 

ค�าว่า เหตุ คือให้รู้ว่าเป็นสิ่ง

ที่ท�าให้เกิดผลข้ึนมา และการรู้ 

ผล คอืรูว่้าเป็นส่ิงทีเ่กิดจากเหตุ 

เหตุคืออะไรท่ีท�าให้มีผลกระทบ

กบัชวีิตของเรา เหตทุีม่ผีลกระทบ 

กับชีวิตของเราก็คือการกระท�า

ของเรานั่นเอง การกระท�าของ

เราทางกาย ทางวาจา และทางใจ 

การคิด การพูด การกระท�าต่างๆ 

ด้วยร่างกาย ท�าแล้วจะเกิดผล 

ข้ึนมา ผลท่ีเราปรารถนาและผลที่

เราไม่ปรารถนา ผลท่ีเราปรารถนา

ก็คือความสุขความเจริญ ผลท่ี

เราไม่ปรารถนาก็คือความทุกข์

ความเสื่อมเสียต่างๆ แต่มันเป็น

ผลท่ีจะเกิดจากการกระท�าของ

เราเอง เราจึงต้องศึกษาเหตุคือ
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การกระท�าของเราว่ามีอะไรบ้าง  

พระพุทธ เจ ้ าทรงค ้นพบว ่ า 

การกระท�าของเรานี้มี ๓ รูปแบบ

ด้วยกัน คือ ๑. การกระท�าดี  

๒. การกระท�าบาปหรือการกระท�า 

ไม่ดี และ ๓. การกระท�าที่ไม่ดี

และไม่บาป คือเป็นการกระท�า

กลางๆ การกระท�าท้ัง ๓ ทางนี ้

จะท�าให้เกิดผล ๓ อย่างข้ึนมา  

การกระท�าดีก็จะได ้ความสุข

ความเจรญิ การกระท�าไม่ดีการ 

กระท�าบาปก็จะได้ความทุกข์ 

ความเสื่อมเสีย และการกระท�าที่

เป็นกลางๆ ไม่ดีไม่ชั่ว ก็จะไม่มี

ผลอย่างใดเกิดขึ้น นี่คือเหตุและ

ผลท่ีจะเป็นตวัก�าหนดชะตาชวีิต

ของพวกเรา 

ชะตาชีวิตของพวกเราน้ี

ไม่มี ใครมาลิขิตให้กับเราได้ 

ไม่ใช่พรหมลิขิต แต่เป็นกรรม

ลิขิต กรรม แปลว่าการกระท�า 

การที่พวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์ 

เป็นหญิงเป็นชาย มคีวามสามารถ

ต่างกัน มีรูปร่างหน้าตาต่างกัน  

มีฐานะการเงินการทองต่างกัน  

ก็เป็นผลการกระท�าของเราใน

อดตีชาต ิในอดตีเราเคยมร่ีางกาย

แบบนี้ และเราเคยท�าบุญบ้าง

ท�าบาปบ้าง สลับกันไป มากน้อย 

สุดแท้แต่ พอเรามาเกิดชาตินี้  

ผลการกระท�าของเราในอดตีชาติ

ก็เป็นตัวที่ส่งให้เรามาเกิดเป็น 

มนษุย์ทีม่คีวามสูงต�า่ไม่เหมอืนกนั  

ไม่เท่ากัน ท�าไมบางคนถึงมา

เกิดเป็นผู้หญิง ท�าไมถึงมาเกิด

เป็นผู้ชาย และท�าไมมาเกิดแบบ

ไม่ ใช ่เป็นหญิงไม่ ใช ่เป็นชาย  

ก็เพราะกรรมคือการกระท�าท่ีเรา

ได้ท�ามาในอดีตนั้นเอง ส่งผล

ให้เรามาเกิดเป็นหญิงเป็นชาย 

เป็นคนจนเป็นคนรวย เป็นคน

ฉลาดเป็นคนโง่ เป็นอะไรที่แตก

ต่างกันไป ไม่ได้เป็นเหตุบังเอิญ 

ที่ท�าให้เรามาเป็นอะไรต่างๆ กัน  

แต่เป็นเพราะการกระท�าของ

เ ร า มี ก า ร ก ร ะ ท� า ท่ี ต ่ า ง กั น  

บางคนท�าบุญมากท�าบาปน้อย 
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บางคนท�าบาปมากท�าบุญน้อย  

บางคนเกียจคร้าน บางคนขยัน 

บางคนชอบศึกษาหาความรู ้  

บางคนไม่ชอบศึกษาหาความรู้ 

การกระท�าต่างๆ เหล่านีท้�าให้เรา

เกิดมามีความแตกต่างกัน และ

การกระท�าของเราในภพนี้ชาตินี้

ก็จะเป็นตัวท่ีจะท�าให้เราไปเกิด

ต่างกนัในภพหน้าชาตหิน้าต่อไป

ดั ง นั้ น ส� า ห รั บ ภ พ ห น ้ า 

ชาติหน ้าหรือส�าหรับพรุ ่ ง น้ี  

เราสามารถที่จะก�าหนดชะตา

ชีวิตของพวกเราได้ ถ้าเราอยาก

ให้ชีวิตเราดข้ึีนกว่าเดมิ วนัน้ีเรา 

ควรท�าความดีให้มากข้ึนกว่าเดมิ  

งดการกระท�าบาปให้น้อยลงไป

กว่าเดมิ โดยเริ่มนบัตัง้แต่พรุง่นี้ไป  

ผลก็จะดีข้ึนกว่าวันนี้ และจะดี

ข้ึนไปตามล�าดับ ดีขึน้ไปเรื่อยๆ  

ถ้าเราพยายามกระท�าแต่ความดี  

ไม่กระท�าบาป ชีวิตของเราก็จะ 

มีความสุขความเจริญเพ่ิมข้ึน

ไปตามล�าดับ แล้วเวลาที่เรา

ตายไป เราก็จะไปสู่สถานภาพ

ที่ดีกว่าที่เราเป็นอยู่ 

ทางศาสนาท่านสอนไว้ว่า  

ถ้าเราท�าบุญ เราไม่ท�าบาป เวลา

ตายไปเราจะได้ ไปเป็นเทพไป

เป็นเทวดาชั้นต่างๆ และถ้าเรา

ท�าบุญเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่ง คือบุญ

ท่ีเกิดจากการท�าใจให้สงบ เช่น 

การไหว้พระสวดมนต์ การนั่ง

ท�าใจให้สงบ นั่งท�าสมาธิ ถ้าเรา 

ท�าใจให้สงบได้ ใจของเราก็จะ

ข้ึนไปอีก ข้ันหนึ่ งคือ ขั้นของ

พรหมโลก ได้ไปเกิดบนสวรรค์

ชั้นพรหม สวรรค์ชั้นเทพ แต่

สวรรค์ชั้นพรหมนี้เป็นสวรรค์

ชั่วคราวเพราะว่าหลังจากบุญ

ท่ีเราได้ท�าไว้หมดไป เหมือน

กับน�้ามันรถยนต์ท่ีเราเติมไว ้ 

ในถัง พอเราขับไปเรื่อยๆ น�้ามัน

ก็จะหมด พอน�้ามันหมด เราก็ 

ต้องหาสถานีบริการเพื่อจะได้

เติมน�้ามันต่อและจะได้เดินทาง 

ต่อไปได้ ฉันใด บุญที่เกิดจาก 



73

การท�าบุญ บุญท่ีเกิดจากการ

ไม่ท�าบาป บุญท่ีเกิดจากการ

ท� า ใจให ้สงบ ก็จะส ่ ง ให ้ เ รา 

ข้ึนไปสู่สวรรค์ชั้นเทพ สวรรค ์

ชั้นพรหม แล้วพอบุญท่ีส่งให้

หมดลงไป เราก็จะกลับลงมา

เติมบุญใหม่ กลับมาเกิดเป็น

มนุษย์ใหม่ การมาเป็นมนุษย์น้ี

เป็นภพเดยีวทีจ่ะสามารถท�าให้

เราสร้างบุญหรือสร้างบาปได้ 

ถ้าเราไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพ

หรือบนสวรรค์ชั้นพรหม เราจะ

ไม่สามารถท่ีจะไปเติมบุญได้ 

เพราะเป็นที่เราไปรับรางวัล เวลา

ท่ีเราไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิด

เป็นพรหม เป็นเวลาท่ีเราไปใช้

บุญของเราท่ีได้ท�ากันไว้ในขณะ

ท่ีเป็นมนุษย์ พอเราใช้บุญหมด  

เราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์

มาสร้างบุญกันใหม่ เหมือนกับ 

การไปเท่ียว เราก็เอาเงินไปเท่ียว

เอาไปใช้กัน พอเงินหมดเราก็

ต้องกลับมาท�างานมาหาเงินใหม่

เพ่ือท่ีเราจะได้ ไปเท่ียวกันอีก 

ฉันใด บุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินท่ี

เราจะสามารถเอาติดตัวไปกับ

เราได้ เวลาท่ีเราตายจากโลกนี้

ไปแล้ว เราก็จะได้ไปสวรรค์ชั้น

ต่างๆ แล้วพอหมดเราก็กลับมา

เกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ทีนี้การกลับ

มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละคร้ังนี้มัน

ก็ไม่แน่นอนว่าเราจะมาเกิดมา

พบใครบ้าง ถ้าเรามาพบคนไม่ดี 

เขาก็จะสอนให้เราไปท�ากรรมที่

ไม่ดี สอนให้เราไปท�าบาป สอน

ให้เราไม่ไปท�าบุญ เช่น เราไปเกิด

ในครอบครัวของคนใจบาป เขาก ็

จะสอนให้เราท�าบาป ให้ยิงนก 

ตกปลา ให้ดื่มสุรายาเมา ให้เล่น

การพนัน ให้คบคนไม่ดีเป็นมิตร 

ถ้าเราเป็นคนใจอ่อน เขาสอน 

อะไรเราก็ท�าตามเขา แทนที่เรา

จะกลับมาเ พ่ิมบุญมาต ่อบุญ  

เรากลับมาท�าบาป ทีนี้พอเรา

ท�าบาปแล้ว พอเราตายไป แทนท่ี

เราจะได้กลับไปบนสวรรค์ เรา

ก็จะต ้องไปใช ้กรรมในอบาย 

ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้าง 
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ไปเกิดเป็นเปรตไปตกนรกบ้าง 

เพราะเหตุท่ีพาให้เราไปเกิดก็คือ 

การกระท�าบาป คือ การฆ่าสัตว์ 

การลักทรัพย์ การประพฤติผิด 

ประเวณี การพูดปดมดเท็จ การ 

เสพสุรายาเมาและอบายมขุต่างๆ 

นี่คือการกระท�าบาป การกระท�า

ท่ีจะส่งผลให้จิตของเราเส่ือมลง

ไปจากมนษุย์กลายเป็นเดรัจฉาน 

กลายเป็นเปรต กลายเป็นสัตว์

นรกไป เป็นตั้งแต่ในขณะท่ีมี 

ชวีิตอยู ่แต่ใจได้กลายพนัธ์ุไปแล้ว  

กลายพันธุ์จากการเป็นมนุษย์ไป

เป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไป

ถ้าอยากจะรักษาพันธุ์ของ

มนษุย์ไวก้ต็้องไมท่�าบาป ถ้าไม่

ท�าบาปและไม่ได้ท�าบุญก็ถือว่า

เป็นมนุษย์ มนุษย์นี้ถือว่าเป็น

กลางๆ บาปก็ไม่ได้ท�า บุญก็ไม่ท�า  

จึงได ้ เป็นมนุษย ์  แต ่ถ ้าบาป 

ไม่ท�าและท�าบุญก็ได้เป็นเทพ  

ถ้าบาปไม่ท�าแล้วท�าบุญแล้วก็

ท�าใจให้สงบได้ก็จะเป็นพรหม 

ถ้าเราอยากที่จะข้ึนไปแบบไม่ 

กลับลงมา เราก็ต้องท�ากรรม

อีกระดับหน่ึงคือปฏิบัติธรรม  

ที่เรียกว่า ปัญญา หรือ วิปัสสนา  

คือการสร้างปัญญาขึ้นมา ปัญญา

นี้จะเป็นผู้มาท�าลายต้นเหตุของ

การที่เราต้องไปเวียนว่ายตาย 

เกดิกนั ถ้าเรามปีัญญา เราจะเหน็

ว่าทกุส่ิงทุกอย่างในโลกนีม้นัเป็น

ทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุข ท�าไมถึงเป็น

ทุกข์ เพราะว่ามันไม่เที่ยง มันไม่

ถาวร เราได้อะไรมาให้ความสุข

กับเรา แต่ไม่นานส่ิงที่เราได้มา 

ก็ต้องเสื่อมหมดไป พระพุทธเจ้า

ทรงสอนให้เรามองความทุกข์ท่ี

มันตามมากับความสุขที่เราคิด

ท่ีเราเห็น ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เรา

เห็นว่าเป็นความสุข ไม่ช้าก็เร็ว 

มนัจะต้องกลายเป็นความทุกข์ไป  

ถ้ามีปัญญาต้องมองให้เห็นว่า 

ทุกส่ิงทุกอย ่างท่ีเราคิดว ่าให ้

ความสุขกบัเรานีม้นัเป็นความสุข

ชั่วคราวเท่านั้น เพราะมันจะต้อง

มีวันหมดไปนั่นเอง ได้อะไรมา 
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ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกัน เขาไม ่

จากเราไป เราก็ต้องจากเขาไป  

เวลาจากกันนี้มี ใครยิ้มแย ้ม

แจ ่มใสหัวเราะร ่ า เริงหรือไม ่  

เห็นมีแต่ร้องห่มร้องไห้กันท้ังนั้น 

ไม่เชื่อไปดูงานศพต่างๆ ดูเวลา

เขาเผาศพกัน มีคนหัวเราะร่าเริง

ยิ้มแย้มแจ่มใสกนัหรือเปล่า มแีต่

หน้าเครียด หน้าซึมเศร้า น�้าตา

หลั่งร้องไห้กัน เพราะไม่เห็นว่า

มันเป็นความทุกข์นั่นเอง 

การมา เกิดก็ เหมือนกัน  

กค็ดิว่าด ีเกดิแล้วจะได้มร่ีางกาย

ไปท�าอะไรต่างๆ ได้ แต่พอเจอ

ความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

เข้ามาก็ร้อง โอ้ย ไม่ไหวแล้ว  

ไม่อยากจะกลบัมาเกดิแล้ว ถ้าไม่

อยากจะกลบัมาเกดิจริงกต้็องท�า

ตามท่ีพระพทุธเจ้าทรงส่ังสอนให้

สอนใจอยู่เรื่อยๆ ว่าการมาเกิดนี้ 

ไม่ดี เป็นทุกข์ ไม่เป็นสุข การจะ

ท�าอะไรต่างๆ ด้วยร่างกายนี้ไม่ดี 

เพราะว่าร่างกายนี้จะท�าได้เพียง

ชั่วคราว ไม่นานมันก็ต้องตาย  

ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะกลับ 

มาเกิด เราต้องหยุดตัวที่ท�าให้

เรามาเกิด ตวัทีท่�าให้เรามาเกิด 

ก็คือความอยากต่างๆ น้ีเอง 

อยากด ูอยากฟัง อยากดืม่ อยาก

รับประทาน อยากไปเที่ยว อยาก 

มสีาม ีอยากมภีรรยา อยากเป็นใหญ่ 

เป็นโต อยากร�่าอยากรวย อยาก

ไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย 

ความอยากเหล่านี้แหละเป็นตัว

ที่ท�าให้เรามาเกิดกัน ถ้าเราอยาก

จะหยุดความอยากก็ต้องสร้าง 

ปัญญาข้ึนมา พระพุทธเจ้าก็ใช้

ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากได้

อะไร อย่าไปอยากมีอะไร อย่าไป 

อยากเป็นอะไร เพราะได้มาแล้ว 

เป็นมาแล้วมแีล้ว มนัจะต้องเส่ือม 

หมดไป เวลามันเส่ือมหมดไปก็

จะต้องทุกข์ทรมานใจ อยู่แบบ

ไม่มีดีกว่า อยู่กับความสงบที่ได้

จากการท�าใจให้สงบ มันจะเป็น

ความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอด

ไม่มีวันเสื่อมไปจากเรา
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นี่แหละส่ิงท่ีพระพุทธเจ ้า

ทรงสอนให้พวกเราท�ากัน คือ

สร้างเหตุท่ีดีกัน เหตุท่ีดีก็คือ 

การท�าบุญ การไม่ท�าบาป การท�า 

ใจให้สงบ และการท�าใจให้ฉลาด  

ถ้าเราสามารถท�าเหตตุ่างๆ เหล่านี้ 

ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ เราก็

จะได้รับผลท่ีดีตามล�าดับ ตั้งแต่

การได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพ  

สวรรค์ชั้นพรหม และได้หลุดพ้น 

จากการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย ในท่ีสุด 

ตอนนี้ เรามีครูมีอาจารย ์

มีพระพุทธเจ ้ า เป็นพระบรม

ศาสดาที่จะสอนเหตุท่ีดี ให้กับ

พวกเรา ถ ้าพวกเราเชื่อแล ้ว

น้อมน�าเอาไปปฏิบัติ เราก็จะได้

ผลที่พระพุทธเจ้าได้รับคือได้ไป

ถึงพระนพิพาน ได้ไปสู่สวรรค์ชัน้

สูงสุดท่ีไม่มวีนัเส่ือมไม่มวีนัหมด 

เป็นสวรรค์ท่ีมคีวามสุขเตม็เป่ียม

ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีความทุกข์

เข้าไปผสมอยู่ด้วยเลย และเป็น

ความสุขท่ีถาวร นี่แหละคือเหตุ 

ท่ีพวกเราควรจะกระท�ากันเพื่อ

ผลอัน เลิศอันประ เส ริฐ ท่ีจะ 

ตามมา
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ธรรมะในศาลา 

เสบียงใจ
๑๒ กันยายน ๒๕๕๘

วนัพระ วนัธรรมสวนะ วนัสร้างบุญสร้างกศุล  

ตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงบัญญัตไิว้ให้สาธุชน 

พุทธบริษัทมีเวลาปล่อยวางจากภารกิจการ

งานต่างๆ เพ่ือจะได้มาท�าภารกิจของจิตใจท่ี

จะต้องมกีารเดนิทางต่อไปหลงัจากท่ีร่างกาย

นีต้ายไปแล้ว จิตใจที่ไม่ได้ตายไปกบัร่างกาย

ก็จะต้องออกเดินทาง เวลาจะเดินทางถ้า

ไม่ได้เตรียมเสบียง ไม่ได้เตรียมข้าวของ

เงินทอง เวลาไปก็จะไปด้วยความทุกข์ยาก

ล�าบาก ถ้าเตรียมข้าวของเงินทอง เตรียม

เสบียง เตรียมอะไรต่างๆ ไป ก็จะไปอย่าง

สะดวกอย่างสบาย
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เวลาที่ร่างกายของเราแตกดับไปแล้ว เปรียบ

เหมือนบ้านท่ีไฟไหม้พังไปแล้ว ใจก็ต้องไปหา 

ท่ีอยู่ใหม่ การจะไปของใจก็อยู่ท่ีการเตรียมตัว 

ของใจในปัจจบุนันี ้ถ้าเราเชือ่พระพุทธเจ้า แล้วมา 

ท�าตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงส่ังสอน อย่างน้อย

อาทิตย์ละ ๑ คร้ัง ให้มาสร้างบุญสร้างกศุล ซ่ึงเป็น 

เหมือนกับเสบียงเป็นเหมือนกับเงินทองที่เรา

สามารถจะเอาติดตัวไปได้ ถ้าเราสร้างบุญสร้าง

กุศลไว้มาก มีเงินทองมาก มีเสบียงมาก เวลาไป

เรากจ็ะไปแบบเศรษฐี เหมอืนกบัเวลาท่ีเราไปเท่ียว

ต่างประเทศ ถ้าเรามีเงินทองติดตัวไปมาก เราก็

สามารถไปอยู่ตามโรงแรมราคาแพงๆ ได้ โรงแรม

ระดับ ๕ ดาว ร้านอาหารระดับ ๕ ดาว เที่ยวแบบ 

๕ ดาว ใจของเราถ้ามีบุญมีกุศลมาก ก็จะไปสู่

สวรรค์ชั้นที่มีความสุขมาก ถ้ามีบุญน้อยคือสร้าง

บุญสร้างกุศลน้อย ก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นต�่า สวรรค์

ชั้นประหยัด มีความสุขไม่เท่ากับความสุขชั้นสูง 

สวรรค์ก็มีหลายระดับด้วยกัน ระดับเทวโลก 

ระดับพรหมโลก และระดับโลกุตระ คืออยู  ่

เหนือโลก เป็นความสุขข้ันสูงสุด ความสุขหรือ

สวรรค์ชั้นสูงสุดนี้เป็นที่ไปของพระพุทธเจ้าและ 

พระอรหนัตสาวกท้ังหลาย ผูท่ี้ยงัไม่ได้ตรัสรู้ยงัไม่ได้ 

บรรลุธรรมก็จะไปได้แค่ระดับสวรรค์ชั้นเทวโลก 
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และสวรรค์ชั้นพรหมโลก แล้วยัง 

ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่

อีกหลังจากท่ีได้ ใช้บุญใช้กุศล

หมดไป เหมือนกับเวลาเราไป

เที่ยวต่างประเทศ พอเงนิหมด 

เราก็ต้องกลับบ้านกลับมาหาเงิน

หาทองใหม่เพ่ือที่เราจะได้ ไป

เที่ยวใหม่ ฉันใด เวลาท่ีเรามา

เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเวลาท่ีเรา

มาหาเงินใหม่ เงินของโลกทิพย์

คือบุญกุศลท่ีพระพุทธเจ้าทรง 

สอนให้พวกเรากระท�ากัน ก็คือ  

การท�าทาน การรักษาศลี การภาวนา 

ท�าใจให้สงบ นี่คือบุญกุศลท่ีจะ

พาให้เราได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ 

หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว

ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้า 

ไม่ท�าบุญ ไม่รักษาศีล ไม่ภาวนา  

ท�าแต่บาปกรรม เสพอบายมุข

ต่างๆ เวลาร่างกายตายไป ใจก็

ไม่ได้ไปสวรรค์เพราะไม่มีเสบียง 

ไม่มีเงินติดตัว ไม่มีตั๋วเครื่องบิน 

ไม่มีวีซ่า แต่ต้องไปท่ีเขาไม่ต้อง

ใช้วีซ่าก็คือไปท่ีคุกท่ีตะรางนี่เอง 

คกุตะรางของดวงวิญญาณของ

จิตใจก็คืออบายนี้เอง 

อบายน้ีมอียู่ ๔ ช่อง ช่องแรก 

เรียกว่า เดรัจฉาน ช่องที่สอง 

เรียกว่า เปรต ช่องทีส่าม เรียกว่า  

อสูรกายหรือผี และช่องที่ ส่ี  

เรียกว่า นรก นี่คือท่ีไปส�าหรับ

ผู ้ที่ ไม ่ เชื่อพระพุทธเจ ้า ผู ้ ท่ี

ไม่ท�าบุญให้ทาน ไม่รักษาศีล  

ไม่ภาวนา และหลังจากท่ีได้ไป

ใช้กรรมใช้บาปหมดแล้วก็กลับ

มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่ผู้ที่

กลับมาเกิดจากอบายน้ีจะเป็น

ผูท้ีอ่าภพัวาสนา เกิดมายากจน  

รูปร ่ างหน ้ าตาไม ่สวยงาม  

ผวิพรรณไม่ผ่องใส สติปัญญา

ไม่ฉลาด อายุไม่ยืนยาวนาน  

มีโรคภัยเบียดเบียน อาการ 

ไม่ครบ ๓๒ เพราะอานิสงส์ของ 

บาปที่ท�าไว้ยังติดมากับใจอยู่

แต่ผู้ท่ีได้ไปสวรรค์ชั้นเทพ  

ไปสวรรค์ชั้นพรหม พอกลับมา 
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เกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเป็นมนุษย์

ท่ี มี บุญมี ว าสนา  เกิ ดมา ใน

ครอบครัวของคนร�่ารวย หรอื

เกิดมามีความรู ้ความฉลาด

ความสามารถ สามารถหาเงินหา 

ทองเป็นมหาเศรษฐีได้ มีรูปร่าง 

หน ้าตาที่สวยงาม ผิวพรรณ

ผ่องใส มสุีขภาพสมบรูณ์แข็งแรง  

อาการครบ ๓๒ และอายุยืน 

ยาวนาน นีค่อือานสิงส์ของผูท้ีเ่ชือ่ 

พระพุทธเจ้าและท�าบุญปฏิบัติ

ธรรมไปถึงข้ันสมถภาวนาคือ 

ข้ันสมาธิ ซึง่เป็นข้ันทีย่งัไม่สูงสุด 

ถ้าอยากจะไปสูงกว่านี ้คอืไปแบบ 

ไม่กลบั ไปอยูบ่นสวรรค์ตลอดเวลา  

ไม่ต้องมาเกดิ แก่ เจบ็ ตาย ไม่ต้อง 

มาหาเงินหาทอง ไม่ต้องมาสร้าง

บุญสร้างกุศลอยู่เรื่อยๆ ก็ต้อง

ปฏิบัติธรรมข้ันสูงสุดให้ได้ คือ

ขั้นวิปัสสนาภาวนา 

ตอนต้นเราก็มาท�าทานก่อน 

เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับข้ัน

บันไดหรือเหมือนกับการเรียน

หนังสือ ก่อนท่ีเราจะเรียนจบ

ปริญญาได้ เราก็ต้องเร่ิมต้นท่ี

ชั้นอนุบาลก่อน พอเราเรียนจบ

ชั้นอนุบาล เราก็ข้ึนสู่ชั้นประถม  

จากชั้นประถมก็สู ่ชั้นมัธยม  

จากชั้นมัธยมก็สู่ชั้นอุดมศึกษา 

ชัน้ปริญญา ตรี โท เอก ตามล�าดบั

ต่อไปได้ ฉันใด การสร้างบุญ 

สร้างกุศลสร้างสวรรค์ทีพ่วกเรา

จะไปอยู่กันในอนาคตหลังจาก

ทีร่่างกายน้ีตายไปแล้วก็ต้องท�า

เป็นขั้นๆ เหมือนกัน เพราะมัน

มีความยากง่ายต่างกัน ขั้นที่ ๑  

มันง่ายกว่าข้ันที่ ๒ ข้ันที่ ๒  

ง่ายกว่าข้ันที ่๓ ข้ันที ่๓ ง่ายกว่า

ขั้นที่ ๔ แต่ก็ไม่ได้หมายความ

ว่าคนที่เกิดมาในโลกมนุษย์น้ี

จะต้องเริ่มต้นที่ข้ันที่ ๑ ใหม่  

ถ้าเคยท�าข้ันที่ ๑ ได้แล้วก็ท�า 

ขั้นที่ ๒ ได้เลย ถ้าท�าขั้นที่ ๒ ได้ 

ก็ท�า ข้ันที่  ๓ ต ่อไปได ้ เลย 

เพราะการท�าตามค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าน้ีมันติดอยู่กับใจ  

มันไม่หายไปเหมือนกับทรัพย์
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สมบัติข ้าวของเงินทองหรือ 

วิชาความรู้ทางโลก ถึงแม้เรา

จะจบปริญญาเอก ถ้าเรากลับมา 

เกิดใหม่ เราก็ต้องกลับมาเริ่ม

เรียนอนุบาลใหม่ เรียน ป.๑  

ป.๒ ใหม่ แต่อาจจะเรียนเร็วกว่า

คนอื่น อย่างพวกเด็กอัจฉริยะ 

พวกนี้บางทีเขาสามารถเรียนจบ 

ปริญญาด้วยอายุเพียง ๑๐ ขวบ 

๑๒ ขวบ นั่นก็เป็นเพราะว ่า 

ในอดีตเขาเรียนมามากแล ้ว 

เขาจ�าได้ พอเขามาเรียนใหม่

เขาก็เรียนได้อย่างรวดเร็วอย่าง

ง่ายดาย ฉันใด การปฏิบัติตาม

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็น

อย่างนั้น ถ้าเราท�าบุญท�าทานอยู่

เรื่อยๆ จนช�านาญแล้ว สมมุติว่า 

เราตายไป เรากลับมาเกิดใหม่  

เราก็สามารถท�าขั้นท่ี ๒ ต่อไป 

ได้เลย ก็คือท�าข้ันศีล ข้ันศีล 

เรากม็ ี๒-๓ ข้ันๆ ศลี ๕ ขัน้ศลี ๘  

ข้ันศีล ๑๐ ขั้นศีล ๒๒๗ คนท่ี

เคยท�ามาแล้ว พอกลับมาเกิด 

ก็รักษาศีลได้เลย บางคนก็รักษา

ศีล ๕ ได้เลย บางคนก็รักษาศีล 

๘ ได้เลย บางคนก็บวชเป็นพระ

ได้เลย บางคนก็บวชตั้งแต่เป็น

เณรตั้งแต่เป็นเด็กได้เพราะเขา

เคยท�ามาแล้วในอดีต แต่คนที่ 

ไม่เคยท�านี้จะรู ้สึกยาก จะให้

รักษาศลี ๕ กร็ูสึ้กว่ายาก จะรกัษา 

ศลี ๘ กย็ิ่งยากใหญ่ จะให้มาบวช

เป็นพระนี้ยิ่งบอกว่าไม่เอาเลย 

ไม่ไหว เพราะอะไร เพราะในอดตี 

ไม่เคยท�ามา แต่ถ้าไม่เคยท�า เราก็ 

ต ้องบังคับตัวเรา ของพวกนี้

มันจะยากอย่างไรถ้าเรามีความ

พยายาม ท่ีมันยากเพราะเรา 

ไม่เคยท�าเท่านั้นเอง เหมือนกับ

เราไม่เคยใช้มือซ้าย เราถนัด 

มื อขวา  พอมื อขวา เ ร า เ สี ย 

เราต้องใช้มือซ้าย เราก็จะรู้สึก

ว่ามันยาก แต่ถ้าเราพยายามฝืน

หัดท�าไปเรื่อยๆ หัดใช้มือซ้าย

ไปเร่ือยๆ ต่อไปมอืซ้ายกจ็ะถนดั 

จะใช้มอืซ้ายได้เหมอืนกบัมอืขวา 
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ฉนัใด การปฏบัิตติามค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าเป็นส่ิงที่ยากเพราะ

ว่าเราไม่ค่อยปฏิบัติกัน เพราะ

ใจของเรานั้นชอบไปท�าบาปกัน

มากกว่า ไม่ชอบท�าบุญ ชอบไป

เสพอบายมุขกันมากกว่าชอบไป 

วัดกัน พอต้องมาท�าบุญท�าทาน  

มาวัดมารักษาศีล ก็จะ รู ้ สึก

ว่ายาก แต่ถ้าเราบังคับตัวเราให้

มาอยู ่เร่ือยๆ ใหม่ๆ ก็จะรู ้สึก 

ยากหน่อย แต่พอเราท�าไปเร่ือยๆ 

เราก็จะเกิดความช�านิช�านาญ 

ขึ้นมา แล้วก็จะรู้สึกว่าง่าย

นี่แหละคือวิธีท่ีจะท�าให้เรา

ไม่ต้องกลับมาเกิด มาแก่ มาเจ็บ  

มาตาย อีกต่อไป เป็นวิธีที่จะท�า 

ให้เรามคีวามสุขตลอดเวลาอย่าง

ท่ีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต

สาวกท้ังหลายได้มี ได ้พบกัน  

ท่านจึงน�าวิธีท่ีท่านได้พบความสุข 

แบบนีม้าสอนพวกเรา ถ้าพวกเรา 

พยายามปฏิบัติตามให้ได้ รับรอง

ว่าเราจะได้พบกับความสุขอย่าง 

เดียวกับที่พระพุทธเจ ้ าและ 

พระอรหันตสาวกทั้งหลายได้พบ 

เราจะไม่พบกับความทุกข์เลย 

ไม่ว่ากับสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น
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ธรรมะในศาลา 

สรา้งที่พ่ึงถาวร
ให้แก่จิตใจ

๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ 

ท่ีพ่ึงทางใจคอือะไร ก็คอืท่ีหลบภยั 

อันเกิดจากความทุกข์ต่างๆ ของใจ  

ของต่างๆ ในโลกนี้ เป็นท่ีพึ่งของ

ร่างกายเท่านั้น เช่น เรามีบ้านอยู ่  

มีอาหารรับประทาน มีเครื่องนุ่งห่ม  

มียารักษาโรค สิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งทาง

ร่างกาย แต่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งทาง 

ใจได้ ไม่สามารถป้องกันความทุกข์ใจ

ให้เกิดข้ึนได้ และไม่สามารถท�าลาย 

ความทกุข์ใจต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้  
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มีเพียงส่ิงเดียวเท่านั้นท่ีสามารถ

ท�าได้ก็คือพระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ ้า ท่ี ได ้ทรงค ้นพบ 

พระธรรมอันเลิศอันประเสริฐที่

ท�าให้พระพุทธเจ้านั้นได้หลุดพ้น 

จากความทุกข์ท้ังปวง หลังจาก

พระองค์ ได ้ทรงหลุดพ้นแล้ว 

พระองค์ก็ ได้น�าเอาความจริง 

อันนี้ วิธีดับทุกข ์นี้มา เผยแผ ่  

ส่ังสอนให ้แก ่ สัตว ์ โลกอย ่าง 

พวกเราผูม้จิีตศรัทธามคีวามเชือ่ 

น้อมน�าเอาไปปฏิบัติก็สามารถ

หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่น

เดียวกับท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรง

หลุดพ้น ท่านก็กลายเป็นพระ

อรหันตสาวก แล้วท่านก็ช่วย

พระพุทธเจ้าเผยแผ่ส่ังสอนวิธี

ของการดับทุกข์นี้ ให้แก่ผู ้อื่น 

ต่อไป ผู ้อื่นเมื่อมารับฟังน�าไป

ปฏิบัติก็สามารถหลุดพ้นจาก 

ความทุกข์ได้ เป็นพระอรหนัตสาวก 

ข้ึนมาได้เช่นเดียวกัน แล้วก็น�า

เอาค�าสอนนี้มาเผยแผ่ต่อ นี่คือ 

การสืบทอดพระพุทธศาสนา  

ท�ามาตัง้แต่วนัแรกทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงตรัสรู ้  แล ้วก็ท�ากันมา

อย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันนี้  

พระพุทธศาสนาคือพระธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าจึงยังอยู่

ในโลกนี้ได้

การรักษาถาวรวัตถุต่าง เช่น 

โบสถ์ เจดีย์ วิหาร พระพุทธรูป

ต่างๆ นี้เป็นส่ิงท่ีเราไม่สามารถ

รักษากันได้ เพราะว่าถาวรวัตถุ

ต่างๆ นี้เป็นอนิจจัง เป็นของ

ชั่วคราว มีการสร้างข้ึนมาแล้ว 

ก็ต้องมีการพังทลายเส่ือมไปได้  

แต่การเสื่อมของถาวรวัตถุตา่งๆ  

นี้ ไม่ได้เป็นการเส่ือมของพระ 

พุทธศาสนา การเจริญของถาวร 

วัตถุต่างๆ ก็ไม่ได้เป็นการเจริญ 
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ของพระพุทธศาสนา การเจริญ

หรือการเสื่อมของพระพุทธ

ศาสนาอยู่ที่พระธรรมค�าสอน 

ของพระพุทธเจ้าว่ายังมีอยู่ใน 

โลกน้ีหรือไม่ ยังมีผู ้สามารถ

น้อมน�าเอาไปปฏิบัติและได้รับ

ผลจากพระธรรมค�าสอนจาก

พระพุทธเจ้าหรือไม่

ดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะ

รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู ่ไป

นานๆ พวกเราก็ต้องรักษาด้วย

วิธีการศึกษา ด้วยวิธีการปฏิบัติ 

ด ้วยวิธีการบรรลุผล ด ้วยวิธี

การน�าเอาผลท่ีได้บรรลุแล้วนี้ 

มาเผยแผ่ ส่ังสอนให้แก่ผู ้อื่น

ต่อไป ถ้ามีพระธรรมอยู ่ ในใจ

ของพุทธศาสนิกชน ก็ไม่มีใคร

สามารถที่จะท�าลายได้ ไม่มีอะไร

ท่ีจะท�าให้เส่ือมได้ แต่เรื่องของ

ถาวรวัตถุ ต่อให้เราสร้างข้ึน

มามากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะ 

ต้องเสือ่มหมดไป และถาวรวตัถุ  

ก็ไม่สามารถเป็นทีพ่ึ่งทางใจได้ 

เช่น โบสถ์ เจดีย์ ศาลา วิหาร กุฏิ 

ส่ิงเหล่านี้เป็นท่ีพ่ึงทางร่างกาย 

เพราะผู้ท่ีศึกษาผู้ท่ีปฏิบัติธรรม

จ�าเป็นจะต้องมสีถานท่ีหลบแดด

หลบฝนหลบภัยต่างๆ จึงมีการ

สร้างโบสถ์ สร้างเจดย์ี สร้างศาลา  

สร้างกุฏ ิอนันีม้ีไว้ส�าหรับร่างกาย

ของผูศ้กึษาของผูป้ฏบัิต ิแต่ไม่ได้ 

มีไว้เพื่อรักษาพระธรรมค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า

พระธรรมค� าสอนของ

พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในโบสถ์  

ไม่ได้อยู่ในเจดีย์ ไม่ได้อยู่ใน

ศาลา ไม่ได้อยู่ในกฏุ ิ ไมไ่ดอ้ยู ่

ในพระพุทธรูป ไม่ได้อยู ่ ใน 

พระธาตุ ที่พวกเรากราบไหว้ 

บูชากัน แต่อยู ่ที่พระธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า ดังที ่

ทรงตรัสไว้ว่า ผู้ใดเหน็ธรรม ผูน้ั้น 

เห็นเรา ผู ้ที่ เห็นเราก็คือผู ้ที่ 

เหน็ธรรม ผูท้ีจ่ะสามารถเหน็เรา

เหน็ธรรมได้ ก็คอืพระอริยสงฆ์ 

สาวกทั้งหลาย น่ีแหละคือแก่น 
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คอืศาสนาทีแ่ท้จริง อยูท่ีพ่ระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ อนัเกิดจาก 

การศึกษา เกิดจากการปฏิบัติ  

เกิดจากการบรรลุธรรม และ

เกิดจากการเผยแผ่ธรรมให้แก่

ผู้อื่นต่อไป 

สมัยพระพุทธกาลนี้ พระ 

พุทธเจ้าไม่ ได้สร ้างวัดแม้แต่

วัดเดียว พระพุทธเจ้าสร้างแต ่

พระอรหนัตสาวก พระอรหนัตสาวก 

สมัยท่ีพระพุทธเจ้าทรงมีชีวิต

อยู่นี้มีจ�านวนเป็นหมื่นเป็นแสน 

แต่สมัยนี้หาพระอรหันต์แต่ละ

องค์นี้แทบจะหาไม่ได้กัน มีแต่

วัดเต็มไปหมด มีแต่โบสถ์ มีแต่ 

เจดีย์ มีแต่กุฏิ มีแต่ศาลา มีแต่

พระพุทธรูปเต็มไปหมด นั่นก็

เป็นเพราะว่าชาวพุทธเราหลง

ทางกันแล้ว แทนที่จะมาสร้าง

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

ให้เกดิข้ึนมาภายในใจ เรากลบัมา 

สร้างพระพทุธรูปไว้ประดษิฐานใน 

ศาลาในโบสถ์กัน และคิดว่าเป็น

ท่ีพ่ึงของพวกเรา พวกเรามาศาลา

มาโบสถ์มากราบพระพุทธรูปกัน 

ตลอดเวลาแล้วความทุกข์ภายในใจ 

ของพวกเรานี้มันลดน้อยถอยไป 

บ้างหรือเปล่า หรือมอียูเ่หมอืนเดมิ  

หรืออาจจะมเีพิ่มมากข้ึนกว่าเดมิ  

เพราะพระพุทธรูป น้ีไม ่ ใช ่

พระพุทธเจ้า ไม่ใช่พระธรรม 

ค�าสอน ไม่ใช่เป็นที่พ่ึงทางใจ 

เป็นเพียงที่ เตือนสติเท ่าน้ัน 

ที่เรียกว่า พุทธานุสติ

การท่ีเรามากราบพระพทุธเจ้า  

พระพุทธรูป นี้ เป็นการให้เรา

ร�าลึกถึงองค์แท้ของพระพุทธเจ้า 

ท่ีได้ตรัสรู้ธรรมและได้ประกาศ

พระธรรมค�าสอนและได้สร้าง

พระอรหันตสาวกให้เป็นตัวแทน 

ในการน�าเอาพระธรรมอันเลิศ

อันประเสริฐนี้มาให้กับพวกเรา 

พวกเรากราบพระพุทธรูปเพื่อ

ให้เราร�าลึกถึงพระธรรมค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า ให้เราร�าลึก 

ถึงหน้าที่ของเราท่ีเป็นชาวพุทธ  
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ถ้าเราอยากจะต้องการทีพ่ึง่ทางใจ  

ต้องการดับความทุกข์ต่างๆ ที่มี

อยู่ภายในใจให้หมดไป เราต้อง

ศึกษาพระธรรมค�าสอนและต้อง

ปฏิบัตติามพระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าจนกว่าเราจะบรรลุ

ธรรม เมื่อบรรลุธรรมแล้ว เราจะ 

มีธรรมไว้ปกป้องคุ้มครองรักษา

ใจของเราไม่ให้ความทุกข์เข้ามา 

สร้างความวุ ่นวายสร้างความ

เดือดร้อนให้แก่ใจของพวกเรา  

อันนี้แหละคือหน้าที่ของพระ 

พุทธรูป 

พระพทุธรปูไม่ได้มหีน้าท่ีมา

ให้พรกับพวกเรา ให้ส่ิงนั้นส่ิงนี้

กับพวกเรา วันที่ล็อตเตอรี่ออก 

ก็มาโบสถ์มาวัดกัน จุดธูปเทียน 

๓ ดอก แล้วก็นั่งขอบารมีของ

พระพุทธเจ้าให้ส่งเลขตัวเด็ดๆ 

มาให้เพือ่ท่ีจะได้ไปแทงหวยแทง 

ล๊อตเตอร่ีเพื่อจะได้ ไม่ต้องท�า 

มาหากินให้เหนื่อยยากให้ล�าบาก 

ถึงวันก็ ไปแทงหวยแทงล็อต-

เตอร่ีกัน แล้วเงินทองก็จะไหล

มาเทมา ถ ้ ามันเป็นอย ่ างนี้ 

ป ่านนี้คนไทยเราได ้เป็นมหา

เศรษฐีกันเต็มบ้านเต็มเมืองกัน 

ไปหมดแล้ว ล๊อตเตอร่ีกค็งจะเจ๊ง  

เพราะว่าไม่มีรางวัลที่จะมาจ่าย

ให้คนท่ีถูกหวยกันได้ แต่มัน

ไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะมันไม่ 

ได้เป็นหน้าท่ีของพระพุทธรูป  

พระพุทธรูปไม่มีความสามารถ 

ที่จะให้หวยให้เลขให้เบอร์กับ 

พวกเราได้ ไม่สามารถทีจ่ะให้เรา 

ร�่ารวยเป็นมหาเศรษฐีข้ึนมาได้ 

หน้าที่ของพระพุทธรูปมีเพียง 

แต ่ ให ้ เราเข ้าหาพระธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า ให้เรา 

ศึกษาและให้เราปฏิบัติ ถ้าเรา

ศึกษาและเราปฏิบัติแล้วเรา 

จะกลายเป็นมหาเศรษฐีข้ึนมา

อย่างแน่นอน 

ม ห า เ ศ ร ษ ฐีที่ แ ท ้ จ ริง นี้ 

เป็นอย่างไร ก็คอืผูท้ีม่คีวามพอ 

น่ันเอง ตราบใดทีย่งัไม่มคีวามพอ  
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จะไม่เ รียกว ่าเป็นมหาเศรษฐี 

เพราะยงัอยากได้เพ่ิมข้ึน แสดงว่า 

ยังรวยไม่พอ ยังอยากจะได้เงิน 

ทองมากข้ึนไปเรื่อยๆ ต่อให้มี

เงินเป็นหมื่นล้านแสนลา้น แต่ถ้า

ยังอยากได้เพิ่มขึ้นไปอีก ก็ถือว่า

ยังไม่ได้เป็นมหาเศรษฐี แต่ผู้ท่ี 

มีธรรมอยู่ในใจนี้จะมีความพอ  

จะไม่อยากได้อะไรในโลกนี ้จะไม่ 

อยากได้เงินทองข้าวของต่างๆ 

จะไม่อยากได้ลาภ ยศ สรรเสริญ 

จะไม่อยากได้ความสุขทางตา 

หู จมูก ลิ้น กาย เพราะมีทรัพย์

ภายใน คือ อริยทรัพย์ มมีรรคผล

นิพพานเป็นสมบัติ ผู้ใดมีมรรค 

ผลนิพพานเป็นสมบตั ิผูน้ั้นจะมี

ความพอตลอดเวลา ผูน้ั้นแหละ

เป็นเศรษฐีที่แท้จริง และมีอะไร

มากน้อยเพยีงใดกส็ามารถยกให้

แก่ผูอ้ืน่ได้หมดเลย ไม่มคีวามคดิ

ที่อยากจะเก็บเอาไว้เลย เพราะมี

ก็เหมือนกับไม่มี เพราะใจไม่ได้

มีความสุขจากส่ิงท่ีได้มา ใจมี

ความสุขจากการบรรลุธรรม ใจมี 

ความสุขจากมรรคผลนิพพาน 

นี่แหละคือเศรษฐีท่ีแท้จริง คือ

พระพุทธเจ ้าและพระอรหันต

สาวกทั้งหลาย

สมบัตท่ีิแท้จริงนีอ้ยูข้่างในใจ  

ไม่ได้อยูข้่างนอก สมบัตข้ิางนอก 

ต่อให้มีมากน้อยเพียงใดจะไม ่

สามารถท�าให้ ใจเกิดความอิ่ม

เกิดความพอได้ แต่กลับจะท�าให้

เกดิความหวิเกดิความอยากเพ่ิม

มากข้ึนไปเร่ือยๆ ดงัในสุภาษติท่ี

มีพูดเอาไว้ว่า พอได้คืบก็อยาก

จะได้ศอก พอได้ศอกก็อยากจะ

ได้วา ได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่ม

ไม่มีความพอ เพราะว่าตัณหาคือ

ความอยากนีม้นัไม่มขีอบไม่มฝ่ีัง 

ไม่เหมือนกับมหาสมุทรท่ีกว้าง

ใหญ่ไพศาลขนาดไหนกต็ามกย็งั

มขีอบมฝ่ีัง แต่ตณัหาความอยาก

นี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่ง ได้มาเท่าไหร่ 

จะไม่มีวันพอ เป็นพลทหารก็

อยากจะเป็นนายสิบ เป็นนายสิบ

ก็อยากจะเป็นจ่า เป็นจ่าก็อยาก

จะเป็นนายร้อย เป็นนายร้อยก็
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อยากจะเป็นนายพนั เป็นนายพัน 

ก็อยากจะเป็นนายหมื่นเป็น 

นายพล เป็นเท ่าไหร ่ก็ ไม ่ม ี

ความพอ เพราะความอยากมัน

ไม่มีวันหมดไปด้วยการได้มา  

ได ้มามากเท ่ า ไหร ่ก็ ยิ่ง เกิด

ความอยากได้มากข้ึนเท่านั้น 

ถ้าเกิดความอยากก็ไม่ต่างจาก

ขอทาน ขอทานมันก็มีความ

อยากเหมือนกับมหาเศรษฐี 

มหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็

ยังอยากได้เป็นหมื่นล้านเป็น 

แสนล้าน ขอทานมันไม่มี มันก็

อยากจะได้วันละ ๕๐ อยากจะ 

ได้วันละ ๑๐๐ มันก็ดีใจ มันก ็

ไม่ต่างกนั ต่างกนัตรงจ�านวนเงิน 

ท่ีมีเท่านั้นเองว่ามีมากมีน้อย  

แต่ความอยากนี้มี เหมือนกัน  

ถ้าเป็นมหาเศรษฐีมคีวามอยากอยู่  

มันก็ไม่ต่างจากขอทานท่ีมีเงิน

เพียง ๑๐ มีเงินเพียง ๑๐๐ แต ่

ใจเหมือนกัน ใจเป็นขอทาน 

เหมือนกัน ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐี 

แต่ใจที่มีความพอนี่แหละคือใจ

ที่เป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริง ต่อให้ 

ใครให้มาเท่าไรก็ไม่ยินดี ต่อให ้

สูญเสียไปเท่าไหร่ก็ ไม่เสียใจ 

เพราะว่าส่ิงท่ีมีอยู่ในใจคือความ

พอนี้ ไม ่มี ใครสามารถเอาไป 

จากใจได ้  นี่แหละคือท่ีพึ่ ง ท่ี 

แท้จริงของใจคือพระธรรมของ

พระพุทธเจ้า ถ้าเราสามารถน้อม

เอาเข้ามาประดิษฐานภายในใจ

ของเราได้ ก็จะท�าให้ใจของเรานี้ 

มคีวามสุขตลอดเวลา เป็น ปรมงั  

สุขัง ตลอดเวลา ไม่เหมือนกับ

มหาเศรษฐีที่มีความอยากใน

เงินหมื่นล้านแสนล้าน ก็จะมีแต่  

ปรมัง ทุกขัง ตลอดเวลา
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ธรรมะในศาลา 

ความสุขที่
มหัศจรรย์
๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

ก า ร ม า ฟั ง เ ท ศ น ์ ฟั ง ธ ร ร ม นี้ มี คุ ณ 

มีประโยชน์มาก ดังท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรง

ตรัสไว้ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะจะได้

รับประโยชน์ถึง ๕ ประการด้วยกัน คือ  

๑. จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่เราไม่เคยได้ยิน

ได้ฟังมาก่อน ๒. เรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟัง 

แล้ว พอเราฟังซ�า้อกีกจ็ะเกดิความเข้าใจดข้ึีน 

จนสามารถบรรลธุรรมข้ึนมาได้ ๓. จะก�าจดั

ความลงัเลสงสัยต่างๆ ให้หมดไปได้ ๔. จะท�า 

ให้มีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นที่ถูกต้องคือมี

ปัญญา ๕. จะท�าให้ใจสงบผ่องใส มคีวามสุข 

นี่คืออานิสงส์ที่จะได้รับ ๕ ประการ
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การที่จะได้รับอานิสงส์น้ี  

ผู้ฟังต้องฟังด้วยกาย วาจา ใจ 

ที่สงบ เพราะถ้ากาย วาจา ใจ 

ไม่สงบ จะไม่สามารถรับธรรม

เข้าไปสู่ใจ และจะไม่สามารถ

รับประโยชน์จากการได้ยินได้

ฟังธรรมอย่างเตม็ที ่ดงันัน้เวลา

ท่ีเราฟังธรรม เราไม่ควรท�าภารกจิ

อะไรต่างๆ ควรนั่งเฉยๆ เรียกว่า

สงบกาย แล้วก็ไม่คยุกนั เรียกว่า 

สงบวาจา สงบกาย สงบวาจา กค็อื 

การถือศีลนั่นเอง ส ่วนความ 

สงบใจ ก็คือใจตั้งใจฟัง ไม่ไปคิด

เร่ืองราวต่างๆ ให้คิดอยู่กับเร่ือง

ท่ีได้ยินได้ฟัง อย่างนี้ก็เรียกว่า  

สงบใจ เป็นสมาธิ ถ้านั่งฟังธรรม

แล้วกาย วาจา ใจ ไม่สงบ ผลจะ

ไม่ได้รับเท่าที่ควร เช่น บางท่าน

คิดว่าเปิดธรรมะฟังท่ีบ้านแล้วก็

ท�าภารกจิอะไรไปควบคูด้่วย เช่น  

กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างถ้วย ล้างชาม  

ท�างานอะไรต่างๆ ในบ้าน แล้ว 

ก็เปิดธรรมะฟังไป การฟังแบบนี้ 

จะไม่ได้ประโยชน์เท่ากับการ 

นั่งเฉยๆ ฟัง เพราะเวลาท�างาน 

ใจจะต้องแบ่งไปคดิเกีย่วกบัเรื่อง

งานที่ก�าลังท�าอยู่ แล้วธรรมที่เข้า

มาในใจกจ็ะไม่ได้รับรู้ ช่วงใดที่ไป

คิดอยู่กับเร่ืองงาน ช่วงนั้นเร่ือง

ของธรรมะก็จะไม่เข้าสู่ใจ และ 

ธรรมะนีเ้ป็นเร่ืองของเหตขุองผล  

เป็นเร่ืองท่ีจะต้องฟังอย่างต่อเนือ่ง  

เหมือนกับดูภาพยนตร์ ถ้าเรา

ดูภาพยนตร์ไป ๑๐ นาที แล้วก ็

เดนิเข้าห้องน�า้ไป พอกลบัมาดตู่อ 

ก็จะไม่รู ้ว ่าเร่ืองไปถึงไหนแล้ว  

อนันีก้เ็หมอืนกนั เวลาฟังธรรมแล้ว

เราไปท�านู่นท�านี่ ไปคิดเร่ืองนั้น 

คิดเร่ืองนี้  พอกลับมาฟังใหม่

ก็ฟังไม่รู ้เร่ืองแล้วเพราะว่ามัน 

ไม่ต่อเนื่อง

ถ้าเราตั้งจิตตั้งใจฟังอย่าง

ต่อเนื่อง ไม่ไปคิดอะไร ไม่ไปท�า

อะไร ธรรมท่ีเข้ามาสัมผัสก็จะ

เข้าไปสู่ใจได้ แล้วเมือ่เข้าไปสู่ใจก็

จะท�าให้เกดิประโยชน์ได้ ๒ อย่าง 

ประโยชน์อย่างแรกคือท�าให้เกิด
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ความเข้าอกเข้าใจ เรียกว่าเกิด

ปัญญา ถ้าฟังแล้วไม่เข้าอกเข้าใจ

แต่ยังตั้งใจฟังอยู่ ไม่ไปคิดเร่ือง

นั้นเรื่องนี้ ก็จะท�าให้ใจสงบเป็น

สมาธิได้ ดงันัน้บางท่านเวลาท่ีนัง่

สมาธิแล้วไม่สามารถควบคุมใจ 

ให้อยูก่บัลมหายใจได้ ไม่สามารถ 

ควบคมุให้อยูก่บับริกรรมพทุโธได้  

ก็ให้ใช้การฟังธรรมไปก่อน อาศยั 

การฟังเสียงธรรมเป็นตวักล่อมใจ 

ให้เข้าสู่ความสงบ พอฟังเสร็จ

แล้วใจสงบก็สามารถดูลมหายใจ

ต่อได้ บริกรรมพุทโธต่อไปได้ 

แล้วใจก็จะเข้าสู ่ความสงบลึก

เข้าไปอีก

การฟังธรรมจะได้ความสงบ

ในระดับต้นๆ ยังไม่ถึงระดับ

สูงสุด แต่จะท�าให้ไม่วุ่นวายไม่

ฟุง้ซ่าน ฟังแล้วพอใจหายฟุง้ซ่าน

ไม่วุ ่นวาย ก็สามารถท่ีจะดูลม

หายใจต่อไปได้ ถ้าดูลมหายใจ

ต่อไปได้ ไม่ช้าก็เร็วใจก็จะรวม

เข้าสู่ความสงบ พอเข้าสู่ความ

สงบก็จะได้พบกับส่ิงมหัศจรรย์

ท่ีเราไม่สามารถจะพบได้จาก 

ส่ิงต่างๆ ท่ีมีอยู่ในโลกนี้ นั่นคือ

ความสงบ พระพุทธเจ้าตรสัไว้ว่า  

ความมหศัจรรย์ของความสงบน้ี 

เหนือกว่าความมหัศจรรย์ทั้งปวง  

ผู้ใดได้สมัผสักับความมหศัจรรย์

ของความสงบแล้วจะไม่สนใจ

กับสิ่งต่างๆ ในโลกน้ีอีกต่อไป  

จะอยากได้ความสงบน้ีเพียง 

อย่างเดียว เพราะเป็นความสุข 

ที่ เหนือกว่าความสุขทั้งปวง  

อันนี้แหละคือส่ิงท่ีพระพุทธเจ้า

ต้องการให้พวกเราได้มาพบได้

มาสัมผัส เพราะถ้าเรามีความ

สงบแล้ว เราจะสามารถดับความ

ทุกข์ใจต่างๆ ให้หมดไปได้เลย  

ความทุกข์ใจท่ีเกิดจากความ

วิตกกังวลห่วงใย ความทุกข์ใจ

ท่ีเกิดจากความหวาดกลัวกับภัย

ต่างๆ เช่น หวาดกลวักบัความแก่  

ความเจ็บ ความตาย ทุกข์ที่เกิด

จากการจะต้องพลัดพรากจาก

ส่ิงที่เรารักเราชอบ จากบุคคลท่ี
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เรารักเราชอบ ความทุกข์ต่างๆ 

เหล่านีจ้ะหายไปหมดเลยในเวลา

ที่ใจของเราเข้าสู่ความสงบ

ดังนั้นขอให้พวกเราจงเห็น 

คุณค่าของความสงบ และพยายาม 

แสวงหาพยายามเข้าพบกบัความ

สงบนี้ให้ได้ เพราะเป็นเหมือน

ทรัพย์ท่ีแท้จริง และจะเป็นส่ิง

ท่ีจะปกป้องดูแลรักษาใจให้อยู ่

อย่างร่มเยน็เป็นสุข ให้มคีวามอิ่ม 

ความพอ จะไม่ต้องการได้อะไร

ต่างๆ ในโลกนี้ ในเบ้ืองต้นให้

พวกเราเข้าหาด้วยการศึกษา  

ด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรม ให้รู้

ว่ามีส่ิงท่ีเลิศส่ิงที่วิเศษท่ีพวกเรา

สามารถเอามาเป็นสมบัติของ

พวกเราได้ เป็นสมบัติท่ีดีกว่า

สมบัติต่างๆ ท่ีเรามีกันอยู ่ ใน

ปัจจุบันนี้ 

การฟังเทศน์ฟังธรรมนีก้เ็ป็น

เหมือนกับการฟังโฆษณาของ

พระพทุธเจ้าของพระพทุธศาสนา 

ว่าพระพุทธศาสนามีสินค้าท่ีดี 

ท่ีวิเศษกว่าสินค้าท้ังหลายท่ีมีอยู่

ในโลกนี้ พอเราได้ยินได้ฟังได้

เห็นโฆษณา เราก็จะเกิดความ

อยากได้ข้ึนมาแล้วเราก็อยากจะ

รู้ว่าเราจะได้สินค้าชนิดนี้มาได้

อย่างไร เราก็ต้องศึกษาต่อไป 

ฟังเทศน์ต่อไป ฟังเทศน์ไปแล้ว

เราก็จะได้รู ้ว ่าพระพุทธเจ้าได้

สินค้านี้มาอย่างไร แล้วท่านก็

จะเอาวิธีที่ท ่านได้สินค้านี้คือ

ได ้ความสงบได ้ความ สุข ท่ี

มหัศจรรย์ใจนี้มาบอกเรา ท่าน

บอกว่าท่านได้สินค้านี้มาด้วย

การท�าทาน ด้วยการรักษาศีล 

ด้วยการภาวนา เพยีงแต่ฟังธรรม

เพียงอย่างเดียวแต่ไม่ท�าทาน  

ไม่รักษาศีล ไม่ภาวนา จะไม่ได้

ความสงบที่มหัศจรรย์นี้

ค�าว่า ท�าทาน กค็อืให้เอาเงิน 

ท่ีเราจะไปซื้อความสุขต่างๆ  

ในโลกนี้ เช่น ไปซื้อขนม ไปซื้อ

ของเล่น ไปซ้ือของกินของใช้ท่ี

ไม่จ�าเป็น เอาไปเท่ียวตามสถานที่ 
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ต่างๆ ให้เราเอาเงินนีม้าซ้ือความ

สงบดีกว่า ความสงบที่จะได้จาก 

การซ้ือด ้วยเงินทองก็คือการ 

ท�าทาน เอาเงินนี้ไปท�าประโยชน์

ให ้แก ่ผู ้ ท่ี เขาตกทุกข์ ได ้ยาก 

เดือดร้อน อย่างญาติโยมมาวัดก็ 

มาท�ากบัพระเณรนีเ่อง พระเณรนี ้

ขาดที่อยู่อาศัย ขาดยารักษาโรค 

ขาดอาหาร ขาดเคร่ืองนุ ่งห่ม  

ถ้าไม่มญีาตโิยมมาท�าทาน มาซือ้

ของต่างๆ มาถวายพระ พระก็จะ

ไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าจะต้อง

ล้มหายตายจากไป นี่ก็คือเร่ือง

ของการท�าทาน 

เวลาท�าทานด้วยการเอาเงิน

มาช่วยเหลอืคนอืน่ จะท�าให้ใจเรา

เกิดความสงบข้ึนมา เกิดความ

สุขข้ึนมาในระดับต้นๆ ยังไม่

สงบเต็มที่ แต่เป็นสงบระดับแรก

ดีกว่าการที่เราเอาเงินไปซ้ือข้าว

ของต่างๆ ที่ไม่จ�าเป็น ความสุข

ท่ีเราได้จากการซ้ือส่ิงเหล่านี้เป็น

ความสุขเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเอง 

ชัว่ขณะท่ีเราได้ไปสัมผสั พอเวลา 

ผ่านไปไม่นานความสุขนั้นก็ 

หายไป แต่ความสุขท่ีเราได้รับ

จากการท�าทานนี้มันจะอยู ่ติด

กับใจเราไปนาน ทุกคร้ังท่ีเรา

คิดถึงทานท่ีเราให้ ความสุขนั้น

ก็จะกลับคืนข้ึนมาใหม่ ถ้าท�า

บ่อยๆ ก็จะยิ่งมีความสุขใจเพิ่ม

มากข้ึน และก็จะมีความเมตตา

ความกรุณาเพิ่มมากขึ้น จะท�าให้

เราสามารถรักษาศีลซ่ึงเป็นขั้น

ต่อไปได้

การรักษาศีล ก็คือการไม่

เบียดเบียนผูอ้ืน่ ไม่สร้างความทุกข์ 

สร้างความเสียหายให้แก่ผู ้อื่น  

ผู ้ที่ท�าทานนี้จะเป็นผู ้มีจิตใจที่ 

ปรารถนาดีต่อผู้อื่น จะไม่ชอบ

ท�าบาป ไม่ชอบท�ากรรม ไม่ชอบ 

สร ้างความทุกข ์  สร ้างความ 

เดือดร ้อนให้แก ่ผู ้อื่น พอจะ

ต้องรักษาศีล ๕ ก็รักษาได้อย่าง 

ง่ายดาย ต่างกับคนที่ไม่ท�าทาน 

คนท่ีไม่ท�าทานนี้จะเป็นคนที่ 

เหน็แก่ตวั คดิแต่จะเอาประโยชน์ 

สุขใส่ตนเอง เวลาต้องการอะไร 
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ไม่สนใจว่าท�าไปแล้วจะท�าให้

ผู ้อื่นเดือดร้อนหรือไม่ เพราะ

ต้องการความสุขใส่ตนเองเพียง

อย่างเดียว จึงท�าให้ รักษาศีล 

ไม่ได้ เพราะถ้ารกัษาศลีแล้วจะไม่

สามารถท�าตามความอยากต่างๆ 

ที่ตนเองอยากท�าได้นั่นเอง

นีค่อืเหตผุลท่ีเราต้องท�าทาน

ก่อน เมื่อเราท�าทานแล้วเราก็จะ 

รักษาศีลได้ เมื่อเรารักษาศีลได้ 

ใจก็จะสงบเพิ่มมากข้ึน คนท่ี 

ไม่รักษาศีลกับคนท่ีรักษาศีลนี้ 

จิตใจจะมคีวามต่างกนัมาก คนท่ี 

ไม่รักษาศลีนีจิ้ตจะไม่สงบ จะวิตก 

กงัวล จะหวาดกลวักบัวิบากกรรม 

ท่ีจะตามมานั่นเอง แต่ถ ้าเรา

รักษาศีลได้ ก็จะท�าให้เราเป็นคน

มหีน้ามตีา น่าเคารพเลือ่มใส และ 

เป็นคนมีจิตใจท่ีร่มเย็นเป็นสุข 

นี่ คือความสุขระดับ ท่ี  ๒ ที ่

มากกว่าความสุขท่ีได้จากการ

ท�าทาน แต่ยังน้อยกว่าความสุข

ระดับที่ ๓ คือระดับภาวนา

การภาวนา คือการท�าใจให้

สงบ ถ้าท�าใจให้สงบได้นี้จะได้

ความสุขระดับเต็มร้อย คือจะไม่

ต้องการมีอะไร แม้แต่ร่างกายนี้

จะตายไปก็ไม่เดือดร้อน เพราะผู้

ท่ีมคีวามสุขนี้ไม่ใช่ร่างกาย ผูท่ี้มี

ความสุขคือใจ ใจกับร่างกายเป็น

คนละคนกัน เมื่อมีความสุขแล้ว

ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเคร่ืองมอื  

ไม่ต้องใช้ร่างกายมาเป็นเคร่ืองมอื 

หาความสุขต่างๆ ผู ้ที่มีความ

สุขใจเต็มร้อยอย่างพระพุทธเจ้า  

อย่างพระอรหันต์ ท ่านจึงไม ่

ต้องมีอะไร ท่านมีสมบัติเพียง 

๘ ชิ้นเท่านั้นเอง ต่างกบัพวกเรา 

ท่ี ไม่มีความสุขทางใจ ต้องม ี

สมบัติข้าวของมากมายก่ายกอง 

นับไม่ถ้วน อยู ่ ในบ้านลองไป 

นับสมบัติข้าวของต่างๆ ท่ีเรา

มีอยู่ซิมีสักกี่ชิ้นกี่อันกัน นับไม่

หมดว่ามีมากเท่าไหร่ แล้วท�าให้

เราพอหรือไม่ ท�าให้เรามีความ

สุขใจหรือไม่ ก็ไม่มี เพราะเรา 

ไม่รู้จักวิธีท�าความสงบท�าความ
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สุขให้แก่ใจนี่เอง ถ้าเรามีความ

สงบมีความสุขใจแล้ว เราจะ

เหมือนพระพุทธเจ้า มีสมบัติ

เพียง ๘ ชิ้น 

สมบตั ิ๘ ช้ินของพระพุทธเจ้า

คอือะไร บาตร ๑ ใบ ผ้าจีวร ๓ ผนื 

ที่รัดเอว ๑ ชิ้น ใบมีดโกน ๑ อัน  

เข็มกับด้าย แล้วก็ที่กรองน�้า  

น่ีคือสมบัติของพระพุทธเจ้า  

ของพระอรหนัตสาวก และของ 

พระภิก ษุ นักบวชทั้ งหลาย  

พระองค์บอกว่าเอาสมบัติภาย 

นอกแค่น้ีก็พอ แต่ให้หันมาหา 

สมบัติภายในคือความสงบให้

ได้ เพราะได้สมบัติภายในแล้ว

จะไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องอาศัย

อะไรอีก ร่างกายแก่ เจ็บ ตาย 

ก็ไม่เดอืดร้อน และไม่ต้องกลับ 

มาหาร่างกายอันใหม่ต่อไปอีก 

ไม่ต้องมาแก่ มาเจ็บ มาตาย 

อีกต่อไป แต่ถ้าใจยังไม่มีความ 

สงบเต็มร้อย มันยังต้องกลับ 

มาเกิดใหม่อยู ่เร่ือยๆ ทุกคร้ัง

ท่ีกลับมาเกิดก็ต้องมาทุกข์กับ 

การแก่ การเจ็บ การตาย ต้องมา 

ทุกข์กับการหาความสุขต่างๆ 

ต้องท�างานท�าการ ต้องมาทะเลาะ 

กับคนนั้นคนนี้ ต้องมาแก่งแย่ง 

ชิงดีกับคนนั้นคนนี้ มีแต่ทุกข ์

อยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีความ

สงบภายในใจ

ดงันัน้ขอให้เราจงเหน็คณุค่า

ของการมีความสงบภายในใจ  

แ ล ้ ว พ ย า ย า ม ป ฏิ บั ติ ต า ม ท่ี

พระพุทธเจ ้ าทรงสอนให ้ ได ้ 

พยายามท�าทานให้มากๆ รักษา

ศลีให้มากๆ ภาวนาให้มากๆ แล้ว

รับรองได้ว่าจะได้พบกับความ

สงบได้พบกับความสุขของใจ 

แล้วจะอยู ่อย่างร่มเย็นเป็นสุข 

ไปตลอด ไม่มีความทุกข์ปรากฏ

ขึ้นมาภายในใจอีกต่อไปเลย



สวรรค์ นรก มันอยู่ในโลกทิพย์ 
ต้องเห็นด้วยตาทิพย์

# ธ ร ร ม ะ ใ น ศ า ล า



ชะตาชีวิตของพวกเรานี้
ไม่มีใครมาลิขิตให้กับเราได้ 

ไม่ใช่พรหมลิขิตแต่เป็นกรรมลิขิต
# ธ ร ร ม ะ ใ น ศ า ล า
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ธรรมะในศาลา 

เรือ่งของ
กฎแห่งกรรม

๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า คนเราจะดี

จะไม่ดี จะเจริญหรือเสื่อม ไม่ได้อยู่กับสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ แต่อยู่ที่กรรม 

คือการกระท�า ๓ ประการ กระท�าทางกาย 

กระท�าทางวาจา และกระท�าทางใจเท่านั้น 

แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถท่ี

จะท�าให้เราสุขให้เราเจริญได้ และใน

ทางตรงกันข้าม ก็ไม่สามารถท�าให้เรา

ทุกข์ ท�าให้เราเสื่อมเสียได้ แต่การกระท�า 

ของเราเองที่เป็นเหตุให้เราสุขให้เราเจริญ 

ที่ท�าให้เราทุกข์ ท�าให้เราเสื่อมเสีย
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การมาวัดนี้ก็เป็นเหมือนกับ

การมาโรงเรียน มาเรียนกฎแห่ง

กรรมกัน เพื่อท่ีเราจะได้รู้จักวิธี

กระท�าตวัของเราให้มแีต่ความสุข

และความเจริญ ถ้าเราปฏบิตัติาม

ท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนได้ เช่น 

ให้คิดดี พูดดี ท�าดี รับรองได้ว่า

จะมีแต่ผลดีตามมา ผลเสียหาย

ต่างๆ จะไม่ปรากฏข้ึนเลย แต่การ 

ท่ีเราจะพูดดี ท�าดี คิดดี ได ้  

เราต้องมีจิตใจท่ีดี ถ้าจิตใจเรามี

ความสุข จิตใจเรากจ็ะคดิด ีพดูดี  

ท�าดี ถ้าจติใจเรามีความทุกข์  

เราจะคิดไม่ดี พูดไม่ดี ท�าไม่ดี  

เช่น เวลาท่ีเราโกรธ เราจะไม่

สามารถคิดดี  พูดดี  ท�าดี ได ้ 

พระพุทธเจ ้ าจึงทรงสอนให  ้

พวกเรามีธรรมะที่จะมาช่วยดับ

ความโกรธ ความคดิไม่ดต่ีอผูอ้ืน่ 

ก็คือสอนให้เราแผ่เมตตา 

ค�าว ่า เมตตา น้ีแปลว่า 

ความรักความปรารถนาดีต่อ 

ผู้อื่น ความอยากที่จะให้ผู้อื่น

มีความสุขมีความเจริญ การ

แผ่เมตตานี้ต้องแผ่ในขณะที่เรา

อยู่ในเหตุการณ์จริง เช่น ตอนนี้ 

เรามาวัด เราอยู่ในเหตุการณ์จริง 

เรามาหาพระภิกษุสามเณร เราก ็

แผ่เมตตาด้วยการน�าข้าวของ

ต่างๆ มาถวายพระ ส่วนการ

แผ่เมตตาในขณะท่ีเราไหว้พระ
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สวดมนต์นี้ยังไม่ได้แผ่ เรียกว่า

เป็นการซ้อมหรือเป็นการศึกษา 

เป็นการเตอืนใจว่าเราต้องมคีวาม

เมตตาต่อสรรพสัตว์ท้ังหลาย  

ทีเ่ราสวดว่า สพัเพ สตัตา อเวรา  

โหนตุ น้ีเป็นการสอนตัวเรา 

เป็นการเตอืนใจว่า ขอให้สรรพ 

สตัว์ทัง้หลาย จงไม่มเีวรกันเถิด 

คือเราอย่าไปมีเวรกับสรรพสัตว์ 

ท้ังหลาย อย่าไปมีเวรกรรมกับ

คนนั้นคนนี้ เขาพูดอะไรท�าอะไร

ไม่ดีอย่าไปโกรธเขา ถ้าโกรธเขา

ก็ต้องพยายามระงับความโกรธ 

อย่าระบายความโกรธด้วยการไป

ด่าเขาไปว่าเขา ไปทุบตเีขา เพราะ

เรียกว่าเป็นความไร้เมตตา และ

เมื่อไม่มีความเมตตาก็จะท�าส่ิง

ที่ไม่ดี เมื่อท�าไปแล้วใจก็จะทุกข์

ใจกจ็ะวุน่วายไม่สบายใจ และผูท่ี้ 

เสียหายอาจจะโต้ตอบด้วยการ 

กลับมาท�าร้ายเราได้ 

พระพทุธเจ้าจึงสอนว่า เวรไม่

ระงับด้วยการจองเวร เวรย่อม 

ระงับกันด้วยการไม่จองเวร 

ต้องรู้จักค�าว่าให้อภัย ให้อภัย  

คือยกโทษให้ ใครจะท�าอะไรกับ

เรายกโทษให้เขาดกีว่า เพราะเร่ือง

มันจะจบ แล้วเราก็จะสบายใจ  

ถ้าเรายกโทษให้เขาไม่ได้ ใจเรา

จะแค้น จะกินไม่ได้นอนไม่หลับ 

ใจจะลุกเป็นไฟเหมือนไฟนรก 

และจะท�าให้เราไปตกนรกได้  

ถ ้าเราระบายไฟนี้ด ้วยการไป

ท�าร ้ายผู ้อื่น เช่น ไปฆ่าผู ้อื่น  

ท�าไปแล้วจะท�าให้เราต้องไปติด

คกุตดิตะราง หลงัจากตายไปแล้ว

ก็ต้องไปตกนรกต่ออีกคร้ังหนึ่ง 

แต่ถ้าเรามีความเมตตา ให้อภัย 

คิดเสียว่าเราอยู่ด้วยกัน เราเป็น 

พี่ เป็นน ้องกัน เป็นสามี เป็น 

ภรรยากัน เป็นเพื่อนกัน เราต้อง

ยับยั้งความคิดท่ีไม่ดีคือความ

โกรธนี้ ให้ ได้ เพราะถ้าเราไม่

ยบัยัง้ มนัจะเกดิโทษท้ังกบัตวัเรา 

และโทษกับผู้อื่น ไฟไหม้นี้มัน 

ไม่เกิดประโยชน์กับใคร พอไฟ

เผาไปท่ีไหน มันก็มีแต่จะไหม้ 
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ให้วอดวายไปเท่านั้น เราต้องใช้

น�้าดับไฟเวลาเกิดไฟ ไม่ใช่เอา

ไฟท่ีเกิดในบ้านเราแล้วเอาไปให้

บ้านอื่นเขา อันนี้ไม่ถูก ทางที่ดี 

เราต้องหาน�้ามาดับไฟ น�้าท่ีจะ

ดับไฟนรกคือความโกรธเกลียด 

อาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรม  

ก็คือความเมตตานี้เอง

ถ้าเราเป็นชาวพุทธ เราเข้าวดั 

อยูเ่รื่อยๆ แล้วเราหมัน่แผ่เมตตา

สอนใจอยูเ่รื่อยๆ สพัเพ สัตตา   

อเวรา โหนตุ มันจะฝังอยู่ในใจ 

ของเรา แล้วพอเวลาเกิดความ 

โกรธข้ึนมา เราจะหยดุความโกรธ

ได้อย่างง่ายดาย หยุดมันตั้งแต่

ก่อนที่ไฟมันจะลามปาม การดับ 

ไฟนี้ต ้องดับเวลามันเริ่มต ้น  

มันจะง ่าย เพราะไฟเร่ิมลุกนี้  

เราเอาน�้าขันเดียวมาราดมันก ็

ดับแล้ว แต่ถ้าปล่อยให้มันลาม

ไปท่ัวบ้านแล้วค่อยเอาน�า้มาดบันี ้

มันจะดับยาก และการท่ีเราจะ

ดับไฟคือความโกรธได้เราต้องมี

น�้าคือความเมตตา เราต้องเจริญ

อยู่เร่ือยๆ สร้างความเมตตาข้ึน

มาอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆ ทั้งในขณะ

ท่ีเราอยู ่คนเดียวและในขณะท่ี

เราพบปะกับบุคคลต่างๆ เวลา

เจอบุคคลต่างๆ ให ้เราคิดดี  

มี ค ว า ม ป ร า ร ถ น า ดี กั บ เ ข า  

มองเขาว ่าเป็นเหมือนเพื่อน 

ร่วมโลก เพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย 

เป็นเหมือนพี่เหมือนน้อง สร้าง

มิตรดีกว่าสร้างศัตรู สร้างมิตร

แล้วปลอดภัย เวลาเดือดร้อนจะ

มีมิตรมาดูแลช่วยเหลือเรา สร้าง

ศัตรูแล้วจะมีแต่ภัย จะต้องคอย

ระมัดระวังอยู่เรื่อยๆ ว่าเขาจะมา

ท�าร้ายเราเมื่อไหร่ นี่คือเรื่องของ

การท�าใจให้มคีวามร่มเยน็เป็นสุข

ด้วยการเจริญเมตตากรุณา ให้มี

ความปรารถนาด ีไม่ให้มกีารจอง

เวรจองกรรม ไม่ให้เบียดเบียน 

ไม่ ให ้สร ้างความทุกข์ ไม่ ให ้

สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น 

ถ้าเรามีความเมตตาแล้ว เราจะ

ได้รับอานิสงส์ของความเมตตา
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หลายประการด้วยกัน เช่น ท่าน 

บอกว่าผู้ที่มีความเมตตานี้ ตื่น

ก็เป็นสุข หลับก็เป็นสุข เวลา

หลับก็จะไม่ฝันร้าย แล้วก็จะ

มีมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

คอยคุ้มครองรักษา เป็นที่รัก

ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย  

แล้วเวลาตายไปก็จะไปสู่สุคติ  

จะไม่ไปตกนรก ถ้ามีความ

เมตตา

นี่คือประโยชน์ท่ีเราจะได้รับ 

จากการท่ีเรามาฟังเทศน์ฟังธรรม  

แล ้วเราน�าเอาไปปฏิบัติสร ้าง

ความเมตตาให ้เกิดข้ึนกับใจ 

ของเรา ไม่ว่าใครก็ตามเวลาเขา

ด่าเราเขาว่าเรา เขาพูดดีหรือพูด

ไม่ดี มีเจตนาดีหรือเจตนาไม่ดี  

อย่าไปโกรธเขา ให้คิดว่าเราห้าม

เขาพูดไม่ได้ แต่ส่ิงท่ีเราห้ามได้ 

ก็คือใจของเรา ใจของเรานี ้

สามารถห้ามไม่ให้มันโกรธได้ 

ถ้าเราซ้อมหยุดความโกรธ เราก็ 

มีหลายวิธี ถ้าโกรธแล้วไม่รู้จะท�า

อะไรก็ให้พุทโธไปก็ได้ อย่าไป

ฟังเสียงท่ีท�าให้เราโกรธ อย่าไป 

ดูการกระท�าที่ท�าให ้ เราโกรธ  

ถ้าเราหลีกได้หลบได้ก็แยกไป 

อย่าอยู่เผชิญหน้า ขอให้ถือคต ิ

ค�าว่า แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร  

ผู ้ ท่ีแพ ้นี้ เป็นพระจะเป็นผู ้ที ่

ประเสริฐ เพราะไม่ไปสร้างความ

ทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่

ผู้อื่น ผู้ท่ีชนะนี้เป็นมาร เพราะ

ว ่ าไปสร ้ างความทุกข ์ความ 

เดอืดร้อนให้แก่ผูอ้ืน่ ถึงแม้จะเป็น 

การตอบโต้ก็ไม่สมควร ถ้าเขาเลว 

แต่เราไปตอบโต้เขา เราก็เลว 

เท่าเขา หรือดีไม่ดีเลวกว่าเขา 

เสียอีก ถ ้าเราอยากจะรักษา 

ความดีงามในตัวเรา เราต้องแพ้

เป็นพระ ชนะเป็นมาร ส่ิงที่ควร

จะชนะไม่ใช่คนที่ท�าให้เราโกรธ 

แต่ควรชนะความโกรธ

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า การ

ท่ีเราไปเอาชนะคนอื่นเป็นหมื่น

เป็นแสน มันก็สู้ชนะความโกรธ 
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ของเราไม่ได้ สู้ชนะใจของเรา 

ไม่ได้ เพราะเวลาไปชนะผูอ้ืน่กจ็ะ

ไปสร้างความเกลียดแค้นอาฆาต

พยาบาทให้แก่ผู้อื่น เขาก็จะมา

ตามจองเวรจองกรรม แต่ถ้าเรา

เอาชนะความโกรธได้ เราก็จะ 

ไม่ไปตอบโต้ เรากจ็ะไม่ไปท�าร้าย

ไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น  

เมื่อเราไม่ไปสร้างความเสียหาย

ให้แก่ผู้อื่น ผู้อื่นเขาก็จะไม่สร้าง

ความเสียหายให้กับเรา เราก็

จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข นี่คือ 

ความหมายของค�าว่า แพ้เป็นพระ  

ชนะเป็นมาร ขอให้เรายอมแพ้ 

ยอมแพ้แล้วจิตจะหยุดต่อต้าน

หยุดต่อสู้ เมื่อหยุดต่อสู้แล้วก็

จะเย็น 

ขอให้จ�าสูตร ๓ ย. นี้ ไว ้  

ยอม หยุด เย็น เวลาไปพบปะ 

กับใคร ไปปะทะกับใคร เขาพูด 

ไม่ดี เขาท�าไม่ดี ขอให้ท่องคาถา 

ยอม หยุด เย็น แพ้เป็นพระ ชนะ

เป็นมาร แล้วเรื่องต่างๆ จะกลาย

เป็นเร่ืองเลก็น้อยไป แต่ถ้าไม่ยอม  

ไม่หยุด ไม่เย็น รับรองได้ว่าจะ

กลายเป็นเร่ืองใหญ่โต ดีไม่ดอีาจ

จะถึงฆ่าฟันกันตายได้ นี่แหละ

คือการพูดดี คิดดี ท�าดี นี้จะเกิด

ข้ึนได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเมตตา 

พระพุทธศาสนานี้แหละท่ีสอน

ให้มีความเมตตาต่อกัน ดังนั้น 

ถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรามี

แต่ความร่มเย็นเป็นสุข ขอให้ 

เราหมั่น เจรญิ เมตตาภาวนา 

ให้คิดแต่ส่ิงท่ีดีต ่อกันและกัน 

เวลาความคิดไม่ดีเกิดข้ึน ก็ให้

พยายามระงับมันเสีย อย่าปล่อย

ให้มันลามปาม เพราะถ้ามัน

ลามปามแล้วจะหยุดยาก 

นี่คือเร่ืองของการมีศรัทธา

ความเชื่อในกฎแห่งกรรม เชื่อว่า

ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว กระท�าดีก็

ต้องมเีมตตา กระท�าชัว่กเ็พราะว่า

ไร้ความเมตตากรุณานั่นเอง
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ธรรมะในศาลา 

 วิธีช�าระอกุศล 
๑๐ ประการ

๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

วนันีเ้ป็นวนัพระ วนัธรรมสวนะ วนัฟังธรรม  

วันช�าระกายวาจาใจให้ปราศจากอกุศล ๑๐ 

ประการด้วยกัน ได้แก่ อกุศลทางกาย มีอยู่  

๓ อย่าง คอื การฆ่าสตัว์ตดัชีวิต การลักทรพัย์

การประพฤติผิดประเวณี อกุศลทางวาจา  

มอียู่ ๔ อย่าง คอื การพูดปด การพูดค�าหยาบ  

การพูดเพ้อเจ้อไร้สาระ และการพูดส่อเสียด

ยุยงให้เกิดการแตกแยกสามัคคี อันนี้เป็น

วาจาท่ีไม่ดี พูดไปแล้วจะท�าให้ใจเศร้าหมอง  

ใจมัวหมอง ไม่สดชื่นไม่เบิกบาน และอกุศล

ทางใจ มอียู ่๓ อย่าง คอื ความโลภ ความโกรธ  

และความหลง 
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พระพุทธเจ้าจึงก�าหนดวันพระขึ้นมาเพื่อให้

สาธุชนได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆ เพื่อ

จะได้มาวัดมาช�าระกายวาจาใจท้ัง ๓ ส่วนนี้ให้

สะอาด เพราะความสะอาดของกายวาจาใจน�า

ความสุขมาให้

ความสุขของพวกเรานี้ไม่ได้อยู่ท่ีข้าวของ 

เงินทอง แต่ความสุขของพวกเราอยูท่ี่การไม่ท�าบาป 

ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ถ้าเราสามารถช�าระกาย

วาจาใจของเราได้ ใจของเราจะมีความร่มเย็น

เป็นสุข ไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง

อะไรมากมาย เพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะท�าให้ใจ 

มีความสุขนั่นเอง ถ้าจะมีความสุขก็เป็นความสุข 

เดี๋ยวเดียวคือกิเลสตัณหา เวลาเราได้อะไรมา  

กิเลสตัณหาจะดีอกดีใจ แต่พอเวลาผ่านไปสัก

ระยะหนึ่งความสุขนั้นก็หายไป กิเลสตัณหา 

ก็เกิดข้ึนใหม่ อยากได้ใหม่ อยากท�าอะไรใหม่  

ท�าเท่าไหร่มันก็จะไม่อิ่มไม่พอ

พระพุทธเจ้าท่านได้พิสูจน์มาแล้ว พระองค์ก็

เคยอยู่ในกองสุขแห่งลาภ ยศ สรรเสริญ แห่งรูป  

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แต่พระองค์ทรง

เห็นว่ามันไม่จีรังถาวร ได้มาแล้วเดี๋ยวเดียว

ก็หายไป กินเลี้ยงเสร็จแล้วมันก็หายไป ต้อง

กินใหม่ต้องจัดงานเลี้ยงอยู ่ เรื่อยๆ ไปเท่ียว 
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ที่ไหนพอกลบัมาบ้านมนักห็ายไป  

ต้องออกไปเท่ียวอยู่เร่ือยๆ แล้ว 

ถ้าเงินทองขาดมอืกจ็ะไม่สามารถ 

ท่ีจะไปท�าตามความอยากได้ หรือ

เวลาร่างกายแก่ ร่างกายเจ็บไข ้

ได้ป่วย เป็นอมัพฤกษ์อมัพาต กจ็ะ

ไม่สามารถหาความสุขผ่านทาง

ร่างกายได้ พระพุทธเจ้าบอกให ้

มาหาความสุขภายในใจดีกว่า  

ความสุขที่ ไม ่ต ้องใช ้ร ่างกาย 

ความสุขที่ ใช ้พระธรรมของ 

พระพุทธเจ้าท่ีได้ทรงค้นพบเป็น 

เคร่ืองมือที่จะสร้างความสุขให้

แก่ใจของเรา ถ้าเรามีธรรมะท่ี

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญ  

เราจะมคีวามสุขตลอดเวลา เพราะ 

ใจของเรานี้ ไม่มีวันแก่ไม่มีวัน 

เจ็บไม่มีวันตาย แต่ส่วนอื่นนี้ 

ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ร่างกาย 

ต้องแก่เจ็บตาย ข้าวของเงินทอง 

ต ่างๆ ก็ต ้องมีวันเ ส่ือมมีวัน 

หมดไป นีค่อืส่ิงทีพ่ระพทุธเจ้าได้ 

ทรงตรัสรู้แล้วน�าเอามาส่ังสอนให้

กับพวกเรา ถ้าพวกเรามีศรัทธา

น้อมน�าเอาไปปฏิบัติ อย่างวันนี ้

เราก็มาปฏิบัติการช�าระอกุศล 

ท้ัง ๑๐ ประการ ด้วยการถือศีล 

เมื่อกี้นี้เราก็ได้สมาทานศีล

การสมาทานศีล ก็คือการ 

ตั้งใจจะรักษาศีล เมื่อเราตั้งใจ 

แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องรักษา

ศลี แล้วพอเรารกัษาศลีได้ ใจของ 

เราก็จะเย็นจะสบาย ไม่วุ ่นวาย 

ไม่เดอืดร้อน ถ้าเรารักษาศลีไม่ได้  

ใจเราจะวุ่นวายจะเดือดร้อน แล้ว 

ถ ้า เรามาก�าจัดความหลงได ้  

เรากจ็ะตดัความโลภได้ ตดัความ

โกรธได้ เราก็จะมีแต่ความสุข

ตลอดเวลา วิธีท่ีจะก�าจัดความ

หลงนี้ต ้องอาศัยการภาวนา  

สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา 

เบ้ืองต้นท�าใจให้สงบก่อน 

ถ้าเรามาท�าใจให้สงบ กิเลสก็จะ

ถูกกดเอาไว้ชั่วคราว เวลาเข้าไป

ในสมาธินี้กิ เลสท�างานไม ่ ได ้  

ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ท�างานไม่ได้ พอมันท�างานไม่ได้  
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ใจเราก็เย็นสบาย มีความสุข  

เราก็จะรู้ว่าความสุขท่ีแท้จริงอยู่

ท่ีความสงบนี้ เอง ไม่ ได้อยู ่ ท่ี 

ลาภ ยศ สรรเสริญ ไม่ได้อยู่ท่ี

บุคคลนั้นบุคคลนี้ แต่อยู่ที่การ

ท�าใจให้สงบ

พอเราได้สมาธิแล้ว ข้ันต่อไป 

เวลาเราออกจากสมาธิมา เราก็ 

ต้องรักษาความสงบต่อไปด้วย 

กา ร ใช ้ ปัญญาคอย เตื อน ใจ

สอนใจว่า อย่าไปโลภ อย่าไป 

อยากได้ส่ิงต่างๆ เพราะมันเป็น

ความทุกข์ ไม่ใช่เป็นความสุข  

เพราะว ่า ส่ิงที่ เราอยากได ้นั้น  

พอได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไป  

เวลาหมดไปความสุขก็หายไป 

ความทุกข์ก็มาแทนที่  ก็ต ้อง

คอยหาอยู่เรื่อยๆ หาได้เท่าไหร่

ก็จะหมดไปเท่านั้น นี่คือปัญญา

สอนใจให้เหน็ว่าส่ิงต่างๆ ท่ีกเิลส

ตัณหาอยากได้นี้มันเป็นความ 

ทุกข์ ไม่ใช่เป็นความสุข ให้เอา

ตามแบบพระพุทธเจ้าท่ีทรงสละ

ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 

แล้วออกไปบ�าเพ็ญอยู่ในป่าเพื่อ

ท�าใจให้สงบ เพราะเวลาท�าใจให้

สงบนี้ต้องอยู่ห่างไกลจากแสง สี 

เสียง ต่างๆ เพราะถ้าอยู่ใกล้แสง 

สี เสียง ก็จะมายั่วยวนกวนใจ  

ท�าให้ตบะแตก ท�าให้ไม่สามารถ 

ที่จะยับยั้งความโลภ ความอยาก

ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ได้ ต้องไปอยูท่ีเ่งียบๆ เช่น ไปอยู่

ตามวัดป่าวัดเขาที่เป็นวัดปฏิบัติ 

ท่านจะไม่มีแสง สี เสียง ไม่มีรูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มาคอย

ยั่วยวนกวนใจ จะมีแต่ทางเดิน

จงกรม ท่ีนั่งสมาธิ ท่ีจะท�าให้ใจ

สงบ แล้วก็ท�าให้ ใจเกิดปัญญา 

ข้ึนมา ถ้าเราได้สมาธิและได้

ปัญญา เราก็จะสามารถรักษา

ความสงบให้อยู่กับเราไปอย่าง

ถาวรได้

ความสงบ นี้เป็นบุญที่ยิ่ง 

ใหญ่กว่าบญุทีไ่ด้จากการท�าทาน  

การท�าทานนี้ก็เป็นบุญในระดับ
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แรกๆ ถ้าเปรียบเป็นเงินทองก็

เป็นเหมือนเหรียญห้า เหรียญสิบ  

แต่ความสงบท่ีได้จากการภาวนานี ้ 

เป็นเหมือนแบงค์ห้าร้อย นี่คือ

ความสุขระดับต่างๆ บุญระดับ 

ต่างๆ ท่ีจะตดิไปกบัใจของพวกเรา  

พระพุทธเจ้าจึงให้พวกเราหยุด

พักหนึ่งวัน หยุดการหาลาภ ยศ 

สรรเสรญิ หาความสุขทางตา 

หู จมูก ลิ้น กาย กันหนึ่งวัน 

เช่น ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ถือศีล ๘  

ถ้าถือศลี ๘ นีก้จ็ะตดัการหาความ

สุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ถ้าเรา

พิจารณาแล้วเราจะได้เบ่ือกบัการ

หาความสุขทางร่างกายเพราะจะ

ต้องหาไปเรื่อยๆ หามาได้เท่าไหร่

ก็ต้องหมดไปเท่านั้น เวลาเจ็บไข้

ได้ป่วยก็เดือดร้อน เวลาตายก็

เดือดร้อน แต่ถ้ามีความสงบทาง

ใจนี้ไม่ต้องใช้ร่างกาย ร่างกาย

จะเป็นอะไรไม่เดือดร้อน เพราะ 

ไม่ต้องอาศยัร่างกายเป็นเคร่ืองมอื 

หาความสุข อาศัยสติ สมาธิ  

ปัญญา ที่เราสามารถสร้างข้ึนมา 

ได้แล้ว เมือ่เราสร้างขึ้นมาแล้วมนั 

ก็จะอยู่กับเราไปตลอด

ธรรมต่างๆ ที่พระพุทธเจ้า

ทรงสอนให้เราเจริญ ถ้าเราหมั่น

เจริญอยู่เรื่อยๆ มันจะไปถึงจุดที่

จะไม่เส่ือม มนัจะเจริญอยูเ่ร่ือยๆ 

เช่น สต ิถ้าเจริญไปเร่ือยๆ ต่อไป

สติจะไม่เสื่อม เวลานั่งสมาธิก็จะ

เข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดาย 

สมาธิก็ไม่เส่ือม ท่ีเส่ือมก็เพราะ

วา่สติไมต่อ่เนือ่ง พอจะเข้าสมาธิ

ก็เข้าไม่ได้ แต่ถ้ามีสติอยู่อย่าง 

ต่อเนื่อง เวลาจะเข้าสู่ความสงบ

ก็เข้าได้อย่างง่ายดาย แล้วเวลา

ออกจากความสงบก็ใช้ปัญญา

สอนใจว่าทกุส่ิงทุกอย่างเป็นทุกข์ 

ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง ทุกสิ่งทุก

อย่างไม่ใช่ของเรา เป็นเหมือน

ของยืมเขามา ไม่ช้าก็เร็วเจ้าของ

เขาก็จะมาขอเอาคืนไป นี่คือ

ปัญญาท่ีเราสามารถจะเจริญจน

อยูก่บัใจเราไปตลอด ถ้ามปีัญญา

อยู ่กับใจเราไปตลอด เราก็จะ 
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ไม่หลงกับการหาส่ิงท่ีไม่เท่ียง  

ส่ิงที่เป็นทุกข์ ส่ิงท่ีไม่ใช่ของเรา 

เราจะหาแต่ส่ิงท่ีเที่ยง ส่ิงท่ีสุข  

ส่ิงที่เป็นของเรา นั่นก็คือความ

สงบที่เกิดจากการภาวนานี่เอง

นี่คือเรื่องของชาวพุทธที่

พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบภารกิจ

นี้ไว้เพื่อจะได้มีความสุข เพ่ือจะ

ได้ไม่ต้องเจอกับความทุกข์ของ

ร่างกาย ความทุกข์ของร่างกายนี้ 

มันเกิดจากความอยากของเรา 

อยากจะใช้ร่างกาย พอร่างกาย

ไม่สามารถตอบสนองความอยาก

เราได้ เราก็จะทุกข์ แต่ถ้าเรา 

ไม่ต้องใช้ร ่างกาย ร่างกายจะ 

เป็นอะไร เราจะไม่ทุกข์
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ไม ่มีอะไรในโลกนี้ ท่ีจะมีคุณค ่า 

มีคุณประโยชน์เท่ากับพระรัตนตรัย 

คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์  

เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถ

เป็นท่ีพึ่งทางใจได้ ท่ีจะสามารถดับ

ความทุกข์ต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้  

นอกจากพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ นี้เท่านั้น 

ธรรมะในศาลา

พระพุทธ 
พระธรรม 
พระสงฆ์

๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
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รัตนะ แปลว่า แก้วอันประเสริฐ เป็น

เหมือนเพชรนิลจินดาท่ีมีคุณค่าราคามหาศาล  

แต่เพชรนลิจินดาท่ีเรามกีนัอยูน่ี้ไม่สามารถดบั

ความทกุข์ใจได้ ไม่สามารถป้องกนัความทุกข์ใจ  

ไม่ให้เกิดข้ึนได้ ไม่สามารถยุติการเวียนว่าย

ตายเกิดของพวกเราได้ แต่พระรัตนตรัย

นี้สามารถป้องกันความทุกข์ ไม่ ให้เกิดขึ้น

ภายในใจได้ สามารถดับความทุกข์ต่างๆ  

ท่ีเกิดข้ึนภายในใจให ้หมดไปได้ และยุติ

การเวียนว่ายตายเกิดได้ นี่คือส่ิงท่ีเราควร

เข้าหากัน คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

ซ่ึงนานๆ จะปรากฏให้เป็นท่ีพึ่งของโลก 

สักคร้ังหนึ่ง นานๆ จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ 

เมื่อพบธรรมแล้วก็เอาธรรมอันประเสริฐ  

ท่ีท�าให้พระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ 

หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เอาธรรมนี้

มาเผยแผ่ส่ังสอนให้แก่ผู้ท่ียังไม่มีธรรม พอผู ้

ท่ีไม่มีธรรมได้ยินได้ฟังก็จะได้ธรรมเข้าไป

สู่ใจ ก็จะกลายเป็นพระอริยสงฆ์สาวกข้ึนมา  

เป็นพระรัตนตรัยองค์ท่ีสามข้ึนมา นี่คือความ

เป็นมาของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

วิธีท่ีจะเข้าหาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  

กเ็กดิจาก ๑. การศกึษาว่าการจะเข้าถึงพระพทุธ 
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พระธรรม พระสงฆ์ นี้ต้องท�า 

อะไรบ้าง ๒. เมื่อได้ศึกษาแล้ว 

รู ้ วิธีการท่ีจะเข ้า ถึงพระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ ก็ต้องปฏิบัติ

ตามวิธีการนั้น ตอนนี้พระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ ท่ีเรารู้จักนี ้

ยังไม่ได้เป็นของเรา ยังไม่ได้อยู่ 

ภายในใจของเรา ใจของเราจึง

ยังมีความทุกข์ความวุ ่นวายใจ 

อยู ่ เ ร่ือยๆ เพราะว่าพระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ ท่ีจะมาดับ

ความทุกข์ใจของเรานี้ยังไม่ได้

เข้ามาในใจ พอเราปฏิบัติได้แล้ว 

เราก็จะได้พระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ ปรากฏข้ึนมาภายในใจ

ของพวกเรา แล้วใจของพวกเรา

ก็จะมีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคุ ้มครองเรา

อย่างแท้จริง

ตอนนี้ สิ่งศั กดิ์ สิ ทธิ์ที่ อยู ่

ภายนอกนีย้งัไม่สามารถคุม้ครอง

พวกเราได้ แม้แต่พระพุทธรูป 

เองยั ง ไม ่สามารถคุ ้ มครอง 

พระพุทธรูปเองได้เลย บางทีก็

ถูกขโมยมาตัดเศียรไปขายก็มี 

พระพุทธรูปที่เราห้อยคอบางที 

ก็ถูกขโมยไปก็มี ของพวกนี้ยัง 

ไม่ได้เป็นของศกัดิสิ์ทธ์ิ เวลาท่ีเรา 

มีพระพุทธรูปที่บ้านก็ดี ท่ีวัดก็ดี  

ท่ีเราห้อยคอหรือท่ีเราเอาไว้ตดิตวั 

ก็ดี ยังไม่ ได้เป็นส่ิงศักดิ์ สิทธ์ิ  

เป็นเพียงป้ายเป็นเพียงโฆษณา

ให้เรารู้จักสินค้า ฉันใด ถ้าเรา

ต ้องการพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ ให้มาคุ ้มครองจิตใจ 

ของพวกเรา พวกเราก็ต้องน้อม 

เอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

เข้ามาสู่ใจของพวกเราด้วยการ

ปฏบัิต ิเพราะถ้าเราปฏบิตัติามได้

แล้ว เราจะปลอดภยั จะไม่มอีะไร 

มาท�าลายเราได้ แต่ถ้าเราไม ่

ศึกษาเราไม่ปฏิบัติ เราจะไม่มีสิ่ง

ศักดิ์สิทธ์ิคุ้มครอง เราก็จะมีแต่ 

ความทุกข์ความเดือดร้อน ต่อให้ 

มีพระพุทธรูปราคาเป็นล้านห้อย 

คอไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร  

เพราะเป็นเพียงวัตถุเท่านั้นเอง 

ไม่สามารถท่ีจะมาป้องกันภัย
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ต่างๆ ท่ีจะมาเหยียบย�่าท�าลาย

จิตใจของพวกเราได้เลย ส่ิงท่ีจะ 

มาปกป้องคุ ้มครองความทุกข์

ต่างๆ ไม่ให้มาเหยียบย�่าท�าลาย

จิตใจของพวกเรากค็อืการปฏบัิติ

ตามค�าสอนของพระพุทธเจ ้า 

อย่างที่ท่านท้ังหลายวันนี้ได้มา

ปฏิบัติกัน อันนี้แหละเป็นวิธีท่ี

จะน้อมเอาพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ เข้ามาสู่ใจของพวกเรา 

เวลาเราปฏิบัติตามค�าสอน เช่น 

สอนให้ท�าทาน เราก็ท�าทานกัน 

สอนให้รักษาศลี เรากรั็กษาศลีกนั 

สอนให้ภาวนาท�าใจให้สงบ เราก็

ภาวนากัน ถ้าเราท�า ๓ ข้อนี้ได้ 

เราจะค่อยๆ น้อมเอาพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ เข้ามาสู่ใจ 

พอเราท�าไปๆ ใจของเราก็จะมี

ธรรมเพิ่มมากข้ึนไป ท�าให้ใจของ

เรามีความสงบมากข้ึนไปตาม

ล�าดับ ใจที่สงบนี้จะไม่มีความ

วุ่นวาย และความวุ่นวายต่างๆ ก็

จะไม่สามารถเข้ามาสู่ใจท่ีสงบได้

ใ จ ที่ ส ง บ น้ี เ ห มื อ น กั บ

ห ้องปรับอากาศ ห ้องปรับ

อากาศน้ีจะมีความเย็นสบาย 

ความร ้อนที่อยู ่ภายนอกจะ

ไม ่สามารถเข ้ามาสู ่ภายใน

ห ้องปรับอากาศได ้  ต ่อให ้ 

ข้างนอกร้อนขนาดไหนก็ตาม  

แต ่ข ้ างในจะเ ย็นจะสบาย 

ฉันใด ใจของผู้ที่มีความสงบ

ก็ เป็นเหมือนใจที่ มี เ ครื่อ ง

ปรับอากาศ ใจจะเย็นจะสบาย

ตลอดเวลา ภายนอกน้ันจะ

วุ ่นวายขนาดไหนก็ตาม จะม ี

เหตุการณ์ร ้ายแรงมากน้อย 
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เกิดข้ึนเพียงไรก็ตาม เหตกุารณ์ 

เหล่าน้ันจะไม่เข้ามาสู่ใจของ 

ผู้ที่มีความสงบ

ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงสอน

ให ้พวกเราพยายามท�าใจให ้

สงบกนั อย่าคดิมาก แล้วถ้าจะคดิ 

ก็ ให ้คิดวิธีท่ีจะท�าให ้ ใจสบาย 

คิดอย่างไรถึงจะท�าให้ใจของเรา

สบาย กค็อืคดิตามความจริงของ

ส่ิงต่างๆ ของบุคคลต่างๆ ท่ีมี

อยู่ในโลกนี้ ความจริงคือทุกส่ิง 

ทุกอย่างทุกบุคคลนี้ เป็นของ

ชั่วคราว ไม่มี ใครอยู ่ ในโลกนี้

ไปได้ตลอด ไม่ช้าก็เรว็สักวัน

หนึ่งก็ต้องมีวันตายกัน ถ้าคิด

แบบนี้แล้วเวลาเกิดเหตุการณ ์

ท่ี จ ะต ้ อ ง สูญ เ สี ย ส่ิงนั้ น ส่ิงนี้  

บุคคลนั้นบุคคลนี้ไป ใจของเรา

จะไม่ทุกข์ จะไม่วุน่วาย ใจของเรา 

จะสงบ

พระพุทธเจ ้าสอนว ่าของ 

ทุกอย่างนี้ ไม่ ใช่ของเราไม่ ใช ่

ตัวเรา นี่คือลักษณะของสิ่งต่างๆ 

ท่ีมีอยู ่ ในโลกนี้ เขาไม่ใช่เป็น 

ของเรา ไม่ใช่เป็นตวัเรา ร่างกายนี้ 

ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวเรา เป็น

ของท่ีเราได้มาจากพ่อจากแม ่

แล้วก็เป็นของชั่วคราว เป็นของ

ท่ีจะต้องจากเราไปในวันหนึ่ง 

ถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้ก็จะได้

ไม่เสียหลัก เราจะได้เตรียมตัว

เตรียมใจรับกับเหตุการณ์เมื่อถึง

เวลาท่ีจะต้องเสียส่ิงต่างๆ ไป  

ถ้าเราคิดได้แล้วเราจะไม่ทุกข ์

ส�าหรับคนท่ีไม่รู ้ความจริงก็จะ

ทุกข์กับส่ิงต่างๆ จะทุกข์กับ
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บุคคลต่างๆ เพราะไม่รู ้ว ่าจะ

ต้องเสียจะต้องจากส่ิงต่างๆ จะ

ต้องจากบุคคลต่างๆ ไปนั่นเอง 

เพราะไม่รู ้ว ่าเป็นของชั่วคราว 

ไม่รู้ว่าไม่ใช่ของเรา นี้คือวิธีคิด 

ท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิด 

ถ ้าจะคิด ถ ้าไม่คิดก็หยุดคิด  

หยดุคดิได้กส็บาย ไม่มเีร่ืองมรีาว

อะไรต้องมาหนักอกหนักใจ 

นีแ่หละคอืการสร้างพระพทุธ  

พระธรรม พระสงฆ ์  ข้ึนมา  

สร้างความรู้ ความรู้นีเ้รียกว่าธรรม 

ถ้ามีธรรมอยู ่ ในใจแล้วเราก็จะ 

มี ส่ิงท่ีปกป้องคุ ้มครองตัวเรา  

แล้วเราก็จะรู้ว่าธรรมนี่แหละคือ

พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสไว้

ว่า ผู้ ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา  

ผู้ท่ีเห็นเราคือผู้ท่ีเห็นธรรม และ

ผู ้ ท่ีจะเห็นธรรมเห็นเรา ก็คือ 

ผู ้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็คือ 

พระอริยสงฆ์นีเ่อง ถ้าเราสามารถ

ท�าตามท่ีพระพทุธเจ้าทรงสอนได้ 

เราก็จะกลายเป็นพระอริยสงฆ์

ขึ้นมา เป็นรัตนะดวงที่ ๓ ขึ้นมา  

เป็นที่พึ่งของใจของเราข้ึนมา 

ต่อไป ด้วยการน้อมเอาพระธรรม

ของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของ

พวกเรา
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วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลา

ว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้

เดินทางมาวัดเพื่อมาท�าบุญ มาละบาป  

มาช�าระใจให้สะอาดบริสุทธ์ิ ด้วยความ 

ศ รัทธาด ้ วยความ เชื่ อ ในค� าสอน

ของพระพุทธเจ้าท่ีทรงส่ังสอนไว้ว ่า  

สัตว์ท้ังหลายมีกรรมเป็นของๆ ตน  

จะท�ากรรมอนัใดไว้ ดหีรือชัว่ บุญหรือบาป  

จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น 

ธรรมะในศาลา 

ขึ้นอยู่กับ
การกระท�า

ของใจ
๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
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นี่คือหลักใหญ่ของการท่ีพวกเรามาท�าบุญ 

มาละบาป มาช�าระใจให้สะอาด เพราะใจของเรา

นี่แหละเป็นผู้ท�าบุญเป็นผู้ท�าบาป และเป็นผู้รับ

ผลบุญผลบาป ไม่ใช่ร่างกายของเรา ร่างกายเป็น

เพียงสมุนเป็นเพียงคนรับใช้ ใจเป็นผู้ส่ังการให้ 

ร่างกายไปท�าอะไรต่างๆ แต่ผลท่ีเกดิข้ึนจากการท�า 

นี้เกิดขึ้นท่ีใจ เกิดข้ึนเวลาท่ีมีความสุขหรือมี 

ความทกุข์ สุขทกุข์นี้ไม่ได้อยูท่ี่ร่างกาย ร่างกายนี้ 

เป็นเหมอืนวตัถุชิ้นหนึง่ เขาไม่รูสุ้ขรู้ทกุข์ ผูท่ี้รู้สุข 

รู้ทุกข์คือใจ และเป็นผู้ท่ีไม่ตายไปกับร่างกาย  

พอร่างกายนี้ตายไป ผู้ที่รู้สุขรู้ทุกข์นี้ยังต้องแบก

ผลของบญุผลของบาปต่อไป แบกตัง้แต่ในขณะ

ท่ีมร่ีางกาย เช่น ตอนนีพ้วกเรามร่ีางกายกันแต่ใจ 

ของพวกเรานีท้�าบุญท�าบาป ช�าระใจไม่เท่าเทยีมกัน  

บางคนท�าบุญมาก บางคนช�าระใจมากใจก็สูง 

บางคนท�าบาปมากใจก็ต�่า ท้ังท่ียังมีร่างกายอยู่ 

ดังท่ีมีค�าพูดว่า ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจอาจจะ 

เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกไปแล้วก็ได้  

ซึ่งขึ้นอยู่กับการกระท�าของใจ ถ้าใจท�าบาป ใจก็

จะเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้าง 

ท้ังๆ ท่ีร่างกายนี้ยังไม่ตายแต่ใจได้กลายเป็น

ไปตามบาปท่ีตนเองได้ท�าไว้แล้ว เช่นเดียวกับ

การท�าบุญ เวลาท�าบุญท�าความดีแล้วใจก็กลาย 

เลยไปจากมนุษย์กลายเป็นเทพเป็นเทวดา  
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จากเทวดาก็ไปเป็นพรหม จาก

พรหมก็ไปเป็นพระอริยเจ้า เป็น

พระอรหันต์ เป็นพระพุทธเจ้า

อย่างพระพุทธเจ้าของพวก

เรานี้ ตอนที่ทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญ

เดอืน ๖ ร่างกายของพระพทุธเจ้า

ก็เป็นร่างกายอันเดิม ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง ร่างกายก็ยังเป็น

ร่างกายของเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ 

แต่ใจนี้เปลี่ยนไปแล้ว ใจเปลี่ยน

จากใจของเจ้าชายสิทธัตถะกลาย

เป็นใจของพระพุทธเจ้า ใจของ 

พระพทุธเจ้าต่างจากใจของเจ้าชาย 

สิทธัตถะตรงไหน ใจของเจ้าชาย 

สิทธัตถะยงัมคีวามโลภ ความโกรธ  

ความหลงอยู ่แต่ใจของพระพทุธเจ้า 

นี้ได้ช�าระความโลภ ความโกรธ 

ความหลง จนหมดสิ้นจากใจ จน 

ใจสะอาดบริสุทธ์ิกลายเป็นพระ 

นิพพานไป 

นี่คือเรื่องใจของเราท่ีเป็น

ผู้ท�าบุญท�าบาปท�ากรรม แล้วก็ 

เป็นผู้รับผลบุญผลบาปผลกรรม 

โดยท่ีไม่ต้องมีใครมาคอยเก็บ

คะแนนให้กับเรา มาคอยให้

รางวัลเรา หรือมาคอยลงโทษเรา 

เวลาเราท�าบาปนี้เราได้รับโทษ

ทันที ใจของเราร้อนข้ึนมาทันที  

เดือดร้อนวติกกังวลข้ึนมาทันที   

ไม่เชื่อลองไปท�าบาปดู ลองไป 

ขโมยเงินใครเขาดู แล้วดูสิว่า 

ใจเย็นสบายหรือใจจะวุ ่นใจจะ 

เดือดร ้อน แต่ถ ้าท�าบุญแล้ว 

เป็นอย่างไร ท�าบุญแล้วใจจะเย็น

สบาย ไม่เดือดร้อน ไม่วุ่นวาย 

นี่แหละเรียกว่าผู ้ ท่ีท�าบุญ

ท�าบาป แล้วผูท่ี้รับผลบุญผลบาป

ก็คือใจ ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกาย

เป็นเพียงลูกน้องที่อาจจะต้องรับ

เคราะห์กรรมไปด้วย เช่น ไปฆ่า 

ใครเขา เขาก็กลับมาฆ่า แต่เขา 

ไม่สามารถฆ่าใจได้ เขาก็เลย

ต้องไปฆ่าท่ีร ่างกาย ใจไม่ได้

ตายไปกับร่างกาย แต่ใจท่ีไป

ฆ่าคนอื่นนี้มันกลายเป็นนรก
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ข้ึนมา ใจร้อนใจทรมาน อันนี้ 

เป็นนรกตั้งแต่ยังไม่ตาย แล้วพอ

ตายไปแล้วก็ยังเป็นนรกต่อไป  

เป็นนรกโดยท่ีไม่มร่ีางกาย จนกว่า 

บาปท่ีท�าไว ้มันหมดก�าลังลง  

พอบาปมนัหมดก�าลงัลงไปถึงจะ 

ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เช่น

เดียวกับการไปเกิดบนสวรรค์ 

เวลาท�าบุญใจมีความสุข ใจก็

เป็นสวรรค์ข้ึนมา เป็นเทวดา

ข้ึนมาตั้งแต่ยังไม่ตาย แล้วพอ

ร่างกายตายไปใจก็เป็นเทวดา 

ต่อไปจนกว่าก�าลังของบุญที่ได้

ท�าไว้หมดไป เมื่อก�าลังของบุญ

หมดไปก็กลับมาได้ร่างกายของ 

มนุษย์ใหม่ มาเป็นมนุษย์ใหม ่ 

มาท�าบุญท�าบาปกันใหม่ แล้วก็ 

กลบัขึ้นไปใหม่ลงไปใหม่ ท�าอย่างนี้ 

มานับเวลาไม่ได้แล้ว เราเกิด แก่ 

เจ็บ ตาย อย่างนี้มาเป็นจ�านวน

มากมายเป็นหลายร้อยล้านชาติ

ด้วยกัน

แต่ก่อนพระพุทธเจ้าก็เป็น

เหมือนพวกเรา ท่านก็กลับมา

เกิด มาแก่ มาเจบ็ มาตาย ซ�า้แล้ว 

ซ�้ าอีก จนในท่ีสุดท ่านก็ เ บ่ือ 

ท่านบอกไม่ไหวแล้ว ไม่อยาก 

จะมาแก ่  ไม ่อยากจะมาเจ็บ  

ไม่อยากจะมาตายอีก แล้วจะ 

ท�าอย่างไร พระพทุธเจ้ากท็รงถาม  

ก็มีคนบอกว่าต้องไปบวช เพราะ

พวกนักบวชนี้ เขาจะเป็นผู ้มี

ความสามารถหาทางแห่งการ 

ไม่กลับมาเกิดได้ ถ้าไม่อยาก

จะกลับมาเกิด ไม่อยากจะต้อง

มาร้องห่มร้องไห้มาหลั่งน�้าตา

อย่างท่ีเป็นอยู่ในขณะนี ้ก็ต้องไป 

บวชกัน เพราะผู้ที่ไปบวชจะต้อง

มเีวลาศกึษาค้นคว้าหาต้นตอของ

ภพชาติของการเกิดแก่เจ็บตาย

ว่ามาจากอะไร พระพุทธเจ้ากเ็ลย

สละราชสมบัต ิยอมสละความสุข

ของเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารท่ี

มีความสุขทางโลกทางร่างกายนี้
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อย่างมากมายก่ายกอง แต่ความ

สุขเหล่านี้ ไม ่สามารถท่ีจะดับ

ความทุกข์ใจได้ เหน็ความแก่ทีไร  

เห็นความเจ็บไข ้ ได ้ป ่วยทีไร  

เหน็ความตายทีไร กจ็ะเกดิความ

ทุกข์ใจข้ึนมาทันทีจนทนไม่ไหว

เลยต้องสละราชสมบัติเพ่ือไป

ออกบวชเพื่อจะได้หาวิธียุติการ 

กลับมาเกิดแก่เจ็บตาย 

หลังจากท่ีได้บวชและได้

ทรงปฏบัิตทิดลองผดิทดลองถูก  

ศึกษากับครูบาอาจารย์ต ่างๆ  

จนในที่สุดก็ได้ทรงค้นพบต้นตอ

ของผู้ท่ีท�าให้เรามาเกิด มาแก่  

มาเจบ็ มาตาย กนั นัน่กค็อืตณัหา 

ความอยากของพวกเรานี่แหละ 

ตัณหาความอยากมีอยู่ ๓ ส่วน 

ส่วนแรกเรียกว่า กามตัณหา  

ความอยากในกาม ค�าว่ากาม คอื 

กามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ นี่คือสิ่งที่พวกเรา 

อยากกนั อยากดกูนั อยากฟังกนั  

อยู่เฉยๆ ไม่ได้ ตานี้ต้องมีอะไร

ให้ดูอยู่เร่ือยๆ หูก็ต้องมีอะไรให้

ฟังอยู่เร่ือยๆ จมูกก็ต้องมีกลิ่น

ให้ดมอยูเ่ร่ือยๆ ลิ้นก็ต้องมรีสให้

สัมผัสอยู่เร่ือยๆ เวลาใดท่ีไม่ได้

เสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ก็เป็นเวลาที่เหมือนกับคนติดยา

เสพติดแล้วไม่ได้เสพยาเสพติด

นั่นเอง จะทรมานใจ จะหงุดหงิด

ร�าคาญใจ แต่พอได้ดูได้ฟังแล้ว 

ก็หายไปชั่วคราว ความอยาก

เหล่านี้แหละท่ีท�าให้ ใจเราต้อง

ไปหาส่ิงต่างๆ ท่ีมีอยู ่ ในโลกนี้ 

และการจะหาส่ิงต่างๆ ที่มีอยู ่

ในโลกนี้ได้เราก็ต้องมีร่างกาย  

ถ้าไม่มีร่างกายเช่นตอนนี้ เป็น

ดวงวิญญาณ จะมาดูจะมาฟัง 

อะไรก็ไม่ได้ ต้องไปหาร่างกายก่อน 

พอมีร่างกายแล้ว พอคลอด

ออกมาก็จะได้ใช้ร่างกายนีม้าเสพ  

เพราะร่างกายมีตาไว้ดู มีหูไว้ฟัง  

มีจมูกไว้ดมกลิ่น มีลิ้นไว้ลิ้มรส  

มีร่างกายท่ีจะสัมผัสรับรู ้ความ

รู้สึกต่างๆ เช่น หนาว เย็น ร้อน 
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อ่อน แข็ง อย่างนี้ พอได้สัมผัส

แล ้วก็มีความสุขใจ แต ่ เป็น 

ความสุขใจที่ ไม ่มีวันอิ่มไม ่ม ี

วันพอ พวกเราตั้งแต่เกิดมาก็

อยากดูอยากฟัง อยากดื่มอยาก

รับประทานกันมาตลอด จนถึง

วันนี้เราก็ได้ดื่มได้รับประทาน  

ได้ดูได้ฟังกันมาอย่างมากมาย

แล ้ว มันถึงความพอหรือยัง  

ความอิ่มนี่ไม่มวีนัอิ่ม เหมอืนกบั

เทน�้าลงไปในถังที่มันร่ัว เทไป 

เท่าไหร่เดี๋ยวเดียวมันก็ร่ัว เทไป 

ให้มันเต็ม เดี๋ยวไม่นานมันก ็

ร่ัวไหลออกมาจากถังหมด พอมนั 

ร่ัวก็ต้องมาเทน�้าใส่เข้าไปใหม่ 

นี่ท�าอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดจนถึง

วันตาย แล้วพอตายก็กลับมา 

ท� าอย ่ างนี้ อีก  นี่ คื อ เ รียกว ่ า 

กามตณัหา ท่ีเป็นตวัท�าให้เราต้อง

กลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆ 

เช่นเดียวกับ ภวตัณหา คือ 

ความอยากได้สิ่งต่างๆ อยากให้ 

ทุกอย่างดี อยากให้ทุกอย่างให้ 

ความสุขกับเรา อยากเป็นใหญ่ 

อยากเป็นโต อยากร�่าอยากรวย 

อยากให ้มีคนนับหน ้า ถือตา 

ยกย่องสรรเสริญ และประการ 

สุดท้ายก็คือ วิภวตัณหา ความ

อยากไม่มีอยากไม่เป็น อยาก 

ไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย  

อยากไม่ยากจน อยากไม่ให้คน

เขาด่าเราว่าเรา อันนี้เป็นตัวท่ี

ท�าให้เราต้องดิ้น อยู่เฉยๆ ไม่ได้  

พอเจอความแก่ ก็หนีกัน ฆ่าตัว

ตายกันไป แต่ฆ่าตัวตายก็ไม่ได้

ท�าให้ความแก่มันหมดไป เพราะ

ฆ่าตัวตายมันก็กลับมาเกิดใหม่

กลับมาแก่ใหม่อยู่ดี 

วิธีทีจ่ะไม่กลับมาเจอความ 

แก่ ความเจ็บ ความตาย ก็ต้อง 

หยุดความอยากทั้ง ๓ ตัวน้ี 

หยุดกามตัณหา หยุดภวตัณหา 

และหยุดวิภวตัณหา และวิธีที่ 

จะหยุดก็ต้องท�าบุญท�าทาน 

รักษาศีล แล้วก็ปฏิบัติธรรม 

วิธีที่จะท�าให้ ได้ผลง่ายและเร็ว



คนฉลาดเขาไม่เดินเข้ากองไฟกัน 
เขาเดินออกจากกองไฟกัน
# ธ ร ร ม ะ ใ น ศ า ล า



ต้องไปบวชเท่านั้นแหละ ... 
ถึงจะไปตัดความอยากต่างๆ ได้

# ธ ร ร ม ะ ใ น ศ า ล า
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ท่ี สุดก็คือการไปบวช ถ ้ายัง 

ไม่บวชก็จะไม่มีเวลาพอ เพราะ

ต้องไปท�างาน แทนท่ีจะมาตัด 

ตัณหาความอยาก เวลาไป

ท�างานก็ ไปเสริมตัณหาความ

อยาก อยากได้ต�าแหน่งสูงขึ้นไป

เรื่อยๆ อยากได้เงินเดอืนมากขึน้

ไปเรื่อยๆ แทนท่ีจะไปตัดความ

อยาก กลับไปเพิ่มความอยาก

ข้ึนไปอีก ดังนั้นจึงต้องไปบวช

เท่านั้นถึงจะไปตัดความอยาก

ต่างๆ ได้ แต่ความอยากไปบวช 

นี้ ไม่ได้เป็นตัณหา เข้าใจไหม  

บางคนคิดว ่าถ ้าอยากท�าบุญ 

อยากรักษาศีล อยากปฏิบัติ

ธรรม อันนี้ เป็นตัณหา อันนี้

ไม่ใช่เป็นตัณหาที่พระพุทธเจ้า

บอกว่าเป็นต้นเหตุของการเกิด  

แก่ เจบ็ ตาย การอยากท�าบญุ การ

อยากรกัษาศลี การอยากปฏบิตัิ

ธรรม อยากบวช นี้เป็นต้นเหตุ

ที่จะท�าให้ส้ินสุดของการเกิด  

แก่ เจ็บ ตาย ดังนั้นไม่ต้องกลัว 

ถ้าเราอยากบวช อยากท�าบุญ 

อยากรักษาศีล ท�าไปเลย มีแต่ 

ประโยชน์ แต่ความอยากอย่าง

อื่นอย่าไปท�า อยากไปเท่ียว 

อยากไปดูหนังฟังเพลง อยาก 

จะไปนอนกับคนนั้นคนนี้ ของ

พวกนี้อย่าไปท�า ท�าแล้วมันจะ

ท�าให้เราตดิเหมอืนตดิยาเสพตดิ 

แล้วก็ต้องเสพไปเรื่อยๆ เวลาใด 

ไม่เสพก็หงุดหงิดร�าคาญใจ แล้ว 

เวลาตายไปก็ต้องกลับมาเกิด  

แก่ เจ็บ ตาย ใหม่ 

นี่แหละคือส่ิงท่ีพระพุทธเจ้า

ได้ทรงตรัสรู้แล้วน�ามาส่ังสอน

พวกเรา ตอนนี้พวกเราโชคดีได้

มาเจอพระพุทธเจ้า เจอค�าสอน

ของพระพุทธเจ้าท่ีสอนว่าพวก

เรานี้สามารถท่ีจะหยุดการเกิด 

แก่ เจบ็ ตาย ได้ เพราะพระองค์ได้ 

ท�ามาแล้ว และผลที่พระพุทธเจ้า 

ส่ังสอนและน�าเอาไปปฏิบัติก็

หยดุความเกดิ แก่ เจ็บ ตาย ได้แล้ว  

พระอริยสงฆ์สาวกท้ังหลายท่านก็ 

เป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเรา 
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แต่พอได้ยินได้ฟังค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าแล้วเชื่อศรัทธาน�า

เอาไปปฏิบัติ ก็สามารถหยุด

ความอยากต่างๆ ได้ พอไม่ม ี

ความอยากหลงเหลืออยู ่ ในใจ

แล้ว การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็ไม่มี

ตามมาต่อไป

จึงขอฝาก เ ร่ือ งของการ

มาวัดเพื่อมาท�าบุญ มาละบาป  

มาช�าระความอยากต่างๆ ให้

หมดไปจากใจนี ้ให้ท่านได้น�าเอา

ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อ

การ ส้ินสุดแห ่งการเวียนว ่าย 

ตายเกิดต่อไป
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วันนี้เป็นวันพระ วันธรรมสวนะ 

วันฟังธรรม วันท่ีเราจะมาท�าความ

เห็นให้ถูกต้องด้วยการศึกษาพระ

ธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าด้วย

การได้ยินได้ฟังพระธรรมค�าสอนของ

พระพทุธเจ้าทีเ่ป็น สวากขาโต ภควตา  

ธมัโม เป็นธรรมทีต่รสัไว้ชอบแล้ว คอื

ถูกต้องตามความเป็นจรงิทุกประการ  

ถ้าเราได้ยนิได้ฟังเรากจ็ะได้สัมมาทฏิฐิ 

ความเห็นที่ถูกต้อง

ธรรมะในศาลา 

สัมมาทิฏฐิ
๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
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ความเห็นน้ีส�าคัญอย่างมากต่อชีวิตของ 

พวกเรา เพราะการกระท�าของเราทั้งหมด

ตัง้แต่ความคดิ ตัง้แต่การพูด ตัง้แต่การกระท�า

ทางกาย ข้ึนอยูกั่บความเหน็ของเรา ถ้าเราเหน็

อะไรดี เราก็จะท�าดี เราเห็นอะไรไม่ดี เราก็จะท�า

ไม่ด ีดงันัน้เราต้องมสัีมมาทิฏฐิให้เหน็ความจริง

ท่ีจะมคีวามเกีย่วข้องกบัชวีิตของพวกเรา ความ

จริงทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงตรัสรูแ้ล้วน�ามาเผยแผ่ 

ส่ังสอนนีแ่หละทีเ่รียกว่า สัมมาทฏิฐิ ความเหน็

ที่ถูกต้อง 

พระพทุธเจ้าทรงเหน็อะไรท่ีเป็นความจริงท่ี

พวกเรายงัไม่เหน็ยงัสงสัยกนั กค็อืเร่ืองบุญเรื่อง

บาป เรื่องผลของบุญคือสวรรค์ชั้นต่างๆ เร่ือง 

ผลของบาปคอือบายชัน้ต่างๆ เร่ืองของการเวียน 

ว่ายตายเกดิ ตายแล้วสูญหรือตายแล้วไปเกดิใหม่  

พระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าตายแล้วไม่สูญ ส่ิงที ่

สูญไปคือร่างกายๆ ไม่ใช่ตัวเราของเรา  

เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งท่ีเราใช้เป็นพาหนะ

พาเราไปไหนมาไหน พอรถยนต์พังไป คนขับ

ไม่ได้พังไปกับรถยนต์ คนขับก็คือใจ ใจเป็น 

ผู้ขับร่างกายอันนี้ เป็นผู้สั่งให้ร่างกายพูด สั่งให้ 

ร่างกายท�าตามความเห็นของตน ถ้าเห็นผิด 

ก็จะพูดผิดท�าผิด ถ้าเห็นถูกก็จะพูดถูกท�าถูก 
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เช่น ถ้ามีความเห็นผิดว่าบาป

ไม่มี บุญไม่มี ท�าไปแล้วไม่มี

ผลตามมา ก็จะไม่มีความกลัว

บาป เพราะท�าแล้วไม่เกิดผล 

ท�าบุญกับท�าบาป ท�าอย่างไหน

จะสนุกกว่ากัน ท�าบาปมันต้อง

สนุกกว่าการท�าบุญ เพราะการ

ท�าบุญมันท�ายาก ท�าบาปมันง่าย 

ระหว่างพูดความจริงกบัพูดโกหก 

อันไหนมันง่ายกว่ากัน ระหว่าง

ลักขโมยทรัพย์ของคนอื่นกับ 

การไม่ลักขโมยทรัพย์ของคนอื่น  

อันไหนมันจะยากง่ายกว่ากัน 

คนที่มีความเห็นผิดเป็นชอบ 

คือมีมิจฉาทิฏฐ ิ ก็จะท�าบาป  

จะไม่ท�าบุญ เพราะท�าบญุมนัยาก  

ท�าบาปมันง่าย แต่ไม่รู้ว่าท�าไป

แล้วจะต้องรับผลบุญผลบาป 

ตามมาต่อไป

พวกเดรัจฉานต่างๆ นีเ้ขามา 

อย่างไร เขามีที่มาท่ีไปอย่างไร  

เราไม่รู้ คิดว่าเขาก็มาตามเรื่อง

ของเขา แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปตาม

เรื่องของเขา การที่เขามานี้มีเหตุ

พาให้เขามา เหตุก็คือการท�าบาป

นั่นเอง ท�าบาปแล้วก็จะต้อง 

ไปเกิดในอบายเป็นเดรัจฉาน  

เป็นเปรต เป็นอสูรกาย เป็นสัตว์นรก  

มีอยู่ ๔ ประเภทด้วยกันส�าหรับ 

ผูท้ีท่�าบาป อะไรเป็นเครือ่งจ�าแนก

แยกประเภทสัตว์ ๔ ประเภทนี้  

ก็คือความอยากหรือเรียกว ่า

กเิลสตณัหาท่ีเป็นตวัแยกจ�านวน

เพศพวกนี้ให้เป็นต่างกันไป เช่น  

ถ้าท�าบาปด้วยความหลง มคีวาม

ไม่รู้ มีมิจฉาทิฏฐิ คิดว่าท�าแล้ว

ไม่มีผลตามมา ท่ีต้องท�าบาป

เพราะต้องท�ามาหากินเลี้ยงชีพ 

คนท่ีฆ่าสัตว ์ตัดชีวิตเพ่ือท่ีจะ

เลี้ยงชีพ ยิงนกตกปลา เพราะถ้า

ไม่ฆ่าเขา เราก็จะอดตาย เราก็

เลยต้องท�าอาชพีนีโ้ดยคดิว่าเป็น

ส่ิงทีจ่�าเป็น ส่ิงทีจ่ะต้องท�า เพราะ

ถ้าไม่ท�าก็จะอดตาย แล้วก็ไม่รู้

ว ่าท�าแล้วจะมีผลอะไรตามมา 

คิดว่าตายแล้วก็สูญ นี่คือพวกที่

ท�าบาปด้วยความไม่รู้ ตายไปก็
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ไปเป็นเดรัจฉาน เดรัจฉานเขา 

ก็ไม่รู้ว่าเขาท�าบาป เวลาเขาหิว 

เขาก็ต ้องกิน นี่คือธรรมชาติ 

ของสัตว์เดรัจฉาน เขาจะอยู่กัน

แบบนี้ เขาจะอยู่ด้วยการฆ่ากัน  

สัตว ์ ใหญ ่กว ่าก็จะฆ ่า สัตว ์ ท่ี 

เลก็กว่า นีค่อืเหตขุองการท�าบาป 

ท่ีท�าไปแล้วจะท�าให้ต้องไปเป็น

เดรัจฉาน

ถ้าเหตุของการท�าบาปคือ 

ความโลภ คือพอมีพอกินแล้ว

บางทีร�่ารวยเสียด้วยซ�้าไป แต่ยัง

อยากได้มากๆ ท้ังๆ ท่ีกินไปใช้

ไปในชาตินี้ก็ไม่หมด เห็นคนอื่น

เขารวยกว่าเราแล้วอิจฉา รู ้สึก

น้อยเนื้อต�่าใจ ก็ต้องรวยกว่าเขา

ให้ได้ ถ้าไม่สามารถรวยได้ด้วย

วิธีท่ีไม่ต้องท�าบาปก็จะท�าบาป  

ถ้าหาเงินหาทรพัย์หาอะไรต่างๆ 

มาด้วยความโลภด้วยการท�าบาป 

ก็จะมีผลท�าให้เกิดเป็นเปรต  

แต่ถ้ามคีวามโลภแต่ไม่ได้ท�าบาป  

ท�ามาหากินด้วยความสุจริตนี ้

จะไม่เป็นเปรต เพราะไม่ได้ท�าบาป

ถ้าท�าบาปด้วยความโกรธ

เกลียด เคียดแค้น อาฆาต

พยาบาท เช่น ใครท�าอะไรให ้

เราไม่พอใจ เราก็อยากจะฆ่าเขา  

แล้วก็ฆ่าเขาด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง  

อันน้ีเรียกว่าไปนรก ตายไป

จะต้องไปนรก เพราะท�าบาป

ด้วยความโกรธเกลียด อาฆาต

พยาบาท

ส ่วนพวกที่ท�าบาปด ้วย 

ความกลัวว่าเขาจะมาท�าเราก่อน  

เราก็เลยไปท�าเขาก่อน พวกน้ี 

ก็จะต้องไปเป็นอสูรกาย 

นี่คือท่ี ไปของผู ้ที่ท�าบาป 

๔ ชนิดด้วยกัน ท�าบาปด้วย

ความหลงหรือความไม่ รู ้ว ่ามี 

ผลบาปตามมาก็เป็นเดรัจฉาน 

ท�าบาปด้วยความโลภก็เป็นเปรต 

ท�าบาปด้วยความโกรธเกลียด 

เคยีดแค้น อาฆาตพยาบาท กเ็ป็น

นรก ท�าบาปด้วยความกลวัก็เป็น 

อสูรกาย
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แต่ถ้าละบาปได้ อย่างวันนี ้

ญาติโยมมีความเห็นว่าการท�า 

บาปนี้ไม่ดี จะต้องมีผลเสียหาย

ตามมา ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นกับ

ตาของตนเอง เพราะตอนนี้ตา

ท่ีจะมองของเหล่านี้ยังมืดบอด

อยู ่คือตาใน เลยต้องอาศัยตา

ของพระพุทธเจ ้าท่ีสว ่างแล ้ว

ท่ีได้ลืมตาแล้ว การตรัสรู ้ของ 

พระพุทธเจ้าคือการลืมตาใน คือ

ตาทิพย์นี้เอง คนเรามี ๒ ส่วน  

มร่ีางกายหยาบ กับร่างกายทพิย์ 

ร่างกายทิพย์ของพวกเรายัง

ตาบอดอยูเ่พราะเราไม่เคยเปิด

มันน่ันเอง การจะเปิดตาทิพย์ 

น้ีต้องปฏบิตัธิรรม ต้องน่ังสมาธิ 

ต้องภาวนา สมถภาวนาและ

วิปัสสนาภาวนา แล้วตาทิพย์ก็

จะเปิดข้ึนมาเอง พระพุทธเจ้า  

พระอรหันตสาวกท้ังหลายนี้  

ตาทิพย์ของท่านเปิด ท่านเหน็หมด  

แต่พวกเราเห็นเพียงคร่ึงเดียว  

ถ ้าเป็นต้นไม้ก็เห็นส่วนท่ีอยู ่

เหนือดนิขึ้นมาแตเ่รามองไมเ่ห็น 

ส่วนที่อยู่ใต้ดิน เรามองไม่เห็น

รากของต้นไม้ว ่ามันเลื้อยมัน 

ไชไปถึงไหน มีขนาดเล็กใหญ่

ขนาดไหน เรามองไม่เห็น ฉันใด 

พวกเราท่ีตามืดบอดก็จะมอง 

ไม่เห็นนรก มองไม่เห็นสวรรค์ 

มองไม่เห็นนิพพาน มองไม่เห็น

การเวียนว่ายตายเกดิ มองไม่เหน็

กายทพิย์ต่างๆ เช่น เทวดา อนิทร์ 

พรหม หรือเปรต อสูรกาย สัตว์

นรก พวกนีเ้ขาไม่มร่ีางกายหยาบ

เหมือนมนุษย ์ห รือเดรัจฉาน  

เขามร่ีางกายทิพย์ท่ีต้องใช้ตาทพิย์ 

ถึงจะมองเห็น ผู ้ ท่ีจะเห็นได้ 

ก็ต้องเปิดตาทิพย์ เปิดตาใน วิธี

เปิดตาในก็ต้องปิดตานอก เช่น  

นัง่หลบัตาแล้วกบ็ริกรรมพุทโธๆ ไป  

ถ้าจิตรวมเข้าสู่ความสงบ มนักจ็ะ

เปิดตาในข้ึนมา จะท�าให้เห็นส่ิง

ต่างๆ เห็นกายทิพย์ต่างๆ เห็น

ดวงวิญญาณต่างๆ เห็นอดีตเห็น

อนาคตที่ปรากฏเป็นของเรา คือ

ระลกึชาติได้ รวมไปถึงมอีภญิญา

ต่างๆ สามารถเห็นความคิดของ
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คนอื่นได้ คนอื่นก�าลังนั่งคิดบ่น

อะไรก็รู้ หรือมีหูทิพย์ได้ยินเสียง

ท่ีเขาพูดกันไกลๆ แต่อยู่ตรงนี้

ได้ยินชัดเจน นี่คือเร่ืองของกาย

ทิพย์ร่างทิพย์

ตอนนี้ตาทิพย์ของพวกเรา 

มันถูกป ิดด ้วยโมหะอวิชชา  

ความหลง ความไม่รู้ความจริง

ต่างๆ เราเลยต้องอาศัยตาทิพย์

ของพระพุทธเจ้า ตาทิพย์ของ

พระอรหันตสาวก เป็นผู้พาเรา

ไปก่อน เหมือนกับคนตาบอด

ต้องอาศัยคนตาดีน�าทางไปก่อน  

น�าทางไปจนกว่าคนตาบอดสามารถ 

รักษาตาของตนเองจนหายจาก

การบอดได้แล้วก็ไม่ต้องอาศัย

คนตาดีต่อไป 

ในเบื้องต้นพวกเรายังไม่มี

ตาทิพย์กัน แต่ถ้าเรามาฟังเทศน์

ฟังธรรม เราก็จะได้รู ้เรื่องราว

เหล่านี ้ตาทพิย์ของเรากจ็ะค่อยๆ 

สว่างข้ึนไปตามล�าดับ แต่จะ

สว่างจากการฟังอย่างเดียวไม่ได้ 

มนัไม่พอ ต้องเกดิจากการปฏบัิติ 

ตามค�าสอนของพระพทุธเจ้าด้วย  

ถ้าปฏิบัติแล้วตาทิพย์ก็จะค่อยๆ 

เปิดข้ึนมาจนกระท่ังเปิดได้เต็มดวง  

เห็นชัดแจ้งแดงแจ๋เหมือนท่ีพระ 

พุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก 

ท้ังหลายเห็นกัน พระพุทธเจ้า 

กับพระอรหันต์นี้ ท่านไม่เคย

ทะเลาะกันเลยเร่ืองนรก เร่ือง

สวรรค์ เรื่องเวียนว่ายตายเกิด 

เร่ืองมรรคผลนิพพาน ท่านไม่ 

ถกเถียงกัน เหมือนคนตาดีที่นั่ง

อยู่ในศาลานี้ก็ไม่มาเถียงกันว่า 

ในศาลานี้มีอะไรหรือไม่มีอะไร 

เพราะเห็นเหมือนกันหมด จะมา 

โกหกมาหลอกกันได้อย่างไร  

ทุกคนก็เห็นว ่ามีพระพุทธรูป  

จะมาบอกว่าศาลานี้ไม่มพีระพุทธรูป 

ก็โกหกไม่ได้ หลอกไม่ได้ เพราะ

มีคนตาดีอยู่ด้วยกัน แต่ถ้ามีคน

ตาบอดอยู่ก็หลอกกันได้ ฉันใด 

ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วจะ 

ไม่มาน่ังถกเถียงเรื่องธรรมะกัน  

มีแต ่พวกที่ยังไม ่เห็นธรรม 
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น่ีแหละมาน่ังมาถกมาเถียงกัน 

ปากเปียกปากฉีก เถียงไปก็

เสียเวลาไปเปล่าๆ เอาเวลามา

ปฏิบัติดีกว่า เอาเวลามาเปิด

ตาดีกว่า อย่าไปเสียเวลากับ

การน่ังถกเถียงธรรมะกันเลย 

ธรรมะไม่ได้มีไว้ให้ถกเถียงกัน  

ธรรมะมีไว ้ ให ้เราปฏิบัติกัน  

ถ้าเราปฏิบัติแล ้วเราก็จะเห็น

อย ่างเดียวกับท่ีพระพุทธเจ ้า 

และพระอรหันตสาวกได้เห็น  

ใครจะเห็นอะไรแตกต่างจากที่

พระพทุธเจ้าได้เหน็ เราก็ไม่สนใจ

ท่ีจะไปเสียเวลาถกเถียงกับเขา 

ถ้าคุณคิดว ่าคุณรู ้จริงเห็นจริง 

ก็ท�าไปเลย ผิดถูกคุณก็จะต้อง 

เป็นผู ้ รับผลของการกระท� า 

ของคุณ ถ้ามีสัมมาทิฏฐิก็จะ 

คดิถูก พูดถูก ผลก็จะเป็นผลถูก  

ถ้ามีมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด 

ก็จะคิดผิด ท�าผิด พูดผิด แล้ว 

ก็จะได้ผลผิดตามมา แทนท่ี

จะได้สุขก็จะได้ทุกข์ แทนท่ีจะ

ได้สวรรค์ก็จะได้นรก ได้อบาย 

เพราะว่ามีความเห็นท่ีไม่ถูกต้อง

ตามความเป็นจริง 

การมาฟังเทศน์ฟังธรรมจึง

เป็นเร่ืองส�าคัญอย่างมาก เราจะ

ได้ยินธรรมที่เราไม่ค่อยได้ยินได้

ฟังมาก่อน เช่น เร่ืองนรก เร่ือง 

สวรรค์ เ ร่ืองตาทิพย์ หูทิพย ์

อย่างนี้ อยู่ข้างนอกไม่มีใครเขา

คุยกัน เขาจะคุยแต่เรือ่งการเงิน 

การทอง การบ้านการเมอืง คยุแต่ 

เ ร่ืองราวเหล ่านั้น แต ่ เขาจะ 

ไม่คุยเร่ืองบุญเรือ่งบาป เร่ือง

นรกเร่ืองสวรรค์ เร่ืองนิพพาน  

เ รื่อ งกา ร เ วียนว ่ า ยตาย เกิ ด  

เพราะเขามองไม่เห็น เขาไม่รู ้ 

เขาจึงไม ่ รู ้ จะพูดได ้อย ่ างไร  

พอไม่ได้ยนิได้ฟังกเ็ลยคดิว่าไม่มี 

ของพวกนี้ มันไม่สามารถเห็น 

ได้ด้วยตาเนือ้ ถ้าจะหาสวรรค์ด้วย

ตาเนื้อก็หาไม่เจอ หานรกด้วย 

ตาเนื้อก็หาไม่เจอ จะขุดลงไปใน

ดินลึกขนาดไหนก็จะไม่เจอนรก  

จะนั่งจรวดข้ึนไปสูงขนาดไหน

ก็จะไม่เจอสวรรค์ เพราะสวรรค์ 
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นรก มันอยู่ในโลกทิพย์ ต้องเห็น

ด้วยตาทิพย์ นี่แหละคือเหตุผล

ท�าไมคนส่วนใหญ่สมัยน้ีจงึมี

มิจฉาทิฏฐ ิ มีความเห็นผิดเป็น

ชอบกัน ก็เพราะว่าไม่ได้ยิน

ได้ฟังค�าสอนของผู้ที่มีสัมมา-

ทิฏฐิคือพระพุทธเจ้ากับพระ

อรหันตสาวกทั้งหลายน่ันเอง 

พระพุทธเจ้าจึงเห็นความส�าคัญ

ของการศึกษาของการฟังเทศน์ 

ฟังธรรม จึงต ้อง บัญญัติวัน 

ธรรมสวนะขึ้นมา

ถ้าเรามาฟังเทศน์ฟังธรรม

กันอยู ่เร่ือยๆ ก็จะน�าพาให้เรา

ด�าเนินไปสู่การปฏิบัติต่อไปเพื่อ

ท่ีจะได้เห็นด้วยตัวเอง ตอนนี้ 

เห็นด้วยความเชื่อ เห็นด้วย

ความศรัทธา เชื่อว่าพระพุทธเจ้า 

พระอรหันตสาวกท้ังหลายท่าน

มีเครดิตดี ท่านไม่เคยโกหกใคร 

ค�าพดูของพระพทุธเจ้ามมีากมาย

ก่ายกองขนาดไหนก็ตาม จะไม่ 

มีค� า โกหกอยู ่ ในค� าพูดของ

พระพทุธเจ้าเลย ได้รับการยนืยนั

มาตลอดระยะเวลา ๒,๕๐๐ กว่า

ปีแล้ว พระอรหันตสาวกทุกรูป 

กเ็หมอืนกนั ไม่มรูีปไหนทีพ่ดูปด

มดเท็จเลยแม้แต่ค�าเดียว ดังนั้น

การท่ีท่านมีศีลที่สะอาดบริสุทธ์ิ 

นี่แหละจึงท�าให้เราเกิดศรัทธา

เกิดความเชือ่ข้ึนมา เหมอืนกบัเรา 

เชื่อพ่อแม่ของเรา เราเชื่อว่าพ่อ

แม่ของเรานี้รักเราหวังดีกับเรา 

อยากจะให้เรามีความสุข ฉันใด 

พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก

ก็เหมือนพ่อแม่ของเราทางจิต

วิญญาณ ทางร่างทิพย์ ท่านอยาก
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จะให้พวกเรามีความสุข อยาก

จะให้พวกเราหลุดพ้นจากความ

ทุกข์ท้ังหลาย เราเชื่อได้เหมือน

กับเราเชื่อพ่อแม่ของเรา ถ้าเรา

เชื่อแล้วเราก็จะได้คิดในส่ิงท่ีดี 

ท�าในสิ่งที่ดี พูดในสิ่งที่ดี 

นีแ่หละคอืส่ิงท่ีพวกเราจะได้ 

รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรม  

จะท�าให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิ แล้วน�า 

ไปสู ่การปฏิบัติท่ีจะท�าให้เห็น

สัมมาทิฏฐิด้วยตนเอง ตอนต้น 

ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิของพระ 

พุทธเจ้าของพระอรหันตสาวก 

ก่อน แล้วพอเราปฏิบัติ พอเรา 

ลืมตาในของเราได้ เราก็ไม่ต้อง 

อาศยัตาของพระพทุธเจ้า ตาของ 

พระอรหันต์แล้ว เพราะเราเห็น 

อย ่างเดียวกับท่ีพระพุทธเจ ้า  

พระอรหนัต์เหน็แล้ว 

นีค่อืเป้าหมายของการมาวัด

เพื่อให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิที่จะได้

เป็นท่ีพึ่งของเราต่อไป เราจะได้

ไม่ต้องพึ่งพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ ไม่ต้องพึ่งใครท้ังนั้น 

ถ้าเรามสัีมมาทิฏฐิ เราพึง่ตนเองได้  

เป็น อัตตา หิ อัตตโน นาโถ  

หลุดพ้นจาการเวียนว่ายตายเกิด 

หลดุพ้นจากความทกุข์ท้ังปวงได้

ด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นผู้น�าไป
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พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หมั่นท�าบุญ 

ให้หมัน่รักษาศลี ให้หมัน่ช�าระใจให้สะอาด 

เพราะการกระท�าบุญจะน�าความสุข 

ความเจริญมาให้ การไม่ท�าบาปจะท�าให้ 

ไม่ต้องไปใช้กรรม ไม่ต้องเกิดความทุกข์ 

เกิดความวุ่นวายใจต่างๆ การช�าระใจ 

ให้สะอาดบริสุทธ์ิจะท�าให้ไม่ต้องกลับมา

เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป 

ธรรมะในศาลา 

เหตุแห่งความสุข
ความเจรญิ
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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นีเ่ป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

ทุกๆ พระองค์ ไม่ว่าพระพทุธเจ้า

องค์ไหนก็ตามที่มาตรัสรู ้ ก็จะ 

น�าเอาความรู้นี้มาเผยแผ่ส่ังสอน

ให้แก่สัตว์โลก ผู้ใดที่มีความเชื่อ 

และสามารถปฏิบัติตามได้ ก็จะ 

ได้รับผลเช่นเดยีวกบัท่ีพระพุทธเจ้า 

ได้ทรงรับ คือได้รับการหลุดพ้น

จากการเวียนว่ายตายเกดิ ไม่ต้อง

กลบัมาเกดิ มาแก่ มาเจบ็ มาตาย 

ในภพต่างๆ อีกต่อไป

ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอน

พวกเราให้ท�าบุญ อย่าท�าบาป 

เพราะท�าบุญจะมีแต่ส่ิงที่ดีเกิด

ข้ึนกับเรา ท�าบาปจะมีส่ิงที่ไม่ดี

เกดิขึ้นกบัเรา อนันีพ้วกเราจะเชือ่

หรือไม่เชือ่ กเ็หมอืนกบัเราจะเชือ่

กฎหมายต่างๆ ท่ีมอียู่ในประเทศ

นีห้รือไม่ ถ้าเราเชือ่แล้วเราปฏบัิติ

ตามกฎหมาย เราจะปลอดภัย 

จากการถูกเจ้าหน้าทีต่�ารวจจบัเรา 

ไปลงโทษ แต่ถ้าเราไม่เชื่อแล้ว

เราปฏิบัติผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่

ต�ารวจเขาก็จะต้องมาตามจับเรา

ไปลงโทษอย่างแน่นอน ดังนั้น

ไม่ได้อยู่ที่การเชื่อหรือไม่เช่ือ  

แต่อยู่ที่การกระท�า บางคนอาจ 

จะไม่เคยมาพบกับพระพุทธ

ศาสนา แต่เขามีจิตส�านึกว่า 

การท�าบาปไม่ดี การท�าบุญดี  

เขาก็ท�าไปตามจิตส�านึกของเขา  

เขาก็จะได้รบัผลจากการกระท�า 

ของเขา ไม่ใช่หมายความว่า 

ถ้าเราเป็นชาวพุทธแล้วเราจะ

ไม่ต้องรับผลบาปต่างๆ อันน้ี 

ไม ่ได ้ เป็นเพราะความเ ช่ือ  

ความเช่ือน้ีเป็นเพียงจุดเริ่มต้น 

เป็นจุดที่จะพาให้เราไปสู่การ 

กระท�าที่ดีที่ ถูกต ้องน่ันเอง  

เหมอืนกับแสงสว่าง ถ้าเราอยู่ใน 

ท่ีมืด ไม่มีแสงสว่าง เราจะมอง 

ไม่เหน็ส่ิงต่างๆ รอบตวัเรา แต่ถ้า

เรามีแสงสว่าง เราก็จะสามารถ

เหน็ส่ิงต่างๆ รอบตวัเราได้ จะเหน็ 

ว่าส่ิงไหนเป็นโทษ ส่ิงไหนไม่เป็น

โทษ เราจะได้หลีกเลี่ยงส่ิงท่ีเป็น

โทษ เช่น ถ้าเราเห็นงู เราก็จะ 
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ไม่เดินไปหางู ถ้าเราเห็นทองค�า 

เราก็เดินไปเก็บมา ถ้าไม่มีแสง

สว่างในท่ีมืด เราก็จะไม่เห็นทั้ง

ทองค�า ไม่เห็นท้ังงู เราก็จะคล�า

ไปตามความรู้สึกของเรา เราอาจ

จะคิดว่าตรงนี้เป็นทองค�า แต่พอ

ไปจับเข้าตรงนี้กลายเป็นงูขึ้นมา 

นี่คือความเห็นผิดเป็นชอบ  

คนเราส ่ วนใหญ ่ท� าบาปกัน

ก็เพราะเห็นผิดเป็นชอบ เช่น  

ไปเห็นทรัพย ์ของผู ้ อื่ นแล ้ว 

อยากจะได้ คิดว่าได้ทรัพย์เขามา 

แล้วจะมีความสุข แต่ที่ไหนได้

กลับมีความทุกข์ ใจก็มีความ

หวาดกลัว มีความวิตกกังวลที่ 

จะถูกจับไปลงโทษ เวลาถูกเขา 

จับไปลงโทษก็ต ้องไปติดคุก 

ตดิตะราง ไปทกุข์ทรมาน หลงัจาก 

ท่ีตายไปแล้วยังต้องไปเกิดเป็น 

เดรัจฉานอกีเพราะไปขโมยข้าวของ 

ของคนอื่นมา นี่คือเร่ืองกฎแห่ง

กรรมท่ีมีมาตลอด ไม่ว่าจะอยู่

ยุคไหนสมัยใด ถ้าท�าบาปแล้ว

จะต้องมีโทษตามมา ถ้าท�าบุญ 

แล้วจะมีคุณตามมา 

นี่คือส่ิงท่ีพวกเราในฐานะ 

ท่ีเป็นเหมือนคนที่อยู ่ ในที่มืด  

ยังมองไม่เห็นบาปบุญคุณโทษ  

ยังมองไม่เห็นนรก สวรรค์ ยัง

มองไม่เหน็การเวียนว่ายตายเกดิ  

เ ราก็ต ้อง เชื่ อคนท่ี เห็นแล ้ว  

คนท่ีเห็นแล้วก็คือพระพุทธเจ้า 

และพระอรหันตสาวกท้ังหลาย  

ขอให้เชื่อท่านเหล่านี้ เพราะว่า 

การเชื่อท่านเหล่านี้ก็เป็นเหมือน

กับมีแสงสว่างน�าทางนั่นเอง  
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ไม่มีอะไรในโลกนี้ท่ีเราจะสามารถ

พ่ึงได้อย่างถาวรนอกจากตัวของเราเอง  

ตัวของเรานี้อยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าเรา

จะไปเกิดท่ีไหน เราจะมีตัวเราอยู่กับเรา

เสมอ อย่างท่ีเรามาเกิดในชาตินี้เราก็มี

ตัวเราติดตามมา ถ้าเราสอนตัวเราให้

เป็นที่พ่ึงของตัวเองได้ เราก็ไม่ต้องพึ่ง 

ส่ิงต่างๆ พึง่บุคคลต่างๆ แต่ตอนนีพ้วกเรา 

ยังพึง่ตนเองไม่ได้ เรายังต้องพึง่สิ่งต่างๆ 

บุคคลต่างๆ ในโลกนี้ให้ความสุขกับเรา 

ธรรมะในศาลา 

ที่พ่ึงข้างนอก
และที่พ่ึงข้างใน

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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แต่ส่ิงต่างๆ บุคคลต่างๆ ท่ีเราพึ่งนี้บางทีเขาก็

หายไป บางทีเขากจ็ากเราไป เวลาท่ีเขาจากเราไป 

เราก็จะเดือดร้อน เพราะเป็นเหมือนกับเราขาด

ท่ีพึ่ง เพราะเราไม่รู ้จักท่ีพึ่งที่แท้จริงท่ีไม่มีวัน

จากเราไป และเป็นท่ีพ่ึงท่ีดีท่ีสุดส�าหรับตัวเรา 

ก็คือตัวเรา

พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และพบความจริงว่า 

ความสุขท่ีแท้จริงที่เราหากันอยู่ทุกวันนี้ ไม่ได้

อยู่ท่ีส่ิงนั้นส่ิงนี้ ไม่ได้อยู่ท่ีบุคคลนั้นบุคคลนี้  

แต่อยู่ที่ใจของเรา อยู่ท่ีความสงบของใจ ถ้าใจ

ของเรามีความสงบแล้ว เราจะมีความสุขมาก 

แล้วเราจะไม่ต้องการมีอะไรเพราะว่าส่ิงต่างๆ  

ท่ีเราหามาเพื่อให้ความสุขกับเรานั้นจะสู้กับ 

ความสุขจากความสงบของใจไม่ได้เลย เป็นส่ิง 

ท่ีพวกเราทั้งหลายไม่รู้กัน ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า

มาทรงตรัสรู้เอาความรู้ความจริงอันนี้มาเผยแผ่

ส่ังสอนให้กับพวกเรา พวกเราก็จะอยู่แบบไม่มี

ท่ีพ่ึงที่ถาวร ท่ีพึ่งต่างๆ ท่ีเรามีอยู่นี้ล้วนเป็น 

ที่พึ่งชั่วคราวเท่านั้น

ตอนท่ีเราคลอดออกมาใหม่ๆ ท่ีพึ่งก็คือ 

พ่อแม่ของเรา แตต่่อไปพ่อแม่ของเราก็ตอ้งตาย

จากเราไป เราก็ต้องพึ่งส่ิงอื่นต่อไป ส่วนหนึ่ง 

เราก็พึ่งตัวเอง คือเราเจริญเติบโตข้ึนมาแล้ว 
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เราก็ไปโรงเรียนไปหาวิชาความรู้  

เ พ่ือที่ เ ราจะได ้มีงานมีการม ี

รายได้ ถ้าเรามีงานมีรายได้ เราก็

ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ต่อไป เพราะเรา

รู้ว่าต่อไปพ่อแม่ของเราก็ต้องแก่

ลงไปแล้วก็ต้องจากเราไป ถ้าเรา

ยงัต้องพึง่พ่อแม่อยู ่เวลาทีพ่่อแม่

จากเราไป เราจะเดอืดร้อน แต่ถ้า

เราสามารถพึ่งตัวเราเองได้ด้วย

การท�างานท�าการมีรายได้ เราก็

สามารถที่จะพึ่งตัวเราเองได้ 

การพึ่งตัวเองนี้เราก็ได้เพียง 

ครึ่งเดียว คือเราได ้ที่พึ่ งทาง

ร่างกาย เราสามารถหาปัจจัย ๔   

คือ หาอาหาร หาที่อยู ่อาศัย  

หาเคร่ืองนุ่งห่ม หายารักษาโรค 

มาเลีย้งดรูกัษาร่างกายของเราได้  

แต่เรายังขาดท่ีพ่ึงอีกส่วนหนึ่ง 

คือท่ีพ่ึงทางใจคือความสุขใจ  

เมื่อเรายังไม่รู ้จักท่ีพึ่งทางใจท่ี 

แท้จริงท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ 

ได้ทรงค้นพบ เราจึงต้องไปหาท่ี

พึ่งความสุขทางใจจากผู้อื่น เช่น 

พอเราโตข้ึนเราก็ไปมแีฟน มสีามี 

มีภรรยา เพราะถ้าอยู่คนเดียวเรา

จะมีความรู้สึกว้าเหว่เศร้าสร้อย 

หงอยเหงา แต ่ถ ้าเรามีแฟน 

เราก็จะมีความสุข มีครอบครัว  

มีสามี มีภรรยา มีบุตรมีธิดา แต่ 

ท่ีพึ่งแบบนี้ไม่ได้เป็นท่ีพึ่งที่ ให้

ความสุขเพียงอย่างเดียว ท่ีพึ่ง

อย่างนี้ยังมีความทุกข์แถมมา 

ให ้ด ้วย เพราะเวลาท่ีเราได ้

แฟนเรามาอยู ่ด ้วย ต่อไปก็มี

ปัญหาตามมา เพราะมีความคิด 

ไม ่ เหมือนกัน  มีความชอบ 

ไม ่ เหมือนกัน คนหนึ่ งชอบ 

อย่างหนึ่ง อีกคนชอบอย่างหนึ่ง 

ก็จะล�าบาก เพราะจะไม่สามารถ

ชอบในส่ิงที่ทั้งสองคนชอบได้

พร้อมๆ กัน ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมเสียสละ จะเอา 

ของตนเองก็จะเกิดปัญหา ความ 

สุขท่ีได้จากแฟนก็จะกลายเป็น

ความทุกข์ข้ึนมา เพราะแฟนก ็

อยากจะท�าตามใจเขา เราก็อยาก 

จะท�าตามใจเรา เมื่อต่างฝ่ายต่าง 
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ไม่ยอมกัน ก็เลยต้องทะเลาะกัน  

หรือแยกกันท�า คุณชอบอย่างนี้  

คุณก็ไปท�าอย่างนี ้เราชอบอย่างนี้  

เราก็ไปท�าอย่างนี้ ความสุขท่ีเรา 

คิดว่าเราจะได้จากการมีแฟนก็ 

เลยกลายเป็นความทุกข์ข้ึนมา  

จึงไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริง แต่ถ้า

เราอยู่ด้วยกันแล้วไม่ทะเลาะกัน 

มคีวามรักความชอบกนั ยนิดท่ีีจะ

ยอมกัน เสียสละกัน ผลัดกันแพ้ 

ผลัดกันชนะ คราวนี้เขาอยาก

จะท�าอย่างนี้ เราก็ยอมให้เขาท�า 

คราวหน้าเราอยากจะท�าอย่างนี้  

เขายอมท�าตามเรา อย่างนี้ก็จะ

พออยู ่กันได ้อย ่างมีความสุข  

แต่ร่างกายของเราและของเขา 

กเ็ป็นของท่ีไม่แน่นอนเหมอืนกนั 

ต่อไปร่างกายเขาก็แก่ลง เขาก็

ต้องเจบ็ไข้ได้ป่วย หรือเขาอาจจะ

เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดโรคภัยไข้

เจบ็ท่ีจะท�าให้เขาเสียชวีิตไปก่อน

เวลาอันควรก็ได้ ที่พึ่งที่ให้ความ

สุขกบัเรากจ็ะหายไป แล้วเรากจ็ะ 

กลบัมาท่ีจดุเร่ิมต้นใหม่ จดุตอนที ่

เราไม่มีแฟน เราก็จะกลับมา

รู้สึกเศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหว่ 

เพราะว่านี่คือลักษณะของท่ีพึ่ง

ต่างๆ ที่พวกเราก�าลังหากันอยู่ 

เพราะเราไม่รู้จักที่พึ่งท่ีถาวรท่ีจะ

ให้ความสุขกับเราไปตลอด

นี่คือลักษณะของที่พ่ึงท่ีอยู่

นอกใจของเราจะเป็นแบบนี ้จะมี

ทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกันไป เราจะ 

เอาแต่สุขอย่างเดียวไม่ได้ เวลา 

สุขเราก็ดีอกดีใจ แต่พอทุกข์เรา 

ก็เสียอกเสียใจ นีเ่ป็นเพราะเรายงั

ไม่สามารถสร้างท่ีพึ่งในตัวของ

เราได้ แต่ถ้าเราสามารถสร้างที่

พึง่ในตวัของเราได้ ด้วยการท�าใจ

ให้สงบได้ เราจะไม่ต้องไปพึ่ง

สิ่งต่างๆ อีกต่อไป พระพุทธเจ้า

และพระอรหันตสาวกท้ังหลาย 

หลงัจากท่ีได้สร้างท่ีพึง่ทางใจแล้ว 

ท่านไม่ต้องมีอะไร ท่านไม่ต้อง 

มี เงินมีทอง มีสามี  มีภรรยา  

มบุีตรมธิีดา มข้ีาวของอะไรต่างๆ 

มากมาย ท่านอยู่แบบเรียบง่าย  
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มีสมบัติไว ้ดูแลร ่างกายเพียง  

๘  ชิ้นเท่านัน้ ทีเ่รียกว่าอฐับริขาร

นี่คือสมบัติของผู้มีความสุข

ซ่ึงมท่ีีพึง่ในตนเองแล้ว ไม่ต้องพึง่ 

อะไรมากไปกว่านี ้และถ้าพึง่ไม่ได้  

คื อถ้าไม่สามารถหาอาหารจาก 

บิณฑบาตได้ ท่านก็ไม่เดือดร้อน  

เพราะใจของท่านมอีาหารหล่อเลีย้ง 

อยูต่ลอดเวลา อาหารของใจกค็อื 

คว ามสงบ ส่วนที่ท่านหามานี้

เรียกวา่อาหารทางร่างกาย ทีท่่าน 

ต้องหาอาหารทางร่างกายกเ็พราะ

ว่ าท่านยังต้องอยู่ต่อไปเพราะว่า 

ร่างกายยงัไม่ตาย ถ้าไปฆ่าร่างกาย 

ก็ บาปอีก เลยต้องอยู่กับมันไป 

ตามเหตตุามผล และในขณะท่ีอยู่  

ท่านก็ใช้ร่างกายนีท้�าประโยชน์ให้ 

แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรา ถ้าพวกเรา 

ไม่มีพระพุทธเจ้า พระอรหันต์  

ท่ีเสียสละเวลาของท่านเอาความรู้ 

ท่ีมีสอนให้เรามีที่พึ่งในตัวเรา 

พว กเราก็จะไม่มีวันรู้จัก แต่เป็น 

เพ ราะว่าท่านไม่ต้องการอะไร 

ท่านไม่มอีะไรต้องท�า ท่านไม่ต้อง 

หา การหางานเหมือนพวกเรา  

ท่านไม่ต้องหาแฟน หาครอบครัว  

ท่ านมีเวลาว่าง ท่านเลยเอาเวลา 

ว่างนีม้าส่ังสอนพวกเราให้ได้รู้จกั 

คว ามสุขท่ีแท้จริงว่าอยู่ท่ีตัวเรา  

พว กเราจึงมีโอกาสได้รับรู้และ 

มโีอกาสท่ีจะสร้างท่ีพึง่ท่ีแท้จริงนี้

ให้เกิดขึ้นในตัวของเราได้

เมื่อเราได ้สร ้างที่พึ่งแล ้ว  

เร าจะไม่ต้องพึ่งอะไรอีกต่อไป  

เมือ่เราไม่ต้องพึง่อะไร เราก็ไม่ต้อง 

กลบัมาเกดิอกีต่อไป การกลบัมา 

เกิดแต่ละคร้ังนี้เป็นการเดินเข้า 

หา กองไฟ เพราะการเกิดนี้ย่อม 

มี ความแก่ตามมา ย่อมมีความ

เจ็บไข้ ได้ป่วยตามมา ย่อมมี

คว ามตายตามมา ผู้ใดเกิดแล้ว 

จะหนีความแก่ ความเจ็บ ความ

ตาย ไปไม่ได้ และไม่มีใครอยาก

จะเจอความแก่ ความเจ็บ ความ

ตา ยกัน แต่ท�าอย่างไรได้เมื่อเรา 

ยงัอยากได้ความสุขจากส่ิงต่างๆ  
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เร าก็เลยต้องมาเกิดมามีร่างกาย 

แล้วเรากห็าความสุขจากส่ิงต่างๆ  

ด้ วยร่างกายของเราอย่างที่ก�าลัง 

ท�า กันอยู ่นี้ พอต่อไปร่างกาย 

ของเราแก่ เจบ็ไข้ได้ป่วย และตาย  

เรา ก็จะไม่สามารถหาความสุข

ต่างๆ ได้ ถ้าเรายงัไม่มท่ีีพึง่ในตวั 

ของ เราเอง เราก็จะต้องเป็น 

อย่ างนี้ไปเร่ือยๆ ไม่มีวันจบส้ิน 

ตาย จากชาตินี้ไปก็ต้องกลับมา

เกิ ดใหม่ แล้วก็มาแก่ มาเจ็บ  

มาตายใหม่ มาหาความสุขปลอม

พอใ ห้เรามีความสุขได้เป็นคร้ัง

เป็ นคราวไป แต่ในท่ีสุดเราก็จะ

ต้ องเจอกองทุกข์ของความแก่ 

คว ามเจ็บ ความตาย ด้วยกัน 

ทุกคน

ดั งนั้ น เ ร าจึงควรจะ เชื่ อ 

พระพุทธเจ้าแล้วพยายามปฏิบัติ

ตา มพระพุทธเจ้าให้ได้ เพราะ 

ถ้ าเราปฏิบัติได้ เราก็จะมีท่ีพึ่ง 

ท่ีถาวร และเราจะไม่ต้องกลับ 

มา เกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตาย  

อีกต่อไป 
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พระพทุธเจ้ากล่าวว่า ความสุขและความเจริญ 

ท่ีพวกเราปรารถนากันนี้เกิดจากการท�าความดี  

เช่น การท�าบุญท�าทาน การรักษาศลี การฟังเทศน์ 

ฟังธรรม การปฏิบัติธรรม ไม่ได้เกิดจากการขอ 

จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น การจุดธูปเทียน ๓ ดอก 

แ ล้วก็กราบขอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ขอให้มีความสุข 

ค วามเจริญ อย่างนี้ ไม ่ ใช ่เป็นค�าสอนของ

พ ระพุทธเจ้า ค�าสอนของพระพุทธเจ้าไม่ม ี

ค�าว่าขอ แต่สอนให้ท�า เพราะท�าเป็นเหตุที่จะ 

ท�าให ้ เกิดผลคือความสุขความเจริญท่ีเรา

ปรารถนากนั ถ้าขอเป็นเหต ุป่านนีพ้วกเรากส็บาย

กันไปหมดแล้ว เป็นมหาเศรษฐีเป็นพระราชา 

มหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีกันไปหมดแล้ว  

ธรรมะในศาลา 

ความสุขความเจรญิ
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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แต่การขอนี้ไม่ได้เป็นเหตุ พวกเราเลยต้อง

เป็นอย่างท่ีพวกเราเป็นกันอยู่ในขณะนี้ แต ่

เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีข้ึน 

กว่านี้ได้ถ้าเราเชื่อค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

แล้วท�าตามค�าสอน ดังนั้นอย่าไปขอ ขอไป

จนวันตายก็จะไม่มีวันได้ เหมือนเด็กนักเรียน

ขอให้จบปริญญา แต่ไม่ไปโรงเรียนไม่เข้า

ห้องเรียน ไปเล่นไปเท่ียวกัน อย่างนี้ขอจน 

วนัตายก็ไม่มทีางท่ีจะได้รับปริญญา แต่ถ้าตัง้ใจ 

ไปโรงเรียน เข้าห้องเรียน ฟังครูฟังอาจารย์ 

ท�าการบ้านอ่านหนังสือ เดี๋ยวก็จบปริญญา 

เพราะนี่คือเหตุ เหตุเกิดจากการกระท�า ไม่ได้

เกิดจากการขอ

ดังนั้นชาวพุทธเราต้องท�าความเข้าใจให้

ถูกต้องว่าถ้าเราต้องการความสุขความเจริญ 

เราต้องท�า ความสุขความเจริญของทาง 

พระพุทธศาสนาน้ีอาจจะไม่ได้เป็นความสขุ 

ความเจริญอย่างทีพ่วกเราคดิกันก็ได้ เพราะ 

ว่าความสุขความเจริญของทางศาสนาน้ี 

ท่านมุ่งไปที่ความสุขความเจริญของจิตใจ 

ที่มีความส�าคัญกว่าสิ่งต่างๆ ทั้งหลายใน 

โลกน้ี เพราะส่ิงต่างๆ ท้ังหลายในโลกนี้เป็น

ของชั่วคราว มีวันจะต้องหมดไปต้องจากไป  



143

แต่ ใจของเรานี้ เป็นของถาวร  

เป็นของท่ีจะอยู่กับเราไปตลอด 

ถ้าใจเราสุขใจเราเจริญ เราก็จะ

มีความสุขความเจริญไปกับเรา 

ตลอด ถ ้าใจเรามีความทุกข์  

มีความเสื่อมเสีย เราก็จะมีความ

ทุกข์กบัความเส่ือมเสียตดิไปกบั

เราตลอด

ดังนั้นเราจึงต้องมาปฏิบัติ

ตามค�าสอนของพระพุทธเจ ้า  

มาท�าบุญ มาละบาป แล้วก็มา

ช�าระใจให้สะอาด เพราะนี่คือวิธี 

ท่ีจะสร้างความสุขความเจริญให้

แก่จิตใจของเราและชีวิตของเรา 

เราจะได้ท้ัง ๒ อย่าง คอืมคีวามสุข 

ความเจริญทางจิตใจแล ้วเรา

ก็จะมีความเจริญทางลาภ ยศ 

สรรเสริญ สุข ด้วย แต่ความเจริญ

ทางลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นีบ้างที

ก็อาจจะช้าบ้างเร็วบ้าง เวลาเรา

ท�าความดีแล้วเรายังไม่ได้เจริญ

ทางลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็อย่า

ไปกังวล ขอให้เราดูผลท่ีเกิดข้ึน

แล้วกค็อืความสุขความเจริญทาง

จิตใจ ถ้าเราสามารถรักษาศีลได้  

สามารถท�าบุญท�าทานได้ ใจของ 

เราก็ ได ้เป็นเทวดาแล้ว แล้ว

ถ้าเราท�าใจให้สงบนั่งสมาธิได้  

ใจของเราก็เป็นพรหมแล้ว และ 

ถ ้าเราสามารถสอนใจให้เห็น

อริยสัจ ๔ ให้เห็นว่าความทุกข์

ของพวกเราเกิดจากความอยาก 

ไม่ได้เกิดจากใคร เวลาเราทุกข์

เวลาเราไม่สบายใจ ไม่ได้เป็น

เพราะว่าคนนั้นคนนี้พูดอย่างนั้น

หรือท�าอย่างนี้ แต่เป็นเพราะว่า 

ใจของเราไม ่อยากให ้เขาพูด 

อย่างนั้นนั่นเอง พอเขาพูดไม่ดี  

เราก็ไม่สบายใจ แต่ถ้าเราไม่มี

ความอยากแล้ว เวลาเขาจะพูด

ไม่ดีก็เป็นเร่ืองของเขา เวลาเขา

พูดไม่ดีเราก็จะไม่ทุกข์ใจ เราก็ 

จะไม่มีความไม่สบายใจ ความ 

ไม ่สบายใจความทุกข์ ใจของ 

พวกเราเกิดจากความอยากของ

พวกเรา อยากในส่ิงที่เราบังคับ

ควบคุมไม่ได้ อยากให้คนนั้น 
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เขาท�าอย่างนัน้ คนนีเ้ขาท�าอย่างนี้  

อยากให้ส่ิงนั้นเป็นอย่างนั้นเป็น

อย่างนี้ อยากไปแล้วมันก็ท�าให้

เราทุกข์ใจ ถ้าได้เราก็ดีใจ แต่มัน

ไม่ได้เสมอไป บางทีก็ได้ บางที

ก็ไม่ได้ เวลาไม่ได้ก็ต้องทุกข์ใจ  

ร้องห่มร้องไห้กนั แต่ถ้าเราสามารถ 

ท่ีจะหยุดความอยากของเรากับ 

ส่ิงต่างๆ ได้ ปล่อยให้ส่ิงต่างๆ 

เขาเป็นไปตามเ ร่ืองของเขา  

เขาจะดีก็ปล่อยเขาไป เขาจะชั่ว

ก็ปล่อยเขาไป เราอย่าไปอยาก

ให้เขาดีอยากให้เขาชั่ว เราจะไม่

ทุกข์

ถ้าเราเข้าใจส่ิงต่างๆ ในโลกนี ้

ว่าเป็นส่ิงท่ีเราไม่สามารถท่ีจะไป

ควบคุมบังคับส่ังให้เป็นอย่างนี้ 

ได้เสมอไป ถ้าเราเข้าใจความจริง 

อันนี้ เราจะได้ไม่ไปอยากให้เขา 

เป็นอย่างนัน้อย่างนี ้เขาเป็นเหมอืน 

ฝนฟ้าอากาศท่ีเรารู้ว่าเราไม่สามารถ 

ที่จะไปสั่งให้ตกหรือไม่ตก สั่งให้ 

แดดออกหรือแดดไม่ออกได้  

ฝนจะตกเขาก็ตก แดดจะออก 

เขาก็ออก เขาไม่ได้ตกหรือเขา 

ไม่ได้ออกตามค�าส่ังของเรา เราจึง 

ไม่ค่อยทกุข์กบัเร่ืองฝนฟ้าอากาศ  

เพราะรู้ว่าเราไปส่ังเขาไม่ได้ แต ่

เรากลับต้องมาทุกข์กับเร่ืองนั้น

เรื่องนี ้ คนนั้นคนนี้ เพราะเราคิด

ว่าเราส่ังเขาได้ ซ่ึงบางเวลาเราก็

สั่งได้ แต่บางเวลาเราก็สั่งไม่ได้

นี่คือส่ิงท่ีพระพุทธเจ้าสอน

ให ้พวกเรามีกันคือ  ปัญญา  

ให้เห็นว่าทุกส่ิงทุกอย่างในโลกนี้ 

เป็นทุกข์ เพราะเราไปอยาก

ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้  

ถ้าเราไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนัน้ 

เป็นอย่างนี้ เราจะไม่ทุกข์กับเขา 

เพราะเราต้องรู ้ว ่าเขาเป็นส่ิงที่ 

เราควบคุมบังคับไม่ได้ เขาเป็น 

ส่ิงท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป  

ถ้าเราสอนใจให้เห็นส่ิงต่างๆ ไป

ตามความเป็นจริงได้ ใจของเรา

จะไม่ทุกข์กับอะไร ใจของเรา

จะเป็นใจของพระอริยเจ้าข้ึนมา 
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เป็นใจของพระอรหันต์ เป็นใจ

ของพระพุทธเจ้าขึ้นมา

เราจะหยุดความอยากได้

ก็ต้องท�าใจให้สงบ ถ้าท�าใจให้

สงบได้ก็จะหยุดความอยากได้  

เราจึงต้องมาไหว้พระสวดมนต์ 

มานัง่บริกรรมพทุโธๆ หยดุความ

คิดให้ ได้ ถ้าหยุดความคิดได้  

ความอยากก็จะหยุดไปด้วย ใจก็

สงบ ใจก็จะไม่ทุกข์กับเร่ืองของ

ร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของ

เราหรือร่างกายของใครก็ตาม  

เราจะรู้ว่าเขาต้องแก่ เขาต้องเจ็บ 

และเขากต้็องตายไป และร่างกาย

นี้ก็ไม่ใช่ตัวเขา ตัวเขาไม่ได้อยู่ 

ที่ร่างกาย ตัวเขาอยู่ที่ใจที่ไม่ตาย 

นีค่อืเรื่องใจของเราทีจ่ะเจริญ 

หรือเส่ือมอยูท่ี่การกระท�าของเรา 
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การฟังเทศน ์ฟังธรรมเป็นจุด 

เร่ิมต้น เป็นการศึกษาเหตุท่ีจะน�ามา 

ซึ่งผลท่ีพวกเราทุกคนปรารถนากัน 

พ ว ก เ ร า ทุ ก ค น ป ร า ร ถ น า อ ะ ไ ร  

ก็ปรารถนาความสุข ปรารถนาความ

เจริญ ไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์ 

ไม ่มี ใครปรารถนาความเส่ือมกัน  

แต่พวกเราไม่รู้ว่าความสุขและความ

เจริญท่ีแท้จริงนั้นอยู ่ ท่ี ไหนนั่นเอง  

ธรรมะในศาลา 

พระพุทธเจ้า
สอนให้ท�าหน้าที่ 
๓ ประการ
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
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เราจึงเดนิผิดทางหลงทาง แทนท่ี

จะไปหาความเจริญทางจิตใจ  

เรากลบัไปหาความสุขความเจริญ 

ทางลาภ ยศ สรรเสริญ ทางตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ซ่ึงเป็นความสุข 

ความเจริญชั่วคราว เวลาที่เราได้ 

เราก็มีความสุข แต่เวลาท่ีเขา

เปลี่ยนไปหรือเวลาที่เขาจากเรา

ไปเรากจ็ะมคีวามทุกข์

นีค่อืความสุขท่ีพวกเราหากนั  

แทนท่ีจะเป็นความสุขก็กลาย

เป็นความทุกข์ เป็นเหมือนเหยื่อ

ท่ีติดอยู ่ปลายเบ็ด ความสุขท่ี 

พวกเราได้จากลาภ ยศ สรรเสริญ 

นี้เหมือนกับเหยื่อท่ีติดอยู่ปลาย

เบ็ด พอปลาท่ีไม่ฉลาดไปฮุบ

เหยือ่ท่ีตดิอยูป่ลายเบ็ดเข้า กต้็อง 

ถูกตะขอเบ็ดเกีย่วปากทันที เวลา

ถูกตะขอเกี่ยวปากนี้เป็นอย่างไร 

เจ็บหรือไม่เจ็บ ทุกข์หรือไม่ทุกข์ 

แล้วเวลาท่ีถูกเขาลากขึ้นออก

จากน�้าแล้วเอาไปย�าเอาไปแกง

เป็นอย่างไรบ้าง ฉันใด ใจของ

พวกเราก็เป็นเหมือนปลา ปลา

ที่ไม่ฉลาด ปลาที่ไม่รู้ว่าลาภ ยศ 

สรรเสริญ สุข ทางตา หู จมูก ลิ้น 

กาย นี้เป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุข 

พวกเราจึงทุกข์กันอยูเ่ร่ือยๆ แล้ว

ก็ไม่ได้ทุกข์กับเร่ืองอะไร ทุกข์

กับเ ร่ืองเงินทองคือลาภนี่ เอง 

ทุกข์กับยศคือต�าแหน่งต่างๆ 

ทุกข์กับการสรรเสริญ พอเวลา 

ไม่ได้ยินค�าสรรเสริญหรือได้ยิน

ค�าต�าหนิติเตียนก็เกิดความทุกข์

ข้ึนมา เวลาท่ีเราไม่ได้เสพรูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่เรา

อยากจะเสพก็เกิดความทุกข์

ข้ึนมา บางทีรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ที่เราเสพไม่อยู่กับเรา 

เช่น เเฟนเรา สามีเรา ภรรยาเรา 

ลูกเรา เวลาเขาอยู่กับเรา เราก็มี

ความสุขกับเขา แต่พอเวลาเขา

ไม่อยู่กับเรา เราก็เกิดความเหงา 

เกิดความเศร้าสร้อยหงอยเหงา 

เกิดความว ้าเหว ่ ข้ึนมา นี่คือ 

ความทุกข์ท่ีจะตามมาตราบใดท่ี

พวกเรายงัหาความสุขความเจริญ

ในทางลาภ ยศ สรรเสริญ สุข อยู่
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การหาลาภ ยศ สรรเสริญ 

หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น 

กาย นี้ไม่ได้เป็นทางท่ีจะน�าไปสู่

ความสุขความเจริญอย่างแท้จริง 

แต่เป็นทางท่ีน�าไปสู่ความทุกข์

อย ่างแท้จริง และไม่ ใช ่ทุกข์

เฉพาะชาตินี้เท่านั้น หลังจากที่

ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ใจนี้ไม่ได ้

ตายไปกับร ่างกาย ใจก็จะไป

หาร่างกายอันใหม่ ไปเกิดใหม่  

แล้วก็ไปหาความทุกข์จากลาภ  

ยศ สรรเสริญ สุข ใหม่อกีรอบหนึง่  

หาอย่างนี้มาแล้วไม่รู้กี่ล้านรอบ

และจะหาอย่างนี้ไปเร่ือยๆ นี่คือ

สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ และทรงรู้ 

ด้วยว่าส่ิงท่ีจะท�าให้ใจนี้ได้ครอบ

ครองความสุขอย่างแท้จริง ไม่มี

ความทุกข์ตามมา ก็คือความสุข 

จากการท�าตามค�าสอนของพระ 

พุทธเจ้า ๓ ประการด้วยกัน คือ 

การท�าบุญ การไม่ท�าบาป และ

การช�าระใจให้สะอาดบริสุทธิ์

การท�าบุญจะท�าให้ ใจเรามี

ความสุข จะท�าให้เราเป็นเทวดา 

รักษาศีลได้ ไม่ท�าบาป จะท�าให้

เราไม่ต้องไปเกดิในอบาย ไม่ต้อง

ไปทุกข์กบัการเป็นสัตว์เดรัจฉาน 

เป็นสัตว์นรก เป็นเปรต นี้ไม่ใช่

เป็นส่ิงท่ีดี เป็นภพชาติท่ีน่ากลัว

อย่างมาก มี ใครอยากไปเป็น

เดรัจฉานบ้าง มี ใครอยากจะ

ตกนรกบ้าง แต่อยากไม่อยาก 

ถ้าท�าบาปเข้าแล้วก็ต้องไปทันที 

เพราะนี่คือกฎแห่งกรรม จะเชื่อ

หรือไม่เชือ่ จะรู้หรือไม่รู้ ก็ต้องไป

รับผลของบาปที่ท�าไว้ ถ้าท�าบาป

ด้วยความไม่รู ้ก็เป็นเดรัจฉาน  

ถ้าท�าบาปด้วยความโลภ อยากได้ 

มากๆ อยากรวย อยากมีอะไร

มากๆ กเ็ป็นเปรต ถ้าท�าบาปด้วย 

ความกลัว กลัวอดอยาก กลัวจะ 

ถูกท�าร้าย ก็เลยไปท�าบาปเพ่ือ

ป้องกันตัวเอง ก็จะกลายเป็น 

อสูรกายเป็นผีไป แล้วถ ้าไป

ท�าบาปด้วยความโกรธเกลียด
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อาฆาตพยาบาท เช่น มีใครมา

ท�าให้เราเดือดร้อน ท�าให้เรา 

เสียหาย ก็ไปจ้างมือปืนไปยิงไป

ฆ่าเขาอย่างนี้ ถึงแม้ไม่ได้ท�าเอง

ก็เหมือนกับท�าเอง ท่านบอกว่า

บาปน้ีเกิดได้ทั้งท�าด้วยตนเอง

หรือส่ังให้ผู้อื่นท�า มีผลเท่ากัน  

นี่คือที่ไป ๔ สถาน อบาย ๔ แห่ง  

ของผู ้ ท่ีท� าบาปด ้วยเหตุผล 

ต่างๆ กัน

ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะไป

พบกับความทุกข์ความเส่ือม 

ของจิตใจ อย่าไปท�าบาป อย่างที่ 

พระพุทธเจ้าสอนให้เรามาวัด

มารกัษาศลีกัน แต่การรกัษาศีล

เพียงวันพระวันเดียวน้ีไม่พอ 

เพราะอกี ๖ วนั ไปท�าบาป บาปมนั 

มีก�าลังมากกว่าการไม่ท�าบาป 

มันก็ยังจะดึงเราไปสู่อบายได ้ 

การท่ีให้มาถือศีลในวันพระก็

เป็นจุดเร่ิมต้นส�าหรับคนท่ีไม ่

เคยรักษาศีล เพราะไม่รู้ว่าศีลม ี

อะไรบ้าง ต้องรักษาอย่างไร กต้็อง

มาหาพระ มาขอศลีจากพระ ค�าว่า 

ขอศีล น้ีไม่ได้ขอศีลของพระ  

ศีลของพระให้ไม่ได้ ถ้าศีลของ

พระให้โยมได้แล้วพระก็ ไม่ม ี

ศลีซใิช่ไหม ศลีของพระนีข้องใคร

ของมัน ขอกันไม่ได้ ที่มาขอศีล

ก็คือวิธีรักษาศีล หรือมาขอว่า 

ศีลมีอะไรบ้าง ขอความรู้เพื่อที่ 

จะได้ไปรักษาได้

อย่างวนันีญ้าตโิยมกม็าขอศลี  

ผู้ที่ยังไม่เคยรักษาศีลก็เอาไป 

๕ ข้อก่อน ข้อที่ ๑ อย่าฆ่าสัตว์ 

อย่าท�าร้ายชวีิตของผูอ้ืน่ ไม่ว่าจะ

เป็นมนุษย์หรือเดรัจฉาน มีบาป 

เหมือนกัน เพียงแต่ว่าหนักเบา

แตกต่าง ถ้าเราไปท�าร้ายชีวิต 

ของผู้ท่ีมีคุณมีประโยชน์ก็เป็น

บาปหนัก ถ้าเราไปท�าลายชีวิต

ของผู้ ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ก็ 

เป็นบาปน้อย เช่น เป็นเพชฌฆาต 

แล้วไปฆ่านักโทษอย่างนี้ บาป

น้อยกว่าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ของ

ตนเอง ฆ่าพ่อฆ่าแม่นี้เป็นบาป
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หนกัท่ีสุด แต่ถ้าไปฆ่าปลาฆ่าเป็ด

ฆ่าไก่นี้บาปไม่หนักเท่ากับการ 

ฆ่าพ่อฆ่าแม่ เพราะพ่อแม่นีม้บุีญ

มีคุณกับพวกเราเป็นอย่างมาก  

ส่วนเป็ดไก่ปปูลามนัไม่มคีณุอะไร 

กบัเรา นอกจากเป็นอาหารให้กบั

เราเท่านั้นเอง ผลของบาปจึงไม่

เท่ากัน ผลของบาปก็วัดด้วยวิธี

ง่ายๆ เราท�าอะไรไว้ ต่อไปเราก็ 

จะถูกเขากลับมาท�าอย่างน้ัน  

เช่น เราฆ่าพ่อฆ่าแม่ ชาติต่อไป

เวลาเรามาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่  

เราก็จะถูกลูกเรานี้ฆ่าเรา เราไป

ฆ่าปูฆ่าปลา ตายไปเราไปเกิด 

เป็นปูเป็นปลาก็จะถูกเขาจับไป 

ฆ่าไปแกง นีค่อืเร่ืองกฎแห่งกรรม 

เป็นอย่างนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรง 

สอนว่าอย่าท�าบาป ถ้าไม่อยาก 

จะรับผลบาปท่ีจะต้องเกิดข้ึน

ตามมา ข้อที่ ๑ คืออย่าฆ่าสัตว์ 

ข้อที่ ๒ คือ อย่าลักทรัพย ์

คืออย่าไปเอาข้าวของเงินทอง

สิ่งของต่างๆ ของผูอ้ืน่ โดยทีเ่ขา 

ไม่อนุญาต ถ้าเขาอนุญาตให้นี้

ไม่ถือว่าเป็นการลักทรัพย์ แต่ถ้า 

ถือวิสาสะนี้ เขายังไม ่ ได ้บอก  

แต่เราคดิว่าเขาให้เราแล้ว อย่างนี ้

ก็ยังบาปอยู่ ยังผิดศีลอยู่ ถ้าเรา

ไม่แน่ใจอย่าไปเอา การลักทรัพย์

ก็แบบเดียวกัน เราลักทรัพย์ของ

คนอื่น ต่อไปคนอื่นเขาก็จะมา

ลักทรัพย์ของเรา ถ้าเราไม่อยาก

ให้คนอื่นลักทรัพย์ของเรา เราก็

อย่าไปลักทรัพย์ของคนอื่น นี่คือ

ผลที่จะตามมา 

ข้อที่ ๓ คือ ไม่ให้ประพฤติ

ผิดประเวณี ก็คือประเพณีของ

คนท่ีจะอยู่ร่วมกันเป็นสามีเป็น

ภรรยา ประเพณีของชาวพุทธเรา 

คือจะร ่วมหลับนอนกับสามี

หรือกับภรรยาของเราเท่านั้น  

เราจะไม่ไปร่วมหลบันอนกับสามี

หรือภรรยาของคนอื่น เพราะ 

ถือว่าผิดประเพณี ถ้าเราไปร่วม 

หลับนอนกับสามีภรรยาของ 

คนอืน่ ต่อไปคนอืน่เขากจ็ะมาร่วม 
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หลับนอนกับสามีภรรยาของเรา  

ถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นมาร่วม

หลับนอนกับสามีกับภรรยา 

ของเรา เรากอ็ย่าไปร่วมหลบันอน

กับสามีกับภรรยาของคนอื่น 

ข้อที่ ๔ คือ ไม่ให้พูดปด  

ให้พูดความจริง ถ้าพดูความจริง 

ไม ่ ได ้  ก็ ให ้หุบปากไว ้ เฉยๆ  

เขาถามอะไรแล้วเราพูดไม่ได้

ก็ไม่ต้องพูด ไม่เสียหายไม่ผิด  

แต่ถ้าไปพูดปดนี้เสียหาย ดังนั้น

อย่าพูดปด เพราะว่าพูดปดแล้ว

จะท�าให้เราเป็นคนไม่มีเครดิต 

ไม่มีใครเขาเชือ่ถือ เช่น ไปยมืเงิน 

เขาแล้วไม่คืนอย่างนี้ เป็น ๒ 

กระทง ลักทรัพย์ ๑ กระทง คือ

เอาทรัพย์ของเขาไปโดยท่ีไม่

คืนเขา แล้วพูดปดอีก ๑ กระทง 

ท�าให้เสียสจัจะ เสยีเครดิต ต่อไป 

เวลาจะยืมเงินใคร เขาก็จะไม่ให ้

ยืมเงิน ต่อไปจะบอกใครเขาว่า 

เรื่องนั้นเร่ืองนี้เป็นอย่างนั้นเป็น

อย่างนี้ ก็จะไม่มีใครเขาเชื่อเรา 

เหมือนกับเร่ืองเด็กเลี้ยงแกะ  

ท่ีชอบโกหกหลอกคนอื่น ก็ไป

ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ

ว ่ามีหมาป ่าจะมากัดกินแกะ 

ของตน ชาวบ้านได้ยินก็รีบวิ่งมา 

ช่วยเหลือ แต่พอมาถึงก็ไม่เห็น 

มีหมาป่า มีแต่เด็กเลี้ยงแกะ 

นั่งหัวเราะยิกๆ สนุกสนานท่ี

หลอกคนอื่นได้ ต่อมามีหมามา 

กัดแกะจริงๆ ก็ตะโกนเรียกร้อง 

ขอให้คนมาช่วยเหลือ ก็ไม่มีใคร

มาช่วยเหลอืเพราะเขาไม่เชือ่แล้ว 

เขาไม่รู้ว่าพูดจริงหรือไม่พูดจริง 

ดงันัน้เราต้องพยายามรักษาสัจจะ

ไว้ให้ได้ เพราะเป็นส่ิงส�าคัญต่อ

การอยู่ร่วมกัน เราจะอยู่กับใคร

แล้วได้รับความไว้วางใจนี้อยู่ที่

การมีสัจจะ คือการไม่พูดปดนี้

ข้อที ่๕ ข้อสุดท้าย คอื ไม่ให้ 

เสพสุรายาเมาหรือส่ิงเสพติด

ต่างๆ ที่ท�าให้ไม่มีสติคุ้มครอง

การกระท�าทางกาย ทางวาจา  

ทางใจ คนท่ีดืม่สุราพอไม่มสีตแิล้ว  
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พอคิดอะไรไม่ดีก็จะปล่อยออก

มาทางวาจาทนัที พดูไม่ด ีท�าไม่ดี  

แล้วถ้าไปท�าอะไร เช่น ขับรถ 

ขับราก็อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

ข้ึนมาท�าให ้ผู ้อื่น เ สียชีวิตได ้  

ข้อที่ ๕ นี้ความจริงท่านไม่ถือว่า

เป็นบาป คอืถ้าดืม่เมาแล้วกน็อน 

อย่างนี้ก็ ไม่มีปัญหา ไม่ได้ ไป

ท�าให้เขาใครเดือดร้อน แต่ข้อนี ้

ท่ีท่านห้ามไม่ให้ดื่มสุราเพราะ

พอดื่มแล ้วจะไม ่มีก�าลังที่จะ

ยับยั้งความคิดใฝ่ต�่าได้ จะท�าให้

ไปท�าส่ิงท่ีเสียหายกับผู้อื่นและ 

กับตนเอง แต่ถ้ายังอยากจะดื่ม

สุราอยู่ ก็ผูกเชือกล่ามโซ่ไว้กับ

เตียงแล้วก็ดื่มให้มันเมาไปเลย 

เมาแล้วกน็อน ถ้าจะมโีทษเกดิข้ึน 

ก็เกิดกับตัวเราเท่านั้น โทษท่ี

เกิดกับตัวเรามีอะไร ๑. เสียเวลา 

แทนที่จะเอาเวลาที่ดื่มสุรานี้ไป

ท�างานท�าการกจ็ะไม่ได้ท�า เพราะ

ตื่นเช้าข้ึนมาก็ตื่นไม่ไหว เพราะ

ตื่นสายปวดศีรษะก็ไม่ไปท�างาน 

เสียเวลาเสียงาน เสียรายได้ แล้ว 

๒. เสียสุขภาพ ดืม่สุรามากๆ  จะท�า 

ให้ตับไตไส้พุงนี้พังเร็วขึ้น ถึงแก่

ความตายเร็วกว่าปกต ิ๓. เสียเงิน 

เสียทองไปซ้ือสุรามาดื่ม ถ้ามอง 

ดีๆ สุรานี้มันก็ยาพิษดีๆ นี่เอง 

เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ท�าให้เราตาย 

ทันทีทันใด คือมันค่อยๆ ฆ่าเรา 

ทีละเล็กทีละน้อย ไปดูคนท่ีเป็น 

โรคพิษสุราเร้ือรังดู อายุไม่ยืน 

แล้วก็ต้องทุกข์ทรมานกับโรคไต 

ตบั ล�าไส้ กระเพาะ นีค่อืโทษของ

การดื่มสุราท่ีจะเกิดกับตนเอง 

และถ้าไม่เก็บตัวแล้วออกไปท�า

อะไรข้างนอก ก็จะสร้างความ 

เสียหายให้แก่ผู้อื่น

การท� าบาปทั้ ง  ๕ ข ้อนี้ 

นอกจากมีโทษในปัจจุบันแล้ว 

ในอนาคตหลังจากท่ีตายไป 

ก็ต ้องไปเกิดในอบาย ท�าไม 

เราจึงมีแมว มีหมู มีเป็ด มีไก่ 

เพราะว่าพวกเหล่านี้เคยท�าบาป

มานั่นเอง เขาจึงต้องมาเกิดเป็น

สัตว์เดรัจฉาน แล้วพวกท่ีเรามอง
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ไม่เห็นเป็นพวกกายทิพย์ เช่น 

เปรต อสูรกาย สัตว์นรก พวกนี้ 

ก็มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความ 

รุ่มร้อนเผาผลาญหัวใจจนกว่า

พลังของบาปจะหมดไปถึงจะ 

ได้กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ แต่พอ 

มาเป็นมนุษย์ก็มาเป็นมนุษย์ 

ท่ีอาภัพวาสนา รูปร่างหน้าตา 

ไม่สวยไม่งาม สุขภาพไม่เเข็งแรง 

สมบูรณ์ มีโรคภัยไข้เจ็บเบียด 

เบียน มีอาการไม่ครบ ๓๒ แล้วก็ 

มีนิสัยไม่ดีติดตัวมา เคยท�าบาป

ก็จะติดนิสัยนี้มา ก็จะกลับมา

ท�าบาปใหม่ พอตายไปก็ต้อง

กลบัไปใช้กรรมใหม่ กจ็ะวนเวยีน 

อยู่อย่างนี้ไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะ

สามารถรักษาศีลได้ ถ้ารักษา 

ศีลได้ เวลาตายไปก็ไม่ต้องไป

เกดิในอบาย ตายไปก็ไปเกดิเป็น 

เทวดา เป็นพรหม เป็นพระอริยเจ้า  

ถ้ากลบัมาเกดิเป็นมนษุย์กจ็ะเป็น

มนุษย์ท่ีมีวาสนาบารมี มีรูปร่าง

หน้าตาที่สวยงาม มีฐานะการเงิน

การทองท่ีดี มีแต่ส่ิงที่ดีเกิดข้ึน 

ถ้ารักษาศีลได้และท�าบุญได้ และ

ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้อง

มาช�าระเหตุท่ีท�าให้ ใจเราต้อง

กลับมาเกิด 

เหตุท่ีท�าให้เราต้องกลับมา

เกิดก็คือตัณหาความอยากนี่เอง 

ความอยากเทีย่ว อยากด ูอยากฟัง  

อยากดืม่ อยากรับประทาน ทีเ่รียก 

ว่าความอยากในกาม อยากในรูป  

เสียง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ความ 

อยากมีอยากเป็น อยากร�่าอยาก 

รวย อยากเป็นใหญ่อยากเป็นโต  

อยากมีหน้ามีตา อยากให้คน

เคารพนับถือ แล้วก็ความอยาก 

ไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย  

อันนี้ก็เป็นความอยากท่ีจะท�า 

ให้ต ้องกลับมาเกิดอยู ่ เ รื่อยๆ  

ถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดก็ต้อง

ท�าลายความอยากนี้ด ้วยการ

ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ แล้วก็

พิจารณาทางปัญญาให้เห็นว่า 

ส่ิงต่างๆ ท่ีเราอยากนีม้นัเป็นทุกข์  

เป็นเหมือนยาพิษ ถ้าเราเห็น 
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ยาพิษนี้เรากล้ากินหรือไม่ แต่ 

ถ้าเขาไม่ได้เขียนว่าเป็นยาพิษ 

เขาเขียนว่าเป็นขนมน�า้ตาลอย่าง

นี้เราก็จะไม่รู้ เราก็จะตักใส่กาฟง 

กาแฟกินกัน พอกินเข้าไปก็ตาย  

แต่ถ้าเหน็เขาเขียนป้ายไว้ว่าอนันี้

เป็นยาพิษ ไม่ใช่เป็นน�้าตาล เรา 

ก็จะไม่กล้าแตะ ฉันใด ส่ิงท่ีเรา

อยากได้ เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ  

สุข นี้เป็นยาพิษทั้งนั้น เป็นทุกข์

ท้ังนั้น แต่เราไม่เห็นกัน ดังนั้น

เราต้องเชื่อพระพุทธเจ ้าแล้ว

พยายามมองให้เห็นว่ามันเป็น

ทุกข์อย่างไร อย่างท่ีพูดไว้ว่า

ทุกข์เพราะมันไม่เท่ียง เวลาม ี

มันก็สุข เวลามันหมดไปมันจาก

เราไปเวลานั้นก็เป็นเวลาทุกข์ 

ทุกข์จนกระทั่งบางทีอยากจะ

กระโดดตึกตายกัน เวลาเสียของ 

ท่ีรักไปเสียส่ิงที่ รักไปก็อยู ่คน

เดียวไม่ได้

นี่ แ หละคื อค� า สอนของ

พระพุทธเจ้าท่ีพวกเราจะต้องน�า

เอามาปฏิบัติกันให้ได้ ถ้าปฏิบัติ

ได้แล้ว ภพชาติของเรานับตั้งแต่

บัดนี้จะเป็นภพชาติที่ดี ข้ึนไป

ตามล�าดับ จะไม่ต้องไปเกิดใน

อบาย จะเป็นเทวดา เป็นพรหม 

เป็นพระอริยเจ้าไปจนกว่าจะเป็น

พระอรหันต์ แล้วก็ไม่ต้องกลับ

มาเกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป 

ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับเร่ืองราว

ต่างๆ อย่างท่ีพวกเราก�าลังทุกข์

กันอยู่ในปัจจุบันนี้
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วันนี้เป็นวันพระปิยมหาราช เป็นวันท่ี

เรามาร�าลึกถึงพระคุณท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ผู้มีพระคุณแก่

ปวงชนชาวไทยในการพัฒนาประเทศชาติ

ให้เจริญก้าวหน้าตามความเจริญของโลก  

ส่ิงต่างๆ ท่ีพวกเรามีใช้มีกินมีอะไรกันอยู่  

ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการกระท�าของพระปิย- 

มหาราช ท่านจึงเป็นผู้ที่มีประชาชนเคารพ

นับถือทั้งรักและเคารพ จนได้ตั้งชื่อพระ

ฉายาว่าพระปิยมหาราช ปิยะ แปลว่า ผูน่้ารกั  

พระมหาราชาที่น่ารักของปวงชนชาวไทย 

ธรรมะในศาลา 

 ฆราวาสธรรม ๔
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘



156

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า

ความน่ารักของคนไม่ได้อยู่ที ่

รปูร่างหน้าตา แต่อยูท่ีค่ณุธรรม

ของจิตใจ ผู้ใดมคีณุธรรมท่ีท�าให้

เกิดความรักจากผู้อื่น ผู้นั้นจะ 

เป็นผูท่ี้น่ารัก ไม่จ�าเป็นต้องเสริม

ความงามทางร่างกายแต่อย่างใด  

ไม่ต้องแต่งหน้าทาปาก ใช้เคร่ือง 

ส�าอาง ท�าผมท�าเผ้าท�าอะไรต่างๆ  

เกีย่วกบัร่างกาย ไม่ต้องใส่เส้ือผ้า 

อาภรณ์วิจิตรพิสดารสวยงาม  

ถ้าไม่มคีณุธรรมความดงีามความ 

น่ารักอยู่ในใจ ต่อให้แต่งดีขนาด

ไหนกเ็หมอืนกบัจบัลงิมาแต่งตวั

นัน่เอง ลงิมนัมคีณุธรรมอะไรบ้าง 

จับมันแต่งตัวเดี๋ยวเดียวมันก็ 

เต้นแร้งเต้นกาไปตามธรรมชาติ

ของมัน คนเราก็ เหมือนกัน 

คนเราจะน่ารักน่าเคารพไม่ได้

อยู ่ท่ีรูปร่างหน้าตา ไม่ได้อยู ่ท่ี

เส้ือผ้าอาภรณ์ท่ีสวมใส่ แต่อยู่ท่ี

คุณธรรม ๔ ประการด้วยกันท่ี

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ให้

ผู ้ท่ีอยากจะให้คนรักตนมากๆ 

ให้พยายามสร้างคุณธรรม ๔ 

ประการนี้ขึ้นมา แล้วรับรองได้ว่า 

อยู ่กับใครที่ ไหนจะมีแต่คนรัก 

มีแต่คนชอบ

คุณธรรม ๔ ประการ คือ  

๑. จาคะ แปลว่า เสียสละ ๒. 

สัจจะ คือ ความซื่อสตัย์ ๓. ขันติ  

ความอดทน และ ๔. ทมะ แปลว่า 

การอดกลัน้ นีค่อืคณุธรรมส�าคญั 

๔ ประการที่จะท�าให้เป็นท่ีน่ารัก

น่าชื่นชมยินดีแก่ผู ้อื่น ถ้าใคร 

มีจาคะมีการเสียสละ มีสัจจะ

มีความซ่ือตรง มีขันติมีความ

อดทน มีทมะมีความอดกลั้น 
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รับรองได้ว่าอยูก่บัใครจะไม่มีใคร

รังเกียจ จะมีแต่คนรักคนชอบ

เสมอ แต่บุคคลใดที่ไม่มีจาคะ 

ไม่มสัีจจะ ไม่มทีมะ จะอยูก่บัใคร

จะไม่มีใครรักไม่มีใครชอบ มีแต่

คนสาปคนแช่งอยากจะให้ตาย 

ไปเร็วๆ หายไปเร็วๆ เพราะอยู่

แล้วสร้างความวุน่วายสร้างความ 

เดือดร ้อนให ้แก ่ผู ้อื่นนั่นเอง  

ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ 

น่ารกั คนท่ีผูอ้ืน่ยนิดต้ีอนรับ ยนิด ี

เชื้อเชิญให้อยู่ร่วมด้วย ขอให้เรา 

มาสร้างคุณธรรม ๔ ประการนี้

กันเถิด 

ข้อที่ ๑. จาคะ แปลว่า การ

เสียสละ เสียสละประโยชน์สุข

ของเราให้แก่ผูอ้ืน่บ้าง อย่าเอาแต่

ประโยชน์สุขใส่ตวัเพราะจะกลาย

เป็นคนเห็นแก่ตัว แล้วจะไม่เป็น

คนที่มีใครชื่นชมยินดี คนเห็น 

แก ่ตัวกับคนท่ี ไม ่ เห็นแก ่ตัว  

เราชอบแบบไหน เราอยูร่่วมกบัใคร 

เราก็อยากจะอยู่กับคนท่ีไม่เห็น

แก่ตัว คนท่ีไม่เห็นแก่ตัวก็ต้อง

รู ้จักการเสียสละ ไม่ใช่เอาแต ่

ประโยชน์สุขใส่ตวัเพยีงถ่ายเดยีว  

เอาใส่ได้บ้างเท่าท่ีจ�าเป็น คนเรา 

ทุกคนกต้็องมคีวามสุขมปีระโยชน์ 

ก่อนอยู่แล้ว ถ้ามีมากเกินความ

จ�าเป็นเกินความต้องการก็ควร 

ที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น

อย่างวันนี้ญาติโยมก็มาท�า 

การ เ สียสละด ้วยการน� า เอา

ข ้าวของเงินทองท่ีมีมากเกิน

ต้องการท่ีจะต้องใช้ ก็เอามา

แบ่งปันให้กับพระภิกษุสามเณร 

แทนที่จะเก็บเอาไว้หวงเอาไว ้

ก็น�าเอามาแบ่งปันให้แก่ผู ้อื่น 

เพื่อให้ผู ้อื่นได้มีความสุขได้มี

ความสบาย โดยความคิดท่ีว่า

ทรัพย์สมบัติข ้าวของเงินทอง

ต่างๆ ที่มีมากเกินความต้องการ

เกินความจ�าเป็น เก็บไว้ก็ไม่เกิด

ประโยชน์อะไร ตายไปก็เอาไป 

ไม่ได้ สู้เอามาแบ่งปันเอามาท�าบุญ 

ท�าทาน จะได้มีมิตรมีผู้ที่รักผู้ท่ี 
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ชอบเรา เพราะมติรนีแ่หละจะเป็น 

ผู้ท่ีปกป้องคุ้มครองเรา ถ้าเรามี 

มิตรแล้ว อยู่ที่ไหนจะปลอดภัย 

จะไม่มีใครคิดท�าร้ายเรา แต่ถ้า 

เราไม่มีมิตร มีแต่ศัตรูเพราะเรา 

มคีวามเหน็แก่ตวั ไม่ยอมเสียสละ  

เอาแต่ได้ อยูก่บัใครกจ็ะไม่มมีติร  

มแีต่ศตัร ูถึงแม้จะมทีรพัย์สมบตัิ 

ข้าวของเงินทองมากมายแต่จะ

ไม่มีความสุขจากทรัพย์สมบัติ

เหล่านั้น เพราะจะต้องมาคอย

วิตกกังวลกับการปกป้องรักษา

ทรัพย์สมบัติและชีวิตของตน 

เพราะได้ไปสร้างศัตรูไว้ เวลาท่ี

เราอยากจะได้อะไรมากๆ เรามัก 

จะไปท�าให้ผู ้อื่นเขาเดือดร้อน 

โดยท่ีเราไม่รูสึ้กตวั ไม่คดิว่าผูอ้ืน่

เขาจะเดือดร้อน ผู้อื่นเขาจะเจ็บ

ช�้าน�้าใจจากการกระท�าของเรา 

คนท่ีมีการเสียสละนี้ไปอยู่

ท่ีไหนจะไม่มีใครรังเกียจ เช่น  

ไปอยู ่กับใครเห็นเขาท�าอะไรก็

ไปช่วยเหลือเขา ไม่ใช่อยู่เฉยๆ  

จะเอาแต่กินแต่นอนอย่างเดียว 

แต่งานการไม่ยอมท�า อย่างนี้

เ รียกว ่ า เป็นการ เห็ นแก ่ตั ว  

เอาประโยชน์ใส่ตัว แต่ไม่ยอม

เสียสละเวลาของตนเพื่อท่ีมา

ท�าประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ช่วยกัน 

ท�างานท�าการท่ีจ�าเป็น เช่น การ 

ดูแลรักษาความสะอาดต่างๆ 

หรืองานการอะไรต่างๆ ท่ีเกดิข้ึน 

ท่ีมีความจ� า เป็นที่ จะต ้องท�า  

อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสียสละ 

เหมือนกัน ถ้าอยู่แบบมีการเสีย

สละ จะท�าให้ผู้อื่นเขาไม่รังเกียจ 

จะท�าให้ผู ้อื่นเขายินดีชอบเรา 

อย่าเอาแต่ความสุขใส่ตัวมากจน 

เกนิไป เอาพออยู่ได้กพ็อ แล้วเอา

มาท�าประโยชน์ให้แก่ผู ้อื่นบ้าง 

จะได้มีมิตรจะได้มีความสุข

ข ้อท่ี ๒. สัจจะ แปลว่า  

ความซ่ือสัตย์ ซ่ือตรง ไม่คด 

ไม่เคีย้ว ไม่เบีย้วไม่ข้ีโกง ตรงไป 

ตรงมา ใจกับปากตรงกัน ใจคิด 

อะไรก็พูดไป แล้วก็ท�าตามท่ีคิด 
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สัญญากับใครว่าจะท�าอะไรก็ท�า

ตามสัญญา ไม่ผดิสัญญา ไม่โกหก  

ไม่พูดปดไม่หลอกลวง พูดตาม

ความเป็นจริง คนท่ีมีสัจจะนี้ 

อยู่กับใครก็จะให้ความสบายใจ

แก่คนท่ีอยูด้่วย เพราะเขาไม่ต้อง

มาวิตกกังวลว่าก�าลังถูกหลอก

ก�าลังถูกลอกคาบหรือเปล่าด้วย

วาจาอันเเสนหวาน ด้วยเจตนา

ท่ีโหดร้ายทารุณมุ่งเพื่อท่ีจะเอา

ทรัพย์เอาสมบัติของผู ้อื่นโดย

ไม่ ได้ท�าอะไรให้กับผู ้อื่นเป็น 

ส่ิงตอบแทน นี่คือลักษณะของ 

คนไม่มีสัจจะ ไม่มีความซื่อสัตย์  

เป็นคนปลิ้นปล้อนโกหกหลอกลวง  

พูดเพื่อจะหลอกให้ผู้อื่นตายใจ 

แล้วจะได้เอาประโยชน์จากเขา

ไปนั่นเอง 

ฉะนั้น ผู้ใดไม่มีสัจจะ ไม่มี

ความซ่ือสัตย์ จะไม่เป็นทีน่บัหน้า

ถือตา จะไม่เป็นที่น่ารักน่าชอบ

ของผู้อื่น แต่ผู้ที่มีสัจจะนี้จะเป็น

ผู้ท่ีมีคนรักมีคนชอบ เพราะอยู่

ร่วมกันแล้วมีความรู้สึกสบายใจ 

ปลอดภัย ไม่ต้องมาหวาดระแวง

ว่าเขาจะมาท�าร้ายเราหรือเปล่า 

ดังนั้น ขอให ้ เรามีความ

ซื่อสัตย์ วิชาลูกเสือเขาสอนไว้

ตั้งแต่เด็กๆ ว่า ให้เสียชีพดีกว่า 

เสียสัตย์ ชพีนี้ไม่ช้ากเ็ร็วกต้็องเสีย  

ชวีิตของคนเราทกุคนเกดิมาแล้ว

ก็ต้องตายไป แต่การเสียชีวิตไป

โดยที่ไม่ได้เสียสัตย์นีจ้ะท�าให้เรา

ไม่ได้เสียคณุงามความดท่ีีเป็นส่ิง

จะเสริมสร้างชีวิตจิตใจของเรา

ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข แต่ถ้า

เราเสียสัตย์เพื่อรักษาชีวิต เราจะ 

เสียส่ิงท่ีมีคุณค่าในตัวของเรา  

จะท�าให้เราเป็นคนท่ีไม่มี ใคร

เคารพนับถือ ไม่มีใครเขาเชื่อถือ 

จะอยู่กับใครจะท�าอะไรกับใครนี้

จะยากเพราะไม่มีใครอยากจะให้

อยู่ด้วย ไม่อยากจะให้ท�าอะไร

ด้วย ดังนั้นอย่าไปเสียดายชีวิต 

เพราะชีวิตนี้ ไม่ช ้าก็เร็วก็ต ้อง

เสียอยู่ดี ให้เสียดายสัจจะความ
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ซ่ือสัตย์ดีกว่า เพราะถ้ามีสัจจะ

แล้วจะมีความสุขตามมา

ข้อที ่๓. ขันต ิแปลว่า ความ

อดทน ชวีิตของเรากต้็องมท้ัีงสุข 

มท้ัีงทกุข์ เวลามคีวามสุขนัน้ไม่มี

ปัญหา แต่เวลามีความทุกข์นี้ 

ถ้าเราไม่มีขันติ เราจะไม่สามารถ

รักษาสัจจะไม่สามารถเสียสละได้  

ความเห็นแก่ตัว ความคดโกง

อะไรต่างๆ จะเข้ามาทันทีเพื่อท่ี

จะท�าให้ความทุกข์ยากล�าบาก

ต่างๆ ผ่านไป แต่ถ้ามีขันติจะ

ไม่ยอมเสียสัจจะ จะไม่ยอมเสีย

จาคะ จะยอมอดทนอยู่กับความ

ทุกข์ยากล�าบากไป ไม่ช้าก็เร็ว 

มนักผ่็านไป เพราะไม่มอีะไรท่ีจะ 

เทีย่งแท้ถาวรไม่ว่าจะเป็นความสุข 

หรือความทุกข์ก็ตาม แต่ส่ิงที่

เท่ียงแท้ถาวรก็คือคุณธรรมที่

อยู่กับใจของเรานี่แหละ ถ้าเรา

รักษามันไว้ มันก็จะอยู่กับเราไป

ตลอด ถ้าเราสามารถรักษาสัจจะ 

รักษาจาคะได้ สัจจะกับจาคะนี้ 

กจ็ะอยูคู่ก่บัเราไปไม่ว่าเราจะเป็น 

จะตาย ไม่ว่าเราจะสุขเราจะทุกข์  

แล้วเมื่อเรามีคุณธรรมท่ีดีงามนี้  

เราจะอยู่อย่างมีความสุข เราจะ 

อยู่ท่ามกลางมิตรทั้งหลาย เราจะ 

ไม่มีศัตรู ไม่มี ใครท่ีจะมาคิด

ท� าร ้ ายเรา  นี่คือ ขันติ ท่ีต ้อง

พยายามสร้างขึ้นมาให้ได้ เพราะ

ขันตินี้จะท�าให้เราสามารถรักษา

คุณธรรมความดีงามต่างๆ ไว้ได้

ข้อที่ ๔. ทมะ แปลว่า ความ

อดกล้ัน ก็คือความอดกล้ัน

อารมณ์ต่างๆ ที่มีอยู ่ภายใน

ใจของเรา เวลาเราเกิดอารมณ ์

ไม่ดข้ึีนมา ถ้าเราไม่มคีวามอดกลัน้  

มันก็จะระบายออกมาทางวาจา 

ทางกาย จะพูดจะท�าอะไรก็จะ

เสียหาย แล้วก็จะสร้างความ 

เสียหายให้แก่ผู ้อื่น ท�าให้เรา

กลายเป็นคนน่าเกลียดน่าชังไป 

แทนทีจ่ะเป็นคนน่ารัก ถ้าเราเป็น

คนมีความอดกลั้น เราไม่ระบาย

ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ไม่ระบายความเกลียดความชัง

ความอาฆาตพยาบาทออกมา 
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เราก็จะรักษาความสวยงามของ

จิตใจเราได้ 

นี่แหละคือส่ิงท่ีพระพุทธเจ้า

ทรงสอนให ้พวกเรามาเสริม

ความงามกันด้วยคุณธรรมทั้ง ๔  

ประการ อย่าเสริมความงามท่ี

ร่างกายด้วยเส้ือผ้าอาภรณ์ท่ีสวย

สดงดงามวิจิตรพิสดาร ด้วยการ 

ท�าเผ้าท�าผม ด้วยการแต่งหน้า 

ทาปาก อนันีเ้วลาเจอกนักจ็ะเหน็

ว่าสวย แต่พอเวลาเหน็พฤตกิรรม

แล้วก็จะไม ่มี ใครชื่นชมยินดี  

ถ้าไม่มจีาคะ มแีต่ความเหน็แก่ตวั  

ถ้าไม่มีสัจจะ ไม่มีความซื่อสัตย์ 

มีแต่ความโกหกหลอกลวง ไม่มี

ขันติ ความอดทน ไม่มีทมะ  

ความอดกลั้น ถึงแม้จะมีรูปร่าง

หน้าตาสวยงามหรือมีเ ส้ือผ้า

อาภรณ์สวยงามไว้สวมใส่ ก็จะ

ไม่เป็นที่น่าชื่นชมยินดีของผู้ท่ี 

ได้รู้จักมักคุ้นเลย

นี่แหละคือความสวยงาม

ท่ีแท้จริงและความสวยงามท่ี 

ไม่แท้จริง ความสวยงามไม่แท้จริง  

ก็คือการเสริมสวยทางร่างกาย 

สวยยังไงต ่อไปร ่างกายมันก็ 

ต้องแก่ มนักต้็องเจบ็ มนักต็ายไป  

หนังก็ต้องเหี่ยว ผมก็ต้องหงอก 

ผมก็ต้องร่วงไป เสริมยงัไงกเ็สริม

ไม่ได้ แต่ความงามทางจิตใจนี ้

ไม่เส่ือมไปกบัความแก่ ความเจบ็ 

ความตาย ยงัอยูก่บัใจเหมอืนเดมิ 

จะแก่ขนาดไหน รูปร่างหน้าตา

ไม่น่าดูไม่น่าชมขนาดไหนก็ยัง

สวยงามเพราะมีจาคะ มีสัจจะ  

มีขันติ และมีทมะ คุณธรรม

เหล่านี้ไม่เส่ือมไปจากชีวิตจิตใจ

ของเรา ถ้าเรารักษาได้แล้วมัน

จะอยู ่กับเราไปตลอด เหมือน

พระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นที่รักที่

เคารพของพวกเรา เพราะท่าน

มีจาคะ ท่านมีสัจจะ ท่านมีขันติ 

ท่านมทีมะ พวกเราจึงกราบไหว้

พระพุทธเจ้าได้อย่างสนิทใจ
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จิตใจของพวกเรานีต้กอยูภ่ายใต้กฎแห่งกรรม  

คดิดกีม็คีวามสุข คดิไม่ดกีจ็ะมคีวามทุกข์ ดงันัน้ 

เราต ้องสร ้างคุณธรรมท่ีเป็นส่ิงจะผลักดัน 

ให้เราคิดดี ท�าดี พูดดี ให้เราไม่คิดร้าย ท�าร้าย  

พูดร้าย นี่คือส่ิงท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู ้  

มี ๒ อย่างที่จะผลักดันจิตใจของเราให้ไปในทาง 

ท่ีดีและไปในทางท่ีไม่ดี ส่ิงที่จะผลักดันจิตใจ

ของเราไปในทางที่ดีก็คือ ความเมตตา กรุณา  

มุทิตา อุเบกขา ส่วนส่ิงที่จะผลักดันให้เรา 

ไปในทางที่ไม่ดีก็คือ ความโลภ ความโกรธ  

ความหลง เราจึงต้องมาสร้างส่ิงท่ีดีท่ีงามและ

มาละส่ิงท่ีไม่ดีไม่งามเพ่ือจิตใจของเราจะได้ไป

สู่ทางของความสุขและความเจริญ

ธรรมะในศาลา 

พรหมวิหาร ๔
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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ข้อท่ี ๑ ความเมตตา คือ

อะไร ก็คือไมตรีจิต มีความ

ปรารถนาด ีมองทกุคนเป็นมติร  

ไม่ได้เป็นศัตรู มองว่าเป็นเพ่ือน 

เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน เหมือน

ผู้เดินทางบนเคร่ืองบิน ถ้าตก

ก็ตกด้วยกัน ถ้าไปถึงจุดหมาย

ปลายทา งก็ ไป ถึ ง จุ ดหมาย 

ปลายทางด้วยกัน เราควรที่จะรัก 

สามัคคีกัน เราไม่ควรท่ีจะโกรธ 

เกลยีดกนั ทะเลาะวิวาทกนั เพราะ 

การโกรธเกลียดทะเลาะวิวาท 

จะมีแต ่ท�าให ้ ใจของเราทุกข ์ 

ใจของเราไม่สบาย แต่ถ้าเรามี

ความรัก มีความปรารถนาดี มี

ความสามัคคี ชีวิตของเราก็จะมี

ความร่มเยน็เป็นสุข พระพทุธเจ้า

จึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชน 

หัดเจริญเมตตา

การเจริญเมตตาม ี๒ ลกัษณะ  

ลักษณะแบบท�าการบ ้านและ

ลกัษณะแบบเข้าห้องสอบ การท�า 

การบ้านก็เหมือนกับเราเรียน

หนังสือกลับมา อาจารย ์ก็มี

การบ้านมาให้เราท�าเป็นแบบ

ฝึกหัดไว้ เพราะเวลาสอบเขา

ก็จะเอาแบบฝึกหัดมาสอบเรา 

อีกทีหนึ่ง ถ้าท�าการบ้านเราก็จะ 

รู ้วิธีท�าข้อสอบ เวลาสอบก็จะ 

สอบผ่าน สอบไม่ตก การท�า

เมตตาแบบท�าการบ้านก็คือเวลา 

เราอยูล่�าพัง เราไม่ได้พบปะกบัใคร  

เราก็สอนใจอย่างท่ี ให้สวดว่า 

สัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุ  

แปลว่า ขอให้เราอย่ามีเวรมี

กรรมกับสรรพสัตว์ทั้งหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ เทวดา หรือ

เดรัจฉาน ขอให้เราอย่าจองเวร

จองกรรม ขอให้เราให้อภัยกัน 

เพราะเวลาอยู่ร่วมกันก็เหมือน

ลิ้นกบัฟันท่ีมโีอกาสจะขบกนับ้าง 

เป็นธรรมดา เวลาขบกันก็อย่า

โกรธ อย่าอาฆาตพยาบาท ถ้าไป 

กัดกันขบกันต่อ มันก็จะยิ่งเจ็บ

ใหญ่ เวลาใครเขาพูดอะไรไม่ดี

ท�าอะไรไม่ดี ท�าให้เรามีความ

เสียหายเดือดร้อนก็คิดเสียว่า 
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เป็นเหมือนลิ้นกับฟันที่ต้องอยู่ 

ร่วมกัน ถ้าเราอาฆาตพยาบาท 

จองเวรจองกรรม เรากจ็ะไปคดิร้าย 

พูดร้ายท�าร้ายกับเขา แล้วก็จะ

ท�าให้เขาคดิร้ายพดูร้ายท�าร้ายเรา 

กลับมา ก็จะมีเเต่เร่ืองการต่อสู ้

ท�าลายกัน ใจของทั้งสองฝ่าย

ก็จะร้อนเป็นไฟ แต่ถ้าเราเป็น

ฝ่ายที่หยุด ยอมคิดเสียว่าเป็น

เร่ืองธรรมชาติเร่ืองธรรมดาท่ีคน 

อยู่ร่วมกันย่อมมีความคิดความ

เห็นท่ี ไม ่ตรงกัน และมีคนท่ี

ชอบและไม่ชอบเราเป็นธรรมดา  

ถ้าเราเจอคนท่ีเขาไม่ชอบเรา  

เขาก็มักจะพูดหรือท�าในส่ิงที ่

ไม่ดีกับเรา ถ้าเรามีความเมตตา

เราจะไม่รู ้สึกเดือดร้อน เราคิด 

เสียว่าให้อภัยเขา ปล่อยเขาไป 

เป็นเร่ืองของเขา เราห้ามเขาไม่ได้  

แต่เราสามารถควบคุมการพูด

การกระท�าของเราได้ ถ ้าเรา

ควบคุมใจของเราไม่ให้ไปโกรธ

ไปเกลียด ไปอาฆาตพยาบาท  

ใจของเราก็จะสงบมีความสุข  

ท้ังๆ ท่ีถูกเขาพูดไม่ดีท�าไม่ด ี

กับเรา แต่ถ้าเราควบคุมใจไม่ได้  

แผ่เมตตาไม่ได้ ให้อภัยไม่ได้  

ใจของเราจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟ

ข้ึนมา ไฟนีแ่หละท่ีจะเป็นไฟนรก

ต่อไปถ้าเราไม่ก�าจัดมัน ถ้าเรา 

ปล่อยให้มันระบายออกมาด้วย

การกระท�าด้วยการพูด มันก็จะ

กลายเป็นไฟนรกต่อไป เช่น การ 

ท่ีเราไปพูดแล้วก็ไปท�าร้ายเขา 

ถึงกับท�าให้เขาเสียชีวิต พอไป 

ฆ่าเขาแล้วเราก็ต้องไปตกนรก 

แต่ถ้าเราให้อภัย คิดเสียว่าเป็น 

การท�าบุญ เป็นการอภัยทาน

พระพทุธเจ้าสอนบอกว่าการ

ท�าทานน้ีมีอยู่ ๔ ชนิดด้วยกัน 

วัตถุทาน ก็คือส่ิงท่ีญาติโยม

มาท�ากันในวันนี้ คือเอากับข้าว 

กับปลา อาหารของคาวของ

หวานต่างๆ มาถวายพระ อย่างนี้ 

เรียกว่าเป็นวตัถุทาน ถ้าญาตโิยม

มีวิชาความรู ้แล ้วเอาไปสอน 

ผู้อื่นโดยไม่คิดสตางค์ เช่น เป็น
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ติวเตอร์เป็นอะไรให้กับเด็กนี้

โดยไม่คิดเงินคิดทอง ก็เรียกว่า 

วิทยาทาน ถ้าญาติโยมมีธรรมะ

หรือมีหนังสือธรรมะ ญาติโยม

เอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่น ก็เรียก

ว่า ธรรมทาน และอภัยทาน คือ 

เวลาที่ใครเขามาท�าให้เราเดอืดร้อน 

เสียหาย เราก็ให้อภัยเขา เราก็จะ

ได้บญุเพราะว่าเราให้อภยั ใจของ

เราจะไม่ร้อน ใจของเราจะเย็น  

มีความสุข ตายไปก็ไปสู่สุคติ  

แต่ถ้าให้อภัยไม่ได้ ใจเราร้อน  

เราก็จะไปพูดร้าย ท�าร ้ายเขา  

ตายไปเราก็ต้องไปอบาย

นี่คือเร่ืองของการแผ่เมตตา 

ตอนต้นต้องหัดซ้อมไว ้ก ่อน  

ซ้อมแผ่อยู่เรื่อยๆ ว่าเราจะต้อง

ให้อภัยให้ได้ เพราะการให้อภัย

เป็นประโยชน์กับเรา ไม่ได้เป็น

ประโยชน์กับผู ้ที่ เราให้อภัย  

ผู้ที่ได้รับประโยชน์จริงๆ ก็คือ 

ใจเรา เราได้ดบัความโกรธเกลยีด

ความเคียดแค้นอาฆาตพยาบาท

ท่ีจะท�าให้เราต้องไปท�าส่ิงท่ีไม่ดี  

ส่ิงที่ เ สียหายกับตัวเราต ่อไป 

แต่ถ้าเราให้อภัยได้ ใจของเรา

ก็จะเย็นจะสบาย นี่ต ้องซ้อม

คิดอยู่เร่ือยๆ นึกถึงเหตุการณ์

ต ่ างๆ เวลาเจอคนนั้นคนนี้  

ต้องคิดว่า เอาละ เดี๋ยวต้องด่า

เราละ เดี๋ยวต้องท�าอะไรท่ีเรา 

ไม่ชอบหรือเสียหายแล้ว เราต้อง 

ให้อภยัละ ถ้าเราเตรียมตวัไว้ก่อน 

เวลาเจอเหตุการณ์จริง เราจะ 

ท�าใจได้เพราะเราซ้อมไว้ก่อน 

แต่ถ้าเราไม่ซ้อมไว้ก่อน พอเรา 

ไปเจอเหตุการณ์ก็เหมือนกับ

ไม่ได้ตั้งหลัก พอไม่ได้ตั้งหลัก  

สัญชาตญาณของเราก็มักจะ

ตอบโต้ทันที จะโกรธจะเกลียด

ข้ึนมาทันที  ดั งนั้นขอให ้ เรา

พยายามฝึกซ้อมการให้อภัย 

ซึ่งเป็นการแผ่เมตตาอย่างหนึ่ง 

การแผ่เมตตาอีกอย่างก็คือ

การให้ความสุขแก่ผู้อื่น มีความ

ปรารถนาดี เจอใครก็ยิ้มให้เขา 
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ทักทายเขา มข้ีาวของทีจ่ะเเบ่งปัน 

แจกกันได้ก็เอามาแจกจ่ายกัน 

อย่างปีใหม่ เราก็ส่ง ส.ค.ส. ค�าว่า  

ส.ค.ส. แปลว่า ส่งความสุข  

ส่งความสุขก็คือการแผ่เมตตา 

เราไม่ต้องรอวันข้ึนปีใหม่แล้ว

ค่อยมาส่ง ส.ค.ส. กัน เราควร

จะส่ง ส.ค.ส. กันทุกวัน ขอให้

ถือว ่าทุกวันเป็นวันข้ึนปีใหม่  

วันนี้วันที่ ๒๔ ตุลาคม ก็เป็น 

วันขึ้นปีใหม่ เราก็ส่ง ส.ค.ส. กัน 

เราก็สมมุติว่าทุกวันเป็นวันข้ึน 

ปีใหม่ไปก็แล้วกัน พวกเราจะได้

ส่ง ส.ค.ส. ให้กบัคนนัน้ให้กบัคนนี้  

แล้วเวลาเราส่ง ส.ค.ส. เราจะ

รู้สึกมีความสุขใจ เพราะการให้ 

ความสุขแก่ผูอ้ืน่ มนัจะน�าความสุข 

กลับมาสู่ตัวของเรา ดังนั้นขอให้ 

เราพยายามหดัแผ่เมตตาอยูเ่ร่ือยๆ 

ส่ง ส.ค.ส. ให้กนัอยูเ่รื่อยๆ อย่าส่ง 

ส.ค.ท. ให้กันอยู่เรื่อยๆ ส.ค.ท.  

คือการส่งความทุกข์ให้แก่กัน 

ด้วยการโกรธเกลียดอาฆาต

พยาบาทเคียดแค้น เราต้องส่ง 

ส.ค.ส. คือต้องให้อภัย ต้องแบ่ง

ความสุขที่เรามีอยู ่ ให้แก่ผู ้อื่น 

แล้วเราจะมีความสุข

อานิสงส์ของผูท้ีแ่ผ่เมตตา

น้ีมีหลายประการด้วยกัน เช่น

จะเป็นเป็นที่รักทั้งของมนุษย์

และเทวดาทัง้หลาย จะไม่มีใคร 

โกรธใครเกลียดเรา จะไม่มีใคร 

คิดท�าร้ายเราด้วยศาสตราวุธ

ก็ดีด้วยอาวุธต่างๆ ก็ดี แล้ว

เวลาตื่นก็มีความสุข เวลาหลับ

ก็มีความสุข เวลานอนหลับ 

ก็ไม่ฝันร้าย และเวลาตายไปก็ 

ไปสูสุ่คต ิได้ไปเป็นเทพ ได้เป็น

พรหม ได้เป็นพระอริยเจ้า นีค่อื

ประโยชน์ของการแผ่เมตตาทีเ่รา

จะได้ท้ังในปัจจบัุนและในอนาคต  

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาว

พุทธเราเจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆ

ข ้อที่  ๒ ท ่านทรงสอน 

ให้เรามีความกรุณา คือให้มี

ความสงสารผู ้อื่น สงสารผู ้ที่ 

เขาด้อยกว่าเรา ผูท้ีเ่ขาทกุข์ยาก 
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ล�าบากกว่าเรา เวลาเหน็ใครท่ีเขา

ทุกข์เดือดร้อน เราพอมีอะไรที่

จะช่วยเหลือเขาได้ก็ควรช่วยเขา 

เช่น เห็นขอทาน ก็ให้สตางค์เขา

ไปซ้ือข้าวกินบ้าง อย่าไปคิดว่า

เขามาแกล้งเป็นขอทาน ไม่มีใคร

อยากจะแกล้งเป็นขอทานหรอก 

แต่มันไม่มีทางไปก็เลยต้องมา

เป็นขอทาน อย่างเราท�างาน

ท�าการหาเงินได้มากกว่าการนั่ง

เป็นขอทานอีก เราก็เลยไม่ต้อง 

มานั่งแกล้งเป็นขอทานกัน แต่ 

เขาไม่มีทางไป เขาก็เลยต้องมา

แกล้งเป็นขอทาน เราก็ให้เขา 

ไปเล็กๆ น้อยๆ เราไม่เดือดร้อน 

ตรงไหน คดิเสียว่าเป็นการท�าบุญ 

ท�าทานไปกแ็ล้วกนั อย่าไปจ้องผดิ  

อย่าไปคิดว่าเขามาแกล้งเป็น

ขอทานอะไรต่างๆ เหล่านี้ มันจะ 

ท�าให้ใจเราแคบ ใจไม่กว้าง เรา

ต้องคดิว่าถ้าเผือ่เราเป็นเขา เราจะ 

รู ้ สึกอย่างไร ทุกคนเกิดมานี้ 

ไม่แน่นอน บุญกรรมมีด้วยกัน

ทุกคน ถ้าเวลากรรมมันส่งผล

ข้ึนมาอาจจะหมดเนื้อหมดตัว

ส้ินเนื้อประดาตัวก็ได้ อาจจะ

ต้องไปพ่ึงผู้อื่น ขอร้องขอความ

ช่วยเหลือจากผู้อื่นได้เหมือนกัน  

ดังนั้นถ้าผู ้อื่นเขาเดือดร้อน  

เขามาขอพ่ึงขอความช่วยเหลือ

ก็ให้ ไปตามความเหมาะสม

ตามเหตุตามผลเท่าที่เราจะ

พิสูจน์ ได้ ถ ้าเรากลัวเขาจะ

มาหลอกเราก็อย่าไปให้มาก  

ถ้าเขาเดือดร้อนอะไรก็ให้เขา

ไปในสิ่งที่เขาเดือดร้อน ไม่มี

ข้าวก็ไปซื้อข้าวสารให้เขา ไม่มี

เส้ือผ้าก็หาเส้ือผ้าท่ีเราพอจะ 

ให้เขาได้ให้เขาไป แต่ไม่ควรให้ 

เงินทอง นอกจากเรารู้แน่นอนว่า

เขาจะเอาเงินทองนี้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์กบัเขาจริงๆ ถึงจะให้ไป  

เพราะคนบางคนนี้ชอบโกหก

หลอกลวง แล้วก็มาสร้างเร่ือง

เศร้าโศกเสียใจให้ฟังแล้วกข็อเงิน

ขอทองไป

นี่คือความกรุณาท่ีเราควร

จะมีต ่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ 
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ท้ังหลายเพราะพวกเราเป็นเพ่ือน 

ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน  

เพื่อนร่วมบุญร่วมกรรมด้วยกัน 

สักวันหนึ่งเราอาจจะต้องไปเกิด

เป็นเดรัจฉานบ้างก็ได้ อาจจะ

ตกต�่าส้ินเนื้อประดาตัวไปก็ได้  

อาจจะพกิลพิการ อาการไม่ครบ ๓๒  

ไปเกดิในครอบครัวทีย่ากจนก็ได้  

ดังนั้นเวลาที่ เราเห็นคนท่ีเขา

ด้อยกว่าเรา เดือดร้อน ล�าบาก 

ถ้าเรามีอะไรพอจะช่วยเขาได ้

ขอให้ช่วยเขาไป แล้วจะท�าให้เรา

มคีวามสุข แล้วจะท�าให้เรามมีติร 

จะไม่มศัีตรู วนัข้างหน้าเราอาจจะ

ต้องสลบัพลดัเปลีย่นกนั เขาอาจ

จะรวยข้ึนมาแล้วเราอาจจะจนลง

ไปก็ได้ ถ้าเราเคยช่วยเหลือเขา 

เขาจะจ�าได้ และถ้าเขาช่วยเหลือ

เราได้ เขากย็นิดทีีจ่ะช่วยเหลอืเรา  

แต่เป้าหมายของการช่วยเหลือ 

ผู ้อื่นที่แท้จริงก็คือให้ ใจเรา 

มีความสุขน่ันเอง ส่วนเขาจะ 

ช่วยเหลือตอบแทนบุญคุณเรา

หรือไม่น้ี เราอย่าไปหวงั เขาอาจ 

จะท�าให้เราผิดหวังก็ได้ เพราะ 

บางคนเขาก็ไม่มีความกตัญญู

กตเวที เขาไม่มคีวามส�านกึในบญุ 

คุณของผู้อื่น แต่เราช่วยเพราะ 

เราไม่ต้องการจะรับส่ิงตอบแทน 

จากเขา เราช่วยเพราะเราอยาก

จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงข้ึน 

ให้เป็นเทพ ให้เป็นพรหม ให้มี 

ความสุขด้วยการช่วยเหลือ 

โดยไม่หวังผลตอบแทน ถ้าเรา 

หวังผลตอบแทนเราก็อาจจะ 

ผิดหวังและอาจจะเสียใจได ้  

แต่ถ้าเราไม่หวังผลตอบแทน 

เราจะมีความสุข นี่คือเรื่องของ

ความกรุณาท่ีพระพุทธเจ้าทรง

สอนให้พวกเราพยายามท�ากนัอยู่

เร่ือยๆ เปิดใจให้กว้าง อย่าเป็น 

คนใจแคบ อย่าเป็นคนไร้ความ

กรุณา แล ้วชีวิตของเราจะม ี

ความสุข

ข้อท่ี ๓ ทรงสอนให้เรามี 

มุทิตา คือให้เรามีความช่ืนชม

ยินดีกับความสุขความเจริญ
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ของผู ้อื่นเวลาที่ผู ้อื่นได ้รับ

ความสุขความเจริญ เช่น ได้

รับต�าแหน ่ง ได ้ เลื่อนขั้นได ้

เลื่ อนอะไร  ห รือได ้ เ รียนจบ

ปริญญา ได้ท�าอะไรที่ส�าเร็จ ได้

แต่งงานกับคนที่เขารัก ถึงแม้ว่า

คน ท่ี เขารักอาจจะเป็นแฟน 

ของเรามาก่อน ถ้าเราเป็นคน 

ท่ีจิตใจสูง เราก็แสดงมุทิตาจิต 

ไปให้กับเขาให้เขามีความสุข 

เพราะถ้าเราให้ความสุขกับเขา 

เราก็จะมีความสุข ถ้าเราไม่ให้

ความสุขกับเขา เราก็จะไม่มี 

ความสุข เช่น ถ้าใครได้ดิบได้ด ี

แล ้วเราเกิดความอิจฉาริษยา 

ไม ่ อยาก ให ้ เ ข า ได ้ ดิ บ ได ้ ดี  

ใจของเราก็จะไม ่มีความสุข  

ยิ่งเห็นเขาได้ดีเท่าไร เราก็จะยิ่ง

มีความทุกข์มากเท่านั้น เพราะ

เ รา ไม ่มีความมุ ทิตานั่ น เอง  

ดังนั้นขอให้เราฝึกมุทิตา ให้เรา 

คิดว ่าความดีความชอบของ

แต ่ ละคนนี้ มั น เกิ ดจากการ 

กระท�าของเขา เขาท�าดีเขาย่อม

ได้ด ีช้าหรือเร็วเท่านัน้เอง อาจจะ

เป็นผลของการท�าความดีในอดตี

ชาติก็ได้ มันไม่ได้หมายความว่า

เราท�าดีในวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะ

ได้รับผลตอบแทนทันที มันอาจ 

จะข ้ ามภพข ้ ามชาติ ไปก็ ได ้  

ดังนั้นเวลาเขาได้ดิบได้ดี เขามี 

ความสุขความเจริญ อย่าไป

อิจฉาริษยาให้เสียเวลาเปล่าๆ 

เพราะยังไงๆ ส่ิงไหนที่จะเป็น

ของเขา เขาก็จะได้รับอยูด่ ีดงัที่ 

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า สัตว์

ทั้งหลายมีกรรมเป็นของๆ ตน  

จะท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือช่ัว  

ก็จะต ้อง เป็นผู ้ รั บผลของ 

กรรมนั้น ไม่มีใครจะมาลบล้าง 

มาขัดขวางได้ ถ้าเขาท�าความดี  

เขาก็จะต้องได้ดิบได้ดี ต่อให้ 

เราไปพยายามหาวธีิเลื่อยขา 

เก้าอี้เขา ไปท�าอะไรต่างๆ อย่าง 

เทวทัตท่ีพยายามท�ากับพระ 

พุทธเจ้า ท�าอย่างไรก็ท�าไม่ส�าเร็จ 

เพราะเร่ืองของบุญของกรรมนี ้

ไม่มีใครที่จะไปห้ามไปขวางได้ 
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ดังนั้นใครเขาได้ดิบได้ดีก็แสดง

ความชื่นชมยินดี ไป เราจะมี

ความสุขมีความสบายใจ จะมี

มติรแทนทีจ่ะมศีตัรู ต่อไปเราอาจ

จะต้องพึ่งพาอาศัยเขาก็ได้ นี่คือ

เรื่องของมุทิตาจิต

ข้อท่ี ๔ เร่ืองของอุเบกขา  

คือให้เราหัดท�าใจเฉยๆ บ้าง 

ถ ้าเราอยู ่ ในเหตุการณ์ที่ไม ่ 

สามารถจะช่วยใครได้ เช ่น  

เจอใครเขาตกทุกข์ยากล�าบาก

เดือดร้อนแล้วมันอยู่เหนือวิสัย

ของเราที่จะช่วยเขาได้ เช่น เป็น

โรคภัยไข ้ เจ็บท่ี รักษาไม ่หาย  

จะต้องตายภายในระยะอันใกล้นี้  

ถึงแม้เราจะรักเขาชอบเขา อยาก

ให้เขาหาย แต่เราก็ไม่สามารถ 

จะไปยับยั้งเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 

กับเขาได้ อันนี้ก็แบบเดียวกับ

กฎแห่งกรรมเหมือนกัน คนเรา 

ท�าดีก็ ได ้ดี  ท�าไม ่ดีก็ ได ้ ไม ่ดี 

เวลาท่ีเขาได้ส่ิงท่ีไม่ดี เราก็ไม่

สามารถท่ีจะไปห้ามไปช่วยเขาได้  

ถ้าเราไปวุ่นวายไปทุกข์ใจ อยาก 

จะให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์

ความเดือดร้อน เราก็จะทุกข์

ไปเปล่าๆ เพราะเราไม่สามารถ

จะไปแก้กรรมของเขาได้ เราก็

ต้องท�าใจ การท�าใจน้ีเรียกว่า 

อุเบกขา ท�าใจปล่อยวาง ให้คิด 

ว ่าสัตว ์ทั้งหลายมีกรรมเป็น

ของๆ ตน ถ้าเรามีอุเบกขา 

เราก็จะอยู ่ ในโลกน้ีได้อย่าง

สบาย เพราะในโลกน้ีมีทั้งผู้ที ่

มีความสุขและผู้ที่มีความทุกข์  
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เราไม่สามารถจะไปท�าให้ทุกคน

มีแต่ความสุขได้  เพราะทุกคน 

เป็นคนท�าตวัของเขาเอง ถ้าเขา 

ท�าตัวดี เขาก็มีความสุข ถ้าเขา 

ท�าตัวไม่ดี เขาก็จะมีความทุกข์ 

แต่ถ้าเขาท�าตามท่ีพระพุทธเจ้า

ทรงสอนคอืให้เขามเีมตตา กรุณา 

มทิุตา อเุบกขา เขากจ็ะมคีวามสุข  

ไม่ว ่าเขาจะรวยหรือจะจนมัน

ไม่ส�าคัญ เพราะคุณธรรมทั้ง ๔ 

ประการนี้ไม่ต้องใช้เงินซือ้ เป็นส่ิง 

ท่ีเราสามารถสร้างข้ึนมาได้ด้วย

ตนเอง 

มีค�าพูดว่า บุญน้ีซ้ือไม่ได้  

ความดี น้ี ซ้ือไม ่ได ้  ต ้องท�า

กันเอง ถ้าอยากจะมีความสุข 

ขอให ้เรามาเจริญคุณธรรม 

ทั้ง ๔ ประการน้ีเถิด คือให้มี

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

แล้วเราจะคิดดี ท�าดี พูดดี เราจะ 

ไม่คิดร้าย พูดร้าย ท�าร้ายใคร  

เมื่อเราไม่คิดร้าย ท�าร้าย พูดร้าย  

ผลเสียหายก็จะไม ่มีตามมา  

ถ้าเราคิดดี ท�าดี พูดดี ก็จะมีแต่

ผลดีตามมา นี่คือหลักของกฎ 

แห่งกรรมท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรง

ตรัสรู้แล้วน�ามาเผยแผ่ส่ังสอนให้ 

แก่พวกเราที่ปรารถนาความสุข  

ไม่ปรารถนาความทุกข์ให้ปฏิบัติ 

ตาม แล้วชวีิตของเราจะมแีต่ความ 

สุขความเจริญ ปราศจากความ

ทุกข์ความเส่ือมเสียทั้งหลาย
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พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมั่น 

ถามตวัเองอยูเ่ร่ือยๆ ว่า วนัเวลาผ่านไปๆ 

เราก�าลังท�าอะไรกันอยู่ เราก�าลังท�าบุญ

หรือเราก�าลังท�าบาป หรือเราก�าลังท�าสิ่ง 

ที่ไม่ใช่เป็นบุญและเป็นบาป การกระท�า 

ของเรานีแ้บ่งเป็น ๓  ทางด้วยกนั ทางบุญ 

ทางบาป และทางที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาป  

เรากท็�าท้ัง ๓ อย่างนีส้ลบักนัไปคลกุเคล้า 

กันไปตามเวลาตามเหตุการณ์

ธรรมะในศาลา 

ค�าสอนข้อที่ ๓ 
ของพระพุทธเจ้า
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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การกระท�าบุญก็คือการ 

กระท�าประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่น 

การกระท�าบาปก็คือการกระท�า 

ความทุกข์ ความเดือดร้อนให้

แก่ผู้อื่น การกระท�าที่ไม่ใช่บุญ

ไม่ใช่บาป ก็คือการกระท�าที ่

ไม่เป็นคุณ ไม่เป็นประโยชน์  

ไม่เป็นโทษแก่ผู้อื่น การกระท�า 

ท่ีไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปคือการ 

กระท�าที่เกี่ยวกับร่างกายของเรา  

ชวีิตของเรา เช่น อาบน�า้ แต่งเนือ้ 

แต่งตวั รับประทานอาหาร ไปท�า 

งานหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยง

ปากเลี้ยงท้อง การกระท�าแบบ

นี้ เ รียกว่าไม่ ได ้เป็นบุญไม่ ได้

เป็นบาป เพราะไม่ได้ท�าให้เกิด

ประโยชน์สุขหรือท�าให้เกดิความ

ทุกข์เสียหายแก่ผู ้อื่น ผลของ

การกระท�าท่ีไม่เป็นบุญไม่ได้เป็น

บาปก็คืออบายก็ไม่ได้ไป สวรรค์

ก็ไม่ได้ไป กจ็ะกลบัมาเป็นมนษุย์ 

มนุษย์นี้คือที่เกิดของผู้ท่ีมีบุญมี

บาปเท่ากนั บุญไม่มกี�าลงัทีจ่ะดงึ

ไปสวรรค์ บาปก็ไม่มกี�าลงัทีจ่ะดงึ

ไปอบาย ก็เลยมาเกิดเป็นมนุษย์

แล้วก็กลับมาสร้างบุญสร้างบาป

อย่างนี้ใหม่ ท�าอย่างนีม้าเป็นเวลา 

อนัยาวนาน  เวลามาเกดิแต่ละครัง้

กต้็องทุกข์กบัการท่ีจะต้องเลีย้งด ู

ปากท้อง ดิ้นรนท�ามาหากนิ ต่อสู้

กับอุปสรรคปัญหาต่างๆ เพื่อให้

ชีวิตมีความสุข ไม่มีความทุกข์ 

ในขณะที่กระท�าการเหล่านี้บางที

ก็พลั้งเผลอหรือถูกเหตุการณ์

บังคบัให้ไปท�าบาป เช่น เวลาท�ามา 

หากินแล้วหามาไม่ค่อยพอใช้  

ก็เลยต้องไปหามาด้วยวิธีท�าบาป 

โดยที่ ไม่รู ้ว ่าการท�าบาปนี้จะมี

ผลต่ออนาคตของตนหลังจาก 

ที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว

ดังนั้นการกระท�าของเรา

มันจึงส่งผลท้ังในปัจจุบันและ 

ในอนาคต ในปัจจุบันก็ท�าให้ใจ

ของเรามีความสุขหรือมีความ

ทุกข์ แล้วอนาคตเวลาท่ีร่างกายนี้

ตายไปแล้ว ถ้าเราท�าบาปมากกว่า

ท�าบุญ เราต้องไปเกิดในอบาย  
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ถ้าเราท�าบุญมากกว่าท�าบาป  

บุญก็จะดึงเราไปเกิดในสวรรค์  

แต ่ เกิดในสวรรค ์หรืออยู ่ ใน

อบาย พอบุญกับบาปท่ีเราท�าไว้

หมดก�าลัง เราก็กลับมาเกิดเป็น 

มนษุย์ใหม่ ถ้าเราไม่อยากจะกลบั

มาเกิดอีกซ�้าๆ ซากๆ แบบนี้  

เราก็ต้องท�าอีกข้อหนึ่ง คือให้

เรามาช�าระใจของเราให้สะอาด

บริสุทธิ์ ตอนนี้ใจของเราสกปรก

ด้วยกิเลสตัณหาที่ เป็นตัวฉุด

ลากใจของเราให้ไปเกิดตามภพ

ต่างๆ ตามบุญตามบาป และ

เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มา 

สร้างภพสร้างชาติใหม่ด้วยความ

อยากด้วยความโลภต่างๆ ถ้าเรา

อยากจะตัดภพตัดชาติตัดการ

เวียนว่ายตายเกิด พระพุทธเจ้า 

บอกว่าเราต้องมาก�าจัดช�าระกิเลส 

ตัณหาที่มีอยู่ในใจของเราให ้

หมดไปเหมอืนกับทีพ่ระพุทธเจ้า 

ได้ทรงช�าระ

พระพทุธเจ้าเป็นคนแรกของ

โลกที่ได้ช�าระใจของตนเองได้

สะอาดบริสุทธ์ิ ได้ยุติการเวียน

ว่ายตายเกิดได้ ไม่มี ใครท่ีจะ

สามารถช�าระใจของตนเองได้

โดยไม่มีใครสอนไม่มีใครบอก 

มีเพียงแต ่พระพุทธเจ ้าเพียง

พระองค์เดียว เพราะพระองค์

ทรงมีพระบารมี มีความรู้ความ

สามารถ ท่ี เหนือกว ่ ามนุษย ์

ธรรมดาอย่างพวกเราท้ังหลาย 

พระองค์ทรงมีความปรารถนา

อย่างแรงกล้าท่ีไม่อยากจะกลับ

มาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตาย  

ซ�้าแล้วซ�้าอีก เพราะทรงเห็น 

ความทุกข์เวลาท่ีแก ่ เวลาที่

เจ็บไข้ได้ป่วย และเวลาท่ีตาย 

พระองค์ทรงค้นพบเหตุท่ีท�าให้

มาเกิดก็คือตัณหาความอยาก

นี่เอง ตัณหาความอยากท�าให ้

พวกเราอยู่เฉยๆ ไม่ได้ อยู่ไม่

เป็นสุข แล้วในท่ีสุดก็ทรงพบวิธีท่ี

จะหยดุความอยากต่างๆ ได้ด้วย

การเห็นความจริงว่าส่ิงต่างๆ ท่ี 

ใจอยากได้อยากมีอยากเป็นนั้น

มันไม่ได้ให้ความสุขกับใจ เป็น
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ความสุขปลอม เป็นความสุข 

ชัว่คราว แล้วกม็คีวามทุกข์ตามมา  

พระองค์มีปัญญาทรงเห็นความ

ไม่เท่ียงแท้แน่นอนของสรรพส่ิง

ท้ังหลาย จึงสามารถที่จะสอนใจ 

ให้เลกิอยากได้ส่ิงต่างๆ ได้เพราะ

เป็นเหมือนกับอยากได้ยาพิษมา

นั่นเอง นี่คือส่ิงท่ีพวกเราจะต้อง

ท�าต้องศึกษาแล้วก็สอนใจเราอยู่

เร่ือยๆ ว่าอย่าไปอยากได้อะไร 

อย่าไปอยากดูอะไร อย่าไปอยาก

ฟังอะไร อย่าไปอยากดื่มอยาก

รับประทานอะไร ถ้าเราจะดื่ม

จะกินก็ให้ท�าด้วยความจ�าเป็น 

แบบกินยาดื่มยา แบบนี้ไม่เป็น

ปัญหา ไม่เป็นความอยาก จะไม่

น�ามาสู่ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

พระพุทธเจ ้าก็ยังกินหลังจาก 

ท่ีตรัสรู้แล้ว พระอรหันตสาวก 

ท้ังหลายท่านก็ยังกินยังดื่ม แต่

ท่านไม่กินไม่ดื่มเหมือนพวกเรา  

ท่ีกินและดื่มด ้วยความอยาก  

เวลาจะกินก็ต ้องเลือกอาหาร

เลือกเครือ่งดื่ม แต่พระพุทธเจ้า

พระอรหันต์ นี้ท ่านกินตามมี 

ตามเกิด มีอะไรก็กินไป มีอะไร 

ก็ดื่มไป กินให้มันอิ่มท้องก็พอ 

นี่คือเร่ืองของตัณหาความ

อยากกับเร่ืองท่ีไม่ใช่เป็นตัณหา

ความอยาก ส�าหรับพวกเรานี ้

ไม่ว่าจะท�าอะไรก็ท�าด้วยตัณหา

ความอยากท้ังนั้น นานๆ ถึงจะ

ท�าด้วยความจ�าเป็น เช่น เวลา

ไปหาหมอก็ไปด้วยความจ�าเป็น 

หมอให้ยามากิน ไม่อยากกิน

ก็ต้องกิน แต่เร่ืองอื่นนี้ท�าด้วย

ความอยากท้ังนั้น อยู่บ้านเบื่อก็

อยากจะออกไปข้างนอก อยากจะ

ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เที่ยว

แล้วก็ไม่อิ่มไม่พอ พอกลบัมาอยู่

บ้านไม่นานกอ็ยากจะไปเท่ียวอกี 

ก็ต้องเท่ียวไปเร่ือยๆ ตายไปก็

ต้องกลบัมาหาร่างกายใหม่ มาซือ้ 

ร่างกายใหม่ มาเกิดใหม่ เพื่อท่ี 

จะได้มีร่างกายไปเท่ียวใหม่ แต่

ถ้าหยดุความอยากได้กจ็ะไม่ต้อง

กลับมาเกิดใหม่ นี่คือวิธีช�าระใจ  
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ต้องช�าระด้วยปัญญา ต้องรู ้ว่า

ความอยากในส่ิงต่างๆ นี้เป็น 

การพาไปสู่ความทุกข์ ไม่ใช่ไป

สู่ความสุข ถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์

แล้วก็จะไม่อยากได้ ถ้าเห็นว่า

เป็นยาพิษก็จะไม่อยากได้ ดังนั้น 

เราต ้องพยายามมองทุกสิ่ง 

ทุกอย ่างให ้ เห็นว ่ ามันเป็น

เหมือนยาพิษ แต่ว่าฤทธ์ิบาง

อย่างก็ออกเร็ว ฤทธิบ์างชนิด

ก็ออกช้า แต่ในที่สุดก็จะต้อง 

ขมขื่นอย่างแน่นอน ถ้าเราช�าระ

ใจให้สะอาดได้ ก็ไม่ต้องกลับมา 

เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ถ้ายัง 

ช�าระไม่ ได ้ก็ต ้องกลับมาเกิด

แก่เจ็บตายแล้วก็ต้องไปเกิดใน

อบายบ้าง ไปเกิดในสวรรค์บ้าง  

ตามก�าลังของบุญของบาปที่เรา 

ก�าลังท�ากันอยู่ แต่ถ้าเราสามารถ

จะท�าแต่บุญอย่างเดยีว ไม่ท�าบาป  

แล้วก็ช�าระใจของเราไปเร่ือยๆ 

ภพชาตขิองเราต่อไปกจ็ะเป็นแต่ 

สวรรค์จนกว่าจะไปถึงพระนพิพาน 

ไปถึงท่ีส้ินสุดของการเวียนว่าย

ตายเกิด

ดั ง นั้ น ก า ร ก ร ะ ท� า ต า ม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ ้าจึงม ี

แต่ ได้ มีแต่ก�าไร ไม่ขาดทุน  

ถ้าไม่ท�าตามค�าสอนนั่นแหละ

ถึงจะขาดทุน จะต้องไปตกนรก  

ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน จะต้อง 

ไปทนทุกข์ทรมานกับสภาพที ่

ไม่ดีต่างๆ เพราะการกระท�าบาป 

ท่ีได้ท�าเอาไว้ ถ้าไม่ท�าบาปแล้ว 

สภาพท่ีไม่น่าดูไม่น่าปรารถนา

จะไม่เกิดข้ึนกับพวกเรา จะมีแต่ 

สภาพท่ีดี ท่ีพวกเราปรารถนา 

เกิดขึ้นกับพวกเรา



ศาลาอเนกกุศล สว.กว. (ศาลาฉัน)
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี
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กิจและเวลาประจ�าวันที่สามารถเข้าพบ
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แผนที่เส้นทางเดิน

เวลา ๐๕.๕๐-๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ) 

 เดินบิณฑบาตพร้อมคณะสงฆ์ วัดญาณฯ บริเวณบ้านอ�าเภอ เร่ิมที่ซอย 

นาจอมเทียน ๓๐ (เริ่มเดินเมื่อฟ้าสว่างเห็นลายมือ ท้ังนี้เวลาสามารถ 

เปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)
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เวลา ๐๗.๓๐-๑๐.๐๐ น. (โดยประมาณ) 

 ฉันเช้าที่ศาลาอเนกกุศล สว.กว. (ศาลาฉัน) โดยจะมีการแสดงธรรมก่อนฉัน

ประมาณ ๓๐ นาที ในวันพระ วันส�าคัญทางศาสนา วันเสาร์-อาทิตย์ และ 

วนัหยดุตามท่ี ครม. ประกาศ

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. (โดยประมาณ) 

 ณ จลุศาลา เขตปฏบัิตธิรรมเขาชโีอน

 - วนัเสาร์-อาทิตย์ และวนัส�าคญัทางศาสนา แสดงธรรมและตอบปัญหาข้อสงสัย

เกีย่วกบัการปฏบัิติ

 - วนัจันทร์ถึงศกุร์ (วนัพระ) หรือวนัหยดุตามท่ี ครม. ประกาศ สนทนาและตอบ

ปัญหาธรรมะ

หมายเหตุ : ขอความกรุณางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนือจากเวลา 

ดงักล่าว และขอความร่วมมอืสภุาพสตรีงดสวมกางเกงขาส้ันและกระโปรงส้ัน

**งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี** 
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ขอให้พวกเรา
มีศรัทธาและมีความพยายามเท่านั้น 
รับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกได้รับ 
จะเป็นผลที่เราได้รับเช่นเดียวกันอย่างแน่นอน 
# พ ร ะ อ า จ า ร ย์ สุ ช า ติ   อ ภิ ช า โ ต






