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โลกธรรม ๘ ประการ  
โลกธรรม ๘ ประการน้ีเปนเรื่องสําคัญมากที่สุดในชีวิตเรา บุคคลที่ไมเคยคบกับ
สัตบุรุษ ไมเคยฟงธรรมจากสัตบุรุษ ไมเคยเอาธรรมจากสตับุรุษมาใครครวญ ครั้น
ถูกโลกมันกระทาํดวยโลกธรรมทั้ง ๘ ก็จะมีจิตใจออนไหว    ขอสําคัญของโลก
ธรรม ๘ ก็คือ ความนอยใจ เสียใจ พอใจ ดีใจ หรือใชภาษางายๆวา บคุคลที่ไม
มั่นคงตอโลก ไมรูจักธรรม เกดิมีภาวะอยางหน่ึงที่เรียกวา ความหวั่นไหวที่สามารถ
แปรรูปออกมาเปนเรื่องของสภาพจิตใจทีท่ําใหจิตใจเราฟูๆ แฟบๆ  
 คนเราที่อาศัยอยูบนโลกนี้จะมีสักกี่คน ที่รูจักพจิารณาถึงการกระทาํที่โลกมัน
ทํากับเรา หรอืที่เรียกวา โลกธรรม ๘ กันบาง  คิดวาคงทําตัววางทาเปนชาวพทุธไป
อยางน้ันเอง แถมยังต้ังคําถามแกมบังคับใหพระเปนผูเฉลยเสียดวย  
 โลกธรรม : ธรรมที่มีประจําโลก  
โลกธรรม หมายถึง ธรรมที่มีประจําโลก เปนสิง่ที่เปนธรรมดาของโลก  
ธรรมที่ครอบงําสัตวโลก และสตัวโลกก็เปนไปตามมนั มี ๘ อยาง  
๑.มีลาภ   ๒.เสื่อมลาภ 
๓.มียศ   ๔.เสื่อมยศ 
๕.สรรเสริญ  ๖.นินทา 
๗.สุข   ๘.ทุกข 
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ชีวิตกับโลกธรรม 

โลกธรรมทั้ง ๘ ประการ คือ การได การเสีย หรือ บวกกับลบ   ซึ่งเปน
เพียงมายา ปรากฎชั่วคราว ตามเหตุและปจจัยปรุงแตงขึ้น  โลกธรรมทั้ง ๘ ประการ
จะไมมีโอกาสมาย่ํายีเราไดเลย ถาเรารูจักพิจารณาไวใหขึ้นใจวา สรรพสิง่ทัง้หลายใน
โลกนี้ วนเวียนอยูอยางนั้น เปนทักษะหรือส ีฉะนั้น เมื่อเกิดเรื่องได เรื่องเสยี 
ใหนงึทันทีวา....ไมมี...แลวมา....มี   ก็จะไมหวัน่ไหว 
 เดี๋ยวน้ีคนเราต้ังสติไมทัน  พอเสยี...ก็โวยวาย  พอได....ก็กระโดดโลดเตน  
ชีวิตมนุษยเราก็เปนอยางน้ี 
อารมณของคนกับโลกธรรมที่มากระทบ 
 การมีลาภ ไดยศ รับคําสรรเสรญิ รับความสุข จะสรางความถกูใจ และ
ความชอบใจแกผูรับ  
 การไมมีลาภ เส่ือมลาภ  การไมมียศ เส่ือมยศ   การถูกนินทา  การไดรับ
ความทุกข ยอมสรางความไมชอบใจแกผูรับ 
 
ยินดี ยนิราย 
ทั้งสองประการนี้คือ 
อารมณที่ชอบใจ และอารมณไมชอบใจ 

สาเหตุที่ทําใหเปนคนใจนอย หรอืนอยใจอยูเสมอ มาจาก ความยึดถือ ความ
อยาก คือ ต้ังความอยากไวมาก เมื่อไมไดตามนั้นก็เกิดนอยเนื้อต่ําใจ ฉะน้ัน อยาไป
ต้ังความหวังวา ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้ จะตองตอบสนองความอยากของเราเสมอไป 
แลวจะไมมคีําวาผิดหวัง เกิดอาการนอยเนื้อต่ําใจ  หรือพูดสั้นๆวา จะไมถูกโลกธรรม
ย่ํายี  จําไววา ....ยินดีเทากับถูกตบซาย   ยินรายเทากับถูกตบขวา  ชีวิตมนุษยจึง
ถูกตบซายตบขวาอยูตลอดเวลา  
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ถูกโลกย่ํายี เพราะความยึดมั่นถือมั่น 

ความโงเขลาของมนุษย ที่ไมเคยรู ไมเคยศึกษาโทษของการยึดมั่นในตัวตน 
ชอบตั้งความหวงัไวอยางมากมาย ครั้นไมไดดังหวัง หรือไดพบส่ิงที่ไมชอบใจ จะเอะอะ
โวยวาย ตอวาตอขาน โยนความผิดไปใหโลควาสนา  บางคนถงึกับเพอคลั่งตางๆ
นาๆ  ตรงจุดนี้แหละทีท่ําใหตัวกู ตัวเรา ถูกโลกมันย่ําย ี
 ความจริง โลกมันอยูเฉยๆ มหีนาที่หมุนรอบดวงอาทิตย มันก็แทบจะไปหา
เวลาวางเพื่อมาหาเรื่องกับมนุษยไมคอยจะได  แตคนเราตางหาก ที่ชอบยึดถือตัวกู 
ของกู วิ่งไปใหโลกมันชน มันกระแทกกระทาํเอา ชอบเกิดความรูสึกเปนกูทุกท ี ตัวกูก็
เพาะเชื้อมาจากความอยาก ซึ่งจะตองใหมันสมอยาก เมื่อกูไมสมอยาก กูก็นอยใจ  
หวั่นไหวตอโลกธรรม ๘ กันอยูอนางน้ี นับวาเปนผลรายตอการดํารงชวีิต 
 
โลกธรรมที่กระทบคือบทเรียนของชีวิต  

อารมณที่ชอบใจ และอารมณทีไ่มชอบใจ เกิดขึน้ตามปจจัยของมันเอง และ
มันก็ตองทํางานตามหนาทีข่องมัน ถาขาดไปสตัวโลกจะโงมากขึ้น เพราะไมมีปญหา
ชีวิตไวใหมนุษยไดศึกษากัน  

ฉะน้ัน เมื่อเกิดอารมณตางๆดงักลาว จงคิดวา เรากําลังศึกษาบทเรียน
แหงชีวิต อยาไปคลอยตาม หรอืยั่วมันเลน ใหทําความเขาใจและเตือนสติอยูเสมอวา 
น่ันคือสิ่งที่เปนอันตรายทีม่นุษยควรตองศึกษาใหเกิดปญญา อยางหลงระเริงหรือ
หวาดกลัวจนทาํอะไรไมถูก หากเรานําปญหาทีท่าํใหเราตองกระทบโลกธรรม ๘ มา
ศึกษา เราจะรูวา ปญญาไดเกิดขึ้นกับเราแลว เสมือนเปนเกราะปองกันไมใหโลกใบนี้
มาย่ํายีกับเราได 
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เมื่อเกิดปญหา ปญญาจักบังเกิด 

สุโข ปฺญาปฏิลาโภ.....ภาษาชาวบานหมายถึง ปญญาที่เกิดขึ้นดวยการ
ฟง การคิด และการฝกอยูเสมอ ผูมปีญญาสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยาง
ถูกตอง เพราะปญญาเปนเคร่ืองฉายแสงใหเห็นแจงอํานวยประโยชนในการดําเนิน
ชีวิตใหเจริญรุงเรืองได เมื่อเกิดปญญา จะทําใหจิตบริสุทธิ์ สะอาด สวาง สงบ เกิด
ความสุขที่เรียกวา นิพพาน 
 เมื่อรูเชนน้ีแลว จงยิ้มรับกับความไมชอบใจใหได และไมหลงระเรงิกับ
ความชอบใจทีไ่ดรับ เพราะสรรพสิ่งในโลกนี้มนัเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา มสุีข มี
ทุกขได วันน้ีเราชอบใจ...พรุงน้ีเราอาจไมชอบไดก็เชนกัน 
 
อารมณที่มากระทบนั้น เปนของธรรมดา 

ส่ิงที่เรารัก  เราชอบใจ มักจะทําอันตรายยิ่งกวาส่ิงที่เราเกลียด  ส่ิงใดที่เรา
หลงใหล....ยากที่จะบังคับ   พอสิ่งที่เราชอบแลวมาสรางความไมชอบใจภายหลัง เรา
จะเสียใจ นอยใจ  บางคนถึงกับแคนเคืองมากจนไมสามารถลืมได  เพราะเคยฝงใจ
ชอบมากอน แตส่ิงที่เราไมชอบ เมื่อมีเหตุมากระทบอารมณ ไมนาน เราก็จะลืม  และ
สูญหายไปจากใจ 
 หากเราบังคับใจตัวเองไมได ไมใหคลอยตามโลกธรรม ๘ ได คอืไมคิดวา น่ี
คือตัวเรา ตัวกู หรือของเรา ของกู ใหคดิวาปญหาตางๆน้ัน เปนความสับสน 
หมุนเวียนของธรรมชาติ แลวจะมคีวามรูสึกวา อารมณชอบหรือไมชอบนั้น เปนของ
ธรรมดา  เปนความเคยชินที่เราตองพบอยูทุกวนัชนชาชิน ไมเกิดความหวั่นไหวเลย  
 
สัญชาตญาณของมนษุยที่ไมเคยเปลีย่น 
การมีสตทิี่จะหลีกเลี่ยงอารมณ หมายถึง ความชาญฉลาด   
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การรับเอาอารมณพอใจหรือไมพอใจ เปนสัญชาตญาณมนุษยมาชานาน จน
เปนสันดาน   การแกสันดานไมใชของงาย ใครเลี่ยงไดเปนคนฉลาด เชน เหน็เศษ
แกวแตก เราจะไมเอ้ือมมือไปจับ เพราะคมแกวจะบาดมือ แตถาเราจําเปนตองเก็บ
เพื่อใหสะอาด เราตองมวีิธีอยางชาญฉลาดที่จะเก็บเศษแกวนัน้ไมใหมนัตํามือเราได 
 หรือเหตุการณบางอยาง ที่สรางความเจ็บปวดใหแกเราในอดีต ตองระวังให
ดี อยาใหความรอนของไฟมาลวกเราได  ถาเรารูจักเอาความฉลาดจับไฟน้ันมา แลว
บังคับใหทําประโยชนไดตามความตองการ หรือจะพูดอีกนัยหนึง่คือ รูจักหักหอกให
เปนดอกไมเสียบาง โลกนี้จะกระทาํย่าํยีกับเราไดไฉน 
 
ไดลาภ เสื่อมลาภ 

มีคนเราลือกันวา พระพยอมรวยเปนสิบๆลาน จากการขายเทป ทําไมไมดู
ขางกลองเทปบางวา ใครเปนผูจัดจําหนาย มฉีบับไหน ตลับไหนที่พระพยอมจําหนาย
เอง พอคาเขาไปอัดขายเอง.. 
 อาตมายังไมเคยมาน่ังนอยอกนอยใจประการใด ทั้งยังไมเคยคดิสักนิดวา ..
แหม! ..กูพูดแทบตาย ไมไดเลย  ขืนคิดอยางน้ีไมตองทาํอะไร  สําหรับคนที่ชอบ
หวั่นไหว คงคิดเสียดาย เจ็บแคน ที่รายไดน้ีควรจะเปนของเราฝายเดยีว แตพลาดทา
โดนคนอื่นชิงไป   เราตองนึกวา..... 
ดีแลว ที่การกระทําของเราเปนประโยชนตอผูอ่ืน 
ตนหญานอยๆ ยังใหออกซิเจนแกโลก 
ดอกไมนอยๆ ยงัใหความเพลินตาแกมนุษย 
ผีเส้ือ นก กา ยงัใหความสบายตาแกมนุษย 
เหมือนตัวเรา...ที่เกิดมายังใหความสบายใจแกพอคา ..ถาเราคิดอยางน้ีจะไมนอยใจ 
เพราะเราไมไดต้ังความหวังไว ที่มันเกิดความนอยใจเพราะ เรากาํลังประสบกับโลก
ธรรม 
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 เมื่อตอนไปอเมรกิา เวลาโยนอาหารไปใหปลาที่มีปากเล็กๆ อาตมาจะโยน
เปนชิ้นเล็กๆ เจาปลัวเล็กมันก็พอใจ ดูดปากจุบๆ แตเจาพวกปลากระโหทีม่ีปากกวาง
ใหญ มันจะอาปากกวางเชียว แตไดอาหารชิ้นเล็กๆ พวกมันแสนรู พอมันไดนอย  มัน
จะขึ้นมาลอยตัวสายหัว แสดงอาการนอยใจ เพราะปากมันใหญ มันจึงต้ังความอยาก
ไวใหญ 
 แบบนี้เราตองไมโอนเอียง หวัน่ไหว ตองนึกไววา ขอใหเขาไดกันไปเถิด 
เหลือจากนั้นจึงเปนของเรา ไมตองไปแยงยื้อใหเหน็ดเหน่ือย ขืนไปเหน็ดเหน่ือยในการ
แยง ในการต้ังความหวังไว พอไมได...เอาละ เหน่ือยออน หมดแรง หมดกาํลังใจ เกิด
อาการทอแททันท ี
 ชาวสวน เคาปลูกทุเรียนเขาไมหวงดอก เขาจะหวงแตตน ถาตนไหนมีดอก
มาก ก็ตองสอยทิ้ง เพื่อรักษาตนไวกอน แตคนเดี๋ยวนี้บาดอกกนั พอมคีนเสนอดอกให
รอยละ ๑๐ รอยละ ๒๐ ทุมตนทุนเปดบัญชีใหกู เพื่อหวังดอกเบี้ยงามๆ เลยตาย
หมดทั้งดอกทั้งตน คนปลูกเองก็พลอยจะตายตามไปดวย ผลของการตั้งความหวังสูง
เกินไป คิดจะรบัดอกเบี้ยงามๆ พอเหีย่วเฉา ทั้งตนทั้งดอก จึงเกิดการอกัเสบใน
อารมณเพราะถูกโลกธรรมทักทายจนทรุด คิดจะรับลาภกอนโต พอเกิดลาภลอยตาม
ลมเทาน้ันถึงกับคลุมคล่ังไปเลย 
ฉะนั้น โลกธรรมในขอไดลาภ เสื่อมลาภนี ้ ขอใหตระหนกัไววา อยาไปหลงไหล 
เดี๋ยวจะหาวาไมเตือน หากโลกมันกระทําย่ํายีเอา จะเศรา จะไมมีใคร เขาจะรูใจตัวเรา
ไดดีเทาตัวเอง  เมื่อรูตัววาโลกธรรมกําลังสะกดิ ใหรีบนึก รีบคิด ตัง้สติทันท ี 
 
ไดยศเสื่อมยศ 

พอใกลเดือนที่จะมีการปรับขึ้นเงินเดือน หรือเลื่อนตําแหนง พวกขาราชการ 
รัฐวิสาหกิจ เริม่คันเน้ือคันตัว กระสับกระสาย รุมรอน ระวังใหดีเถิด อยาใหโลกธรรม
มันกระทบได พวกทีม่ีจิตใจหวั่นไหว ผูกใจอยูกบัยศ กับตําแหนง ตะเกิดมาเพื่อสองขั้น
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เทาน้ันหรือ บางคนโดนโลกมันกระทาํเสียย่ําแยจนไขขึ้น พอรูวาถูกยาย ไมไดซี ไมได
ขั้น ..ผิดหวัง 
 พันโทคนหนึ่งผดิหวังที่ไมไดเล่ือนขั้น กินเหลาจนเมามายจนไดที่ ตกลงไป
ตายในทอขางถนน จนเปนขาวหนาหน่ึง นาอนาถใจนัก... 
 การไดขั้น ไดยศ ไดซี ไดสวัสดิการ เปนฝายไดทีท่ําใหผูรับสุขใจ อิ่มเอิบ บาง
รายจะหลงระเรงิลืมตัวกับยศตําแหนง มองเห็นคนไมใชคนเสียแลว สวนพวกที่พลาด
หวัง จะหดหู จิตใจเศราหมอง ที่จริงการไมไดยศถาบรรดาศกัดิ์ ไมควรจะคดิวาเปน
การเสีย เพราะมันไมไดถูกลดหรือตัดเงินเดือน 
 ฉะน้ัน โลกธรรมประเภทนี้ เกดิขึ้นแลวย่าํยีบคุคลที่ไมฉลาด ใหมีอาการนอย
เน้ือต่ําใจ เมื่อประสบกับความเส่ือมยศ ยศไมขึ้น ตําแหนงไมขึ้น ความจริงแมยศไม
เล่ือน ตําแหนงไมเล่ือน ไมไดหมายความวาผูน้ันจะขาดทุนเลย เงินเดือนยังรับอยู
เหมือนเดิม  แตทําไมตองไปคิดหวังเชนน้ัน 
 บางคนประชดเจานาย ทําตัวเกเร สารพดัที่จะสรางความปนปวนใหกับ
สถาบัน แทนที่จะทาํตัวใหดขีึ้น กลับชั่วหนักขึ้น พอความดีเส่ือม บรรดา
ยศถาบรรดาศักดิ์ที่นาจะตามมาภายหลังก็เส่ือมไปดวย เลยทั้งเส่ือมทั้งทรุดครบชุด
ทีเดียว 
 
สรรเสริญ นินทา 
อาตมาทํางานมาต้ังนาน ยังไมไดเปนพระครูเลย แตก็สบายใจ ไมตองมาคอยนั่งรักษา
พัดใหมันลําบากใจ ไมไดเปนพระครู แตไดไปสอนครูหลายๆคน 
 มีครูหลายคนไดมาบนใหฟงเสมอวา เวลาไปอบรม บรรยายใหพวกนักเรียน
ฟง เด็กจะไมยอมฟง เด็กสมยันี้ไมใชเลนนะ รายนาดูเลย แตความฉลาดกไ็มใชยอย 
ขอใหมีคนนําดีๆ เถอะ 
 อาตมาเคยไปบรรยายที่โรงเรียนแหงหน่ึง เปนโรงเรียนทีม่ีนักเรียนแกน ๆ 
เฮี้ยวๆ ถึงขนาดมีการประทวงขับไลอาจารยใหญ  เชื่อไหมวา พออาตมาลงไปจากรถ
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ก็เจอดีเลย พวกเขาตอนรับดวยเสียโห ประสานดวยคาํพูดวา “ใครโวย ที่จะมาเทศน
ใหกูฟง...” นึกตอบในใจวา “กูเองละ ถึงจะชือ่ยอม กูก็ไมยอมหรอก”  
 น่ีพระก็โดนโลกธรรมกระทบดวย แตเราไหวทนักวา นึกในใจวา เสร็จแน 
คราวน้ีคงเทศนไมได เลยตองเรียกครูมานัดแนะวา ...วันน้ีอาตมาจะไมเขาขางครูนะ..
ขอใหอาจารยเตรียมใจรับโลกธรรมไวบาง  เพราะวันน้ีเราจะไมสรรเสริญอาจารยแลว   
ผลปรากฎวาวันน้ันสามารถพูดไดถึงสองชั่วโมง เพราะเราพูดเขาขางเด็กแลวแทรกคาํ
สอนไปดวย 
 อาตมาเริ่มตนวา..หลวงพี่เปนคนหัวรุนแรง สไตลแนวเดียวกับพวกเธอ  เธอ
ดูสิเขายังต้ังฉายาวาพระแหวกแนว  ถาอยางน้ันเรามาเปนแนวเดียวกันดีกวา 
 พออาตมาไดโอกาสเลยแซวไปวา  เราเสียดายความคิดอานของพวกเธอที่
ซื้อบื้อ จะประทวงทั้งทีก็ประทวงในวันหยุดราชการแลวไปเยวๆกับตึกกับปูน...พอพูด
ถึงตอนนี้พวกเด็กเริ่มรูสึกตัว  อาตมาก็ตอไปทันทีวา พวกเธอมันบา พวก
หนังสือพิมพเขามาถายรูปทําขาว ยังแหวกหนามาใหติดลงหนาหนังสือพิมพอกี พวก
เธอมันโง ไมรูหรือวายื่นหนามาใหอนาคตมันมดืมน เพราะพวกหางรานบรษิทัเขาจะ
อานขาว พอพวกเธอไปสมคัรงาน เขาก็รูวาอายหนาน้ีแหละ...กูไมรับหรอกเพราะไมรู
วากูจะโดนสไตรคเมื่อไร เห็นไหมวาจะตกงานไมรูตัว  คราวน้ีจะทาํอยางไร หมด
อนาคตไปเลย...... 
 สรุปทาย อาตมาเห็นพวกเด็กชักจะโอนเอยีงเห็นดีเห็นชอบวาส่ิงใดควร
หรือไมควรทาํ จึงสามารถแนะนําส่ิงดีๆแกพวกเขาได  ถาเราเริ่มหวั่นไหวเสียตอนแรก
ที่ไดรับการโหเปาจากพวกเด็ก ไมรูจักตั้งสติ หาทางแกไข วันน้ันอาตมาคงเทศนไมได 
 มีอยูวันหน่ึง อาตมาไปบรรยายธรรม มีภาพประกอบดวย พอบรรยายไปสัก
พักก็หยุดแลววางภาพไว พรอมทั้งพูดธรรมะตอไป เดี๋ยวเดยีวเทาน้ัน มีเด็กสองคน 
อายุประมาณ ๕-๖ ขวบ ลุกขึ้นพูดวา “พระ  พระ  อยาพูดธรรมะมาก มันเซ็งระเบิด
รูไหม…”   แหมเราเปนพระขนาดนี้ เด็กยงักลาประทวงได ถาไมมีธรรมะอยูในใจ 
อาตมาคงไมเทศนแน 
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 เชื่อไหมวาบางทไีปเทศนใหพวกขี้เมา เขาไมพอใจถึงขนาดแยงไมคไปจากมือ
เลย...ทานเทศนนานแลว ใหผมเทศนบาง....น่ีแหละ ฤทธิ์คนเมา 
 อาตมาอยูกับเณรเล็กๆ ซนจะตายไป แตไมไดตั้งความหวังวาจะใหโยม
ของเณรเขามาสรรเสริญเยนิยอวา เราเกงทีอ่บรมเลี้ยงดูเณรได เขาเอามาฝากให
อบรม เราจะทาํหนาที่ของเราใหดีทีสุ่ด สวนเขาจะดีหรือเลวก็เปนเรื่องของเรา คิด
อยางนี้ทุกสิง่ทกุอยางจะหมดปญหาโดยอัตโนมัต ิไมมีคําวา ปมเดน ปมดอย 
 ผูชายคนหนึ่งตัวใหญ ขับรถมาพรอมกับภรรยาตลอดเวลาที่อาตมาน่ังรถมา
ดวย ไดยินภรรยาเขาดาสามีไมหยุดปาก จาํไดวามีอยูคําหน่ึงทีท่ําใหสามีเสียอกเสียใจ
อยางมาก คือ อายตัวใหญ สมองลีบ  อาตมาเขาใจความรูสึกของสามีดีวา เขาอยาก
ใหภรรยาสรรเสริญเขาบาง มพีระมาดวยคงอยากจะอวดกับพระวามีภรรยาด ี โลภ
ธรรมไดทาํกับเขาเสียเงียบงันเลย 
 เชนเดียวกับผูหญิงคนหน่ึง ซือ้เสื้อใหสามีเปนของขวัญวันเกดิ นึกในใจวา
สามีคงจะหอมขอบใจใหชื่นใจบาง  แตเธอตองผิดหวัง เพราะสามีสวมเส้ือไดก็โดดขึ้น
รถไปกับเพื่อน ไมขอบอกขอบใจทั้งสิน สามีกลับมาตอนดึก เมียนอนตัวแข็งตายเสีย
แลว สาเหตุ....กินยาตายเพราะนอยใจ 
  

ทานอาจารยพทุธทาส ไดสรุปเรื่องโลกธรรมไวไดอยางด ี อาตมาขอนาํมาให
สาธุชนผูอานทกุทาน ไดพิจารณาใครครวญใหเกิดประโยชนปญญาแกตน ดังน้ี  
ความรูสึกทางพอใจหรือไมพอใจก็ตาม ยอมจะเรียกไดวาเปนที่ตั้งของความทุกข
ทั้งนั้น 
 ความรูสึก “ขอบ” กับ “ชัง” น้ี  ตามความหมายทางธรรมะแลว  ยอมถือ
วาเปนความทุกขเทากัน เพราะมันจะทาํใหเกิดการทรมานใจเทากัน 
 ความชอบทําใหใจฟู ความไมชอบทําใหใจแฟบ  

การ“ดีใจ”กับการ”เสียใจ” ก็เปนการทาํใหจิตใจเหน็ดเหน่ือยเทากัน ทาํให
เกิดการหวั่นไหวทางจิตไดเทากนั ทั้งหมดที่กลาวมาเรียกวา  
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สุข ทุกข 
สิ่งใดก็ตามทีท่ําใหเราเกิดความชอบใจ เพราะจะรูสึกวามคีวามสุข 
ในขณะเดียวกนั ถาเกิดความไมชอบใจ เราจะรูสึกเกิดความทุกขขึ้นทันท ี

ทั้งน้ีเพราะการรบั การได เปนส่ิงที่มนุษยตองการ พอกระทบกับการสูญเสีย
เขาบาง เกิดความทุกขทันที สัญชาตญาณของมนุษยจะคิดเขาขางตัวเองกอน จะไม
ทันคิดถึงความบกพรองของตนเองเลย  อะไรที่ไมดีเกิดขึ้น จะโวยวายกับผูอ่ืนกอน 
ถาไมมีคูกรณีกจ็ะโยนความผิดใหแกดวงชะตาฟาดินทันที พอไดรับความสุข คุยโววา 
..เปนเพราะฉนันะ.......น่ีเห็นไหม  ไมใชความเกงของฉันหรอกรึ...รอยพันแปดประการ
ที่จะยกตน 

เวลาพลาดขึ้นมา ไมเห็นพูดโทษตัวเองเลย จําไดวาเคยไปเทศนที่หนวย
ราชการแหงหน่ึง  มีโยมมาบนใหฟงวา ทาน..ทาน...ทาํไมฉันอุตสาหทําดีแทบตาย ไม
มีคนเห็น ทีหลังฉันจะไมทาํละ  อาตมาจึงพูดวา ขนาดทํา คนเขายังไมเห็น แลวเลิก
ทํา คนเขาจะเห็นรึ  บาแทๆ  คนเราน้ี แทนที่จะคิดวา จะเปนเพราะเราทําดีนอยไป
กระมัง คนเขาถึงไมเห็น  ฉะน้ันเราตองรีบๆทาํเพิม่ขึ้นอีก ถาคิดแบบนี้เราก็จะเกิด
กําลังใจ มมุานะขึ้นมาอีก แลวใจเปนสุข ไมตองมาน่ังทุกขรอนตอการเห็นหรือไมเห็น
ของคนอื่น 

อาตมาโดนนินทาจากชาวบานบอยมาก ขืนเกบ็คํานินทามาคดิสิ จะไดทุกข
ตาย ...แตคิดเตอืนตัวเองอยูเสมอวา เมื่อคิดจะทาํงานใหญ ตองเตรียมตัวเตรยีมใจไว
รับทุกสถานการณ พอถูกนินทา ตองนึกถึงตนไมที่สูงๆ วาตองถูกพายุกระทบกอนตน
เต้ียๆ และตองใหคิดเปนมุมกลบัวา ดีนะ ...ถูกลมพายุเสียบาง เย็นสบายด ี

เห็นไหมวา.. 
ถาเราไมหลงตอโลกธรรมทั้ง ๘ เราจะไมสะทกสะทานในเหตุการณทีม่า

กระทบกับเราเลย ใครเขาจะดาวาอยางไรก็ชางเขา ...เดี๋ยวเหนื่อยก็เลิกเอง 
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คนไมโดนนินทา คือคนที่ไมไดทําอะไรเลย และคนที่เขาทําใหเราทุกขใจ 
เราตองคิดวา เขาคนนั้นเปนคนประเภทเหงาปาก เราเปดโอกาสใหเขาพูดบาง เขา
จะไดสบายใจ นึกวาเราไดทาํบุญ โปรดสัตว ตอชีวิตใหเขาชื่นปากบาง เราก็สบาย
ใจ เปนความสขุอีกประเภทหนึ่ง จรงิไหม?  
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