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คนเราเวลามีความทุกข ถาคิดตรวจใจดูใหดีแลวจะมองเห็นความจริง จะจับได วาที่ไดเปนทุกข
นี้เพราะอะไร ก็เพราะวาเราคิดแตเรื่องนั้นเรื่องเดียว เรื่องที่จะทุกขเรื่องเดียว เรื่องที่จะเปนเหตุใหเกิด
ความไม ส บายใจ กลุ ม ใจเพี ย งเรื่ อ งเดี ย ว เรื่ อ งอื่ น มี แ ต เ ราไม คิ ด คิ ด อยู แ ต เ รื่ อ งนั้ น แล ว ก็ นั่ ง
กลุมอกกลุมใจอยูตลอดเวลา ทําไมจึงกลุม? ก็กําลังไปคิดถึงแตเรื่องที่ทําใหกลุมนั่นเอง
อะไร ๆ ที่เกิดขึ้นในใจของคนเรานั้น มันเกิดจากความคิดของเราเอง ไมไดเกิดมาจากอะไรอื่น
สิ่งอื่นภายนอกมันเปนไปตามสภาวะของมัน สิ่งใดเกิดแลว เปนแลว สิ่งนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลง แลวก็มี
การแตกสลายไปในที่สุด ไมวาอะไรเหมือนกันทั้งหมด
เราคงจะเคยไปเที่ยวเมืองเกา เชน อยุธยา ทานไปเที่ยวที่อยุธยาทานไดอะไรบาง? บางคนไป
เที่ยวแลวโกรธพมาหัวฟดหัวเหวี่ยง โกรธนักหนา พมานี่มันใจราย มาทําลายกรุงศรีอยุธยา แลวก็โกรธ
บางคนพูดวา แหม! ถากูพบพมาตอนที่เดินชมกรุงศรีอยุธยา กูตีหัวมันแน ๆ คิดไปถึงขนาดนั้น ทําไมไม
คิดแงอื่นบางในแงที่มันจะใหเกิดปญญา ใหเกิดอะไรที่เปนประโยชนในทางจิตใจ
คนเรามักไมคอยนึกไปในแงใหเกิดปญญา ไปคิดในแงราคะเสียบาง ในแงโทสะบาง ในแงโมหะ
บาง มักจะวนอยูในวงจรของกิเลส เพราะวามันชินทางใหกิเลสเกิดงาย แตวาปญญานี่มันเกิดไมบอย ถา
เราทําใหเกิดปญญาเสียบาง จิตใจก็จะคุนเคยกับเรื่องทางปญญา เมื่อคุนกับเรื่องทางปญญา มีอะไร
เกิดขึ้น ปญญาก็จะแทรกโผลมาทันทวงที เชน มาปลอบโยนจิตใจเรา มาบอกเราวาอยางนั้นอยางนี้ แลว
เราก็จะไมมีความหลงผิด เขาใจผิด ความทุกข ความเดือดรอนที่จะเกิดขึ้นทางจิตใจนั้นก็จะบรรเทาหรี่
วอดลงไป อันนี้เพราะเราคิดได คือเราคิดอีกมุมหนึ่งได
ขอใหคิดวาโลกเรานี้ มีหลายมุมหลายเหลี่ยมที่เราจะมอง ถามองไปดานหนึ่งมันมีความกลาใจ
แลวเราไปมองอยูทําไมที่ตรงนั้น คลาย ๆ กับวาหนาตางบานเราดานหนึ่งเปดไปแลว เห็นน้ําคลองเนา
เหม็น กลิ่นอบอวลไปทั้งหมด เราเปดปบมีกลิ่นเหม็น แลวจะเปดชมมันทําไมดานนั้น ปดมันเสีย แลวก็
ไปเปดอีกดานหนึ่ง อีกดานหนึ่งนั้นเปนสนามหญาเขียวสด มีตนไมรมรื่น พอเราเปดมองไปก็สบายใจ
เพราะไดเห็นสิ่งที่ทําใหเพลินใจเย็นตา เราก็ควรมองดานนั้น สวนดานที่มันเนา มันเหม็น มันสกปรก มี
น้ําครํา เราก็อยาไปเปด ปดมันเสียเลย ไมตองเปดดานนั้นตอไป....อยางนี้ก็สบาย
โลกเราหรือชีวิตของเรานั้น มันมีหลายเหลี่ยม หลายมุม หลายแง เราจะมองไปในแงไหนก็ได
สิ่งตาง ๆ ที่มันอยูรอบ ๆ ตัวเรานั้น มีทั้งดี มีทั้งเสีย ถาเรามองเปนอาจจะเห็นความดีก็ได มองไมเปน
อาจจะเห็นแตความไมดีก็ได เพราะฉะนั้นคนบางคนมองอะไรแลวมักจะเกิดกิเลส เชน มองแลวเกิด
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ความโกรธ มองแลวเกิดความเกลียด มองแลวเกิดความริษยา อาฆาตพยาบาทจองเวร มีแตเรื่องไมดี
เกิดขึ้นในใจ แลวก็นั่งกลุมอกกลุมใจดวยประการตาง ๆ อยางนี้เรียกวา มองในดานราย มันไมถูกตอง
เราควรจะมองในดานที่ถูกตอง
ดานที่ถูกตองนั้นมองอยางไร? คือมองใหรูวาสิ่งนั้นคืออะไร สภาพความจริงของสิ่งนั้นมันเปน
อยางไร อยางนี้เรียกวามองในดานความจริง ดานสัจจะ
พระพุทธศาสนาของเรานั้น ทานสอนใหเรามองอะไร ๆ ตามที่มันเปนจริง มีคําบาลีอยูคําหนึ่ง
วา “ยถาภูตญาณทัสนะ” หมายความวา รูเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนจริง มองสิ่งทั้งหลายใหรูเห็น
ตามที่มันเปนอยูจริง ถาเรามองเห็นสิ่งนั้นชัดตามที่มันเปนอยูจริง ๆ แลว มันก็ปกติ ไมเกิดอะไร แตเกิด
ปญญา เกิดความเขาใจในสิ่งนั้นอยางถูกตอง แลวความวุนวายทางจิตใจก็ไมมี ที่เกิดความวุนวายขึ้นนั้น
ก็เพราะวาเรามองไมถูกความจริงของมัน ไปมองสิ่งที่เปนมายา สิ่งที่ไมใชของจริง ของแท ไมไดดูลงไป
ใหลึกซึ้งถึงสิ่งนั้นวามันคืออะไร เนื้อแทมันเปนอยางไร การมองอยางนี้แหละทําใหเกิดเปนปญหา สราง
ความทุกข ความเดือดรอนดวยประการตาง ๆ
ทีนี้ปกติคนเรานั้นอยากจะอยูอยางเปนทุกข หรืออยากจะอยูอยางเปนสุข? คําวา ความสุข ใน
ที่นี้ใหหมายความถึงสงบจิตสงบใจอยู เพราะรูอะไรตามความเปนจริง เราก็อยูอยางมีความสุข ความ
สบาย ทุกคนตองการอยางนั้น เมื่อเราตองการจะอยูอยางสงบสุข แลวทําไมเราจึงไปคิดเรื่องใหมันมี
ความทุกขใจ คิดเรื่องใหเกิดความรอนอกรอนใจ นั่งกลุมอกกลุมใจอยูดวยเรื่องปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ ซึ่ง
มันเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเรา อยางนี้ก็เรียกวา คิดเรื่องใหตนเกิดความทุกขเอง ไมมีใครมาทําใหแกเรา
แตเราทําใหแกตัวเราเอง การทําใหแกตัวเองก็คือวา คิดเรื่องนั้นขึ้นมาในแงที่ไมถูกตอง มองไมตรงตาม
สภาพที่เปนจริง เลยเกิดปญหาทําใหเกิดความกลุมอกกลุมใจดวยประการตาง ๆ
เรื่องบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นจบแลว พูดตามภาษานักการพนันก็วามันเกมไปแลว
แตเราไมยอมใหมันเกม ยังเอามานั่งคิดนั่งนึกอยูตลอดเวลา เห็นอะไรก็คิดไปในแงทุกขทั้งนั้น เชน เห็น
ขาวของเครื่องใชไมสอยอะไร ๆ ตาง ๆ ของคนที่จากไปเคยใชสอย มองแลวก็หอเหี่ยวใจ ทําใหเกิดความ
ทุกขขึ้นมาในจิตใจ อยางนั้นก็เพราะวาไมมองใหมันรูชัดตามสภาพที่เปนจริง จึงไดเกิดอารมณเชนนั้น
เพราะฉะนั้น ถาใครไมอยากจะนั่งเปนทุกข ไมอยากจะเดือดเนื้อรอนใจ มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เรา
ก็ตองหัดคิดไปในแงธรรมะ
* จาก “เสียงปลุก” อันดับที่ ๘/๒๕๒๑
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ปญหาอาจจะเกิดขึ้นวา เราจะปฏิบัติธรรมอะไร เราจึงจะอยูกันดวยความสุขความสบาย ตาม
สมควรแกฐานะ ธรรมะที่เราควรจะนํามาเปนหลักปฏิบัตินั้นมีมาก แตวาในเบื้องตนที่เราควรจะใชกอน
อะไรทั้งหมดนี้ คือเราจะตองอยูดวยกันดวยความเมตตาปรานีตอกัน อยูกันดวยความเห็นอกเห็นใจกัน
อันนี้เปนคุณธรรมชั้นแรก ชั้นพื้นฐานที่มีใหเราทั้งหลายปฏิบัติ
ญาติโยมทั้งหลายเคยรับศีลกันบอย ๆ รับศีลหา ศีล 5 ขอ เรารับขอแรกวา จะไมฆาใคร ไม
เบียดเบียนใคร ไมทําใครใหเจ็บปวด เดือดรอน แลวขอตอไปวา จะไมลักลวงเอาของใคร ๆ ไมฉอฉลเอา
รัดเอาเปรียบใครในเรื่องการทํามาหากิน การเอารัดเอาเปรียบกันนั้นก็ผิดศีลเหมือนกัน เชน คนคาขาย
เอากําไรเกินควร การกักตุนสินคา มันก็อยูในการผิดศีลขอสอง นั่นเรียกวาเอาของเขาชนิดที่เขาไมให
เพราะวาการกระทําขอสองนั่นเรียกวา เอาของเขาชนิดที่เขาไมให เพราะวาการกระทําเชนนั้นทําใหเพือ่ น
มนุษยไดรับความทุกขความเดือดรอน
แลวศีลขอที่รับตอไป คือจะไมลวงเกินในของรักของชอบใจของใคร ๆ เคารพกรรมสิทธิ์ในสิ่งรัก
ของคนอื่น ของใครก็ของใคร เราไมลวงเกินแกกัน ศีลขอที่เรารับตอไปคือ เราจะอยูดวยการพูดคํา
ออนหวาน สมานสามัคคี มีประโยชน จะไมพูดโกหกหลอกลวงใคร ไมเขียนอะไรหลอกลวงใครดวย ขอ
นี้มันกินความถึงการเขียนดวยเหมือนกัน ถาเขียนแทนพูด อยางนี้เรียกวาไมถือศีลขอที่สี่ สวนศีลขอที่
ห า นั้ น เรารั บ ไว เ พื่ อ รั ก ษาสติ สั ม ปชั ญ ญะให ค งที่ ไม ใ ห ส ติ เ ลอะเลื อ นไปจากจิ ต ใจ คนเราเมื่ อ
สติสัมปชัญญะไปจากจิตใจของเราแลว ก็เรียกวาความเปนมนุษยนอยไป เราก็มีแตเรื่องวุนวายกอน
ความสับสนกันดวยประการ ตาง ๆ
ในเรื่องศีลที่เรารับไปปฏิบัตินั้นจะเห็นไดวา ขอหนึ่ง ขอสอง ขอสาม ก็อยูในเรื่องเมตตาปรานี
ตอกันนั่นเอง ถาเรามีใจประกอบดวยเมตตาปรานี เห็นอกเขาอกเรา ไมเห็นแตอกเราคนเดียว ตองเห็น
อกเขาดว ย ไมเ อาแตใจเราผู เ ดีย ว ต องเอาใจผูอื่นบา ง ใหรูว า เขากั บเราตางมีจิตใจเหมื อนกัน รัก
ความสุขเหมือนกัน เกลียดความทุกขเหมือนกัน อะไรที่เราไมพอใจ ไมพึงใจ คนอื่นเขาก็ไมชอบใจ ไมพึง
ใจในสิ่งนั้น การปฏิบัติตอกันอยางชนิดงาย ๆ ธรรมดาสามัญก็อยูตรงนี้ อยูตรงที่วา เห็นอกเขาอกเรา
ไมเอารัดเอาเปรียบใคร ไมขมเหงใคร ไมทําใครใหเกิดปญหาไดความทุกขความเดือดรอน ดวยประการ
ตาง ๆ อยางนี้ก็เรียกวา มีใจประกอบดวยคุณธรรม ก็อยูกันดวยความสงบเรียบรอย สัมพันธกับเพื่อน
มนุษยดวยดี
สมมติวาเราเปนคนมีทุนประกอบการงาน แลวมีคนทํางานกับเรานั้นสักกี่คนก็ตาม เราผูเปน
นายจาง เปนผูมีคุณธรรมประจําจิตใจ ก็ไมคิดเอารัดเอาเปรียบคนที่เปนลูกจางของเรา เราเห็นใจเขาใน
การทํางาน เราเองก็คิดไดวาเราจะอยูคนเดียวไมได แมเรามีสตางคเราก็ทําอะไรไมได ถาไมมีคนอื่นมา
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รวมงานกับเรา มีนายทุนแตไมมีกรรมกรจะทําอะไรได มีนายจางแตไมมีลูกจางจะทําอะไรได โลกนี้คน
ทุกคนเทากันไมได มันตองมีคนมั่งมี ตองมีคนยากจน มีคนโง มีคนฉลาด มีคนแข็งแรง มีคนออนแอ
สภาพสังคมมันเปนอยางนั้น เราจะปรับใหมันเทากันไมไดหรอก จะไปปรับคนมั่งมีใหมาเทากับคนจนก็
ไมได ปรับคนฉลาดใหมาเทากับคนโงก็ไมได ปรับคนแข็งแรงใหมาเทากับคนออนแอ มันฝนธรรมชาติ
ไมใชเรื่องที่ใครจะทําได เราทําอยางนั้นไมได แตวาเราปรับทางจิตใจกันได ปรับจิตใจใหโอนออนเขาหา
กัน ผอนสั้นผอนยาวเขาหากัน ไมอยูกันดวยน้ําใจเหี้ยมเกรียม ปนหนายักษหนามารเขาใสกัน ไมใชยักษ
วัดโพธิ์ ยักษวัดแจง ขามาตีกันที่ทาเตียน แลวทําใหทานั้นมันเตียนไปอยางนั้นมันไมได อยูกันแบบนั้น
มันก็วุนวายเดือดรอน เราจะตองอยูกันแบบที่วา หนามนุษยกับหนามนุษยเจอกัน ถาเปนหนังตะลุงเขา
เรียกวามนุษยกับมนุษยมาเจอกัน ยักษกับยักษเจอกันไมคอยไดเรื่อง มันไมมีธรรมะ มันก็ตองทะเลาะ
กัน ตีกัน แทงกัน นั่นเพราะขาดคุณธรรม
เราอยูดวยกันตองเห็นอกเห็นใจกัน ใชธรรมประกอบในการงาน เชนวา เคนเขาทํางานเหนื่อย ๆ
เราก็ตองเห็นใจวาเหน็ดเหนื่อย พูดจาออนหวานกับเขา แสดงน้ําใจ มีอะไรก็ใหเขากินเขาใช ใหเขาไดพัก
ไดผอนตามสมควร ปหนึ่งเดือนหนึ่งทํางนทําการมาพอสมควรแลว คิดบัญน้ําบัญชีเสร็จแลวมีกําไร
เทานั้นเทานี้ เราก็นึกวา กําไรนี้เราทําคนเดียวไมได แตทุกคนชวยกันจัดทําขึ้น เราก็ควรเปดเผยรายรับ
รายจายใหรูวา นี่แหละที่รวมทํากันมาอยางพี่อยางนองตลอดปมันก็ไดกําไรเทานี้ ก็ขอแบงใหแกพวกเรา
ทุก ๆ คนบาง เพื่อจะไดเอาไปกินไปใช แลวก็แบงไวสําหรับลงทุนตอไป เพื่อจะไดขยายงานใหมันกวาง
ตอไป อยูกันอยางเปดเผย เห็นอกเห็นใจ คนที่เปนลูกจาง เราก็คงจะไมใจเหี้ยมใจโหดหรอก ถาผูเปน
นายกมลงมา เขาก็แหงานหนาขึ้นหา ตาตอตามันก็เจอกันตรงกลางนั่นแหละ เรียกวาเรากมหนาหนอย
เขาเงยขึ้นไปหนอยก็พบกัน แตถาเราเมินไปทางโนน เขาก็เมินไปทางนูน มันไมมีทางจะเจอกันเลย
คนเราถาไมไดยิ้มเขาหากัน แลวมันก็ตั้งหนาเปนศัตรูกันมุงรายตอกัน เอารัดเอาเปรียบกัน เชน ผูนอย
ทํางานเอารัดเอาเปรียบนายทางเวลา ทางการงาน หาโอกาสลักเล็กลักนอย ซอนนั่นซอนนี่ อะไรพอ
ซอนไดกูซอนไป ซอนที่ชายผาบาง กระเปาบาง อะไรเล็ก ๆ นอย ๆ นั่นก็เพราะเหตุวานายก็เอาเปรียบ
ลูกจางก็เอาเปรียบบางเหมือนกัน เรียกวามันพอคูกัน เขากันไดในรูปอยางนั้น พอสมน้ําสมเนื้อกันใน
ดานเสีย ไมใชสมกันแลวเกิดความดี
สําหรับนายเราตองแผความดีใหแกเขา มันเปนหนาที่ของเรา ผูเปนนายจะตองทําความเขาใจ
กับผูที่มาอยูกับเรา เริ่มตนก็ทําความเขาใจกันเสียกอน ใหทุกคนที่มาอยูนั้นเหมือนกับวา เปนคนอยูใน
ครอบครัวเดียวกัน มารวมสังคมงานการดวยกัน รับผิดชอบรวมกันในหนาที่การงาน อยาถือวาเปนงาน
ของฉัน เปนงานของคนนั้นคนนี้ แตใหถือวาเปนของเราทุกคน เรามาลงเรือลําเดียวกันทุกคนมีหนาที่
ตองชวยกันถอ ชวยกันพาย ชวยกันถือทาย ชวยกันถือหัว ชวยกันวิดน้ํา ชวยกันอุดรูรั่ว เพื่อใหเรือนั้นไป
ถึงปลายทางไดเรียบรอย จะมาเกี่ยวกันไมได ถาขืนเกี่ยงกัน เรือไมเดิน เรือลม ผลที่สุดเราก็จมน้ําตาย
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ในวงงานก็เหมือนกัน เรามาทํางานรวมกัน ถางานอยูเราก็อยู งานไมมีเราจะอยูกันไดอยางไร
เชน งานลม ไมใชลมแตฉัน เธอก็ลมดวยเหมือนกัน เพราะเธอไมมีงานทําตอไป ทีนี้เราชวยกันอยาให
งานมันลมมันจม ใหถือวาเราทุกคนเปนคณะเดียวกัน มารวมลงเรือลําเดียวกัน มีอะไรก็ชวยกันคิด
ชวยกันทํา ชวยกันรักษาผลประโยชนอันจะเกิดขึ้นเปนสวนรวม แลวเราก็คอยจัดการแบงกันเวลาสิ้นป
อยางนี้ก็อยูกันเรียบรอยเพราะวามีคุณธรรมเขาไปเปนเครื่องประสานระหวางนายจางกับลูกจาง คนก็
อยูกันดวยความสุข ความสงบ ไมมีปญหา ไมกอการวุนวาย มีแตเรื่องความเห็นอกเห็นใจกัน
เวลาใดคนมันไมสบาย เจ็บไขไดปวย เราตองดูแลรักษา อันนี้ไมตองอาศัยกฎหมายอะไร อาศัย
คุณธรรมเทานั้นพอ คนไทยเราโบราณก็อยางนั้น คนในบานเจ็บไขไดปวยก็ดูแลรักษา ไมมีโรงพยาบาล
สมัยกอนก็ไปหาหมอ หายาตมใหกิน ทํากันไปตามเรื่อง รักษาดูแลประคบประหงมกันไปจนกวาจะหาย
หายแลวก็ไดทํางานรวมกันตอไป อยางนี้มันเกิดความเห็นอกเห็นใจ มนุษยเรา ถาเราแสดงความรักตอ
เขา เขาไมเกลียดเราแน ๆ แตถาเราแสดงความเกลียดตอเขา ผลก็คือความเกลียดตอบนั่นเอง มันเปน
เรื่องธรรมดา เรายิ้มกับเขา เขาก็ตองยิ้มกับเรา เราปนหนายักษใสเขา เขาก็ปนไดเหมือนกัน เขาจะปน
เขามั่ง เขาจะปนไดใหญกวาเราเสียอีก ทีนี้ยักษสองตัวก็ถือตะบองเขาหากัน ฟาดกัน เกิดเปนปญหาขึ้น
ในวงการงาน เกิดความเสียหายตอกัน บริษัทใดก็ตาม องคการหางรานใดก็ตาม ถาอยูกันดวยธรรมะ
มีแตความเจริญกาวหนา แตถาอยูกันดวยความไมเปนธรรม เอารัดเอาเปรียบกันทุกวิถีทาง เขาเรียกวา
เค็มเขาใสกัน ตางคนตางก็เค็มเขาใสกัน เมื่อตางคนตางเค็มแลว มันไมไดเรื่องอะไร เสียหาย เกิดความ
ทุกขความเดือดรอน แตหากเราเอาใจใสตอกันในทางที่ถูกที่ชอบแลว เรื่องทั้งหลายก็จะดีขึ้น กาวหนา
ขึ้นทุกวิถีทาง อันนี้คือการใชธรรมะตอกัน ไมเฉพาะแตนายจางลูกนองเทานั้น
ไมวาในสถานที่ใด ในเรื่องอะไร ถาใชธรรมะแลวเรื่องมันก็เรียบรอย เชน จราจรคับคั่ง ถา
คนขับรถทุกคนใชธรรมะ ผอนผันสั้นยาวกัน ไมใชเราอยากไปคนเดียว คนอื่นเขาก็อยากไปเหมือนกัน มี
อะไรนิดอะไรหนอยก็คอยแบงกัน ถนนมันคับแคบ แบงกันเดินคนละนิดละหนอย ใครแซงขึ้นไป คุณ
อยากไปกอนไป ผมจะอยูขางหลัง คอยผอนผันกันไปอยางนั้น ไมแขงดีกัน แขงดีนั้นคือแขงกิเลสกัน เอา
ความชั่วออกมาแขงกัน แกทําไดขาก็ทําได อันนี้ไมไดชวยใหสังคมดีขึ้น เพราะวาตางคนตางชวยกันทํา
ชั่ว เมื่อคนนั้นทําได กูก็ทําได คนนั้นโกงได ขาก็โกงได คนนั้นเอาเปรียบได ขาก็เอาเปรียบไดเหมือนกัน
อยางนี้ก็เหมือนกับวาชวนกันเอาสิ่งสกปรกมาทาเขาที่ตัวของทุกฝาย กลายเปนคนสกปรกกันไปหมด
มันก็กอเหตุและเปนปญหา
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ผูมีธรรมะประจําใจนั้นเขาถือหลักวา คนอื่นจะทําชั่วเราไมทําชั่ว คนอื่นเขาจะทําอะไรไมเปน
ธรรม เราจะไมเอาอยาง เราจะใชของดีตอบโตกับของชั่ว ใหทําตัวเหมือนกับไมจันทรหอม ไมจันทนหอม
นั้นยิ่งทุบมันยิ่งหอม เราทุบลงไปกลิ่นของมันกระจายออกมา ทุบทุกทีหอมทุกที ไมเหม็นแกใคร ๆ เปน
อันขาด คนเราก็ควรจะอยูอยางนั้น เรียกวาทําจิตใจใหมั่นคงอยูในคุณงามความดี มีความเมตตาปรานี
ตอกันและกัน หันหนาเขาหากัน เกื้อกูลกันในทางที่ถูกที่ชอบ
ในวันหนึ่ง ๆ ของชีวิตเรา เราควรจะวางความคิดไววา เรามีอะไรที่จะทําใหเปนประโยชนแกใคร
ไดบาง ในวันนี้ในทุกที่ทุกแหง นั่งที่ไหน ยืนที่ไหน ใหมีความคิดประจําใจวา ฉันมีอะไรที่จะทําใหเปน
ประโยชนแกคนอื่นไดบาง หรือวาจะรับใชอะไรแกใครไดบาง ใหคิดไวอยางนี้บอย ๆ ทั่วหนากัน แลว
ญาติโยมก็จะเห็นวารอบตัวเรามันดีขึ้น เชน เรานั่งแลวคิดวา คนอื่นเขาจะไดนั่งหรือเปลา เรายืนแลวคน
อื่นเขามีที่ยืนหรือเปลา เรากินแลวคนอื่นมีอะไรกินหรือเปลา เราสบายแลวคนอื่นเขาไดรับความสบาย
กันหรือเปลา อยาเปนคนไมยอมมองดูใคร มันก็ไมได เหมือนกับคนโบราณวาไดขาวหมอนอยวางอยู
หวางขา กมหนากมตากินอยูคนเดียว ไมมองใครแมใครจะยืนมอง กินดวยความทุกข กินเพราะกลัวคน
อื่นจะมาแยงเอา แตถาเรามีอะไรกิน แบงกันกินคนละนิดละหนอย กินกันดวยอารมณสบาย “การให
มันเปนบอเกิดแหงความสุข การเอารัดเอาเปรียบ มันเปนบอเกิดแหงความทุกขความเดือดรอน”

* จาก “เสียงปลุก” อันดับที่ ๙/๒๕๒๑

ธ ร ร ม วั ช ร ะ ที่ ๓

ผูรักดี
มีศิลปะในการปฏิบัติตัว
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พระพุทธองคทานสอนวา ไดเห็น ไดยิน ไดชิม ไดลิ้ม ไดจับ ไดตอง สิ่งใด มีอะไรเกิดขึ้นในใจของ

เรา เรื่องใด เราจะตองคิดแยกแยะวิจัยออกไปวา สิ่งนี้คืออะไร มันมาจากอะไร ใหคุณใหโทษอยางไร จะ
นําใหเกิดประโยชนทางธรรมอยางไร มันใหรอนใจหรือใหเย็นที่ใจอยางไร สงบหรือวุนวาย เหลานี้ตอง
พิจารณา ถาเราไดพิจารณาทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นแกตัวเราอยูอยางนี้ เราจะเปนคนฉลาดขึ้น มีความรู
ในเรื่องชีวิตมากขึ้น เมื่อมีความรูในเรื่องชีวิตมาก ๆ อะไรมากระทบเราก็เฉยได เราไมโยกโคลงหวั่นไหว
กับสิ่งเหลานั้น คือไมยินดีในสิ่งที่นาพอใจ ไมยินรายในสิ่งที่ไมนาพอใจ แตเราสามารถเปนผูคงที่ จิตใจ
เปนปกติไมขึ้น ไมลง นั่นแหละคือ จุดหมายสําคัญของการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับธรรมะ
จะอยูในสังคมโลก หรือจะอยูคนเดียว ณ ที่ไหนก็ตาม ถาจิตของเราไมขึ้นไมลงกับอารมณที่มา
กระทบ นั่นแหละเราอยูรอดจุดหมายของการปฏิบัติชั้นใด ไมวาการใหทาน การปฏิบัติศีล การเจริญ
ภาวนาก็มีจุดหมายใหญสําคัญอยูที่ตรงนี้ ตรงที่ควบคุมตัวเอง ไมยินดียินราย เราอยูในสภาพที่เรียกวา
ปกติ
บางคนอาจจะนึกวาถาเราอยูอยางสงบ การงานมันจะเปนไปโดยเรียบรอยไมได ไมดุบางก็ไมได
ไมวาเสียบางคนนั้นคนนี้งานมันจะเสีย ในกรณีเชนนี้เขาไมใชวาไมใหดุดาวาใคร แตใหเราดุโดยใจที่ไม
ตองโกรธ ขอใหฟงใหดี เราจะดุจะวาอะไรใหใครโดยใจไมตองไปโกรธเคือง ก็ไดทําอยางนั้นงานมันก็ไม
เสีย ขอสําคัญอยาดุดาดวยความจริงใจจะเรียกวาเปนการแสดงละครก็ยังได
มีอธิบดีผูเอาการเอางานคนหนึ่ง มาปรารภความทุกขในงานวา ผมเวลานี้ความโลภมากอยาก
ไดมันก็ไมมีอะไรแลว เพราะวาทรัพยสมบัติก็พอมี ไมมีลูกมีเตา ไมจําเปนตองวิ่งเตนอะไรนักหนา งาน
การก็ทํากันอยางเต็มที่ แตมีเรื่องเดียวคือ เรื่องโกรธมันยังแรงอยู แลวก็ไมใชไปโกรธใครที่ไหน โกรธ
ลูกนองนั่นแหละ มันทําไมถูกผมโกรธนัก ถามันไมรูผมไมโกรธ ผมสอนใหทํา ผมเปนคนชอบสอนคนให
ทํางาน แตนี่โกรธเพราะเขาทําผิดทั้งรู ๆ นี่ผมโกรธนักหนา พอโกรธดาเขาทีไร ผมเจ็บทุกที ไมสบาย
จะทําอยางไรดีเจาคุณ? ก็บอกวา อาว....ก็อยาไปดาใหมันเปนทุกขซิ ใหเขาดาโดยไมเปนทุกข วาเขา
โดยไมใหเราเปนทุกขนั้นทําอยางไร ก็คืออยาทําไปดวยอารมณซิ แตวาทําดวยใจที่รูตัว ใจที่เย็น ๆ ทํา
ดวยความรูเทารูทัน วาเรากําลังปฏิบัติงานอีกตอนหนึ่ง คือตอนดาไปโดยเพียงปากวา ใจนั้นไมมีอะไร
เพียงเพื่อใหงานมันเปนไปดวยดี งานการไมเสีย และผลทางราชการก็ไมตกเรี่ยเสียหาย มันก็เปนการทํา
หนาที่เหมือนกัน
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“ปากอยาง – ใจอยาง” นั้นมันมีทั้งทําดวยกิเลส และทําดวยปญญา เชน ในกรณีดุดาตอวา
เพื่อใหงานมันเดินไปดวยดีนี้ เราตองทําดวยความรูเทารูทันวา เรากําลังทําอะไร เราก็กําลังทํางานอีก
อยางหนึ่ง ตอนนี้ทํางานดุดา เพื่อผลงานที่เราอุตสาหทํามาหลายขั้นหลายตอนแลวนั้นเหมือนกัน ตอง
ทําใหเปนแตเพียงปากวา ใจนั้นไมมีอะไรยึดถือเอาจัง ๆ ใจกับปากอยาใหมันตรงกัน
ในเรื่องนี้ จะแสดงหนาตาทาทางก็ได แตวาเนื้อแทไมมีอะไรในใจ อยางนี้เขาเรียกวา เราแตง
โกรธ ไมใชความโกรธมันแตงเรา ถาเราแตงโกรธ มันก็ไมเดือดรอน เพราะเรากําลังปฏิบัติธรรม เอา
งานตอนนั้นแหละเปนธรรมะสําหรับเราปฏิบัติ แตถาความโกรธแตงเราแลว เราก็จะเปนยักษวัดพระ
แกวทีเดียว เขี้ยวออกมานอกปาก คํารามออกมา ถือไมกระบองจะเพนกระบานใครตอใคร ไมวาหนา
ไหน

* จาก “เสียงปลุก” อันดับที่ ๑๐/๒๕๒๑

ธ ร ร ม วั ช ร ะ ที่ ๔

ผูรักดี
ซึ้งในโทษการไมประหยัด
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การไมประหยัดมีผลเปนโทษบาป ทั้งแกตัวผูนั้นเอง ทั้งแกผูอื่น และแกสังคมสวนรวม
โทษบาปตกแกตัวเอง
1. เสียนิสัย เอนไปขางติดสะดวกและจะมากขึ้น ๆ
2. สิ้นเปลือง ตองลําบากหาเพื่อจะมาเปลือง มีโอกาสขาดแคลนกอนคนอื่น
3. คราวไมไดอยางที่เคยได จะทุกขสาหัสสากรรจกวาคนอื่น
4. จะฝกคุณธรรมระดับอื่น ๆ ไดยาก เพราะยังไมมีปญญาพื้นฐาน คือ ฉลาดประหยัดทุกทาง
5. ชื่อวาขาดปญญาในขอไมรักผูอื่น มีแตเพราะความเห็นแกตัวยิ่ง ๆ ขึ้น
6. ชื่อวาทําตรงขามกับการสรางฐานะ เลยไมมีโอกาสใหทาน เฉลี่ยสุขแกผูอื่น
7. หางไกลตอการที่จะรูศิลปะการมีชีวิต และใชชีวิตที่ถูกธรรม
โทษบาปตกแกผูอื่น
1. คนอื่นที่ยิ่งโง ยอมเห็นตัวอยางที่ผิด ๆ ฉวยนึกวานั่นดี นั่นธรรมดา
2. ถูกแยงสิ่งที่จะมาใชสอยในการเปนอยู แตละคนตางขาดแคลนเร็วกวาปกติ
3. จําตองจัดหาโดยตองสูราคาอันสูง สะเทือนตอ ๆ กันไป เหมือนไลลูกฆอง
4. คนอื่นเปนฝายถูกยั่วกิเลสที่มีเปนทุนประทุ หมดความยับยั้ง
ทาสบาปตกแกสวนรวม
1. ชื่อวาสรางคานิยมหรือมาตรฐานผิด ๆ ทําใหใคร ๆ ตองทําตามนั้น เลยพากันลําบากทุก
ฝาย
2. ทรัพยากรของชาติ ของโลก รอยหรอหมดสิ้น ไมพอเฉลี่ย
3. รัฐพลอยมีงานดานผลิต ดานคนเอามาสนอง แทนที่ไปทําเรื่องสําคัญอื่น
4. เกิดแตกแยกในสังคม ตัวใครตัวมัน เลยกักตุน ไมเจือจุน ชิงกันตกนรก
5. เกิดลัทธิที่เสนอความคิดวาจะมาใชแกไขโลก ตามประสาโลก ๆ

* จาก “เสียงปลุก” อันดับที่ ๑๓/๒๕๒๓

ธ ร ร ม วั ช ร ะ ที่ ๕

ผูรักดี
มีวิธีรับธรรมะตอนสูงอายุ
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ในอินเดียยุคปจจุบัน เมื่อกอนยังมีคนแกอยูชุดหนึ่ง ชื่อ เซอร ระพินทรนาถากูร เปนหัวหนา
ทานผูนี้เปนนักปราชญ และเปนนักเขียน นักประพันธ มีความรูมาก พอแกตัวลงทานก็เบื่อเมืองกัลกัต
ตาเต็มที่ เพราะวามันจอแจ พลุกพลาน หนวกหู ทานก็เลยออกจากเมืองไปรอยไมล ไปที่ตําบลหนึ่ง ได
ชื่อทีหลังวา “ศานตินิเกตัน” คือครั้งแรกก็ประสงคออกไปอยูในที่สงัดอยางเงียบ ๆ หาความสบาย แลว
เพื่อนฝูงมิตรสหายก็ไปอยูรวมกันหลายคน เมื่อมาอยูกันหลายคน ก็นึกกันวาเรานี้มีความรูมากทั้งนั้น
ควรจะทําประโยชนแกเด็ก ๆ โดยพากันทําสถานที่นั้นเปนแหลงใหวิชาเปนทาน เลยเปดการสอนเด็กขึ้น
ตามรมไม ไมตองมีอาคารกอสรางอะไรมากมายนัก ไมตองมีการใชจายมาก ทํากันและอยูกันตาม
ธรรมชาติ สอนก็สอนตามสบาย ไมตองวางเปนตารางสอนเวลานั้นเวลานี้ เรียนตามสบาย รายสะดวก
ไมมีขอผูกมัดรัดรึงจิตใจที่อิสระแตอยางใด
สอนไป-สอนไป คนคอยมากขึ้น จนกลายมาเปนโรงเรียน กลายเปนวิทยาลัย และกลายเปน
มหาวิทยาลัย มาจนกระทั่งบัดนี้ นั่นก็คืองานริเริ่มของคนแก ที่รูจักทํางาน เรียกไดวามีมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงของโลกแหงหนึ่ง เกิดขึ้นที่อินเดียเวลานี้ เปนผลจากงานอดิเรกของคนแกทั้งนั้น
ฉะนั้นจะเห็นไดวา งานของคนแกนี้ก็ไมใชเรื่องยอย ถาจัดทําใหดี ไมผูกมัดใหตองกระทําจนทํา
ไมไหว ก็นาคิดเพราะคนปูนนี้รางกายมันไปไมไหว ชี้หลงขี้ลืม นึกอะไรก็ไมคอยจะทันทวงทีไมคลองตัว
จะเดินจะเหินมันก็เกงกางแลว งานที่หนักเปนภาระมากก็ไมควร ควรปลอยใหคนหนุมเขา เราเปนเพียง
ผูใหคําแนะนํานั้นได ใครจะมาปรึกษาอะไรก็ได เอาเพียงเทานั้นแลวก็จะสบาย ถาเราฝนไปแบกภาระ
เขาจะเสียคนเมื่อแก ดีมาเยอะแลวมาเสียคนตอนแก เขาคําโบราณวา “เรือลมเมื่อจอด ตาบอดเมื่อ
แก” มันเสียหายมาถึงทาแลวมาลมเสีย มันก็เสียหายได มาไดตั้งไกล ๆ มาถึงที่จะจอดอยูแลว กลับมา
ลมเสีย สินคาเสียหายยุบยับ ตาดีมาตลอด พอแกตัว ตาก็บอด ทําใหไปไหนไมได นั่งคลําอยูกับที่
ลําบาก เราอยูอยางเปนตัวอยางแกลูกหลาน แกคนที่รูจักมักจี่ ใครเขาใกลเราก็แนะนําเพราะมีความรูมี
ประสบการณ มีอะไรเราก็แนะใหสอนให เพื่อคนเหลานั้นจะไดเอาไปใชในชีวิตตอไป หนาที่มันมีอยางนี้
คนโบราณเขาจึงแบงไววาตอนเด็กเรียน เมื่อจบแลวก็ครอบบานครองเรือน ทําหนาที่ พอแกตัว
ลงตองออกปา คนปูนนี้เปนพวกสันยาสี หมายความวาไปอยูสงบ ๆ เขาวัดเขาวา ถือศีลกินเพล ถือขาง
ความสงบดานจิตใจ เหมือนญาติโยมที่หมั่นมาวัดมาฟงธรรม ก็เรียกไดวามาหาความสงบ มาทําจิตใจ
ใหสบายไปในรูปธรรมะ ศึกษาธรรม มองความจริงของสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เปนจริง โดยไมกอ
ปญหา ไมเปนผูมีปญหาทางจิต อยาเปนคนแกที่ตองนั่งเปนทุกข อยาเปนคนแกที่ลูกหลานเอือมระอา
รําคาญ เพราะเรามีโรคทางจิตใจ ตองพรอมที่จะเบิกบานเต็มที่
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เราตองเปนคนแกที่เรียกวาสดชื่น เบิกบานแบบคนแก ความสดชื่นแบบคนแกนั้นหมายความ
วา มีใจสงบไมวุนวายสับสน ไมขี้โกรธ ใจรอนใจเร็ว จัดความเปนอยูของตัวเองใหกินอยูอยางงาย เขามี
อะไรใหกินก็กินได นึกวาเราก็เปนพระเวลานี้ เขาแกงเลียงมาใหก็นึกวา เออดี...มันคลองคอลูกเอย ถามี
แกงเผ็ดก็ทําความรูสึกมีรสมีชาติ อะไรมาเฉพาะหนาก็วาดีมันทั้งนั้น รูจักจัดตัวเองใหสมคลอยกับ
สถานการณและภาวการณ อยาไปบน อยาไปจูจี้ใหเด็กรําคาญ อยางนี้ก็เปนที่สบายใจกันทุกฝาย มี
อะไรก็สบายไมยุงยากลําบากเดือดรอน อยูใหจิตใจสดชื่นดวยสิ่งที่อยูเฉพาะหนา มีอะไรเกิดขึ้นก็พอใจ
สบายใจ
ขอใหผูสูงอายุทุกคน แสดงภาพแหงผูมีสติปญญาใหลูกหลานไดเห็น ลูกหลานก็สบายใจ จะได
พูดออกมาดวยความดีใจวา คุณปูใจดี คุณยาใจดี คุณยายคุณตาใจดี ยิ่งรายที่เปนคนมาวัดเปนคนใจดี
มันเปนการยืนยันธรรมะ คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่มีอยูในเนื้อในตัวของเราเปนการชวย
สงเสริมพระศาสนา ถาเรามาวัดแลวใจไมดี เด็ก ๆ มันวา คุณยายของหนูไปวัดทุกวันพระวันอาทิตย แต
กลับถึงบานโทโสโมโหจังเลย อยางนี้เสียทาแลว แปลวาคุณยายทําใหเสียหายแลว ภาพพจนคนไปวัด
เสียแลว ไมไดเรื่องแลว
เพราะฉะนั้น จึงตองแสดงภาพพจนในทางสงบ มีเหตุมีผล พูดจาอะไรก็เรียกวาพูดดวยใจ
เมตตา ดวยกรุณา ดวยเหตุดวยผล ไมวูวามเปนเดือนเปนแคน ควบคุมตัวเองไดในทุกอิริยาบถ เพราะ
เรามันเกิดมานานแลว ผานการหัดการควบคุมตัวเองใหอยูในสภาพปกติมานานแลว ตองไมขึ้นไมลง
สภาพจิตใจเปนไปเรียบ ๆ ไมขึ้น ๆ ลง ๆ มากไป อะไรมากระทบก็อยูในสภาพดุษณีษ สูญเสียอะไรไปก็
เฉย ปลอยได วางได ไมแสดงอาการเปนทุกขใหลูกหลานเห็น แตทําตัวเปนที่ปรากฏแหงความหนักแนน
มีปญญามีสติควบคุมจิตใจได กลายเปนปูชนียะใหแกลูกหลาน อยูประจําบานประจําเรือน เปนตัวอยาง
ในทางสงบรํางับ เปนตัวแทนของพระธรรม ชื่อวาบานนั้นเรือนนั้นมีพระ มีธรรมะ คุณปู คุณตา คุณยา
คุณยายนี่แหละ เปนตัวธรรมะใหลูกหลานเห็น ถาเปนอยางนี้แลว เราเอยสอนอะไรก็มีน้ําหนัก เพราะ
เราไดทําตนเปนตัวอยาง เด็กมันเชื่อฟง เพราะเขารูวาถาอะไรไมสําคัญ ผูสูงอายุจะไมพูดพลอย พอทาน
ลงไดออกปากกลาวขึ้นเชนนี้ ลูกหลานก็ตองตั้งใจจดจอคอยฟง สําหรับผูสูงอายุ การยกระดับจิตให
สูงขึ้น เปนเรื่องที่ควรกระทํา และทําไดดวยการพิจารณาตัวเองวา เรามีอะไรที่ไมดีไมงาม ตองคอย
เตือนคอยบอกตัวเองวาอยางนั้นไมดี อยางนี้ดี อยาไปทําเชนนั้น จงทําอยางนี้ บอกตัวเองบอย ๆ สภาพ
จิ ต ใจก็ ค อ ยสงบมากขึ้ น ตั ว เราเองแหละจะเห็ น ผลของธรรมะว า ให ค วามคุ ม ครองได จ ริ ง ๆ ดั ง ที่
พระพุทธเจาวาไวจริง ๆ คือบทที่วา “ธมฺโมหเว รกฺขติ ธมฺมจาริ” ธรรมเทานั้น รักษาผูประพฤติธรรม
เราตองประพฤติธรรม ธรรมะจึงจะรักษาเรา
* จาก “เสียงปลุก” อันดับที่ ๑๕/๒๕๒๓

ธ ร ร ม วั ช ร ะ ที่ ๖

ผูรักดี
มีเคล็ดทํากับทายาทโดยธรรม
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ปญหาอันหนึ่งที่เราควรจะคิดกัน คือปญหาเด็ก ๆ โดยเฉพาะวัยรุน ที่กําลังจะเติบโตขึ้นเปน
ผูใหญ เราเรียกวัยรุนวา วัยทีนเอจ คืออายุขนาด 13-14 เปนตนไป วัยนี้เปนวัยที่สําคัญมาก เปนวัยหัว
เลี้ยวหัวตอของชีวิต เพราะวาความรูสึกตาง ๆ เริ่มเปลี่ยนแปลง ไมวาเด็กหญิง เด็กชาย พอเปนวัยรุน
ขึ้นมา เขาเองจะเริ่มรูสึกเปลี่ยนแปลงแลว รางกายเขาเปลี่ยนแปลง จิตใจก็เปลี่ยน แลวเปนบุคคล
ประเภทที่เรียกวา ออนไหวงายตออารมณที่มากระทบ พอมีเรื่องอะไรก็ตาม เด็กที่อยูในวัยรุนนี้มักจะ
ไหลไปตามอารมณนั้นไดงาย ความรูสึกมันเร็ว ไมคอยจะมีหามลอที่จะยับยั้งชั่งใจ ที่จะคิดอานวาอะไร
ถูกอะไรผิด อะไรควรอะไรไมควร เขาคิดไมคอยจะได แตวามักจะไหลไปตามอารมณและสิ่งแวดลอม
พูดถึงสิ่งแวดลอมในสังคมยุคปจจุบัน ในบานเมืองของเรานี้ อาตมาอยากจะกลาววามันไมคอย
จะดีเทาใด มันยั่วยวนคนไปในทางที่จะใหตามใจตัวเอง ใหหลงระเริงสนุกสนานไปกับสิ่งเหลานั้นมาก
เกินไป อันจะเปนปญหาแกเด็กเหลานั้น แลวจะกลับมาเปนปญหาแกบานเมือง ซึ่งจะตองเขาไปเกีย่ วของ
มันกระทบกระเทือนมาก กระทบกระเทือนในครอบครัว ในสังคม ตลอดไปถึงประเทศชาติรวมกันไป
หมด ปญหานี้มันเกิดแลวกระทบกระเทือนไปหมด ไมมีขอยกเวน จึงเปนปญหาที่เรานาจะไดนํามาคิด
กัน แลวหาทางที่จะทําอยางไร ที่จะชวยหามลอจิตใจของคนเหลานั้นใหพอจะยับยั้งชั่งใจตนเองไดบาง
ตามสมควรแกฐานะ เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ เพราะวาเด็กหนุมสาวของเรานั้น ถาขาดความยั้งคิดแลว
มักจะไปไกล บางทีก็อาจจะทําลายตัวเองไดงาย
ปญหาที่เกิดขึ้นในเด็กรุนหนุมรุนสาว โดยมากก็มีความรักแลวก็ไมสมหวังดังใจ เพราะเด็กรุน
หนุมรุนสาวนั้นถาพุงแลวมันพุงไปเหลือเกิน พุงแรงมาก เบรกไมได ถาชนกําแพงก็ชนเลยคอหักไมวา
พุงเขาไปอยางนั้น นี่มันแรงเกินไป ความยึดมั่นมันแรงเกินไป เขาไมไดมีธรรมะเปนเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจ
ไมรูจักปลอย ไมรูจักวาง ไมรูจักคําวาไมเปนไรเสียบาง หรือวาไมมีการที่จะใชปญญาพิจารณาเหตุผล
เอาเรื่องอะไรขึ้นมาคิดแลวก็ไมไดใชปญญา ใชอารมณมาก เมื่อใชอารมณมากมันเกิดความเสียหายแก
ตัว ผลที่สุดฆาตัวตาย
คนเราแมอายุเทาไรก็ตาม ถาคิดสั้นก็จัดอยูในสภาพเหมือนเด็กทั้งนั้น ทําไมจึงวาอยางนั้น นี่ก็
เพราะคิดในแงเดียวในมุมเดียว ไมไดคิดใหหลายแงหลายมุม หารูไมวา สิ่งทั้งหลายมันไมไดมีเหลี่ยม
ดานเดียว มันมีหลายดานหลายมุม แตเขามองไมเปน พอประจันกันเขากับมุมใดก็มองอยูแตมุมนั้นมุม
เดียว มุมอื่นไมมอง เหมือนตะเกียงมีโปะกระจกหลายเหลี่ยมหลายสีสองอยู แตเขามองเห็นหนาเดียว
ไปสองจองทางกระจกดานที่มืด ๆ ดานที่เปนสีขาวสดใสไมมอง มองแตดานกระจกที่เขาพรางแสงใหมืด
ดานเดียว มองแลวเห็นวามันมืดไป แลวก็คิดวาไมแจมใสในชีวิตเสียแลว ฉันไมอยูตอไปแลว เขาคิดเอา
งาย ๆ สั้น ๆ เทานั้นเอง เพราะอยางนี้มันจึงยุง สามารถคิดไปไดเอนกอนันต แตก็ถูกจํากัดวง จํากัด
เทาที่แสงตะเกียงมันลอดกระจกสีคล้ําดานนั้นอํานวยใหเห็น
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ทําไมจึงเปนอยางนั้น? ก็เพราะวา เขาไมเขาใจเรื่องอะไรถูกตองตามสภาพที่เปนจริง ทําไมเขา
จึงไมเขาใจเรื่องอะไรเหลานั้น? ก็เพราะวาไมมีใครชี้บอกแนวทางใหเขาใจ พูดงาย ๆ วาขาดธรรมะเปน
เครื่องประคับประคองจิตใจของคนเหลานั้น ฉะนั้น เราควรเอาธรรมะมาพูดมาคุยกันเสียบาง ในเวลา
วาง ๆ ในครอบครัวควรจะคุยกันบาง เวลาวาง ๆ เราควรจะมานั่งรับประทานอาหารรวมกัน สมมติวา
วันอื่นมันมีงานยุง สมัยนี้พอก็ไปทํางาน แมก็ไปทํางาน ลูกก็ไปเรียน กลับมาบางทีก็เลยเวลาไปแลว ลูก
เขานอนแลวพอแมจึงไดกลับบาน มอบภาระใหแกคนใช คอยดูแลอะไรกันไปตามเรื่อง นี่เรื่องปญหา
สมัยใหม ที่ไมมีเวลาจะพูดจะคุยกัน ฉะนั้นควรจะหาชองวาง เชนวาวันเสารเราควรจะมีเวลาหรือวาวัน
อาทิตยเราควรจะมีเวลาที่จะมานั่งรับประทานอาหารดวยกัน แลวก็คุยกัน หรือวารับประทานอาหาร
แลว หาที่สบาย ๆ ไปนั่งคุยกัน อานหนังสือพิมพแลวก็ยกปญหาในหนาหนังสือพิมพมาถกมาเถียงกัน
เอาเปนสาเหตุของเรื่อง เรามีจุดหมายจะพูดเรื่องอะไร เราก็ตั้งเข็มไว แตวายังหาเรื่องที่จะใหเปนสาเหตุ
ไมได ก็เอาเรื่องอื่นนํามากอน อานหนังสือพิมพหรือเปดดูโทรทัศนอะไรไปกอน พอมีเรื่องขึ้นมาก็เอา
เรื่องนั้นเปนเรื่องปรารภ เริ่มเขาเรื่องที่เราตองการจะพูดถึง เราก็นั่งคุยชี้แจงแสดงเหตุผลปญหาตาง ๆ
ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคนนั้นคนนี้ ของสังคมอะไรตาง ๆ เหตุการณในหนังสือพิมพก็มีเยอะที่
เราจะยกขึ้นมาเปนปญหาคุยกับเด็กในครอบครัวของเรา แลวเราชี้ใหเห็นวาที่มันเปนอยางนี้เพราะอะไร
มันขาดอะไร มันมีอะไรมันเกินไปในสวนใด มันมีอะไรบกพรองในวิถีชีวิตของเขา จึงไดมีอาการเชนนี้
เกิดขึ้น เอามาพูดมาสนทนากัน เราไมบังคับใหเขาทําอยางที่เราพูดดอก แตวาเราพูดใสไว ๆ ในสมอง
ของเขา เวลามีปญหาอะไรมาเขาก็นึกถึงเรื่องอะไรตาง ๆ ได เพราะสิ่งที่ไดเรียนไดรูไวนั้นมันจะมา
กระตุน มาเกิดในหวงนึกของเขา ขณะที่เขาเผชิญปญหาก็พอจะนึกได วาเรื่องนั้นเรื่องนี้ มีตัวอยางเปน
อยางนั้นเปนอยางนี้ หรือวาเขาเคยไดยินคุณพอวาอยางนั้นคุณแมวาอยางนี้ คุณยาคุณยายเคยปรารภ
วาอยางนั้นอยางนี้ พอจะนึกไดแลวมาแกไขปญหาชีวิตตอไป อันนี้เปนเรื่องที่นาจะไดกระทําในครอบครัว
ของเรา ที่เรายังมีเด็ก ๆ อยูในความควบคุมดูแล
หรือวาเราจะชักชวนเด็กมาวัดก็ได เชน วันอาทิตยเราพามา เด็กที่ควรพามาฟงปาฐกถาธรรม
ตองเปนเด็กที่ฟงรูเรื่องเขาใจความหมาย คือเด็กวัยรุนมัน เชน นักเรียนชั้นม.ศ.4 ม.ศ.5 หรือเรียนอยู
ในขั้นมหาวิทยาลัย เราชวนเขามาบาง แมจะไมขึ้นมานั่งบนสถานปาฐกถานี้ก็ไมวาอะไร ใหนั่งตามรมไผ
สนามหญ า ตามสบาย เสี ย งมั นก็ ดั งไป เขาไดยิน ไดฟงไวบา ง แลว เขาก็ จดจํ า ไป จะได เอาไปใช ใ น
ชีวิตประจําวัน คืออยางนอยก็ไดยินเสียงพระ ไดเห็นพระ ไดรูเรื่องของพระไวบาง มันก็ชวยเหนี่ยวรั้ง
บังคับจิตใจไมใหเกิดอันตรายขึ้นแกชีวิตของเด็กนั้นได

* จาก “เสียงปลุก” อันดับที่ ๑๖/๒๕๒๓

ธ ร ร ม วั ช ร ะ ที่ ๗

ผูรักดี
รูทําหนาที่บุตร
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บุญคุณของพอแมทาน เปรียบดวยของหนักของใหญทั้งนั้น เปรียบดวยแผนดิน เปรียบดวย
อากาศ เปรียบดวยภูเขาพระสุเมรุซึ่งมันใหญเหลือเกิน เปนภูเขาหิมาลัยสูงสุด สูงที่สุดในโลก ชีวิตเราไป
สัมพันธกับทานเปนบุคคลแรก ซึ่งมีบุญคุณแกเรา เราจึงตองควรจะไดนึกถึง โดยเฉพาะสวนที่เราควรจะ
ตอบแทนทานอยางไร
ถาดูตามหลักในทางธรรมะแลวมีวา ทานเลี้ยงเรามาเราตองเลี้ยงทาน ชวยทํากิจการงานใหแก
ทาน ประพฤติตนใหสมควรที่จะรับทรัพยมรดกที่ทานไดทําไว ประพฤติตนใหสมควรที่จะรับทรัพยมรดก
ที่ทานไดทําไว เมื่อทานเจ็บไขไดปวยไปตองดูแลรักษา เมื่อทานมรณาคือตายไปแลว เราก็ตองทําบุญ
อุทิศใหทาน แลวมีอีกอันหนึ่งวาดํารงวงศตระกูลของทานไวไมใหตกต่ําไปเสียเปนอันขาด นี่เรื่องของการ
ตอบแทน
การเลี้ยงทานมันมี 2 คือ เลี้ยงกายกับเลี้ยงน้ําใจ เลี้ยงกาย คือวาจัดที่อยูใหทานสบาย มี
อาหารที่หลับที่นอนเอาใจใสดูแลใหทานสบายพอสมแกฐานะ เรียกวา เลี้ยงรางกาย เจ็บไขไดปวยไปก็
รักษา ก็เปนเรื่องของรางกายเหมือนกัน
สวนการเลี้ยงน้ําใจนั้น คือวาเราอยาทําอะไรใหทานรอนใจ แตจะทําทุกสิ่งทุกอยางใหทานเบาใจ
สบายใจ จะไปไหน จะทําอะไร จะประพฤติสิ่งใด ตองนึกถึงพอแมไว นึกวาทานตองการอะไร ทานไม
อยากมีอะไร ไมอยากเห็นอะไร ไมอยากพบอะไร เราตองนึก แลวเราจะตองไมทําสิ่งที่ขัดตอความ
ประสงคของคุณแมคุณพอ แตจะทําตามที่ทานประสงคจํานงหมาย เพื่อไมใหทานรอนใจ เลี้ยงน้ําใจ
สําคัญกวาเลี้ยงรางกายขึ้นไปอีก เพราะวาถาใจสบายแลวรางกายก็พลอยสบายไปดวย แตถาใจทานไม
สบาย กายทานจะสบายไดอยางไร เพราะฉะนั้นตองเลี้ยงน้ําใจดวยการเอาใจใสดูแลรักษาดวยเรา
ประพฤติดี มีความดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาทานแกชรา ตองเอาใจใสเปนพิเศษ อาหารใดทานชอบ ตองพยายามหา
มาใหทานรับประทาน เวลาเจ็บไขไดปวย ตองดูแลเอาใจใส สมัยนี้อาจจางนางพยาบาลรักษา แตนาง
พยาบาลไมใชลูกของทาน คงใหความสบายใจไดไมเทาใดดอก ทานอยากเห็นหนาลูก อยากใหลูกมา
นวดขา มานวดมือ มานั่งใกล ๆ ถาลูกมานั่งใกลแลวทานสบายใจ ไมไดสบายใจเรื่องอะไรหรอก เรื่องรู
วาลูกยังรักทานอยู ยังเอาใจใสทานอยู แตถาเราไมเอาใจใส ทานเสียใจ เคยมีตัวอยางลูกบางคนแม
ปวย ไมคอยมาเยี่ยมเลย แลวเวลาเขียนจดหมายมาถึงแม ตัวเองไมเขียน ใหภรรยาเขียนมา แมอาน
แลวมันไมชื่นใจ เพราะภรรยานั้นไมใชลูกแม ลูกสะใภ แตลูกชายไมเขียนเลย แลวก็ยังไปสั่งคุณหมอ
เพื่อนกันวา ใหชวยดูแลคุณแมใหดวย เพื่อนก็มาดูแลให แตมันไมเหมือนลูกของแมมาดูแล เฉยเมย ไม
เอาใจใส นี่เขาเรียกวาคนไมไดคิด ไมไดนึกถึงวาน้ําใจของผูเฒาผูแกจะเปนอยางไร น้ําใจคุณพอคุณแม
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จะเปนอยางไร คนอายุมากนั้นก็ขออภัยเถอะ คลายกับเด็กเหมือนกันคือตองการพี่เลี้ยง ตองการคนอยู
ใกล ตองการคนเอาใจใส ทีนี้คนที่จะเอาใจใสนั้นใคร? ก็คือลูกนั่นเอง ลูกจึงตองเขาใกลไตถาม พอวา
ปวยตองมาทันที มาตรวจมาตราดูแลแลวก็ฝากเพื่อนฝากฝูง แตตัวตองมากอน ทานก็ชื่นใจวาลูกเรา
พอรูวาปวยมาทันที ทานก็สบายใจ
รายที่เลามานี้แมปวยกี่ปกี่ปก็อยางนั้น ไมคอยมาเยี่ยมมาเยียน ผลที่สุดแมตายไป เลยไปถาม
พอวาทําไมคุณนายตาย เขาตรอมใจตาย ตรอมใจเรื่องอะไร ลูกชายมันไมคอยเอาเรื่อง มันเปนอยางนี้
ไมไดนะ เรามันตองเอาใจใสเปนพิเศษในเรื่องนี้
ขอใหนึกเถิดวาถาเราปวย คุณพอหรือคุณแมตองรีบรุดหนาซีดมาทันที มาดูมาเอาใจใส ถาคุณ
พ อ คุ ณ แม ป ว ย เราก็ ต อ งไปเหมื อ นกั น ดู แ ลท า นให ท า นสบายใจ การปฏิ บั ติ ดี ต อ พ อ แม นั้ น บุ ญ
เหลือหลาย ที่สุดบุญจะชวยเรา คนที่มีความกตัญูกตเวทีรับรองวาไมมีความตกต่ําในชีวิต ในการงาน
ยอมเจริญกาวหนา ลองสังเกตดูเถอะ คนที่เจริญทั้งหลายลวนแตเปนคนรักแม รักพอบุญชาพอแม เอา
ใจใสพอแมแลวเปนคนที่ไมตกต่ํา แตถาเปนคนไมเอาใจใสดูแลพอแมมันไปไมรอด เพื่อนฝูงเขาก็ไมคอย
จะไวใจ เชน จะมารวมหุน รวมคาขาย เขาก็ชักจะระแวงอยูวาพอแมมันยังไมเอาใจใส จิตใจมันไมคอยดี
เทาใด อยาไวใจนักเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ มันเสียหายได
เพราะฉะนั้น คนโบราณเขาจึงสอนกันนักหนาในเรื่องนี้ สอนใหกตัญูกตเวทีพอแมผูบังเกิด
เกลา ใหเอาใจใสเลี้ยงดูใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดตามหนาที่ของเรา นี่เรียกวาเลี้ยงจิตใจของทาน เรา
จะทําอะไรเปนการตอบแทนก็ใหรีบทําเมื่อทานยังอยู
ครั้นทานถึงแกกรรมลงไปก็ทําตามประเพณี เรียกวาทําบุญอุทิศใหทาน อันวาเปนประเพณีนั้น
ขอฝากคิดไวหนอยวาตัดออกเสียบางก็ได ขอใหรูจุดหมายวา เราทําอะไรเพื่ออะไร ขอใหเราทําตาม
ประเพณีดวยการรูจุดหมาย กลาวคือ ให...ใหทาน ใหรักษาศีล ใหเจริญธรรม หรือวาใหฟงธรรม ใหเผย
แผธรรมะ ใหคนอื่นไดเกิดความรูความเขาใจ เชน เราพิมพหนังสือแจกในงานศพ นี่เรียกวาเราชวยเผย
แผธรรมะ แลวในการทําบุญนั้นก็ใหอยูในเรื่องการบริจาคทาน อยูในเรื่องความมีศีล
แตบางทีบางแหงศีลมันไมคอยจะมีในงานศพ เพราะมีเรื่องสนุกกัน กินเหลากันเมามายกัน
เลนการพนันกันในงานศพของคุณพอคุณแม เอาพิณพาทยวงใหญตีกันจนกระทั่งไมมีเวลาหยุดหยอน
เพราะคนตีก็เมาเจาภาพก็เมา เลยสนุกกันใหญ เมื่อวานซืนนี้ไปเทศนที่วัดพระศรีมหาธาตุ งานศพที่เรา
ไปนั้นเรียบรอย ทั้งศาลามีแตความสงบเรียบรอย แตอีกศาลาหนึ่งนั้นตีพิณพาทยโหมโรงกันใหญเลย
พอเทศนเสร็จแลวลงมาดู ที่มันดังกันนักหนามันรํากัน มาเห็นแตงตัวอยูขางหลังออกไปรํา พอรําก็ตีรําก็
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ตีอันนี้ไมไหว เราไมใชตอบแทนบุญคุณพอแมดวยการไปรําหนาศพ ทานไมดูแลว ไมรูเรื่องอะไรแลว
พวกที่ไปในงานมันอยากดูกันเอง สนองตัณหาพวกไมตายทั้งนั้น คนตายแลวไมรูเรื่องอะไร
เราจะมาอางวาตอบแทนบุญคุณพอแม แมคนเดียวเทานั้นทําใหเต็มที่หนอย เราทําอยางนั้นไม
ถู ก ต อ ง เราต อ งทํ า ให เ ป น ธรรม ให เ ป น เรื่ อ งเป น ราว บริ จ าคทรั พ ย ก็ ใ ห มั น เป น เรื่ อ งเป น ราวให ไ ด
ประโยชน อยาไปตําน้ําพริกละลายแมน้ําเจาพระยา น้ําพริกครกมันเล็ก แมน้ํามันใหญไมไดเรื่องอะไร
อันนี้ควรจะตัด ๆ ออกไปบาง ทําบุญใหเปนบุญ แลวอยาทําในรูปที่เรียกวาเกรงชาวบานเขาจะวา ถา
กลัวชาวบานเขาจะวาแลวฉิบหายทุกราย กลัวขี้เมาจะวาตองเลี้ยงเหลา กลัวนักการพนันจะวา เปดบอน
เลนการพนัน กลัวคนวาไมมีลิเกเลยมีลิเก กลัววามันไมมีโขนเงินโขนทองเยอะแยะ เอาโขนมาเลนฉลอง
ศพแม มันไมไดเรื่องอะไร ไมเปนการทําบุญที่ถูกตอง เราตองทําบุญในแงที่เรียกวา สงเสริมศีลธรรม
สงเสริมความรูความเขาใจแกประชาชน อยาไปปดหูปดตาประชาชนในงานทําบุญทํางานศพอยางนั้น จึง
จะเปนการชอบการควร อันนี้มันตองชวยกันแกไข อาตมาพูดอยูคนเดียวมันจะแยแลวเวลานี้ แตวา มีคน
เห็นดวยหลายคนแลวเวลานี้ เขาทําแบบงาย ๆ ไมฟุมเฟอยสุรุยสุราย แลวก็มีการแสดงธรรมในงานศพ
ดวย คนจะไดฟงจะไดรูจะไดเขาใจ

* จาก “เสียงปลุก” อันดับที่ ๑๗/๒๕๒๓

ธ ร ร ม วั ช ร ะ ที่ ๘

ผูรักดี
ปฏิบัติถูกในการรักษาชาติ
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คนรักชาติควรจะมีระเบียบปฏิบัติในชีวิต ซึ่งเปนเรื่องใหญ เปนเรื่องสําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของ
คนรักชาติ ก็คือ ตองมีความเสียสละเพื่อผูอื่น คือรักคนอื่น แลวมีความเสียสละเพื่อผูอื่น ถาเรามีความ
รักผูอื่น มีความเสียสละเพื่อผูอื่น ก็เรียกวาเราเปนคนรักชาติได
เวลานี้เราไมไดมีน้ําใจเพื่อผูอื่น ไมมีความรักผูอื่นอยางแทจริง รักชาติแตปากเสียเปนสวนมาก
แตการกระทํานั้นหาไดรักจริงไม คนเราถารักกันก็ตองเสียสละตอกัน จะทําอะไร จะคิดอะไร จะพูดสิ่งใด
ก็ตองเป นไปเพื่อความสุข เพื่อความเจริญแกเพื่อนรว มชาติ จะไมทําอะไรอันเปนเหตุ ใหเ กิดความ
เสียหายแกคนในชาติของตัว เมื่อเรามีความคิดในทางเสียสละเพื่อความสุข เพื่อความเจริญของเพื่อน
รวมชาติ ก็เรียกวาเราเปนคนรักชาติได
อันคนที่รักชาติอยางนี้ยอมไมมีความคิดในทางที่จะทําอะไรในทางเห็นแกตัว ไมกอบโกยเอา
ประโยชนสวนรวมมาเปนสวนตัว มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได สมมติวาเราเปนขาราชการ เราทํางาน
ตามหนาที่ การทํางานตามหนาที่นั้นก็เรียกวารักชาติแลว เพราะความรักชาตินั้นตอง “กอปรกรณีย
แนวไว” ดังโคลงพระราชนิพนธของในหลวงรัชกาลที่ 6 ซึ่งเขียนไววา
“รักราชวงจิตนอม
ภักดี ทานนา
รักชาติกอปรกรณีย
แนวไว
รักศาสนกอปรบุญตรี
สุจริต ถวนเทอญ
รักศักดิ์จงจิตให
โลกซรองสรรเสริญ”
“รักชาติกอปรกรณีย แนวไว” นั่นคือ ทํางานในหนาที่ใหสมบูรณ ใหเรียบรอย
ในเรื่องรักชาติก็ตอง “กอปรกรณีย” กรณียะ แปลวากิจอันเราจะตองทํา กิจอันเราจะตองทําก็
คือหนาที่ หนาที่ที่เราจะตองปฏิบัติ เชน เปนขาราชการ เราก็ตองทําหนาที่ของขาราชการใหดี ซื่อตรง
ตอเวลา ซื่อตรงตอหนาที่ ซื่อตรงตอเพื่อนรวมชาติ ทํางานเพื่อใหเพื่อนรวมชาติมีความสุขมีความเจริญ
มีความกาวหนาในชีวิตการงาน ไมเปนคนเห็นแกตัว คนเห็นแกตัวนั้นคือทํางานแตนิดหนอย เอาความ
สบาย มีความคิดอยูในใจวาทํางานนอยใหไดเงินมาก ๆ อยางนี้ถาจะไปทํางานที่ไหน เขามักจะถามวา
งานสบายไหม ถางานสบายละก็ชอบ เงินมากก็ชอบ ถางานหนักเงินนอยไมคอยชอบ นี่...เขาเรียกวา มี
อุดมคติเปนวัตถุนิยม คิดแตเรื่องเงินอยูตลอดเวลา จะทําอะไรก็คิดแตเรื่องเงิน เหมือนคําขวัญสมัยหนึ่ง
วา “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” นั่นไมใชคนรักชาติแท แตเปนคนที่รักเงิน ทํางานเพื่อเงิน
ที่แท “ชีวิตคืองาน งานคือชีวิน” เราเกิดมาดวยงาน ชีวิตของเรานี่คืองาน แลวเราก็ตองใชชีวิต
ใหเปนงานตอไป ทํางานใหคุมกับคาของเงินที่เราจะพึงไดรับ คนรักชาติยอมไมเอาเปรียบ ยอมเปนผู
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เสียสละรางกายชีวิตจิตใจ เพื่อประโยชนแกชาติแกประเทศ คือแกคนสวนรวม แกเพื่อนรวมชาติของเรา
นั่นเอง คนรักชาติตองถือหลักพุทธภาษิตที่วา “พึงเสียสละทรัพยเพื่อรักษาอวัยวะ พึงเสียสละอวัยวะ
เพื่อรักษาชีวิต”..... แตเมื่อคิดถึงหนาที่ อันตนจะตองปฏิบัติในชีวิตประวันแลว ตองเสียสละทรัพย ตอง
เสียสละชีวิต ตองเสียสละทุกสิ่งทุกอยางใหแกหนาที่การงาน เราไมนึกถึงเรื่องอะไรแลว นึกแตเพียง
อยางเดียววา ขอใหสิ่งนั้นคงอยู เชน ใหชาติอยู ก็หมายความวาใหทุกคนไดอยูอยางไท ไดอยูอยาง
มนุษย ไดอยูอยางพุทธบริษัท ไมเปนทาสของใคร ไมตองตกต่ําในชีวิต ในการงาน แลวเราตองการให
คนอื่นสบาย เราก็ตองทําสิ่งที่มันจะใหเกิดความสบาย ถาเราไมทําสิ่งที่จะทําใหเกิดความสบายแกเขา
เขาจะมีความสบายอยางไร
คนเราที่จะชวยคนอื่นใหสบายนั้น เราตองยอมเสียสละความสุขบาง ถาไมยอมเลยจะชวยคนให
สบายไดอยางไร เหมือนกับคนที่ไปทําหนาที่บริหารประเทศชาติ เชน ไปเปนนายกรัฐมนตรี ไปเปน
รัฐมนตรีในตําแหนงหนาที่ฝายบริหารดวยประการตาง ๆ นั้น ถาไปทํางานในหนาที่เพื่อกิน เพื่อกาม
เพื่อเกียรติ จิตใจคนนั้นยังต่ําอยู ยังไมสูงพอที่จะเขาไปบริหารประเทศชาติ ในฐานะเปนรัฐมนตรีหรือ
เปนอะไรก็ได เพราะยังมีความคิดเขาขางตัว เรื่องจะกินดีอยูดี มีเกียรติ มีชื่อเสียง แลวก็ทําไป คนอยาง
นี้ทําเพื่อเอา ไมใชทําเพื่อให
ถาทําเพื่อจะเอาแลวมันทําไมนาน เพราะไมไดก็จะตองเลิกไป แตถาไดอยูก็ทําตอไป จึงปรากฏ
วาคนที่เขาไปบริหารงานใหแกประเทศชาติ มักจะไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว ทําใหฐานะของตัว
เจริญผิดหูผิดตาประชาชน เชน สมัยหนึ่งอยูในสภาพอยางหนึ่ง แตพอไดเปนใหญเปนโตขึ้น ก็เปลี่ยน
สภาพไปอยางรวดเร็วเหลือเกิน นั่นแสดงไดวา มีการกะมิดกะเมี้ยนเมมอะไรเขาไปแลว จากสวนที่จะ
เปนประโยชนสวนรวม เอามาทําเปนประโยชนสวนตัวเสีย อยางนี้เยาเรียกวาไมรักชาติอยางแทจริง
เพราะยังคิดเห็นแกตัวอยู ยังหวังประโยชนสวนตัวอยู

* จาก “เสียงปลุก” อันดับที่ ๑๘/๒๕๒๔

ธ ร ร ม วั ช ร ะ ที่ ๙

ผูรักดี
รูจักเปนทั้งครู ทั้งศิษยที่ดี
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ในชีวิตของแตละคนนี้ เราเปนทั้ง 2 อยาง เปนครูในบางครั้ง เปนศิษยในบางคราว เพราะฉะนั้น
เมื่อใดเราเปนครูก็ตองเปนครูใหสมบูรณ ใหเรียบรอย อยานึกแตวา ครูคือคนที่สอนหนังสือในโรงเรียน
เทานั้น ไมใชทุกคนเปนครูในฐานะเปนพอเปนแม เปนครูในฐานะเปนหัวหนาในวงงานราชการ เชน เรา
เปนหัวหนาแผนก หัวหนากอง หัวหนาสูงขึ้นไป ก็ถือวาเปนครูแกลูกนองทั้งหลาย เราจะประพฤติปฏิบัติ
อยางไรก็ตองนึกวาลูกนองจะเสียหาย การปกครองจะเสียระเบียบ ถาเราทําอยางนั้น เราพึงเวนไม
กระทําในเรื่องอันไมเหมาะไมควรเหลานั้น ก็เรียกวาเรารักษาความเปนครูของเราไว เพื่อใหผูนอยไดเอา
ตัวอยางจากเรา แลวเขาจะไดเดินไปในทางที่ถูกที่ชอบตอไป
ผูที่เปนผูใหญ เปนพอเปนแม เปนครูสอนหนังสือ เปนอะไรก็ตาม ตองมีเวลาสําหรับที่จะใหแก
ผูนอย ใหแกศิษย ใหแกลูก คือมีเวลาที่จะนั่งคุยกัน แนะนําพร่ําเตือนใหเขาไดเกิดความนึกในทางที่ถูกที่
ชอบ สมัยนี้เขาเรียกวา “ใหความอบอุน” ที่แทก็คือ ใหความเย็นอกเย็นใจแกลูกแกศิษย แกคนในบังคับ
บัญชาคือใหไดมีเวลาสนทนากันบาง ไดพูดจากัน ใหเขาไดแสดงความคิดความเห็น หรือวาเขามีปญหา
อะไรก็จะเขามาปรึกษาหารือดวยความสบายใจ เราก็ใหคําแนะนําแกเขาเหลานั้น เพื่อใหเขาเอาไปแกไข
ปญหาชีวิตตอไป อันนี้ก็เรียกวาเปนครูกันอยูในตัวทั้งนั้น ไปไหนก็ใหไปอยางครู พูดอยางครู ทําอยางครู
ในเมื่อเราเปนครู
แต บ างครั้ง เราก็ เ ป นศิษ ย เมื่อ เราเปนศิษ ยเ ราจะทํ า อยางไร? เราก็ต อ งอ อนน อมถ อ มตน
ยอมรับฟงคําแนะนําพร่ําเตือนของคนทุกคน ที่เขาจะพูดใหเราฟง มีคนบางคนนิสัยเสียอยูเหมือนกันคือ
ไมยอมฟงคําพูดใคร ๆ ชอบแตจะพูดทาเดียว ไมยอมรับฟงคําพูดของคนอื่น คนอื่นพูดแลวก็ไมฟง คน
จะเปนนักพูดที่ดีนั้นจะตองเปนนักฟงที่ดีดวย อันนี้สําคัญ เมื่อใดเขาใหพูด เราก็พูด แตเมื่อใดถึงคราวฟง
แลวเราก็ฟงดวยความเคารพ ดวยความสนใจในการที่คนอื่นพูดใหเราฟง เคยเห็นคนบางคนไมยอมฟง
คนอื่น เอาแตจะพูดทาเดียว จะพูดเรื่อย พูดเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้ พูดเรื่อย รูมากจริง ๆ รูเรื่องนั้นรูเรื่องนี้
รูมาก ไมยอมฟงคนอื่นพูดใหฟง คนเราถาไมยอมฟงคนอื่นนั้นก็เหมือนปดประตูด มันก็มืดเทานั้นเอง
เรามีหนาตางเปดไวแสงสวางมันก็เขามาได แตถาเราปดเสียแสงมันจะเขามาไดอยางไร ชีวิตเราก็ได แต
ถาเราปดเสียแสงมันจะเขามาไดอยางไร ชีวิตเราก็เหมือนกัน เราไมรับความรูจากคนอื่นแลว เราจะมี
อะไรเพิ่มขึ้น เราจะฉลาดขึ้นไดอยางไร เราตองรับฟงเขา แมคนที่เรานึกวาไมมีการศึกษา แตบางทีก็พูด
นาฟงเหมือนกัน มันพูดไดตามความรูสึกตามเรื่องของมัน เด็กตัวเล็ก ๆ บางทีมันก็พูดนาใสใจ
ใครที่ พู ด อะไร เราฟ ง เขาไว แม ค นธรรมดา เช น คนไม มี ค วามรู บางที มั น ก็ พู ด แหลมคม
เหมือนกัน พูดเรื่องที่นาฟง เราควรจะรับฟงเขา ฟงดวยความตั้งใจวาเขาพูดอะไร พูดสิ่งใด มีประโยชน
หรือไม เอาไปใชไดหรือไม คนบา ๆ บอ ๆ บางทีมันก็พูดสิ่งที่เปนประโยชน เตือนใจเราได ใหเราไดเกิด
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ความคิดความอานในทางปญญาขึ้นมา จึงควรจะยอมรับในเมื่อคนอื่นจะให ใครจะใหอะไรเราก็แบมือ
รับดวยความเต็มใจ เขาใหคําสอนคําเตือนก็ฟงเขาดวยความเต็มใจ ไมใชจะเอาแตพูดทาเดียว
อันนี้มันมีหลักสําคัญอยูเหมือนกัน เพราะในชีวิตของเรานั้น บางคราวเราก็เปนครู แตบางครั้ง
เราก็ เป นศิ ษย เปนอะไรต อ งเป นให ถูก ตอง เรีย กวาใหเ ปนตามกาลเทศะ ตามเรื่ อ งที่จะตองแสดง
เหมือนกับคนที่จะแสดงละคร เขาใหเปนพระ เขาใหเปนคนใชเปนตัวตลก ก็ตองทําใหเปน เปนคนใชก็
ตองเปนคนใชที่ดี ตามแบบที่เขาใหแสดงเปนนายก็ตองเปนนายที่ถูกตอง เปนตลกก็ตองตลกใหเหมาะ
แกเวลาใหคนหัวเราะ ตลกพร่ําเพรื่อไปมันก็ไมได นี่เขาเรียกวาแสดงเปน แสดงเปนมันก็มีคา มีคาตัวสูง
แตถาแสดงไมเปน คาตัวมันก็ลดนอยลงไป ชีวิตเราก็อยางนั้น บางครั้งเราก็ตองเปนเด็ก ตองรับฟง
ผูใหญ บางครั้งเราก็ตองเปนผูใหญตองเอ็นดูผูนอย เวลาใดเขาใหเรานํา นําไปในทางถูกทางชอบ เมื่อใด
เราจะตองตามเขาก็ตองตามเขาไป เพราะวาเราไวใจเขาวาเปนผูนําเรา เราก็ตามดวยปญญาอยางนี้มัน
ก็สบาย ชีวิตก็เรียบรอยกาวหนา ไมยุงไมยาก

* จาก “เสียงปลุก” อันดับที่ ๑๙/๒๕๒๔

ธ ร ร ม วั ช ร ะ ที่ ๑ ๐

ผูรักดี
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ชีวิตของคนเรานั้น มันมีปญหาอยูตลอดทาง เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ เกิดขึ้นในจิตใจของเรา
บอย ๆ ถาเราไมมีเครื่องมือสําหรับไวแกไขก็ลําบาก เหมือนขับรถไปไหนไมมีเครื่องมือติดไปดวย เกิด
ยางแตก หรือขัดของอะไรขึ้นมาก็เดือดรอนกันใหญ แตถาเรามีเครื่องมือพรอมมียางอะไหลดวย เราก็
สบายใจ อุนใจตลอดทาง ถึงแมเกิดรถเสียเราก็ไมเปนทุกขมากเกินไป เพราะเรามีทางแกชวยได แตถา
ไมมีอะไรติดไปก็ลําบากฉันใด ในชีวิตของเราแตละคนนี้ก็เหมือนกัน ถาเราไมมีเครื่องมือเครื่องอุนใจคือ
ธรรมะไว สํ า หรั บ แก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เราก็ ห นั ก ใจไปตลอดทาง ถึ ง คราวทุ ก ข ก็ ทุ ก ข ม าก มี ค วาม
เดือดรอนมาก ดังที่ทานทั้งหลายเคยประสบมาในชีวิตดวยกันแลวทั้งนั้น กวาจะเขาถูกทางที่จะไดใช
ธรรมะเปนเครื่องมือ ก็ตองระหกระเหินมีความทุกขตาง ๆ เกิดขึ้น
เราไดเขาวัดคือไดศึกษาธรรมะจากการอาน จากการไดยินไดฟง ที่พระทานนํามาสอนใหเกิด
ความรูความเขาใจ เราก็รูสึกวามันเบาขึ้น จิตใจสบายขึ้น ความวุนวายตาง ๆ นั้นก็คอยหายไป ความ
ขัดแยงยังเกิดอยู แตวามันเกิดแลวไมเปนพิษภัยแกจิตใจของเรา ที่ไมเปนพิษรายแกจิตใจก็เพราะวา เรา
มีเครื่องมือแกไขเบี่ยงเบน บรรเทาสิ่งเหลานั้น ไมใหเกิดเปนพิษแกตัวเราได ประโยชนมันเกิดที่ตรงนี้
การศึกษาธรรมะมันมีประโยชนที่ตรงนี้ ตรงที่เราสามารถเอาไปใชแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน ทําใหสิ่ง
ทั้งหลายแปรสภาพไปในทางที่ดีได ทานทั้งหลายก็ไดพอใจในการศึกษาฟงธรรมะกันอยูเปนประจํา
เพราะเราไดเอาไปใชแลวและก็ไดผลบางแลวตามสมควรแกฐานะ ยิ่งไดเรียนไดรูมากเขา เอาไปใชมาก
ก็ไดประโยชนมากขึ้นแกชีวิตจิตใจของเราเรื่อยไป จึงอยาเบื่อหนายในการที่จะใฝศึกษา ที่จะสนใจในการ
ปฏิบัติตอหลักธรรมนั้น ๆ ในชีวิตประจําวันของเรา แลวก็อยาไปวัดคนเดียว เพื่อนฝูงมิตรสหายที่เรา
รูจักมักคุน พอจะชักจะจูงเขามาในทางที่ถูกที่ชอบได ก็ควรจะชวยกันชักจูงเขามา เปนการสงเคราะห
เพื่อนทางจิต ทางวิญญาณอยางแทจริง
ในวาระที่เปนวิสาขะนี้ เรามาเริ่มคิดถึงการชวยเหลือเพื่อนฝูง ถาเราชวยกันในทางวัตถุ เชน ให
เงิ นเขาใช ให เ สื้ อให ผ า พาไปเลี้ย งตามภัตตาคารเปนครั้ง คราว ก็เ ท า นั้ นแหละ ไมมี อะไรที่ จ ะเปน
หลักประกันสําหรับคนนั้นอยางมั่นคงได แตถาเรานําเขามาหาธรรมะ ใหเขาไดศึกษา ไดรู ไดเขาใจ ใน
เรื่องธรรมะเขาก็จะไดนําธรรมนั้นไปใชเปนเครื่องประกันคุมครองชีวิตของเขาได พระผูมีพระภาคทานจึง
ตรัสวา “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ” การใหทานธรรมยอมชนะการใหทั้งปวง การใหของอื่นนั้นเปนเรื่อง
ภายนอก แตการใหธรรมะเปนเรื่องภายใน สิ่งอื่นเปนประโยชนแกรางกาย แตธรรมะนั้นเปนประโยชน
แกจิตใจ สิ่งใดที่เปนประโยชนแกจิตใจ เปนเรื่องที่เราควรให ควรแจก หรือควรนําเขามารับรูในเรื่องที่
เขาควรจะรู จะเขาใจ สังคมยุคปจจุบันนี้มีปญหายุงยากมาก เราจึงควรจะอนุเคราะหแกเพื่อนฝูงมิตร
สหายของเราดวยการชักนําเขาหาพระ ใหเขาไดรูไดเขาใจในหลักธรรมอันควรจะนําไปเปนเครื่องมือ
แกไขปญหาตอไป เชนวา เราเห็นเพื่อนของเรามีความทุกข มีความเดือดรอนใจ เราก็ไปชวนเขาเขาวัด
เชน วันอาทิตยก็ไปชวนเขามา ใหมานั่งสงบใจเสียบาง ใหมาไดเรียนรูเรื่องของชีวิต ใหเขาใจถูกตอง เขา
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ก็จะคลายจากความทุกขความเดือดรอน การชวยเพื่อนในรูปอยางนี้เปนการชวยอยางแทจริง เปนการ
ชวยอยางถาวร ซึ่งถาเขาเกิดมีสิ่งนี้ไวใชแลว เขาจะไดใชสิ่งนั้นอยูเรื่อย ๆ ตลอดไป จึงเปนเรื่องที่ควรจะ
ไดกระทํา เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติในทางศาสนา เราจึงมีหลักวา เรียนรูและปฏิบัติดวยตนเอง ชักชวน
ผูอื่นใหเรียนรูปฏิบัติดวย เพื่อเขาจะไดชักชวนคนอื่นตอ ๆ กันไปดวย เปนการชวยกันคนละไมคนละมือ
ให ค นเข า ถึ ง ธรรมะทางศาสนา ให ไ ด ป ฏิ บั ติ ก าย วาจา ใจ ให เ ข า ทางถู ก ทางชอบตามหลั ก ของ
พระพุทธศาสนาตอไป นี่เปนเรื่องที่ควรจะไดพิจารณาในวาระนี้

* จาก “เสียงปลุก” อันดับที่ ๒๐/๒๕๒๔

ธ ร ร ม วั ช ร ะ ที่ ๑ ๑

ผูรักดี
ตระหนักการพักจิตผอนใจ
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เพ็ญเดือน อาสาฬหะ เปนวันที่พระผูมีพระภาคเริ่มประกาศธรรมครั้งแรกแกปญจวัคคีย เราถือ
วาเปนวันพระธรรม หรือเปน “วันธรรมจักร” ธรรมะไดเริ่มดังกองเพื่อปลุกโลก ทําใหคนทั้งหลายไดลืม
หูลืมตามองเห็นสิ่งที่เปนสัจจะ เปนวันที่ควรจะไดมีการเฉลิมฉลองกัน
การฉลองในพระศาสนานั้น ตองเปนไปในแงของการยกระดับจิตใจของเราใหสูงขึ้น ใหประณีต
ขึ้น ใหสะอาดสวางสงบมากขึ้น จึงจะชื่อวาเปนการฉลองที่ถูกตอง เมื่อถึงวันพระหรือวันสําคัญในทาง
พระศาสนา เราควรจะไดมีการตั้งจิตอธิษฐานวา จะคอยกําหนดจิตของเราไมใหไหลออกไปในทางชั่ว
ทางต่ํา คือไมใหคิดไปในทางกาม ไมใหคิดไปในทางพยาบาท ไมใหคิดไปในทางเบียดเบียนใคร ๆ มีการ
คอยควบคุมจิตใจไว ใหมีสภาพรูเทารูทัน ตอสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นจะเปน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อัน
ใดมากระทบ ใจเราจะไมหวั่นไหวโยกโคลงไปตามสิ่งที่มากระทบนั้น จะรักษาระดับจิตของเราไวใหอยูใน
สภาพที่เรียกวาปกติ
เมื่อจิตผิดปกติก็เปนไปเพื่อความทุกข ดีใจมันก็เปนทุกขเหมือนกับเวลาที่เสียใจ การดีใจนัน้ ทุกข
ปรากฏชัดภายหลัง แตการเสียใจนั้นมันทุกขทันที มันมีสภาพอยางนั้น จิตที่อยูในสภาพอยางนั้นไมดี
เราจึงตองควบคุมจิตเราไว
ในวันพระหรือวันสําคัญทางศาสนา เพื่อใหมีการควบคุมจิตเราก็ควรจะไดตั้งใจรักษาอุโบสถศีล
ยิ่งดี รักษาอยูที่บานก็ได รักษาอยูที่วัดก็ได รักษาอยูที่บานเราก็เก็บตัว ไมรับแขกในวันนั้น ไมโทรศัพท
ติดตอกับใคร ใครจะโทรศัพทมาก็สั่งเด็กบอกวามีอะไรใหสั่งไว วันนี้วันพระ คุณขอไมรับสาย ขอหยุด
เสียสักวันหนึ่ง หยุดความยุง หยุดความรําคาญ หยุดความยินดี หยุดความยินราย ใหอยูในสภาพสงบ
ถาเรามีหองเงียบ ๆ ในบาน เชนวา มีหองพระ เราก็เขาไปนั่งอยูในหองพระ ไปนั่งสวดมนตก็ได
นั่งเจริญภาวนา กําหนดลมหายใจเขาออกก็ได หรือวาอานหนังสือธรรมก็ได อยูในหองนั้น คือวาใหเปน
เรื่องศาสนา หรือเรื่องศีลธรรม ไมใหนึกไปในเรื่องธุรกิจการคาขาย ไมติดตอเรื่องนั้นเรื่องนี้กับใคร ๆ ให
ถือวาเปนวันหยุด ทุกคนเมื่อไดหยุดกันแลว ความวุนวายก็หยุดไปเหมือนกัน เพราะทุกคนไดหยุดจาก
ความวุนวายมาอยูในความสงบ หยุดจากการกาวไปสูความตกต่ําแหงจิตใจ มาอยูในสภาพที่จิตใจเปน
ปกติ อันนี้เปนเรื่องที่ควรจะไดปฏิบัติ เราจะไดรับผลประโยชนจากวันพระสําคัญ ในทางศาสนาโดย
แนนอน
ตรงขาม ถาเราไมไดปฏิบัติอะไร พอถึงวันสําคัญทางศาสนา เราก็เปลี่ยนไปเที่ยวบางแสน
พัทยา หรือวาไปตามชายทะเลที่ใดที่หนึ่ง อยางนั้นมันไมไดไปพักผอน แตวาเปนการไปเปลี่ยนอารมณ
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เปลี่ยนจากการอยูที่บาน ไปวุนวายกับชายหาดเพราะในสถานที่เหลานั้นมันมีอารมณที่จะทําใหจิตใจ
กระเทือนกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงตามเรื่องที่มากระทบ บางทีไดเห็นเรื่องดีใจก็ฟูขึ้น ถาเห็นเรื่องรายใจ
ก็ฟุบแฟบลงไป อยางนั้นไมใชเปนการพักผอนอยางแทจริง แตเปนการเปลี่ยนอารมณเทานั้น เปลี่ยน
สถานที่ เปลี่ยนบรรยากาศ ทําใหจิตใจของเราไดรับอะไรแปลกไปและขึ้นลงถี่รัวมาก สั่นมาก หวั่นไหว
โยกโคลง แตถาเปนการพักผอนจริง ๆ แลว ตองมาอยูในที่สงบเงียบ แลวก็คือไปในทางธรรม ทาง
ศาสนา ใชกัมมัฏฐานภาวนา หรืออะไรตาง ๆ อยางนี้จึงจะขื่อวาเปนการพักผอน ใชวันพระวันสําคัญทาง
ศาสนาใหเกิดประโยชนอยางแทจริง
และในการเขาพรรษาถาเรากระทําไดในรูปอยางนี้ ก็เรียกวาบํารุงพระศาสนา เพราะการบํารุง
พระศาสนานั้น ก็คือการสรางคุณธรรมใหเกิดขึ้นในใจของเรานั่นเอง ถาเราไดสรางคุณธรรมใหเกิดขึ้นใน
ใจ ก็เรียกวาเราบํารุงศาสนา ทําศาสนาใหเจริญงอกงามอยูในจิตใจของเรา
ความเจริญของพระศาสนาที่แทจริงนั้น ก็คือความเจริญแหงจิตใจคนนั่นเอง และจิตใจคนใน
โลกที่ จะเจริญ นั้ นก็ ตอ งอาศัยธรรมในทางพระศาสนาเปนเครื่ อ งหลอ เลี้ ย ง ไมมีท างอื่น ถา เราเอา
ศีลธรรมทางศาสนามาหลอเลี้ยงจิตใจ จิตใจของเราก็จะเจริญอยูดวยความสะอาด เจริญอยูดวยความ
สวาง เจริญอยูดวยความสงบ แตถาเราไมใชศีลธรรมในทางศาสนาเปนเครื่องชวยจิตใจเราก็ไมเจริญ
คือมันตกไปตามอํานาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง ความริษยา พยาบาท วุนวายตลอดเวลา
สับสนสรางปญหาใหแกชีวิต ก็เรียกวาศาสนาไมไดอยูในใจ ไมไดเจริญอยูในจิตของเรา นี้เปนเรื่องที่นา
คิด

* จาก “เสียงปลุก” อันดับที่ ๒๑/๒๕๒๔
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ในวันมาฆะนี้ นึกไดวาเคยไปในที่แหงหนึ่ง กอนเทศนยังไมถึงเวลา มีอุบาสิกา 2-3 คน ขยับมา
ใกล ๆ มาถามปญหาวา แหม! ทําอยางไรดีหลวงพอ มันขี้โกรธเหลือเกิน? ก็ตอบวา เราไปหัดเปนคนขี้
โกรธนี่ มันก็ตองโกรธบอย ๆ ที่นี้มาหัดเสียใหมซิ หัดเปนคนไมโกรธ เขาก็บอกวามันโกรธมาเสียนาน
แลว จะหัดอยางไร? ก็เลยบอกวา ขอนี้ตองคอยเตือนตัวเองไว เตือนตัวเองไวเสมอ ๆ เตือนตนสําทับ
ตนกอนที่จะไปเจออะไรเขา วาวันนี้ฉันจะไมโกรธใคร ฉันจะไมกอความระคายคําราญใหแกใคร ๆ ฉันจะ
อยูอยางใจเย็น จะอยูอยางใจสงบ
เรื่องนี้ถาอยูคนเดียว มันก็ไมมีเรื่องใหโกรธหรอก คนเราจะโกรธ จะเกลียด จะรัก ตองมีบุรุษที่
2 เขามาเกี่ยวของ คือมีคนอื่นเขามาเกี่ยวของโดยมาก
ความเปลี่ยนแปรของจิตนี่มักเกิดจากคน สิ่งทั้งหลายเกิดจากคน มักเกิดจากรูปของคน เสียง
ของคน กลิ่น รส อะไร ๆ ของคนทั้งนั้น ฉะนั้น พอใครเขามาหรือเราจะเขาไปเกี่ยวของกะใครเราก็เตือน
ตัวเองวา ใจเย็น ๆ อยาไปวูวามกับเขา อยาไปโกรธอยาไปเคืองเขา พูดกับใจตนเองวา ใจเย็น ๆ วาไว
กอน ทองคาถาไว “ใจเย็น-ใจเย็น ๆ “ อยาไปขึ้นเสียงกับเขา เขากําลังรอน ถาเรารอนขึ้นอีกมันก็ไหมกนั
ใหญ เพราะฉะนั้นเย็น ๆ ไว อยาไปรอนเหมือนเขา อายคนนั้นมันไมดี เขาทํารายใจตัวเองมันถึงรอน
เรามาคอยเตือนตัวเองในใจ แลวก็นั่งเฉย ๆ ยิ้ม ๆ นี่แหละใหไปทําบอย ๆ ทําบอย ๆ เขามันก็ดีขึ้น
ที่เราเปนอะไรจนติดนิสัยเปนเจาเรือนนั่น เพราะเราสะสมไวนั่นเอง สะสมความโกรธ มันก็ได
ความโกรธเพิ่มขึ้น สะสมความเกลียด มันก็ไดความเกลียดเพิ่มขึ้น สะสมความพยาบาท เราก็ไดความ
พยาบาทเพิ่มขึ้น สุดแลวแตวาสะสมอะไร สิ่งนั้นมันก็เขามาสถิตอยูเปนเรือนใจของเรา เพราะฉะนั้นสิง่ ที่
เรามี เราเปนอยูเปนจริตนิสัยในปจจุบันนี้เปนเรื่องที่เราสะสมกันไวทั้งนั้น ถาเราเผลอ เราประมาท เราก็
ไปสะสมสิ่งไมดี คือไปเก็บเอาของไมไดเรื่องมาไว เหมือนคนเดินทางเที่ยวเก็บดะเรื่อยไป ของไมไดเรื่อง
ทั้งนั้นเก็บเต็มไปหมด ไมไดเรื่องไดราวอะไร นี่เรียกวาไมไดประโยชน แตคนที่ฉลาดนั้นเขาเก็บเอาแต
เพชรพลอยของมีคามีราคาหาเก็บเอาใบไมแหง ใบไมผุ แบกเอาไปไม เขาสรรเอาแตทองไว เพราะมันมี
คามากกวาสิ่งเหลานั้นฉันใด ในชีวิตจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกัน เราก็ควรเก็บเฉพาะความสงบใจ ความ
สะอาด ความสวางทางใจ อันเปนคุณสมบัติของใจพระอรหันต สิ่งใดที่มันจะเปนเรื่องทําใหเราอารมณ
ไมดี เราไมเก็บสิ่งนั้น เราไมสะสมสิ่งนั้น ซึ่งกอนหนานั้นเราทุกคน ๆ ลวนไมไดมีสิ่งนั้นมากอน คนเรา
เกิดมาใหม ๆ นี้ยังไมปรากฏชัดอะไร ยังไมมีความโกรธ ความเกลียดความพยาบาทอาฆาตจองเวร
อะไรทั้งนั้นแหละ มันไมมี เปนคนอารมณดีกันทั้งนั้นทุกคน
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ใหดูที่เด็ก ๆ ซิ พอเรายิ้ม เขาก็ยิ้ม ไมมีฟนสักซี่ก็ยังยิ้ม เด็กนอย ๆ พออายุสัก 2-3 เดือนก็ยิ้ม
แลว เห็นใครเขาก็ยิ้ม เราทําหนาทําตา เขาก็ยิ้มกับเรา ใจเขาดี เขาไมมีอารมณโกรธแมแตนอย ไมมี
อารมณอืดอัดขัดใจอะไรเลยแมแตนอย พอโตขึ้นสิคอยมีเรื่องขัดอกขัดใจ ขุนแคนเรื่องอะไร ๆ ตาง ๆ
เกิดขึ้นในใจ นี่มันเปนสิ่งสั่งสมตามมาทีหลัง แลวเราไมรูเรื่องความจริงขอนี้คือขาดสติปญญา ขาดความ
เขาใจในเรื่องสั่งสมคุณสมบัติของจิตนี้ ก็เลยนึกวาโกรธ นี่ดีแลวก็เลยโกรธ ทําอะไรโกรธเกลียดเขา
พยาบาทเขาริษยาเขา ของเหลานี้ลวนแตเรื่องไมดีทั้งนั้น เราไมเอา อยาไปสะสมไวในใจของเรา เรารูวา
มันไมได เอาออกไป แมมันมีมากอน มีนานานสักปานใด เราก็สามารถเปลื้องออกจากใจไดแมชั่วครู
เดียว ตองบอกกะใจวา นี่ไมใชของติดมากอน ฉันเพิ่งสะสมไวดวยความหลง ความเขาใจผิด เพราะไมรู
ไมเขาใจ ไมไดฟงธรรม ไมไดอานหนังสือธรรมะ ไมไดอบรมบมตัวเอง ครั้งมาวัดไดฟงธรรม รูเรื่องนี้เขา
เกิดความสํานึกวาหลงผิดเสียนาน เก็บไวแตเรื่องเละเทะทั้งนั้น นึกเห็นทุกขเห็นโทษอยางแทจริง ไมเอา
ละ ตอไปนี้ฉันไมเอาละ เรื่องอันใดที่เคยโกรธอยางนี้ ฉันจะไมโกรธใคร ไมเกลียดใคร ไมใจรอน ไมใจ
เร็ ว เราก็ ค อยเตื อ นตั ว เองไว จะไปหาใคร จะไปพบปะสมาคมกั บ ผู ใ ด ก็ ต อ งคอยเตื อ น ๆ สํ า นึ ก
ความรูสึกไวใหคอยสํารวม ระวังไว นี่เปนรองรอยพระอรหันต
สิ่งทั้งหลายมันเกิดเพราะเราไมระวัง ถาเราระวังแลว มันก็ไมเกิด เชน เราเดิน ถาเราเดินระวัง
มันก็ไมหกลม ไมเหยียบแกว ไมถลําตกรอง ไมเกิดความเสียหาย แตถาเดินพรวดพราดขาดสติ ขาด
สัมปชัญญะ ยอมเกิดเรื่องบอย ลื่นบาง ลมบาง เตะนั่น ชนนี่ วุนวายไปหมด นั่นเปนเพราะขาดความ
ระวัง
ใจนี่ถาไมระวังแลวมันรักเรื่อย เกลียดเรื่อยตลอดทาง แลวก็สะสมขึ้นมาเรื่องทั้งดีทั้งเสีย ดี
มักจะนอย แตมักจะมีเรื่องเสียมากกวาเพราะเราไมระวัง ฉะนั้น ตองระวังไวใหดี มาฝกตามรอยนี้กัน
เถิด!

* จาก “เสียงปลุก” อันดับที่ ๒๒/๒๕๒๕

ธ ร ร ม วั ช ร ะ ที่ ๑ ๓
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มีวิธีนึกคิดทําใหไมเปนทุกข

40
กอนอื่นเราตองยอมรับวา คนที่ไมมีความทุกขนั่นเขามีอารมณขันไวแก ทําใหมันเบาไป และเรา
ไปเจออะไรเขาเราก็ใชปญญาพิจารณาทุกแงทุกมุม ทุกเรื่องทุกประการ ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรา
เชนวากรณีของหายนี่ ถาเราใชปญญาก็ไมนาจะกลุมใจ ใชปญญาคิดดูวา ของนี้เราไดมาตั้งแต
เมื่อใด มันอยูกับเรากี่ปแลวราคามันเทาไหร แลวเราใชมันกี่ปแลว คุมแลวไหม ถาเราคิดราคาที่ใชคุม
แลว ในเมื่อมันหายไป จะเสียใจอะไร ก็ใชมันมานานแลวนี่ ลองคิดวาเราใชวันหนึ่งคิดคาเสื่อมราคมสิ่ง
นั้นสักเทาไร วันละบาท เทานั้นก็คุมแลว เพราะใชมานานแลว ยิ่งเพิ่มคาวันละ 20 บาท 100 บาท มันก็
ยิ่งคุมแลว แลวมันหายไปเราจะเสียใจอะไร นี่แงหนึ่ง
อีกแงหนึ่งใหคิดวาของนี้มันเพิ่งมา มันมาทีหลังเรา ไมไดมีมากอน มันมาทีหลัง เราไดทหี ลัง สิง่
ที่เราไดกอนก็คือชีวิต ชีวิตรางกายอันนี้ไดมากอนออกมาจากทองแม เรามาตัวเปลาลอนจอนไมมีอะไร
ตัวเปลาแท ๆ กํามือก็กําไปอยางนั้นแหละ กําไปตามเรื่องแตไมมีอะไรหรอก กําแลวแบออกมาไมเห็น
ถืออะไรมาสักหนอย ไมมีอะไร มาตัวเปลา แลวเราก็เพิ่งทํามาหากินไดนั่นไดนี่ สิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นแกเรา
ดวยปญญาสามารถของเรา แลวมันก็อยูใหเราใช เดี๋ยวนี้มันไมอยูใหเราใชแลว เพราะวามีคนอื่นเอาไป
ใช ก็มันของกลางนี่นา ใครเขาจะเอาไปใชก็ได เรามันใชนานแลวนี่ ใหคนอื่นเขาเอาไปใชบางชางหัวมัน
เถอะ สบายใจ ไมตองกลุมใจกับเรื่องนั้นตอไป ถาใครเขาถามวาของนั้นเสียดายไหม โอย! จะเสียดาย
อะไร ก็มันไมใชของฉันนี่ ฉันยืมเขามาใชชั่วครั้งชั่วคราวนี่ เมื่อของจะหายก็หายไปตามเรื่อง เวลาฉัน
ตายฉันก็เอาไปไมไดเหมือนกัน คนก็ตองแยงกันตอไป มันของกลางของโลกนี่ นี่ใชปญญาแมขั้นตน ๆ
พิจารณาเรื่องของนั้นเราก็ไมเปนทุกขทางใจไดแลว
ในกรณี ร า งกายเกิ ด มี เ รื่ อ งอุ บั ติ เ หตุ ขาหั ก ไป เดิ น ไม ส ะดวกจํ า ต อ งถื อ ไม เ ท า ต อ ง
กระยองกระแยงไปตามเรื่อง หากวาเราเปนอยางนั้น ถานึกคิดใหดีวากูยังเดินได ยังดีกวาคนบางคนที่
เดินไมได แลวคนอายุรุนเดียวกับเรานี่เขาไปนานแลว บางคนยายไปอยูวัดนานแลว ไปอยูปาชานานแลว
นี่เรายังเดินได วันอาทิตยยังไปวัดฟงเทศนฟงธรรมได แลวจะไปทุกขรอนอะไร ยังเดินได
ถาเดินไมไดก็มีวิธีคิดไปอีกแงหนึ่งวา ก็เดินมาตั้งหลายปแลวนี่ นั่งเสียบางมันก็ดีเหมือนกัน คิด
อยางนั้นแลวก็ไมกลุมใจ เรานั่งเสียบาง หาเรื่องทําอะไรเวลาเรานั่ง ตอนเดินไดเราก็ทําเรื่องเดิน ถาเดิน
ไมไดก็หาเรื่องนั่งทํามือยังใชไดก็ทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องนั่งตอไป มันก็มีอารมณสดชื่น ไมโหยไหเสียอก
เสียใจอะไร สบายดี
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วันนั้นมีฝรั่งคนหนึ่งมาหา เดินไมไดนั่งรถเข็น ซ้ําตาก็บอด นั่งรถเข็นดวยแลวตาก็บอดดวย
ไมใชคนธรรมดานะ เปนศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยทีเดียว คนนี้แกตาบอดนั่งรถเข็นดวย ขาก็ไมดี
ลูกศิษยญี่ปุนเข็นมา วามาเที่ยวเมืองไทย ฝรั่งคนนี้นับถือพุทธศาสนา มาก็พาเดินชมวัด บอกวาจะชม
อะไร ไมตองดูวัดหรอก มาคุยกับทานเจาคุณก็แลวกัน ไดคุยกันหนอย ไดถามวาจะไปไหนตอ จะไปอิน
เดียว วาอยางนั้น จะไปไหวที่สังเวชนียสถาน บอกวาไปไหวก็ไมไดเรื่องอะไรหรอก ก็ไมเห็นนี่ แกวาขอไป
นั่งที่เขาเรียกวาตนโพธิ์ แลวก็ไปนั่งสงบจิตสงบใจ หลับตานึกถึงภาพตนโพธิ์ไปตามเรื่อง แลวถามวาเคย
เห็นตนโพธิ์หรือเปลาก็ไมเคยเห็น ไมเคยเห็นแลวนึกออกอยางไร แกก็หัวเราะแหะ ๆ วา ก็นึกไปอยาง
นั้นแหละ แกก็คุยสนุกดี ราเริง แลวแกถามวาถึงเมืองกัลกัตตาจะพักที่ไหนดี บอกวาพักโรงแรมใกล
สนามบินนี่มันสะดวกดี แลวก็คอยไปเที่ยวในเมือง ไปหาสมาคมอะไรตออะไรที่เคยติดตอ แกก็จากไป
ดวยความราเริง ไมไดกลุมใจวาตองนั่งรถเข็น ตาก็ไมเห็น แกก็ไมเปนทุกข แกก็นั่งมีใจอารมณแจมใน
หนาตามีเลือกมีฝาก นี่แสดงวาเขาไดใชปญญาแลว เปนเครื่องพิจารณาในสิ่งเหลานั้น ปลงตก พอใช
ปญญาแลวมันปลงตกไปมองเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พอมองเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เราก็สบาย
ใจ
ที่เรายังกลุมอยูนี่เพราะเรามองไมเห็น ไมเห็นวามันไมเที่ยงจริง มันเปนทุกขจริง มันเปนอัตตา
จริง ยังมองไมเห็น เมื่อมองไมเห็นก็อยางนั้นแหละ ยังไมปลง ปลงไมได เพราะยังไมเห็น มันตองเห็น
ดวยปญญา เมื่อเห็นดวยปญญาเราก็ปลงไดวางได ชีวิตก็ดีขึ้น
เราอยูในโลก ตองตอสูกับปญหาเรื่องอะไรรอยแปด เราก็ตองใชปญญามาปลอดโยนจิตใจ
นําเอามาพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ ตามเรื่องตามราว ถาเราพิจารณาเองไมไดเพราะไมมีความรูพอ เราก็
ตองมาปรึกษากับผูรู ขอคําแนะนํา ไดรับคําแนะนําแลวตองเอาไปใชเปนหลักในการวินิจฉัยพิจารณา
เรื่องนั้น ๆ เราก็จะพนจากความทุกขความเดือดรอนในชีวิตประจําวัน
วันนี้ก็เหมือนกัน ฝนตก ก็ใหนึกวาดีเหมือนกัน นึกวามันดีหลายอยางฝนตกนี่ ตนไมสดชื่นใบ
เขียว แลวก็ดี ไมตองรดน้ําถาแลงตองรดกันใหญ แลวหนานี้รดน้ําเปลืองไฟฟา ตองสูบน้ําขึ้นรดตนไม นี่
ไมตองรดหญาก็เขียว ดอกไมก็สดชื่น มองไปที่ไหนก็สบายตา ฝนตกมันดีอยางนี้ ถาวาฝนไมตกเราก็
ตองนึกดีอยางอื่นอีก คือในแงที่มันไมเปนทุกข คิดใหมันสบายไวมันก็ดี จิตใจจะไดไมวุนวาย นี่คิดอยาง
นี้

* จาก “เสียงปลุก” อันดับที่ ๒๓/๒๕๒๕
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เวลาใดเราตองนอนเจ็บไขไดปวย ก็อยาไปทุกขรอน อยาไปตกอกตกใจ แตควรจะนึกวามันก็ดี
เหมือนกัน ที่เราจะไดทําบทเรียนสําหรับชีวิตในชวงนี้ เพราะเวลาสบาย ๆ มันมักนึกไมคอยได
พระพุทธเจาทานสอนใหนึก ทั้งเราก็สวดมนตอยูเปนประจําถึงเรื่องแก เรื่องเจ็บ เรื่องตาย และ
เรื่องอะไร ๆ ไวเราก็ไมคอยนึก สบายแลวมันลืมไป มันนึกไมคอยออก แตพอไปนอนใหเขาพยาบาลนั่น
แหละ นับวาถึงเวลาแลวที่เราจะไดพิจารณารางกาย การพิจารณารางกายใหเห็นวามันไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตาอยางไรตามที่เคยสวดนั้น ชวยใหจิตใจสบาย ไมตองกระวนกระวายเดือดรอนกับความเจ็บ
ไขไดปวย ไมตองกระวนกระวายเดือดกับความไมเจ็บไมไข แตถาวาใจเราพลอยไมสบาย รางกายมัน
หนักลงไป เปนคนไขที่ใจไมดี หนักลงไปเรื่อย ๆ เขาจึงพูดวากําลังใจเปนเรื่องสําคัญ
กําลังใจนั้นมันอยูที่วา เราปลงนั่นเอง อยูที่เราเขาใจปลง เขาใจพิจารณา เราไมนึกไปวาเราเปน
คนเจ็บที่สุดในโลก บางคนรูสึกอยางนั้นจริง ๆ วา แหม! เจ็บที่สุดในโลก เอาอะไรมาวัดก็ไมรู นอนเจ็บ
อยูคนเดียวจะไปเปรียบไดอยางไร วาที่สุดในโลกมันเปรียบไมได วาไปอยางนั้นแหละ คือไปนึกใหมัน
ทอแท ออนอกออนใจไปเปลา ๆ
เราไปนึกเชนนั้นทําไม ใหมาเฝามองเฝาเพง พิจารณาไปวามันเจ็บตรงนั้น มันปวดตรงนี้ มันเปน
เรื่องธรรมดา เครื่องมันติดขัด ยังไมสะดวก ก็ตองเปนบาง นอนพิจารณาไปเพลิดเพลินไป แลวเราก็จะ
ไมเปนทุกขในทางใจ ใหมันปวยแตเพียงรางกาย อยาใหใจตองไปปวยดวย บางคนปวยหมดเลยทั้งหาย
ทั้งใจ พอปวยแลวก็ยิ้มไมออกเลย พูดอารมณขันก็ไมได อยางนี้มักหนักแหละ มันปวยหนักอยางนี้ หมอ
ที่รักษาก็วา กําลังใจคนไขแยมาก
ฉะนั้น เมื่อดี ๆ อยูเราตองเตรียมไว เผื่อวาวันหนึ่งมันจะเปนอยางนั้น เราจะไมตองเปนทุกขเปน
รอนกับเรื่องนั้นใหมันมากเกินไป ตองปลุกปลอบจรรโลงใจใหถูกแนวธรรม
การปลุกปลอบใจมันตองคิดไวลวงหนาเหมือนกับเราจะขึ้นชกมวย ตองซอมไวลวงหนา จะไป
ซอมเอาที่ขางเวทีจะเริ่มชกลมตรงนั้นมันไมทันหรอก พอขึ้นไปถึงเพื่อนก็น็อคไมทันถึงยกเลย เพราะเรา
ไมไดฝกไวกอน เรามันตองฝกตองซอม ความคิดก็ตองซอม สติปญญาก็ตองซอม ซอม ๆ นึก ๆ สมมติ
ไววาถาเราจะปวยจะทําอยางไร ถาเรานอนอยูบนเตียงเราจะคิดอยางไร เราจะนึกอยางไร ถึงคราวจะได
มีความสงบใจ ไมวุนวายเดือดรอน ตองคิดไวลวงหนาเตรียมตัวไว
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พระพุ ท ธเจ า สอนที่ ว า ไม ใ ห ป ระมาท ก็ ห มายความว า ให เ ตรี ย มกาย เตรี ย มใจ ต อ นรั บ
สถานการณ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ใดเราก็ ไ ม รู เพราะชี วิ ต มั น ไม เ ที่ ย ง มั น อาจจะเกิ ด อะไรขึ้ น เมื่ อ ใดก็ ไ ด
เพราะฉะนั้นเราจะตองเตรียมกายเตรียมใจ เตรียมเงินเตรียมทอง เตรียมขาวเตรียมของไวดว ย มันตอง
เตรียมพรอม คนไมประมาทตองเตรียมพรอม วาอะไรมันจะเปนอะไรตอไป จะตองเตรียมไว เวลาเกิด
เปนขึ้นมาก็ไมเดือดรอน ไมวุนวาย ไมสรางปญหา เพราะทุกอยางเปนไปตามแผน
มีบางคนซื้อหีบศพมาวางไวขางเตียงนอน และเตรียมไมฟนเอามากองไว ผาหอศพก็มีพรอม
วางไว เปนระเบียบเรียบรอย ใครมาเห็นก็วา ทําไมแชงตัวเองอยางนี้ หาวาแชงตัวเอง คนเรามันมองไป
อยางนั้น คือไมไดคิดวาที่ทําไวอยางนั้นเพื่อเตรียมตัวอยางมีแผน และเตือนตนวาใกลแลวที่จะยายไป
อยูบานเล็ก ๆ ใกลแลวที่จะขึ้นบนเชิงตะกอน แลวเขาจะเอาไฟเผาสรีระรางกายเปนการเตือนไมให
ประมาท เวลาอะไรมั น จะเกิ ด ก็ ไ ม กั ง วล ไม ห ว งใยแม จ ะเจ็ บ ป ว ยก็ ส ามารถนอนสบาย ๆ ไม
กระสับกระสาย ไมวิตกทุกขรอน ไมเหลือปญหาอะไรไวใหกังวลในเรื่องใด นี่คือการเตรียมพรอม
คนบางคนเมื่อแกชราแลว ทําพินัยกรรมไวเรียบรอย นี่คือการไมประมาท คนบางคนนึกหวาด
วาพินัยกรรมเหมือนกับแชงตัวเอง แชงไมแชงมันก็ตองตายวันยังค่ํา รางกายของคนเรานี้ไมตองแชง
เรื่องมันธรรมดา มันตายวันยังค่ํา การทําไวนั้นมันดี ดีอยางไร ลูกหลานจะไดไมตองทะเลาะกัน จะได
พอใจวาคุณพอคุณแมใหเราเทานี้ มันก็ไมเกิดเปนปญหาอะไร ไมตองไปขึ้นโรงขึ้นศาล ตองใหทนายมา
วาความ มันเรื่องอะไรที่เอาเงินไปเที่ยวแจกคนนั้นคนนี้ใหมันวุนวายไปเปลา ๆ แลวก็เปนการลดเกียรติ
ของตัวเอง พี่ ๆ นอง ๆ ถาเปนความกัน คนเขาก็โจษกันดังไปทั่ว เดี๋ยวนี้หนังสือพิมพชอบลงขาวใครฟอง
ใครแยงมรดก ลงขาวจั่วหนาเลย คนก็รู รูแลวถาสมมติวาเราจะไปเขาหุนเขาสวนกับใคร ทําการคาขาย
รวมวงไพบูลยกับใคร เขาก็ไมไวใจ เขาสงสัยอยูในใจ สงสัยวาในวงพี่ ๆ นอง ๆ ไมรักกันเลย เรามันคน
อื่นแท ๆ เขาจะซื่อตรงตอเราขนาดไหน จะรักเราขนาดไหน มันเสียหาย มันเสียเครดิตที่เราจะไปทํา
อะไร คนเขาไมไวใจ เพราะพี่นองคลานตามกันมาแท ๆ ยังพูดกันไมรูเรื่อง แลวเราถามีปญหาแลวจะพูด
รูเรื่องกันไดอยางไร เพราะไมใชมีสัมพันธทางสายโลหิต นี่มันเปนปญหา
เรื่องนี้สําคัญ คนที่มีสตางคเมื่อรูสึกวารางกายมันชํารุดทรุดโทรมลงแลว เขียนใสตูไว ฝากเขา
ไวก็ได ฝากสํานักงานทนายความใหชวยจัดการดวย เรื่องมันก็เรียบรอย ไมตองฟองรองขึ้นโรงขึ้นศาล
แลวก็ควรจะมีขอแมไววา ถาทุกคนไมมีความพอใจในพินัยกรรมนี้ แลวเกิดฟองรองยังโรงศาล
ขอใหผูจัดการมรดกยกทรัพยมรดกทั้งหมดใหแกสภากาชาดเลย ลูกหลายจะไมมีใครกลาฟองเลย มัน
กลัวเขาจะยกใหโรงพยาบาลหมด แลวมันจะฟองกันไดอยางไร มันตองเรียบรอย เพราะเราเขียนไว
อยางนั้น
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นี่เรียกวาผูใหญไมประมาท ไมประมาทเพราะจัดการทุกอยางเรียบรอย ไมยุงไมยาก นี่มันดี นี่
เราตองพิจารณาตัวไวมองดูสั งขารของตัวเอง วาเราอายุปูนนี้ แลว รางกายก็เป นอยางนี้แลว ตอง
เตรียมพรอม แลวไมประมาทในเรื่องอะไรตาง ๆ
คนที่ทํางานทําการก็เหมือนกัน ถารูสึกวาตัวแกขี้หลงขี้ลืม ควรผอนเลิกไดแลว พักผอนสบาย ๆ
หาความสุขทางใจตอนทายของชีวิต พักผอนเสียบาง แลวก็หัดคนอื่นใหทํางานแทนเราในขณะที่เรายังมี
ชีวิตอยู ทําเพียงเปนที่ปรึกษา ควบคุมดูแลเขา มีอะไรบกพรองจะไดสอนไดเตือนเขา ถาเราทําเองเสีย
จนกระทั่งหมดลมหายใจ ลูกเราทํางานไมเปน ที่นี้มันก็ยุงอีก เหมือนกับตั้งตนใหม เราตองฝกสอนเขาไว
ทํางาน ลูกก็ทํางานเปนทุกคน อยางนี้เรียกวาฉลาด
ทั้งหมดนี้ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับวา รูเรื่องรางกาย พิจารณาวามันไมเที่ยง มันเปนทุกข มันเปน
อนัตตา และเราก็ไดพยายามที่จะใชปญญาในเรื่องนี้ใหตรงกับที่สวดมนตทุกวัน ชีวิตก็จะไมยุงยาก ไม
เสียหาย แมเราจะอยูในโลก ก็เรียกวาอยูอยางสดชื่น เพราะเรามองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เปนจริง
ไมไปเที่ยวยึดมั่นถือมั่นในเรื่องใด
มีเงินมีทองอยาใหเปนทุกขเพราะเงินเพราะทอง มีลูกมีหลานอยาใหเปนทุกขเพราะลูกเพราะ
หลาน เราตองรูจักใชเงิน รูจักอยูกับลูกกับหลาน รูจักเกี่ยวของกับคนนั้นคนนี้ดวยปญญาเราก็ไมมีความ
ทุกข ไมมีความเดือดรอนใจ นี่เปนหลักที่พระพุทธเจาทานแนะแนวไว เราพึงเอามาใชในชีวิตประจําวันได
แลวเราจะเห็นผลดวยตัวของเราเอง วาเมื่อเราไดใชธรรมะแลว จิตใจสงบอยางไร เปนสุขอยางไร รูเทา
ทันตอสรรพสิ่งทั้งหลายอยางไร รูไดเอง ผลนั้นปรากฏแกผูปฏิบัติ เปน “สันทิฏฐิโก ผูสึกษาและปฏิบัติ
พึงรูไดดวยตนเอง” ตรงตามบทที่เราสวดจริง ๆ

* จาก “เสียงปลุก” อันดับที่ ๒๔/๒๕๒๕
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... ยิง่ ให ยิ่งได ...
......ในทางพระศาสนา ทานสอนวาใหเราอยูเพื่อทําใหคนอื่นสบาย มีอะไรที่เราจะชวยใหคนอื่น
สบายใจไดเราควรจะทํา เพราะการชวยใหคนอื่นสบายนั้น ก็คือการชวยตัวของเราใหสบายไปดวยในตัว
มันอาศัยกันอยูอยางนี้ เพราะฉะนั้น คนบางคนจึงชอบบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกผูอื่น เทาที่เขา
สามารถจะชวยได
ที่เบตงมีเถาแกคนหนึ่ง เขาเรียกกันวา “เถาแกลิ้ม” แกเหมือนกับพระเวสสันดรของเบตง ตื่น
เชามานั่งหนาบาน ใครผานมาก็เรียกมาแจกสตางค คนละ 5 บาท คนละ 10 บาท ถาแวะไปนั่งกิน
กาแฟที่รานไหนคนที่ไปนั่งกินอยูกอนก็สบายใจ เถาแกลิ้มแกจายหมด กาแฟที่ใครไปกินกี่คนพรอมกับ
แกนี่แกจายหมด แกอยูอยางนั้นตลอดเวลา เอื้อเฟอเผื่อแผแกคนทั่วไป แกมีสวนยาง มีทรัพยสมบัติ
แตวาไมมีใครรังแก ขจก.ก็ไมรังแก พูโลก็ไมรังแกเถาแกคนนี้ สวนของแกไมถูกบีบคั้น ไมถูกทําอันตราย
อะไรเปนเครื่องปองกันไว....ก็น้ําใจที่มีความดีงามเอื้อเฟอเผื่อแผ แกหวานไวเรื่อย คนทั้งหลายก็ชมเชย
วาเปนคนดี
คนเรานี้ ถ า เป น คนดี แ ล ว ไม มี ค นเบี ย ดเบี ย น แต ถ า ชั่ ว แล ว แม ไ ม มี ค นเบี ย ดเบี ย น ตั ว ก็
เบียดเบียนตัวเอง สรางความทุกขใหแกตัวเองอยูตลอดเวลา เวลานี้เถาแกนั่นยังอยูหรือเปลาก็ไมทราบ
มันหลายปแลว แกเปนคนมีปกติเปนอยางนั้น ถาเราไปคุยกับแกนี่ ดูหนาตาแกผองใส ใจดีใจงาม ไม
เคยพูดเรื่องรายของใคร ไมวิพากษวิจารณใครในทางเสียหาย แตพูดเรื่องดีทั้งนั้น นายอําเภอคนนี้ดี ผู
กํากับคนนี้ก็ดี ดีทุกคน ขาราชการที่อยูเบตงนี่เถาลิ้มแกวาดีทุกคนแหละ แตวาคนอื่นอาจจะวาไมดีก็ได
แตแกวาดีทั้งนั้นใครมา แกวาดีทั้งนั้นไมมีเสีย แกมองคนในแงดี พูดแตเรื่องดี แกก็มีแตความสบายใจ
เชา ๆ แกตองออกมานั่งหนาบานทุกวัน ใครผานไปผานมาก็เรียกมา “ไปไหน ไปตลาดหรือ เอา
สตางคไปซื้อของ” แจกให 3 บาท 2 บาท แกก็แจกของแกเรื่อย ๆ ไป แกให

ยิ่งให แกก็ยงิ่ ได คือไดความนิยมชมชอบ ไดความสุขใจ........

* จากปาฐกถาธรรม วันอาทิตยที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๖
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... โอน ออน ผอน ตาม ...
.....ในสมัยเด็ก ๆ อานหนังสือแบบเรียนเร็วเลมหนึ่ง มันมีเรื่องสอนใจ.....เฟองกับแฟงสองพี่
นอง บานอยูใกลปา วันหนึ่งสองพี่นองชวนกันเที่ยวปา เมื่อไปเที่ยวไดพักหนึ่งก็เกิดลมฝนตกลงมาหนัก
เฟองพี่ชายก็จูงนองชายไปแอบอยูที่หนาผา ซึ่งมีหินชะโงกออกมา มั่นคงดี ฝนก็ไมเปยก นองกลัวตัวสั่น
เพราะเห็นลมแรง พายุแรง ก็มีความกลัว
พี่ชายก็ปลอบโยนนองวา “นองไมตองกลัว อันนี้มันเปนปรากฏการณของธรรมชาติ และถาฝน
ตกแรงลมแรงอยางนี้ ไมเทาใดมันก็หยุด เมื่อหยุดแลวเราก็กลับบานได ไมตองเดือดรอนอะไร” นั่งพัก
กันอยูในที่นั้นตอไปไมเทาใดฝนก็สรางซา พอฝนซาแลวก็เดินกลับบาน เวลาเดินกลับบาน เจาพี่เห็นวา
ควรจะสอนนองไดก็เลยสอนนองวา “นองดูสิ ตนไมใหญ เชน ไมยาง ไมกราง ไมมะคา ไมตะเคียน ไม
เต็ง ไมรัง พวกไมเนื้อแข็ง ลมพัดมันแข็ง มันยืนสูลม พอยืนสูลม ลมมันแรงมากสูไมไหว ลมเอารากขึ้น
เลย เรียกวาลมกันเปนแถวเลยทีเดียว แตวาพวกพงออกอแขม หญาที่เขาเอามาทําไมกวาด พวกนั้นละ
พอลมมามันออนลูไปตามลมสายลม พอลมสงบแลวมันก็ตั้งตัวตรงตอไป ยืนยิ้มตอไป”
อันนี้มันเปนบทเรียนสอนนองวา ไอของที่แข็งนี่ไมดี กระดางนี่ไมดี ดื้อไมดี ดันไปคนเดียวก็ไมดี
ดังนั้น มันอยูที่รูจักออนนอม รูจักถอมตน เวลาใดควรออนก็ออน อยาไปแข็งไวโอน ออน ผอน ตาม
โอน คือยายตัวจากชั่วไปดีได โอนยายไป เราเคยชั่วโอนไปหาความดีเสียได ไมตองทําชั่วตอไป
นี่เรียกวาโอน โอนไปแลวเราก็ตองออนตามสิ่งแวดลอม อยาไปยืนแข็งอยู อยาไปวางโตอยู อยานึกวากู
เกงอยูตลอดเวลา เราอยูในโลกนี่อยาเกงคนเดียว ใหคนอื่นเกงบาง ผลัดกันเกง แลวมีเรื่องอะไรบาง
คราวมันก็ตองออนไปบาง อยาไปแข็งตึงตังอยูตลอดเวลา ผอนตามไป โดยเชือกไป ใหมันไปกอนจนสุด
เชือก แลวคอย ๆ ดึงกลับมาจะดีกวา เขาเรียกวา โอน ออน ผอน ตาม ตามสิ่งที่ควรจะตามไป เรื่องมัน
ก็จะไมเสียหาย คนเรามันตองรูจักผอนผัน สั้นยาวแลวดี แตไมรูจักผอนไมรูจักสั้นไมรูจักยาว ใชอัน
เดียวตลอดเวลา มันก็ไมได มีลูกไมลูกเดียว คือวาแข็งตลอดเวลา มันก็ไมได ตองดูกาลเทศะ ดูบุคคล
ดูเหตุการณที่เกิดขึ้นวาอะไรเกิดขึ้น ก็ตองเปลี่ยนแปลงไปไดตามยุคตามสมัย......

* จากปาฐกถาธรรม วันอาทิตยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๒๖
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... ผูช นะ ...
.....เราทัง้ หลายที่ไดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดเวลา 3 เดือน ในฤดูกาลเขาพรรษา ตั้งใจที่จะ
“ละ” อะไร ก็ละไดแลว ตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งใด ก็ไดประพฤตปฏิบัติในสิ่งนั้นอยูแลว เมื่อถึงวัน
ออกพรรษา เราก็อยาออกจากสิ่งนัน้ อยาออกจากความดี อยาหนีออกไปจากพระ แตตองอยูกับความ
ดีตอไป พระพุทธเจาทานสอนวา
“ชิตญ
ั จะ รักเข อะนิเวสะโน สิยา”
เมื่อชนะแลว ใหรักษาความชนะนั้นไว

เราชนะสิ่งใดแลว พึงรักษาความชนะนั้นไว ชนะความชั่วดวยกําลังใจที่ประกอบดวยธรรมะได
แลว เราก็ไมควรจะกลับไปแพสิ่งนั้นอีกตอไป เพราะวาคนเรามีอยูไมใชนอย ที่เมื่อชนะแลวก็กลับไปแพ
อีก แพอีกนี่แพหนักมาก เชน คนเลิกสูบบุหรี่ไดแลวกลับไปสูบอีก ก็สูบกันใหญเลยทีเดียว ไมสามารถ
เอาชนะมันไดอีกตอไป คนเคยเลิกดื่มเปลาแลวชั่วระยะหนึ่ง แลวตอมาก็กลับไปดื่มอีกก็กลับพายแพสิ่ง
นั้นตอไป ไมสามารถจะเอาชนะ คนเลิกเลนการพนันแลว ไปเยี่ยมบอน เพื่อนฝูงชักชวนใหเลนการพนัน
อีก ก็เลยเลนการพนัน แพหนักเขาไป สิ่งใดที่เปนเรื่องไมดี ถาเราเอาชนะมันไดแลว เราก็ตองชนะมัน
ตลอดไป แข็งใจไว บังคับตัวเองไว อดทนไว เสียสละสิ่งนั้นออกไปจากจิตใจ ไมเอามาไวในใจของเรา
ตอไป เราจะไดรับชัยชนะอยางถาวร
พระพุทธศาสนาของเรานั้น สรรเสริญความชนะ ไมสรรเสริญความพายแพ พระพุทธเจาไดพระ
นามหนึ่งวา “ชินะพุทธะ” หรือ “ชินะมาโร” ชินะพุทธะ แปลวา พระพุทธเจาผูชนะ, ชินะมาโร แปลวา
พระพุทธเจาผูชนะมาร ไมพายแพแกพญามารตอไป พระองคไดตอสูกับมารที่ใตตนโพธิ์ เอาชนะมาร
ทั้งหลายไดแลว ก็ไมกลับแพอีกตลอดพระชนมชีพ เปนผูชนะอยางมั่นคงถาวร เราจึงเรียกวา “ชินะ
พุทธะ” พระพุทธ ผูชนะมารทั้งหลายทั้งปวงได
เราเปนศิษยของพระพุทธเจา ก็ตองทําตนใหเปนผูชนะ อยาทําตนใหเปนผูพายแพแกสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง สิ่งใดที่ไมดี ไมถูกตองเคยเกิด เคยมีขึ้นในใจเรา เราก็ตอสูกับมันดวยสติ ดวยปญญา เราชนะมันได
หยุดได ยั้งไดแลว ถาเรากลับไปแพมันอีกก็จะแพเปนการใหญ เอาตัวไมรอด......
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