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โลกธรรม ๘ ประการ

๑

โลกธรรม ๘ ประการนี้เปนเรื่องสําคัญมากที่สุดในชีวิตเรา บุคคลที่ไมเคยคบกับ
สัตบุรุษ ไมเคยฟงธรรมจากสัตบุรุษ ไมเคยเอาธรรมจากสัตบุรุษมาใครครวญ ครั้น
ถูกโลกมันกระทําดวยโลกธรรมทั้ง ๘ ก็จะมีจิตใจออนไหว
ขอสําคัญของโลก
ธรรม ๘ ก็คือ ความนอยใจ เสียใจ พอใจ ดีใจ หรือใชภาษางายๆวา บุคคลที่ไม
มั่นคงตอโลก ไมรูจักธรรม เกิดมีภาวะอยางหนึ่งที่เรียกวา ความหวั่นไหวที่สามารถ
แปรรูปออกมาเปนเรื่องของสภาพจิตใจทีท่ ําใหจิตใจเราฟูๆแฟบๆ
คนเราที่อาศัยอยูบนโลกนี้จะมีสกั กี่คน ที่รูจักพิจารณาถึงการกระทําที่โลกมัน
ทํากับเรา หรือที่เรียกวา โลกธรรม ๘ กันบาง คิดวาคงทําตัววางทาเปนชาวพุทธไป
อยางนั้นเอง แถมยังตั้งคําถามแกมบังคับใหพระเปนผูเฉลยเสียดวย

โลกธรรม : ธรรมที่มีประจําโลก

โลกธรรม หมายถึง ธรรมที่มีประจําโลก เปนสิง่ ที่เปนธรรมดาของโลก
ธรรมที่ครอบงําสัตวโลก และสัตวโลกก็เปนไปตามมัน 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 สรรพสิง่ ทัง้ หลายใน
โลกนี้ วนเวียนอยูอยางนั้น เปนทักษะหรือสี ฉะนั้น เมื่อเกิดเรื่องได เรื่องเสีย
ใหนงึ ทันทีวา....ไมมี...แลวมา....มี ก็จะไมหวัน่ ไหว
เดี๋ยวนี้คนเราตั้งสติไมทัน พอเสีย...ก็โวยวาย พอได....ก็กระโดดโลดเตน
ชีวิตมนุษยเราก็เปนอยางนี้

อารมณของคนกับโลกธรรมที่มากระทบ

การมีลาภ ไดยศ รับคําสรรเสริญ รับความสุข จะสรางความถูกใจ และ
ความชอบใจแกผูรับ
การไมมีลาภ เสื่อมลาภ การไมมียศ เสื่อมยศ การถูกนินทา การไดรับ
ความทุกข ยอมสรางความไมชอบใจแกผูรับ

ยินดี ยินราย
ทั้งสองประการนี้คือ

อารมณที่ชอบใจ และอารมณไมชอบใจ
สาเหตุที่ทําใหเปนคนใจนอย หรือนอยใจอยูเสมอ มาจาก ความยึดถือ ความ
อยาก คือ ตั้งความอยากไวมาก เมื่อไมไดตามนั้นก็เกิดนอยเนื้อต่ําใจ ฉะนั้น อยาไป
ตั้งความหวังวา ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้ จะตองตอบสนองความอยากของเราเสมอไป
แลวจะไมมคี ําวาผิดหวัง เกิดอาการนอยเนื้อต่ําใจ หรือพูดสั้นๆวา จะไมถูกโลกธรรม
ย่ํายี จําไววา ....ยินดีเทากับถูกตบซาย ยินรายเทากับถูกตบขวา ชีวิตมนุษยจึง
ถูกตบซายตบขวาอยูตลอดเวลา
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ถูกโลกย่ํายี เพราะความยึดมั่นถือมั่น
ความโงเขลาของมนุษย ที่ไมเคยรู ไมเคยศึกษาโทษของการยึดมั่นในตัวตน
ชอบตั้งความหวังไวอยางมากมาย ครั้นไมไดดังหวัง หรือไดพบสิ่งที่ไมชอบใจ จะเอะอะ
โวยวาย ตอวาตอขาน โยนความผิดไปใหโลควาสนา บางคนถึงกับเพอคลั่งตางๆ
นาๆ ตรงจุดนี้แหละทีท่ ําใหตัวกู ตัวเรา ถูกโลกมันย่ํายี
ความจริง โลกมันอยูเฉยๆ มีหนาที่หมุนรอบดวงอาทิตย มันก็แทบจะไปหา
เวลาวางเพื่อมาหาเรื่องกับมนุษยไมคอยจะได แตคนเราตางหาก ที่ชอบยึดถือตัวกู
ของกู วิ่งไปใหโลกมันชน มันกระแทกกระทําเอา ชอบเกิดความรูสึกเปนกูทุกที ตัวกูก็
เพาะเชื้อมาจากความอยาก ซึ่งจะตองใหมันสมอยาก เมื่อกูไมสมอยาก กูก็นอยใจ
หวั่นไหวตอโลกธรรม ๘ กันอยูอ นางนี้ นับวาเปนผลรายตอการดํารงชีวิต

โลกธรรมที่กระทบคือบทเรียนของชีวิต
อารมณที่ชอบใจ และอารมณทไี่ มชอบใจ เกิดขึน้ ตามปจจัยของมันเอง และ
มันก็ตองทํางานตามหนาทีข่ องมัน ถาขาดไปสัตวโลกจะโงมากขึ้น เพราะไมมีปญ
 หา
ชีวิตไวใหมนุษยไดศึกษากัน
ฉะนั้น เมื่อเกิดอารมณตางๆดังกลาว จงคิดวา เรากําลังศึกษาบทเรียน
แหงชีวิต อยาไปคลอยตาม หรือยั่วมันเลน ใหทําความเขาใจและเตือนสติอยูเสมอวา
นั่นคือสิ่งที่เปนอันตรายทีม่ นุษยควรตองศึกษาใหเกิดปญญา อยางหลงระเริงหรือ
หวาดกลัวจนทําอะไรไมถูก หากเรานําปญหาทีท่ าํ ใหเราตองกระทบโลกธรรม ๘ มา
ศึกษา เราจะรูวา ปญญาไดเกิดขึ้นกับเราแลว เสมือนเปนเกราะปองกันไมใหโลกใบนี้
มาย่ํายีกับเราได
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เมื่อเกิดปญหา ปญญาจักบังเกิด
สุโข ปฺญาปฏิลาโภ.....ภาษาชาวบานหมายถึง ปญญาที่เกิดขึ้นดวยการ
ฟง การคิด และการฝกอยูเสมอ ผูม ปี ญญาสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยาง
ถูกตอง เพราะปญญาเปนเครื่องฉายแสงใหเห็นแจงอํานวยประโยชนในการดําเนิน
ชีวิตใหเจริญรุงเรืองได เมื่อเกิดปญญา จะทําใหจิตบริสุทธิ์ สะอาด สวาง สงบ เกิด
ความสุขที่เรียกวา นิพพาน
เมื่อรูเชนนี้แลว จงยิ้มรับกับความไมชอบใจใหได และไมหลงระเริงกับ
ความชอบใจทีไ่ ดรับ เพราะสรรพสิ่งในโลกนี้มนั เคลื่อนไหวอยูต ลอดเวลา มีสุข มี
ทุกขได วันนี้เราชอบใจ...พรุงนี้เราอาจไมชอบไดก็เชนกัน

อารมณที่มากระทบนั้น เปนของธรรมดา
สิ่งที่เรารัก เราชอบใจ มักจะทําอันตรายยิ่งกวาสิ่งที่เราเกลียด สิ่งใดที่เรา
หลงใหล....ยากที่จะบังคับ พอสิ่งที่เราชอบแลวมาสรางความไมชอบใจภายหลัง เรา
จะเสียใจ นอยใจ บางคนถึงกับแคนเคืองมากจนไมสามารถลืมได เพราะเคยฝงใจ
ชอบมากอน แตสิ่งที่เราไมชอบ เมื่อมีเหตุมากระทบอารมณ ไมนาน เราก็จะลืม และ
สูญหายไปจากใจ
หากเราบังคับใจตัวเองไมได ไมใหคลอยตามโลกธรรม ๘ ได คือไมคิดวา นี่
คือตัวเรา ตัวกู หรือของเรา ของกู ใหคดิ วาปญหาตางๆนั้น เปนความสับสน
หมุนเวียนของธรรมชาติ แลวจะมีความรูสึกวา อารมณชอบหรือไมชอบนั้น เปนของ
ธรรมดา เปนความเคยชินที่เราตองพบอยูทุกวันชนชาชิน ไมเกิดความหวั่นไหวเลย

สัญชาตญาณของมนุษยที่ไมเคยเปลีย่ น
การมีสติที่จะหลีกเลี่ยงอารมณ หมายถึง ความชาญฉลาด
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การรับเอาอารมณพอใจหรือไมพอใจ เปนสัญชาตญาณมนุษยมาชานาน จน
เปนสันดาน การแกสันดานไมใชของงาย ใครเลี่ยงไดเปนคนฉลาด เชน เห็นเศษ
แกวแตก เราจะไมเอื้อมมือไปจับ เพราะคมแกวจะบาดมือ แตถาเราจําเปนตองเก็บ
เพื่อใหสะอาด เราตองมีวิธีอยางชาญฉลาดที่จะเก็บเศษแกวนัน้ ไมใหมนั ตํามือเราได
หรือเหตุการณบางอยาง ที่สรางความเจ็บปวดใหแกเราในอดีต ตองระวังให
ดี อยาใหความรอนของไฟมาลวกเราได ถาเรารูจักเอาความฉลาดจับไฟนั้นมา แลว
บังคับใหทําประโยชนไดตามความตองการ หรือจะพูดอีกนัยหนึง่ คือ รูจักหักหอกให
เปนดอกไมเสียบาง โลกนี้จะกระทําย่าํ ยีกับเราไดไฉน

ไดลาภ เสื่อมลาภ
มีคนเราลือกันวา พระพยอมรวยเปนสิบๆลาน จากการขายเทป ทําไมไมดู
ขางกลองเทปบางวา ใครเปนผูจ ัดจําหนาย มีฉบับไหน ตลับไหนที่พระพยอมจําหนาย
เอง พอคาเขาไปอัดขายเอง..
อาตมายังไมเคยมานั่งนอยอกนอยใจประการใด ทั้งยังไมเคยคิดสักนิดวา ..
แหม! ..กูพูดแทบตาย ไมไดเลย ขืนคิดอยางนี้ไมตองทําอะไร สําหรับคนที่ชอบ
หวั่นไหว คงคิดเสียดาย เจ็บแคน ที่รายไดนคี้ วรจะเปนของเราฝายเดียว แตพลาดทา
โดนคนอื่นชิงไป เราตองนึกวา.....
ดีแลว ที่การกระทําของเราเปนประโยชนตอผูอนื่
ตนหญานอยๆ ยังใหออกซิเจนแกโลก
ดอกไมนอยๆ ยังใหความเพลินตาแกมนุษย
ผีเสื้อ นก กา ยังใหความสบายตาแกมนุษย
เหมือนตัวเรา...ที่เกิดมายังใหความสบายใจแกพอคา ..ถาเราคิดอยางนี้จะไมนอยใจ
เพราะเราไมไดตงั้ ความหวังไว ที่มันเกิดความนอยใจเพราะ เรากําลังประสบกับโลก
ธรรม
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เมื่อตอนไปอเมริกา เวลาโยนอาหารไปใหปลาที่มีปากเล็กๆ อาตมาจะโยน
เปนชิ้นเล็กๆ เจาปลัวเล็กมันก็พอใจ ดูดปากจุบๆ แตเจาพวกปลากระโหทมี่ ีปากกวาง
ใหญ มันจะอาปากกวางเชียว แตไดอาหารชิ้นเล็กๆ พวกมันแสนรู พอมันไดนอย มัน
จะขึ้นมาลอยตัวสายหัว แสดงอาการนอยใจ เพราะปากมันใหญ มันจึงตั้งความอยาก
ไวใหญ
แบบนี้เราตองไมโอนเอียง หวัน่ ไหว ตองนึกไววา ขอใหเขาไดกันไปเถิด
เหลือจากนั้นจึงเปนของเรา ไมตองไปแยงยื้อใหเหน็ดเหนื่อย ขืนไปเหน็ดเหนื่อยในการ
แยง ในการตั้งความหวังไว พอไมได...เอาละ เหนื่อยออน หมดแรง หมดกําลังใจ เกิด
อาการทอแททันที
ชาวสวน เคาปลูกทุเรียนเขาไมหวงดอก เขาจะหวงแตตน ถาตนไหนมีดอก
มาก ก็ตองสอยทิ้ง เพื่อรักษาตนไวกอน แตคนเดี๋ยวนี้บาดอกกัน พอมีคนเสนอดอกให
รอยละ ๑๐ รอยละ ๒๐ ทุม ตนทุนเปดบัญชีใหกู เพื่อหวังดอกเบี้ยงามๆ เลยตาย
หมดทั้งดอกทั้งตน คนปลูกเองก็พลอยจะตายตามไปดวย ผลของการตั้งความหวังสูง
เกินไป คิดจะรับดอกเบี้ยงามๆ พอเหีย่ วเฉา ทั้งตนทั้งดอก จึงเกิดการอักเสบใน
อารมณเพราะถูกโลกธรรมทักทายจนทรุด คิดจะรับลาภกอนโต พอเกิดลาภลอยตาม
ลมเทานั้นถึงกับคลุมคลั่งไปเลย
ฉะนั้น โลกธรรมในขอไดลาภ เสื่อมลาภนี้ ขอใหตระหนักไววา อยาไปหลงไหล
เดี๋ยวจะหาวาไมเตือน หากโลกมันกระทําย่ํายีเอา จะเศรา จะไมมีใคร เขาจะรูใจตัวเรา
ไดดีเทาตัวเอง เมื่อรูตัววาโลกธรรมกําลังสะกิด ใหรีบนึก รีบคิด ตัง้ สติทันที

ไดยศเสื่อมยศ
พอใกลเดือนที่จะมีการปรับขึ้นเงินเดือน หรือเลื่อนตําแหนง พวกขาราชการ
รัฐวิสาหกิจ เริม่ คันเนื้อคันตัว กระสับกระสาย รุมรอน ระวังใหดีเถิด อยาใหโลกธรรม
มันกระทบได พวกทีม่ ีจิตใจหวั่นไหว ผูกใจอยูกบั ยศ กับตําแหนง ตะเกิดมาเพื่อสองขั้น
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เทานั้นหรือ บางคนโดนโลกมันกระทําเสียย่ําแยจนไขขึ้น พอรูวา ถูกยาย ไมไดซี ไมได
ขั้น ..ผิดหวัง
พันโทคนหนึ่งผิดหวังที่ไมไดเลื่อนขั้น กินเหลาจนเมามายจนไดที่ ตกลงไป
ตายในทอขางถนน จนเปนขาวหนาหนึ่ง นาอนาถใจนัก...
การไดขั้น ไดยศ ไดซี ไดสวัสดิการ เปนฝายไดทที่ ําใหผรู ับสุขใจ อิ่มเอิบ บาง
รายจะหลงระเริงลืมตัวกับยศตําแหนง มองเห็นคนไมใชคนเสียแลว สวนพวกที่พลาด
หวัง จะหดหู จิตใจเศราหมอง ที่จริงการไมไดยศถาบรรดาศักดิ์ ไมควรจะคิดวาเปน
การเสีย เพราะมันไมไดถูกลดหรือตัดเงินเดือน
ฉะนั้น โลกธรรมประเภทนี้ เกิดขึ้นแลวย่าํ ยีบคุ คลที่ไมฉลาด ใหมีอาการนอย
เนื้อต่ําใจ เมื่อประสบกับความเสื่อมยศ ยศไมขึ้น ตําแหนงไมขึ้น ความจริงแมยศไม
เลื่อน ตําแหนงไมเลื่อน ไมไดหมายความวาผูนั้นจะขาดทุนเลย เงินเดือนยังรับอยู
เหมือนเดิม แตทําไมตองไปคิดหวังเชนนั้น
บางคนประชดเจานาย ทําตัวเกเร สารพัดที่จะสรางความปนปวนใหกับ
สถาบัน แทนที่จะทําตัวใหดขี ึ้น กลับชั่วหนักขึ้น พอความดีเสื่อม บรรดา
ยศถาบรรดาศักดิ์ที่นาจะตามมาภายหลังก็เสื่อมไปดวย เลยทั้งเสื่อมทั้งทรุดครบชุด
ทีเดียว

สรรเสริญ นินทา
อาตมาทํางานมาตั้งนาน ยังไมไดเปนพระครูเลย แตก็สบายใจ ไมตองมาคอยนั่งรักษา
พัดใหมันลําบากใจ ไมไดเปนพระครู แตไดไปสอนครูหลายๆคน
มีครูหลายคนไดมาบนใหฟงเสมอวา เวลาไปอบรม บรรยายใหพวกนักเรียน
ฟง เด็กจะไมยอมฟง เด็กสมัยนี้ไมใชเลนนะ รายนาดูเลย แตความฉลาดก็ไมใชยอย
ขอใหมีคนนําดีๆเถอะ
อาตมาเคยไปบรรยายที่โรงเรียนแหงหนึ่ง เปนโรงเรียนทีม่ ีนักเรียนแกน ๆ
เฮี้ยวๆ ถึงขนาดมีการประทวงขับไลอาจารยใหญ เชื่อไหมวา พออาตมาลงไปจากรถ
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ก็เจอดีเลย พวกเขาตอนรับดวยเสียโห ประสานดวยคําพูดวา “ใครโวย ที่จะมาเทศน
ใหกูฟง ...” นึกตอบในใจวา “กูเองละ ถึงจะชือ่ ยอม กูก็ไมยอมหรอก”
นี่พระก็โดนโลกธรรมกระทบดวย แตเราไหวทันกวา นึกในใจวา เสร็จแน
คราวนี้คงเทศนไมได เลยตองเรียกครูมานัดแนะวา ...วันนี้อาตมาจะไมเขาขางครูนะ..
ขอใหอาจารยเตรียมใจรับโลกธรรมไวบา ง เพราะวันนี้เราจะไมสรรเสริญอาจารยแลว
ผลปรากฎวาวันนั้นสามารถพูดไดถึงสองชั่วโมง เพราะเราพูดเขาขางเด็กแลวแทรกคํา
สอนไปดวย
อาตมาเริ่มตนวา..หลวงพี่เปนคนหัวรุนแรง สไตลแนวเดียวกับพวกเธอ เธอ
ดูสิเขายังตั้งฉายาวาพระแหวกแนว ถาอยางนั้นเรามาเปนแนวเดียวกันดีกวา
พออาตมาไดโอกาสเลยแซวไปวา เราเสียดายความคิดอานของพวกเธอที่
ซื้อบื้อ จะประทวงทั้งทีก็ประทวงในวันหยุดราชการแลวไปเยวๆกับตึกกับปูน...พอพูด
ถึงตอนนี้พวกเด็กเริ่มรูสึกตัว
อาตมาก็ตอไปทันทีวา พวกเธอมันบา พวก
หนังสือพิมพเขามาถายรูปทําขาว ยังแหวกหนามาใหติดลงหนาหนังสือพิมพอกี พวก
เธอมันโง ไมรหู รือวายื่นหนามาใหอนาคตมันมืดมน เพราะพวกหางรานบริษทั เขาจะ
อานขาว พอพวกเธอไปสมัครงาน เขาก็รูวา อายหนานี้แหละ...กูไมรับหรอกเพราะไมรู
วากูจะโดนสไตรคเมื่อไร เห็นไหมวาจะตกงานไมรูตัว คราวนี้จะทําอยางไร หมด
อนาคตไปเลย......
สรุปทาย
อาตมาเห็นพวกเด็กชักจะโอนเอียงเห็นดีเห็นชอบวาสิ่งใดควร
หรือไมควรทํา จึงสามารถแนะนําสิ่งดีๆแกพวกเขาได ถาเราเริ่มหวั่นไหวเสียตอนแรก
ที่ไดรับการโหเปาจากพวกเด็ก ไมรูจักตั้งสติ หาทางแกไข วันนั้นอาตมาคงเทศนไมได
มีอยูว ันหนึ่ง อาตมาไปบรรยายธรรม มีภาพประกอบดวย พอบรรยายไปสัก
พักก็หยุดแลววางภาพไว พรอมทั้งพูดธรรมะตอไป เดี๋ยวเดียวเทานั้น มีเด็กสองคน
อายุประมาณ ๕-๖ ขวบ ลุกขึ้นพูดวา “พระ พระ อยาพูดธรรมะมาก มันเซ็งระเบิด
รูไหม…”
แหมเราเปนพระขนาดนี้ เด็กยังกลาประทวงได ถาไมมีธรรมะอยูในใจ
อาตมาคงไมเทศนแน
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เชื่อไหมวาบางทีไปเทศนใหพวกขี้เมา เขาไมพอใจถึงขนาดแยงไมคไปจากมือ
เลย...ทานเทศนนานแลว ใหผมเทศนบาง....นี่แหละ ฤทธิ์คนเมา
อาตมาอยูกับเณรเล็กๆ ซนจะตายไป แตไมไดตั้งความหวังวาจะใหโยม
ของเณรเขามาสรรเสริญเยินยอวา เราเกงทีอ่ บรมเลี้ยงดูเณรได เขาเอามาฝากให
อบรม เราจะทําหนาที่ของเราใหดีทสี่ ุด สวนเขาจะดีหรือเลวก็เปนเรื่องของเรา คิด
อยางนี้ทุกสิง่ ทุกอยางจะหมดปญหาโดยอัตโนมัติ ไมมีคําวา ปมเดน ปมดอย
ผูชายคนหนึ่งตัวใหญ ขับรถมาพรอมกับภรรยาตลอดเวลาที่อาตมานั่งรถมา
ดวย ไดยินภรรยาเขาดาสามีไมหยุดปาก จําไดวามีอยูค ําหนึ่งทีท่ ําใหสามีเสียอกเสียใจ
อยางมาก คือ อายตัวใหญ สมองลีบ อาตมาเขาใจความรูสึกของสามีดีวา เขาอยาก
ใหภรรยาสรรเสริญเขาบาง มีพระมาดวยคงอยากจะอวดกับพระวามีภรรยาดี โลภ
ธรรมไดทาํ กับเขาเสียเงียบงันเลย
เชนเดียวกับผูหญิงคนหนึ่ง ซือ้ เสื้อใหสามีเปนของขวัญวันเกิด นึกในใจวา
สามีคงจะหอมขอบใจใหชื่นใจบาง แตเธอตองผิดหวัง เพราะสามีสวมเสื้อไดก็โดดขึ้น
รถไปกับเพื่อน ไมขอบอกขอบใจทั้งสิน สามีกลับมาตอนดึก เมียนอนตัวแข็งตายเสีย
แลว สาเหตุ....กินยาตายเพราะนอยใจ
ทานอาจารยพทุ ธทาส ไดสรุปเรื่องโลกธรรมไวไดอยางดี อาตมาขอนํามาให
สาธุชนผูอา นทุกทาน ไดพิจารณาใครครวญใหเกิดประโยชนปญญาแกตน ดังนี้
ความรูสึกทางพอใจหรือไมพอใจก็ตาม ยอมจะเรียกไดวาเปนที่ตั้งของความทุกข
ทั้งนั้น
ความรูสึก “ขอบ” กับ “ชัง” นี้ ตามความหมายทางธรรมะแลว ยอมถือ
วาเปนความทุกขเทากัน เพราะมันจะทําใหเกิดการทรมานใจเทากัน
ความชอบทําใหใจฟู ความไมชอบทําใหใจแฟบ
การ“ดีใจ”กับการ”เสียใจ” ก็เปนการทําใหจิตใจเหน็ดเหนื่อยเทากัน ทําให
เกิดการหวั่นไหวทางจิตไดเทากัน ทั้งหมดที่กลาวมาเรียกวา
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สุข ทุกข
สิ่งใดก็ตามทีท่ ําใหเราเกิดความชอบใจ เพราะจะรูสึกวามีความสุข
ในขณะเดียวกัน ถาเกิดความไมชอบใจ เราจะรูสึกเกิดความทุกขขึ้นทันที
ทั้งนี้เพราะการรับ การได เปนสิ่งที่มนุษยตองการ พอกระทบกับการสูญเสีย
เขาบาง เกิดความทุกขทันที สัญชาตญาณของมนุษยจะคิดเขาขางตัวเองกอน จะไม
ทันคิดถึงความบกพรองของตนเองเลย อะไรที่ไมดีเกิดขึ้น จะโวยวายกับผูอื่นกอน
ถาไมมีคูกรณีกจ็ ะโยนความผิดใหแกดวงชะตาฟาดินทันที พอไดรับความสุข คุยโววา
..เปนเพราะฉันนะ.......นี่เห็นไหม ไมใชความเกงของฉันหรอกรึ...รอยพันแปดประการ
ที่จะยกตน
เวลาพลาดขึ้นมา ไมเห็นพูดโทษตัวเองเลย จําไดวา เคยไปเทศนที่หนวย
ราชการแหงหนึ่ง มีโยมมาบนใหฟงวา ทาน..ทาน...ทําไมฉันอุตสาหทําดีแทบตาย ไม
มีคนเห็น ทีหลังฉันจะไมทาํ ละ อาตมาจึงพูดวา ขนาดทํา คนเขายังไมเห็น แลวเลิก
ทํา คนเขาจะเห็นรึ บาแทๆ คนเรานี้ แทนที่จะคิดวา จะเปนเพราะเราทําดีนอยไป
กระมัง คนเขาถึงไมเห็น ฉะนั้นเราตองรีบๆทําเพิม่ ขึ้นอีก ถาคิดแบบนี้เราก็จะเกิด
กําลังใจ มุมานะขึ้นมาอีก แลวใจเปนสุข ไมตอ งมานั่งทุกขรอนตอการเห็นหรือไมเห็น
ของคนอื่น
อาตมาโดนนินทาจากชาวบานบอยมาก ขืนเก็บคํานินทามาคิดสิ จะไดทุกข
ตาย ...แตคิดเตือนตัวเองอยูเสมอวา เมื่อคิดจะทํางานใหญ ตองเตรียมตัวเตรียมใจไว
รับทุกสถานการณ พอถูกนินทา ตองนึกถึงตนไมที่สูงๆ วาตองถูกพายุกระทบกอนตน
เตี้ยๆ และตองใหคิดเปนมุมกลับวา ดีนะ ...ถูกลมพายุเสียบาง เย็นสบายดี
เห็นไหมวา..
ถาเราไมหลงตอโลกธรรมทั้ง ๘ เราจะไมสะทกสะทานในเหตุการณทมี่ า
กระทบกับเราเลย ใครเขาจะดาวาอยางไรก็ชา งเขา ...เดี๋ยวเหนื่อยก็เลิกเอง
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คนไมโดนนินทา คือคนที่ไมไดทําอะไรเลย และคนที่เขาทําใหเราทุกขใจ
เราตองคิดวา เขาคนนั้นเปนคนประเภทเหงาปาก เราเปดโอกาสใหเขาพูดบาง เขา
จะไดสบายใจ นึกวาเราไดทาํ บุญ โปรดสัตว ตอชีวิตใหเขาชื่นปากบาง เราก็สบาย
ใจ เปนความสุขอีกประเภทหนึ่ง จริงไหม?

“เอกสารบทความนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรธรรมะแกพุทธศาสนิกชน โดยมีเนื้อหา
สวนหนึ่งจากธรรมบรรยายโดยพระพยอม กัลยาโณ (จากหนังสือธรรมะในเครือ
ธรรมสภา) ซึ่งเนื้อหาเปนประโยชนตอผูอานอยางมาก จึงขอรวมเผยแพรธรรมอัน
จะอํานวยประโยชนสุขทีแ่ ทจริงแกพุทธศาสนิกชน อันจะเกิดกุศลยิ่ง....”

ขอเชิญรวมเผยแพรเปนธรรมทาน โปรดติดตอ...
ธรรมสภา เลขที่ ๑/๔-๕ ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
โทร ๐๒-๘๘๘-๗๙๔๐ www.thammasapa.com

