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	 ทีพ่ึง่ต่างๆ	ทีเ่รามอียูท่างร่างกาย	ไม่สามารถท�าหน้าที่
ปกป้องรักษาคุ้มครองจิตใจของพวกเรา	ให้แคล้วคลาด
ปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆ	 ได้	 ต่อให้มีเงินทอง 
กองเท่าภูเขา	ต่อให้เป็นใหญ่เป็นโต	เป็นมหาจักรพรรดิ	 
เป็นประธานาธิบดี	 ก็จะไม่สามารถที่จะป้องกันความ 
ทุกข์ใจต่างๆ	 ให้เกิดขึ้นได้	 ความทุกข์ใจยังมีอยู่ในใจ 
ของผู้ที่ร�่ารวย	 ยังมีอยู่ในใจของผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโต		
ยังมีอยู่ในใจของผู้ที่เลิศในการกระท�าในการแสดง 
ทางใดทางหนึ่ง	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 ได้รับรางวัล
ตุ๊กตาทอง	 สิ่งเหล่าน้ีไม่สามารถที่จะมาคุ้มครองจิตใจ
ให้พ้นจากความทกุข์ต่างๆ	ได้	เราจึงต้องเข้าหาพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ์ เพราะผู้ทีเ่ข้าหาพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ์ หลังจากที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตามค�าสั่ง 
ค�าสอนแล้ว จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้

ยึดลาภยศสรรเสริญ
ต้องเจอกับความผิดหวังในบั้นปลายชีวิต

(ธรรมะบนเขา	๑๖	ธันวาคม	๒๕๖๑)
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	 นี่คือความประเสริฐของที่พึ่งทางใจ	ที่ไม่มีอะไรใน
โลกน้ีทีจ่ะมาเปรียบเทยีบมาสูไ้ด้	ต่อให้มีอะไรมากน้อย
เพียงไรในโลกนี้	 ให้มีลาภยศสรรเสริญ	 ให้มีความสุข
ระดับไหนก็ตาม	 จะไม่สามารถดับความทุกข์ใจต่างๆ	 
ไม่สามารถป้องกันไม่ให้ความทุกข์ใจต่างๆ	 ปรากฏขึ้น 
มาได้	เราจึงควรทีจ่ะเข้าหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์กนั  
อย่าหลงไปหาลาภยศสรรเสริญสุขมาเป็นที่พึ่งกัน  
เพราะเราจะผิดหวัง เราจะต้องเศร้าโศกเสียใจ เราอาจ
จะต้องฆ่าตัวตายกัน

	 คนสมยัน้ีทีย่ดึลาภยศสรรเสริญ	ยดึความสขุทางตา
หูจมูกลิ้นกาย	 จะต้องเจอกับความผิดหวังในบั้นปลาย
ของชวีติ	เวลาทีต้่องสญูเสยีบคุคลทีต่นรักไป	หรือสญูเสยี 
ทรัพย์สมบตัข้ิาวของเงินทองไป	หรือร่างกายไม่สามารถ
ที่จะท�าหน้าที่หาความสุขให้กับตนได้	เวลานั้นก็จะมีแต่
ความทุกข์ทรมานใจ	จนไม่อยากจะอยู่ต่อไป	สมัยนี้จะ
มคีนฆ่าตวัตายกนัมากขึน้ไปเร่ือยๆ	เพราะคนสมัยน้ียดึ
ลาภยศสรรเสริญสุข	 เป็นสรณะเป็นที่พึ่งกัน	 ไม่เข้าหา
ศาสนากัน	 ไม่ยึด	 “พระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์”	 
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เป็นสรณะกัน	ไม่สร้าง	“อตัตา	ห	ิอตัตโน	นาโถ”	ขึน้มากัน	 
ก็เลยไม่มีที่พึ่งเวลาที่พึ่งทางโลกได้สูญเสียไป	 หรือ 
หมดสภาพไป	ถ้าสญูเสยีลาภยศสรรเสริญสขุไป	กจ็ะเกดิ
ความทุกข์ขึ้นมา	หรือถ้าร่างกายหมดสมรรถภาพ	 เช่น	
เวลาแก่	 เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย	หรือเวลาจะตาย	 ร่างกาย 
จะไม่สามารถที่จะหาความสุขต่างๆ	 ให้กับใจได้เลย	
เวลานั้นก็จะเหลือแต่ความทุกข์ทรมานใจ
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	 วันท�างานของญาติโยมส่วนใหญ่	ต้องไปท�าภารกิจ
หน้าที่ท�ามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เลยไม่มีเวลามา
ท�าบญุ	พวกทีม่าท�าบญุน้ีจึงถอืว่าเป็นพวกมีบญุ	ไม่ต้อง
ไปท�างานท�าการ	มเีวลาว่างพอทีจ่ะมาท�าบญุกนัได้	กเ็ลย
รีบมาท�ากนั	เพราะบญุน้ีกเ็ป็นเหมอืนน�า้ทีเ่ราตกัเข้าตุม่น�า้	 
ถ้าเราไม่ตักน�้าเข้าตุ่มน�้ามันก็ไม่มีน�้าในตุ่ม	 แต่ถ้าเรา 
ตักน�้าใส่ตุ่มไปเรื่อยๆ น�้าในตุ่มก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ 
บุญน้ีก็เป็นเหมือนน�้า ตุ่มก็คือใจของพวกเรา ใจของ
พวกเราน้ีไม่ใช่ร่างกาย	ร่างกายน้ีต้องใช้อาหารเตมิให้มัน	 
ต้องใช้ปัจจัย	๔	แต่ใจน้ีต้องใช้บญุ	พอเราท�าบญุป๊ับก็เท่า 
กบัเราเอาบญุใส่เข้าไปในใจ	แล้วเรากส็ามารถเอาบญุตดิ
ไปกับเราได้	เวลาที่ร่างกายนี้ตายไป	บุญนี้ไม่ได้หายไป
กบัร่างกาย	บญุไปกบัใจของเราต่อไป	จะพาให้เราไปอยู่
อย่างสุขสบายในโลกทิพย์	 โลกทิพย์โลกที่ไม่มีร่างกาย	
โลกของดวงวิญญาณที่จะสุขหรือจะทุกข์ก็อยู ่ที่บุญ

อย่าขวนขวายกับสิ่งที่เราเอาไปไม่ได้
(ธรรมะบนเขา	๑๘	มีนาคม	๒๕๖๒)
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หรือบาปที่เอาติดตัวไป	ดังนั้น	ถ้าเรามีเวลาว่างเมื่อไหร่	 
เข้าวัดท�าบุญท�าทานได้เมื่อไหร่	รีบท�ากันเลย	เพราะว่า 
ยิ่งท�ามากก็ยิ่งมีมากเอาติดตัวไปได้มาก	 ท�าน้อยก็เอา
ติดตัวไปได้น้อย	 เวลาคนตายเราจึงมักท�าบุญส่งให ้
คนตายกัน	 เพราะเราไม่รู้ว่าเขามีบุญติดตัวไปรึเปล่า	 
แต่บุญที่เราท�าส่งไปให้เขาน่ีมันไม่มากเหมือนกับบุญที่
เราท�ากนัในขณะทีม่ชีีวติอยู	่บญุทีเ่ราท�าน่ีได้ร้อยทัง้ร้อย	 
บุญที่เราส่งไปให้คนตายน้ีส่งไปได้ส่วนหน่ึงเท่าน้ันเอง	
ไม่ได้ทั้งหมด	

	 ดังน้ัน	 พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราอย่า
ประมาทกัน	 อย่านอนใจคิดว่าเราจะมีเวลาท�าบุญ	 
ความตายมนัไม่ได้มานัดกบัเราว่าวนัน้ันวันน้ีนะ	มันนึก
อยากจะมาเยี่ยมเราเมื่อไหร่มันก็มาได้ทันที	 แล้วเวลา 
มันมาเราก็ห้ามมันไม่ได้ด้วย	บอก	“อย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่ง
มาเยีย่มเรา”	ห้ามมันไม่ได้	ความตายนัดมนัไม่ได้	นัดมนั 
ว่าไว้รอ	๑๐๐	ปีแล้วค่อยมานะ	นัดไม่ได้นะ	ความตายน้ี 
มันนึกอยากจะมาเม่ือไหร่	 มันก็มาเหมือนฝนฟ้า 
อากาศนี่	ฝนมันนึกจะตกลงมามันก็ตกลงมา	มันไม่นัด
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กบัเราล่วงหน้าก่อน	เพราะฉะน้ัน	อย่าประมาท	ให้นึกถงึ
ความตายอยู่เรื่อยๆ	 เรามักจะลืมความตายกัน	 เรามัก 
จะไม่คิดถึงความตายกัน	 เพราะเรากลัวความตายกัน	
เราจึงไม่กล้าคิดถึงความตายเพราะกลัวว่าถ้าคิดถึง 
ความตายแล้ว	เหมือนจะสาปแช่งตัวเองให้ตาย	แม้แต่
ค�าว่าตายก็ยังไม่ชอบพูดกันเลย	 ไม่กล้าพูดค�าว่าตาย	 
เวลาคนตายน่ีเราไม ่บอกว ่าเขาตาย	 เราบอกว ่า	 
“เขาสิ้นลมแล้ว	 ไม่หายใจแล้ว”	 แต่ค�าว่า “ตาย” น้ี
เป็นค�าอัปมงคลในความคิดของผู ้ที่ มีกิเลสตัณหา  
แต่ในความคิดของผู้ที่มีปัญญา	 ผู้ที่ฉลาด	 จะเห็นว่า 
การคิดถึงความตายน้ีเป็นประโยชน์	 เพราะจะเตือนให้
เรารู้ว่าชีวิตของเราน้ีไม่แน่นอน	 อย่ามัวท�าสิ่งที่มันไม่มี
สาระไม่มีประโยชน์กับจิตใจ	 เพราะเราเอาติดตัวไปกับ
เราไม่ได้	ของที่ใจเอาติดตัวไปไม่ได้อย่าท�า ท�าแล้วตาย
ไปเอาไปไม่ได้ เช่นเงินทองน้ี มีก่ีร้อยล้านพันล้านน้ี 
เอาไปไม่ได้เวลาตาย	ต�าแหน่งที่วิ่งหากันอยู่นี่	เลือกต้ง
เลือกตั้งกันอยู่น่ีเอาไปไม่ได้นะเวลาตาย	 เกิดเลือกตั้ง 
วนัที	่๒๔	ได้ต�าแหน่งเป็นนายก	พอดวีนัถดัมาหวัใจวาย 
ตายไป	เอาไปไม่ได้เลยนะ	นายกก็ต้องเปลี่ยนคนใหม่	
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เลือกคนใหม่	

	 เพราะฉะนั้น	 อย่าขวนขวายกับสิ่งที่เราเอาไปไม่ได้	 
ไม่เกิดประโยชน์อะไร	 เป็นเพียงประโยชน์ชั่วประเดี๋ยว 
ประด๋าวชัว่คราวเท่าน้ันเอง	อยูแ่บบไม่เป็นนายกก็อยู่ได้
มีความสุขได้	 และมีความสุขมากกว่าเป็นนายกเสียอีก	 
แต่ความหลงมันจะหลอกให้เราคิดว่า	 “โอ้โฮ	 ถ้าเรา 
เป็นใหญ่เป็นโตเราจะมีความสุขมาก”	มันเป็นความสุข
กบัความปวดหวัน่ันเอง	มเีรือ่งมรีาวให้มาปวดหวั	มเีร่ือง 
มรีาวให้ชาวบ้านเขาคอยด่าอยูเ่ร่ือย	มใีครไม่ด่านายกบ้าง	 
พอไม่เป็นนายกไม่มีใครด่าเลย	พอขึ้นไปเป็นนายกปั๊บ
เดี๋ยวโดนด่าแล้ว	 มีแต่เร่ืองปวดหัว	 แต่อยากเป็นกัน
เหลือเกิน	 ปวดหัวเท่าไหร่ก็ขอทนปวดเถิด	 ขอให้เป็น
นายกก็แล้วกัน	ขอให้เป็นใหญ่เป็นโตก็แล้วกัน	สู้เป็น 
ขอทานไม่ได้ไม่มใีครมาด่า	ไม่มใีครมายุง่กบัเรา	ไม่มีใคร 
เขาแยแส	อยู่สบาย	ไม่มีเรื่องมีราว	อย่าหาของที่เอาไป 
ไม่ได้	 หาของที่เอาไปได้	 ถ้าเราต้องเกิดย้ายบ้านวันน้ี 
พรุ่งนี้	 ของไหนที่เราเอาไปไม่ได้	 เช่น	 บ้านนี่เราเอาไป 
ไม่ได้ถ้าต้องย้ายบ้าน	 เอาไปได้ก็เสื้อผ้าข้าวของหรือ 
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เงินทอง	อันนี้ก็เหมือนกัน	เวลาตายไปนี้ใจเอาอะไรไป 
ไม่ได้เลยนะ ร่างกายน้ีกเ็อาไปไม่ได้ ร่างกายทีเ่ราแสนรัก 
แสนหวงแสนห่วงน้ีก็เอาไปไม่ได้ เงินทองมากน้อย 
เพยีงไรกเ็อาไปไม่ได้ ยศต�าแหน่งอะไรต่างๆ กเ็อาไปไม่ได้  
เกียรติชื่อเสียงรางวี่รางวัลอะไรต่างๆ เหรียญเงิน 
เหรียญทองเหรียญทองแดง ตุ๊กตาทองตุ๊กตาเงินเอาไป
ไม่ได้ ความสขุทางตาหจูมกูลิน้กายกเ็อาไปไม่ได้ รูปเสยีง 
กลิ่นรสต่างๆ ข้าวของต่างๆ เอาไปไม่ได้เลย ทิ้งให้ 
คนอื่นเขาไปหมด หามาแทบเป็นแทบตาย พอหมด 
ลมหายใจปั๊บนี้ เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้นอกจากบุญกับ
บาปเท่านั้นเอง
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	 ความจริงของชีวิต	 มีแค่กายกับใจ	 ที่เปลี่ยนไป
เรื่อยๆ	มีการเจริญเติบโต	แล้วก็เสื่อมหมดไป	เหมือน
ต้นไม้ที่ค่อยๆ	เจริญเติบโต	จนเป็นต้นไม้ใหญ่	แล้วก็
ต้องล้มลงมาสักวันหนึ่ง	ช้าหรือเร็ว	แล้วแต่พันธุ์ของไม้	
บางชนิดก็มีอายุยืนยาวนาน	 บางชนิดก็สั้น	 เช่น	 ข้าว	 
๓	เดือนก็หมดอายุแล้ว	ร่างกายของคนก็แบบเดียวกัน	
ไม่ต่างกนั	มาจากธาต	ุ๔	ดนิน�า้ลมไฟเหมอืนกนั	ต่างกนั 
ตรงที่ร่างของคนมีใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	 ร่างกายเป็น
เหมือนหุ่นกระบอก	 มีใจเป็นผู้เชิด	 พาร่างกายมาที่น่ี	 
ไปที่นั่น	พูดอะไรท�าอะไร	ความจริงร่างกายอยู่ที่ไหนก็
อยู่ได้ขอให้มีปัจจัย	๔	หล่อเลี้ยง	ก็อยู่ได้แล้ว	จะให้อยู่ 
ที่ไหนไปตลอดก็อยู่ได้	 เหมือนกับต้นไม้	 ถ้ามีแดด 
มอีากาศมนี�า้มดีนิหล่อเลีย้ง	กอ็ยูไ่ด้	ไม่ต้องไปไหนก็ได้	 
แต่ใจอยูน่ิ่งไม่ได้	ต้องแสวงหาอะไรต่างๆ	อยูต่ลอดเวลา	 
พระพทุธเจ้าทรงตรัสรู้ว่า	ความหลงท�าให้ใจต้องไปท�าน่ัน 

ความจริงของชีวิต
(กัณฑ์ที่	๒๙๗	วันที่	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๐)
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ท�าน่ี	หาสิง่น้ันสิง่น้ี	หลงหาความสขุผิดที	่ความสขุทีแ่ท้จริง 
อยู่ที่ใจ แต่ไปหลงว่าอยู่ที่สิ่งต่างๆ ภายนอกใจ ก็เลย 
ไปแสวงหากนั อาศยัเอาร่างกายเป็นเคร่ืองมือ หาความสขุ 
จากการได้เหน็ได้ยนิได้ฟัง ได้ลิม้รสได้ดมกลิน่ ได้สมัผัส 
กับสิ่งต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นแล้วว่า 
ไม่ได้ให้ความสุขที่อิ่มที่พอ มีแต่จะกระตุ้นความหิว
ความอยากให้มีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ใจจึงอยู่เฉยๆ ไม่ได้ 
ต้องไปโน่นมาน่ี	 หาสิ่งน้ันหาสิ่งน้ีมาดูมาฟัง	 หามาได ้
มากน้อยเพยีงไรก็ไม่อิม่ไม่พอ	เพราะไม่ใช่อาหารของใจ	
ใจไม่รู้ว่าอะไรเป็นอาหารของใจ	 นอกจากพระพุทธเจ้า
กับพระอรหันต์เท่าน้ันที่รู ้	 รู ้จริงๆ	 ไม่ได้รู ้จากทาง
ทฤษฎ	ีอย่างพวกเราได้ยนิได้รู้ว่าความสงบคอือาหารคอื 
ความสขุของใจ	แต่ยงัไม่เคยได้สมัผัส	จึงไปหาความสขุ 
จากสิง่อืน่ๆ	กนั	เป็นเหตทุ�าให้อยูเ่ฉยๆ	กนัไม่ได้	เม่ือต้อง 
ไปไหนมาไหน	ก็มีภาระต่างๆ	เพิ่มขึ้นมา	ต้องมีรถยนต์
มีถนน	 มีอุปกรณ์ต่างๆ	 สนับสนุน	 พอไปถึงแล้วก ็
อยากกลับ	 พอกลับมาแล้วก็อยากจะไปใหม่	 กลิ้งไป 
กลิง้มา	เหมือนลกูตุม้นาฬิกาทีแ่กว่งไปแกว่งมา	แกว่งไป 
ทางซ้ายแล้วก็แกว่งมาทางขวา	 แกว่งอย่างน้ีไปเร่ือยๆ	
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ไม่มีวันสิ้นสุด	จนกว่าจะสามารถควบคุมไม่ให้แกว่งได้	

	 เราจึงต้องจัดการกับใจ	ท�าใจให้นิ่งให้ได้	การบวช
ก็เป็นการท�าใจของเราให้น่ิง	 ไม่ให้อยากสิ่งน้ันสิ่งน้ี	 
ไม่ให้ไม่อยากสิ่งนั้นสิ่งนี้	สิ่งที่ไม่อยากกันก็คือไม่อยาก
ยากจน ไม่อยากล�าบากล�าบน สิ่งที่อยากก็คืออยากจะ
สุขอยากจะสบาย แต่ไปเห็นความสุขความสบายอยู่กับ
ของภายนอก ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วไม่ได้ให้ความสุข
ความสบายกบัเรา ให้แต่ความทกุข์ แต่เรามองไม่เหน็กนั  
ก็เลยไปหาความสุขความสบายจากสิ่งภายนอกกัน	 
ที่เราต้องท�างานหาเงินหาทองกัน	เพราะคิดว่ามีเงินทอง
แล้วจะมีความสุข	 หายศหาต�าแหน่งกัน	 เพราะคิดว่า 
มีต�าแหน่งสูงๆ	แล้วจะมีความสุข	หาบริษัทบริวารหามา
สรรเสริญยกย่องเยินยอ	เพราะใจติดกับการสรรเสริญ	
ถึงแม้สิ่งที่พูดจะไม่จริงก็ไม่ส�าคัญ	 ถ้าพูดแล้วถูกใจ 
เป็นใช้ได้	 แล้วก็หลงกับการเสพรูปเสียงกลิ่นรส
โผฏฐัพพะต่างๆ	ชอบดูรูปแปลกๆ	ใหม่ๆ	ชอบได้ยิน 
เสยีงแปลกๆ	ใหม่ๆ	ถ้าเป็นของจ�าเจแล้วจะเบือ่	แม้จะเป็น 
ของโปรดอย่างไรกเ็บือ่	ถ้าได้ดหูรือฟังอะไรทีช่อบมากๆ	
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ทกุวัน	เดีย๋วกเ็บือ่	ให้รับประทานอาหารจานโปรดวนัละ	
๓	เวลาตลอดทัง้เดอืนเลย	เด๋ียวกเ็บือ่	แสดงว่าสิง่เหล่าน้ี 
ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงกับเรา 

	 มีพระพทุธเจ้ากับพวกนักบวชเท่าน้ัน	ทีเ่หน็ความสขุ 
อีกด้านหนึ่ง	คือความสุขจากการท�าจิตใจให้สงบ	จะท�า
จิตใจให้สงบได้	กต้็องอยูค่นละฟากกบัทางโลก	ทางรูป
เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ	 เพราะถ้าได้สัมผัสกับรูปเสียง
กลิ่นรสโผฏฐัพพะ	 กับเงินทองกับต�าแหน่งแล้ว	 จะมี
ความผูกพนั	ท�าให้จิตอยูน่ิ่งไม่ได้	ต้องคอยหามาเพิม่ให้
มีมากขึ้น	ต้องคอยรักษา	มีต�าแหน่งก็ต้องคอยรักษาไว้	
หรือหาที่สูงขึ้นไป	ก็เลยอยู่นิ่งๆ	ไม่ได้	อยู่เฉยๆ	ไม่ได้	
ต้องออกจากบ้านกันทุกวัน	ตื่นแต่เช้าก็ต้องออกไปแล้ว	
เพื่อหาสิ่งเหล่าน้ี	 เย็นก็กลับมา	 แล้วก็วุ่นวายกับเร่ือง
เหล่านี้	 เพราะมีการโยกย้ายกัน	มีการสูญเสีย	วุ่นวาย
อยู่ตลอดเวลา	แต่พวกที่มีปัญญาจะเห็นว่านี่ไม่ใช่ทางสู่
ความสุข	 อย่างพวกนักบวชในสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้า
จะทรงตรัสรู้ ก็สามารถหาความสขุจากความสงบของใจ 
ได้ในระดับหนึ่ง ด้วยการบ�าเพ็ญ รักษาศีล นั่งสมาธิ
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ท�าจิตใจให้สงบ มีความสุขเป็นพักๆ ไป เวลาจิตสงบ
ก็มีความสุข แต่พอออกจากความสงบ ก็อยากได้น่ัน
อยากได้น่ี ทัง้ๆ ทีก่ไ็ม่ได้อยูใ่กล้กบัสิง่ต่างๆ เหมอืนกับ 
ฆราวาส แต่ก็ยังอดคิดถึงความสุขแบบน้ันไม่ได้  
ถ้าไม่กลบัมาน่ังสมาธทิ�าจิตให้สงบต่อ กจ็ะบวชอยูต่่อไป
ไม่ได้ ทีส่กึกนัไปกเ็พราะจิตไม่สงบ อยู่ไม่ได้ จิตยังอยาก
ไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ อยากไปหาเงินหายศ 
หาสรรเสริญ พอไปเกี่ยวข้องด้วยก็มีแต่ความทุกข ์
ต่อเน่ืองกนัไป	พอมีครอบครัวมีภรรยามีลกู	ก็ต้องดูแล	
ต้องห่วง	ต้องกงัวล	ต้องเลีย้งภรรยากบัลกู	และญาตพิีน้่อง	 
ที่ไม่ช้าก็เร็วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย	 ต้องไปเยี่ยมกัน 
เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย	ไปงานศพกัน	มีเรื่องให้ท�าอยู่ตลอด
เวลาจนวันตาย	 ไม่เคยเจอความสุขที่พระพุทธเจ้าและ
พระอรหันต์สาวกได้เจอกัน	 เพราะต้องตัดทุกอย่าง	 
ตัดลาภยศสรรเสริญ	 ตัดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ	 
แล้วก็ต้องควบคุมจิตด้วยสติ	 ไม่ให้ไปคิดเร่ืองต่างๆ	
ท�าจิตให้ว่างด้วยอุบายแห่งสมาธิ	 บริกรรมพุทโธๆ	 ไป	
สวดมนต์ไป	หรือดูลมหายใจเข้าออกไป	ถ้าเป็นอุบาย
แห่งวิปัสสนา	ก็พิจารณาดูร่างกาย	ดูอาการ	๓๒	แล้ว
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จิตจะสงบ	ไม่วุ่นวาย	ไม่ก�าหนัดยินดี	แต่จะเบื่อหน่าย 
กบัสิง่ต่างๆ	เพราะพจิารณาเหน็ว่าไม่เทีย่งทัง้น้ัน	เป็นทกุข์ 
ทั้งน้ัน	 ไม่อยู่ในอ�านาจจะเหน่ียวร้ังให้อยู่กับเราไปได้
ตลอด	ให้เป็นของเราไปได้ตลอด	เช่นร่างกายของเรานี้	 
พิจารณาไป	 ก็มีแต่จะแก่	 มีแต่จะเจ็บ	 มีแต่จะตาย	
บงัคบัไม่ได้	ต้องเป็นอย่างน้ี	สิง่ต่างๆ	ทีห่ามาได้ก็จะต้อง
หมดไป	พอตายไป	สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ	ก็เป็น 
ของคนอื่นไป	ใครมีบุญมีวาสนาเขาก็ได้ครอบครองไป	
ต�าแหน่งก็เป็นของคนอื่นไป	แต่ปัญหาไม่ได้หมดไปกับ
การตาย	เพราะใจผู้ที่ก่อปัญหาไม่ได้ตายไปด้วย	ถ้าใจ
ตายไปด้วยปัญหากจ็ะจบด้วย	แต่ใจไม่ตาย	ไปเกดิใหม่	
ไปเร่ิมต้นสร้างปัญหาใหม่	รอบน้ีไม่ใช่รอบที	่๑๐	รอบที	่ 
๑๐๐	นะ	ท่านว่าเป็นล้านๆ	รอบแล้ว	ความทุกข์ที่เราได้
สมัผัสผ่านมาอย่างแสนสาหสั	แล้วกจ็ะเป็นอย่างน้ีต่อไป
เรื่อยๆ	ถ้าไม่หยุดใจปราบใจ	ด้วยการปฏิบัติ	บ�าเพ็ญ
ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน	

	 ถ้าหยุดใจได้เมื่อไหร่แล้ว	 จะเจอสิ่งที่วิเศษที่สุด 
ในโลก	ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า	ไม่มสีขุอนัใดในโลกน้ี 
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ที่จะเสมอหรือเหนือกว่า	 ความสุขที่ได้จากความสงบ
ระงับของจิตใจ	ระงับจากความโลภความโกรธความหลง	
ระงับจากความอยากในกาม	อยากมอียากเป็น	อยากไม่ม ี
อยากไม่เป็น	 เวลาอยากได้อะไรก็ต้องใช้ปัญญาระงับ 
ต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆ ที่อยากได้ อยากเป็นน่ันเป็นน่ี  
ไม่มีสาระแก่นสาร ไม่มีคุณค่าอะไร มีแต่โทษมีแต่พิษ
มีแต่ภัย เป็นเหมือนระเบิดเวลา ถ้าเป็นเด็กก็จะไม่รู้ว่า 
ลูกระเบิดมีพิษภัยอย่างไร	 พอเล่นกับลูกระเบิดเกิด
ระเบิดขึ้นมา	 ก็ต้องเจ็บตัวถึงแก่ความตายไป	 จิตของ
ปุถชุนกเ็หมอืนกบัเดก็	มองไม่เหน็อนจิจงัทุกขงัอนตัตา
ในสิ่งต่างๆ	ที่อยากได้อยากสัมผัส	พอไปเล่นกับมันก็
เหมอืนกบัเดก็ทีไ่ปเล่นกบัลกูระเบดิ	แล้วผลเป็นอย่างไร	
มีใครบ้างที่บอกว่าไม่มีความทุกข์	มีไหมในโลกนี้	ไม่มี
ความกังวล	ไม่มีความห่วงใย	ไม่มีความเสียอกเสียใจ
อาลัยอาวรณ์	 สิ่งเหล่าน้ีเกิดจากความไม่รู้ทั้งสิ้น	 คือ
ความหลง	 ศาสนาพุทธจึงเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ความหลง
น่ีเอง ค�าว่าพุทธะคือผู้รู้ รู้ความจริงของความสุขและ
ความทุกข์ของใจ 
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	 พระพุทธเจ้าเป็นองค์แรก	 ก่อนหน้าน้ันนักบวช
ทั้งหลายก็ไม่รู้กัน	 รู้แต่วิธีระงับให้จิตสงบได้เป็นพักๆ	
เท่าน้ันเอง	 ก�าหนดพุทโธๆ	 หรือก�าหนดดูลมหายใจ 
เข้าออก	พอจิตสงบตอนน้ันกส็บาย	ลมืเร่ืองราวต่างๆ	ไป	 
ไม่คิดถึงเร่ืองคนน้ันเร่ืองคนน้ีเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี	 ก็ไม่
วุ่นวายใจ	 แต่พอถอนออกมาก็เร่ิมคิด	 เร่ิมอยากจะรู้
อยากจะเห็นอยากจะฟัง	 อยากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
เร่ืองน้ี	 พอไปได้ยินเร่ืองน้ันเร่ืองน้ีเข้า	 ถ้าถูกอกถูกใจ
ก็ดีใจ ถ้าไม่ถูกอกถูกใจก็วุ่นวายใจ แล้วก็พยายามไป
แก้ในสิ่งที่แก้ไม่ได้ แต่ไม่รู้ เช่นคนจะเจ็บคนจะตายจะ
ไปแก้ได้อย่างไร ท�าให้หายวันนี้ แล้วอยู่ต่อไปสัก ๕ ปี 
๑๐ ปีได้ แล้วกก็ลบัมาทีจุ่ดน้ีอกี ต้องกลบัมาเจ็บมาตาย
จนได้ เพยีงแต่ผัดเวลาไปเท่าน้ันเอง แต่ก็ต้องท�า ท�าได้
ก็ท�าไป แต่ควรท�าด้วยปัญญา คือรู้ว่าเป็นการผ่อนเวลา
ไปเท่านั้นเอง ผัดเวลาไป ส�าหรับคนที่ได้รับการรักษา
จนหายแล้ว ถ้าฉลาดก็จะได้รับประโยชน์ จะรู้ว่าชีวิต
ใกล้จะหมดแล้ว เกือบจะหมดไปแล้วครั้งหนึ่ง ตอนนี้ 
ได้โอกาสใหม่ จะกลบัไปใช้ชวีติแบบเดิมๆ หรือตามแบบ 
ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก็จะได้ประโยชน์ตรงน้ัน  
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ถ้าได้สติแล้วรีบปฏิบัติ ก็อาจจะเสร็จกิจภายในไม่กี่วัน 

	 พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระราชบิดาให้ได้บรรลุ
เป็นพระอรหนัต์	๗	วนัก่อนทีจ่ะเสดจ็สวรรคต	ตอนน้ัน 
ทรงประชวร	 พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเอาหมอไป	 เอารถ 
พยาบาลไป	 แต่เอาธรรมโอสถไป	 เอาความจริงไป	 
สอนจิตให้ปล่อยวาง	 สังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยง	
อนิจจา	วต	สังขารา	มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็น
ธรรมดา	ปล่อยวางได้จะท�าให้หลุดพ้น	จากความทุกข์ 
ทั้งหลาย	 ที่เกิดจากการแตกดับของสังขารร่างกาย	 
ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้วปล่อยวางได้	ร่างกายจะอยู่
จะตายกเ็ป็นเหมือนแก้วน�า้	ใครจะเอาไปท�าอะไรกไ็ม่ได้ 
สร้างปัญหาให้กับเรา	 แต่ถ้าหวงว่าเป็นแก้วราคาแพง	 
ที่เราโปรดมาก	ถ้าใครมาแตะมาท�าแตกเข้า	ก็วุ่นวายใจ	 
ร่างกายกับแก้วน�้าก็เหมือนกัน	 เป็นธาตุเหมือนกัน	 
เป็นอนิจจังเหมือนกัน	 ไม่ช้าก็เร็วสักวันหน่ึงก็ต้อง 
บบุสลายไป	ให้ความทกุข์ถ้าไปหลงยดึตดิ	ไปรักไปชอบ 
ไปอยากให้อยู่ไปนานๆ	 ถ้าไม่เป็นตามความอยากก็
เสียใจ	แต่ถ้าสอนใจอยู่เรื่อยๆ ว่ามันต้องไป มันจะไป 
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ก็ให้มันไป ไม่ต้องเสียดาย พอมันไปก็จะไม่วุ่นวาย  
จะปล่อยมันไป ถ้าพิจารณาจนเห็นชัดแล้วก็จะปล่อย 
จะโล่งใจ เบาใจ สบายใจ โรคจะหายไม่หายก็ไม่สนใจ 
ใจของพวกเราตอนน้ีเหมอืนกบักาวตราช้าง	พอได้อะไร 
มาแล้วจะติดจนแยกออกจากกันได้ยาก	 เหมือนกาว 
ตราช้างทีต่ดิกับอะไรแล้ว	จะเอาออกยาก	ต้องง้างจนหกั
ออกจากกนั	น่ีคอืผลทีเ่กดิจากความหลง	ไปเหน็ความสขุ 
ภายนอกใจ	กเ็ลยไปหาความสขุภายนอกกนั	ทีค่วามทกุข์ 
แถมมาด้วย	 เหมือนไปเติมน�้ามันแล้วได้แก้วได้ผ้า
แถมมาด้วย	ได้อะไรมาก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้น	ยิ่งรักมาก 
ยิ่งทุกข์มาก	ถ้าไม่รักเลยก็ไม่ทุกข์เลย	จะเอาอย่างไรดี	
จะเอาทุกข์หรือไม่เอาทุกข์	 ถ้าไม่เอาทุกข์ก็ต้องท�าใจให้
เป็นกลาง อยู่เฉยๆ ไป ไม่รักไม่ชัง แต่มีความเมตตา
กรุณามุทติาอเุบกขา ถ้าอยู่แบบน้ีได้ กจ็ะอยูแ่บบไม่ทกุข์ 

	 ถ้าไม่มีเหตุจ�าเป็นที่จะต้องท�าอะไรกัน	 ก็ปล่อยให้ 
เป็นไปตามอัธยาศัย	 ใครอยากจะท�าอะไรก็ท�าไป	 
อยากจะเอาเท้าเดินก็ได้	 เอามือเดินก็ได้	 คลานไปก็ได้	 
จะท�าอะไรกไ็ด้	ชวีติของเขา	ถ้าเขาไม่เดือดร้อนเสยีอย่าง	 
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เราจะไปเดอืดร้อนแทนเขาท�าไม	เพราะเราไปหลงรักเขา	 
ไปยึดไปติด	 เห็นว ่าก�าลังจะไปสู ่ความเสื่อมเสีย	 
สู่ความทุกข์	ก็เดือดร้อนแทน	พูดอย่างไรก็ไม่ฟัง	ก็ยิ่ง 
เดือดร้อนใหญ่	 อย่างน้ีก็ไม่ถูก	 เพราะเป็นการสร้าง 
ความทุกข์ให้กับตนเอง	 บอกได้สอนได้	 แต่อย่าไป 
ทุกข์ด้วย	 เหมือนพระพุทธเจ้า	 เหมือนครูบาอาจารย์	 
ท่านไม่ทกุข์ไม่เดอืดร้อนกบัพวกเรา	สอนแล้วกแ็ล้วกนัไป	 
คนฟังจะเอาไปปฏิบัติหรือไม่	ก็อยู่ที่ตัวเขา	คนสอนจึง
ไม่ควรไปเดือดร้อน	ท�าหน้าที่ไป	สั่งสอนไป	จะปฏิบัติ
ได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง	 ไม่เข้าใจก็ได	้ 
ไม่ยอมรับสิ่งที่เราสอนก็ได้	 ถ้าไม่รับก็เหมือนเทน�้า 
ใส่แก้วที่คว�่าอยู่	 เทลงไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถรับน�้าได้	 
ค�าสอนที่ดีที่งามถ้าสอนให้คนที่ไม่ยอมรับ	 ก็เปล่า
ประโยชน์	ปัญหาของพวกเรากค็อืความหลง ขาดปัญญา 
เมื่อมีความหลงก็เกิดความยึดติด ความอยากต่างๆ  
ถ้ามีปัญญาก็จะมีความพอดี ท�าทุกอย่างในกรอบของ
เหตุผล เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น แล้วก็ต้องดูที่ใจ 
ของตนด้วย ว่าทุกข์วุ่นวายหรือเปล่า ถ้ามีปัญญาจะ 
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ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวาย ถ้าทุกข์วุ่นวายก็จะหยุดทันที ถ้าไม่มี
ปัญญาจะวุ่นวายจะทุกข์กว่าคนที่ได้รับการช่วยเหลือ 
เสียอีก ที่กลับเห็นว่าเรานี่วุ่นวายเหลือเกิน 

	 จึงควรเข้าใจว่า	 สิ่งที่เราควรแสวงหาไม่ได้อยู ่
ภายนอก	แต่อยูภ่ายใน	คอืความสงบของจิตใจ	จึงต้อง
มทีานศีลภาวนา	ท�าความดต่ีางๆ	มคีวามกตญัญกูตเวที	
สัมมาคารวะ	ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่	 เสียสละรับใช้
ผู้อื่น	 ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 มีความเมตตากรุณามุทิตา
อเุบกขา	ไม่อจิฉาริษยา	ผู้อืน่ได้ดกีถ็อืว่าเป็นบญุของเขา	 
ใครทุกข ์ยากใครล�าบากก็ให ้ความเมตตากรุณา	 
ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไป	 อย่ามองว่าเป็นคู่ต่อสู้กัน	 
ให้มองว่าเป็นมิตรเป็นเพื่อนกัน	 จะท�าให้จิตสงบ 
ไม่วุ่นวาย	 เวลาปฏิบัติธรรมก็จะสงบง่าย	 เม่ือจิตออก
จากความสงบแล้วก็เจริญปัญญา ให้เห็นว่าโลกน้ีไม่มี
อะไร มีแต่ความทกุข์ ความสขุอยูท่ีใ่จ ไม่ได้อยูใ่นโลกน้ี  
จิตกจ็ะปล่อยทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีได้ จะไม่เดอืดร้อน
ไม่ทกุข์กบัอะไรต่อไป ค�าสอนของพระพทุธเจ้าอยู่ตรงน้ี  
ถ้ายังอยู่ในโลกนี้ก็ยังต้องท�ามาหากิน เพื่อมาท�าความดี  
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ท�าเพือ่สมบตัทิีอ่ยูใ่นใจ อย่าท�าเพือ่เงินทอง เพือ่ต�าแหน่ง  
แต่ท�าเพื่อความสุขใจ
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	 จิตนี่เวลาท�าอะไรแล้วจะติดนิสัย	 เคยท�าอะไรก็จะ
ท�าอย่างนั้น	ถ้าไม่เคยท�าก็ไม่ท�า	เคยดื่มกาแฟตอนเช้า
ก็ต้องหากาแฟมาด่ืมทุกเช้า	 คนที่ไม่ดื่มก็ไม่เดือดร้อน
อะไร	 ตื่นขึ้นมาก็ไม่ต้องหามาดื่ม	 ก็ไม่เห็นเป็นอะไร	 
ถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ใจ	 แต่อยากมีความสุขใจ 
ที่แท้จริง	ก็ต้องตัดความผูกพันกับทุกสิ่งทุกอย่าง	เช่น
รูป	เสยีง	กลิน่	รส	โผฏฐพัพะต่างๆ	รูปต่างๆ	ทีพ่วกเรา 
มคีวามผูกพนัอยูต่ลอดเวลา	แทบจะอยู่ห่างไกลจากมัน
ไม่ได้เลย	จึงเข้าวัดกันไม่ค่อยได้	เวลาไปอยู่ถือศีลตาม
วัดป่าวัดเขาที่ไกลจากรูป	 เสียง	กลิ่น	 รส	 โผฏฐัพพะ	 
กเ็หมอืนไปตกนรก	ไปไม่ได้เพราะเหมอืนขาดลมหายใจ	
ขาดอาหารใจ	ต้องมรูีป	เสยีง	กลิน่	รส	โผฏฐพัพะทีเ่คย 
สัมผัสอยู่เป็นประจ�า	 มาคอยหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา	 
เมื่อเป็นเช่นน้ันก็เลยกลายเป็นทาส	 มีความสุขเล็กๆ	
น้อยๆ	จากการทีไ่ด้เสพ	ได้สมัผัสกบัรูป	เสยีง	กลิน่	รส	 

ปลดเปลื้องความผูกพันต่างๆ 
ออกจากจิต

(กัณฑ์ที่	๒๕๒	วันที่	๒๔	กันยายน	๒๕๔๙)
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โผฏฐัพพะเหล่าน้ี	 แต่ในขณะเดียวกันก็กลายเป็นทาส	
เหมือนคนที่ติดยาเสพติด	 ถ้าไม่มีให้เสพก็ไม่มีความ
สุขใจ	 ทั้งที่โดยธรรมชาติของใจนั้น ไม่ต้องมีอะไรก็มี
ความสุขได้ จึงต้องตัดความผูกพัน ความยึดติดกับ 
สิ่งต่างๆ ให้ได้ 

	 หน้าทีข่องเรากค็อืการปลดเปลือ้งความผูกพนัต่างๆ	
เหล่าน้ี	ให้ออกไปจากจิตจากใจ	เปลีย่นนิสยัใหม่	เคยตดิ 
เคยชอบ	เคยดืม่เคยสมัผัสอะไร	กค็วรตดัไปเสยี	หดัอยู่ 
แบบไม่ต้องมีอะไร	 แบบพระทั้งหลายที่มีเพียงสิ่งที่
จ�าเป็นต่อการดูแลรักษาชีวิตร่างกายเท่าน้ัน	 สิ่งที่เป็น
ส่วนเกนิ	ทีไ่ม่จ�าเป็นกต็ดัมนัไป	พระทีม่คีวามเคร่งครัด
ในการปฏิบัติจะฉันมื้อเดียว	 หลังจากฉันแล้วก็ไม่ฉัน
อะไรอีกนอกจากน�้าเปล่า	เพราะกินเพื่ออยู่จริงๆ	ไม่ได้ 
อยู่เพื่อกิน	 พอให้ร่างกายมีอาหารหล่อเลี้ยงให้อยู่ได้	
เพื่อจะได้เอาร่างกายมาท�าหน้าที่เจริญธรรมะ	พิจารณา
ธรรมะ	ท�าจิตใจให้สงบ	เพื่อจะได้มีอาวุธมีเครื่องมือไว้ 
ปราบกิเลส	ความยึดมั่นถือมั่นต่างๆ	ให้หมดสิ้นไปจาก
จิตจากใจ เมื่อไม่มีการติดอยู่กับอะไรแล้ว สิ่งต่างๆ  
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ที่เคยติดอยู่ก็หมดความหมายไป เคยติดบุหรี่แล้ว 
เลกิบหุร่ีได้	บหุร่ีกห็มดความหมายไป	สรุากเ็ช่นเดียวกนั	
กาแฟหรือของรับประทานต่างๆ	 ที่ไม่จ�าเป็น	 ถ้าจะ 
รับประทานกรั็บประทานพร้อมกบัอาหารไปเลย	พอผ่าน
ไปแล้วก็จบ	 เป็นการควบคุมไม่ให้จิตใจไปยึดไปติด
กับสิ่งที่ไม่จ�าเป็น	บุคคลต่างๆ	ก็ไม่จ�าเป็นไปยึดไปติด	 
อยู่คนเดียวได้ดีกว่าอยู่	๒	คน	อยู่คนเดียวไม่มีปัญหา	
อยู	่๒	คนแล้วปัญหาเกดิ	ทะเลาะกนั	ขดัใจกนั	ห่วงใยกนั	 
ถ้ารักกนักห่็วงใยกนั	ถ้าทะเลาะกนักเ็บือ่กนั	มแีต่ปัญหา
ทั้ง	 ๒	 ด้าน	 แต่ถ้าอยู่คนเดียวได้ก็ไม่มีปัญหากับใคร	 
ที่อยู่ไม่ได้ก็เพราะใจยังยึดติดอยู่นั่นเอง	

 เราจึงต้องต่อสู้ด้วยการปฏิบัติธรรม สร้างความสุข
ภายในใจ ด้วยการขุดเอากิเลสความโลภ ความโกรธ 
ความหลง อวิชชา ตัณหาต่างๆ ที่บดบังความสุขใจให้
หมดไป	ถ้าไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้พบความสุขที่แท้จริง	 
จะพบแต่ความสุขแบบสุกๆ	 ดิบๆ	 สุขแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์	 
ไปเที่ยว	 ไปกิน	 ไปดู	 ไปฟังอะไรมา	 ก็มีความสุข	 
พอกลับมาบ้านแล้วก็ผ่านไป	วันต่อไปก็จะหิว	จะอยาก	 
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จะต้องการอีก	 แต่ถ้าได้สัมผัสความสุขที่เกิดจากความ
สงบแล้วจะไม่หวิ	เพราะจะอยูก่บัเราไปเร่ือยๆ	จึงไม่จ�าเป็น 
ต้องไปพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆ	 ภายนอกมาให้ความสุข	 
ที่มีมากน้อยเพียงไรก็ต้องคอยเปลี่ยนอยู่เร่ือย	 เพราะ 
ไม่เที่ยง	 ไม่จีรังถาวรน่ันเอง	 ได้อะไรมาก็ใช้ไปสัก 
ระยะหนึ่งก็เสียก็พัง	ก็ต้องไปหามาใหม่	จะเป็นอย่างนี้
ไปเรื่อยๆ	 เคยเป็นอย่างนี้มานานแล้ว	 ตั้งแต่ก่อนที่เรา 
มาเกิดก็เคยท�าอย่างน้ีมาก่อน	 เพราะเป็นใจเดียวกัน	
กเิลสตณัหาความอยากอปุาทานความยดึมัน่ถอืม่ันต่างๆ	
กต็วัเดยีวกนั	ทีอ่ยูใ่นใจของเรา	ไปเกิดทีไ่หน	เป็นอะไร	
เป็นเทพ	เป็นมนุษย์	เป็นเดรัจฉานก็มีกิเลสตัวเดียวกัน	
มีความผูกพันที่เหมือนกัน	

	 ถ้าต้องการความสขุทีแ่ท้จริง	กต้็องมคีวามเด็ดเด่ียว	 
มีความกล้าหาญ	 กล้าที่จะตัดความสุขเล็กๆ	 น้อยๆ	 
ที่มีอยู่	แล้วบากบั่นต่อสู้สร้างความสุขใจขึ้นมา	ที่ยากก็
เพราะไม่เคยท�า	ไม่ช�านาญ	เวลาต้องท�าอะไรทีไ่ม่เคยท�า	
จะไม่ถนัด	แต่พอฝึกท�าไปเรื่อยๆ	แล้วต่อไปก็จะถนัด	
แล้วก็จะกลายเป็นของง่ายไป	 เหมือนกับถนัดมือขวา 
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แล้วต้องมาใช้มือซ้าย	จะรู้สกึล�าบากไม่ค่อยถนัด	แต่ถ้า 
จ�าเป็น	สมมุติว่ามือขวาเสียไปใช้ไม่ได้	เหลือแต่มือซ้าย	 
กต้็องหดัใช้จนได้	การหาความสขุภายในจิตใจ	ท�าจิตใจ 
ให้สงบก็เป็นแบบเดียวกัน	 พวกเราถนัดสร้างความ
ฟุง้ซ่าน	สร้างความวุน่วายยูต่ลอดเวลา	ชวิีตของเราจึงมี 
แต่ความฟุ้งซ่าน	มีแต่ความวุ่นวายอยู่เรื่อยๆ	แต่ไม่รู้ว่า 
เราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมา	 ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราไม่เคยหยุด
คิดดูเลยว่าใจของเราเป็นอย่างไร	 อะไรท�าให้สุข	 อะไร 
ท�าให้ทกุข์	ให้ฟุง้ซ่าน	ให้วุน่วาย	มแีต่ปล่อยให้เหตกุารณ์
ต่างๆ	ฉุดลากเราไป	ให้ความอยากต่างๆ	พาไป	ใจจึง
กลิ้งเหมือนกับลูกฟุตบอลที่ถูกนักเตะฟุตบอล	๒	ฝ่าย	
คอยแย่งเตะกัน	เตะไปเตะมา	ไม่ให้อยู่นิ่งเฉย	

	 เหตุการณ์ต่างๆ	 ในชีวิตของเราก็คอยเตะใจให้ไป
ท�าโน่นท�านี่	 ไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง	 ท�ามาหากิน	 ดูแล 
คนนั้นคนนี้	พอไม่มีอะไรต้องท�าก็อยู่เฉยๆ	ไม่ได้	ก็หา 
เรื่องท�าอีก	ไปดูหนังไปเที่ยว	ไปที่นั่นมาที่นี่	ใจจึงไม่มี
เวลาที่จะหยุดน่ิง	 เหมือนกับลูกฟุตบอลที่ไม่เคยอยู่น่ิง	 
ถกูฝ่ายน้ันเตะ	แล้วกถ็กูฝ่ายน้ีเตะ	เตะไปเตะมาอยู่เร่ือยๆ	 
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เพราะไม่ก�าหนดเป้าหมายชีวิตของเรา	ว่าจะไปทางไหน	
ปล่อยไปตามยถากรรม	มแีต่หวงัให้ดีข้ึนเจริญขึน้	แต่จะดี 
ขนาดไหนเจริญขนาดไหน	 ในที่สุดก็ต้องจบอยู ่ดี	 
เพราะเป็นอนิจจัง	 มีเกิดมีดับ	 มีเจริญแล้วก็มีเสื่อม	 
ไม่ว่าจะเป็นลาภ	 ยศ	 สรรเสริญ	 สุขชนิดใดก็ตาม	 
ได้มามากน้อยเพียงไรสกัวนัหน่ึงกต้็องหมดไป	จากเราไป	 
หรือเราจากมันไป	 ถ้าไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเรา
จะไม่รู้เรื่องของเราเลย	จึงเป็นบุญวาสนาของเราที่ได้มา
เจอศาสนา	มีบุญเก่าคอยผลักให้มาทางนี้กัน	ถึงแม้จะ 
ไม่ถนัด	 ถึงแม้จะล�าบากตามความรู้สึกของจิตใจ	 
แต่อย่างน้อยก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรท�า	 และควรท�าให้มาก
ยิง่ขึน้ไป	โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏบิตัธิรรม	ทีจ่ะท�าให้
ศรัทธาแก่กล้า	ให้มีก�าลังที่จะกล้าตัด	กล้าสละสิ่งต่างๆ	
ความสุขต่างๆ	ที่มีอยู่	เพื่อแลกกับความสุขที่ดีกว่า	

	 การท�าบุญท�าทาน	 การรักษาศีลน้ีก็ดี	 แต่ไม่พอ	
ต้องปฏิบัติธรรมด้วย	 เม่ือได้ฝึกท�าสมาธิจนจิตรวมลง
สู่ความสงบ	แม้จะสงบเพียงชั่วขณะเดียวก็ตาม	จะเห็น
เลยว่า	 ความสุขที่ได้จากการปฏิบัติกับความสุขที่เคยมี
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อยู่นั้นเทียบกันไม่ได้เลย	 เหมือนฟ้ากับดิน	 จะท�าให้มี
ก�าลงัจิตก�าลงัใจ มคีวามกล้าหาญทีจ่ะตดัสิง่ต่างๆ ทีใ่ห้ 
ความสุขกับเรา เพราะรู้แล้วว่าสู ้สิ่งที่จะได้มาไม่ได้  
ถ้าได้ปฏิบัติจนเห็นผลแล้ว แม้เพียงชั่วขณะเดียว ก็จะ
จุดประกายแห่งความศรัทธาความเพียรให้แก่กล้า ที่จะ
ท�าในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่ากล้าท�ามาก่อน	 กล้าตัด	 กล้าละ	
กล้าอยูแ่บบขอทาน	กล้าอยูแ่บบไม่มอีะไร	อยูท่ีไ่หนกไ็ด้	 
นอนทีไ่หนกไ็ด้	กนิอะไรกไ็ด้	สิง่เหล่าน้ีจะไม่เป็นปัญหา
อกีต่อไป	ตอนน้ีพวกเรายงัไม่ได้พบกบัความสขุแบบน้ัน	 
ยังติดอยู่กับความสุขเล็กๆ	 น้อยๆ	 กับการกินการอยู่	 
พอไปอยู่วัด	อยู่แบบเรียบๆ	ง่ายๆ	กินตามมีตามเกิด	
จึงไม่ดูดด่ืมใจ	 ไม่มีอะไรดึงดูดให้ไป	 เพราะยังไม่ได้
สัมผัสกับความสุขที่มีอยู่ภายในใจ	 จึงอยากจะให้มุ่งสู่
ความสุขใจน้ี	 พยายามน่ังท�าสมาธิให้ได้	 มีเวลาว่างก ็
พยายามน่ังอยู่เร่ือยๆ	 เวลาท�าอะไรก็ให้มีสติก�ากับ 
อยู่เสมอ	พยายามดึงจิตไว้	อย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ	
ที่ไม่จ�าเป็น	 ขณะน้ีก�าลังท�าอะไรอยู่	 ก็ให้อยู่กับเร่ือง
ที่ก�าลังท�าก็พอ	 ให้รู้อยู่กับเร่ืองที่ก�าลังท�า	 เร่ืองที่ผ่าน
ไปแล้วเมื่อวานนี้หรือเมื่อสักครู่นี้	 ก็อย่าไปคิด	 เรื่องที่
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จะตามมาต่อไปข้างหน้า	 เมื่อยังไม่ถึงเวลาก็อย่าไปคิด	 
ให้อยู่กับปัจจุบัน	 ถ้าท�าอย่างน้ีแล้วจะมีเคร่ืองมือคอย
ดึงจิตไว้	

	 ถ้ามีสติแล้วเวลาท�าสมาธิก็จะสงบง่าย	ถ้าไม่มีสติก็
เหมือนกบับงัคับให้ลงิน่ังเฉยๆ	บงัคบัอย่างไร	พดูอย่างไร	 
บอกอย่างไร	 มันก็ไม่ฟัง	 แต่ถ้าเอาเชือกมาผูกมันไว้ 
กบัเสา	ฟังหรือไม่ฟังมนักไ็ปไหนไม่ได้	นอกจากเชอืกเส้น 
มันเล็ก	 แล้วแรงของลิงมีมากกว่า	 เด๋ียวมันก็ดึงเชือก
ให้ขาดได้	เชอืกกเ็ปรียบเหมอืนกบัสตทิีจ่ะคอยดึงจิตไว้	
จิตกเ็ป็นเหมอืนลงิ	เวลาฝึกใหม่ๆ	ยงัเป็นเชอืกกล้วยอยู่	
พอจิตกระตุกปั๊บหน่ึงก็ขาดแล้ว	 พอให้อยู่กับพุทโธๆ	 
ได้พักเดียว	 ก็คิดเร่ืองน้ันคิดเร่ืองน้ีแล้ว	 แสดงว่าสต ิ
ขาดไปแล้ว	เชอืกขาดไปแล้ว	กไ็ม่เป็นไร	กดึ็งกลบัมาใหม่	 
พอรู้ว่าไม่ได้อยู่กับพุทโธแล้ว	 ยังคิดเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี	 
กก็ลบัมาหาพทุโธใหม่	ถ้าไม่ชนิกบัพทุโธใหม่ๆ	จะรู้สกึว่า
เหน่ือย	เพราะต้องบริกรรมไปค�าเดยีว	ถ้าชอบสวดมนต์ 
ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้	 ให้มีสติอยู่กับบทสวดมนต์	 
แต่ไม่ต้องสวดออกเสียง	 ไม่ต้องน่ังพนมมือ	 ไม่ต้อง 
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น่ังพับเพียบ	 น่ังขัดสมาธิไป	 แทนที่จะใช้พุทโธก็ใช ้
บทสวดมนต์แทน	 สวดไปภายในใจ	 สวดไปเร่ือยๆ	 
จนรู้สกึอยากจะหยดุ	กบ็ริกรรมพทุโธต่อ	หรือดูลมหายใจ 
เข้าออกก็ได้	 บางทีสวดๆ	 ไปแล้วก็วูบน่ิงไปเลยก็มี	 
ถ้าจิตไม่ไปคิดเรื่องอื่น	อยู่กับการสวดมนต์อย่างเดียว	

	 สิ่งส�าคัญที่สุดก็คือต้องตั้งสติอยู่เร่ือยๆ	 ถ้าจะรอ 
ตัง้สตติอนทีน่ั่งสมาธกิจ็ะไม่พอ	เราต้องตัง้สตติลอดเวลา	 
ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย	ให้สติเป็นเหมือนยามเฝ้านักโทษ	
คอยเฝ้าดูไม่ให้คลาดสายตาไป	 ให้สติอยู่กับร่างกาย
ตลอดเวลา	ไม่ว่าจะท�าอะไรกใ็ห้อยูต่รงน้ัน	ถ้าท�าอย่างน้ี 
ได้แล้วจะมสีต	ิมกี�าลงัทีจ่ะต่อสูก้บัความเผลอได้	ให้อยู่ 
กบัพทุโธ	อยูก่บัลมหายใจ	กจ็ะอยู	่ถงึแม้จะเผลอไปบ้าง	
พอรู้ตัวก็ดึงกลับมาได้เลย	 ต่อไปก็จะอยู่อย่างต่อเน่ือง	
แล้วกจ็ะสงบลงไป	เมือ่จิตคดิปรุงน้อยลงไป ความสงบก็
จะมมีากขึน้ ทีไ่ม่สงบกเ็พราะจิตไม่หยดุคิด คดิเร่ืองนู้น 
คิดเร่ืองน้ีไปเร่ือย แต่ถ้าคิดแบบสวดมนต์อย่างน้ี 
ไม่เป็นไร	ค�าสวดมนต์หรือพทุโธเป็นความคิดทีจ่ะท�าให้
จิตสงบ ความคิดมี ๒ ลักษณะ คิดแล้วให้เกิดความ
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ฟุ้งซ่านและคิดแล้วให้เกิดความสงบ คิดพุทโธ	คิดบท
สวดมนต์	คดิถงึความแก่	ความเจ็บ	ความตาย	เกดิแล้ว 
ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา	 คิดไปเร่ือยๆ	 เราก็ตาย	 
คนน้ันก็ตาย	 คนน้ีก็แก่	 คนน้ีก็เจ็บ	 คนน้ันก็ตาย
พิจารณาไปตรงไหน	 ก็จะเห็นว่ามีอยู่กับทุกๆ	 คน	 
ถ้าพิจารณาแบบนี	้คิดแบบนี	้เรยีกว่าเป็นมรรค	ก็จะท�า 
ให้จิตสงบ	 ดังที่หลวงตาเขียนในหนังสือว่า ปัญญา
อบรมสมาธ ิคือคดิในทางไตรลกัษณ์น้ีเอง คดิไปในทาง 
อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา กจ็ะท�าให้จิตสงบได้ เอาความคิด 
ทางด้านปัญญามาท�าจิตให้สงบ ถ้าไม่ถนัดกับการ
บริกรรมพทุโธ ไม่ถนัดกบัการสวดมนต์ หรือดลูมหายใจ 
เข้าออก ก็พิจารณาดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอน แล้วจิต
มันก็จะคลายความกังวล คลายความห่วงใย เมื่อไม่มี
ความกังวลความห่วงใย ก็จะสงบตัวลง 

	 	 น่ีคือวิธีท�าจิตให้สงบ	 ต้องมีสติเป็นพื้นฐานคอย
ก�ากับจิต	 ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง	 ถ้าจะคิดก็
คิดในทางธรรมะ คิดเรื่องไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา แล้วรับรองได้ว่า ไม่ช้าก็เร็วจิตจะต้องสงบลง 
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เม่ือสงบแล้วก็จะมีก�าลังจิตก�าลังใจ	 เพราะความสงบ
เป็นความมหศัจรรย์ใจอย่างยิง่	เหมอืนกบัเวลาแบกของ 
หนักๆ	 ไว้บนไหล่	 แล้วเอาวางลง	 ได้พักได้กินน�้าแล้ว	
จะรู้สึกเบาอกเบาใจ	ชื่นอกชื่นใจ	
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	 วนัน้ีเป็นวนัที	่๓	ของเทศกาลสงกรานต์	เป็นเวลาที ่
เหมาะแก่การท�าบุญท�ากุศล	 เพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณ 
มีประโยชน์กับชีวิตจิตใจเท่ากับบุญและกุศล	 มีบุญมี
กุศลมากเพียงไร	ก็จะมีความอบอุ่นใจสุขใจ	ปลอดภัย
จากทุกข์ภัยต่างๆ	 ที่คอยเหยียบย�่าจิตใจมากเพียงน้ัน	 
เพราะบุญกุศลนี้แลเป็นเกราะคุ้มกันป้องกันจิตใจ	ไม่มี
อะไรในโลกน้ีที่จะปกป้องคุ้มครองจิตใจได้เท่ากับบุญ
และกุศล	 ต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขา	 เป็นนายก-
รัฐมนตรี	 เป็นประธานาธิบดี	 ก็ไม่สามารถป้องกัน 
ความทกุข์ให้เข้ามาเหยียบย�า่ท�าลายจิตใจได้	นายกฯและ
ประธานาธบิดีกย็งัร้องไห้ยงัเครียดได้	มแีต่พระพทุธเจ้า
และพระอรหนัต์เท่าน้ันทีไ่ม่เครียดไม่ทกุข์กบัอะไรทัง้สิน้	 
เพราะมีบุญกุศลคอยคุ ้มครองคอยปกป้องน่ันเอง	 
บุญและกุศลน้ีแลคือสิ่งที่วิเศษที่ประเสริฐ	 สิ่งต่างๆ	 

ของใครของมัน
(กัณฑ์ที่	๓๑๗	วันที่	๑๕	เมษายน	๒๕๕๐)
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ในโลกนี้ล้วนเป็นวัตถุทั้งนั้น	 ไม่วิเศษวิโสอะไร	 เราไป
สมมุติว่าวิเศษอย่างน้ันวิเศษอย่างน้ีเอง	 แต่ความจริง
เป็นเพยีงดนิน�า้ลมไฟ	ไม่อยูก่บัเราไปตลอด	สกัวันหน่ึง
เราก็ต้องคืนทุกสิ่งทุกอย่างไป	 รวมทั้งร่างกายของเรา	 
กลับคืนไปสู่ดินน�้าลมไฟ	 ถ้าไม่มีบุญมีกุศล	 เวลาที่
ต้องคืนสิ่งต่างๆ	ไป	จิตใจจะวุ่นวาย	จะทุกข์อย่างมาก	 
จะกินไม่ได้นอนไม่หลับ	 แต่ถ้าได้สะสมบุญกุศลไว้ใน
จิตใจแล้ว	จะมทีีพ่ึง่ทางใจ	เพราะบญุและกุศลเป็นทีพ่ึง่ 
ทีแ่ท้จริงของใจ	อยูก่บัใจไปตลอด	ไม่ว่าจะเป็นหรือตาย	
จะไปเกิดที่ไหน	 ชาติไหนภพไหน	 บุญกุศลจะดูแลเรา
ตลอดเวลา	 ส่วนสมบัติและบุคคลต่างๆ	 ที่เรามีอยู่ใน
ชาติน้ี	 จะไม่ได้ติดตามเราไป	 ไม่สามารถไปกับเราได้	
อย่างมากก็ท�าบุญอุทิศส่วนบุญให้เราไป	 ซึ่งเป็นส่วน
เล็กๆ	น้อยๆ	เหมือนกับเงินค่ารถเท่านั้นเอง	

	 ไม่มากเหมือนบญุทีเ่ราท�าในขณะทีม่ชีวีติอยู	่ทีเ่ราได้	 
๑๐๐	ทัง้	๑๐๐	แต่บญุอทุศิเราอทุศิได้เพยีง	๑	ใน	๑๐๐	
เท่านั้นเอง	อีก	๙๙	ส่วนเป็นของผู้ท�า	เพราะฐานะของ
ผู้รับบญุอทุศิเลก็นิดเดยีว	เป็นเหมอืนแก้วใบหน่ึง	ไม่ได้ 
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เป็นแท็งก์ใหญ่ๆ	 จึงไม่สามารถรับบุญอุทิศได้ทั้งหมด	
รบัไปพอช่วยสง่ใหไ้ปเกดิ	ไปเสวยบญุเสวยกรรมตอ่ไป 
เท่านั้นเอง	 เราจึงอย่าหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆ ในโลกนี้
มากจนเกินไป เราได้สัมผัสกันมาแล้วมากมายก่ายกอง 
ถ้าจะท�าให้เราพ้นทุกข์ เราก็ควรพ้นทุกข์ไปนานแล้ว  
แต่ทุกวันน้ีเรากลับมีความทุกข์มากยิ่งกว่าสมัยที่ 
เป็นเด็ก เพราะเรามีสิ่งต่างๆ มากขึ้น ก็มีความยึดติด
มากขึ้น ความทุกข์จึงมีมากขึ้น	 ต้องแบกสิ่งต่างๆ	 ไว้ 
ในอกในใจ	ไม่เหมอืนตอนเป็นเดก็	วนัๆ	หน่ึงไม่มอีะไร
ต้องยึดติด	เพียงมีอะไรเล่น	มีอะไรกิน	แล้วก็ได้นอน	 
กมี็ความสขุแล้ว	แต่พอโตขึน้มากเิลสกโ็ตตาม	หลอกเรา 
ว่าถ้าได้มามากๆ	แล้วจะมีความสขุมากๆ	เราจึงหากันอย่าง
ไม่รู้จักเหน็ดจักเหน่ือย	 พอได้มาแล้วก็ต้องวุ่นวายใจ	 
เพราะไม่ได้ให้ความสุขดังใจ	 ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว	้ 
แทนที่จะให้ความสุขกลับกลายเป็นความทุกข์ไป	 
จึงต้องไปหาใหม่มาอยูเ่ร่ือยๆ	ถ้าได้สมความอยาก	ก็เกิด 
ความหวงแหน	ไม่อยากจะให้จากเราไป	เวลาไม่เหน็กนั
กจ็ะกงัวล	ไม่รู้ว่าจะได้เหน็กนัอกีหรือเปล่า	เพราะอยู่ใน
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โลกของความไม่เทีย่งแท้แน่นอน	มกีารเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลา	 มีเกิดได้ก็มีดับได้	 มาได้ก็ไปได้	 นี้แลคือ 
ต้นเหตขุองความทกุข์ของพวกเรา ไม่รู้ว่าสิง่ต่างๆ ทีก่เิลส 
หลอกให้ไปหาไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริง ให้เพียง
เล็กน้อย แต่แถมความทุกข์มาให้อีกมากมายก่ายกอง 

 ถ้ามีบุญมีกุศลจะท�าให้เราปล่อยวาง ไม่ยึดไม่ติด 
มีความสุขกับสิ่งต่างๆ ตามความจริงของเขา ไม่ได้หวัง
อะไรมากไปกว่าน้ัน ถ้าเขาดีก็ดีไป ถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไร  
รับได้ทัง้ ๒ อย่าง ถ้าอยูก่อ็ยูไ่ป ถ้าจะจากไปกไ็ด้ เพราะ
เรามปัีญญา รู้ว่าถ้าไปยดึไปตดิกบัอะไรแล้ว จะต้องทกุข์ 
ถ้าไม่ยดึไม่ตดิกจ็ะไม่ทกุข์	อยูด้่วยกนัก็ไม่ทกุข์	จากกัน
ก็ไม่ทุกข์	แต่ถ้ายึดติด	อยู่ด้วยกันก็ทุกข์	จากกันก็ทุกข์	
เพราะความหลงท�าให้ไม่รู้จักพอ	 ไม่มองตามความจริง	
มีอะไรมากน้อยเพียงไร	 ก็ไม่ดีพอ	 อยากจะให้ดีกว่านี้	
มสีามกีอ็ยากจะให้ดีกว่าน้ี	มภีรรยากอ็ยากจะให้ดกีว่าน้ี	 
มีลูกก็อยากจะให้ดีกว่าน้ี	 ไม่เคยมองความจริงเลยว่า
เขาดีได้เท่านี้	 เขาเป็นได้เท่านี้	 ถ้าเขาดีกว่านี้ได้	 ก็ดีได้
ไปนานแล้ว	ไม่ต้องให้เรามาคอยเคี่ยวเข็ญ	มาคอยบ่น	
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เพราะเราท�าบุญท�ากรรมมาไม่เท่ากัน	 จึงรับผลของบุญ
และกรรมไม่เท่ากัน	ดีบ้างไม่ดีบ้างผสมกันไป	เวลาอยู่
กบัใครจึงไม่ควรมองแต่ส่วนทีไ่ม่ด	ีเพราะจะไม่สบายใจ	
มองในส่วนที่ดีจะสบายใจ	 ต้องมองในเวลาที่ต้อง 
จากกันด้วย	 ไม่เช่นน้ันแล้วจะเสียอกเสียใจ	 เวลาอยู่
ร่วมกันก็ควรเมตตากันรักกัน	 สงสารกันช่วยเหลือกัน	
มปัีญหาอะไรพอจะช่วยแก้ได้กช่็วยกนัไป	อย่าด่าอย่ามา 
ว่ากัน	 ไม่เกิดประโยชน์อะไร	 ช่วยแก้ปัญหากันดีกว่า	
ความผิดพลาดน้ันเกิดได้กับทุกคน	 เมื่อเกิดขึ้นแล้ว
ก็อย่าโทษอย่าว่ากัน	 ไม่เกิดประโยชน์อะไร	 นอกจาก 
สอนกันว่า	 เพราะท�าอย่างน้ีจึงท�าให้เร่ืองน้ีเกิดข้ึนมา	 
อย่าไปท�าอกีกแ็ล้วกนั	อย่าไปโกรธ	อย่าไปโมโห	เวลาใคร 
ท�าอะไรผิดพลาด	สร้างความเสยีหายข้ึนมา	เพราะไม่ได้ 
ท�าอะไรให้ดีขึ้น	 ถ้ามีสติมีปัญญาก็จะรู้จักแยกแยะ	 
คนอืน่จะดจีะชัว่กเ็ร่ืองของเขา	ถ้าช่วยได้ก็ช่วยไป	ถ้าช่วย 
ไม่ได้	ก็ต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรม	

	 แม้แต่ตัวเราเองบางทีก็ยังช่วยไม่ได้เลย	 อยากจะ
ให้ดีกว่านี้ก็ยังท�าไม่ได้เลย	เช่น	มาอยู่วัด	ก็ยังท�าไม่ได้	 
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ถือศีล	๘	ก็ยังถือไม่ได้	แล้วเรื่องของคนอื่นจะไปอยาก
ให้เป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ีได้อย่างไร	 ถ้ารู้ว่าอะไรดีก็
สอนกนัได้บอกกนัได้	ถ้ารับได้กเ็ป็นประโยชน์เป็นบญุไป	 
ถ้าไม่ยนิดีไม่ต้องการกไ็ม่เสยีหายอะไร	เพราะความหลง
ท�าให้เรารัก ท�าให้เรายึดติด ท�าให้เราห่วงคนใกล้ตัวเรา 
เช่น	สามภีรรยาลกู	ญาตพิีน้่องของเรา	อยากจะให้เขาดี	
แต่ความอยากบางทีก็ท�าให้เราท�าในสิ่งที่ไม่ดีไป	ไปจ�้าจี้ 
จ�า้ไช	ไปพดูไปบ่น	จนเขาร�าคาญ	ไม่อยากจะเจอหน้าเรา	 
เวลาสอนใครต้องรู้จักประมาณ พูดพอสมควร พอให้
รู้เรื่อง พอรู้แล้วก็จบ ไม่ต้องไปพูดซ�้าๆ ซากๆ ถ้าเขา
อยากจะท�าเขาท�าไปนานแล้ว ถ้าไม่อยากท�าก็ไม่ท�าอยู่
น่ันแหละ ต่อให้พูดอีกกี่ร้อยคร้ังก็ไม่เกิดประโยชน์
อะไร	 แทนที่จะเห็นบุญเห็นคุณ	 กลับเกลียดชังเรา	 
ไม่อยากจะฟังเราพดู	ไม่อยากจะเหน็หน้าเรา	แล้วในทีส่ดุ 
ก็ต้องหนีจากเราไป	ทั้งๆ	ที่เราอยากจะให้เขาอยู่กับเรา
ไปนานๆ	 แต่การกระท�าของเราน่ันเองที่ท�าให้เขาต้อง
จากเราไป	เพราะเขาไม่มีความสุข	เวลาเห็นหน้าเราทีไร 
ก็ท�าหน้ายักษ์หน้ามารใส่เขาทุกที	 แทนที่จะเป็นพระ	 
เป็นแม่พระ	เป็นพ่อพระ	กเ็ป็นยกัษ์เป็นมารใส่เขา	เราจึง 
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ต้องดูตัวเราว่าก�าลังเป็นอะไร	เป็นพระเป็นยักษ์	ถ้าเป็น
ยกัษ์กต้็องรีบแก้ไข	เช่นเวลาเราโกรธ	เพราะเขาท�าอะไร
ไม่ดีไม่ถูกใจเรา	อย่าไปแก้เขา	อย่าไปว่าเขา	ควรระงับ
ความโกรธก่อน	 เมื่อหายโกรธแล้วค่อยพูดกัน	 ถ้าพูด
เวลาโกรธเขาจะไม่ฟังเราอยู่ดี	 เพราะพูดด้วยอารมณ	์
พูดเพื่อจะเอาชนะกัน	

	 น่ีคือเร่ืองของพวกเรา	 เราขาดบุญขาดกุศลกัน	
เพราะไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมกัน	 มัวแต่หาเงินหาทอง	 
แล้วก็เอาเงินทองไปเที่ยวกันไปเล่นกัน	 เม่ือหมดเงิน
หมดทองก็ไปหามาใหม่	แล้วก็เที่ยวเล่นกันใหม่	วนไป 
อย่างน้ี	แล้วกต้็องทกุข์กบัเรือ่งน้ันทกุข์กบัเร่ืองน้ี	วุน่วาย
กับเร่ืองน้ันวุ่นวายกับเร่ืองน้ี	 เพราะไม่มีบุญกุศลคอย
ปกป้องคุ้มครอง	เราจึงต้องเข้าวัดกัน	พระพุทธเจ้าทรง
ก�าหนดวันพระขึ้นมาอาทิตย์ละ	 ๑	 ครั้ง	 เพื่อให้เราได้
มีเวลาปล่อยวางการหาเงินหาทอง	 การใช้เงินใช้ทอง	 
แล้วมาสร้างบญุสร้างกศุลกนั	สร้างความสขุ	สร้างปัญญา 
ความฉลาดให้กบัจิตใจ	เพือ่จะได้อยูเ่ป็นสขุ	เมือ่ตายไป
จะได้ไปเกิดที่ดีกว่าเก่า	ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมี
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รูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเก่า	ฉลาดกว่าเก่า	มีเงินทอง
มากกว่าเก่า	 แต่ถ้าไม่ท�าบุญท�ากุศลเลย	 มัวแต่หาเงิน 
หาทองแล้วก็ใช้เงินใช้ทอง	พอตายไปก็จะไม่มีบุญกุศล
ไว้ดแูล	ไปเกดิข้างหน้ากจ็ะแย่กว่าเดมิ	เพราะใช้บุญเก่า
เสยีหมดแล้ว	ชาตน้ีิเราก�าลงัใช้บญุเก่า	จึงมเีงินทองใช้กนั	 
แต่ใช้ไม่ถกูวธิ	ีแทนทีจ่ะเอามาสร้างบญุไว้ส�าหรับชาตหิน้า	 
เราก็ใช้เสียหมด	เกิดมาชาตินี้มากินบุญเก่า	แต่ไม่สร้าง 
บญุใหม่	พอไปข้างหน้ากจ็ะยากจนในเร่ืองบญุกศุล	ท�าให้
เกิดเป็นคนยากจน	 ไม่มีสติปัญญา	 ไม่มีรูปร่างหน้าตา 
สวยงาม	นี่คือเรื่องของบุญของกุศล	ซึ่งพวกเราอาจจะ
มองไม่เหน็กนั	อาจจะไม่เชือ่กนักไ็ด้	แต่พระพทุธเจ้าและ
พระอรหันต์ได้เห็นแล้วอย่างแจ้งชัด	จึงได้น�ามาสั่งสอน 
พวกเรา	เพราะรู้ว่าพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอด	มอง 
ไม่เหน็	ไม่มทีางจะเหน็ได้	นอกจากจะลมืตาขึน้มาเท่าน้ัน	

	 พระพทุธเจ้าจึงมาสอนให้พวกเราลมืตากนั	ด้วยการ
ท�าบุญท�าทาน	 รักษาศีล	 ไหว้พระสวดมนต์	 นั่งสมาธิ
ปฏิบัติธรรม	 เพราะเป็นวิธีที่จะเปิดตาในให้สว่างขึ้นมา	
ท�าให้เหน็บญุบาป	นรกสวรรค์	เหน็การเวียนว่ายตายเกิด	 
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ที่คนตาดีอย ่างพระพุทธเจ ้าและพระอรหันต์มอง 
เห็นอยู่ตลอดเวลา	 แต่พวกเราเป็นคนตาบอดจึงมอง 
ไม่เห็นกัน	ถ้าลองหลับตาดูตอนนี้ก็จะมองไม่เห็นอะไร	
คนที่หลับตากับคนที่ลืมตานั้นต่างกัน	ฉันใดคนที่มีบุญ
มกีศุลกบัคนทีไ่ม่มกีเ็ป็นอย่างน้ัน	เหมอืนคนหลบัตากบั
คนลืมตา	 เราจึงต้องมาเบิกตาในให้เปิดขึ้นมา ให้เห็น 
สิ่งต่างๆ เมื่อเห็นแล้วจะไม่กล้าไปท�าบาปอีกต่อไป  
จะท�าบญุอย่างเดียว จะไม่เสยีเวลาหาเงินหาทอง ใช้เงิน 
ใช้ทอง จะทุ่มเทชีวิตจิตใจกับการสะสมบุญและกุศล
อย่างเดียว	 มีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็บริจาคไป 
หมดเลย	 สละไปหมดเลย	 มีลูกมีเมียมีสามีก็สละไป 
หมดเลย	แล้วกอ็อกบวชตามรอยพระบาทของพระพทุธเจ้า	 
พระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างน้ันจึงกล้าที่จะตัดสิ่งต่างๆ	
สละสิง่ต่างๆ	ได้	แต่พวกเรายงัมองไม่เหน็	จึงต้องเข้าวดั
ฟังธรรมบ่อยๆ	แล้วน�าเอาไปปฏิบัติ	ไม่ช้าก็เร็วก็จะเห็น	 
เมือ่เหน็แล้วกจ็ะไม่รู้ว่าจะมสีมบตัต่ิางๆ	ไว้ท�าไม	เพราะ
เป็นความทุกข์ทั้งนั้น	การไม่มีอะไรนี้แลดีที่สุด	มีสามีก็ 
ต้องทุกข์กับสามี	 มีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยา	 มีลูก 
ก็ต้องทุกข์กับลูก	 คนที่ไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีลูก	 
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ก็ไม่ต้องทุกข์กับสามีกับภรรยากับลูก	 น่ีก็เห็นได้อย่าง
ชัดๆ	 แต่ท�าไมยังอยากจะมีกันนัก	 เพราะความหลงมี
อานุภาพมาก	มกี�าลงัมาก	ความฉลาดคือปัญญาเรามีน้อย	 
ถ้าไม่เสริมสร้างบญุกศุลคอืปัญญาแล้ว	เราก็จะต้องเป็น
อย่างนี้ไปเรื่อยๆ

	 ถ้าหม่ันฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วปฏิบัติตาม	 เราจะ 
มีปัญญามากข้ึนไปเร่ือยๆ	 สักวันหน่ึงเราจะชนะความ
หลงได้	จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย	ไม่ต้องทุกข์	ไม่ต้อง
วุ่นวายใจ	 ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจ	 เพราะเราสามารถ 
ก�าจัดความหลงได้	แต่ต้องมคีวามกล้าหาญ	มคีวามขยนั	 
ที่จะศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า อย่าไปเสียดายสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ เพราะ
สักวันหน่ึงเราก็ต้องทิ้งไปหมด แม้แต่ร่างกายของเรา  
ก็ต้องทิ้งมันไป	 จะทิ้งแบบไหนดี	 ทิ้งแบบขาดทุนหรือ
แบบก�าไร	 ถ้าทิ้งแบบขาดทุนก็ไม่ต้องท�าบุญท�ากุศล	 
ก็จะได้ทิ้งแบบขาดทุน	 แบบวุ่นวาย	 แบบเศร้าโศก
เสยีใจ	ถ้าทิง้แบบก�าไรกต้็องท�าบญุท�ากศุล	จะได้ทิง้แบบ 
ปล่อยวาง	แบบสบายอกสบายใจ	เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้า
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และพระอรหันต์ทิ้งสิ่งต่างๆ	 ไป	 เวลาจากโลกไปท่าน 
ไม่เสียใจ	 ไม่เสียดายอะไร	 ไม่ทุกข์กับอะไรทั้งสิ้น	 
พวกเราท�าอย่างน้ีได้หรือเปล่า	คดิดใูห้ดี	เพราะสกัวนัหน่ึง 
เราจะต้องเจอกับวันน้ันกันทุกคน วันที่เราจะต้องทิ้ง
ทุกสิ่งทุกอย่างไป จะมีบุญกุศลช่วยเราหรือเปล่า ถ้าไม่ 
ท�าบญุท�ากศุลตัง้แต่วนัน้ีแล้ว จะไปหาบญุกศุลจากทีไ่หน 
เพราะบุญกุศลเป็นของใครของมัน	 ของพระพุทธเจ้า 
ก็เป็นของพระพุทธเจ้า	แจกจ่ายให้เราไม่ได้	ของเพื่อน 
ของพี่ของน้องของพ่อของแม่ก็แจกจ่ายให้เราไม่ได	้
เพราะบญุกศุลเป็นของใครของมนั	ต้องสร้างกนัขึน้มาเอง	 
ไม่มีใครสร้างให้กันได้	เราท�าได้	ท�าไมไม่ท�า	จะเสียใจ
ภายหลัง	เราจึงควรเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน	
เพราะพระพทุธเจ้าไม่โกหกหลอกลวง	ค�าพดูค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าที่มีมากมายถึง	 ๘๔,๐๐๐	 พระธรรมขันธ	์ 
ล้วนเป็นความจริงทั้งนั้น	 ไม่เป็นค�าเท็จเลย	 เราเชื่อได้
อย่างมั่นใจ	

	 เหมือนกับเช่ือหมอ	 เวลาหมอให้ยามารับประทาน	
เราก็รับประทานทุกเม็ด	 เพราะเชื่อว่ายาที่หมอให้น้ี
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จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้	 ฉันใดค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า	ก็เป็นเหมือนยารักษาความทุกข์ใจ	ทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติ ให้เสียสละ  
ให้ละน้ัน จะช่วยให้เราพ้นจากความทกุข์ได้ ทัง้ในขณะท่ี
มชีวิีตอยูแ่ละตายไป เราจะไม่ทกุข์กบัอะไร ถ้าสร้างบญุ 
สร้างกุศลจนมีเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจแล้ว จะไม่มี
ช่องว่างให้ความทุกข์เข้ามาสู่จิตสู่ใจได้เลย	จึงควรหมั่น
ศกึษา	หมัน่ฟังเทศน์ฟังธรรม	แล้วปฏบิตัติาม	ถงึจะยาก
จะล�าบากอย่างไร	 ก็ให้คิดว่าเป็นความยากล�าบากเพื่อ
ความสุขในบั้นปลาย	ดีกว่าความสุขความสะดวกสบาย	
จากการกินการด่ืมการเที่ยวการเล่น	 แล้วต้องไปทุกข์
ในบั้นปลาย	 ล�าบากในเบื้องต้นแล้วสบายในบั้นปลาย	 
จะดีกว่าสบายในเบือ้งต้นแล้วทกุข์ในบัน้ปลาย	เพราะเม่ือ 
ถึงเวลานั้นความสุขต่างๆ	ที่ได้สัมผัสมาจะหายไปหมด	
จะมีแต่ความทุกข์รุมเร้าจิตใจอยู่ตลอดเวลา	 ถ้าล�าบาก
ตอนน้ี	 พอได้ความสุขในตอนปลาย	 ความทุกข์ต่างๆ	 
กจ็ะหายไปหมด	จะมแีต่ความสขุอยูต่ลอดเวลา	จึงขอให้ 
น�าเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติ	จะได้ 
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บุญและกุศลเป็นสมบัติ	 เพื่อปกป้องคุ้มครองรักษา	 
ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งปวง	
การแสดงกเ็หน็ว่าสมควรแก่เวลา	จึงขอยุตไิว้เพยีงเท่าน้ี



รับชมการแสดงธรรมโดย 
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ได้ทุกวัน 

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. รับชมได้ทาง
Youtube: Phrasuchart Live

Facebook: พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
สามารถรับฟังผ่านวิทยุธรรมะออนไลน์ที่

Phrasuchart.com
และสามารถถามปัญหาธรรมะได้ทาง

Facebook, Youtube
และ PhraAjarnSuchart on TikTok

Dhamma Chat on ZOOM application
Every	Tuesday	at	8.00	pm.	(Thailand	Time)
สนทนาธรรมภาคภาษาไทย ผ่าน ZOOM application

ทุกวันพุธ	เวลา	๒๐:๐๐	น.	เป็นต้นไป




