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ห ล ว ง ปู่ เ ป ลี่ ย น   ปั ญ ญ า ป ที โ ป
วั ด อ รั ญ ญ วิ เ ว ก   (บ้ า น ป ง)

อ ำ เ ภ อ แ ม่ แ ต ง    จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่



(พระเปลี่ยน  ปัญญาปทีโป)

อ า ทิ โ อ ว า ท

พระธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมอันอมตะ ผู้ปฏิบัติ
ย่อมแจ่มแจ้งผลด้วยตนเอง ไม่ว่ายุคใดสมัยใด อาตมภาพก็ได้น้อมนำาพระธรรมของ 
พระองค์มาแสดงแก่พระภิกษุสามเณรและญาติโยมทั้งหลายได้ปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผล 
เช่นเดียวกันกับพระบรมครู และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

รสแห่งพระธรรมนั้น เมื่อถึงจิตถึงใจแล้ว ไม่มีรสใดในโลกเปรียบได้ เป็นความ 
สุขสงบที่ลึกซึ้ง ไม่เจือไปด้วยกิเลส ดับการปรุงแต่ง หมดสิ้นซึ่งการยึดถือสิ่งทั้งปวง 
ในโลก จึงถึงความสันติแท้จริง ควรที่ท่านทั้งหลายจะใส่ใจเพียรปฏิบัติกันจริงจังเพื่อถึง 
ซึ่งความบริสุทธิ์

ณ โอกาสอายุครบ ๘๔ ปีนี้ มีคณะศรัทธาได้มารวบรวมและเรียบเรียงพระ 
ธรรมเทศนาที่อาตมภาพได้แสดงไว้ รวมถึงจัดหมวดหมู่พระธรรมเทศนาเหล่านั้นเพื่อให้
ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล อันจะเป็นประโยชน์ตามกำาลัง
สติปัญญาและความพากเพียรในการปฏิบัติของตน 

ขออนุโมทนากับคณะทำางาน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดพิมพ์
หนังสือชุดนี้ ที่ได้ช่วยกันธำารงสืบสานพระธรรมเพื่อประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังผู้สนใจ 
ใฝ่ในธรรมทั้งหลาย และนำาทางจิตใจทั้งหลายให้อยู่กันด้วยความสุข เมื่อละจากโลกนี้ 
ไปแล้ว ก็ไปดี เรียกว่าสุคติสุคโต

สุดท้ายนี้ ขออำานวยอวยพรให้ทุกท่านประสพแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุ  
วรรณะ สุขะ พละ และเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป จวบจนถึงพระนิพพานเทอญ 



 หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เป็นพระสุปฏิปันโนที่สมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ และ

ปัญญา ถึงพร้อมด้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ดำาเนินตามรอยองค์สมเด็จพระบรมศาสดา

สัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียบุคคลอีกท่านหนึ่งที่หาได้ยากในโลก พระเมตตาคุณ 

พระกรุณาคุณอันมากล้นของหลวงปู่เปลี่ยนย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดและซาบซึ้งอยู่ในจิตใจ

ของศิษย์ทุกคน หลวงปู่จึงเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสยิ่งทั้งของบรรพชิตและคฤหัสถ์ 

ทั่วสารทิศ ทั้งผู้ที่เคยได้มากราบและผู้ที่ยังไม่มีโอกาสได้มากราบหลวงปู่

ด้วยแรงศรัทธาของคณะศิษย์ที่ได้ตระหนักถึงปัญญาอันสุขุมคัมภีรภาพ ปฏิปทา

อันงดงาม และปณิธานอันแน่วแน่ของหลวงปู่ที่จะให้สรรพจิตทั้งหลายได้พบกับทาง 

สว่างในการดำาเนินชีวิต เพื่อประโยชน์สุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้า จนถึงพระนิพพาน 

เป็นที่สุด คณะศิษย์จึงได้รวบรวมพระธรรมเทศนาที่หลวงปู่ได้เพียรอบรมสั่งสอนเหล่า 

ศิษย์ จัดทำาเป็นหนังสือชุด “ปัญญาปทีปธรรม” ตามปณิธานของท่านที่จะมอบให้เป็น

มรดกธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพื่อจะได้น้อมนำาไปปฏิบัติ และธำารงพระศาสนา

สืบไป 

คณะผู้จัดทำาขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความดี

งามแห่งการจัดทำามรดกธรรมชุดนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา  

และอาจาริยบูชา แด่องค์หลวงปู่เปลี่ยนในวโรกาสมหามงคลสิริอายุวัฒนะครบ ๘๔ ปี  

ขออานสิงสน์ีจ้งเปน็พลวปจัจยัใหท้กุทา่นถงึพรอ้มดว้ยสมัมาทฏิฐ ิมคีวามเพยีรชอบอนัยิง่ 

มีปัญญาแจ่มแจ้งในธรรม และบรรลุธรรมตามสมควรด้วยเทอญ 

         คณะผู้จัดทำา

ถ้ อ ย แ ถ ล ง
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 ๑. มองดูตนเอง ๘

 ๒. ไม่รู้จักความพอดี มีความทุกข์ รู้จักความพอดี มีความสุข ๓๐

 ๓. การละมานะทิฏฐิ ๕๐

 ๔. ความโกรธ ๖๖

 ๕. ขันติ - ความอดทน ๙๔

 ๖. กรรมสนองกรรม ๑๐๘

 ๗. อภัยทาน ๑๔๔

 ๘. ตายแล้วไปไหน ๑๖๐

 ๙. อริยทรัพย์ ๗ ประการ ๑๗๖

  • อริยทรัพย์ ๑๗๗

  • ทรัพย์ภายใน ทรัพย์ภายนอก ๑๙๓

  • อบายมุข ๒๐๐ 

 ๑๐. ทำาบุญอย่างไรจึงได้บุญมาก ๒๑๔

 ๑๑. การถวายสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ญาติโยมควรปฏิบัติ  ๒๖๔

ส า ร บั ญ
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ณ บัดนี้ พวกเราท่านทั้งหลาย ทั้งภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกาท่าน 

สาธุชนทั้งหลาย เนื่องในวันนี้เป็นวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ก็คือวันเพ็ญพระจันทร์

เต็มดวงประกอบไปด้วยนักขัตฤกษ์ เป็นวันที่สมบูรณ์ของพระจันทร์ พวกเรานั้น ถ้าเรา

มองดูพระจันทร์แล้วไม่มีเมฆพลาหกมาปิดบัง แสงพระจันทร์นั้นย่อมส่องแสงสว่างลงมา

ถึงพื้นโลก ให้สัตว์ทั้งหลายได้มอง ได้เห็น เย็นตาเย็นใจ

พวกเราท่านทั้งหลาย การที่พวกเราท่านทั้งหลายมองเห็นพระจันทร์อันเต็มดวง 

ไม่มีบิดเบี้ยวก็ดี ไม่มีเมฆพลาหกมาปิดบังนั้น ก็เปรียบเทียบเหมือนดวงจิตดวงใจของ 

บุคคลที่ไม่มีกิเลสเจือปนอยู่ภายในจิต ทำาให้จิตใจนั้นแช่มชื่นเบิกบานและแจ่มใส มอง 

ดูแล้วก็ทำาให้มีความรื่นเริง และมีความสุขอยู่ภายในจิตใจ เรียกว่าจิตใจของคนนั้นมี 

ความสะอาด มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น ทำาให้มีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ทุกอิริยาบถ ที่ 

นักปฏิบัติทั้งหลาย เช่น ครูบาอาจารย์ หลวงปู่ทั้งหลายก็ดี ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติ 

ดีแล้ว ได้รับผลรับประโยชน์อย่างแท้จริง ก็ถือว่าคำาสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีเหตุมีผล  

มีบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตามได้บรรลุรู้แจ้งเห็นจริงตามคำาสอนของพระพุทธเจ้า จึง 

เป็นศาสนาที่รับรองเรื่องเหตุเรื่องผล ไม่มีใครที่จะขัดแย้งได้ในคำาสอนของพระพุทธเจ้า 

เพราะพระองค์นั้นทรงแสดงเรื่องเหตุเรื่องผล ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีเหตุแล้วผลก็ย่อม 
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ไม่มี ถ้ามีเหตุเกิดขึ้นแล้ว ผลก็ย่อมมีเกิดขึ้น ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีก็ตาม ก็เหมือนกัน  

ต้องมีเหตุหมด

ฉะนั้น ตรงนี้พวกเราก็มีความเชื่อมั่น ถ้าการพากันมากระทำาความดีเป็นเหตุ  

พากันเสียสละ ละเคหสถานบ้านช่องของตนเองออกมาได้ ก็เรียกว่าละออกมาได้ใน 

ตอนหนึ่ง ในระดับหนึ่งแล้ว เมื่อพวกเรามาถึงสถานที่ปฏิบัติธรรม ก็คือเป็นวัดวาอาราม

ก็ดีนั้น เราก็มีความสบายใจอยู่อย่างหนึ่ง

บัดนี้ เราได้พากันตั้งจิตตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจ 

ของพวกเรา เพื่อให้กิเลสนั้นเหือดแห้งไป หรือหมดไปจากจิตใจของพวกเรา

กิเลสอันมีความโลภ โลภะ กิเลสอันมีโทสะ พยาบาท กิเลสอันมีความลุ่มหลง  

มืดมนอนธการอยู่ในจิตใจของพวกเรานั้น เหมือนกับเมฆหลายชั้นหลายตอนมันไหลมา

ปิดบังดวงจันทร์ ทำาให้ดวงจันทร์นั้นไม่สามารถจะส่องแสงสว่างลงมาพื้นโลกได้ เมื่อ 

พวกเราท่านทั้งหลายมองดูย่อมไม่เห็นดวงจันทร์ มีแต่ความมืดมน ฉันใดก็ดี จิตใจของ

พวกเราก็เหมือนกัน ถ้ากิเลสดังได้กล่าวมานั้น คือความโลภ ความโกรธ ความหลงนั้น  

มาครอบงำาย่ำายี ควบคุมจิตใจของพวกเราแล้ว จิตใจก็ย่อมมืดมนอนธการ เหมือน 

พระจันทร์ถูกเมฆปกคลุมไปหมด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่มีแสงสว่างจะออกมาให้พวกเรา

เห็นได้ ใจของพวกเราก็ย่อมเหมือนกันฉันนั้น

พวกเราท่านทั้งหลาย คนเราเกิดขึ้นมานั้น ไม่ใช่พวกเราจะเสียสละละกิเลสให้ 

หมดไปได้ง่ายๆ เพราะกิเลสทั้งหลายนั้น เขานอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานของพวกเรา 

มาหลายภพหลายชาติแล้ว เขาครอบงำาย่ำายีมาหลายภพหลายชาติแล้ว แต่พวกเราก็ไม่

สามารถที่จะแกะ หรือจะสำารอก หรือลดละปล่อยวางกิเลสออกไปได้หมด พวกเราจึง 

พากันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารตามฐานะของตน

เมื่อมาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ในชาตินี้ การที่ขัดเกลากิเลสของพวกเรามาแต่ชาติ

อดีตที่ผ่านมานั้น ใครจะขัดเกลาได้มากน้อยเท่าไร บุคคลใดขัดเกลาได้มาก เมื่อมาเกิด 
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ในชาตินี้ กิเลสก็เบาบางจากจิตใจ บุคคลใดขัดเกลากิเลสได้น้อย จิตใจก็ยังมืดมนอนธการ

อยู่ บุคคลใดไม่ได้ขัดเกลากิเลสเลย จึงมืดมนอนธการไม่รู้จักบุญจักบาป ก็ฉันนั้น 

เหมือนกัน 

จิตใจของบุคคลเป็นคนใจดำาอำามหิตทั้งหลายอยู่ในปัจจุบันนี้ มันจึงมีหลายระดับ 

หลายขั้นหลายตอน ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า เหมือน 

เปรียบเทียบกับดอกบัว ๔ เหล่า๑ คนเราเกิดมาอยู่ในโลกนี้ย่อมเป็นอย่างนั้น

เหตุฉะนั้น เมื่อเรามาคิดดูอย่างนี้แล้ว มันก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล จิตของ 

บุคคลที่หยาบมาก และหยาบปานกลาง กิเลสของบุคคลก็ลดน้อยลง ก็เบาบางลงมา 

เรื่อยๆ บางจนถือว่าเป็นบุคคลจวนจะหมดกิเลส เหมือนกับเป็นคนที่มีจิตใจเยือกเย็น  

ทั้งญาติโยมก็ดี และภิกษุ สามเณรก็ดี เราก็เหมือนฉันนั้นเหมือนกัน

พวกเราท่านทั้งหลาย ถ้าเรามาคิดดู พวกเราทุกคนทุกท่านก็ดี ภิกษุ สามเณร 

และอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย พวกเราท่านทั้งหลายนั้น เราสร้างสติปัญญาของพวกเรา

นั้นยังไม่แก่กล้า สติของพวกเรานั้นยังไม่ระลึกเร็วเท่าทันกับเหตุการณ์ สติปัญญาก็ยัง 

ไม่เฉลียวฉลาดพอจะรู้จักดีจักชั่วจริง ควบคุมจริง ควบคุมดูแลจิตใจของพวกเราที่ 

รั่วไหลไปตามกระแสกิเลสนั้นได้จริง เพราะเรายังไม่มีความสามารถที่จะฝึกฝนอบรม 

สติปัญญาของตนให้แก่กล้า

เหตุฉะนั้น จึงเป็นเรื่องสำาคัญของนักปฏิบัติ เราก็เลยพากันฝึกหัดสติของพวกเรา 

เพื่อจะให้มีสติมากขึ้น ระลึกได้เร็วขึ้น สัมปชัญญะ ความรู้ตัว หรือตัวของปัญญา ให้ 

รอบรู้เร็วขึ้น ทันกับเหตุการณ์ นั้นแหละเป็นตัวที่สำาคัญที่เราจะพากันฝึกอยู่ในปัจจุบันนี้

จนไปถึงอนาคตก็ดี

๑ คำาอธิบายเพิ่มเติมในหน้า ๒๖
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ตราบใดที่สติปัญญาของพวกเรายังไม่พร้อม ไม่เฉลียวฉลาด ยังไม่ได้จัดเป็น  

สตินทรีย์เป็นใหญ่ หรือปัญญินทรีย์ มีปัญญาที่รอบรู้ เป็นใหญ่ในการรอบรู้กองสังขาร 

รอบตัว และกองสังขารทั้งหลายที่ปรุงขึ้นภายในจิตของพวกเรา ยังไม่รอบรู้ทั้งสองอย่าง

นี้เป็นตัวสำาคัญที่พวกเราจะพากันฝึกหัดสติปัญญาของพวกเรานั้น เพื่อจะให้ได้มีสติ 

พร้อมมูลบริบูรณ์ ระลึกได้เร็ว รู้ได้เร็วทันกับเหตุการณ์ได้

ทำาไมจึงว่าอย่างนี้ “ทันเหตุการณ์” นั้น คือ พวกเราคิดดูซิ ถ้าพวกเราขาดสต ิ

อยู่ สติยังอ่อนอยู่นั้น แม้พวกเราเห็นวัตถุอะไรต่างๆ จิตก็ย่อมรั่วไหลไปตามวัตถุนั้นได้

ทันที เพราะขาดสตินั่นเอง ดังนี้แหละ

แตเ่ราไมม่สีตพิอจะรูว้า่ รปูรา่งกายของพวกเรากเ็หมอืนกนั  รปูรา่งกายของพวก

เราทำาอะไร เมื่อทำาลงไปมันผิดพลาดลงไปแล้ว มันผิดพลาดเพราะอะไร เพราะเรา 

ขาดสติ เราระลึกไม่ทัน ก็ต้องทำาไปก่อน สัมปชัญญะก็รู้ไม่ทัน เขาจึงทำาผิดพลาดกัน

เห็นไหม เขาทุบเขาตี ฆ่าฟันรันแทงกันอยู่ทุกวันนี้ เพราะขาดสติกันทั้งนั้นเอง  

ไม่ควรที่จะทำาก็ทำาลงไปได้ ทำาร้ายล้างผลาญชีวิตกันได้ แม้คนอยู่ใกล้ๆ กัน พี่ๆ น้องๆ  

ก็ดี ญาติวงศ์ตระกูลทั้งหลาย สามีภรรยา ลูกหลานทั้งหลายก็ดี หรือเพื่อนฝูงทั้งหลาย 

ทำาไมเขาทำาได้ ก็เพราะขาดสติสัมปชัญญะ ควบคุมไม่ได้ ควบคุมร่างกายไม่ได้ ก็เลย 

ทำาให้กายนี้ไปทำาบาปทำาชั่วได้อย่างง่ายดาย ตรงนี้แหละเราจะเห็นได้ชัด

เหตุฉะนั้น พวกเราพากันมาฝึกหัด ฝึกหัดมองตนเอง เราอย่ามองแต่คนอื่น

เดี๋ยวนี้ ถ้าเราไม่มีสติปัญญา เราก็จะมองแต่คนอื่น มองจับผิดคนอื่นได้หมด  

เขาทำาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมันจะผิดไปหมดเลยทีเดียว เรามองอย่างนี้แหละที่เรา

ยังขาดสติปัญญา บางคนนั้นมองเห็นแต่เขาทำาผิดหมด ทำาอะไรทุกอย่าง เขาจะทำาอะไร

ก็ทำาผิดหมด แม้ยืนเดินนั่งนอนก็ผิดตาของเจ้าของหมด มันผิดหมด ไม่ดีไปหมด ตรงนี้

เรามองคนอื่น
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เรื่องการพูดการจาก็ดี พูดเรื่องอะไรก็พูดผิดไปหมด พูดไม่ถูก พูดเสียหาย 

ไปหมด ตรงนี้เป็นเรื่องที่เรามองคนอื่น การที่พวกเรามองคนอื่น จับผิดแต่คนอื่นไปหมด 

เรายังไม่ได้มองตนเองเลย

บัดนี้ เรามามองดูคนอื่น ความคิดความอ่านของคนอื่นก็ดี เราว่าเขาคิดผิดหมด 

คิดไม่ถูกทำานองคลองธรรมหมด คิดแต่เรื่องราวให้มีความเดือดร้อนไปหมด ความคิด 

อย่างนี้

นี้เรามองคนอื่นทั้งการทำา การพูด การคิดอยู่ในปัจจุบันนี้ เราไม่ได้มองดูตนเอง

ให้ดี มองแต่คนอื่น เหตุฉะนั้น โทษของคนอื่นนี้เราเห็นได้ง่าย แต่ฝ่ายโทษของตนเอง 

นั้นเห็นยาก ลำาบากที่จะเห็น

ตรงนี้แหละ พวกเราก็มาพินิจพิจารณาดูว่า มันเป็นอย่างนั้นไหม คนจะโกรธจะ

เกลียดจะเคียดจะแค้นกัน เหมือนยักษ์เหมือนเปรตเหมือนผี อยากทำาลายซึ่งกันและกัน

อยู่ในปัจจุบันนี้ ก็เป็นอย่างนี้เอง

คนจะมีความทุกข์เกิดขึ้นทั้งหลายนี้ เพราะเราขาดสติปัญญา ก็ไปมองหาแต่เรื่อง

แต่ราวกับเรื่องของคนอื่นอยู่ทั้งวันทั้งคืน พูดแต่เรื่องคนอื่นอยู่ตลอด ดูแต่เรื่องคนอื่นอยู่

ตลอดอยู่อย่างนี้ คิดอ่านเรื่องใด ก็คิดอ่านแต่เรื่องของคนอื่นอยู่ตลอด ใจของพวกเรา 

ไม่สงบสักที หาแต่เรื่องแต่ราว หาแต่สิ่งต่างๆ เลยเกิดเรื่องราววุ่นวายเป็นนิวรณธรรม 

รบกวนจิตใจของตนเอง ไม่สงบอะไรเลย ไม่เป็นสมาธิอะไร

ดังนี้ เป็นเรื่องสำาคัญที่สุด เราต้องน้อมเข้ามาดูซิ น้อมเข้ามาดูที่ตนเอง ดูซิมัน 

เป็นอย่างนั้นไหม ถ้ามันเป็นอย่างนั้น เราจะได้แก้ไข เราจะมาแก้ไขเรื่องอย่างนี้แหละ

เรื่องใจของพวกเรานี่ มันเป็นยักษ์เป็นมาร เป็นเปรตเป็นผี มันโกรธมันเกลียด  

มันเคียดมันแค้น มันอิจฉาพยาบาทกันอยู่ มันดูอะไรแล้ว เขาไม่ดีหมดทีเดียว มัน 

ขัดข้องไปหมดเลย เรามาดูอย่างนี้
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เมื่อเรามาพิจารณาดูตนเอง บัดนี้ พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้ดูตนเอง ฝึกฝน
ตนเอง แก้ไขตนเอง ปรับปรุงตนเอง จะมาจับผิดที่ตนเอง บัดนี้ จะมาดูที่เรา อย่าไปดู 
คนอื่น อย่าไปเพ่งโทษคนอื่น เราจะมาเพ่งโทษตนเอง

การเพ่งโทษตนเองนี้มันยากจะเห็น มันเห็นยากเหลือเกิน ดูตนเองนี้มันดูยาก 
เหลือเกิน ก็เหมือนเราดูขนตาของเรานี่ เรามีลูกตาแต่เราดูขนตาไม่เห็นว่าขนตามีกี่เส้น 
ขนตามันยาวแค่ไหน มันมองไม่เห็นเลย ตรงนี้มันดูตนเองไม่เห็นอย่างนี้

เพราะอะไร เพราะเราขาดสติปัญญา เมื่อเราทำาอะไรทุกอย่าง เราว่าแต่มันถูก 
ไปหมดเลย ถูกต้องไปหมดทุกอย่างเลย ใครทุกคนมันต้องทำาทั้งผิดทั้งถูก เราก็ไม่ได้ดูว่า
อะไรมันถูกมันผิดจริงไหม

ท่านจึงให้มาดูที่ตนเองในการกระทำาของตนเองว่า ทำาอย่างนี้มันถูกไหม มันไป 
ในทางที่ถูกต้องไหม หรือมันจะนำาความทุกข์มาให้หรือจะนำาความสุขมาให้ การไตร่ตรอง
ด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาอย่างนี้เอง แต่กำากับกำาชับดูแลของตนเองอยู่ การยืนเดินนั่งนอน 
อยู่ที่ไหนก็ดี ก็จะกำากับกำาชับดูแล มองดูตนเองอยู่ในการกระทำาของตนเอง มองดู 
ตลอด มองดูตนเอง ทำาลงไปให้มีสติพร้อมลงไปว่าอันนี้ถูกหรือผิด เราจะทำากันอยู่ 
อย่างนี้ เราจะมาดูตนเอง 

เหตุฉะนั้น ก็ขอให้ทุกท่านมามองดูตนเอง ไม่ต้องมองคนอื่น เป็นเรื่องของคนอื่น
ไปซะก่อน ถ้าเรามีความสงสารเราก็เตือนกันได้ ถ้าหากเรายังตักเตือนตนเองไม่ได้ เรา 
จะมาฝึกตนเองก่อน มาตักเตือนตนเองก่อน มามองดูตนเองก่อนเพื่อจะชำาระตนเอง 
ก่อน แก้ไขตนเอง เรานี้เกิดขึ้นมาไม่ใช่จะทำาถูกเลยทีเดียว มันต้องทำาผิดบ้างถูกบ้าง

แต่บัดนี้ เมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเราทำาผิดหรือเราทำาถูก ตรงนี้เป็นเรื่องสติปัญญาตัดสิน 
แก้ไข อะไรถูก อะไรผิด ทำาลงไปแล้วบางทีมันทุกข์เข้าไปเท่าไหร่ เราก็ยังทำาอยู่นั่นแหละ 
เพราะเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ อื้อ..เมื่อเราทำาลงไปมันเกิดสุขแต่เราก็ยังไม่รู้จักต้นเหตุ
ของความสุขนั้น มันถูกหรือมันผิดยังไง มันไม่เข้าใจ เมื่อมันสุขก็สุขเฉยๆ แล้วก็มองดู 
ต้นเหตุมันไม่ได้ในการกระทำาของตน
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ตรงนี้เราก็มาสนใจด้วยการกระทำาของพวกเรา เราทำาอะไรแล้วมันจะมีความสุข

เกิดขึ้นติดตามมา เราจะทำายังไง หรือเหมือนคนทำาบุญทำาทานการกุศล ทำาแล้วมี 

ความสุขใจว่าเราได้ที่พึ่งของตน คนดูแลซึ่งกันและกัน เจ็บป่วย ก็เป็นบุญเป็นกุศล ให้ 

คนอื่นมีความอบอุ่นมีความสุข ช่วยคนอื่นอย่างนี้

บัดนี้ เรามาทำาตนเอง ฝึกฝนอบรมตนเองให้มีคุณงามความดีเกิดขึ้น เหมือนเรา

ไม่เคยได้ทำาบุญมาก่อน เราก็เริ่มทำาบุญ เราไม่เคยรักษาศีล ควบคุมตนเองด้วยกาย 

วาจาใจ เราก็มาพยายามรักษาศีลดูแลตนเอง ปรับปรุงตนเองอยู่อย่างนี้ให้เป็นผู้มีศีล  

อันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราจะมาดูตนเอง ควบคุมตนเอง เพื่อจะทิ้งซึ่งเรื่องของทางภายนอก 

มามองดูตนเอง ว่าการกระทำาของพวกเราทุกๆ วันหรือทุกเวลาก็ดี เราต้องดูไปเรื่อยๆ  

ทำาอะไรทุกอย่างสังเกตไปเรื่อยๆ ว่ามันถูกหรือผิด

นี่ เราจะจับผิดตนเองว่าเราทำาอะไรมันผิด เห็นอะไรที่มันผิดเราจะได้ละทิ้ง  

อะไรที่เราทำาแล้วมันถูกเราจะได้ปฏิบัติตาม เขาเรียกว่ามาฝึกกายของพวกเรานี่เอง ฝึก

กายของเราเพื่อจะให้มันดำาเนินไปในทางที่ชอบ เพื่อจะให้ตั้งตนไว้ในทางที่ชอบ ในทาง 

ที่ถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่เกิดทุกข์ขึ้นตามมาภายหลัง เรียกว่าทุกข์จะไม่ติดตามมา ถ้าหาก 

เราทำาในทางที่ถูกต้องตามทำานองคลองธรรมได้ ความทุกข์ก็ย่อมไม่เกิดติดตามมา 

ในทีหลัง ไม่กระทบกระเทือน ไม่เป็นผลสะท้อนย้อนมาให้เกิดทุกข์ เพราะอะไร เพราะ 

มันทำาถูกนี่เอง

ตรงนี้แหละ เราไม่มีที่อื่นแล้ว เราต้องฝึกสติปัญญาของเรานี่แหละเพื่อเป็น 

เครื่องตัดสิน เพื่อเป็นเครื่องตรวจตราดูการกระทำาของตนเอง ตรงนี้เราไม่ต้องไปดูคนอื่น 

เพราะว่าเรากระทำาถูกต้องนี่เอง

เหตุฉะนั้น เมื่อหากเราควบคุมดูแลในการกระทำาของตนเองได้ เราก็มาพินิจ

พิจารณาจะควบคุมในการพูดของพวกเรา ควบคุมดูแลในการพูด เราพูดอยู่ทุกวันนี้ มัน

พูดถูกหรือพูดผิด เรามาพินิจพิจารณาการพูดของเรา ถ้าหากเราขาดสติสัมปชัญญะ 

ก็พูดผิดได้ง่ายๆ
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อันเขาพูดผิด ด่ากันอยู่ทุกวันนี้ ใช้คำาหยาบโลนต่างๆ ทำาให้เจ็บจิตเจ็บใจกัน  

โกรธเกลียดเคียดแค้นกันอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะออกมาจากคำาด่า ทำาไมเขาจึงด่ากัน ใช้ 

คำาหยาบๆ กับเพื่อนฝูง กับพี่กับน้อง กับพ่อกับแม่ กับลูกกับหลานอะไรต่างๆ ทำาไมจึง

ใช้คำาหยาบโลนอย่างนั้นออกมาใส่ซึ่งกันและกัน

ถ้าเรามาพูด ทำาไมเราจึงไปพูดแต่คนอื่น ทำาไมเราจะไปเห่าแต่คนอื่นเหมือนกับ

สุนัขกับหมา กับอะไรต่างๆ ไปเห่าแต่คนอื่น บ๊อกๆ เหมือนหมา นั่นมันเห่าเห็นไหม  

มันเห็นคนมันก็เห่าคน เห่านั่นนี่ ถ้าทำาท่าทางมันก็ยิ่งเห่าเกิดขึ้น ก็เหมือนบุคคลอื่นกับ

เรา เมื่อเขามาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ เขาติฉินนินทาติเตียนต่างๆ ว่าไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้  

ใช้คำาหยาบต่อกัน ไปเห่าเขา เห่ากันอยู่นั่น เห่าแต่คนอื่นอยู่นั่นแหละ เห็นไหม

เมื่อมันเห่าแต่คนอื่น มันจึงเกิดเรื่องเกิดราววุ่นวายเกิดขึ้น มีความทุกข์เกิดขึ้น 

เพราะไปจับผิดแต่เขา ว่าแต่เขาไม่ดีนะ มีแต่ว่าแต่นินทาเขาเฉยๆ ไม่ดูตนเอง ไม่นินทา

ตนเอง ทั้งๆ ตนเองก็ไม่อยากให้คนอื่นนินทา แต่เราก็ไปหานินทาคนอื่น ไปใช้คำาหยาบ

ต่างๆ กับคนอื่น แล้วมันดีไหม อยู่กับพี่กับน้องกับสามีภรรยาลูกหลาน กับเพื่อนกับฝูง 

ไม่ว่าภิกษุสามเณรก็ดี ญาติโยมก็ดี ถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันวุ่นวายไหม มันเกิด 

ทุกข์ไหม มันดีไหม นี่..อย่างนี้ล่ะ ดูดีๆ 

แล้วมาดูซิ นั้นเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดี และโลกนี้มันชอบไหม มันไม่ชอบ เราก็ไม่ชอบ 

ทำาไมเราเป็นอย่างนั้น เขาก็ไม่ชอบอย่างนี้แหละ การด่าจึงว่ามันเป็นคำาหยาบ เป็นคำาที่

สัตว์โลกไม่ชอบ แม้สัตว์เดรัจฉาน เป็นหมา เป็นโค เป็นกระบือ เป็นไก่ เป็นสัตว์ต่างๆ 

เราด่ามันนั้น มันแสดงอาการที่ไม่พอใจ หมามันก็รู้ เราด่ามันน่ะ มันหางตกหูตกไปหมด 

เหงาไปหมดเลย มันไม่ชอบ หมาน่ะ โค กระบือ ไปด่ามัน มันก็ไม่ชอบ ไก่มันก็รู้จัก  

ทำาจะโกรธจะเกลียดไปด่ามัน มันก็ไม่ชอบทั้งนั้น มันรู้ สัตว์มันรู้เหมือนกัน ถ้าเราไปด่า

ลิง มันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะ
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แล้วไปด่าคนน่ะ บัดนี้ ไปด่าคำาหยาบต่อคน แม้สามีภรรยาขาดสติก็ต้องด่ากัน 

ลูกเต้าด่ากัน เพื่อนฝูงด่ากัน ถึงทุบถึงตีกันเมื่อเมาเหล้าเมายามาเกิดขึ้น บางทีก็ไม่เมา  

แต่ก็ยังด่าพูดคำาหยาบต่อกันได้ คนเรานี่ พี่ๆ น้องๆ อยู่บ้านเดียวกันยังผิดเถียงกันเกิดขึ้น 

พ่อแม่ก็ดี สารพัดเกิดขึ้น มันวุ่นวายเกิดขึ้น เพื่อนฝูงในหน่วยงานต่างๆ นี่คำาอย่างนี้  

มันเป็นคำาที่โลกมันไม่ชอบ แต่มันก็พูดให้กันได้ เพราะอะไร เพราะขาดสติสัมปชัญญะ 

มันไปมองแต่คนอื่นหมด มันไม่มองดูตนเอง มันผิดหรือถูก คำาพูดของตนเอง

การที่เราจะใช้สติสัมปชัญญะควบคุมดูแลจิตใจของพวกเรา ควบคุมคำาพูดของ 

พวกเรา เพื่อให้ว่าเราพูดสิ่งนี้มันถูกไหม จะให้ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนจึงพูด พระพุทธองค์

ทรงสั่งสอนอย่างนั้น

แต่อย่างไรก็ตาม เราก็พูดผิดกันมาเรื่อยๆ เพราะเราขาดสติสัมปชัญญะ เรายัง 

คุมไม่ได้ เราก็ไม่ต้องเสียใจอะไรที่มันผ่านมาแล้วเป็นอดีต บัดนี้ อนาคตต่อไปข้างหน้า 

เราจะได้เตรียมตัวฝึกสติสัมปชัญญะของพวกเรา เพื่อจะได้แก้ไขตนเองในคำาพูดของ 

ตนเองนั้นว่าพูดไปแล้ว แล้วมาเสียใจว่า บางคน โอ๊ย..ไม่น่าจะพูด ก็ยังมาพูดด่าว่าเขา  

ไม่น่าจะด่า ไม่น่าจะนินทาอะไร ระลึกได้ทีหลังอย่างนี้ เรารู้ตามหลังก็ยังดีกว่าคนไม่รู้

คนรู้ตามหลังว่าเราพูดไม่ดีไปแล้ว เสียไปแล้ว ไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขตนเอง มา 

มองตนเองนี้ว่า เออ..มันพูดไม่ดี เขาเรียกว่าตนยังมีสติตามหลังมา เพราะมันไม่ดีแล้ว 

จะได้แก้ไขข้างหน้าต่อไป

บัดนี้ เราจะแก้ไขข้างหน้า เราจึงฝึกสติให้ระลึกเร็ว รู้เร็ว ไตร่ตรองใคร่ครวญ 

ก่อนจะพูดอะไรลงไป ตรงนี้แหละ เราฝึกกันตรงนี้ ถ้าเราไตร่ตรองถี่ถ้วน รู้จักเหตุจักผล 

พูดออกไปนี้มันจะกระทบกระเทือนเขาไหม พูดออกไปนี้มันจะเป็นคำาหยาบไหม จะ 

ทำาให้เขาเจ็บจิตเจ็บใจไหม ทำาให้เขาเสียหายบ้างไหม ตรงนี้ไตร่ตรองใคร่ครวญให้ถี่ถ้วน

ก่อนแล้วจึงพูด นี้เราฝึกเอา ไม่มีใครจะดีมาตั้งแต่แรกเกิดออกจากท้องแม่ เราต้องมา

ฝึกฝนอบรมเอาใหม่
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พระพุทธองค์จึงทรงแนะนำาตักเตือนให้ฝึกหัดดัดตนเอง แก้ไขที่ตนเอง อย่าเพิ่ง

ไปแก้ไขคนอื่น พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนอย่างนั้น เหตุฉะนั้น พวกเราก็ตั้งใจที่จะฝึกฝน

อบรมสติปัญญาของตนให้ระลึกเร็วรู้เร็ว พอเราจะพูดต้องบังคับเอาไว้ อื้อ..พูดออกไป 

นี่มันจะไม่ดีนะ พูดออกไปนี่มันจะเกิดเรื่องนะ พูดออกไปแล้วมันจะกระทบกระเทือน 

คนอื่นนะ อะไรหลายอย่างอย่างนี้ ท่านจึงให้พูดคำาที่เป็นสุภาษิต เป็นคำาพูดที่ไพเราะ

เสนาะหู ไม่ว่าจะเป็นคำาที่เราชอบหรือไม่ชอบก็ตาม ว่าคำานี้เป็นคำาไพเราะที่จะจูงใจให้

บุคคลที่จะอยู่ด้วยกันมั่นคงได้ อยู่ด้วยกันไม่กระทบกระเทือนกัน จึงได้เลือกสรรหา 

คำาพูดไม่ให้เป็นผรุสวาท คือเราไม่พูดคำาหยาบนั่นเอง

เหตุฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลาย การพูดจาปราศรัยอยู่ด้วยกัน แม้กระทั่งพระ

ภิกษุ สามเณร แม้คณะศรัทธาญาติโยมก็ดี ท่านสาธุชนทั้งหลาย เป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด  

การพูดคุยกัน เพราะเราอยู่ด้วยกัน เพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้ เราอยู่ในโลกนี้ต้องอยู่ 

ด้วยกันหลายคน พระภิกษุสามเณรก็ต้องมีเพื่อนมีฝูงมีสหธรรมิกอยู่ด้วยกัน ญาติโยมก็มี

เพื่อนมีฝูงก็ดี อยู่ด้วยกันทำางานร่วมกันในครอบครัวก็ดี หรือหน่วยงานต่างๆ การพูดจา

ปราศรัยที่เราไม่ได้มีสติควบคุมดูแล ที่เขายุ่งเหยิงอยู่ทุกวันนี้ ทะเลาะเบาะแว้งกันต่างๆ 

ก็เรื่องการพูดนี่แหละเป็นเรื่องต้นเหตุ เป็นเรื่องสำาคัญที่สุด

เหตุฉะนั้น เราก็มาพากันฝึกฝนอบรมสติสัมปชัญญะของพวกเรา เพื่อจะได้แก้ไข 

คำาพูดของตนว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรพูดหรือไม่ควรพูด คือตั้งหลักใหม่ ไม่ต้อง 

เสียใจอะไร มันขาดไปแล้ว ที่มันเสียไปแล้ว เหมือนเราพูดไม่ดีมันเสียไปแล้วก็แล้วไป 

เสีย มาตั้งหลักใหม่ ไม่ต้องค้นคืนมา ใครไม่ต้องค้นเรื่องเก่าขึ้นมา มันจะให้ผ่าน เรื่อง 

อดีตต้องตัดปล่อยไปเลย มาตั้งหลักทำาใหม่ เหมือนบุคคลทำาผิดแล้วก็มาแก้ตัวใหม่เพื่อ 

จะให้มันถูก มันมีแค่นี้ที่จะแก้ไขเรื่องกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา

บัดนี้ เรามาฝึกสติปัญญาของพวกเรา จะมาควบคุมดูแลจิตใจของพวกเรา เรา

ฝึกฝนอบรมเรื่องสมาธิกันมานมนานพอสมควรแล้ว บัดนี้จิตก็พอจะรู้จักว่าเรื่องจิต เรื่อง

ความคิดของจิต การที่เราคิดขึ้นมาในจิตใจของพวกเรา บางคนอาจจะคิดอิจฉาพยาบาท
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อาฆาตจองเวรคนนั้นคนนี้ คิดไม่ดีไม่งามต่อกันเกิดขึ้นมาได้ ทั้งผู้หญิงผู้ชาย หรือภิกษุ

สามเณรก็ดี เมื่อคิดขึ้นมาแล้วจิตใจมันเศร้าหมอง ก็ต้องรู้จักว่าความคิดของตนเองนี้มัน

ปรุงมันแต่งขึ้นมา มันคิดขึ้นมานี้ มันคิดไม่ดี พยายามจะแก้ไขในทางไม่ดี คิดแล้วมัน 

มีความกังวล มันไม่สงบ มันมีความทุกข์เกิดขึ้น

เราต้องมีสติปัญญาเพื่อจะแก้ไขเพื่อตักเตือนจิตใจของพวกเรา ในความคิดของ

พวกเรา เราต้องดูแก้ไขตนเองนั่นแหละ ไม่ต้องแก้ไขจิตของคนอื่น เพราะความทุกข์ 

ความสุขเกิดอยู่ที่ตนเอง เราทุกข์ใครจะมาแก้ไขให้ได้ เราสุขก็เป็นเรื่องของเราที่จะ 

รับผลของเรา เหตุฉะนั้น พวกเราต้องพากันฝึกสติปัญญานั้นให้มากขึ้น ระลึกเร็วรู้เร็ว 

ให้มากขึ้น ความคิดเจ้าของคิดขึ้นมา เอ๊ะ..มันจะไม่ดีนะ มันเคยคิดเรื่องอย่างนี้ เราจะ 

ได้ระงับความคิดของตนเอง ควบคุมดูแลจิตใจของพวกเรา เพื่อให้ใจของพวกเรานั้นคิด

ไปในทางที่ดีอย่างเดียว

เหตุฉะนั้น ทุกคนมันก็คิด เคยคิดบ้างไหม มันต้องมีหรอก เป็นเรื่องของกิเลส 

กิเลสยังไม่หมดจากดวงใจมันต้องคิดไม่ดีกับคนอื่น คิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวร 

คนอื่นได้ คิดไม่ดีไม่งาม คิดเอารัดเอาเปรียบสารพัด คนเราส่วนมากในโลกนี้ มันเป็น 

อย่างนี้เอง

เหตุฉะนั้น พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้คนฝึกสติสัมปชัญญะ เป็นธรรมที่มี

อุปการะมากที่สุด จะทำากิจการงานทุกอย่างข้างนอกก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะ การที่ 

จะฝกึฝนอบรมดา้นจติใจก็ตอ้งอาศัยสตสิมัปชญัญะ การจะควบคมุดูแลจติใจของเจา้ของ 

ให้จิตใจอยู่ในขอบเขตของศีลธรรม ก็ต้องฝึกสติสัมปชัญญะ คือตัวของปัญญา ก็เพราะ

เขารู้จักดีจักชั่ว รู้จักถูกจักผิด ตรงนี้แหละที่เรายังไม่มีสติปัญญาแก่กล้า เราก็ต้องปฏิบัติ

ตนเองปรับปรุงตนเองพัฒนาตนเอง เพราะตนเองนั้นยังไม่ดี จึงยังไม่มีความสุข ยังมี 

ความวุ่นวายหรือความทุกข์อยู่

แต่ภิกษุสามเณรก็ดี อุบาสกอุบาสิกาก็ดี แม้ทั้งตัวผู้เทศน์เองก็ดี ทำาอยู่ทุกวัน 

ศึกษาอยู่ทุกวัน ปฏิบัติอยู่ทุกวัน ก็ยังได้แค่นี้ แต่พยายามอยู่ตลอด บัดนี้ ญาติโยมก็ต้อง
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พยายามเหมือนกัน ภิกษุสามเณรก็พยายาม ถ้าหากพระภิกษุสามเณรองค์ใดมีสติปัญญา

ว่องไว เฉลียวฉลาด รู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งการทำาการพูดการคิดของตนเองได้ พระภิกษุ

สามเณรองค์นั้นก็จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตัวเอง

ญาติโยมก็เหมือนกัน ถ้ามีสติปัญญารวดเร็ว ระลึกเร็ว รู้เร็ว ทั้งการทำาอะไร  

ควบคุมดูแลในการทำาได้ ควบคุมดูแลในการพูดได้ ควบคุมดูแลในการคิดได้ ให้มันไป 

ในทางที่ถูกตามทำานองคลองธรรมหมด เพราะเหตุนั้น ความสุขก็จะเกิดขึ้นกับคณะ 

ศรัทธาญาติโยม ผู้เป็นนักปฏิบัติทั้งหลาย

เราไม่ได้ไปนินทาไปเห่าไปว่าให้ใครอย่างโน้นอย่างนี้ ไม่นินทาใครหรอก มันไม่มี

หรอก มันไม่อยากทำาแล้ว ถ้ามันรู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเกิดขึ้น ตรงนี้แหละ เราต้อง 

ฝึกฝนอบรมเพื่อจะให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขตามที่พวกเราพากันปรารถนาอยู่ อยากมี

ความสุขอยู่ในปัจจุบันนี้ เราต้องฝึกฝนอบรม ถ้าไม่ฝึกฝนอบรมแล้วไม่มีใครฝึกฝนอบรม

ได้ อื้อ..เราไม่พินิจพิจารณาแล้ว ไม่เพิ่มพูนบุญญาบารมีของตนฝึกฝนให้แก่กล้าขึ้น เรา

จะได้ยังไง

พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “สตินทรีย์” สติเป็นใหญ่ในการระลึก บัดนี้ เมื่อไหร่เรา

จะได้มีสติพลังในการระลึกได้เร็ว มีพลัง สามารถมีพลังเหมือนกับคนวิ่งเร็ว วิ่งเก่งกว่า 

เขา ก็คือเหมือนคนระลึกเร็ว คนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถมีพลังอย่างนั้น  

เรียกว่า มีสติพลัง

บัดนี้ ปัญญาพลัง เมื่อไหร่เราจะมีปัญญารอบรู้ในกองสังขาร รอบรู้เท่าทัน 

เหตุการณ์ทุกอย่างที่เราทำา เราพูด เราคิดเกิดขึ้น ตรงนี้ ถ้าเมื่อเรามีปัญญาพลังเกิดขึ้น

เมื่อไหร่ เมื่อนั้นเราจะต้องแก้ไขตนเองได้อย่างแน่นอน คนฝึกฝนอบรมจิตใจไม่สงบเป็น

สมาธิอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะขาดสติสัมปชัญญะ ขาดปัญญานั่นเอง จึงไม่สามารถควบคุม

ดูแลจิตใจของตนเองให้เป็นสมาธิได้ แต่อย่างไรก็ตาม ที่เทศน์ให้ฟังอยู่ทุกวันนี้ ก็คือเรา

จะฝึกสตินั้นให้มาก เพื่อจะได้มีสติสัมปชัญญะ
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พระพุทธองค์จึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายก็ดี เมื่อไปเจริญเมตตาภาวนาในป่าในเขา
ในถ้ำาก็ดี แล้วเมื่อกลับคืนมานมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธองค์จึงตรัสถามภิกษุ
ทั้งหลาย “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ของพวกเธอแก่กล้าหรือยัง” พระพุทธองค์
ตรัสถามอย่างนั้น พระภิกษุองค์ไหนที่รู้ตัวว่าสติยังไม่ดี สัมปชัญญะไม่ดี ก็จะตอบว่า  
“ยังไม่แก่กล้าพระเจ้าข้า ยังขาดสติอยู่ ยังขาดปัญญาอยู่” 

พระพุทธองค์ก็ทรงรู้ รู้อยู่แล้ว แต่พระพุทธองค์ก็ตรัสถาม องค์ไหนกิเลสเบาบาง
แล้ว ก็ค่อยยังชั่ว ก็ยังดีมีสติเร็วขึ้น มีปัญญาเร็วมากขึ้นตามลำาดับที่ท่านจะได้บรรลุ 
ธรรม ถ้าหากองค์ไหนท่านได้สำาเร็จมรรคผลแล้ว ได้เป็นพระอรหันต์แล้ว เป็นผู้สิ้นทุกข์
แล้ว เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะแก่กล้า ท่านก็พูดได้บอกได้ว่าสติสัมปชัญญะแก่กล้า เรียกว่า
อินทรีย์ ๕ สมบูรณ์ อันได้แก่

ศรัทธาพลัง มีพลังตลอด ศรัทธานั้น มีความเชื่อถือ มีความเลื่อมใส มีพลัง 
ที่จะทำาความดีได้อย่างเต็มที่ อยู่เต็มสมบูรณ์แล้ว ทำามาแล้ว

วิริยะพลัง ก็จะมีความเพียร ท่านมีความเพียรอย่างเหนียวแน่น ท่านไม่ลดละ
ปล่อยวาง ไม่มีความขี้เกียจขี้คร้านอะไร ท่านทำาอยู่ ยืนเดินนั่งนอน ทำา ทำา ทำาอยู่ 
ทุกอิริยาบถ ท่านหลับ ท่านตื่นขึ้นมา ท่านก็ทำาอยู่อย่างนั้น ก็เรียกว่า วิริยะพลังเกิดขึ้น

บัดนี้ สติพลัง ท่านมีสติควบคุมตนเองอยู่ตลอด นี่ สติพลัง คือ มีสติควบคุม 
การกระทำาของตนเองอยู่ทุกอิริยาบถ

เมื่อมีสติเป็นพลังแล้ว ก็มีสมาธิพลัง สมาธิ จิตใจของท่านทำาไมท่านเหนียวแน่น 
จิตใจของท่านทำาไมเป็นสมาธิหนักแน่นมั่นคง ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน เขาเรียกสมาธิ 
พลัง ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน ไม่หวั่นไหว จิตใจไม่รั่วไหล คือจิตใจไม่วิ่งไปตามกระแส
อารมณ์ ไม่ว่าคนจะพูดอะไรที่ทำาให้เราไม่พอใจ จิตใจก็ไม่หวั่นไหวไปกับคำาพูดนั้น ไม่ 
รู้สึกเดือดร้อน ไม่โกรธ รู้สึกเฉยๆ จิตนิ่งสงบอยู่ ก็เพราะมีสมาธิพลัง รวมทั้งเมื่อมีลาภ
หรือไม่มีลาภ มียศ ไม่มียศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์ อันเป็นธรรมดาของโลก จิตก็ไม่
วิ่งไปตามอารมณ์นั้น ก็เพราะมีสมาธิพลัง



22    ปั ญ ญ า ป ที ป ธ ร ร ม   เ ล่ ม  ๑

บัดนี้ เมื่อปัญญาพลังนั้นแก่กล้า ท่านรอบรู้อยู่ตลอด อะไรจะเกิดขึ้น อะไร 

ตั้งอยู่ อะไรดับไป ท่านก็รอบรู้อยู่ตลอดในกองสังขารทั้งหลาย

ถ้ารอบรู้ชัดเจนขึ้นเรียกว่า พลังของท่านสมบูรณ์ จึงเรียกมาแต่ต้นว่า ศรัทธา 

พลัง วิริยะพลัง สติพลัง สมาธิพลัง ปัญญาพลัง ก็สมบูรณ์และแข็งแรงหมด ถ้าอย่างนี้ 

ก็แข็งแรงแข็งแกร่งเช่นเดียวกัน ถ้าบุคคลใดมีร่างกายแข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์นั้น จะยก 

จะถืออะไร จะแบกจะหามอะไร จะไปที่ไหน จะทำาอะไรได้คล่องตัวดีมาก ก็ฉันนั้น 

เหมือนกัน เหมือนบุคคลไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายแข็งแรง ไม่กังวลกับร่างกายเลย  

เพราะร่างกายแข็งแรง คิดดูซิพวกเราท่านทั้งหลาย 

พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้ฝึกฝนอบรมเรื่องอย่างนี้ เมื่อไหร่สติปัญญาของ 

พวกเรามันแก่กล้าแล้ว มันมีพลังสมบูรณ์ เราจึงจะได้เห็นธรรม ได้ดวงตาเห็นธรรม จึง

จะได้เห็นความสุขเกิดขึ้น ก็เรียกว่าบุคคลนั้นมีสติปัญญาขัดเกลากิเลสภายในตนเอง  

ฝึกฝนอบรมตนเองได้ แต่ได้ตามความปรารถนาที่ฝึกเอาไว้

เหตุฉะนั้น บุคคลที่มีความสุขใจ มีความแช่มชื่นเบิกบานรื่นเริงอยู่ทั้งกลางวัน 

กลางคืนนี้ พระอริยเจ้าทั้งหลาย ที่เรายังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเหมือนอย่างท่าน ที่ท่าน

พ้นทุกข์ไปแล้ว ไม่รู้ท่านจะสุขแค่ไหน หรือว่าท่านอยู่ยังไง ความเศร้าหมองของจิตใจ 

ไม่มี เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญเช่นวันนี้ ถ้าไม่มีเมฆพลาหกมาปิดบังแล้ว ใครมองก็ 

เย็นตาเย็นใจ ทำาไมเรียบร้อย ทำาไมแช่มชื่นเบิกบาน ทำาไมอยู่เหมือนสบายตลอด ไม่มี 

ง่วงมีเหงา ไม่มีซบเซาอะไร เป็นอย่างนี้ ก็เหมือนเราดูดวงพระจันทร์ที่ไม่มีเมฆปิดบัง  

ก็ฉันนั้นเหมือนกัน

เราคิดดู ครูบาอาจารย์ต่างๆ หลวงปู่ต่างๆ ที่ท่านแก่เฒ่าชราแล้วนั้น ท่าน 

พูดยิ้มแย้มแจ่มใส แช่มชื่นเบิกบาน ฟันก็ไม่มี คางบ้ำาๆ บิ้มๆ ไปหมด ก็ยังแช่มชื่น 

รื่นเริง ตาแช่มชื่นอะไร ร่างกายเหี่ยวแห้งแค่ไหน ใจของท่านนั้นมีความสุขอย่างไร  

อย่างนี้แหละเราไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์หลวงปู่ทั้งหลายที่ท่านได้ฝึกไว้แล้ว เพราะ

ใจท่านมีความสุข ตรงนี้ มีพลังอย่างเต็มที่แล้ว
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พวกเราทั้งหลายยังหนุ่มๆ น้อยๆ ก็ยังหน้าเหี่ยวหน้าแห้งอยู่ ยังหน้างอหน้า 

เศร้าหมองอยู่ ยังไม่ชุ่มชื่น ก็เพราะกิเลสที่มันปิดบังจิตใจของพวกเราเหมือนกับเมฆ 

นี่แหละ ส่องแสงสว่างไม่เต็มดวงหรอกนะพระจันทร์ เพราะเมฆปิด จิตใจก็ถูกกิเลสปิด 

ความโลภ โกรธ หลง ปิดเอาไว้ ก็เลยเศร้าหมอง ใจเศร้าหมองก็หมองมาทางใบหน้า 

ข้างนอกด้วย

ถ้าไม่เชื่อก็ดูคนกำาลังโกรธกำาลังเกลียดกำาลังทุกข์อยู่ มันเศร้าหมองหรือไม่ 

เศร้าหมอง ดูเอาตนเองนั่นแหละ เมื่อมันโกรธมันเกลียดหรือมันเศร้าหมอง ใจไม่ 

แช่มชื่น ไปดูกระจกดู ส่องดูแล้วมันจะสวยไหม มันจะแช่มชื่นไหม หรือมันจะเหงา  

นี่มันจะเศร้าหมอง เราก็มองเห็นโทษมันอย่างนี้สิ เพราะเราไม่อยากเศร้าหมองอย่างนั้น 

เราก็เลยพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตนเองด้วยสติปัญญา ปรับปรุงตนเองเพื่อจะให้ได้รับความ

ร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้น ใครเล่าได้ ก็ตนเองนั่นละเป็นคนได้

เหตุฉะนั้น พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้ฝึกฝนอบรมตนเอง แก้ไขตนเอง 

ปรับปรุงตนเอง สำารอกกิเลสออกจากตนเอง ด้วยกายวาจาใจของตนเอง ตรวจตราอยู่

ตลอด นี่เป็นงานที่นับว่าเป็นงานหนัก

ถ้าพูดถึงงานปฏิบัติเป็นงานหนัก ไม่เหมือนงานข้างนอก เขาเรียกงานภายใน  

การฝึกฝนอบรมจิตใจ การฝึกฝนอบรมตนเป็นงานหนัก เพราะมันไม่เห็น ไม่เห็นความผิด 

มันไปเห็นความผิดแต่ข้างนอก แต่คนอื่น

มันดูตนเองไม่ได้ เหมือนเราดูขนตา เราดูทั้งวันเลย ดูไป..มันก็ยังมองไม่เห็น  

ขนตาเจ้าของนั่น มันอยู่ใกล้ๆ ลูกตา แต่มันมองไม่เห็น เหมือนกับเรามองดูตัวของเรา 

ไม่เห็น มองดูการพูดของเราไม่เห็นว่ามันผิด มองดูจิตใจที่เราคิดอยู่ ไม่เห็นว่ามันคิดผิด 

ตรงนี้เป็นตัวที่สำาคัญที่สุด เราปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองแล้ว แต่เราอย่าไปเสียใจเถอะ  

อย่าไปหงุดหงิด บางคนนี่ แหม..กายก็คุมไม่ได้ หลงทำา พวกปากนี่ก็หลุดออกไป แต่คุม

ก็ไม่ฟัง ใจมันคิดไปคุมก็ไม่ได้ จะทำาอย่างไร นี่ อย่าไปเสียใจ ก็ขอให้พากันตั้งใจฝึก

สติสัมปชัญญะของตนเอง คือ สติ-ความระลึกได้ สัมปชัญญะ-ความรู้ตัว หรือปัญญา
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นั่นเอง ตัวสัมปชัญญะ รอบรู้ให้ทันแล้วจะค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆ แก้ไขไปเรื่อยๆ เมื่อ 

เราปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆ ไม่หยุด มันก็จะได้รับผลเกิดขึ้นตามการปฏิบัติของตน

การที่ตนเองขยันมีความเพียรแก้ไข ไม่เหลือวิสัย พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ 

เมื่อบุคคลใดปฏิบัติอยู่ ขวนขวายอยู่ มีความเพียรอยู่ ก็ไม่เหลืออำานาจที่บุคคลนั้นจะมี

ความเพียรพยายามที่จะทำาให้ตนเองบริสุทธิ์ได้ พระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้านั้น 

พระพุทธองค์สอนสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นตาม ตรองเห็นได้จริงตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอน 

เอาไว้ ถ้าอย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายจะเห็นหรือ ครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาท่านจะเห็นหรือ 

เราต้องมุ่งดูครูบาอาจารย์อย่างนั้นแหละ เมื่อตัวเรายังไม่ถึง เราก็มอง เอ๊ะ..ครูบาอาจารย์

ท่านยังทำาได้ มันก็ต้องสามารถทำาได้สิ

เราก็ไปอ่อนแอท้อแท้ขี้เกียจเดินจงกรม ขี้เกียจนั่งภาวนา ขี้เกียจพินิจพิจารณา 

ขี้เกียจอบรมตนเอง ปรับปรุงตนเองเฉยๆ นี่ เราก็ด่าตนเองนี่แหละ ไม่ต้องไปเห่าคนอื่น 

เห่าตนเอง ด่าตนเองนี้แหละ ว่าตนเองนี้ยังไม่ดี ก็เลยปรับปรุงตนเอง เมื่อปรับปรุง 

ตนเองอยู่บ่อยๆ ก็เลยจะได้รับผลเกิดขึ้น ได้รับความสุขเกิดขึ้นแก่ตน โอ..จึงจะรู้จักว่า

เป็นของที่ทำายากมาก ครูบาอาจารย์หลวงปู่ทั้งหลาย ท่านบอกว่าเป็นของที่ทำายากมาก

จริงๆ นะ ลูกหลานนะ รีบตั้งใจทำาจริงๆ ท่านว่า บางองค์ท่านว่า “อยู่ฟากตาย” หมายถึง 

การทำาความดีต้องมีความอดทน เราต้องทำาความเพียรจริงจัง เราจึงจะทำาความดีได้ 

สำาเร็จสมปรารถนา 

ถ้าพูดอย่างนี้น่ากลัวนะ “อยู่ฟากตาย” กลัวจะต่อสู้กับกิเลส สำารอกกิเลส แก้ไข

กิเลส กิเลสมันจะเอาเราตายอยู่ตลอดเลยทีเดียว เรายอมแพ้มันตลอดเลย แพ้มันตลอด

เลยนะ เมื่อไหร่เราจะชนะมัน กิเลสนี่ เมื่อไหร่เราจะแก้ไขมันได้ นี่..เราไม่ชนะมันสักที  

มีแต่มันชนะจิตใจของพวกเรา เหตุฉะนั้น พวกเราจะเอาชนะ เราก็ต้องต่อสู้

ถ้ามาต่อสู้เราก็ต้องสร้างสติปัญญาพวกเราให้แก่กล้า ให้มีพลัง เราจะได้เครื่องมือ

ของเราที่ดีมาแก้ไข ก็เหมือนเมื่อเมฆพลาหกมันปิดบังนี่แหละ ปิดบังดวงจันทร์อยู่ มัน 
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เป็นอย่างไรมันจึงจะออกไปได้ มันต้องมีลมมาพัด ลมมาพัดเมฆที่มันมืดๆ นั้นออกไป 

เดี๋ยวมันมีเมฆอีก มันมีบางๆ ก็พอส่องเห็นสว่างขึ้นมาบ้าง ลมมันก็มาพัดเมฆไปอีก เมฆ

มันก็ไหลไปอีก ยังมีเมฆ เมฆบางๆ บ๊าง บาง บาง จนเกือบจะสว่างหมด แต่มันยัง 

พอมัวๆ อยู่ ยังไม่สว่างพอ พระจันทร์นั่น ต้องมีลมมาพัดเมฆนั้นออกไปหมดเกลี้ยงเลย 

มีแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์นั้นลอยเด่นอยู่ ฉันนั้น พระจันทร์จึงแจ่มใส ฉันใดก็ดี กิเลส 

ก็เหมือนกัน มันหยาบๆ ก็ต้องมีลมมาพัดมัน ก็คือสติปัญญาแก้ไข

บัดนี้แหละ สติปัญญาแก้ไขกิเลสที่หยาบออกไป มันยังมีกิเลสอย่างกลางที่ต้อง

แก้ไขเข้าไปอีก พิจารณาหาวิธีแก้ไข มันก็ลดน้อยถอยลงอีก เมื่อมันบางๆ อยู่ เมื่อไหร่ 

เราจะมีสติปัญญาที่ละเอียดที่สุด มีกำาลังที่สุด แล้วจะไปขัดเกลากิเลสให้ออกจากจิตใจ

ของเราให้หมดสิ้นไป ใจของเราจึงจะบริสุทธิ์ เรียกว่าสร้างจิตใจให้บริสุทธิ์ เมื่อความ 

บริสุทธิ์เกิดขึ้น จิตใจของเราจะได้แช่มชื่นเบิกบาน มีอิสระอยู่ด้วยตนเอง ไม่มีอะไร 

รบกวน ท่านจึงว่าจิตรู้ได้ด้วยตนเอง จิตนิ่งสงบเป็นสมาธิอยู่ จิตเลยมีตัวเป็นตนของ 

ตนเอง เป็นอิสระ ไม่มีอะไรทำาให้เศร้าหมอง

อย่างนี้เราจะทำาอย่างไร ตรงนี้เป็นเรื่องของพวกเราจะคิดเอาเองและตั้งใจเอาเอง 

ไม่มีใครแก้ไขให้เราได้ เราต้องขยันหมั่นเพียร ทำาตนเองแก้ไขตนเอง ปรับปรุงตนเอง 

อยู่ตลอด เหลียวหน้าเหลียวหลัง เดินไปเดินมา ทำาอะไรต่างๆ ก็คิดอ่านอยู่ตลอดเลย  

เพราะมันเป็นงานละเอียด งานละกิเลสนี้ เป็นงานละเอียดที่สุด

เหตุฉะนั้น การบรรยายธรรมเรื่องมองดูตนเอง มาตั้งแต่ต้นจนอวสาน ก็ขอให้ 

ทุกท่านน้อมนำาไปพินิจพิจารณาระลึกตรึกตรอง ว่าสิ่งใดควรที่จะนำาไปปฏิบัติฝึกหัด 

อบรมตนเอง ก็ยึดถือสิ่งนั้นไปปฏิบัติ สิ่งใดควรละควรปล่อยควรวางเสียก็ปล่อยวางเสีย 

และปฏิบัติไปในทางที่ดี จะมีความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตน สมกับพวกเรานั้นจะมา

ฝึกฝนอบรมตน ให้ตนนั้นได้ที่พึ่ง ได้มีความสุขเกิดขึ้นดังความปรารถนา ก็ขอยุติการ

บรรยายธรรมไว้เพียงแค่นี้
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ค ำา อ ธิ บ า ย เ พิ่ ม เ ติ ม

ดอกบัวสี่เหล่า อธิบายประกอบคำาในหน้า ๑๑

การจัดระดับเปรียบเทียบของคนเราที่เกิดมาอยู่ในโลกนี้ พระพุทธเจ้าตรัสสอน
เอาไว้ว่า เหมือนกับกอบัวหรือต้นบัวที่เกิดอยู่ในผืนน้ำาและโคลนตม

ธรรมดาของต้นบัวนั้น เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ย่อมมีดอกออกเมล็ดสืบพันธุ์ต่อไป 
อีก ฉันใดก็ดี คนเรานั้นก็เหมือนกัน ฉันนั้นแล

ดอกบัวที่ ๑ นั้น เปรียบเทียบกับคนเราบางบุคคลนั้นเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่าย 
สอนให้ละบาปความชั่วทั้งหลายก็ละบาปความชั่วได้ง่าย สอนครั้งหนึ่งหรือสองครั้ง 
เท่านั้นเอง ไม่ละยากอะไร เมื่อสั่งสอนให้บำาเพ็ญทำาความดีด้วยกาย วาจา ใจ บุคคลนั้น
ก็ปฏิบัติตนของเขาได้ง่าย

จึงเปรียบเทียบบุคคลหมู่นี้ เหมือนเช่นกับดอกบัวที่เกิดขึ้นมาพ้นจากน้ำาอยู่ เมื่อ
ถูกแสงพระอาทิตย์ส่องสว่างถูกดอกบัวนั้น ดอกบัวก็แย้มบานออกมาเต็มที่ฉันใดก็ดี  
บุคคลเราที่เกิดมาแล้วเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายมีสติปัญญาดี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฟังเทศน์ 
ครั้งสองครั้งก็ได้บรรลุธรรม

ดอกบัวที่ ๒ นั้น เปรียบเทียบกับคนเราบางบุคคลนั้น ก็ต้องสั่งสอนหลายครั้ง
หลายหน ให้ละบาปความชั่วทั้งหลาย สอนหลายครั้งหลายคราก็รู้ขึ้นมาบ้าง ละได้บ้าง 
ละไม่ได้บ้าง ก็ปฏิบัติตนเองดีขึ้นมากว่าแต่ก่อนพอสมควร ดีมากขึ้น

จึงเปรียบเทียบบุคคลนี้ เหมือนเช่นกับดอกบัวที่เกิดขึ้นมาอยู่เสมอกับผิวน้ำา ยัง 
ไม่พ้นผิวน้ำา แม้จะมีแสงพระอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวันนั้นก็ดี ดอกบัวที่อยู่เสมอผิวน้ำา
นั้น ก็ยังไม่แย้มบานออกมาได้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่ออยู่ต่อไปหลายวันคืน ดอกบัว 
ก็จะค่อยๆ เจริญเติบโตโผล่พ้นน้ำาขึ้นมาได้ ก็รอเวลาอีกต่อไป ก็เหมือนกับบุคคลเราใน
ปัจจุบันนี้ ก็ปฏิบัติตนเองไปเรื่อยๆ ก่อน ชาติหน้าก็จะได้มีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้น จึงจะ
ได้มีดวงตาเห็นธรรมทีหลัง เหมือนกับพวกเราๆ ท่านๆ ทั้งหลาย ปฏิบัติกันอยู่ในชาตินี้เอง
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ดอกบัวที่ ๓ นั้น เปรียบเทียบกับคนเราบางบุคคลนั้น เป็นคนที่สอนยาก 

ไปหน่อย เมื่อสั่งสอนให้ละบาปความชั่วทางกาย วาจา ใจนั้น บุคคลนี้ไม่ยอมเชื่อฟัง 

คำาสั่งสอนใคร พระก็ดี นักปราชญ์บัณฑิตก็ดี พ่อแม่สั่งสอนก็ดี ไม่ยอมเชื่อเอาเลย  

แม้ลำาบากมากไปหน่อย ผู้สั่งสอนก็เหนื่อยเหมือนกันนะ อันบุคคลว่ายากสอนยาก  

เหมือนกับบุคคลเราบางบุคคลอยู่ในปัจจุบันนี้แหละ ทุกคนก็พอมองดูเห็นมีอยู่ทั่วไป  

ทุกบ้านเมืองและประเทศต่างๆ

จึงเปรียบเทียบบุคคลกลุ่มนี้ เหมือนเช่นกับดอกบัวที่เกิดขึ้นมาจากโคลน เง่าบัว

อยู่ในกลางน้ำายังไม่พ้นขึ้นมา ดอกบัวดอกนี้นั้นก็มีอันตรายมาก ไม่รู้ว่าปลาหรือเต่าจะ 

มากัดกินให้เสียหายตายไปก่อนเสีย เพราะว่าดอกบัวนี้อยู่ในน้ำา ก็อยู่ในที่มืดมีอันตราย 

จะมีการเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นมาได้หรือไม่ในอนาคตภายหน้า ถ้าหากว่าดอกบัวดอกนี้ 

ไม่มีปลาและเต่ามาทำาลายและกัดกิน ดอกบัวก็จะค่อยๆ เจริญเติบโตใหญ่ขึ้นไปพ้น 

ผิวน้ำาได้ แต่รอเวลานานหลายวัน หลายเดือนปี จึงเปรียบเทียบกับบุคคลนี้ แม้จะสอน 

ให้เขาละบาปความชั่วทางกาย วาจา ใจ ยากลำาบากเพียงใดก็ตาม นักปราชญ์ทั้งหลาย

ทุกท่านก็ต้องอดทนสั่งสอนบุคคลนี้ไป แล้วแต่จะมีเวลาโอกาสอันควร ขอจงสั่งสอนเขา

ไปด้วยความเมตตาท่านเถิด สั่งสอนไปสอนมามันก็ยังทำาบาปมากอยู่ก็ตาม แต่เขาคนนี้ 

ก็จะยังมีความดีน้อย เป็นอุปนิสัยไปในชาติหน้าต่อไป

ดอกบัวที่ ๔ นั้น ก็เปรียบเทียบกับคนเราบางบุคคลนั้น เป็นบุคคลที่ว่ายาก 

สอนยากมากเหลือเกิน คำาโบราณท่านกล่าวไว้ว่า ช่างเหลือขอ ถ้าเป็นลูกหลานใคร ก็

เรียกลูกหลานว่ายากสอนยาก พ่อแม่สั่งสอนจนพ่อแม่ปากเปียก สอนทั้งกลางวันและ

กลางคืน เว้นจากนอนหลับเท่านั้นที่ไม่ได้สั่งสอน แม้พระจะเทศนาสั่งสอนให้รู้จักว่า 

ทำาสิ่งนี้เป็นความดี เป็นบุญกุศลเราควรกระทำา พูดอย่างนี้ คิดอย่างนี้ เป็นความดี เรา

ควรปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นกับตน บุคคลที่ว่ายากสอนยากมันก็ไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งสอนเลย  

เมื่อพระสอนว่าไม่ควรทำาสิ่งนี้ ไม่ควรพูดอย่างนี้ ไม่ควรคิดอย่างนี้ ไม่ดี ควรหาวิธีละ 

ปล่อยวางทิ้งเสีย บุคคลที่ว่ายากสอนยาก เขาก็ยังไม่ละความชั่วอันเป็นกรรมที่เป็นบาป

นั้น เขาก็ยังกระทำาบาปทางกาย ทางวาจาและทางจิตใจของเขาอีกต่อไปไม่หยุดตามเดิม
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จึงเปรียบเทียบบุคคลเหล่านี้ เหมือนกับดอกบัวที่กำาลังงอกออกมาจากโคลนตม 

ที่เง่ากอบัว ก็มีอันตรายไม่ปลอดภัยจากปลาและเต่าจะมาทำาลายและกัดกินได้ง่ายๆ จะ

มีอันตรายอยู่ตลอดเวลา จะเติบโตใหญ่ขึ้นมาได้หรือไม่ จึงเหมือนกับบุคคลที่ไม่รู้จัก 

บาปไม่รู้จักบุญ ไม่รู้คุณไม่รู้จักสิ่งที่มีโทษ และสิ่งมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ ก็ไม่มี 

สติปัญญารู้ได้เลย เหมือนกับบุคคลที่ตาบอดทั้งสองข้าง ก็ไม่เห็นอะไรเลย จะยืน เดิน  

นั่ง นอน ไปไหนมาไหน ก็มีอันตรายรอบตัว ก็ฉันนั้น

บุคคลชนิดนี้ เขาก็จะยิ่งกระทำาบาปทางกาย วาจา ใจมากขึ้นทุกๆ วัน เราทุกคน

ก็จะพอมองเห็นได้ว่า บุคคลที่ว่ายากสอนยากนี้ มีทุกบ้านทุกเมืองทุกประเทศในโลกนี้ 

ทำาให้บ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวาย ไม่มีความสงบสุขอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะบุคคลเหล่าที่ ๔ 

นี่เองเป็นเหตุ ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายที่เป็นนักปราชญ์บัณฑิตสั่งสอนอย่างไร เขาก็ไม่ 

เชื่อฟังเลย ก็ปล่อยเขาไปตามยถากรรมของสัตว์โลกเท่านั้นเอง

เหตุฉะนั้นแล พระพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่า คนที่เกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ ย่อมมี

อุปนิสัยต่างกัน มีสติปัญญา วิชาความรู้ มีน้อยบ้าง มีมากบ้าง ระดับต่างๆ กัน ดังได้

กล่าวมานี้ เปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่ง เหมือนกับนายสารถีฝึกม้าเทียมแอก

นายสารถีมาไต่ถามพระพุทธเจ้าว่า พระสมณโคดมทรงสั่งสอนสาวกพุทธบริษัท

ทั้งหลายนั้น ท่านสั่งสอนอย่างไร

พระพุทธองค์ก็ย้อนถามว่า พราหมณ์เป็นนายสารถีฝึกม้าเทียมแอกเกวียนใช่ไหม 

ใช่ ถ้าเป็นนายสารถีฝึกม้าเทียมแอกนั้น ตนเองฝึกม้าเทียมแอกอย่างไร อาตมาก็สั่งสอน

สาวกพุทธบริษัททั้งหลายเหล่านั้นเหมือนกัน

ม้าตัวที่ ๑ นำาไปฝึกเทียมแอก เพียงสองสามวันเท่านั้นก็เทียมแอกได้ดี

ม้าตัวที่ ๒ ก็นำาไปฝึกเทียมแอก ก็ต้องฝึกอยู่ห้าวันสิบวันก็เทียมแอกดีได้ แต่ก็ยัง 

ไม่ดีเต็มที่ตามความต้องการ
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ม้าตัวที่ ๓ นำาไปฝึกเทียมแอก ฝึกยากมาก ต้องเฆี่ยนต้องตีบ้าง ต้องให้อดหญ้า

ทรมาน ฝึกเทียมแอกนานเป็นเดือนๆ บางทีก็เทียมแอกไปได้บ้าง บางทีก็ไม่เอาไหน ดื้อ 

ปลดแอกบ้าง ไม่เดินไปบ้าง ต้องตี ต้องลงไม้แส้ ม้าตัวนี้ใช้เทียมแอกไม่ดี แต่ก็พอ 

ใช้งานได้เล็กน้อยเท่านั้นเอง

ม้าตัวที่ ๔ จับมาฝึกเทียมแอก ไม่เอาไหนเลย จับเทียมแอกเข้าไป เดี๋ยวก็ดิ้น

ปลดแอกจะวิ่งหนี นายสารถีก็ต้องจับเชือกผูกดึงม้ามาเข้าเทียมแอกใหม่อีก แล้วให้เดิน 

ก็ไม่เดินไปอีก ก็ยืนอยู่ ไม่ไปแล้วก็นอนลง เฆี่ยนตีลงแส้ก็ไม่ยอมลุกขึ้นเลย นายสารถี 

ก็หมดปัญญา ฝึกอย่างไร เอาแบบไหนก็ไม่ได้ผล เป็น “ม้าตับเดียว” นายสารถีจิตใจ

อ่อนเพลียเหนื่อยไปหมด ก็เลยตัดสินใจฆ่าม้าตัวที่ ๔ นี้ให้มันตายไปเสีย

แม้ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลที่ผ่านมาแล้วนั้น พระพุทธองค์เทศนาสั่งสอนสาวก  

ภิกขุโน ภิกขุนี อุบาสก อุบาสิกา พุทธบริษัททั้งหลายก็เหมือนกัน

บางบุคคลนั้น สอนครั้งเดียวก็ได้บรรลุมรรคผลไม่ยากลำาบาก 

บางบุคคลนั้น ก็ต้องสั่งสอนสามสี่ครั้งก็ได้บรรลุมรรคผล

บางบุคคลนั้น ก็ต้องสั่งสอนหลายครั้งหลายหน ก็พอเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา 

แต่ก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผล

บางบุคคลนั้น พระพุทธองค์ตรัสเทศนาสั่งสอนอย่างไรก็ยังไม่ฟังคำาสั่งสอนเลย  

ไม่เลื่อมใส ไม่เคารพ แลบลิ้นปลิ้นตา ถุยน้ำาลาย ทำากิริยาอาการต่างๆ ต่อพระพุทธองค์

อย่างนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยไม่เทศนาสั่งสอนบุคคลเหล่านั้นต่อไปอีก ก็เรียกว่า

บุคคลที่สั่งสอนยากนั่นเอง เกิดมาก็ตายเปล่าจากความดีไป
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ขอเจริญพร ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพรักพร้อมกันอยู่ ณ สถานที่นี้ เนื่องใน

วันนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนา พอเป็นเครื่องประดับปัญญาท่านสาธุชน 

ทั้งหลาย เมื่อหากพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้ว ก็จะได้จดจำานำาข้อธรรมไป 

พินิจพิจารณาหาวิธีแก้ไขปลดเปลื้องความทุกข์ยากลำาบากออกจากจิตใจของพวกเรา

ในวันนี้นั้นจะแสดงธรรมะเรื่อง การที่บุคคลทั้งหลายไม่รู้จักความพอดี ทำาให้มี

ความทุกข์เกิดขึ้นแก่ตนนั้นหนึ่ง และการที่บุคคลทั้งหลายนั้นรู้จักประมาณและการพอดี

ของตนนั้น นำาผลดี นำาความสุขมาให้แก่ตน

ใน ๒ ข้อนี้นั้น พวกเราทั้งหลายทั้งหญิงและทั้งชายก็ดีที่อยู่ในสังคมด้วยกัน  

บ้านน้อยเมืองใหญ่ที่ไหนก็ดี แม้ตั้งแต่ญาติโยมก็ดี และพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็เหมือนกัน 

การที่พวกเราดำารงชีวิตอยู่ด้วยกันในสังคมนั้น เรายังมีความทุกข์ความเดือดร้อน เรายัง

ปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากตนไม่ได้ เพราะยังไม่มีสติปัญญาค้นคว้าหารากเหง้าเค้ามูล

สิ่งที่นำาความทุกข์มาให้แก่ตน จึงเกิดความสับสนวุ่นวายไม่มีความสงบสุข เมื่อทุกคน 

พินิจพิจารณาดูเช่นนี้แล้ว ก็จะได้น้อมนึกระลึกมาดูที่ตนเอง การฟังเทศน์ฟังธรรมนั้น 

เราควรที่จะน้อมธรรมะมาสู่ที่ตนเอง เหมือนกับท่านผู้เทศน์นั้นเทศน์ให้กับเราโดยเฉพาะ

กับตนเอง เรียกว่าบุคคลนั้นมีความฉลาดในการฟังเทศน์ พวกเราท่านทั้งหลายผู้มีความ
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ทุกข์เกิดขึ้นทั้งกายและทั้งใจนั้น บุคคลทุกคนนั้นไม่มีใครพึงปรารถนาความทุกข์ มีแต่

ดิ้นรนอยากให้พ้นจากกองทุกข์ไปด้วยกันทั้งนั้น

แต่หากพวกเรานั้นยังขาดสติคือความระลึกได้ ขาดสัมปชัญญะคือความรู้ตัว และ

สติปัญญาในการพิจารณาหาต้นเหตุแห่งกองทุกข์นั้นยังไม่สมบูรณ์ จึงพากันมีความทุกข์

อยู่ สิ่งที่นำาความทุกข์มาให้แก่พวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้ และแก่เพื่อนของพวกเราทั้งหลาย 

ก็ดีที่ไม่ได้มาในสถานที่นี้ ล้วนมีความทุกข์วุ่นวายกันอยู่ มีความเดือดร้อนกันอยู่ทั้งบ้าน

ทั้งเมืองในปัจจุบันนี้นั้น ก็เพราะว่าบุคคลนั้นไม่รู้จักความพอดี คำาว่า ความพอดี ข้อนี้  

ถ้าหากเปรียบเทียบกับคำาสอนที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนไว้ก็คือให้รู้จัก 

สันตุฏฐี หรือรู้จักประมาณความพอดี แต่พวกเราขาดการประมาณในการบริหารตนเอง 

จึงนำาความทุกข์มาให้ ดังจะอธิบายให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังถึงความพอดี หรือความ 

ที่ไม่พอดีในเรื่องต่างๆ ดังนี้

รู้จักประมาณในการทำางาน

แม้บุคคลทั้งหลายนั้นจะทำากิจการงานหน้าที่อะไรอยู่ในปัจจุบันนี้ ส่วนมากก็จะ 

ขาดความพอดี ขาดสติปัญญาพินิจพิจารณาการทำางานของตน ใครจะทำากิจการงาน 

หน้าที่อะไรทุกอย่าง ถ้าหากเราทำามากเกินกำาลังของพวกเราแล้ว ก็จะทำาให้มีความ 

อิดเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจของพวกเราด้วย ก็มีความทุกข์เกิดขึ้นในการ 

ทำางาน ถ้าหากเราไม่เข้าใจ เราก็วิ่งตามการงานของเราอยู่ ต้องตื่นแต่เช้าแล้ววิ่งทำางาน

อยู่ทั้งวันจนถึงค่ำาคืน ทำาให้ตนเองมีความทุกข์อยู่นั้น ก็ว่าเราทำาการงานอะไรจึงทำาให้ 

เรามีความทุกข์เกิดขึ้นเช่นนี้ ก็เรียกว่าเรานี้ทำาเกินกำาลังความพอดีของตนไป ความทุกข์

จึงเกิดขึ้นแก่ตน ถ้าเราทำางานให้มีความทุกข์เช่นนี้ ทุกคนก็ไม่ปรารถนา แต่มันเป็นเรื่อง

จำาเป็น ก็จะคิดขึ้นมาเช่นนี้ เพราะจำาเป็นต้องแสวงหาทรัพย์สมบัติทั้งหลายมาเลี้ยง 

ตัวเอง และครอบครัวของตนเองด้วย
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การบริหารทรัพย์สินในครอบครัว

เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราจะบริหารตนเอง แต่บุคคลผู้ไม่รู้จักความพอดีในการ

บริหารทรัพย์สินครอบครัว ก็ทำาให้ตนเองมีความทุกข์เกิดขึ้น หรืออีกอย่างหนึ่ง ถ้าพวก

เรามาพิจารณาเข้าไปอีกถึงในครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้น บางครอบครัวก็มีหลายคน  

บางครอบครัวก็มีน้อยคน จะมีมากมีน้อยเพียงใดก็ตาม แต่ขาดความพอดีทั้งพ่อบ้าน 

และแม่บ้าน หากพวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาดูในครอบครัวของตนเองนั้น บางบุคคล

นั้นเราคิดดูซิ การแสวงหาเงินทองมาจับจ่ายไม่มีความเพียงพอสักที ได้เงินมาเท่าไหร่ 

ก็ยังไม่พอใช้อยู่ ยังมีความเดือดร้อนอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ไม่ดูตนเองว่าตนเองจ่ายเงิน 

เรื่องอะไรบ้างในครอบครัวของตน เราจ่ายซื้อสิ่งของอะไรบ้างมาใช้สอยในครอบครัว  

การอยู่การกินหลับนอนก็ดี เราซื้ออะไรมาบ้าง จ่ายอะไรมาบ้าง เราก็ยังไม่พอ การที่ 

ไม่พอดีนี่เอง คนจ่ายซื้อสิ่งของต่างๆ ทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านก็ดี เป็นเรื่องที่สำาคัญ

ความไม่รู้จักประมาณตนเองในการใช้ทรัพย์สินเงินทอง

คิดดูซิบางบ้านนั้นมีเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆ น่าจะพอแล้ว ก็ไม่รู้จักพอสักที 

เครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆ เช่น รถ เรือ ตู้เย็น โทรทัศน์ พัดลม วิทยุ เทป เครื่องใช้ต่างๆ 

ภายในบ้าน สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ มีแล้วเครื่องหนึ่งสองเครื่องก็ยังไม่พอ จะมีเอาไว้ 

ทุกชั้น มีบ้าน ๔ ชั้น ๕ ชั้น ก็มีของเหล่านี้ทุกชั้นหมด แล้วก็ไปติดหนี้สินของเขามา  

เรียกว่าดาวน์เขามา ตนเองเสาะแสวงหาเงินทองทั้งวันทั้งคืน เพื่อจะไปจ่ายค่าสิ่งของ 

เหล่านั้น ก็ทำาให้มีความทุกข์เกิดขึ้น ใครเล่าทำาให้เรามีความทุกข์ ก็ตัวตนเองไม่รู้จัก 

พอดีนั่นแหละ ทำาให้เรามีความทุกข์เกิดขึ้น

เครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เหมือนกัน น่าจะมีพอดีพอใช้ แต่เกิดหามามาก ซื้อมามาก 

เห็นใหม่เท่าไหร่ก็ยังซื้อไปเรื่อยๆ อยู่ตลอด ขนเอามาไว้เต็มบ้านเต็มช่องต้องหาตู้เก็บ 

ทำาให้มีความยุ่งยากลำาบากเกิดขึ้น เมื่อความสกปรกเกิดขึ้นก็ต้องจ้างเขาซักเขาฟอก  
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เสียเงินเสียทอง เพราะอะไร เพราะตนเองไม่รู้จักพอดีในการใช้เครื่องนุ่งห่มของตน ก็

ทำาให้ทุกคนมีความทุกข์เกิดขึ้นได้

นี่พวกเราท่านทั้งหลายคิดดูซิ ทั้งพ่อบ้านแม่บ้านก็ดี การอยู่การกินก็เหมือนกัน 

ด้านอาหารการกิน ซื้อสิ่งของสุรุ่ยสุร่ายจะให้ลูกก็ดี เอามาเลี้ยงครอบครัวก็ดี เสียเงิน 

เสียทองซื้อของมาหลายสิ่งหลายอย่าง อาหารการกินเอามาเก็บไว้ เสียหายเปล่าประโยชน์

ก็มี บางบุคคลนั้นไปกินอาหารตามร้านอาหารต่างๆ ตั้งแต่ราคาแพงๆ ว่าอาหารนั้น 

ดีอย่างโน้นอย่างนี้ ก็ไปซื้อกินตั้งแต่ของราคาแพงๆ ตนเองก็ไม่มีเงินมากอะไร แต่ไป 

กินอาหารที่มีราคาแพงมาก เมื่อกินแล้วก็ต้องวิ่งเต้นหาเงินทองจับจ่าย ทำาให้มีความ 

ทุกข์ลำาบากเกิดขึ้นแก่ตน เพราะไม่รู้จักความพอดีในการบริโภคอาหารของตน

พวกเราท่านทั้งหลาย ถ้าจะพรรณนาเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆ เช่น แก้วแหวน

เพชรนิลจินดา นาฬิกา เครื่องใช้ แหวนเพชรก็ดี สายสร้อยอะไร เครื่องใช้ต่างๆ รองเท้า

ราคาตั้งหลายร้อยหลายพันบาทก็มี เราก็ซื้อกันเป็นหมื่นเป็นแสน เพราะอยากใช้อยาก

จ่าย เงินเดือนของตนเองก็น้อยๆ การทำาการงานอย่างอื่น ค้าขายก็ดี ทำาไร่ทำาสวน  

ค้าขายผลไม้ต่างๆ พืชพันธุ์ธัญญาหารก็เหมือนกัน แต่เราก็ไปซื้อของที่มีราคาแพงๆ มา

ใช้ ไม่รู้จักฐานะของตนเอง ไม่รู้จักความพอดีในฐานะของตน ก็ทำาให้มีความทุกข์ความ

เดือดร้อนเกิดขึ้นแก่ตนนั่นแหละ ไม่มีคนอื่นมาทำาให้เราเกิดมีความทุกข์ ที่เราทุกข์นั้น 

เป็นเพราะว่าเราขาดความพอดี เราไม่รู้จักความพอดี ไม่รู้จักประมาณนี่เอง เป็นเหตุ 

ทำาให้พวกเรามีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้

เราคิดดูซิ เมื่อเกิดความทุกข์ความลำาบากขึ้นอย่างนี้แล้ว การแสวงหาเงินทอง 

จึงแสวงหาไปในทางต่างๆ กัน บางบุคคลนั้นหาไม่ได้ก็ต้องขโมยของคนอื่น ทั้งปล้นทั้งจี้ 

งัดแงะบ้านช่องของคนนั้นคนนี้เกิดขึ้น ฉกชิงวิ่งราวฆ่าเจ้าเอาของต่างๆ เกิดขึ้น เพราะ

ขาดความพอดี จึงมีโลภะเกิดขึ้นในจิตใจของตน ทำาให้มีความทุกข์ยากลำาบากเกิดขึ้น  

พวกเราท่านทั้งหลาย การที่ไม่รู้จักความพอดีนั้นมันเป็นปัญหายิ่งใหญ่มากเหลือเกิน



ไ ม่ รู ้จ ัก ค ว า ม พ อ ด ี   ม ีค ว า ม ท ุก ข์    รู ้จ ัก ค ว า ม พ อ ด ี   ม ีค ว า ม ส ุข      35      

หากได้มีฐานะหน้าที่การงานต่างๆ ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยิ่งไปกันใหญ่ การหาเงิน

นั้นต้องบีบคั้นคนเล็กคนน้อย จะฉ้อจะโกงคอร์รัปชั่นอะไรต่างๆ เกิดขึ้น โลภเอาสมบัติ 

ของบุคคลอื่นทั้งหลายอยู่ ในปัจจุบันนี้ เราก็มองเห็นได้ชัดว่าบ้านเมืองของเราหรือ 

บ้านเมืองอื่นก็ดี เกิดสับสนวุ่นวาย เกิดความไม่สงบขึ้นก็เพราะอะไร ก็เพราะผู้หลัก 

ผู้ใหญ่ก็ดี หัวหน้านั้นก็ตาม หรือลำาดับรองลงมาก็เหมือนกัน หรือว่าพ่อบ้านแม่บ้าน 

ก็เหมือนกัน ถ้าหากเป็นอย่างนี้แล้ว ก็ต้องหาเงินทองด้วยมิจฉาชีพต่างๆ จะฉ้อจะโกง 

จะหลอกลวงเอาของคนนั้นคนนี้ หรือใช้อำานาจหน้าที่ของตนเองว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่  

บีบบังคับขู่เข็ญเอาเงินทองของคนนั้นคนนี้มาใช้จ่าย มาเลี้ยงดูครอบครัวของตนเอง  

เพื่อจะให้มีความสุข แท้ที่จริงแล้วทำาให้คนอื่นมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้น เขาก็

รังเกียจซิ ผู้ที่เขาเป็นคนฐานะต่ำากว่า เขาก็ไม่อยากมองหน้าของบุคคลทั้งหลายเหล่านั้น

เหตุฉะนั้น เรื่องคนทำาความชั่วได้นั้น ก็เนื่องจากไม่รู้จักความพอดี ไม่รู้จัก 

ประมาณตนเองในการใช้ทรัพย์สมบัตินั่นเอง ก็ทำาให้มีความทุกข์ พวกเราท่านทั้งหลาย

คิดดูเข้ามาหาตนเอง และคิดดูคนอื่นมาเปรียบเทียบเอาก็ได้ คนทั้งหลายมีความทุกข์ 

อยู่ในปัจจุบันนี้ ก็เนื่องจากเรื่องเสาะแสวงหาเงินมาเลี้ยงชีพ มาปรนมาเปรอมาบำารุง 

ร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายนี้เอง ที่ทำาให้มีความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นอยู่

การที่ขาดความพอดีนี่ทำาให้มีความทุกข์จริงๆ

อันนี้แหละพวกเราคิดดูซิ การที่ขาดความพอดีนี่ทำาให้มีความทุกข์จริงๆ พินิจ

พิจารณาน้อมเข้ามาดูตนเองจริงๆ แล้วจะเห็นได้ชัด บ้านน้อย เมืองใหญ่ ประเทศใด 

เมืองใดก็ดี โต้แย้งซึ่งกันและกันอยู่ในปัจจุบันนี้ จนรบราฆ่าฟัน ยึดเอาประเทศนั้น 

ประเทศนี้มาเป็นเมืองขึ้นของตนเอง ชิงเอาทรัพย์สมบัติของเขาเพื่อจะเอามาบำารุงตน 

ให้มีความสุข คิดดูแล้วต้องใช้อาวุธนานาต่างๆ ขู่เข็ญรบราฆ่าฟันกัน พวกเราท่าน 

ทั้งหลายเห็นชัดอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้ ทำาให้มีความทุกข์เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ขาดความพอดี

จริงๆ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนว่า บุคคลขาดความพอดี ขาด 
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ความรู้จักประมาณนี้ นำาความทุกข์มาให้แก่ตนเองและสัตว์อยู่ในวัฏสงสารนี้ ถ้าหาก 

เราพิจารณาดูเช่นนี้ เราก็เห็นได้ชัดเจน ถ้าเปรียบเทียบอย่างง่ายๆ คนขาดจากความ 

พอดีนั้น เช่น การรับประทานอาหารก็ดี ถ้าเราพากันรับประทานมากก็จะทำาให้อึดอัด 

นอนไม่ได้ นั่งไม่ได้ ยืนไม่ได้ เดินไม่ได้ มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้น นั่นแหละ  

คิดว่ามันจะอิ่ม มันจะสุข แต่มันก็มีความทุกข์เป็นผลออกมาเหมือนกัน เมื่อพวกเรา 

พากันพินิจพิจารณาดูเช่นนี้แล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนอย่างนี้เอง

ภิกษุสามเณรก็มีความทุกข์ได้เหมือนกัน

ถ้าน้อมเข้ามาดูภิกษุสามเณรก็เหมือนกัน ถ้าหากพากันดิ้นรนกระวนกระวายหา

ตำาแหน่งหน้าที่ หรือหาปัจจัยเงินทองสร้างวัดวาอาวาสต่างๆ ก็เหมือนกัน พากันดิ้นรน

ขวนขวายอยู่ วุ่นวาย มีความทุกข์เกิดขึ้นก็เพราะอะไร เพราะภิกษุสามเณรทั้งหลาย 

เหล่านั้น ไม่รู้จักความพอดีในฐานะของตนเอง ภิกษุสามเณรครูบาอาจารย์ทั้งหลาย 

เกิดความวุ่นวาย มีความทุกข์ หลายวัดหลายวาอยู่ในปัจจุบัน วิ่งหน้าวิ่งหลังอยู่ ติดหนี้ 

ติดสินการก่อสร้างต่างๆ ก็อาศัยซึ่งขาดความพอดี พระก็มีความทุกข์เหมือนกันกับ 

ญาติโยมนั่นแหละ เพราะอะไร เพราะขาดสติปัญญาพินิจพิจารณา ยับยั้งชั่งใจของ 

ตนเองเอาไว้ไม่ได้ มีแต่ความอยากอย่างเดียว ก็เลยโลภเกินไป ขาดความพอดี ความ 

ทุกข์ก็เลยติดตามมาหาภิกษุสามเณรครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้น นี่..พวกเราพากัน

พิจารณาดู ตั้งแต่ตัวคณะศรัทธาญาติโยมก็มีความทุกข์อยู่แล้ว พระภิกษุสามเณรน่าจะ

ไม่ทุกข์ แต่ก็ยังเกิดมีความทุกข์กับเขาอยู่อีก ก็เพราะอะไร เพราะขาดสติปัญญาที่จะมา

พินิจพิจารณาว่า ตนเองมีความทุกข์เพราะเหตุอะไร ได้แต่บ่นว่าตนเองมีความทุกข์อยู่

ตลอด ก็เพราะเราหาวิธีปลดเปลื้องแก้ทุกข์ไม่ได้ ก็ทำาให้ตนเองมีความทุกข์เกิดขึ้น นี่ก็

เป็นเรื่องที่เราควรจะพิจารณาอย่างหนึ่ง
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รู้จักประมาณในการบริหารครอบครัวของตนเอง

ทางด้านการบริหารครอบครัวของตนเอง ถ้ามาพิจารณาอีกถึงฆราวาสญาติโยม 

ทั้งหลาย การขาดจากความพอดีในสามีภรรยานี้ก็นำาความทุกข์มาให้ ในปัจจุบันนี้เรา 

มาพินิจพิจารณาดูแล้วว่า ถ้าหากสามีมีภรรยาคนหนึ่งแล้ว ก็อยากได้ ๒ คน ๓ คน  

๔ คน ๕ คนต่อไป บางคนก็มีอำานาจ มีหน้าที่เป็นนายใหญ่นายโตก็มี ก็ทำาให้มีความ 

ทุกข์เกิดขึ้น ต้องแสวงหาทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงดูในครอบครัวของตนเอง ถ้าไม่ได้ก็ 

วางอำานาจ จะทำาลายล้างผลาญชีวิตพ่อค้าพ่อขายต่างๆ ขู่เข็ญเอาปัจจัยเงินทองของเขา 

เรื่องดังมาให้ได้ยินกับหูผู้เทศน์นี่ก็มีมากมายก่ายกอง ที่ในบริษัท ธนาคาร ห้างร้าน 

ต่างๆ เขาบ่นกันอยู่ตลอดอย่างนี้ ก็อาศัยซึ่งขาดความพอดีในครอบครัวของตนเอง

แม้จะเป็นฝ่ายภรรยาก็เหมือนกัน ถ้าหากมีสามี ๑ คนแล้ว ยังมี ๒ เกิดขึ้น ๓ 

เกิดขึ้น ก็ต้องวุ่นวายเหมือนกัน มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้น ถกเถียง ผิดเถียง  

โต้แย้งกัน บางทีก็ฆ่าฟันรันแทงให้ชีวิตย่อยยับดับตายไปจากกัน ก็ได้ยินอยู่เป็นประจำา

แทบทุกวันอย่างนี้ ความทุกข์เกิดขึ้นแก่พวกโยมทั้งหลายเหล่านี้ เนื่องจากขาดความ 

พอดี มีบ้างไหมญาติโยมพิจารณาดูซิ พวกเราที่เป็นนักปฏิบัติไม่ปรารถนาอย่างนั้น ถ้า

หากเรามีอยู่ เราก็ควรที่จะเสียสละปล่อยวางเสีย อย่าให้มีอย่างนั้น แต่หากพวกเรา 

ท่านทั้งหลายขาดความพอดีแล้ว ก็จะทำาให้มีความทุกข์เกิดขึ้นแก่ตนอย่างแน่นอน ไม่มี

มากก็มีน้อย

การที่มีลูกหลานก็ดี มีมากมายก่ายกองเกิดขึ้นเท่าไหร่ ก็เกิดความทุกข์หลั่งไหล

เข้ามาทับถมหัวใจของพวกเราท่านทั้งหลายมากเท่านั้น อันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราคิดกัน 

ยาก การที่มีลูกหลานเกิดขึ้นมากๆ ความทุกข์ก็มากขึ้น เขามาพูดให้ผู้เทศน์ฟังว่า “ท่าน

เอ๋ย หาเงินหาทองได้มากเท่าไหร่ก็ไม่พอจับจ่ายสักที เพราะลูกเพราะหลานหลายคน” 

อันนี้พวกเราท่านทั้งหลาย ลูกหลานเขาเกิดขึ้นมาแล้วนั้นก็เพราะตนเอง เมื่อเกิดขึ้นมา

เพราะตนเอง ตนเองก็ต้องเลี้ยงดูพวกเขา เลี้ยงดูไม่ไหวก็ต้องหันหน้าไปฉ้อไปโกงบ้าง  
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เอารัดเอาเปรียบคนนั้นคนนี้บ้าง แก่งแย่งกันบ้าง แล้วก็มีเรื่องนานาต่างๆ จะปล้นจะจี้

อะไร งัดบ้านงัดช่องอะไรก็ตาม ก็เป็นไปเนื่องด้วยความที่ไม่พอดีทั้งนั้นเอง 

พวกเราท่านทั้งหลาย คิดดูเช่นนี้แล้วก็จะเห็นได้ชัด ความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ใน 

ปัจจุบันนี้ ทุกคนได้พบได้เห็นกัน ถ้าเรานั่งอยู่นี้เราไม่มี แต่เราต้องเห็นคนอื่น เมื่อได้ 

เห็นคนอื่นมีความทุกข์ความวุ่นวายให้เห็นชัด จะเป็นข้าราชการ หรือทำางานห้างร้าน 

บริษัท ธนาคารที่ไหน ตัวผู้เทศน์นี้เขาไปบ่นให้ฟังเสียจนเบื่อแล้วเรื่องอย่างนี้ เพราะ 

พวกเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตนให้อยู่เป็นคนสม่ำาเสมอพอดีนั่นเอง จึงมีความทุกข์เกิดขึ้น  

พวกเราท่านทั้งหลายคิดดูเช่นนี้ก็เห็นชัดอยู่แล้วนะ เห็นชัดในจิตในใจของตน เห็นด้วย 

ตาของตนอีกเสียด้วย ความทุกข์เกิดขึ้นมา สับสนอยู่ วุ่นวายอยู่ในปัจจุบันนี้ ก็เป็น 

อย่างนี้เอง

ทำาอย่างไร พวกเราจะหาวิธีแก้ไขกันอย่างไร อันขาดความพอดีนี้ มันเป็นเรื่อง 

ของความหิว มันหิวมันทุกข์อยู่ที่ไหน ตัวทุกข์จริงๆ นั้นมันอยู่ที่ไหน มันก็อยู่ที่ใจของ 

เรานี่เอง เรามาดูที่จิตใจนี่แหละ มันหิวมันอยากมันไม่มีวันพอ ไม่มีวันอิ่ม มันก็เลยขาด

ความพอดี โลภะก็ต้องเกิดขึ้น เมื่อโลภะเกิดขึ้นมันก็เหยียบย่ำาจิตใจ จิตใจมันก็สั่ง สั่ง 

ให้ทำาบาปไปนานาต่างๆ ได้ คนเราในปัจจุบันมักจะเป็นเช่นนี้ เราก็เห็นได้ชัดเจนอย่างนี้

การพูดจาปราศรัยที่ขาดความพอดี

บัดนี้เราหันมาดู หันมาดูการพูดจาปราศรัยที่ไม่รู้จักความพอดี ข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ 

สำาคัญ ญาติโยมทั้งหลาย คนที่พูดจาปราศรัยไม่รู้จักประมาณ ไม่รู้จักกาลเทศะ ไม่รู้จัก

ความพอดีนั้น พูดเสียมากมายก่ายกอง พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้ประโยชน์ พูดบางคำา 

ก็ผิดพลาดไปนานาต่างๆ ไปกระทบกระเทือนแก่เพื่อนฝูง กระทบกระเทือนแก่บ้านเมือง

ก็ดี ต่างๆ อย่างนี้ พูดแล้วคำาพูดนั้นก็ไปเสียดแทงหัวใจคนนั้นคนนี้ ทำาให้มีความวุ่นวาย

เกิดขึ้น ถกเถียงกันขึ้น จะทุบตี ฆ่าฟันรันแทงกันเกิดขึ้น เพราะอะไร เพราะไม่รู้จัก 

ประมาณในการพูดจาปราศรัยในสถานที่ต่างๆ
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ถ้าจะพูดคุยเรื่องอะไรต่างๆ นั้น ควรจะพูดในเรื่องที่เขากำาลังพูดคุยกันอยู่ แต่ 

กลับไปพูดเรื่องอื่นมาทับถม และมาพูดว่าตนเองนี้เก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้ ดีกว่าคนนั้น 

คนนี้ ฉลาดกว่าคนนั้นคนนี้ พูดเสียมากมายก่ายกอง อันนี้เขาเรียกว่าคนพูดมาก ถ้า 

เปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับลมไม่มีฝน ลมพัดเสียจนต้นไม้จะหักจะพังเลย 

ทีเดียว แต่ลมมันก็มีแต่ลมเฉยๆ ฝนก็ไม่ตกลงมาให้ชุ่มเย็นอะไร มีแต่ทำาให้เสียหายไป 

ทั้งนั้น และความเดือดร้อนเกิดขึ้นทั้งนั้นกับบุคคลที่ได้พูดมาก แต่ทำาไม่ได้ทำาไม่เป็น  

เสียประโยชน์เปล่าๆ

อันนี้ก็เหมือนกัน การพูดจาปราศรัยเป็นเรื่องที่สำาคัญ เมื่อพวกเราพากันอยู่ใน

ครอบครัวก็ดี หรืออยู่ในหมู่ชนทั้งหลายเหล่าใดก็ดี ควรที่จะพยายามพินิจพิจารณาถึง 

การพูดจาปราศรัย ถ้าผู้ใดพูดมากคนเขาก็เบื่อ เราเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวว่า คนพูดมาก

ไปที่ไหนคนเขาก็เบื่อ ไปพูดมากๆ พูดมากมายแต่สารประโยชน์มันไม่ได้อะไร มันมี 

นิดเดียวเท่านั้น อันนี้มันก็ไม่มีเหตุมีผล มันก็นำาความทุกข์มาให้เฉยๆ ผู้ไปได้ยินได้ฟังก็

เสียเวลาเปล่าประโยชน์เฉยๆ อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีอีกอย่างหนี่งในการพูด ควรระมัดระวัง

พินิจพิจารณาถึงการพูดจาปราศรัยนี้ ถ้าขาดความประมาณแล้วจะเสียเวลาไปเปล่า

ประโยชน์เฉยๆ นี่แหละ พวกเราท่านทั้งหลาย คิดดู เรื่องการไม่รู้จักความพอดีนั้นทำาให้

มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นนี้อีกอย่างหนึ่ง

การขาดความพอดีในการคิด

อีกอย่างหนึ่ง การขาดความพอดีในการคิดนี้ก็เป็นสิ่งที่สำาคัญ คนเราทุกคนก็มี

ความคิด แต่มันคิดมากคิดโครงการใหญ่อะไร จะทำาเมื่อไหร่ มันคิดถึงโครงการใหญ่โต

เลย คิดถึงการณ์ไกลก็ดี คิดปรุงไว้หลายสิ่งหลายอย่าง ปรุงแต่งเป็นเรื่องสังขารเกิดขึ้น

ภายในจิต ปรุงมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นซิ คิดมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์มาก

เท่านั้น เพราะไม่รู้จักประมาณในการคิด ไม่ยับยั้งจิตใจของตน
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ทำาไมทุกคนจึงยับยั้งไม่ได้ ก็เพราะขาดสติปัญญานั่นเอง ไม่รู้จักประมาณใน 

ความคิดของตน คนทั้งหลายพากันทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ บางคนก็คิดทุกข์กับสามีบ้าง  

บางคนก็คิดทุกข์กับภรรยาบ้าง บางคนก็คิดทุกข์กับลูกกับเต้าบ้าง ลูกไม่ดีไม่ฟังคำา 

สั่งสอน ลูกหลานไม่ดีบ้าง บางคนก็คิดทุกข์กับการกับงานห้างร้านบริษัทของตน บางคน 

ก็คิดทุกข์กับรถกับเรือบ้าง ไร่นาเรือกสวนต่างๆ บ้าง การงานหน้าที่มันมีมากมาย คิด 

เป็นห่วงเป็นใยอยู่ นอนไม่หลับทั้งวันทั้งคืน เป็นโรคประสาทกันมากมายก็เพราะเรื่อง 

ไม่รู้จักประมาณในการคิดของตนเอง เพราะขาดสติปัญญา ยับยั้งจิตใจของตนเองไม่ได้ 

ปล่อยให้มันรั่วไหลคิดไปตามกระแสของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้น ทำาให้ใจของพวกเรานั้น 

มีความทุกข์ความวุ่นวายเกิดขึ้น ทั้งๆ ที่ทุกคนก็ไม่อยากทุกข์เลย แต่ตนเองขาดสติ 

ปัญญา ไม่รู้จักพอดีในความคิด อันว่าไม่รู้จักพอดีในความคิดแล้วมันก็ต้องทุกข์ มีความ

ทุกข์ความยากลำาบากเกิดขึ้น

บางคนอาจจะไม่รับประทานอาหารไม่ดื่มน้ำา นั่งคิดนอนคิดอยู่ ทุกข์ยากลำาบาก

อยู่ นอนอยู่ในห้องแอร์เย็นๆ ก็ไม่เย็น ไฟไหม้หัวใจเพราะมันมีความทุกข์ ทุกข์มาจาก

ที่ไหน ใครมาทำาให้ตนเองทุกข์ ก็ตนเองนั่นแหละเป็นคนคิดให้ตนเองทุกข์ นี่..มันเป็น 

เรื่องอย่างนี้ ไม่ใช่คนอื่นทำาให้เราทุกข์ แต่เราทำาให้ตนเองมีความทุกข์เอง ข้อนี้พากัน 

คิดดูให้ดีนะ คนไม่รู้จักประมาณในความคิดของตนนี้ มีทุกข์จริงๆ

อันนี้เป็นเรื่องด้านการปฏิบัติฝึกหัดด้านจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลาย เรามาดูซิ

เราคิดนั่นน่ะ เมื่อเราคิดมากๆ มันทุกข์ไหม คิดกับใครก็ตาม คิดกับการกับงานก็ตาม  

กับเงินกับทองก็ตาม ติดหนี้ติดสินยืมมาจากธนาคารที่ไหน อยากขายไร่ขายนาขายสวน 

ขายบ้านขายช่องก็เหมือนกัน ขายห้องแถว สร้างขึ้นมาแล้วขายก็ไม่ออก มีแต่ความ 

ทุกข์ยากลำาบาก ไปซื้อที่ดินไว้ เมื่อขายไม่ได้ก็วุ่นวายมีความทุกข์ ใครล่ะเป็นคนทำาให้

ตนเองมีความทุกข์ ก็ตนเองซิทำาให้ตนเองทุกข์ ไม่ใช่คนอื่นเขาทำาให้เราทุกข์ เพราะเรา

ไม่รู้จักยับยั้งจิตใจของตนเองเอาไว้ ด้วยความไม่รู้จักการพอดีนั่นเอง ก็ทำาให้มีความ 

ทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้
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เราจะแก้ไขกันอย่างไร

บัดนี้ พวกเราพอจะรู้เรื่องแล้ว เรื่องที่ทำาให้เราทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ ภิกษุสามเณร 

ก็ทุกข์ ถ้าเราไม่รู้มันก็มีความทุกข์เหมือนกัน ทำาไมภิกษุสามเณรท่านจึงมีความทุกข์  

ท่านไม่มีครอบครัว ท่านอยู่วัด ทำาไมท่านจึงมีทุกข์เช่นนั้น ก็ทุกข์ซิ เพราะมีกิเลส 

เหมือนอย่างญาติโยมนั่นแหละ ก็ปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำายีจิตใจ จิตใจก็รั่วไหลไปตาม

กระแสของกิเลส ก็เลยไม่มีวันพอสักที คนที่ไม่พอไม่อิ่ม มันก็เหมือนน้ำาที่ใส่ในแก้วใน 

โอ่ง ถ้ามันไม่เต็มมันก็ต้องบกพร่องอยู่ มันก็ต้องมีความทุกข์

เหตุฉะนั้น ก็เรียกว่าขาดความพอดีทำาให้มีความทุกข์เกิดขึ้นแก่ปวงชนทั้งหลาย 

พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมาพิจารณาเช่นนี้แล้ว เราจะแก้ไขกันอย่างไร เราจึงจะทำาให้

ตนเองมีความพอดี มีความสุขเกิดขึ้นแก่ตนเป็นผลตามมา ที่จะให้เราอยู่อย่างมีความ 

ผาสุกด้วยกันในโลกนี้ หรืออยู่ตามลำาพังตนเองให้มีความสุขนั้นด้วย

ใช้สติปัญญาพิจารณาหาต้นเหตุแห่งความทุกข์

ในข้อนี้ ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายมาพินิจพิจารณาน้อมเข้ามาดูตนเองนี่แหละ 

เราจะแก้ไขที่ตนเอง เมื่อเราจะแก้ไขตนเองนั้น เราก็ต้องสร้างสติ คือความระลึกได้ 

สัมปชัญญะ คือความรู้ตัว สร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้น ไตร่ตรองใคร่ครวญพินิจพิจารณา 

ว่า ที่เราทุกข์ยากลำาบากอยู่ในปัจจุบันนี้ มันเป็นเหตุมาจากที่ไหน จึงนำาความทุกข์มาให้

แก่เรา เราจะแก้ไขปลดเปลื้องระงับดับทุกข์นั้นออกไป ไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นแก่ตน  

ตนเองปรารถนามีความสุข ทำาไมเราจึงทำาให้ตนเองมีความทุกข์ สร้างปัญหาให้เกิดขึ้น 

แก่ตนเอง แล้วก็มาพิจารณา เรียกว่าเอาปัญหานั้นตั้ง แล้วพิจารณาตอบปัญหานั้นด้วย

ตนเอง นี้ก็มาดูปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นว่าเป็นเพราะเหตุอะไร
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เพราะเหตุฉะนั้น ความไม่พอดีของท่านทั้งหลายนั้น ทำาให้ท่านมีความทุกข์ 

เกิดขึ้นแก่ตน เราจะทำาอย่างไรให้มันพอดี คนทำาการงานหน้าที่อะไรทุกอย่างเราต้อง 

เป็นผู้มีสติปัญญา พิจารณาว่ากำาลังของเรามีเพียงไหน เราจะทำากิจการงานหน้าที่นั้นๆ 

ให้พอดีกับกำาลังของตนเอง มันจึงจะมีความสุข ความพอดีนั้นมันมีความสุข เหมือนกับ

ร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลาย ทำางานอะไรหรือถือสิ่งของอะไรก็ดี ถ้าเราทำางานให้ 

พอดีแก่กำาลังของตน หรือถือสิ่งของตามกำาลังของตนแล้ว มันก็ไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

อะไร จึงไม่มีความทุกข์ ความสบายจะเกิดขึ้นแก่ตน

รู้จักความพอดีเรื่องสิ่งของเครื่องใช้

เหมือนครอบครัวของพวกเราท่านทั้งหลายนี้ เราจะบริหารครอบครัวของตนเอง

ในเรื่องการใช้จ่ายเงินทอง เรารู้ว่ารายได้ของเรามีมากเท่าไหร่ เราจะซื้ออะไรบ้างมาไว้ 

ในบ้านของตน ควรจะซื้อหรือไม่ควรจะซื้อสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้น เช่น นาฬิกา ตู้เย็น 

โทรทัศน์ พัดลม แอร์ก็ดี เครื่องใช้ต่างๆ ทั้งหลายเหล่านั้นก็เหมือนกัน เครื่องใช้ 

หลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินทุกวันนี้ ทำาขึ้นมาเพื่อสนองกิเลสก็ไม่มีวันพอเสียที

ถ้าเรารู้จักประมาณเรื่องการซื้อสิ่งของต่างๆ ทั้งหลายเหล่านั้น เราจึงจะมี 

ความสุขเกิดขึ้น เช่น เราจะมีโทรทัศน์สักเครื่องหนึ่งอย่างนี้ในบ้าน มันน่าจะพอดีแล้ว 

เครื่องหนึ่งหรือสองเครื่องก็พอดีแล้ว ถ้ามีบ้าน ๓ - ๔ - ๕ ชั้นก็ไม่ต้องเอาไปไว้ให้ครบ 

ทุกชั้นก็ได้ ถ้าเราซื้อมามากจะต้องหาที่เก็บ เราจะมีทุกข์ เราควรยับยั้งจิตใจของเรา 

เอาไว้อย่างนั้น เราก็ไม่มีการฟุ่มเฟือยเกิดขึ้น เช่น เครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกัน เรามีพอใช้

แล้ว นุ่งห่มแล้วควรทำาความสะอาดให้ดีๆ ถ้าเราเห็นว่ามีเครื่องใช้ขนาดนี้แล้ว ควรที่จะ

พอดีกับตนเองแล้ว ถ้าซื้อมามากมันจะเกิดทุกข์ขึ้น เราก็มีสติปัญญายับยั้งตนเองเอาไว้ 

อย่าให้จิตใจของเรารั่วไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหา ความอยากความที่ไม่พอ เมื่อ

ยับยั้งจิตใจไว้ได้เราก็ไม่ต้องซื้อมามากอะไร มันจะเกิดความพอดี จึงไม่ต้องมีความ 

ลำาบากกับเครื่องนุ่งห่มอีก ไม่ต้องไปจ้างเขาซักฟอกอะไรให้มีความลำาบาก ไม่ต้องไปซี้อ 

ตู้มาใส่มันอีก
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เราจะเกิดมีความสุขเพราะเรารู้จักประหยัดนั่นเอง รู้จักพอดี นาฬิกาก็ดี สิ่งของ

เครื่องใช้ต่างๆ คิดดูเถอะ มันมีมากเสียเหลือเกิน สิ่งของเครื่องใช้ทุกวันนี้ 

อบรมลูกให้รู้จักความพอดี

ลูกของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน การที่เราหาเงินทองให้กับลูกหลาน ให้

เขาใช้จ่ายเป็นค่าศึกษาเล่าเรียน เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ในปัจจุบันนี้ ถ้าการใช้จ่าย 

เงินทองของลูกหลานมันฟุ่มเฟือยมากเกินไปนั้น เราจะทำาอย่างไรให้มีพอดีกับลูกของเรา 

เราก็เรียกลูกของเรามาแนะนำาสั่งสอนว่า ครอบครัวของเรานี้ พ่อแม่ไม่มีเงินทองมาก 

เพื่อที่จะให้ลูกใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไร ลูกควรรู้จักประหยัด เครื่องนุ่งห่มด้วย การอยู่การกิน

ด้วย การศึกษาเล่าเรียนก็ดี เครื่องใช้ต่างๆ ก็รู้จักซื้อให้พอเหมาะสมกับกำาลังของตน  

อย่าให้ลูกเราฟุ่มเฟือยเกินไป ให้เขารู้จักประหยัด ลูกก็ต้องไม่ฟุ่มเฟือยเพราะเขาอยู่ใน

โอวาทคำาสั่งสอนของพ่อแม่นั่นเอง เป็นสิ่งสำาคัญที่เราจะพากันพินิจพิจารณา

แต่คนบางคนก็ไม่รู้จักเลี้ยงลูกของตน ตามใจลูกของตนเอง ลูกอยากได้อะไร 

ก็ซื้อมาให้เรื่อยๆ ตุ๊กตาหรือรถเล็กๆ น้อยๆ ก็ดี บางคนเติบใหญ่ขึ้นมาก็ต้องซื้อรถเครื่อง 

(รถจักรยานยนต์) ซื้อรถเก๋งราคาแพงๆ ให้ลูกของตนเอง เพราะอยากให้เขามีความ 

สบายนั่นเอง ผลออกมา พ่อแม่ต้องเป็นหนี้ธนาคาร เป็นหนี้บริษัทขายรถขายเรือต่างๆ 

วุ่นวาย หาเงินส่งไม่ทัน อย่างโน้นอย่างนี้ ก็มีความทุกข์เกิดขึ้นแก่ตน นั่นก็เพราะตนเอง

ไม่รู้จักการที่จะให้ลูกของตนนั้นประหยัดอย่างไรนั่นเอง

เราควรที่จะแนะนำาสั่งสอนลูกของตนเองว่า เราไม่มีเงินมีทองมากถึงขนาดนั้น  

เราจะนั่งรถเมล์ไปหรือนั่งรถไปกับเพื่อนฝูง หรือรวมกันไปในรถคันหนึ่งด้วยกัน บ้านอยู่

ใกล้ก็เดินเอาบ้าง ก็แนะนำาสั่งสอนเขาว่าเราไม่มีเงินมาก เรารู้จักให้ลูกเรานั้นเกิดความ

พอดีในการใช้เงินทองสิ่งของต่างๆ เหล่านั้น มันก็นำาความสุขมาให้แก่ตน ไม่ต้องไปเป็น

หนี้สินคนอื่นให้มีความทุกข์เกิดขึ้น อันนี้แหละ พวกเราท่านทั้งหลายควรที่จะแนะนำา 

สั่งสอนลูกเต้าของตนเอง
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แนะนำาญาติพี่น้องให้รู้จักความพอดี

พี่ๆ น้องๆ ก็เหมือนกัน ญาติทั้งหลายก็เหมือนกัน บางบุคคลนั้นมีพี่มีน้อง น้อง

เขาฟุ่มเฟือยเกินไป เมื่อเขาจนเขาก็ต้องมาขอเงินจากพี่ พี่ก็มีความทุกข์เดือดร้อนเพื่อ 

จะช่วยเหลือน้อง บางทีน้องนั้นมีเงินมีทองมาก พี่ก็มีแต่จะเที่ยวเตร่ มีแต่ใช้จ่ายเงิน  

ก็มาวุ่นวายกับน้องๆ ทะเลาะวิวาทกัน แย่งสมบัติ เกิดสงครามสมบัติ จนฆ่าฟันกันทั้งพี่

ทั้งน้อง ยิงกันตายก็มีหลายตระกูลอยู่เหมือนกัน

สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เพราะไม่รู้จักความพอดี เมื่อเรารู้จักแล้วเราก็แนะนำาสั่งสอน

เขาว่า “เธอไม่รู้จักพอดี เธอฟุ่มเฟือยเกินไป เธอก็ต้องทุกข์ซิ เธอควรรู้จักประหยัดซิ” 

ตระกูลของตน ตนเองบริหารบ้านของตน ครอบครัวของตนอยู่แค่นี้ เราก็ต้องรู้จัก 

จับจ่ายเงินทองสิ่งของให้พอดีกับฐานะของตนเอง เราจึงจะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อน 

ความสุขก็จะเกิดขึ้นแก่ตน ถ้าหากทุกคนรู้จักแนะนำาสั่งสอนกันอย่างนี้ ตนเองก็ทำาเป็น

ตัวอย่าง รู้จักความพอดี ตนก็มีความสุขเกิดขึ้น

เราท่านทั้งหลายคิดดูซิ เมื่อมีความพอดีอย่างนี้ก็ไม่ต้องวุ่นวายไปปล้นไปจี้ ไปฉ้อ

ไปโกงเขา ไม่ไปฉ้อราษฎร์บังหลวง คอร์รัปชั่นมันจะมีเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ถ้าบุคคลที่มี

ความพอดีแล้ว เขาก็มีความยินดีในทรัพย์ที่เขาได้มาด้วยความสุจริต เขาก็ไม่ต้องไป 

ข่มขู่เอาของคนอื่น ไปแย่งชิงเอาทรัพย์สินของใครให้มีความเดือดร้อนเกิดขึ้น มันก็อยู่มี

ความสุขด้วยกันทั้งนั้นแหละ นี่..อยากมีความสุขก็ต้องอยู่ด้วยความพอดี

การปฏิบัติตนในครอบครัว

สามีภรรยาก็เหมือนกัน ถ้าหากทุกคนมีสามีภรรยาอยู่คู่ครองกันดีแล้ว ด้วย 

ความรักกันสมานสามัคคีอยู่ด้วยกันไม่มีหนึ่งมีสอง มีความรักกันอยู่นั่นแหละ ไม่ต้องมี

มากอะไรใหม้นัเกดิความทกุขเ์ดอืดรอ้น เขารูจ้กัพอด ีสามกีร็ูจ้กัพอดภีรรยา ภรรยากร็ูจ้กั

พอดีสามีของตนเอง ก็เลยไม่นอกใจไม่แตกสามัคคีกัน อยู่สนิทสนมกลมเกลียวกันได้ 

ในครอบครัวนั้น ก็มีความสุข
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ลูกเต้าก็เหมือนกัน อยู่ในความคุ้มครองดูแลของพ่อแม่ ฟังคำาสั่งสอนของพ่อแม่

ที่ตักเตือนแต่คุณงามความดี เพราะพ่อแม่เป็นต้นฉบับที่ดี แล้วก็แนะนำาสั่งสอนลูกของ

ตนเองให้เป็นคนดีได้ มันก็จะเกิดความพอดีขึ้น ครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขเกิดขึ้น  

พวกเราท่านทั้งหลายที่อยากให้ตนเองมีความสุข ก็ควรปฏิบัติตนอย่างนี้

รู้จักความพอดีในการพูดจาปราศรัย

การพูดจาปราศรัยของพวกเราก็เหมือนกัน ถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายรู้จัก 

พูดจาปราศรัย รู้จักพอดีในฐานะกาลเทศะในสถานที่นั้นๆ เราจะพูดกันเรื่องอะไร 

ให้พอดีกับกาลกับเวลาและเหมาะสมในสถานที่นั้นๆ เพื่อจะให้ได้ประโยชน์มากที่สุด  

เปรียบกับการเขียนจดหมายก็เหมือนกัน เขาเขียนสั้นๆ แต่เนื้อความมันกินได้กว้างขวาง

มาก เรียกว่าคนนั้นฉลาดในการเขียนจดหมาย คนที่พูดคุยกันก็ดี ประชุมกันก็เหมือน 

กัน ประเด็นประชุมนั้นเขาจะประชุมเรื่องอะไร เขาก็รู้จักว่ามีเวลาสำาหรับการประชุม 

นานเท่าไหร่ ก็รีบเร่งหาข้อมูลมาพูดจาปราศรัยในข้อประชุมนั้น ให้เหมาะสมกับ 

กาลเวลา กะทัดรัดแต่กินเนื้อความนั้นได้กว้างขวาง ก็เรียกว่าเหมาะเจาะพอดี ก็เรียกว่า

อยู่ในความพอดีในการพูด เมื่อรู้จักความพอดีในการพูดนั้นมันก็มีความสุขเกิดขึ้น  

เพราะมันทันสมัยเหมาะสมกับกาลเทศะ 

เหตุฉะนั้น สามีภรรยาลูกเต้าอยู่ด้วยกันก็เหมือนกัน พูดกับลูกเราก็อย่าไปพูด 

มากเกินไป เราควรที่จะฉลาดในการพูดจาปราศรัยกับเขา สามีภรรยาก็เหมือนกันพูดจา

ปราศรัยอย่าพูดมากเกินไป เดี๋ยวมันจะผิดจะเถียงกัน ให้รู้จักว่าสมควรที่จะพูดเรื่องนั้น

เรื่องนี้ ในระยะนั้นระยะนี้ เรารู้จักการพูดจาปราศรัยกันพอดีแล้วก็ทำาให้มีความสุข มี 

ความสามัคคีต่อกัน ไม่แตกร้าวกัน ก็อยู่ด้วยกันมีความผาสุกได้
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เลือกคิดแต่สิ่งที่ควรคิด

เรื่องความคิดในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลาย การยับยั้งจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำาคัญ 

เพราะกิเลสนั้นมันอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกท่าน หากพวกเราท่านทั้งหลายจะมา 

พิจารณาดูที่ในจิตใจของเรานี้ การที่พวกเราจะไม่คิดมากเกินไปนั้นจะทำาอย่างไร ข้อนี้ 

เป็นสิ่งที่สำาคัญ เราต้องพากันใช้สติปัญญาพินิจพิจารณา ว่าการคิดมากอยากได้มาก คิด

หลายเรื่องหลายราวนั้นมันมีความทุกข์ เราไม่อยากมีความทุกข์ เรานี้อยากจะมีความ 

พอดี มีความสุข เราต้องเลือกในการคิด สิ่งใดที่ควรคิดเราจึงคิด สิ่งใดไม่ควรคิด คือ 

เมื่อคิดแล้วมันจะนำาทุกข์มาให้ ก็อย่าไปคิด ต้องยับยั้งจิตใจของเราเอาไว้ ต้องเป็นผู้มี

ขันติ-ความอดทน เป็นคนฉลาด ฉลาดในความคิดของตนว่าเราคิดมานาน เราคิดมา 

มากแล้ว ทุกท่านที่นั่งอยู่ในสถานที่นี้ อุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ด้วยกันในสถานที่นี้นั้น เรา

คงจะเคยทุกข์มาหลายคนแล้ว เคยคิดมามาก ทุกข์มามากแล้ว

บัดนี้ เรารู้จักแล้ว เราคิดเรื่องใดแล้วเรามีความทุกข์ เราก็รู้ซิว่าอะไรเป็นเหตุให้

เราเกิดความทุกข์ เราก็ควรยับยั้งจิตใจ อย่าไปคิดเรื่องนั้นอีก เพราะเมื่อคิดเรื่องนั้นแล้ว

เรามีความทุกข์ สิ่งที่แล้วไปก็ให้มันแล้วไปเสีย อย่าขุดคุ้ยขึ้นมา อย่าไปยุยงส่งเสริม 

ขึ้นมา อย่าไปเอาเรื่องเอาราวอดีตที่มันล่วงลับไปแล้วนั้น มาขุดคุ้ยขึ้นมาให้เกิดเรื่องราว 

ควรยับยั้ง ควรละควรปล่อยวางไปเสีย

เราก็มาคิดดูว่า เราอยู่ในปัจจุบันนี้ เราจะทำาอะไรดีจึงทำาให้เรามีความสุข เราจะ

คิดเรื่องอะไรบ้าง บริหารครอบครัวของตนเอง บริหารตนเองให้มีความสุข พวกเราท่าน

ทั้งหลายควรหาอุบายที่เหมาะสม ทั้งคู่สามีภรรยาก็ดี หรือคนอยู่โสดๆ ก็เหมือนกัน  

ควรรู้จักประมาณตนว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะพอเหมาะพอควรที่จะนำาความสุข

มาสู่ตนเอง เราก็ควรมาดูจิตใจของเรานี่แหละ เราคิดเรื่องใดมีความทุกข์ เราไม่อยาก 

ทุกข์ เราก็ไม่ต้องคิดเรื่องนั้น เราก็คิดเรื่องที่มีความสุข เหมือนเช่นพวกเราท่านทั้งหลาย 

จะทำาบุญทำากุศล จะรักษาศีล จะเจริญภาวนา จะฝึกฝนอบรมจิตใจของตน เหล่านี้ 

เป็นต้น
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ใช้สติปัญญาตามดูจิตใจของตน

เราอยากใหจ้ติใจของเรามคีวามสขุ เราไมอ่ยากมคีวามทกุข ์ พวกเราทา่นทัง้หลาย

ก็ต้องใช้สติปัญญามาดูจิตใจของเรา เพื่อควบคุมใจของเรานั้นไม่ให้คิดมากขึ้น เมื่อจิตใจ

ไม่คิดมากไปหลายเรื่องหลายราวแล้ว จิตก็จะมีความสุขเกิดขึ้น เหมือนกับบุคคล 

นี่แหละ ถ้าไม่ถือสิ่งของหลายอย่าง ถือแต่ของเบาๆ ก็เดินไปสบาย หรือปล่อยวางหมด

เดินแต่ตัวเปล่าๆ ไปก็ยิ่งจะสบายไม่ต้องถืออะไรให้เป็นภาระ

จิตใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าไม่คิดมากมันก็ไม่ต้องทุกข์อะไรมาก ก็คิดน้อยๆ  

หน่อย วันหนึ่งไม่ต้องคิดหลายเรื่อง คิดน้อยๆ เรื่อง ชาติเกิดของเรามันจึงจะไม่เกิด 

หลายชาติ ถ้าเราคิดมากมันเกิดหลายชาติ มันตายหลายชาติ นี่..พระอริยเจ้าทั้งหลาย 

ท่านจึงไม่อยากให้คิดมาก คนคิดถึงร้อยครั้งก็เกิดร้อยชาติตายร้อยชาติ วันหนึ่งถ้าคิด  

๕๐ ครั้งก็เกิด ๕๐ ชาติ ตาย ๕๐ ชาติในวันเดียว นี่..ท่านจึงสอนว่า จิตเกิดจิตดับ มัน

ก่อภพก่อชาติอยู่ ถ้าเราคิดมา ๒๐ อย่าง เราก็เกิด ๒๐ ชาติ ถ้าเราคิดน้อยลงมา 

เหลือ ๑๐ อย่างเท่านั้นในวันหนึ่ง เราก็เกิด ๑๐ ชาติ เราก็ตาย ๑๐ ชาติ เราทำาอย่างไร

เราจึงจะคิดให้มันน้อยลงมา จนถึง ๕ ชาติ ๖ ชาติอย่างนี้ เหมือนกับพระโสดาบันบุคคล

ท่าน ท่านคิดได้แค่นั้น คิดวันหนึ่งได้ ๗ ชาติ ก็ท่านจะได้ ๗ ชาติเท่านั้น ถ้าเราคิดถึง  

๔ เรื่องเท่านั้นในวันหนึ่ง เราก็จะเบาลงไปเรื่อยๆ จนทำาอย่างไรเราจึงจะคิดให้น้อยที่สุด 

เราจึงจะมีความสุขเกิดขึ้น

ก็เรียกว่าบุคคลรู้จักยับยั้งชั่งใจของตนเอง ให้รู้จักความคิดพอดี ตนเองจึงจะมี

ความสุข ถ้าหากเราท่านทั้งหลายได้คิดมาถึงขั้นอยู่ในอารมณ์เดียวในวันหนึ่งได้ เราก็ 

เกิดชาติเดียวเท่านั้นแหละก็หมดชาติได้
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ฝึกจิตให้นิ่งเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์เดียว

พระพุทธองค์ตรัสเทศนาแนะนำาสั่งสอนเอาไว้ในเรื่องความคิด ให้รู้จักคิดพอดี  

ให้รู้จักประมาณในการคิด รู้จักยับยั้งจิตใจของตนเองให้นิ่งอยู่ในความสงบเหมือนกับ 

บุคคลอยู่คนเดียว

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำายากเหลือเกิน พวกเราท่านทั้งหลาย การที่ตัดภพตัดชาติ 

ให้สั้นลงไปเรื่อยๆ จนจะไม่มีภพไม่มีชาติ ก็ต้องมาพิจารณาหาวิธีแก้ไขที่จิตใจของพวกเรา

ท่านทั้งหลาย พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลาย และอุบาสกอุบาสิกา พุทธบริษัท

ทั้งหลายนั้นว่า ไปที่ไหนนั้น ควรที่จะทำาตนเองเหมือนอยู่คนเดียว ภิกษุไปร้อยๆ องค์  

ไปเจริญภาวนาอยู่ในป่าก็ต้องทำาให้เหมือนอยู่คนเดียว ญาติโยมก็เหมือนกัน ไปที่ไหน 

ก็ทำาให้เหมือนอยู่คนเดียว

ทำาให้เหมือนอยู่คนเดียวนั้นคืออย่างไร ก็คือทำาใจของพวกเราอยู่ในอารมณ์เดียว 

เป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลา ทำาอย่างไรจึงจะเป็นได้ เป็นสมาธิอยู่ตลอดในทุกอิริยาบถ ยืน 

เดิน นั่ง นอน ไปที่ไหน นั่งรถนั่งเรือไปที่ไหน

ทำาใจให้มีสมาธิอยู่เสมอนั้นจะทำาอย่างไร จะขึ้นเครื่องบินอยู่บนฟ้า ได้ยินเสียง

ผู้คนเขาคุยกันอยู่ ใจของเราจะทำาเป็นสมาธิได้อย่างไร เราก็มาพิจารณาดูใจของพวกเรา 

ให้รู้เรื่องต่างๆ ที่มันเกิดรอบล้อมอยู่ใกล้ๆ ตัวของพวกเราท่านทั้งหลาย เพื่อจะให้รู้ใน 

สิ่งนั้น ให้เรานี้เป็นผู้มีสติปัญญาทันสมัย คือทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา เมื่อ

ทันสมัยรู้จักสิ่งของที่ใกล้เคียงและรอบตัวของตนเองได้ เมื่อรู้จริงแล้วมันก็ปล่อยวางโดย

อัตโนมัติของมันเอง เมื่อได้ยินมันก็กระเด็นหนีเป็นสปริงเลยทีเดียว มองอะไร เห็นอะไร 

รู้อะไรแล้ว มันรู้จักที่เกิดที่ดับของมันได้ และจิตก็เป็นสมาธิอยู่ จิตใจไม่ไปที่ไหน เพราะ

มันไม่รั่วไหลไปปรุงไปแต่งกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็จะมี 

ความสุข เกิดความพอดี มีความแช่มชื่นเบิกบาน ก็มีความรู้ตื่นขึ้นมา เรียกว่า “พุทโธ” 

พุทโธก็คือ ผู้รู้ ผู้ตื่นอยู่ ผู้เบิกบาน ผู้แช่มชื่นอยู่สบาย ไปทางใต้ ทางเหนือ ที่ไหนก็ดี 
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บุคคลนั้นก็จะเป็นคนที่มีสมาธิ มีความพอดีรู้จักกาลเทศะ สถานที่นั้นที่นี้ จะไปประเทศ

ใด เมืองใดที่ไหนก็ดี ทำาจิตใจของตนเองให้มีความสุข นิ่งสงบอยู่ตลอดได้ ไม่มีปัญหา 

อะไรเลยตรงนี้

เหตุฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมเทศนาในวันนี้นั้น เรื่อง 

การที่บุคคลทั้งหลายขาดความพอดี มีความทุกข์ ในข้อต้นนั้นหนึ่ง เรื่องบุคคลทั้งหลาย

นั้นมีความพอดี ปรับปรุงตนเองให้รู้จักประมาณในความพอดี มีความสุขเกิดขึ้นนั้น 

อีกข้อหนึ่ง ที่อาตมภาพได้บรรยายมานี้ ก็ขอให้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพากัน 

น้อมนึกระลึกพินิจพิจารณา โอปนยิโก น้อมเข้ามาสู่ตน มาพัฒนาตนเองนี่แหละ  

เรียกว่า พัฒนาทั้งกายทั้งจิตเพื่อจะให้ตนเองนี้มีความสุขความสบาย เหตุฉะนั้น การ

บรรยายมาแตต่น้จนอวสานนี ้อาตมภาพขออำานวยพรใหค้ณะศรทัธาญาตโิยมทัง้หลายที่

ได้มาฟังธรรมในวันนี้นั้น หากทุกคนมีจิตประสงค์อยากมีความสุขนั้น ก็ขอให้อำานาจบุญ

กุศลและการฟังพระธรรมเทศนานี้ให้ทุกคนเกิดมีสติปัญญาแก่กล้า เสียสละละความชั่ว

ความทุกข์ออกจากดวงใจของตน ให้พ้นจากกองทุกข์ไปอยู่ในความพอดี มีความสุข  

ยืน เดิน นั่ง นอน อยู่ที่ไหนก็ให้มีความสุขด้วยกัน

ขอยุติการบรรยายธรรมไว้เพียงแค่นี้ เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้



ก า ร ล ะ ม า น ะ ทิ ฏ ฐิ



นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นิวาโต จ มาน

ณ บัดนี้ ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย ที่ได้มาพรักพร้อมกันในสถานที่นี้ ก็ 

ขอให้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาด้วยดี การฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยดีนั้นย่อมเกิด

ปัญญา เหตุฉะนั้น คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ทุกคนมีความตั้งใจใฝ่หาความสุข 

ความสงบให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง เพราะความปรารถนาของคนในโลกนี้ มีความรักคือ 

ความสุข เกลียดความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น แม้สัตว์เดรัจฉานก็เช่นเดียวกัน เหตุฉะนั้น  

พวกเราที่เป็นมนุษย์มีจิตสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายนั้น ก็ควรให้ศึกษาว่าชีวิตของเรานั้นได้เกิด

ขึ้นมาแล้ว จุดมุ่งหมายคือต้องการมีความสุขนั้น ทุกคนจะทำากันอย่างไร

เพราะเหตุว่าในปัจจุบันนี้ คนเราทุกคนส่วนมากแล้วจะเห็นแก่ตัวเป็นส่วนใหญ่ 

ไม่เห็นแก่ส่วนรวม ในจุดนี้เอง คนที่ไม่เข้าใจดูตนเองให้เข้าใจชัด คนนั้นอยากจะมองแต่

คนอื่น เห็นแต่คนอื่นมีทางผิดทั้งนั้น แต่ตนเองไม่ได้ดูว่าตนเองนี้เป็นอย่างไร การเทศนา 

ในวันนี้นั้น อาตมภาพจะบรรยายขยายเนื้อความธรรมะ ศาสนธรรมคำาสั่งสอนขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงไว้ ตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้น

ว่า นิวาโต จ มาน
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การที่บุคคลเราได้เกิดขึ้นมาอยู่ร่วมกันในโลกนี้นั้น มีความมุ่งหวังอยากได้รับซึ่ง

คุณงามความดีและมีความสุข แต่ทุกคนนั้นไม่เข้าใจว่าจะปฏิบัติกันอย่างไร ให้ได้รับ 

ความสุขความสงบอันแท้จริงดังปรารถนา องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ของเราจึงได้ชี้แจงแสดงไว้ให้พวกเราท่านทั้งหลาย ให้มาดูตนเองว่าตนเองนี้ตั้งอยู่ใน 

คุณงามความดีไหม มีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตัวไหม ลดมานะทิฏฐิของตนเองลงให้อ่อนน้อม 

สมควรที่จะรับซึ่งกระแสธรรมไหม ในข้อนี้เองเป็นสิ่งที่สำาคัญ เหตุฉะนั้น ภาษิตที่ได้ยก 

ไว้นั้น พระพุทธองค์ทรงอยากให้เราปฏิบัติฝึกหัดตนเอง เพื่อจะให้ได้รับซึ่งความดีที่ 

เกิดขึ้นในตนเองนั้น ภาษิตที่ยกไว้นั้นหมายความว่า คนเราที่ได้เกิดมานั้น จะเป็นหญิง

เป็นชายก็ดี ชาติใดภาษาใดก็ตาม หากทุกคนมีความพากเพียรพยายามทำาตนเองให้ 

กายต่ำา วาจาต่ำา คำาว่า กายต่ำา วาจาต่ำา คือการอ่อนน้อมถ่อมตัว เป็นสิ่งสำาคัญ คนเรา

ส่วนมากแล้วมีกายแข็งกระด้าง วาจาแข็งกระด้าง มันไม่อ่อนน้อมถ่อมตัว ท่านเรียกว่า 

มีมานะทิฏฐิเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลาย ฉะนั้น มานะทิฏฐิจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญอันทำาให้ 

บุคคลอยู่ร่วมกันไม่ได้ ไม่มีความผาสุกเกิดขึ้น เป็นข้อสำาคัญมาก

มานะจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า มานะ

เกิดขึ้นจาก

๑. ถือชาติ

๒. ตระกูล

๓. ยศ

๔. บริวาร

๕. ไม่เข้าคบหานักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีผู้มีปัญญา

ถ้าหากมานะทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้ว จะทำาให้คนนั้นมีกายแข็งกระด้าง วาจา 

แข็งกระด้าง ไม่อ่อนน้อมถ่อมตัวแก่บุคคลผู้ใด ทั้งกายและทั้งวาจา อันนี้แลจึงเป็นเหตุ

สำาคัญที่ทำาให้พวกเราซึ่งอยู่ร่วมกันนั้นไม่ได้รับความผาสุก เราคิดดูอย่างนี้ เหตุฉะนั้น 

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสอนให้พวกเรานี้มาอ่อนน้อมด้วยกาย คือ ทำากายต่ำา
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คำาว่าอ่อนน้อมด้วยกายนั้น ทำาอย่างไร 

ด้วยความเคารพอ่อนน้อม ตามจารีตประเพณีของคนไทยของพวกเราชาวพุทธ 

ตามศีลาจารวัตร หรือ จริยาณธรรม เมื่อพบกันแล้วมีความน้อมตัวหรือยกมือไหว้  

โน้มตัวต่อกันและกัน ยอมรับความดีต่อกัน โดยน้อมกายหรือน้อมศีรษะนั้นอย่างหนึ่ง

น้อมวาจานั้น ต่ำาวาจาอย่างไร

คือ พูดจาปราศรัยคำาไพเราะเสนาะหู อ่อนหวานไม่หยาบคาย พูดกับบิดา 

มารดาของตนเองก็ดี ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกัน อุปัชฌาย์ทั้งหลายผู้ประสิทธิ์ประสาท

คุณงามความดีให้แก่ตนเอง การพูดจาปราศรัยด้วยความอ่อนน้อม ด้วยความนุ่มนวล 

และไพเราะ เช่นนี้เรียกว่า ต่ำาวาจา ไม่แข็งกระด้าง อันนี้เป็นคุณงามความดีที่ทุกคนจะ

พากันประพฤติปฏิบัติ พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่า ให้เหมือนกับงูที่มีพิษ ฟันมันจะหลุด 

ออกแล้ว ไม่มีความกล้าหาญอะไร เพราะฟันที่มีพิษมันจะหลุดออกไป คนทุกคนก็ควรที่

จะทำาตนเองให้มีความอ่อนน้อมอย่างนั้น เรียกว่าทนจำายอม หรือเหมือนพญาครุฑที่บิน

ได้ว่องไวแข็งแกร่ง มีอิทธิฤทธิ์ พญาครุฑนั้นเมื่อปีกหักแล้วไม่สามารถจะแสดงฤทธิ์ของ

ตนเอง เพราะไม่มีปีกที่แข็งแรงเหมือนอย่างเดิม อันนี้ฉันใดก็ดี พวกเราท่านทั้งหลาย  

ส่วนมากแล้วมักจะมีมานะเกิดขึ้น จึงทำาลายซึ่งกันและกัน แก่งแย่งกัน ดูถูกเหยียบย่ำา 

กัน มันก็เลยไม่มีความสุขความสบายในปัจจุบันนี้

คำาว่ามานะจะเกิดขึ้นเพราะชาติตระกูลนั้นคืออะไร

หากเราเกิดในชาติตระกูลสูง ตั้งแต่เป็นกษัตริย์เหมือนประเทศอินเดีย หรือเป็น

พราหมณ์ เป็นแพศย์ เป็นศูทร ตามลำาดับ อันนี้คนที่ไปเกิดในชาติที่สูง ตระกูลที่สูง  

ทำาให้ตนเองมีมานะเกิดขึ้นว่าตนเองยิ่งใหญ่ เรียงอำานาจของตนเอง เป็นอย่างนี้ เป็น 

ของที่สำาคัญ เมื่อเห็นคนที่ต่ำาต้อยกว่าตนเอง ตระกูลต่ำา ก็เหยียบย่ำา ไม่มีความลดมานะ

ลงได ้เกดิขึน้มาไดอ้ยา่งนีเ้พราะชาตเิพราะตระกลูของคน  ในปจัจบุนันีก้เ็หมอืนกนั  พวก

เราท่านทั้งหลายที่เป็นคณะศรัทธาญาติโยมอยู่ในสถานที่นี้ บางคนก็มั่งมี เป็นคนตระกูล
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สูง ร่ำารวยทรัพย์สมบัติทั้งหลาย แต่บางคนก็ทุกข์จน แต่คนที่มั่งมี มีตระกูลร่ำารวยด้วย

สมบัติทั้งหลายนั้น ก็ย่อมให้ตนเองเกิดมีมานะขึ้นได้ ใครต่ำาๆ มาพูดจาปราศรัยอะไร 

ต่างๆ แล้ว คงจะดูถูกเขาว่า เรานี้ตระกูลสูง ร่ำารวย มั่งมี มาพูดให้เราอย่างนั้นอย่างนี้ 

ไม่ยอม มีจิตมานะเกิดขึ้น นี้เป็นสิ่งที่สำาคัญ เมื่อมานะเกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละ มันจึง 

มีเรื่องมีราว ไม่ถูกต้องปรองดองกัน ไม่สามัคคีกันเกิดขึ้น ทำาให้มีความวุ่นวาย เพราะ

ตนเองมีมานะ เป็นเหตุที่จะทำาลายซึ่งกันและกันได้ง่ายๆ ในปัจจุบันนี้ เราเห็นได้ชัด นี้

อย่างหนึ่ง

อีกอย่างหนึ่ง มานะจะเกิดขึ้นได้นั้นด้วยยศถาบรรดาศักดิ์

เป็นสิ่งที่สำาคัญมาก เรื่องยศ เรื่องตำาแหน่งที่บุคคลได้รับตำาแหน่งมาแล้ว แม้ 

ทางฝ่ายตำารวจ ทหารก็ดีทุกเหล่า หรือหน่วยงานในกระทรวงต่างๆ ข้าราชการงานเมือง 

ทั้งหลาย ห้างร้าน บริษัท ธนาคาร ตำาแหน่งที่ตั้งให้กันเกิดขึ้นว่าคนนั้นคนนี้มีตำาแหน่งนั้น

ตำาแหน่งนี้ ยศนั้นยศนี้ ก็เลยมีมานะเกิดขึ้นว่าตนเองนี้ใหญ่ เป็นสิ่งที่สำาคัญ เมื่อเรียง 

ตั้งแต่อำานาจ มีมานะยิ่งใหญ่อย่างนั้น ก็ทำาให้ในหน่วยงานต่างๆ นั้นแตกสามัคคีกัน  

ไม่ปรองดองกัน เพราะไม่อ่อนน้อมหันหน้าเข้าหากัน ทุกคนก็ว่าตนเองดี เพราะมี 

มานะนี้เป็นสิ่งสำาคัญ ยศถาบรรดาศักดิ์ของคนทั้งหลาย คิดดูซิ

คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนั้น ดูข้าราชการ ทหาร ตำารวจ เขาเรียงอำานาจกัน 

มีมานะ จะมีดาวหรือเครื่องหมายอะไรต่างๆ อยู่บนบ่านั้น แสดงตนเองด้วยความ 

ลุ่มหลง มีมานะข่มขู่คนอื่นอย่างเต็มที่ เป็นอย่างนี้ มานะเกิดขึ้นด้วยยศ

แม้เป็นภิกษุสามเณรก็ดี บวชอยู่ในบวรพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ทรงให้

ยศถาบรรดาศักดิ์ ตั้งแต่พระครูขึ้นไปจนถึงเจ้าคุณ พระราชาคณะขึ้นไป ชั้นราช ชั้นเทพ 

ชั้นธรรม ชั้นพรหม และสมเด็จ จนถึงสมเด็จพระมหาสังฆราชเจ้า ถ้าหากว่าไม่เจริญ 

เมตตาภาวนา หรือดูรู้สิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจแล้วจะเกิดมานะขึ้นได้ ตัวผู้เทศน์นี่ก็เคยได้พบ 

แต่ก็ไม่ถึงชั้นผู้ใหญ่ผู้โตจนถึงเป็นสมเด็จ ใต้ระดับลงมา เมื่อหากเดินไปที่ไหน คณะศรัทธา

ถามว่าท่านมาจากที่ไหน อ้าว...โยมไม่รู้จักหรือ อาตมาเป็นพระเทพ พระธรรม ชั้นนั้น 
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ชั้นนี้ นี่ พูดขึ้นมาอย่างนี้เลย สำาหรับพระมาเดินใกล้ไม่ได้ มานั่งใกล้ไม่ได้ ขู่เขา มานะ 

เกิดขึ้น หลง อันนี้เป็นสิ่งที่สำาคัญ เหตุฉะนั้น พระพุทธองค์จึงทรงให้มาทำาความเข้าใจ 

ว่า มานะมันเกิดขึ้นมาได้ด้วยยศ

บัดนี้ มานะจะเกิดขึ้นด้วยบริวารอย่างไร 

บุคคลทั้งหลายที่มีบริวารมาก ย่อมจะว่าตนเองนี้มีหมู่มีเพื่อนฝูงมาก ไม่กลัวใคร 

ทั้งร่างกายและการพูดจาปราศรัยแข็งกระด้างเกิดขึ้น อันนี้มานะก็เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่ง 

อันนี้แลที่ทำาให้บ้านเมืองไม่มีความสุขความสงบเกิดขึ้นเพราะมานะ เขารบราฆ่าฟัน 

กันอยู่ ไม่มีความผาสุก วุ่นวายอยู่ในปัจจุบันนี้ เพราะคนมีมานะเกิดขึ้นจากบริวาร เรา

คิดดูซิ ถ้าหากเป็นภิกษุสามเณรก็ดี ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติหรืออยู่ในวัดวาอารามใด หาก 

มีคณะศรัทธาญาติโยมหลั่งไหลเข้าไปหามากๆ หรือได้เข้ามาในเมือง เข้าในสถานที่ที่ 

มีฐานะสูง เข้าไปหาญาติโยมเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ย่อมหลงตนเอง มีมานะ แม้เป็นภิกษุ

สามเณรก็ดี ตัวผู้เทศน์นี้พบมาแล้ว เห็นมาแล้ว หลงตนเอง เพิ่งบวชไม่กี่พรรษาก็ยัง 

หลงมีมานะทิฏฐิ แต่ญาติโยมไม่ได้เป็นนักปฏิบัติผู้เฉลียวฉลาดในการทางภิกษุสามเณร

ทางพระพุทธศาสนา ก็ย่อมจะไม่เข้าใจว่าภิกษุมีมานะขึ้นมาได้อย่างไร

อันนี้แหละ พวกเราท่านทั้งหลายควรพินิจพิจารณาให้เข้าใจว่า มานะนี้เกิดขึ้น

อย่างนี้ มีความเห็นผิดจากทำานองคลองธรรมทางพระพุทธศาสนา เหตุฉะนั้น เราจึง 

กล่าวว่าเป็นโมหะ โมหะคือความหลง เห็นผิดจากทำานองคลองธรรมคำาสั่งสอนของ 

พระพุทธองค์ตรัสไว้ นี่มันหลงอยู่ตรงนี้ เมื่อมีความหลงอยู่อย่างนี้แล จึงทำาให้ไม่มี 

ความผาสุก เราท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกัน หันหน้าเข้าหากันไม่ได้ อ่อนน้อมถ่อมตัวต่อกัน

ไม่ได้ พระพุทธองค์ท่านทรงอยากให้เรานี้ละมานะให้ออกจากดวงใจของเราไป เหตุฉะนั้น  

เมื่อมานะจิตเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ ทิฏฐิก็เกิดตามขึ้นมา

คำาว่ามานะทิฏฐิเป็นกิเลสที่ตัวใหญ่มหาศาลมากเลยทีเดียวในหัวใจของมนุษย์ 

และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนเราแบกของหนักไว้บนบ่าตลอด 

ไม่ปลดเปลื้องออกจากบ่าของตนเอง
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ทิฏฐินั้น พระพุทธองค์ตรัสไว้มี ๒ อย่าง

หนึ่ง สัสสตทิฏฐิ คือความเห็นว่าตายแล้วเกิด ก็น่าที่จะถูกต้อง ถ้าคนฟังเผินๆ 

ตายแล้วเกิด แต่ความเห็นของบุคคลที่เห็นผิดนั้นว่า มนุษย์เรานี่เกิดขึ้นมาแล้ว ตายไป 

มันก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่นั่น ไม่ผันแปรไปที่ไหน ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่น ตาย 

ชาติใดภพใดก็ต้องเป็นมนุษย์อยู่นั่นแหละ นี่มันเป็นอย่างนี้ มันเห็นผิด แต่คนดูแล้ว 

คิดว่าไม่เห็นผิด คิดดูให้ถี่ถ้วน อย่างนี้คนเราเกิดขึ้นมาเป็นคนรวยก็ย่อมรวยอยู่อย่างนั้น  

คนจนก็ต้องจนอยู่อย่างนั้น ไปเกิดชาติใดก็ต้องจนอยู่อย่างเดิม คนรวยก็ต้องรวยอยู่ 

อย่างเดิม มีความเห็นผิดอยู่อย่างนี้ ทีนี้ คนชั่วเมื่อตายไปแล้วก็มาเกิดเป็นคนชั่วอยู่ 

อย่างนั้นแหละ คนดีตายไปแล้วก็มาเกิดเป็นคนดีอยู่นั่นแหละ เราคิดอย่างนี้ มันยังไม่ 

ดีแท้ 

เมื่อมันเกิดแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปได้ เขาไม่เข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของ 

มนุษย์ทั้งหลาย แม้สัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกัน เราคิดว่าสัตว์เดรัจฉานต่างๆ มันเป็น 

สัตว์ เมื่อตายไปแล้วมันก็ไปเกิดเป็นสัตว์อยู่อย่างเดิม มันไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นภพชาติ

อย่างอื่นได้ อันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก

เหตุฉะนั้น เมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้ว คนก็ย่อมหลง องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า

อยากจะให้พวกเรานั้น โอปนยิโก น้อมเข้ามาพิจารณาว่า ทิฏฐินั้นมีความเกิดขึ้นแล้ว 

อย่างนี้แก่ตนเองไหม ถ้าทิฏฐิมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้ว เราควรที่จะได้แก้ไขอย่างไร นี้ 

อย่างหนึ่ง 

ทีนี้ข้อที่สองนั้น อุจเฉททิฏฐิ คำาว่า อุจเฉททิฏฐิ ตายแล้วขาดสูญ ข้อนี้เป็นปัญหา

อันยิ่งใหญ่เลยทีเดียว ความเห็นของบุคคลในปัจจุบันนี้ตกอยู่ในข้อนี้มากมายเลยทีเดียว

ว่า คนเรานี้เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อตายไปแล้วไม่ได้มาเกิดอีก สูญเปล่า ไม่มีมาเกิดอีก สัตว์

เดรัจฉานก็เหมือนกัน ตายไปแล้วก็สูญเปล่าไม่มาเกิดอีก ความเห็นอันนี้แหละเห็นผิด 

หนักมากเลยทีเดียว ถ้าหากคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย มีความเห็นเช่นนี้เกิดขึ้นแก่
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ตนเองแล้วว่า บุญไม่มี บาปก็ไม่มี นรกไม่มี สวรรค์ไม่มี คุณบิดามารดาไม่มี คุณครูบา

อาจารย์อุปัชฌาย์ไม่มี เขาเห็นอย่างนี้ ไม่มีประโยชน์อะไร ทำาบุญไม่ได้บุญ ทำาบาป 

ไม่ได้บาป ไม่มีประโยชน์ สงเคราะห์คนอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์ ถ้ามีความเห็นอย่างนี้ 

เรียกว่า อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นผิดว่าตายแล้วขาดสูญ ข้อนี้แลจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญ ทำาให้

โลกในปัจจุบันนี้เผาผลาญ เดือดร้อนวุ่นวาย ไม่มีความสุข ความเห็นข้อนี้เป็นสิ่งที่สำาคัญ

เหตุนั้น คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ควรมาพิจารณาให้เข้าใจด้วยว่า เมื่อ 

คนเห็นผิดแล้วอย่างนี้ คนเกิดมาแล้วตายแล้วขาดสูญ เขาจะสามารถทำาความชั่วด้วย 

กาย วาจา ใจของเขาอย่างไม่ละอายต่อบาป ไม่เกรงกลัวต่อบาปอะไรเลย เพราะเขา 

ไม่รู้บาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์  ไม่รู้บุญคุณบิดามารดา ก็ทำาลาย

บิดามารดาได้ ฆ่าได้ ครูบาอาจารย์ของตนเองก็สามารถทำาลายได้ แม้อุปัชฌาย์ผู้บวช 

ให้ในพระพุทธศาสนา ภิกษุสามเณรก็ยังทำาลายกันได้เพราะมาหลงอยู่ นี้เป็น อุจเฉททิฏฐิ 

ตายแล้วขาดสูญ เรียกว่า คนไม่กลัวบาป ไม่สะดุ้งกลัวบาปที่จะติดตามตนเองอะไร  

นรกมันก็ไม่มี สวรรค์ก็ไม่มี นิพพานก็ไม่มี เขาเห็นอย่างนี้เขาจึงสามารถทำาแต่ความชั่ว 

กรรมอันเป็นบาป มือเปื้อนไปด้วยโลหิต จิตใจก็คิดไปในทางที่ต่ำาอยู่ตลอด ในปัจจุบันนี้

จึงมีความทุกข์ความเดือดร้อน ก็ขอให้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาทำาความเข้าใจว่า 

ความเห็นผิดในข้อนี้เป็นภัยอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบันนี้ จะชาติใดภาษาใดก็ดี เขามีการ 

รบราฆ่าฟันกันอยู่ บ้านเมืองไม่มีความผาสุกนั้น ก็เพราะมีความเห็นผิดจากทำานอง 

คลองธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธองค์ตรัสไว้นั่นเอง

เหตุฉะนั้น มานะทิฏฐินี้ ปุถุชนคนเราไม่ว่าจะเป็นภิกษุสามเณรก็ดี หรืออุบาสก 

อุบาสิกา คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ไม่มีความสามารถที่จะละให้ขาดจากจิตตสันดาน

ได้ก็ย่อมยังมีอยู่ แต่เราจะให้บรรเทาเบาบางลงไป ผู้ที่จะตัดขาดได้นั้นต้องได้สำาเร็จเป็น

พระอรหันต์ จึงจะตัดมานะทิฏฐิให้ขาดกระเด็นออกจากดวงใจได้สิ้นเชิง พระอริยเจ้า 

ชั้นสุดท้ายจึงเป็นผู้ละได้จริงๆ 



ก  า  ร  ล  ะ  ม  า  น  ะ  ทิ  ฏ  ฐิ     59    

ฉะนั้น มานะทิฏฐิ จึงเป็นกิเลส เป็นภัย เป็นอสรพิษอันยิ่งใหญ่เลยทีเดียว

คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย เมื่อเรามารู้มาเข้าใจอย่างนี้ เราควรที่จะปรับปรุง
ตนเองให้ไปตามทำานองคลองธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อจะลดมานะทิฏฐิลงไป 
เราเกิดแม้จะชาติตระกูลสูงก็ตาม มียศสูงก็ตาม มีบริวารมากก็ตาม เราควรที่จะเข้าหา 
นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดในทางธรรม เพราะจะใช้ธรรมะเท่านั้น
เป็นเครื่องสกัดกั้น หรือเป็นเครื่องลดละ เป็นเครื่องทำาความสะอาด ละมานะทิฏฐินี้ 
ออกจากดวงใจของพวกเราให้มันอ่อนน้อมถ่อมตัวลงไป

ในสมัยหนึ่งครั้งพุทธกาลโน้น พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ในพระพุทธศาสนา พระ 
อุบาลีท่านว่า การที่บุคคลที่จะเข้าไปในสถานที่ใดในสงคราม คำาว่าเข้าในสงครามก็เหมือน
พวกเราท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ด้วยกันนี้ หรือไปในที่ประชุม ประชุมสงฆ์ก็ดี ประชุม
ข้าราชการงานเมืองก็ดี ต้องทำาตนเองนั้นให้อ่อนน้อมถ่อมตัว เหมือนกับผ้าเช็ดเท้า  
คิดดูซิ พระอริยเจ้าท่านทำาอย่างนั้น อ่อนน้อมถ่อมตัวเองด้วยกาย เมื่อเดินไปก็ดี เวลา 
ที่จะนั่งที่ไหนก็รู้จักที่นั่งของตนเอง รู้จักกาลเทศะ เมื่อไปนั่งแล้ว สถานที่นั้นจะควรพูด
หรือไม่ควรพูดในเรื่องเหล่านั้น เมื่อมีโอกาสเวลาประชุมกันอยู่ เรามีความรู้ที่จะพูด 
ขึ้นมาได้ แก้ไขได้ แต่ผู้ใหญ่ไม่ให้โอกาสในที่ประชุมนั้น เราควรสงบระงับตนเองไว้ ไม่
พูดจาปราศรัยขึ้นมาในสถานที่นั้น เว้นไว้แต่ผู้ใหญ่ให้โอกาสในที่ประชุมนั้น เปิดโอกาส 
ให้เราพูดจาปราศรัย ทำาตนเองให้อ่อนน้อมถ่อมตัวอยู่อย่างนั้น สมัยครั้งพุทธกาลกล่าวถึง
พระอริยเจ้าทั้งหลาย เรียกว่าเข้าสงคราม ให้ทำาตนเองเป็นอย่างนั้น เพราะการที่เรา 
ลดมานะทิฏฐิลงไปได้ ทำาให้เรานี้มีความอ่อนสลวยทั้งตัว ทั้งวาจา และทั้งจิตใจจะ 
ลดลงไปด้วย ไม่แข็งกระด้าง เป็นสิ่งที่สำาคัญ

ฉะนั้น เราทุกคนควรมาหันหน้าเข้าหากัน พิจารณา โอปนยิโก น้อมเข้ามาสู่ตน 
ให้เห็นถูกตามทำานองคลองธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ลดมานะทิฏฐิลงไป เราจะ
ทำากันอย่างไรในข้อนี้ เหตุฉะนั้น เราต้องไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนว่า บิดามารดาของเรานั้นเป็น
ผู้มีบุญมีคุณต่อเรา เราควรเคารพอ่อนน้อมถ่อมตัวแก่ท่าน เหมือนเราสอนลูกสอนหลาน
ของเราในปัจจุบันนี้ ก่อนจะไปโรงเรียนเราก็ให้ไหว้พ่อแม่ กลับมาจากโรงเรียนก็ให้ไหว้ 
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และให้ไหว้ครูด้วย ด้วยความเคารพอาจารย์ เข้าวัดเข้าวามาหาครูบาอาจารย์ก็กราบ 

ก็ไหว้ด้วยความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตัวตนเอง เพราะท่านมีบุญมีคุณแก่ตนเอง เมื่อ 

หากเรารู้จักผู้มีบุญมีคุณแก่ตนเองแล้ว ตั้งแต่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ อุปัชฌาย์  

ต่อไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในคณาญาติทั้งหลาย เราก็จะรู้จักการเคารพอ่อนน้อมถ่อมตัวต่อ 

ท่านว่า ท่านเป็นคนเฒ่าคนแก่ เราไม่มีมานะทิฏฐิ เราลดออกไป จิตใจก็อ่อนน้อมลงไป

เรื่อย กิเลสมานะทิฏฐินั้นก็เบาบางลงไปเรื่อยๆ

บัดนี้ เรามาทำาความเข้าใจให้รู้ว่า นรกคือความทุกข์นั้นมีจริง ทำาให้คนมีความ

ทุกข์ สวรรค์นำาความสุขมาให้แก่บุคคล คนปฏิบัติได้ไปสวรรค์มี คนที่จะทำาความดี 

ไปถึงพรหมโลกก็มี เมืองนิพพานนั้น องค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส

ว่า การทำาความดีเป็นกามาวจรกุศล ทุกคนจะมาเป็นผู้หญิงผู้ชายโดยบริสุทธิ์บริบูรณ์ 

ได้นั้น ก็ต้องมาจากคุณงามความดีที่ตนเองสร้างเอาไว้ คนจะมั่งมีศรีสุขสมบูรณ์ มีทรัพย์

สมบัติ ด้วยเชื่อมั่นในการสร้างความดีมาตั้งแต่ภพอดีตที่ผ่านมา ในชาตินี้จึงอำานวยผล 

ให้บุคคลนั้นมั่งมีศรีสุข ทีนี้คนที่จน ทุกข์ ยากไร้ เข็ญใจ อนาถา คนไม่ได้สร้างคุณงาม

ความดี ไม่ทำาบุญทำาทานการกุศลเอาไว้ จำาพวกเหล่านี้จึงเป็นคนทุกข์จน เราเชื่อมั่น 

อย่างนี้ 

คนทำาความดี  พากันรักษาศีล ๕ ก็ดี  ศีล ๘ ก็ดี  เป็นรูปาวจรกุศล ได้ไปเกิด 

เทวโลก คือได้เป็นเทพบุตร เทพธิดา เมื่อบุคคลนั้นแก่เฒ่าล่วงลับดับไป ก็ไปจุติที่นั่น  

หากบุคคลทำาความดีขึ้นไป พากันนั่งเจริญเมตตาภาวนา ฝึกฝนอบรมจิตใจ ทำาจิตใจ 

ของเราให้สงบระงับเป็นสมาธิและมีปัญญาเกิดขึ้น แก้ไขให้รู้จักทางถูกทางผิด ให้รู้จัก 

ความดีความชั่ว รู้จักบุญรู้จักบาป ก็มาละอายต่อบาป เกรงกลัวว่าบาปจะเกิดขึ้นแก่ 

ตนเอง สำารวมระมัดระวังเอาไว้ แล้วก็ฝึกฝนอบรมจิตใจจนสงบลึกซึ้งลงไป จนได้เข้าฌาน 

นั่ง ๓ ชั่วโมง ๔ ชั่วโมง หรือเป็นวันๆ ได้ จำาพวกทั้งหลายเหล่านี้แล เมื่อเฒ่าแก่ 

ล่วงลับดับไป หรือตายไปตั้งแต่ยังหนุ่ม เวลาตนเองอยู่ในฌานอย่างนี้ ก็ไปเกิดใน 

พรหมโลก
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เหตุฉะนั้น ผู้ที่ปฏิบัติสูงขึ้นไป มีสติปัญญาว่องไว เฉลียวฉลาด สามารถชำาระ

สะสางจิตใจของตนเอง แนะนำาสั่งสอนจิตใจของตนเองแล้ว เหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลาย 

ได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์ตรัสเทศนาสมัยครั้งพุทธกาลโน้น เมื่อท่านปลง 

ปัญญาพินิจพิจารณารู้แจ้งเห็นจริง

พิจารณาอะไร ท่านมาพิจารณาซึ่งขันธ์ ๕ รูปธรรม เวทนา สัญญา สังขาร  

วิญญาณ นามธรรม เรียกรวมกันว่าขันธ์ ๕ เมื่อท่านมาพินิจพิจารณาให้เข้าใจว่า รูป 

มันก็ไม่เที่ยง เวทนามันก็ไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารไม่เที่ยง วิญญาณนั้นก็ไม่เที่ยง 

ท่านมีสติปัญญาแก่กล้า ฉลาด มาพิจารณาอย่างนี้ 

บัดนี้ รูปเป็นทุกข์ ท่านมาพิจารณาว่าร่างกายของคนเรานั้นเกิดขึ้นมา ท่าน 

ไม่หลงว่าชาตินี่มันยิ่งใหญ่จริงๆ ท่านไม่หลงแล้วในที่มันเป็นมานะเบื้องต้น ท่านรู้จักว่า

ชาติก็ดี ตระกูลก็ดี ยศก็ดี บริวารก็ดี มันเสื่อมไปได้ มันอยู่ด้วยกันมันก็มีความทุกข์  

ท่านมาเข้าใจว่า รูปร่างกายของคนเราทั้งหลายนี้ จะเกิดในตระกูลใดก็ตาม ชาติสูง 

แค่ไหน มันก็มีความทุกข์เหมือนกันหมด ไม่มีคนจะหลีกเลี่ยงได้ เหมือนคณะศรัทธา

ญาติโยมนั่งอยู่นี่แหละ นั่งอยู่ด้วยกันทุกข์มันไม่ได้ปิดบังพวกเราท่านทั้งหลาย นั่งอยู่ 

นานๆ มันก็ปวดแข้งปวดขา ปวดหลังปวดเอว มีร้อนมีหนาวเกิดขึ้น มีหิวมีกระหาย  

มันปิดบังไหม มันไม่ปิดบัง มันบอกความจริงให้รู้อยู่ แต่เรานี้มันไม่รู้ไม่เข้าใจ เราควร 

ที่จะเข้าใจ ส่วนพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเข้าใจว่า รูปนี่เป็นทุกข์

เวทนาเป็นทุกข์ มันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นตรงที่จิตคนเราไปยึดอยู่นั่นเอง

สัญญาเป็นทุกข์ คนก็ควรจะมองให้เข้าใจว่าสัญญาทำาไมมันจึงจะเป็นทุกข์ คือ 

เราไปจำาอะไรอย่างนี้ เราคิดอยากให้มันจำาได้ไม่หลงไม่ลืม เราก็ประคอง เพียรพยายาม

อยู่ อันกำาลังประคองนั่นเอง มันเป็นทุกข์

สังขารเป็นทุกข์ การปรุงแต่งภายในจิตของคน จะเป็นสังขารจิต มีจิตเจตสิก  

จิตออกมาเสวยอารมณ์ นำาความทุกข์มาให้อยู่นั้น ปรุงแต่งอยู่นั้น มันก็เป็นทุกข์
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วิญญาณเป็นทุกข์ เครื่องหมายรู้ว่าเรานี่แหละรู้จริง เห็นจริง เห็นแจ้ง เห็นชัด  

ไม่หลงไม่ลืมไปที่ไหน มันก็เสื่อมไปได้ เมื่อเราประคองอยากให้มันจำาอยู่ ไม่หลงไม่ลืม 

เสียที ตั้งแต่เล็กจนถึงเฒ่าถึงแก่ มันก็หลงลืมไป เหมือนคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย  

มีตั้งแต่เล็กจนถึงขนาดนี้ คนเฒ่าก็มีอย่างนี้ มันหมายรู้ได้ดีไหม หรือมันลืมอยู่ มันเป็น

อย่างนี้ เราควรที่จะเข้าใจ พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเข้าใจแจ่มแจ้ง

บัดนี้ รูปเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวของเรา ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา 

ท่านให้เข้าใจอย่างนี้ว่า อ้าว..มันไม่ใช่ของเรา เพราะเราบอกไม่ได้ ใช้ไม่ฟัง บังคับไม่ได้  

มีคณะศรัทธาญาติโยมคนไหน มีพระภิกษุสามเณรองค์ใด ครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ 

บังคับร่างกายของตนเองได้ อยู่ด้วยอำานาจไม่ให้มันเป็นอย่างอื่น เราบังคับให้มันเล็กอยู่

ได้ไหม ถ้ามันเล็กๆ อยู่ทำาไมมันใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ ทำาไมมาถึงท่ามกลางคน

ถึงเฒ่าถึงแก่ ทำาไมมันจึงหนังเหี่ยว หนังแห้ง ฟันหลุด ฟันหล่อน หัวขาว หัวหงอก  

แก้มตอบได้ มีใครสักคนที่นั่งอยู่ในสถานที่นี้บังคับได้ ไม่ให้มันเฒ่ามันแก่ได้ไหม ไม่มี  

เมื่อมันไม่มีอย่างนี้แหละ พระพุทธองค์ตรัสไว้ อยากให้รู้ว่ามันเป็นอนัตตา เพราะ 

เหมือนกับคนอื่น บอกไม่ได้ใช้ไม่ฟัง มันอยู่ไปตามสภาวะของมัน ไม่อยู่ใต้อำานาจของใคร 

ทำาลายความปรารถนาของพวกเราท่านทั้งหลาย นี่..ท่านอยากให้รู้อย่างนี้ พระอริยเจ้า

ท่านรู้จริง ในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็เหมือนกัน สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่มีตน

มีตัวเหมือนกัน มีใครจับได้ ใครเห็นมันได้ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีเครื่อง 

อะไรมาจับ มันเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา พระอริยเจ้าทั้งหลายท่าน 

รู้แจ้งเห็นจริง ท่านจึงถอดถอนมานะทิฏฐินั้นขาดกระเด็นออกจากดวงใจได้โดยสิ้นเชิง  

แต่พวกเรานั้นเป็นปุถุชนคนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบ ก็ยังไม่สามารถที่จะปัดเป่าและ

ขัดเกลากิเลสตัวยิ่งใหญ่นี้ออกจากดวงใจให้หมดสิ้นได้โดยเร็ว แต่ขอให้มาทำาความเข้าใจ

ให้รู้ไว้ก่อน เพื่อจะได้ถอดถอน หาอุบายต่างๆ ลดละออกไป ให้มานะทิฏฐินั้นหมดสิ้น 

จากดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลาย จิตจึงจะอ่อนน้อมถ่อมตัว มันจะมีความอ่อนน้อม 

ทั้งกาย อ่อนน้อมทั้งวาจา อ่อนน้อมทั้งใจ 
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เหตุฉะนั้น จึงสมกับที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า บุคคลเราไม่มีกายแข็งกระด้าง  

ไม่มีวาจาแข็งกระด้าง ไม่มีจิตใจแข็งกระด้าง อ่อนน้อมควรรับกระแสธรรม เหมือนกับ

เหล็กที่มันแข็งๆ อยู่ เอาไปใส่ในเตาไฟเผาให้เหล็กนั้นมันสุกแดงแล้วสามารถที่จะตีเหล็ก

นั้นให้เป็นมีด หรือเป็นรูปต่างๆ ทำาขวดหรือทำาอะไรต่างๆ ได้ตามความปรารถนาของ 

นายช่าง ถ้าเผาให้ร้อนจริงๆ จนเป็นน้ำา หล่อให้เป็นใบมีดโกนบางๆ ก็ได้สำาเร็จประโยชน์

อย่างดี 

ฉันใดก็ดี บุคคลเราท่านทั้งหลาย ทั้งหญิงและทั้งชายก็ดีนั้น หากพากันขวนขวาย

ลดมานะทิฏฐิของตนเองลงตามกำาลังความสามารถของตนเอง ลดลงไปเรื่อยๆ ให้มัน

อ่อนน้อมถ่อมตัวหันเข้าหากัน ให้รู้จักสูงจักต่ำา ให้รู้จักพ่อจักแม่ รู้จักปู่ย่าตายาย รู้จัก 

ครูอาจารย์ รู้จักเข้าในสมาคมต่างๆ พูดจาปราศรัยอะไรต่อกันแล้ว มีแต่ความนุ่มนวล 

ชวนให้น่าฟัง คิดในใจก็มีเมตตาต่อกันแล้ว คนเราอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไง จะมีความ 

ผาสุกไหม ทุกคนก็ต้องการลดมานะทิฏฐิหมด ใครๆ ก็ลดหมด อ่อนน้อมต่อกัน ผู้ใหญ่

กับผู้น้อยก็รู้ ผู้น้อยกับผู้ใหญ่ก็รู้ รู้ซึ่งกันและกันแล้วคงจะมีความสุขในโลกนี้ อยู่ด้วยกัน

มีความสุขความสบาย

นี่แหละ พระอริยเจ้าทั้งหลายนั้น สมัยครั้งพุทธกาล ภิกษุ ภิกษุณีก็ดี อยู่กัน 

เป็นพันๆ หมื่นๆ องค์ ไม่ผิดไม่เถียงกัน ไม่รุกรานกัน ไม่อาละวาดกัน เพราะอะไร เพราะ

ท่านมีกายอ่อน วาจาอ่อน มีจิตใจอ่อนน้อมต่อกัน ควรแก่การงาน อยู่ในกระแสธรรม 

ด้วยกันหมดทั้งนั้น ก็เลยไม่มีมานะทิฏฐิ ไม่มีการแก่งแย่งอะไรกัน ไม่มีว่าใครใดสูง 

ใครใดต่ำา ใครใดใหญ่กว่ากัน ภิกษุสามเณรก็ดีควรอยู่ด้วยกันด้วยความสงบ ด้วยความ

ผาสุก รู้จักกิจการงานในหน้าที่ของตนเองด้วยกันทุกคน รู้ว่าจิตของตนเองทำาอะไร

เหตุฉะนั้น คณะศรัทธาทั้งหลาย เมื่อเราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่ม จะเป็น 

ตำารวจ เป็นทหารก็ดี จะเป็นพ่อค้า ข้าราชการงานเมืองในกระทรวงใดก็ดี บริษัท ห้าง

ร้าน ธนาคาร หรืออยู่ในกลุ่มในหมู่บ้านของตนเอง ในครอบครัวก็ดี สามีภรรยาอยู่ด้วย

กัน กับเพื่อนกับฝูง หรือกับลูกกับเต้าเจ้าของ หลานๆ ก็ดี ทุกคนนั้นมีความอ่อนน้อม 
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ต่อกันและกัน รู้จักหน้าที่ต่อกัน ครอบครัวนั้นก็คงไม่มีการผิดเถียงแตกแยกอะไรกัน  

อยู่ด้วยกันด้วยความสงบ นี่เป็นสิ่งที่ทำาให้มีความสุข

เหตุฉะนั้น ภิกษุสามเณรก็เหมือนกัน ท่านอยู่ด้วยกัน พระพุทธองค์ทรงให้เคารพ

ซึ่งกันและกัน ตั้งแต่บวชก่อนเวลากันเพียง ๕ นาทีเท่านั้น ท่านให้เคารพซึ่งกันและกัน 

นั่งตามลำาดับกัน กราบไหว้ซึ่งกันและกัน แม้ภิกษุมาบวชหนุ่มๆ แต่ท่านบวชก่อน เข้า 

ในศาสนาก่อน ทีนี้คนมาบวชทีหลัง อายุ ๕๐ ปี ๖๐ ปี ๗๐ ปี ก็ต้องยอมกราบภิกษุ 

ที่บวชก่อนตนเอง ไม่ว่าจะหนุ่มจะน้อยแค่ไหนก็ต้องกราบ นี่..พระพุทธเจ้าท่านให้ทำา 

อย่างนี้ แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้น บางบุคคลนั้นเป็นข้าราชการงานเมือง ปลดเกษียณ

ออกไปแล้ว บวชแล้วยังแบกไม้ซุงอยู่ ไม่ยอมกราบภิกษุสงฆ์ผู้ที่บวชก่อนที่ยังหนุ่มเลย 

ทีเดียว ตั้งแต่บวชมาในพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ยังมีมานะทิฏฐิอันยิ่งใหญ่ติดอยู่ในหัวใจ

ของคนคนนี้มาอยู่ ไม่ศึกษาให้รู้ทางพระพุทธศาสนา ตามทำานองคลองธรรมคำาสั่งสอน

ของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ นี่..มันเป็นอย่างนี้ ในลูกในหลานของพวกเราท่านทั้งหลายก็ดี 

บางทีพ่อแม่เรียนหนังสือจบ ป.๔ หรือจบ ป.๖ ป.๗ หรือปริญญาตรีเพียงแค่นั้น  

ตนเองได้เรียนขึ้นไปๆ จนถึงปริญญาเอก แล้วไม่ยอมเคารพพ่อแม่ พ่อแม่พูดอะไร 

เถียงแว๊ดๆๆๆ ไม่รู้จักเคารพ ไปบ้านไปช่องไม่อ่อนน้อมต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เลี้ยงมา  

มันเป็นอย่างนี้มันจึงไม่มีความสุข เพราะคนไม่รู้จักเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ลดมานะทิฏฐิ 

มันจึงมีความทุกข์ ความวุ่นวายเกิดขึ้น แล้วก็หาว่ามันไม่มีความสุขอะไร

เหตุฉะนั้น ตัวผู้เทศน์นี้เป็นผู้ที่รับมามากมายจนจะรับไม่ไหว ไม่มีบุคคลใดที่มา

ประกาศว่า ผมสบายแล้วท่านอาจารย์ ผมสุขแล้ว ฉันสบายแล้วท่านอาจารย์ ทุกวันนี้

ไม่มีความทุกข์ พันคนก็ไม่กล่าวให้ฟังซักสองสามคน มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเข้ามาหา ทุกข์ 

เพราะอะไร เพราะไม่เข้าใจ ไม่ปรับปรุงตนเองให้เป็นไปตามทำานองคลองธรรมคำา 

สั่งสอนของพระพุทธเจ้า คนไม่รู้จักประมาณ ไม่รู้จักปรับปรุงตนเอง ฝึกฝนอบรม 

ตนเอง เหตุฉะนั้น พระพุทธองค์จึงทรงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายเห็นถูกตามทำานอง 

คลองธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ท่านทั้งหลายจึงจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุก
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เหตุฉะนั้น คณะศรัทธาทั้งหลาย เมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว ถึงการยกพระธรรมเทศนา

ดังภาษิตที่ยกไว้ตอนต้น นิวาโต จ มาน การทำาจิตใจของตนเอง ทำากายของตนเอง  

ทำาวาจาของตนเอง ให้อ่อนน้อมถ่อมตัว ลดมานะทิฏฐิลงไป ให้มาเห็นถูกตามทางพระ- 

พุทธศาสนา แล้วพวกเราท่านทั้งหลายนั้นก็จะพากันได้รับซึ่งความสุขความเจริญได้

ฉะนั้น การเทศนามาตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานนี้ อาตมภาพขออำานวยอวยพรให้ 

คณะศรัทธาทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้ จงพากันกำาหนดจดจำาข้อธรรมที่อาตมาได้

อธิบาย บรรยายศาสนธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น ไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัด 

กาย วาจา จิต ของตนเอง ไปตามทำานองคลองธรรมคำาสั่งสอนนั้น แล้วลดมานะทิฏฐิ 

ของตนเองให้อ่อนน้อมถ่อมตัวลงไป มาเข้าใจในทางที่ถูกต้อง ก็จะทำาให้คณะศรัทธา

ญาติโยมเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทิวาราตรีกาล

ดังแสดงพระธรรมเทศนามาเป็นเวลาอันสมควร ก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียง

แค่นี้ เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้ 
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นหิ สาธุ โกโธ โกธำ ฆตฺวา สุขำ เสติ

ณ บัดนี้ อาตมภาพจะพรรณนาศาสนธรรมคำาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดา

สมัมาสมัพทุธเจา้ พอเปน็เครือ่งประดบัสตปิญัญาเพิม่พนูบารมพีทุธบรษิทั อบุาสก อบุาสกิา

ทั้งหลายที่ได้มาพรักพร้อมกันอยู่ ณ สถานที่นี้

ในวันนี้จะแสดงเรื่องที่บุคคลเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ได้มาอยู่ร่วมโลกอันเดียวกันนี้ 

เป็นเพราะอะไรคนเราอยู่ด้วยกันจึงมีความขัดข้องหมองใจ หรือมีความทุกข์ ความ 

เดือดร้อนวุ่นวาย อยู่ด้วยกันไม่มีความสุข องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัส 

เทศนาแนะนำาสั่งสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันนั้น ได้หันมาพินิจพิจารณา  

โอปนยิโก น้อมเข้ามาสู่ตนเองว่า การที่เราได้มาอยู่ด้วยกันนั้น แล้วทำาไมจึงมีความ 

เดือดร้อน เพราะเหตุอะไรจึงอยู่ด้วยกันไม่มีซึ่งความสุขเช่นนั้น อันนี้เป็นข้อสำาคัญที่ 

พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกาได้มาพิจารณาดูแล้วว่า การที่ 

คนเราอยู่ด้วยกัน แม้จะเป็นครอบครัวก็ดี หรืออยู่กับเพื่อนกับฝูง อยู่กับญาติวงศ์ตระกูล

ในตระกูลหนึ่งๆ นั้นก็ดี หรือเรามีเพื่อนมีฝูงต่างเชื้อชาติวรรณะกันนั้นก็ดี นี้เรามา 

พิจารณาดูดีๆ แล้วจะเห็นว่า การที่ตนเองอยู่ด้วยกันกับหมู่กับฝูงนั้น มันเป็นเพราะอะไร

จึงไม่ได้มีซึ่งความสุข
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การที่คนเราจะอยู่ด้วยกันได้ด้วยความผาสุกนั้น ก็ต้องเป็นผู้มีสติปัญญา พิจารณา

ให้รู้ให้เข้าใจในเรื่องการพูดจาปราศรัยกัน ทำาการงานต่างๆ ด้วยกัน การใช้ความคิด 

ร่วมกัน ในทั้ง ๓ อย่างนี้ หากเรามาใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาดูจึงจะเข้าใจว่า การที่เรา

อยู่ด้วยกันนั้น ทำาให้เราไม่มีความสุขเพราะ หนึ่ง คนเรานี้ทุกคน ย่อมมีกิเลสเหมือนกัน 

มีความโลภ ความโกรธ และความหลง เป็นกิเลสฝากฝังอยู่ในดวงใจมาแล้วตั้งแต่ใน 

อดีตชาติก็มี ในปัจจุบันนี้ หากเราไม่มีสติปัญญาพินิจพิจารณาละแล้ว ความโลภ ความ

โกรธ ความหลงนั้น ย่อมปลดปลงออกไม่ได้ ก็ทำาให้เรานี้มีอุปนิสัยฝึกตนเองนั้นไม่ได้

การที่บุคคลจะมีความโกรธเกิดขึ้นแก่ตนเองนั้นไม่ใช่ทางเดียว บางทีมาทางด้าน

ร่างกาย ทางด้านร่างกายนั้นเพราะอะไร เพราะมาประสบพบกับสายตาของบุคคลที่ 

คนเรานั้นมองดูซึ่งกันและกัน เมื่อมามองดูแล้วเห็นกิริยาท่าทางของบุคคลอื่นทำาอย่างไร

อย่างหนึ่งไม่ถูกแก่จริตนิสัยของตนเองนั้น ความโกรธก็เกิดขึ้นมาได้ เพราะไม่พอใจกับ

บุคคลนั้น ทำาการงานอันใดบางสิ่งบางอย่างนั้น เมื่อไม่ถูกกับจริตนิสัยแล้ว เราก็ไม่พอใจ 

กับบุคคลที่กระทำานั้นอย่างหนึ่ง หรือด้วยกายแสดงกิริยาท่าทางอย่างโน้นอย่างนี้ให้เรา

เห็นด้วยสายตาแล้ว ไม่ชินกับนิสัยของตนเอง ตนเองก็ว่าทำาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีไม่งาม 

ไม่ถูกต้องตามระเบียบเรียบร้อยอะไร ก็ทำาให้เรามีความโกรธไม่พอใจคนนั้นขึ้นมา 

เหมือนกัน

นั้นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่บุคคลที่จะมีความโกรธเกิดขึ้น เหตุฉะนั้น เมื่อเรา 

ให้สิ่งให้ของแก่บุคคลไปประพฤติปฏิบัติแล้ว หรือไปเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งไม่เป็นระเบียบ

เรียบร้อย เราก็ว่าบุคคลนั้นไม่ทำาตามใจของเรา เราเห็นด้วยตา และมีความหงุดหงิด 

เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่ง บางทีให้เครื่องใช้เครื่องสอย เครื่องฟังก็ดี หรือเครื่องใช้ เช่น  

นาฬิกาก็ดี อันเราให้เขาไปใช้ไปสอยแล้ว แต่เขาไม่เก็บรักษาอยู่ด้วยความเรียบร้อย  

ด้วยความพากเพียรตามใจของตนเอง ตนเองก็มีความโกรธเกิดขึ้น เช่น บิดามารดาก็ดี 

กับบุตรธิดาของตนเองนั้น นี้อย่างหนึ่ง จะให้เครื่องใช้ หรือให้รถให้เรือก็ดี เพื่อไปมา 
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ในสถานที่โน้นสถานที่นี้ เขาไม่ได้ทำาความสะอาดด้วยความเรียบร้อย หรือเป็นระเบียบ 

ตามที่ตนเองกะเกณฑ์ไว้ ตนเองก็มีความหงุดหงิด โกรธลูกโกรธหลานของตนเองเกิดขึ้น 

ไม่พอใจในสิ่งนั้น ความโกรธก็เกิดขึ้นได้ อย่างนี้อีกอย่างหนึ่ง

แม้การทำามันมีหลายสิ่งหลายอย่าง การทำาด้วยกายของบุคคลอื่น เมื่อเรามองดู

ด้วยสายตา อันที่ไม่ถูกต้องแก่ตนเองนั้น ทำาให้คนเรานี้มีความโกรธกันขึ้นมาได้อีกอย่าง

หนึ่ง เรียกว่าความโกรธมาจากบุคคลอื่นที่แสดง

ความโกรธอีกอย่างหนึ่ง เราจะมีความโกรธขึ้นได้ คือ คนอื่นนินทา มาว่า 

อย่างโน้นอย่างนี้ ติฉินนินทาต่างๆ นานาว่า ตนเองนี้เป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ หรือ 

ไม่สวยสดงดงามก็ดี ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนั้นอย่างนี้ กิริยาท่าทางอย่างนั้น 

อย่างนี้ คนอื่นมาพูดให้เรา เราได้ยินเข้าไปแล้วอย่างนี้ ก็มีความโกรธว่าคนนั้นมาพูดจา

ปราศรัยติฉินนินทาเราทำาไม อันนี้สติปัญญาเรายับยั้งไม่ได้ ยับยั้งจิตใจเราไม่ได้ ก็ทำาให้

เรามีความโกรธอีกอย่างหนึ่ง นี้ความโกรธเกิดขึ้นมาจากบุคคลอื่นติฉินนินทาเรา

เรามาพิจารณาดูแล้วว่า หากความโกรธของเรายังไม่เกิด แม้เพียงแค่นี้นั้นก็ดี  

เมื่อเรามีขันติ-ความอดทนอยู่ แต่ยังมีคนอื่นอีกมายุแหย่ว่า คนนั้นคนนี้พูดจาปราศรัย 

ติฉินนินทาให้เราแล้ว ทำาไมไม่โกรธเขา เขาว่าให้เราอย่างโน้นอย่างนี้ นี่คนอื่นเขาก็มายุ

มาแหย่ด้วยคำาพูดจาปราศรัยต่างๆ นานาเกิดขึ้น ทำาให้เรามีความโกรธคนอื่นได้อีก 

อย่างหนึ่ง นี้ความโกรธก็เกิดขึ้นมาได้เหมือนกัน การมาพูดยุยงส่งเสริมและยุแหย่ให้เรา 

มีความโกรธเกิดขึ้นเช่นนี้มีหลายทาง บางทีคนอื่นเขามีความคิดเขาพูดจาอยู่ที่อื่น แต่ 

คนอื่นนั่นแหละเก็บเอาความคิดของคนอื่นนั้นมา ว่าคนนั้นจะทุบจะตีจะฆ่าจะด่าอย่างโน้น

อย่างนี้ จะติฉินนินทาต่อไปลุกลามอย่างโน้นอย่างนี้ อันคำายุแหย่อย่างนี้ เมื่อเราได้ยิน 

คนอื่นมายุแหย่ ก็ทำาให้เรามีความโกรธเกิดขึ้นเหมือนกัน นี้ความโกรธเกิดขึ้นแก่บุคคล

ด้วยการพูดจาปราศรัยติฉินนินทาต่างๆ นานาแก่เรานี้อย่างหนึ่ง
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บัดนี้ วกเข้ามาหาในครอบครัวก็ดี สามีภรรยาพูดจาปราศรัยซึ่งกันและกัน หาก

สามีพูดไปแล้ว ภรรยาก็ไม่มีขันติอดทนอะไร แล้วก็โต้ตอบซึ่งกันและกันด้วยคำาพูด 

ต่างๆ นานา ก็มีความโกรธเกิดขึ้นได้ อันนี้ก็เหมือนกัน

มาบัดนี้ กุลบุตรกุลธิดา ลูกชายลูกสาวก็ดี ถ้าเวลาเราพูดจาปราศรัยแนะนำา 

สั่งสอนเขา พูดจาปราศรัยอยากให้เขามีระเบียบเรียบร้อย อยากให้เขาอยู่ในความ 

คุ้มครองของตนเอง แต่เขาก็โต้เถียงกับเรา หรือแสดงต่างๆ ความโกรธก็เกิดขึ้นมาด้วย

การโต้แย้งซึ่งกันและกันอีก เพราะว่าเขาไม่เคารพเรา ไม่ปฏิบัติตามเราอย่างนี้ ความ 

โกรธก็เกิดขึ้นแก่บุคคลอย่างนี้อีกอย่างหนึ่ง

เหตุฉะนั้น ความโกรธก็เกิดขึ้นมาหลายทาง หลายสิ่งหลายอย่างเช่นนี้แหละ

เรามาพิจารณาดูแล้วว่า เราอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็ดี ไปด้วยกัน การมองหน้ามองตา

ด้วยกายก็กระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน ทำาให้ไม่มีความพอใจกับหมู่กับฝูง เมื่อพูดจา 

ปราศรัยกับหมู่กับฝูงแล้วก็ขัดข้องซึ่งกันและกันเกิดขึ้น โต้แย้งกันกับหมู่กับฝูงก็ต้อง 

แตกสามัคคีกันไป อันนี้ความโกรธก็เกิดฝังขึ้นมาในดวงใจของบุคคล

เหตุฉะนั้น ความโกรธนี้จึงมีหลายทางเหลือเกิน ทั้งด้านร่างกายก็ดี ทั้งด้าน 

วาจาที่พูดปราศรัยไม่ถูกต้องกันก็ดี ไม่ถูกจริตนิสัย บางคนนั้นก็เป็นคนที่โกรธฉุนเฉียว 

ขึ้นมาบ่อยๆ ขึ้นมาง่ายๆ อะไรเอะอะขึ้นมาพูดปราศรัยนิดๆ หน่อยๆ ก็มีความโกรธ 

เกิดขึ้น แต่บางคนนั้นความโกรธจะเกิดขึ้น ก็เพราะกระทบกระทั่งกระเทือนต่างๆ นานา

มากมาย อดทนไม่ไหว ความโกรธนั้นก็รั่วไหลขึ้นมาภายในใจ แล้วก็พูดออกมาทาง 

วาจา ก็แสดงออกมาซึ่งกายด้วยความฉุนเฉียวเกิดขึ้น แสดงอย่างโน้นอย่างนี้เกิดขึ้น

อันนี้ความโกรธมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลเรา เพราะเรามีกิเลส

อยู่ในจิตในใจของเรานั้นอย่างหนึ่ง สอง เราเป็นผู้ไม่มีสติปัญญาสามารถยับยั้งจิตใจของ

เราไว้ได้ด้วยขันติ-ความอดทน โสรัจจะ-ความเสงี่ยมเจียมตัวเอาไว้ไม่ได้ จึงทำาให้ความ

โกรธนั้นเกิดขึ้นแก่บุคคล
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อันนี้แหละ พวกเราท่านทั้งหลายมาพินิจพิจารณาดูแล้วว่า ความโกรธนี้มันเป็น

ภัยจริงๆ เป็นอันตรายจริงๆ มีความทุกข์จริงๆ หากเราทุกคนมาพิจารณาดูแล้วว่า  

ความคิดขุ่นเคืองอยู่ภายในจิตในใจ ก็ทำาให้เรามีความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะเรา 

โกรธ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเป็นภาษิตไว้ นหิ สาธุ โกโธ ความ 

โกรธไม่ดีเลย ถ้าหากเรายังไม่มองเห็นความโกรธนั้นว่าเป็นของไม่ดีของมีโทษเมื่อไหร่  

เราก็จะไม่สามารถลดละปล่อยวางความโกรธนั้นออกไปได้ มันก็จะฝากฝังไว้ในดวงใจ 

ของเราให้มีความทุกข์ เปล่าประโยชน์ มีโทษมากเช่นนี้

เราพิจารณาดูให้ดีๆ แล้วว่า เหตุที่ความโกรธจะเกิดดังได้พรรณนามานั้นมีมากมาย

หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นกันมา ทำาการงานอยู่กับหมู่กับกลุ่มกับเพื่อนกับฝูงเช่นนี้ก็

แตกแยกกันด้วยการที่ไม่สามัคคีกัน ก่อนที่จะไม่สามัคคีกันก็การพูดจาปราศรัย และ 

แสดงด้วยกายอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ถูกต้องจริตนิสัยซึ่งกันและกัน มันก็โกรธขึ้นมา 

ได้เหมือนกัน นี่แหละ ความโกรธเกิดขึ้นมาอย่างนี้ มีโทษมีทุกข์เกิดขึ้นแก่บุคคลที่ยึด 

เอาไว้

บัดนี้ ความโกรธนั้นเป็นนิสัยมาแต่หลายภพหลายชาติของบุคคลที่ไปมาหาสู่ 

ซึ่งกันและกัน หรืออยู่ในบ้านเดียวกันก็ดี อยู่กับลูกหลาน สามีภรรยาก็ดี กับพี่น้อง ปู่ย่า 

ตายายนั้น เราก็เคยเห็นคนเฒ่าคนแก่ฉุนเฉียวง่ายๆ พูดจาปราศรัยอะไรก็โกรธเอาโกรธเอา

เรื่อยๆ เรื่องอะไรนิดๆ หน่อยๆ ก็มีแต่ความโกรธเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้น เป็นอุปนิสัย 

มาหลายภพหลายชาติก็มี บางทีชาติอดีตของบุคคลนั้น เกิดขึ้นมาอยู่ร่วมกันอยู่ในหมู่ 

ในกลุ่มเดียวกันเช่นนี้ ในครอบครัวก็ดี เป็นกุลบุตร กุลธิดา ลูกหลานของเรา หรือสามี

ภรรยาบางคู่ก็เหมือนกัน ตื่นขึ้นมาแล้วก็ผิดเถียงกันโกรธกันอยู่เรื่อยๆ ไม่มีความสุข 

อะไร แต่ก็อยู่ด้วยกันไปด้วยอำานาจของกรรมนั้นก็มี อยู่กับลูกหลานก็เหมือนกัน บางที

เมื่ออยู่ด้วยกันนั้น เกิดขึ้นมาอยู่ร่วมกันแล้ว แต่ไม่ถูกกัน ขัดข้องหมองใจซึ่งกันและกัน 

อยู่เรื่อยๆ มองดูหน้าดูตากันไม่พอใจ
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อันนี้คงจะเป็นอุปนิสัย เป็นปัจจัยมาตั้งแต่ชาติอดีตบ้าง ชาติอดีตที่เราเกิดมา 

หลายภพหลายชาติ เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารก็ดี การที่เรามาพบกันเช่นนี้ 

ให้มีความโกรธเกิดขึ้นซึ่งกันและกัน ไม่พอใจ เมื่อมองหน้ามองตากันก็ไม่พอใจ พูดจา 

ปราศรัยได้ยินแต่เสียงเขาพูดเฉยๆ ไม่เห็นตัวเขาก็ยังมีความโกรธไม่พอใจเกิดขึ้นเช่นนี้ 

บางทีคิดขึ้นมาจนมาถึงโทสะ มันแรง ความโกรธมันกดดัน กดดันขึ้นมาจนถึงโทสะ  

ออกมาถึงทุบถึงตีกันก็มี บางทีคิดขึ้นมาในจิตคิดจะฆ่าให้ล้มให้ตายจากซึ่งกันและกันก็มี 

อันนี้แหละความแรงมันดันขึ้นไปเรื่อยๆ 

การที่เป็นอุปนิสัยอย่างนี้ ไม่พอใจอย่างนี้ คงเป็นคู่อริกันนั้นอย่างหนึ่ง ขัดข้อง

หมองใจกัน คู่อริกันนั้นคือ คนที่เราโกรธเขาหรือเขาโกรธเราก็ดี ที่มาผิดมาเถียงกันอยู่

ด้วยวาจา พูดต่อกันเป็นหอกเป็นดาบแทงซึ่งกันและกัน แทงที่ไหน เป็นหอกดาบแทง 

ที่หัวใจ ช้ำาอยู่ในใจ ทุกข์อยู่ในใจ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงว่า คนนี้โกรธ 

ซึ่งกันและกันแล้ว ผู้ยึดความโกรธเอาไว้แล้ว ก็เหมือนกับหอกที่ปักเสียบอยู่ในหัวใจของ

บุคคลนั้น มีความเจ็บปวดร้าวอยู่ในหัวใจ ได้รับแต่ความทุกข์อย่างเดียวอยู่ในใจเช่นนี้ 

เรียกว่ากรรมตนเองได้สร้างสมอบรมมาอย่างนั้น นั้นอย่างหนึ่ง 

เราอบรมมาในทางไม่ดีจึงมีแต่ความโกรธบ่อยๆ ในชาติอดีต คนที่จะโกรธกันนั้น 

ก็เพราะบางทีชาติอดีตกาลที่ผ่านมาแล้วนั้น อาจจะถูกมองหน้ามองตากันผิดเถียงกันมา

แล้ว ด้วยวาจากระทบกระทั่งกันมาตั้งแต่ชาติอดีต มองเห็นแล้วมันไม่พอใจ พูดจา 

ปราศรัยออกมาแล้วมันก็ไม่พอใจ แม้จะพูดจาปราศรัยซึ่งกันและกันให้ดีแค่ไหน ก็ไม่ 

พอใจ อันนี้คงจะเป็นอุปนิสัยเป็นมาตั้งแต่ชาติอดีต คนนั้นเคยด่าเคยว่าเคยผิดเคยเถียง

กัน คนนั้นเคยทุบตีกัน เป็นคู่อริกันมาแล้วอย่างนี้ ก็คงจะเป็นไปได้ สิ่งที่ไม่พอใจ บางคน

กับสามีภรรยา บางคนกับลูกหลานของตนเองคงจะเป็นเช่นนั้น เรียกว่าเป็นคู่อริกัน  

เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ มาเจอมาพบกันเมื่อไรแล้ว ก็เรียกว่าเป็นอันตราย 

เกิดขึ้นก็ว่าได้ หรือไม่พอใจเกิดขึ้น มีความทุกข์เกิดขึ้น วุ่นวาย มีความโกรธเกิดขึ้น นี้

ความโกรธก็เกิดขึ้นมาได้
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ความโกรธอีกชนิดหนึ่งมันเกิดขึ้นมานั้น เกิดขึ้นมาเพราะ “ราคะ” เพราะความ

รักมาก เรานี้มีความรักสามีภรรยาซึ่งกันและกัน บางทีนั้นบางบุคคลจะออกจากบ้าน 

ไปโน่นไปนี่ มีความหวงแหนซึ่งกันและกัน ก็ทำาให้ผูกให้กักให้ขังกัน ก็มีความโกรธ 

เกิดขึ้นภายในจิต ไม่พอใจบ้าง บอกไม่ฟังคำา ไม่อยู่ในขอบเขตของคำาสอนของตนเอง  

บางทีก็โกรธให้ภรรยา บางทีภรรยาก็โกรธให้สามี เพราะความรักเกิดขึ้น ความรักมาก 

บางทีความหวงแหนก็จะมีมาก ความโกรธก็เกิดขึ้นด้วยความรักความราคะเกิดขึ้นเป็น

ธรรมดา บางทีกุลบุตรกุลธิดาลูกหลานของเราก็เหมือนกัน เมื่อหากเรามีความรักเขา 

มากเท่าไรแล้ว บางทีลูกหลานของเราไม่ทำาตามคำาแนะนำาสั่งสอนของเรา เราคิดมี 

ความรักเขามาก อยากให้เขาปฏิบัติดีดังเราคิดนึกไว้ในใจนั้น แต่เขาไม่ทำาอย่างนั้น เขามี

ความขัดข้อง เขาไม่ปฏิบัติตามเราอย่างนี้ เราก็มีความโกรธฉุนเฉียว ทำาไมอย่างนี้ลูกจึง

ไม่ปฏิบัติตามพ่อแม่แนะนำาสั่งสอน ลูกทำาไมไปทำาอย่างโน้นอย่างนี้ หรือว่าหลานของเรา 

ก็ดี ทำาไมจึงไม่ประพฤติปฏิบัติตามคำาสอนของเรา อยู่ในขอบเขตของคำาสอนของเรา  

เราบอกให้กระทำาอย่างโน้นอย่างนี้ มันก็ไม่กระทำาตามคำาสอนของเรา เราก็มีความโกรธ

เขาขึ้นมาก็ได้ บางทีนั้นเราแนะนำาสั่งสอนเขาให้พูดจาปราศรัยพูดไพเราะเสนาะหูเกิดขึ้น 

แต่เขาก็ไม่พูดไพเราะเสนาะหูเกิดขึ้นแก่เรา เราก็มีความโกรธเขาฉุนเฉียวขึ้นมา อย่างนี้ก็มี

อันนี้ความโกรธเกิดขึ้นมาจากความรัก เรารักเขามาก เราอยากให้เขาเป็นคนดี 

อยากให้เขาพูดดี มีศีลาจารวัตร มีมารยาทดีตามคำาสอนของเรา ตั้งเอาไว้ในจิตใจ  

อยากให้เขาดีเช่นนั้น เพราะความรัก เพราะความเมตตาแก่เขา แต่เขาไม่ทำาแล้วเราก็ 

โกรธเขาเกิดขึ้น

ความโกรธเกิดขึ้นมาด้วยความรัก มีทั้งสามีภรรยา มีทั้งกุลบุตรกุลธิดาของเรา 

และลูกหลานของเรา และเพื่อนของเราอีก เป็นเพื่อนกันที่รักกัน แต่เขาไม่ทำาไปตามใจ

เรา เขาขัดข้องอยู่ที่ใดที่หนึ่ง เวลาพูดจาปราศรัยเขาโต้แย้งขัดข้องเราบ้าง แต่ว่าเขาว่า 

ให้แต่เรา เราก็โกรธเขา เขาติฉินนินทาเราอย่างโน้นอย่างนี้ เพื่อนเราก็โกรธเขา แต่เรา 

มีความรักเขา แต่พูดไปแล้วเขาไม่ทำาตามใจเรา เราก็โกรธเพื่อนฝูงเกิดขึ้นก็มี แต่อย่างนี้

เป็นธรรมดาคนเราที่เกิดมาอยู่ด้วยกันแล้ว มันก็ต้องเป็นเช่นนั้นเป็นส่วนมาก
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เรื่องความโกรธนี้เป็นของที่เบากว่าโทสะ โทสะก็หนักกว่า แต่เมื่อมีโทสะแล้ว 

พยาบาทก็ยิ่งหนักกว่า เราจะเห็นได้ว่าความโกรธนี้ล่ะ พอละได้ง่ายอยู่เหมือนกัน

แต่หากว่าความโกรธนี้ฉุนเฉียวขึ้นมา ครุ่นคิดอยู่ในใจ หงุดหงิด แสดงอย่างโน้น

อย่างนี้ หน้าตาไม่น่าดู ไม่น่าชม หงุดหงิดขึ้นมา บางทีก็อาจจะบ่นพึมๆ พำาๆ อยู่ภายใน

วาจาของตนเองอยู่บ้าง แล้วพอหลีกหนีก็หายไป แต่ถ้าเราอดทนไม่ได้ที่มันยุแหย่ หรือ

มันแสดงด้วยกายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือพูดจาปราศรัยอย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็มีโทสะ

หงุดหงิด แสดงลวดลายออกมาทางร่างกายบ้าง แสดงออกมาทางพูดจาปราศรัยบ้าง 

อดทนไม่ไหว ถึงทุบตีกันเลย ท่านเรียกว่า “โทสะ” ทำาให้เจ็บปวดเกิดขึ้น เพราะอะไร 

เพราะเราไม่มีขันติ-ความอดทนเอาไว้ โสรัจจะ-ความเสงี่ยมเอาไว้

ถ้าอดทนไม่ไหว ขันติอดทนไม่ไหวแล้วก็ถึงจะฆ่าให้บุคคลนั้นตาย ด้วยความคิด

ขึ้นมา มันแรงขึ้นมาก ท่านเรียกว่า “พยาบาท” เกิดขึ้นภายในจิต คิดอยากทำาลายชีวิต

ของบุคคลอื่น แล้วเราก็จะมีความสุข เราคิดเช่นนั้น อันนี้มันก็ยิ่งบาปมาก มันยิ่งมีทุกข์

มาก มีความร้อนมาก มีความกระวนกระวายมาก เรามาพิจารณาดูแล้วว่า คนเรานี้ 

เกิดมา ความโกรธเกิดขึ้นมาอย่างนี้

บางทีความโกรธเกิดขึ้นมาภายในตนเอง คนเรานี้ความโกรธเกิดขึ้นมาโดยตนเอง

ก็ดี ไม่มีคนอื่นแสดงด้วยกายอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้สามีภรรยาก็ดี ลูกหลานก็ดี เพื่อนฝูง

ก็ดี ไม่ได้มายุแหย่ให้อะไร แสดงอะไรด้วยกาย ไม่ได้พูดจาปราศรัยยุแหย่อะไร แต่ความ

โกรธมันเกิดขึ้นมาได้ด้วยตนเอง

โกรธขึ้นมาเพราะอะไร ข้อนี้เป็นที่น่าคิดนะ ความโกรธข้อนี้ ตนเองนั่นแหละ  

เวลาทำาการงาน ทำาอะไร ทำาสิ่งของต่างๆ ทำาแล้วไม่ถูกไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบเหมือน

ตนเองคิด ก็โกรธให้ตนเองว่าทำาอย่างโน้นอย่างนี้ก็ผิด ทำาอย่างโน้นก็ไม่ดีไม่เรียบร้อย ก็

มีความหงุดหงิดโกรธตนเองก็มี บางคนเราพิจารณาดู โกรธตนเองว่าทำาไม่ดี ทำาอย่างโน้น
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อย่างนี้ไม่ถูกกับจิตกับใจ กิเลสมันอยู่ที่ใจ และก็ใช้ให้ร่างกายทำา แต่มันก็ยังไม่ทันใจ  

แม้การเดินก็ดี หรือไปทำาอันโน้นอันนี้ ไปที่โน่นที่นี่ก็ดี บางทีอาจจะนัดไปทำาการงานกับ 

เพื่อนฝูง แต่ไปไม่ทันเวลาโน้นเวลานี้ ก็หงุดหงิดกับตนเอง ติดโน่นติดนี่เกิดขึ้น มัน 

หงุดหงิดเกิดขึ้นภายในจิตเสียก่อน แล้วก็มีความโกรธว่า ตนเองนี้บังคับตนเองไม่ได้ นี้ก็

มีความโกรธเกิดขึ้นได้เหมือนกัน

การพูดจาปราศรัยของตนเอง บางทีอาจจะพูดน้อย บางทีอาจจะพูดมาก บังคับ

ไม่ได้ก็มี บางทีตนเองพูดจาปราศรัยไม่ไพเราะ ไม่เสนาะหู ก็หงุดหงิดเกิดขึ้นมา มีความ

โกรธตนเองอย่างนี้

การเดินไปที่ไหนก็ดี พูดจาปราศรัยอยู่ที่ใด ไม่รู้จักกาลเทศะก็ดี ก็มีความโกรธ

เจ้าของ แอบพูดออกไปอย่างโน้นอย่างนี้ อยู่ในสังคมอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ควรพูด เอ..  

เราทำาไมไปพูดเรื่องอย่างนี้ ในสังคมเราไม่ควรพูด ก็มาโกรธตนเองเกิดขึ้นก็มี อันนี้ไม่มี 

คนอื่นทำาให้โกรธ แต่มาโกรธตนเอง นี่ ความโกรธมันก็เกิดมาได้เหมือนกัน

เรามาพจิารณาดู บางทอีาจจะเปน็โรคภยัไขเ้จบ็ ไมส่บายอยา่งโนน้อยา่งนี ้อยาก

ไปโน่นไปนี่กับเขา แต่ไปไม่ได้ก็มีความโกรธให้ตนเองว่า มันเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นใน

ร่างกาย ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่น อย่างนี้ก็มีความโกรธให้ตนเองว่าตนเอง 

ไม่แข็งแรง ทำาไมไม่แข็งแรงเหมือนอย่างเขา เกิดมาทำาไมจึงไม่แข็งแรง จึงผอมอย่างนี้  

ไม่แข็งแรงอย่างนี้ เป็นกรรมเป็นเวรอะไรแก่เราอย่างนี้ อย่างนี้ก็โกรธตนเองก็มี

นี่คนเราเกิดขึ้นมาด้วยความคิดพินิจพิจารณาดูแล้วว่า ความโกรธเกิดขึ้นแก่ตนเอง

ก็น่าพิจารณาเหมือนกัน เพราะเราทั้งหลายไม่ศึกษา ไม่เข้าใจ ไม่รู้ เราจึงมาโกรธตนเอง

เช่นนี้ขึ้นมาได้ อันนี้มาพิจารณาดูตนเองซิว่ามันเกิดขึ้นได้ไหม ไม่มีคนอื่นทำาให้โกรธ  

ตนเองมันโกรธขึ้นได้เพราะอะไร เพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ทันใจกับกิเลสนั่นเอง กิเลส

ตัณหานั่นเองคือทำาอะไรก็ไม่ทันใจของตนเอง
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แม้เดินไม่ไหวก็ไม่ทันใจของตนเอง ทำาการงานไม่เรียบร้อยก็เพราะตนเอง พูดจา

ปราศรัยก็เหมือนกัน พูดจาปราศรัยไม่เฉลียวฉลาดมันก็เป็นของตนเองทั้งนั้น คนเรา 

มันโกรธตนเองได้ เจ็บป่วยก็โกรธตนเอง ทำาอะไรไม่ได้ โรคภัยมันไม่หาย มันเจ็บป่วย 

มานานก็หงุดหงิดโกรธตนเอง อยากฆ่าตนเองก็ยังมี นี่นะ ความโกรธฉุนเฉียวเกิดขึ้นมา

อย่างนี้ มันก็มีความโกรธ บางคนนั้นอาจจะว่าตนเองนี้ไม่สวยสดงดงามเหมือนกับคนอื่น 

ความโกรธเกิดขึ้นอย่างนี้ก็มี

เรามาพิจารณาดูแล้วว่า คนเราทำาไมมันจึงโกรธเช่นนั้น เพราะกิเลสตัณหา มัน

เป็นธรรมดามันพัดพา เมื่อมันเหยียบย่ำาจิตใจของเรา เราไม่มีสติปัญญาพิจารณาให้ 

ถ่องแท้ให้เข้าใจแล้ว มันก็มีความโกรธขึ้นมาได้

บางทีความคิดของบุคคลนั้น นั่งเจริญเมตตาภาวนาพยายามอยากบังคับจิตใจ 

ของตนให้สงบระงับเป็นสมาธิภายในจิตของตนเองนั้น จิตก็ยังวิ่งออกไปที่โน่นที่นี่อยู่ ไป

คิดกับเรื่องโน้นเรื่องนี้ ไม่อยู่กับที่อยู่กับตัวตน อยู่กับข้อธรรมกัมมัฏฐาน คุมอย่างไรๆ  

มันก็ยังฟุ้งซ่านคิดไปทางข้างนอกอยู่ ไม่ใช่เรื่องจะเอามาคิดมันก็ยังเอามาคิด เอาอีกแล้ว

บัดนี้ นั่งเจริญเมตตาภาวนา คุมจิตไม่อยู่ก็โกรธหงุดหงิดขึ้นมา อยากลุกหนีไปก็มี ว่า 

เรานี้นั่งเจริญเมตตาภาวนาไม่ได้ ความโกรธเกิดขึ้นมาเช่นนี้ก็ได้ โกรธให้ตนเองคุมใจ 

ตนเองไม่สงบ อย่างนี้ก็มี เรามาพิจารณาดูซิ ทำาไมความโกรธจึงเกิดขึ้นมาได้ด้วยตนเอง 

ก็เพราะเราขาดสติปัญญานั่นเอง ความโกรธจึงเกิดขึ้นมาได้ เมื่อมาสรุปแล้ว มาพิจารณา 

ดูแล้ว ว่าการนั่งเจริญเมตตาภาวนา มันก็ยังทำาให้ตนเองโกรธตนเองได้ น่าคิดน่าพิจารณา

เหลือเกิน

เรื่องความโกรธจะเกิดขึ้นแก่แต่ละบุคคลที่เราเกิดขึ้นมานี้อยู่ด้วยกัน ทำาไมเป็น 

เช่นนี้ ตั้งแต่เบื้องต้นก็โกรธมาจากเรื่องราวต่างๆ กับบุคคลอื่น มาสุดท้ายนั้นลึกเข้าไปๆ 

ตนเองก็ยังมาโกรธถึงตนเอง ทำาอะไรไม่ถูกต้อง พูดจาปราศรัยก็ไม่ดี ไม่ไพเราะไม่ 

เสนาะหู ไม่รู้จักกาลเทศะ เอาไปเอามา นั่งเจริญเมตตาภาวนาคุมจิตใจของตนเอง 
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ไม่สงบระงับเป็นสมาธิก็ยังมีความหงุดหงิด โกรธให้จิตใจของตนเอง กิเลสมันอยู่นั่นแหละ 

แต่เราก็ยังไปโกรธกับมันอยู่นั่นแหละ ความโกรธมันก็อยู่นั่น ก็ยังพากันคิดมีความโกรธ

เกิดขึ้นแก่ตนเองว่ามันไม่สงบ คุมไม่อยู่อย่างโน้นอย่างนี้ มันเป็นเช่นนี้ พวกเราท่าน 

ทั้งหลายมาพิจารณาดูให้ดี ความโกรธนั้นมันมีทุกข์มีโทษจริงๆ ทำาให้บุคคลมีความทุกข์

คนมีความโกรธฝากฝังไว้ในดวงใจแล้ว หน้าตาก็จะไม่แช่มชื่นเบิกบานหากความ

โกรธเกิดขึ้น ความโกรธเกิดขึ้นแล้วการพูดจาปราศรัยมันก็ไม่ไพเราะไม่เสนาะหูอะไร มี

แต่หอกดาบ ระเบิดปืนเกิดขึ้น มีแต่ของที่กระทบกระทั่งกระเทือนออกมา วาจาก็ 

ไม่เพราะเช่นกัน คิดในจิตในใจขุ่นมัวเศร้าหมองอยู่ ก็ทำาให้จิตใจเหี่ยวแห้ง จิตใจมี 

ความทุกข์ ความโกรธนี้เหมือนกับไข่เน่า ร่างกายของคนประดับประดาดีเท่าไรก็ตาม  

แต่ความโกรธฝังอยู่ในใจแล้ว มันมีความทุกข์ความเดือดร้อน พระพุทธองค์จึงตรัสว่า  

ความโกรธเป็นเหมือนไฟไหม้อยู่ในดวงใจของเรา ไฟไหม้ข้างในแล้วมันก็รั่วไหลออกมา

ทางนอก มาทางปาก ออกมาทางปากก็ออกมาทางร่างกาย ทำาให้เสียหายอย่างนี้  

ความโกรธนั้นเป็นของที่ไม่ดี ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นภาษิต ดังได้ยกขึ้นไว้ 

ในเบื้องต้นนั้นว่า นหิ สาธุ โกโธ ความโกรธไม่ดีเลย

เราพิจารณาดูซิ ความโกรธเกิดขึ้นมาเช่นนี้แล้ว พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาดู

แล้วว่า ความโกรธเช่นนี้เป็นของไม่ดีหรือเป็นของดี เราโกรธมานั้นกี่ครั้งแล้ว ตั้งแต่เรา

เล็กๆ มา โกรธกับเพื่อนกับฝูงมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็โกรธหลายครั้งแล้ว ในสิ่ง 

ทั้งหลายที่บรรยายมานั้น บัดนี้มาถึงท่ามกลางคน ๔๐ ปี ๕๐ ปี ๖๐ ปี ก็มีความโกรธ

ขึ้นมาหลายทุกที ทั้งที่ไปถึงเฒ่าแก่ เป็นปู่เป็นย่า เป็นตาเป็นยาย โกรธลูกโกรธหลาน 

โกรธเพื่อนโกรธฝูง ในวงศ์ตระกูลก็ดี มันก็โกรธไปจนถึงเฒ่าถึงแก่ แล้วก็เก็บเอาตั้งแต่ 

ของไม่ดีไว้อยู่อย่างนี้ ความโกรธมันก็มีอย่างนี้ น่าเบื่อหน่ายไหม หรือเราจะเก็บสะสม 

เอาไว้เป็นของสกปรกหมักหมมอยู่ในดวงจิตดวงใจ ให้มีความทุกข์เดือดร้อนเช่นนี้ ทำาไม

เราจึงไม่สามารถแก้ไขความโกรธนั้นออกไปจากตนเองให้ได้ ก็เพราะเรายังไม่มีสติปัญญา
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เหตุฉะนั้นแหละ ความโกรธเป็นของไม่ดี เราโกรธมานานก็ควรที่จะเบื่อหน่าย 

มัน แต่เราไม่ยอมเบื่อหน่ายนี้ก็เพราะอะไร เพราะเราไม่ได้แก้ไขตนเอง เราเป็นโรคภัย 

ไข้เจ็บอยู่เนืองนิตย์อยู่ภายในจิต เรียกว่า จิตนั้นเป็นโรค เป็นโรคร้อน ท่านจึงว่าเป็น 

ของร้อน โรคไม่มีความสุขสบายอะไร โรคจิตอันนี้ก็เรียกว่า โรคมีความโกรธ ครุ่นคิด 

อยู่ภายในจิต แผดเผาให้จิตใจมีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เช่นนี้มาตั้งหลายปีแล้ว  

ตั้งแต่เล็กมาจนใหญ่จนถึงเฒ่าถึงแก่ เก็บสะสมแต่ของที่ไม่ดีไว้ ของไม่ดีนี้เอาไปไว้ที่ไหน

ก็ไม่ดี มันก็มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้น มีแต่ความเหม็นสาบเหม็นคาวทั้งนั้น ของสกปรกเรา 

ก็ไม่สลัดออกไปสักที เหมือนของสกปรกติดตัวตนเอง ก็ไม่ล้างไม่เช็ดไม่ถูออกไป มัน 

ก็ติดตัวอยู่นี้

องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า เรายังไม่ฉลาด เราก็เก็บของสกปรกเอาไว้ 

เก็บเอาไว้แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ ไม่มีสารประโยชน์อะไร จะทำาให้เรามีความสุขความ

สบายอะไร เหมือนกับเราเอาของเน่าของเหม็นไว้ในบ้าน ที่บ้านของตนนี่ เราถือเอา 

ติดตัวไปกับตน เดินไปที่ไหนแล้วไปอยู่ที่ใดแล้ว แห่งหนตำาบลใดอยู่ประเทศใดก็ตาม  

ของนั้นชื่อว่าของเหม็นคาวเหม็นสาบน่าขยะแขยงแล้ว เราถือไปแล้วเพื่อนฝูงก็ต้อง 

เหม็นคาวเหมือนกัน ตนเองก็ต้องเหม็นคาวเหมือนกัน แต่เราทำาไมจึงเก็บเอาของเช่นนั้น

ไปด้วย นี่ เรามาพิจารณาเช่นนี้แล้ว โอ..ความโกรธนี่เป็นของที่ไม่ดี เรานี่ไม่มีสติปัญญา
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แต่บางบุคคลนั้นอาจจะมีสติปัญญาบ้าง โกรธขึ้นมาแล้วมานึกถึงทีหลัง เอ.. 

เรานี้ไม่น่าจะโกรธ เขาโกรธเพื่อนโกรธฝูง โกรธลูกโกรธหลาน โกรธสามีภรรยาซึ่งกัน 

และกัน อยู่ด้วยกันก็ไม่น่าจะโกรธ โกรธปู่ย่าตายายก็ดี ก็ไม่น่าจะโกรธ เราก็ยังโกรธอยู่

เพราะเช่นนี้เอง บางบุคคลนี้ก็ตักเตือนตนเองได้บ้าง

พวกเราท่านทั้งหลาย มาพิจารณาดูแล้วว่าความโกรธนี้มันดีไหม เราเก็บสะสม

เอาไว้มานานแล้ว เราควรเบื่อหน่ายคลายความกำาหนัดไป อยากยินดีมันไหม อยากละ

มันออกไปไหมของสกปรก อยากล้างมันออกไหม เราอยากอยู่มีความสุขสบายไหม  

หรือเราอยากเก็บความโกรธไว้ให้มีความทุกข์ต่อไป ก็ต้องน้อมมาพิจารณาดูตนเอง 

นั่นแหละ เป็นเรื่องที่สำาคัญ

บัดนี้ ความโกรธเกิดขึ้นมาเช่นนี้เป็นของที่ไม่ดีเช่นนี้แล้ว เราจะหาวิธีอะไร จะ 

ทำาอย่างไรเราจึงจะลดความโกรธได้ เราจึงจะอยู่มีความสุข ถ้าเราละไม่ได้จะไม่มี 

ความสุขสักที เราจะมีแต่ความทุกข์ นี่เป็นปัญหาที่เราพิจารณา โอปนยิโก น้อมเข้ามา 

สู่ตน มาพิจารณาตน เรื่องความโกรธนี้ บัดนี้ เราจะละความโกรธได้เพราะอะไร เพราะ

เรามาพิจารณาดูตนเองให้ได้ เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่า ถ้าหากบุคคลอื่น

โกรธเรา เราไม่โกรธตอบนั้นดี ถ้าเราโกรธตอบเขา เราก็ชั่วกว่าเขา โง่กว่าเขา เป็นคนที่

ไม่ดีกว่าเขา เสียประโยชน์เปล่า ก็เรียกว่าเป็นคนโง่คนชั่วกว่าคนอื่น ถ้าเขาโกรธเรา เรา

ไปโกรธตอบเขาเช่นนั้น เหตุฉะนั้น เรามาพิจารณาหาวิธีละ วิธีปล่อย วิธีวาง วิธีชำาระ

ชะล้าง ละทิ้งเสียของสกปรกนั้น เราจะพากันทำาอย่างไรจึงจะได้รับซึ่งความสุขได้  

นี่เป็นข้อสำาคัญที่พวกเราได้พบได้เห็นประสบมานมมานานแล้วอย่างนั้น เราก็ตั้งจิตตั้งใจ

ของเราเช่นนี้ว่า ความโกรธนี่มาสังเกตดูด้วยเป็นผู้มีสติปัญญา ดูที่เราโกรธมา มีแต่ 

เสียหายไม่มีประโยชน์ ต้องให้เห็นโทษมันได้เมื่อไร เราจึงจะละความโกรธนั้นได้ การที่

บุคคลเราอยู่ด้วยกัน สามีภรรยาก็ดี นี่ วิธีละ เอาอย่างนี้ 
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บัดนี้ เราจะลดความโกรธออกไป หาวิธีชนะละความโกรธออกจากดวงจิตดวงใจ

ของเราให้ได้ ด้วยเป็นผู้มีขันติ-ความอดทน โสรัจจะ-ความเสงี่ยม เมื่อเรามองเห็น 

บุคคลอื่น สามีภรรยาก็ดี เขาไม่ทำาตามใจเรา ทำาการงานอะไร เราก็พิจารณาพูดจา 

ปราศรัยกับเขา แต่เขาก็ยังไม่ทำาเหมือนกัน ทำาให้ขัดข้องสายตาของเรา เรามองดูนี่ 

เรียกว่า มันจะละ ทางด้านเขาแสดงด้วยกายอย่างโน้นอย่างนี้ ไม่พอใจกับเราอันนี้นั้น

อย่างหนึ่ง ลูกหลานของเราก็ดี ทำาการงานอะไร เรียนหนังสือก็ดี ทำากิจการงานบ้านก็ดี 

ทำาสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็ดี เขาทำาการงานอะไร หรือเขาใช้สิ่งของบางสิ่งบางอย่างแตกหักพังไป  

เสียหายไปอย่างนี้ เราให้เขาไปแล้ว ให้เขาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ แต่มันหักพังมันเสียไป

อย่างโน้นอย่างนี้ เราก็ต้องมาพิจารณาว่า สิ่งของนั้นเป็นธรรมดาใช้ไปก็ต้องเสียหาย  

แต่เรานี้ถือว่าเขาไม่รักษาอย่างโน้นอย่างนี้ ไม่รักษาปฏิบัติมีความเพียรอย่างโน้นอย่างนี้ 

ของนั้นจึงเสีย เราก็คิดจะโกรธฉุนเฉียวขึ้นมาได้ อันนี้เราก็มาพิจารณาดูว่า ความโกรธ 

ขึ้นมาทางเช่นนี้ เราจะทำาอย่างไร เราก็ต้องพิจารณาให้เข้าใจว่าเป็นธรรมดาของสิ่งของ

นั้นที่มันเสียหาย 

หรือคนแสดงมาอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อนฝูงทั้งหลายเหมือนกัน อยู่ด้วยกันแล้ว

เขาแสดงด้วยกายอย่างโน้นอย่างนี้ ทำาหน้าบูดบึ้งใส่อย่างโน้นอย่างนี้ ทำาอาการต่างๆ  

ทางด้านร่างกายอย่างโน้นอย่างนี้ ทำาแสดงใส่เรา เราก็มีความโกรธไม่พอใจกับเขา เรา 

ไปในสังคมนั้นสังคมนี้ ทำาไมเขาจึงไปทำาอย่างนั้น ยืนอย่างนี้ เดินไปอย่างนั้น ไม่เคารพ 

คนนั้นคนนี้ ไม่รู้จักสูงต่ำา ไม่รู้จักคนเฒ่าคนแก่อะไร ไม่รู้จักในวงงานนั้นวงงานนี้อย่างนี้ 

ทำาการงานอะไรทำาไมไม่สามัคคีหมู่เพื่อนฝูง มันเอากายไปทำาอย่างโน้นอย่างนี้ ทำาไม 

เมื่อเราเห็นแล้วเราไม่พอใจ ความโกรธก็หงุดหงิดขึ้นมาภายในจิตอย่างนี้

อันนี้เราพิจารณาดูว่า แม้ทั้งสามีภรรยาและลูกชายลูกสาวของตนเองก็ดี บุตร

หลาน ญาติพี่น้อง วงศ์ตระกูลก็ดี เพื่อนฝูงในสังคมทำากิจการงานต่างๆ นั้นก็ดี ถ้าหาก

เรามีความโกรธแก่เขาเกิดขึ้นมาเช่นนี้ แล้วเรามีขันติอดทนสู้ไม่ไหว ก็เดินหนีออกจาก 

ที่นั่น หลีกไปเสีย เมื่อไม่เห็นเขาแสดงอาการทั้งหลายต่างๆ นั้นเกิดขึ้นแล้ว สามีภรรยา 
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ลูกหลานก็ดี ปู่ย่าตายาย เพื่อนฝูงก็ดี ความโกรธก็ระงับไปเพราะไม่เห็นเขา นี่เราละ 

อย่างเราสู้ไม่ได้ เราละหนีจากคนนั้นไป เมื่อละจากคนนั้นไปแล้ว ความโกรธก็ค่อยๆ  

หายไป แต่เมื่อเรามาพบใหม่ความโกรธก็เกิดขึ้นมาอีกถ้าเขาแสดงอย่างนั้น นี่มันละไป 

ได้ชั่วครู่ชั่วคราว นิดๆ หน่อยๆ มันยังละไม่ได้ขาด นี่อย่างหนึ่งวิธีละ

การพูดจาปราศรัยก็เหมือนกัน เวลาเราพูดจาปราศรัยมันกระทบกระทั่งกระเทือน

กัน บางทีสามีภรรยาพูดกันแล้วไม่ลงรอยกัน คนหนึ่งได้คำาหนึ่งคนหนึ่งก็ได้คำาหนึ่ง ไม่มี

ใครนิ่งฟังกันเลย เถียงกันได้คนละคำาสองคำาอยู่นั้นไม่หยุด อันนี้เรามาพิจารณาดูแล้วว่า 

เราพูดจาปราศรัยกับลูกกับหลานของเราก็เหมือนกัน มันถกเถียงเราอย่างโน้นอย่างนี้  

มันไม่ฟังคำาสั่งสอนของเรา เราก็มีความโกรธเกิดขึ้น เราจะทำาอย่างไรเราจึงจะละออกไป

ได้อย่างนี้ เช่น ลูกหลานของเราก็เหมือนกัน ที่เรามีความรักมากๆ มันไม่ทำาตามใจเรา  

เราก็โกรธให้มันเกิดขึ้น เราจะทำาอย่างไร อย่างนี้ก็ใช้วิธีละแบบหนี ปล่อยทิ้งไว้ ไม่ 

ถกเถียงกัน ละหลีกหนี ไปนั่งอยู่ที่อื่น ไปพิจารณาอยู่ที่อื่น การเถียงกันนี้ไม่มีที่สิ้นสุด

แหละ เราก็ละออกไป ละอย่างนี้ก็ละได้ชั่วครู่ชั่วคราวเหมือนกัน กลับมาพบกันใหม่อีก 

อยู่บ้านก็ดี อยู่ที่ทำางานก็ดี หรือไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ที่อื่น การไปท่องเที่ยวไปพบซึ่งกันและ

กันเกิดขึ้น ก็ยังมาโกรธขุ่นเคืองคนนั้นว่าให้เรา เถียงเราอย่างโน้นอย่างนี้ ความโกรธ 

ก็เกิดขึ้นมาอีก วิธีละอย่างง่ายๆ แต่มันยังไม่หาย มันหายไปชั่วครู่ชั่วคราว เราพิจารณา

ดูให้ดีซินี่ ความโกรธมันเกิดขึ้นมาอย่างเช่นนี้ ทางด้านพูดจาปราศรัย ละแบบนี้แล้ว 

มันก็ยังไม่หาย

การที่มีความโกรธหงุดหงิดขึ้นมาแก่ตนเองนั้น การนั่งเจริญเมตตาภาวนานั้นก็ดี 

จิตของเรานี้ไม่อยู่แล้วมีความโกรธเกิดขึ้นว่ามันคุมไม่อยู่อย่างโน้นอย่างนี้ หรือเราพูดจา

ปราศรัยในสถานที่ต่างๆ ไม่ควรพูดอย่างโน้นอย่างนี้ อันนี้เราทำาการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดี 

มันไม่ดีไม่งาม ไม่ถูกต้องกับใจของตนเอง บางคนนั้นซื้อสิ่งของมาไม่ถูกต้องแก่จิตใจของ

ตนเอง ก็มีความไม่พอใจว่าเรานี้เซ่อซ่า บ่นพึมๆ พำาๆ แก่ตนเอง ว่าตนเองนี่ไม่ฉลาด 

อย่างนั้นอย่างนี้ก็มี มันโกรธขึ้นมาเช่นนี้ ก็มาพิจารณาในสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นให้ดีว่า 
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เป็นธรรมดา เราผิดพลาดแล้วก็เป็นธรรมดา ซื้อสิ่งของมาไม่ถูกใจ ทำาอะไรมันก็ไม่ถูกใจ 

เพราะกิเลสตัณหานี้มันทำาอย่างไรมันก็ไม่ถูกสักที ไม่ทันมันสักที อย่างนี้เราควรพิจารณา

ด้วยความเป็นผู้มีขันติ-ความอดทน โสรัจจะ-ความเสงี่ยม พิจารณาซึ่งสิ่งของเหล่านั้น 

ให้เข้าใจ พิจารณาดูใจนี่ มันคุมไม่อยู่ก็เพราะเราฝึกมันยังไม่ได้ มันยังไม่อยู่ในความ 

คุ้มครองของเรา อันนี้อย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาดูให้ดี

แม้ลูกหลานก็เหมือนกัน เราจะคุ้มครองเขาหรือแนะนำาสั่งสอนเขาให้อยู่ใน 

ขอบเขตของเรานั้น เราก็ทำาไม่ได้ตามใจเรา เพราะมันเป็นคนอื่น มันก็ไม่อยู่ในครอบครอง

ของเรา มันก็เป็นธรรมดาเช่นนี้ เราจะทำาอย่างไร เราไปโกรธเขาก็เสียเปล่าประโยชน์  

ต้องให้รู้จักอุปนิสัยของเขา ลูกของเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ มีอุปนิสัยอย่างโน้นอย่างนี้ 

ปู่ย่าตายายมีอุปนิสัยอย่างโน้นอย่างนี้ สามีภรรยาก็ดี ก็เป็นอุปนิสัยอย่างโน้นอย่างนี้ ก็

ต้องเรียนให้รู้จักอุปนิสัย การยืน เดิน นั่ง นอนของเขา การแสดงออกของเขา พูดจา

ปราศรัยของเขาเกิดขึ้นเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ แสดงอาการให้เห็นอย่างโน้นอย่างนี้ เราก็

พยายามพิจารณา ถ้าหากเราพิจารณายังไม่ลง ก็หลีก หลีกออกไป กลับขึ้นมามันมา 

พบกัน มันยังมีความโกรธอีก ก็พยายามที่จะศึกษา พยายามที่จะให้อภัยซึ่งกันและกัน 

พยายามที่จะศึกษาให้เข้าใจอุปนิสัยของซึ่งกันและกัน ให้เข้าใจกันได้ เราจึงจะอยู่ด้วยกัน 

ไม่ผิดไม่เถียงไม่โกรธไม่เกลียดซึ่งกันและกัน

อันนี้แหละเป็นข้อสำาคัญ ถ้าหากเรายังไม่เข้าใจแล้ว เราก็ยังละความโกรธไม่ได้ 

ละไม่ได้มันไม่หายสักที ละเดินหนีนี้มันไม่หาย เราละด้วยความขันติ-ความอดทน อยู่ 

ด้วยกันเวลาพูดจาปราศรัยซึ่งกันและกันแล้ว สามีพูดออกมาก็ดี ภรรยาก็ต้องอยู่เงียบๆ 

นั่งเฉยๆ ไม่โต้ตอบกัน นี่วิธีละเอาชนะอย่างหนึ่ง ชนะความโกรธ ถ้าภรรยาพูดอยู่ก็ดี  

สามีก็ตั้งจิตตั้งใจที่จะเป็นผู้มีขันติ-ความอดทนว่าภรรยาของตนนี่พูดจาปราศรัยไม่หยุด  

ไม่หยุดอยู่ ก็ให้เรามีขันติเช่นนี้ เราก็จะอดทนได้ นี่อย่างหนึ่ง
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อีกอย่างหนึ่งแล้วว่า เราผิดเถียงกัน สามีภรรยาพูดกันผิดเถียงกันอยู่นี้ มันไม่ดี 

มันมีโทษ เราพิจารณาดูออกไปภายนอก ถ้าเราผิดเราเถียงเราโต้แย้งซึ่งกันและกันแล้ว 

มันก็ลุกลามขึ้นไปใหญ่ บางทีบ้านใกล้เคียงของเรา เขาจะได้ยินเสียงสามีภรรยาผิดเถียง

กันเอะอะโวยวายเกิดขึ้น วันไหนๆ ก็โกรธแต่กัน ผิดเถียงแต่กัน บ้านหลังนั้นเขาเป็น 

อะไรกันหรือ ผิดกับลูกหลานของตนเอง เอะอะอย่างโน้นอย่างนี้ ไปทุบตีลูกเต้าของ 

ตนเองร้องไห้ระงม อึกทึกครึกโครมอยู่ในบ้าน ไม่มีความสุขอะไร บ้านหลังนั้นบ้าน 

ใกล้ๆ เขาพากันพูดคุยกัน เราต้องพิจารณาออกไปภายนอกบ้านของเรา เอ..บ้านอื่น 

เขาจะได้ยินเราผิดเถียงกันแล้วไม่มีความสุขอะไร บ้านหลังนั้นก็น่าละอาย เขาเป็นสามี

ภรรยารักกันอยู่ ทำาไมมาโกรธมาเกลียด มาผิดมาเถียงกันอย่างนี้ ตั้งแต่เบื้องต้นรักกันมา

ก็คิดว่าจะไม่มีผิดมีเถียงกัน ไม่เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ เมื่อมาอยู่ด้วยกันโดยดี ทำาไม

เปลี่ยนแปลงไปอย่างโน้นอย่างนี้ ผิดเถียงกันเกิดขึ้น ถ้าเขาคิดอย่างนั้นแล้วเขาก็ 

น่าละอายเราเหมือนกัน ในครอบครัวของเรา อันนี้เรามาพิจารณาเช่นนี้อีกอย่างหนึ่ง  

เมื่อพิจารณาอย่างนี้ เอ..เราก็จะละอายตนเอง เราพูดผิดเถียงกันนี้ไม่ดี ความโกรธมัน 

ก็จะสงบระงับไปได้เหมือนกัน จากสามีภรรยาซึ่งกันและกันนี้อย่างหนึ่ง อันนี้เรามา 

พิจารณา หรือว่าผิดกับพี่กับน้อง ญาติวงศ์ตระกูลกัน กับปู่กับย่ากับตากับยายก็ดี ใน 

สิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละ เรามองดูทางบ้านใกล้เรือนเคียงเขาเงียบๆ อยู่ บ้านเรานี้ผิด 

เถียงกันอยู่นั่น อยู่ด้วยกันไม่มีความผาสุกอะไร เราก็มาพิจารณาดูอย่างนี้ก็น่าละอายเขา 

ความโกรธก็จะระงับไป ถ้าบุคคลใดมีสติปัญญาพิจารณาดูตนเองเช่นนั้น นั้นอย่างหนึ่ง

ทางที่ดีนั้น คือการที่เขาแสดงด้วยกายอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสามีภรรยาก็ดี  

กุลบุตรกุลธิดา ลูกหลานของเรานั้นก็ดี เราก็มาพิจารณา เรารักเขามากอย่างนี้ เราก็ยัง

โกรธเขา เพราะเขาทำาไม่ดีตามคำาสั่งสอนของเรา เราก็มีความโกรธเกิดขึ้น เช่นนี้เราก็มา

พิจารณาดูตนเองนั่นแหละ ดูตนเอง เราไปโกรธเขานั้นมันมีประโยชน์อะไรหนอ เรา 

ก็อยากให้เขาดีมีประโยชน์ ก็คืออยากให้เขานั้นมีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อย ปฏิบัติตาม 

คำาสอนของเรา ทำาอะไรให้มีระเบียบเรียบร้อย ทำาอะไรให้มีสติปัญญา ระมัดระวังสิ่งของ
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ต่างๆ จัดไว้ที่ไหนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสิ่งที่ดี แต่เขาไม่ทำาตามใจเรา เราให้ 

ทำางานนั้น มันก็ไม่ทำาตามใจเรา พูดจาปราศรัยมันก็ไม่พูดไพเราะเสนาะหูเหมือนอย่าง 

ที่เราคิด เรามีความรักเขามาก เราโกรธเขา เขาไม่ทำาตามใจเราอย่างนี้ เราก็ต้องมา 

ศึกษาเล่าเรียนให้เข้าใจว่า อุปนิสัยแต่ละบุคคลนั้นมันต่างๆ นานากัน เหมือนเรามีสามี

ภรรยาอยู่ด้วยกันก็ยังผิดเถียงกัน ก็ศึกษาอุปนิสัยให้เข้าใจนั้นอย่างหนึ่ง จะได้ให้อภัย 

ซึ่งกันและกัน เวลามีความโกรธฉุนเฉียวเกิดขึ้น เราจะให้อภัยซึ่งกันและกัน คือไม่โกรธ

ตอบซึ่งกันและกัน และให้เป็นผู้สังเกตมีสติปัญญาจะแก้ไขอย่างไร จะทำาตามใจอย่างไร

ให้คนนั้นมีความรู้สึกตัวด้วยตนเองเอา แล้วเขาก็จะแก้ไขตนเองได้ นี่อย่างหนึ่ง

บัดนี้ ลูกหลานของเราก็เหมือนกัน ลูกหลานของเรานี้ต้องศึกษาให้รู้จักอุปนิสัย

ของเขา แต่ละบุคคลนี้อุปนิสัยไม่เหมือนกัน แต่เราอยากให้มันดี บางคนมันดีกว่าหมู่  

ดีทั้งการทำาการงาน ดีทั้งการพูดจาปราศรัย ดีทั้งการศึกษา ฉลาดว่องไวแหลมคมก็มี 

ต่างกัน บางคนก็โง่ ทำาการงานก็ไม่ว่องไว ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย บางคนพูดจา 

ปราศรัยก็ไม่ไพเราะไม่เสนาะหู ลูกหญิงลูกชายก็ดี บางบุคคลนั้นความคิดของเขาคิดไป

ต่างๆ นานา มันไม่เหมือนกันคนเรานี้ เราก็ศึกษาอุปนิสัยของเขาให้เข้าใจ โอ..คนนี้มัน 

มีอุปนิสัยอย่างนี้ สิ่งไม่ดีเราก็คอยตักเตือนเขา เพราะเราเป็นพ่อเป็นแม่ของลูก เขาเป็น

กุลบุตรกุลธิดาของเรา ลูกหลานของเรา เขายังไม่ฉลาดเท่าเรา เราปรารถนาดีมีความรัก

เขา เราก็ค่อยๆ ใช้สติปัญญาไตร่ตรอง ดูอุปนิสัยแต่ละบุคคลให้ได้ เมื่อเรามาเข้าใจแล้ว

อย่างนี้ อุปนิสัยคนนี้เป็นอย่างนี้ ทำาการงานเป็นอย่างนี้ อุปนิสัยคนนี้เป็นคนโกรธง่าย 

อุปนิสัยคนนี้เป็นคนไม่โกรธง่าย อุปนิสัยคนนี้เป็นคนทำาการงานดี คนนี้ทำาไม่ดี อุปนิสัย

คนนี้การพูดจาปราศรัยก็ดี คนหนึ่งพูดไม่ดี เราศึกษาเข้าใจเช่นนี้ เราจะหาอุบายอย่างไร 

พูดจาปราศรัยกับเขาด้วยความไพเราะความเสนาะหูแก่เขา แล้วแนะนำาสั่งสอนเขาให้

ทำาการงานที่ดี นี้มันทำาไม่ดี บางทีร่างกายมันไม่แข็งแรงไม่เป็นระเบียบบ้าง ก็แนะนำา 

สั่งสอน เราก็ทำาให้เขาดูเป็นตัวอย่างบ้าง จัดสิ่งจัดของก็ดี ทำาการงานก็ดี พูดจาปราศรัย

เราก็ต้องฝึกตนเองให้ดีกว่าเขา จึงจะสอนเขาได้
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อันนี้ เราก็พูดจาปราศรัยอย่างโน้นอย่างนี้ มันจะมีภัยอันตรายเกิดขึ้นอย่างโน้น

อย่างนี้ เราก็ไม่ควรโกรธเขา เราควรที่จะศึกษาเขาให้เข้าใจ แล้วเราก็แนะนำาสั่งสอนเขา

เสียว่า เขายังไม่ดี เพราะเป็นกุลบุตรกุลธิดา ลูกหลานของเรา เรารักเขาเช่นนี้ เราก็ 

ควรศึกษานิสัยเขาให้เข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วเราก็แนะนำาสั่งสอน พาเขาทำาอย่างโน้นอย่างนี้ 

ชี้แจงแสดงถึงสิ่งที่ไม่ดีให้เขา ให้รู้โทษของการทำาไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ เราไม่ควรจะไป

โกรธเขา เราควรให้อภัยเขา เพราะเขายังไม่มีสติปัญญา อันนี้แหละ กุลบุตรกุลธิดาของ

พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน ให้เรามาพิจารณาเช่นนี้อีกอันหนึ่ง เราจึงไม่มีความ 

โกรธ ความหงุดหงิดแก่เขา เพราะเราศึกษาได้ ถ้าเราไปโกรธเขา เรานี่แหละยังไม่ดี เรา 

หงุดหงิดเกิดขึ้น โกรธเขา เมื่อเขาทำาอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ดี เราโกรธ บางทีความโกรธ 

เกิดขึ้นมากก็ถึงทุบตีเขา เขาก็เจ็บปวด เราคิดขึ้นมาภายในจิต เราคิดอยากทุบตีฆ่าให้ 

มันตายเสีย มันไม่พอใจอย่างนี้ มันก็เป็นบาปเกิดขึ้นภายในจิตของเรา มันไม่ดี มัน 

เศร้าหมองเฉยๆ เรามีเมตตา มีความรักเขา มีความสงสารเขาแล้ว เราก็ไม่ควรที่จะ 

โกรธเขา เราก็ควรจะแนะนำาสั่งสอนเขาด้วยคุณงามความดี เพื่อที่จะให้เขาปฏิบัติไป  

อันนี้ก็ละความโกรธไปจากลูกหลานได้

พิจารณาดูซิทุกคน โกรธสามีภรรยา ลูกหลาน เพื่อนฝูงก็เหมือนกัน เพื่อนฝูง 

ของเรานั้น บางคนนี้เราทำางานอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่ม ไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน บางคนนั้น 

ก็พูดมาก บางคนก็พูดน้อย บางคนก็พูดจาปราศรัยไม่ไพเราะไม่เสนาะหู กระทบกระทั่ง

เพื่อนฝูงก็มี เพราะมันออกมาจากความคิดของเขาที่ไม่ดี เขาจึงกระทบกระทั่งคนอื่น 

เช่นนี้ เราก็พิจารณาอยู่ในวงงาน เพื่อนฝูงเป็นหญิงเป็นชายก็ดี คนเฒ่าคนแก่ก็ดี เรา 

ต้องศึกษา ถ้าเราเป็นลูกผู้มีปัญญาแล้ว ศึกษาพ่อแม่ ปู่ย่าตายายของเรานั้น เราก็ต้อง

ฝึกฝนอบรมตนเองเหมือนกัน ดูคนเฒ่าคนแก่แล้ว เฒ่าแก่มาแล้วชอบขี้บ่นอย่างโน้น 

อย่างนี้ ขี้โมโหอย่างโน้นอย่างนี้ เราก็พิจารณาดูตนเองให้ดี เราปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 

มาเรื่อยๆ ปู่ย่าตายายก็ดี บิดามารดาก็ดี ก็จะเห็นเราดีขึ้นมาเรื่อยๆ ดีขึ้นมา ท่านก็จะ

ภูมิใจ ท่านก็จะไม่จู้จี้บ่นอย่างโน้นอย่างนี้แก่เราเกิดขึ้น อย่างหนึ่ง
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อันนี้เราพิจารณาเรียนอุปนิสัยของคนให้เข้าใจ อุปนิสัยของเด็กก็อย่างหนึ่ง  

อุปนิสัยของหนุ่มสาวก็เป็นอย่างหนึ่ง อุปนิสัยของคนท่ามกลางคนมีครอบครัว หัวเลี้ยว

หัวต่อ มีลูกหลายคน บางทีก็จะยุ่งเหยิงในกิจการงาน เราก็ศึกษาให้เข้าใจ บางทีก็ 

คนเฒ่าคนแก่มาแล้ว เกิดมา ๖๐ - ๗๐ ปีขึ้นมาแล้ว แต่ปรารถนาดี อยากให้ลูกหลาน 

อยู่ในคุ้มครอง แต่ชอบบ่นพึมๆ พำาๆ อยู่นั่นแหละ มีความโกรธลูกโกรธหลานอยู่ บางที

เรื่องทรัพย์สมบัติก็ดี แบ่งปันไม่สม่ำาเสมอกันอะไร จำาพวกเหล่านี้ รักแต่คนโน้น คนนี้ 

ไม่รัก เราอย่างโน้นอย่างนี้อะไร คนเฒ่าคนแก่ก็มีความโกรธขึ้นมา เราก็พยายามศึกษา 

ให้รู้จักอุปนิสัยของคน ถ้าเรารู้จักอุปนิสัยของคนแล้ว เราก็จะเข้าใจในการพูดจาปราศรัย 

ไม่โกรธซึ่งกันและกันขึ้นมาได้ อันนี้เรารู้จักอย่างหนึ่ง วิธีละความโกรธ รู้จักอุปนิสัย 

ซึ่งกันและกัน แล้วก็ให้อภัยกัน เพราะเราเห็นโทษของความโกรธ มันไม่ดี อย่างนี้วิธี 

ละความโกรธอีกอย่างหนึ่ง

อันนี้วิธีละความโกรธมันเกิดขึ้นแก่ตนเอง มันคิดขึ้นมาภายในจิตในใจเรา เมื่อ 

มานั่งเจริญเมตตาภาวนา จิตใจมันไม่อยู่กับตัวตนก็ดี เราไปโกรธแล้วมันจะได้อะไร  

ก็มันโกรธอยู่นั้น กิเลสมันอยู่นั้น จิตมันไม่อยู่ก็เพราะอะไร เพราะเราไม่มีสติปัญญา 

เท่านั้นที่จะควบคุมจิตของตนเองให้อยู่เป็นสมาธิ มันไม่อยู่ มันคิดวิ่งไปโน้นไปนี้อยู่ เรา 

ก็ไม่น่าจะไปโกรธตนเอง ถ้าคนอื่นเขารู้จักว่าเราโกรธตนเอง เขาก็จะหัวเราะเท่านั้นว่า  

เรานี้ทำาไมจึงโง่ไปโกรธกับจิตใจของเรา กิเลสมันก็อยู่ที่นั่น ความโกรธมันก็เกิดขึ้นมา 

จากที่นั่น ขุ่นเคืองอยู่ที่นั่น ร้อนอยู่ที่นั่น นี่เราก็พิจารณาดูแล้วว่ามันก็ไม่น่าจะโกรธอะไร

บางทีเราพูดจาปราศรัยนี่เราไม่มีสติปัญญาว่องไวควบคุมคำาพูด เพราะมันเสีย 

มาแต่ด้านจิตใจ มันโกรธตั้งแต่ในจิตใจ มันก็พูดออกมาทางปาก เพราะอะไร เพราะเรา 

ขาดสติปัญญา ขาดขันติ-ความอดทน มันจึงพูดเช่นนี้ เราก็มาดูคำาพูดของตนเองดีกว่า  

เราพูดไม่ดี พูดไม่ไพเราะไม่เสนาะหู แล้วมาโกรธตนเองทำาไม เราก็พยายามฝึกฝน 

ตนเองเท่านั้น เราก็จะละได้
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การทำาการงานด้วยตนเองก็ดี ทำาไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สวยสดงดงาม ไม่

ตรงตามความคิดของตนเอง ก็ความคิดของกิเลสนั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดลงได้ อะไรมันก็คิด

อยากดี แต่ร่างกายทำาไม่ดีจะไปโกรธทำาไม เสียประโยชน์เฉยๆ โกรธเฉยๆ โกรธให้ 

ตนเองทำาอะไรมันไม่ดี ไม่ถูกกับจิตใจของตนเอง อันความโกรธอย่างนี้ เราศึกษาดูแล้ว 

ว่ามันจะทำาอย่างไร ตนเองนี้แหละทำา ก็ยังไปโกรธตนเองอยู่

อันนี้มันเป็นเรื่องน่าคิดดูว่าเราโกรธตนเอง พิจารณาดูให้ดีเช่นนี้ แต่นี่การยืน 

เดินนั่งนอนของตนเอง ทำาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว มันไม่ทันกับกิเลส เพราะกิเลสอยู่

ภายในจิตนั้น มันต้องการสนองสิ่งที่มันพอกับความต้องการของกิเลส พอสิ่งนี้แล้วมัน 

ก็มีสิ่งอื่นเกิดขึ้นใหม่ มาศึกษาเรื่องกิเลสทำาให้ครุ่นคิดภายในจิต ทำาให้ไม่พอใจเกิดขึ้น

ภายในจิตของเรา มันมีความโกรธเกิดขึ้นทางการพูดจาปราศรัยและการทำาการงานด้วย

กายอย่างนี้ เราก็ลองมาใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ดูอุปนิสัย

ของตนเองมันเป็นอย่างไร มันทำางานอย่างไร มันพูดจาอย่างไร มันคิดอย่างไร ก็ใช้ 

สติปัญญาพิจารณาดูตนเองแล้วมันจึงจะละได้ นี่วิธีการวิธีละความโกรธให้เบาบางลงไป

บัดนี้ หากเราทำาอย่างไรๆ มันก็ยังละไม่ได้ เราละแบบอย่างนี้ไม่ได้ เราก็มา 

ศึกษาให้เข้าใจว่า อันความโกรธนี้มันมีโทษ โกรธสามีภรรยา โกรธลูกโกรธหลานก็ดี  

คิดว่ามันมีโทษ มีภัย มีความทุกข์ ความโกรธ โกรธขึ้นมาแล้วมันมีความทุกข์ มันไม่ดี  

นี้เราจะทำาอย่างไร

เราก็ต้องใช้สติปัญญาให้รู้จักโทษจริงๆ แล้วมันก็จะละได้ ด้วยเป็นผู้มีสติปัญญา

นั้นอย่างหนึ่ง ถ้าหากว่าการที่แสดงด้วยกายของเขา การพูดจาปราศรัยของเขาก็ดี เขา 

ทำาอย่างนั้นก็เป็นธรรมดา เพราะเราศึกษาให้รู้จักอุปนิสัยแต่ละบุคคลๆ เราศึกษาให้ 

เข้าใจเราก็จะละได้ ถ้าละยังไม่ได้ เราไปพบกันก็มีความโกรธเขาขึ้นอีก หรืออยู่ใน 

ครอบครัวก็ดี มีความโกรธอีก เราก็พิจารณาให้เข้าใจแล้วว่า เออ..ความโกรธนี้มีโทษ  
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ทำาไมเรายังไม่อยากละ เราทำาอย่างไรจึงจะละได้ ก็ต้องเป็นผู้ใช้สติปัญญานั่นเอง พิจารณา

ดูแล้วว่าการพูดจาปราศรัยของเขา เขาพูดจาปราศรัยแล้วมันดังเข้ามาในหูของเรา หูก็ 

รับไว้เป็นสัญญาจำาไว้ เป็นสัญญาจำาไว้ มันก็ส่งลงมาทางใจ เป็นวิญญาณหมายรู้เอาไว้ 

หมายรู้เอาไว้อยู่ในใจ ก็มายุแหย่ให้ใจมีความโกรธ โอ..มันเป็นสิ่งเหล่านี้ เสียงมันก็ดับ 

ไปแล้ว หูมันก็ไม่ได้ยินอีกแล้ว มันก็เป็นอนัตตาทั้งคู่ ทำาไมเราจึงไปยึดมั่นถือมั่นในของ

อย่างนั้น ของที่ไม่ดีให้มีความโกรธอย่างนั้น นี่ เรามาพิจารณาอย่างนี้เราก็จะละความ

โกรธได้ ละไปเรื่อยๆ ได้ยินได้ฟังหลายครั้ง ละไปๆ เดี๋ยวมันก็เบาบางไป พอได้ยินทีหลัง

มันก็ไม่เอาล่ะ ไม่ต้องการล่ะ เราเห็นโทษของมัน มีความทุกข์อยู่ภายในจิตของเราถ้า 

เรามีความโกรธเกิดขึ้น อันนี้ก็ละได้ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น

ถ้าค้นคว้าลงไปอีกแล้วว่า ถ้าคนด่าคนว่า คนนินทาต่างๆ นานา คนทำาการงาน

อะไรไม่ถูกต้องแก่เรา เรามาพิจารณาสิ่งของอันนี้ เมื่อมาสรุปแล้วว่ามันก็เป็นอนัตตา  

เป็นไตรลักษณ์เหมือนกัน ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เรารู้จัก เราพิจารณาจนถึง

ไตรลักษณ์ เพราะคนอื่นไม่ใช่เรา เราจะไปคุมอย่างไร นี้อย่างหนึ่ง เพราะเสียงเราจะไป

คุมอย่างไร เราพิจารณาดูแล้วว่า เสียงมันดังมาแต่ที่ไหน ดังมาจากคน คนมีอะไร คนมี

ธาตุ ๔ มีธาตุ ๔ แล้วมีลมหายใจ มันจึงพูดได้ ถ้ามันตายมันก็พูดไม่ได้ มันนินทาเรา 

ไม่ได้ ถ้ามันตายไปแล้ว มันไม่แสดงอาการให้เราเห็นอย่างโน้นอย่างนี้ได้ เป็นธรรมดา 

อย่างนี้ ความโกรธนี้เขาก็สมมุติขึ้นมา นินทาต่างๆ นานา เขาก็เป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้น  

ถ้าหากเรามาคิดดูแล้วว่า ถ้าคนไม่ดีเราดี เขาว่าเราไม่ดีแต่เราดีอยู่ เราก็ไม่ควรที่จะโกรธ

เขา มุ่งหน้าทำาความดีเท่านั้น บัดนี้ ถ้าเราไม่ดีคนอื่นว่าเราไม่ดี เราก็ไม่ควรที่จะไปโกรธ

เขา มาพิจารณาว่าเรานี้ไม่ดีจริงๆ เขาจึงมาว่าเรา เราก็ควรที่จะถือว่าเขาเป็นอาจารย์ 

สอนเราให้เราเป็นคนดี เราก็ไม่ควรที่จะโกรธเขา เราก็ค้นคว้าเข้ามาถึงความดีเช่นนี้
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แต่คนเรานั้นมันไม่พิจารณาดูตนเอง มันว่ามันถูกหมดมันดีหมด ว่าตนเองนี้ 

ดีกว่าทุกคนนั่นเอง มันจึงไปยึดไปถือ แล้วมันจึงมีความโกรธ โอ..มันเป็นเช่นนี้ ถ้าหาก

เราว่าเราดีอยู่แล้วคนอื่นว่าไม่ดี เราก็ปฏิบัติตนเองให้ดีเสีย มันก็ไม่มีอะไร ทำาความดี 

ต่อไป ความโกรธก็จะหายไป ถ้าเราไม่ดี เขาว่าเราไม่ดี เราก็ปฏิบัติตนเอง พยายาม 

ปรับปรุงตนเองใหม่ให้ดีขึ้นมา แล้วเขาจะว่าอย่างไร แม้เขาจะว่าอยู่ก็เป็นเรื่องของคนที่

จะว่า เราก็มุ่งหน้าสร้างความดีเท่านั้น ก็ไม่ควรจะโกรธคนอื่นที่เขาแนะนำาสั่งสอนเราให้

เป็นคนดี แม้พ่อแม่สอนลูกก็ดี ลูกก็ปฏิบัติดีเสีย แม้พ่อแม่ก็ไม่ควรที่จะโกรธลูกอะไร  

เพราะเราดีขึ้นมาแล้วอย่างนี้ ปู่ย่าตายายก็เหมือนกัน อันนี้วิธีละความโกรธภายใน 

ที่คนอื่นทำาให้เรามีความโกรธเกิดขึ้น

บัดนี้ เรามาศึกษาวิธีละความโกรธที่เกิดขึ้นแก่ตนเองให้เข้าใจว่า เราโกรธตนเอง

ทำาอะไรไม่ดี เราโกรธอะไร พูดจาปราศรัยไม่ดีโกรธอะไร ความคิดของตนเองคิดไม่ดีเรา

มีความโกรธหงุดหงิดเช่นนี้ โกรธให้จิตของตนเองนั่งทำาสมาธิไม่เป็นสมาธิเช่นนี้ เราก็มา

ศึกษาพิจารณาดูแล้วว่า เราขาดสติปัญญาทั้งนั้นที่เรายังพิจารณาตนเองไม่ได้ ความโกรธ

มันจึงเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้ ถึงเมื่อมาศึกษาดูแล้วว่าความโกรธเป็นของไม่ดี มีโทษหมด 

โกรธลูกโกรธหลาน โกรธเพื่อนฝูง พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ก็มีโทษทั้งนั้น เป็นของ 

ไม่ดี โกรธตนเองทำาอะไรไม่ดีก็มีโทษ พูดจาปราศรัยอะไรไม่ดี โกรธตนเองนั่งไม่สงบ  

ก็มีโทษ

สรุปแล้ว ความโกรธนี้ ถ้ามารวมอยู่แล้วมันก็มีโทษ แผดเผาจิตใจเราให้เร่าร้อน

ขุ่นมัวอยู่ตลอด ไม่มีความสุขอะไร ใครว่าความโกรธดี พิจารณาดูเช่นนี้ เมื่อเรามีสติ 

ปัญญาพิจารณา โอปนยิโก น้อมธรรมเข้ามาพิจารณาที่ใจของตนเองนั้นว่า ใจนี้มีทุกข์  

มีความเดือดร้อนจริงๆ โกรธมาตั้งหลายปีแล้ว มีทุกข์มาหลายปี โกรธ ๑๐ ปีก็ทุกข์  

๑๐ ปี โกรธ ๒๐ ปีก็ต้องทุกข์ ๒๐ ปี โกรธไปจนตาย ก็จะนำาความโกรธนั้นไปสู่ภพใหม่ 

มันเป็นของไม่ดี
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ถ้าหากเราทุกคนมาเห็นความโกรธมีโทษเช่นนี้ด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาแล้ว เรา 

ทุกคนก็จะละความโกรธนั้นได้ มีความสุขสบายทุกคน อันนี้แหละ พวกเราท่านทั้งหลาย

มาพิจารณาดูให้เข้าใจว่า การที่เราหาวิธีละความโกรธนั้น ละเบื้องต้นนั้นเราเดินหนีจาก

เขา ละต่อมาเราก็ไม่เดินหนี ก็สู้พิจารณาให้เข้าใจ พิจารณาให้รู้จักอุปนิสัยแต่ละบุคคลๆ 

พิจารณาดูตนเองที่เราโกรธตนเอง ด้วยกาย ด้วยวาจา และความคิดของตนเองนั้น จิต 

ที่ไปอยู่นั้น เราก็มาพิจารณาน้อมเข้ามาดูตนเองเช่นนี้ เมื่อสรุปโดยดีแล้วก็ถือว่าเป็นของ

มีโทษ ของที่มีโทษแล้วเราจะเอาไว้ทำาไม ของสกปรกมันนำาความทุกข์มาให้เราเช่นนี้  

เราก็ควรจะละ ด้วยเป็นผู้มีสติปัญญา ละอย่างดังได้กล่าวมานี้ เราก็จะสบายใจ อยู่กับ

สามีภรรยาก็ดี เวลาโต้แย้งเถียงกันก็อยู่เฉยๆ ก่อน เมื่อเราใจดีจึงมาพูดกัน กับลูกหลาน 

ก็เหมือนกัน เวลาฉุนเฉียวก็สงบอารมณ์เสียก่อน จึงไปพูดจาปราศรัยแนะนำาสั่งสอนเขา 

กับพ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย และเพื่อนฝูงก็เหมือนกัน เมื่อเกิดความโกรธขึ้นก็สงบ 

อารมณ์เสีย ขันติอดทนเอาไว้ ความเสงี่ยม เตรียมตัวเอาไว้อย่างนี้ คำาว่าขันติ-ความ 

อดทน คือ อดกลั้นเอาไว้ ไม่แสดงออกมา โสรัจจะ-ความเสงี่ยม ไม่แสดงออกมาทาง 

วาจา ไม่แสดงออกมาทางกาย หงุดหงิดหน้าดำาหน้าแดง หน้านิ่วคิ้วขมวดอะไร ทำา 

ตนเองให้สง่าผ่าเผย ยิ้มแย้มเบิกบานอยู่เฉยๆ มองดูอยู่เฉยๆ หรือสงบอารมณ์อยู่เฉยๆ 

อย่างนี้ เราก็จะมีความสุข

เราละความโกรธได้ อยู่ด้วยกันกับสามีภรรยา กับลูกหลานก็ดี กับพี่ป้าน้าอา 

ในวงศ์ตระกูล เพื่อนฝูงในสังคม และกับตายายก็ดี อย่างนี้ไปที่ไหนถ้าเราละได้แล้ว เรา

มีสติปัญญาว่องไว และมีขันติ-ความอดทนแล้ว เราไปอยู่แห่งหนตำาบลใด ประเทศใด  

เมืองใด กับชาติใด ภาษาใดก็ตาม เราดูบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเป็นผู้มีสติปัญญา  

แล้วไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน เราก็สามารถละความโกรธออกจากดวงใจของเราได้แล้วอย่างนี้ 

เราก็มีความสุขความสบายอยู่ตลอด ไม่หน้านิ่วคิ้วขมวด ไม่แสดงอาการอย่างโน้นอย่างนี้ 

ทำาตนเองให้มีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแช่มชื่นเบิกบาน จิตใจก็แช่มชื่นเบิกบาน อันนี้เรียกว่า

เรามีความชนะความโกรธ เราทุกคนควรจะเอาชนะให้ได้ มันจึงไม่ลุกลามลึกเข้าไป
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คนมีความโกรธเพียงแค่นี้ เราควรที่จะละได้ เพราะมันเป็นของเบาๆ อย่าให้มัน

ลุกลามใหญ่โตขึ้นมา ถ้ามันลุกลามใหญ่โตขึ้นมาแล้ว ขันติ-ความอดทน มันยึดเข้าเอาไว้

ไม่ได้ มันจะไปถึงโทสะ เราก็เห็นคนอื่นเขา เขาโกรธซึ่งกันและกันแล้ว มันลุกลาม 

ใหญ่โตขึ้นมาแล้วมันจึงเป็นโทสะ ทุบตีกันเห็นไหม จนเจ็บจนปวดแข้งหักขาหักเป็น 

บาดแผลเกิดขึ้น ถ้าหากเราไปทุบตีสามีภรรยาหรือลูกหลาน หรือเพื่อนฝูงก็ดีแล้วอย่างนี้ 

เขาก็เจ็บปวด ทุกคนนั้นไม่อยากเจ็บปวด ไม่อยากให้ใครเจ็บปวด มันจึงเป็นของไม่ดี  

อันนี้แหละมันเป็นโทสะ ถ้ามีโทสะมากขึ้นก็จะกลายเป็นพยาบาทอาฆาตจองเวร เห็นไหม 

มันลุกลามลึกเข้าไปไม่หยุด จนทุบตี ฆ่าฟันรันแทงด้วยอาวุธต่างๆ นานา ทำาลาย 

ล้างผลาญชีวิตซึ่งกันและกันให้ย่อยยับดับไป แล้วมันก็ฉิบหายไป ให้เป็นบาปเป็นกรรม

เกิดขึ้นแก่ตนเอง ในภพชาติต่อไปจะมีความทุกข์

อันนี้เรามาพิจารณากันอย่างนี้แหละ โอ..เราไม่ระวังต้นเหตุตั้งแต่ความโกรธนี้ 

แล้ว มันจะลุกลามไปใหญ่ ให้มีภัยอันตรายเกิดขึ้น มันก็เป็นภัยมาถึงตน เราไปทำา 

คนอื่น มันจะเป็นกรรมเป็นเวร ทุบตีคนอื่น เดี๋ยวเขาก็จะมาทุบตีเราต่ออย่างนี้ เราจะ 

ไปฆ่าคนอื่น ก็จะเป็นเวรเป็นกรรมต่อไปในภายภาคหน้า เดี๋ยวเขาก็จะมาฆ่าเรา เราก็ 

เห็นได้ว่า คนฆ่าซึ่งกันและกัน บาปกรรมไล่ทันในปัจจุบันก็มี เราก็ได้ยินได้ฟังมา  

ประเทศนั้นประเทศนี้ คนนั้นคนนี้ยิงกันตายที่โน้นที่นี้ ก็เพราะอะไร เพราะมีความโกรธ

ก่อน จึงมีโทสะเกิดขึ้น แล้วจึงมีพยาบาทฆ่ากันเช่นนี้เกิดขึ้น

เรามองเห็นโทษเช่นนี้แล้ว เราก็ควรที่จะระงับความโกรธ เตรียมตัวเป็นผู้มีสติ

ปัญญา มีขันติ-ความอดทน โสรัจจะ-ความเสงี่ยมเอาไว้ เมื่อเราใช้สติปัญญาปรับปรุง 

ตนเองอยู่อย่างนี้แหละ ปรับปรุงไปเรื่อยๆ ไม่ใช่จะละไปได้ง่ายๆ ค่อยละไปค่อย 

พิจารณาไป ละไปๆ ต่อไปเราก็ละได้ตั้งแต่ต้นเหตุ เหมือนกับต้นเพลิงไฟไหม้ เมื่อมี 

ลูกไม้ขีดลูกเดียว เมื่อมันลุกขึ้นมาเราก็รีบดับเสีย อย่าให้มันไปไหม้บ้านไหม้เมือง ไหม้

สมบัติทั้งหลายฉิบหายไป ไม่ให้ลุกลามไปเช่นนั้น เรียกว่าดับตั้งแต่ต้นเหตุของมัน เมื่อ 
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ดับไฟตั้งแต่ต้นเหตุ ไฟก็ไม่ไหม้ลุกลามเสียหายอะไร ความโกรธก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อ 

มีความโกรธหงุดหงิดขึ้นมา ใช้ขันติ-ความอดทนเอาไว้ โสรัจจะ-ความเสงี่ยมเอาไว้  

เตรียมตัวไว้ เราเป็นผู้มีสติ ดับเสียตั้งแต่มีความโกรธให้มันหายไป โทสะก็จะไม่เกิดขึ้น 

พยาบาทก็จะไม่เกิดขึ้นตามไป ภัยอันตรายก็จะไม่มี เราก็จะอยู่ด้วยกันมีความสุข ใน

ครอบครัว สามีภรรยา ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ พี่น้องและเพื่อนฝูง

ในสังคมทำาการงานอันใดก็ดี ก็อยู่ด้วยกันแบบเป็นผู้มีสติปัญญา สนิทสนม 

กลมเกลียว มีเมตตาต่อกัน เราอยากอยู่ด้วยกันมีความผาสุก เราก็ต้องเป็นผู้มีสติปัญญา 

ให้ผ่อนสั้นผ่อนยาวซึ่งกันและกัน อภัยต่อกันเช่นนี้แล้ว เราก็ตั้งหลักเมตตาด้วยกายกรรม 

มองหน้ามองตากันด้วยหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเสีย บัดนี้ พูดจาปราศรัยก็พูดด้วยคำาไพเราะ

เสนาะหูต่อกันและกันเสีย การคิดในจิตในใจก็คิดให้สนิทสนมกลมเกลียวกัน คิดให้มี 

เมตตาอารีต่อกัน คิดตั้งแต่เด็กเล็กๆ มาถึงหนุ่มสาว ท่ามกลางคนจนถึงเฒ่าแก่ อยู่ 

ร่วมโลกด้วยกันนี้ก็อยากให้มีความสุขทั่วกัน ถ้าเขามีความทุกข์ก็อยากให้พ้นจากทุกข์  

ถ้ามีความสุขก็อยากให้เขามีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป เรายืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหน เป็นผู้มี 

เมตตาด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อยู่ภายในใจเช่นนี้แล้ว เราก็จะอยู่ด้วยกัน 

แบบมีความผาสุก ถ้าเราฉลาดกว่าคนอื่นก็ตาม เราก็มีความสุข ถ้าคนอื่นยังไม่ฉลาดกับ

เรา เราก็มีความสุขอยู่เฉพาะเรา เราก็จะให้ความสุขแก่บุคคลอื่นต่อไปอีกได้

เหตฉุะนัน้ พวกเราทา่นทัง้หลายมาไดย้นิไดฟ้งัแลว้วา่ เรานีย้งัเปน็คนมคีวามโกรธ

อยู่เพราะอะไร เพราะกิเลสตัณหาเป็นธรรมดา ความโลภเกิดขึ้นเพราะความรัก เรียกว่า 

ราคะ ความโกรธเกิดขึ้นก็อาศัยซึ่งความรักนั้นเอง ราคะนั่นเอง ดังได้กล่าวมานี้ เรา

พิจารณาให้เข้าใจ ความหวังดีต่อลูกต่อหลาน ก็เรียกว่า มีเมตตา เป็นความรัก ความรัก

อันนี้แหละมันจึงทำาให้มีความโกรธ รักมากมันไม่ทำาตามใจ มันจึงโกรธ เราจึงเข้าใจ  

สุดท้ายก็เรียกว่า เราหลง เราไม่เข้าใจ เราพิจารณาไม่เข้าใจ เราจึงมีความโกรธ มีโทสะ 
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มีพยาบาทต่อไปเรื่อยๆ เช่นนั้น เมื่อทุกคนมาทำาความเข้าใจเช่นนี้แล้ว บุคคลใดละได้ 

ก็จะมีความสุข ดังภาษิตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ บุคคลใด 

ละความโกรธได้ บุคคลนั้นแหละมีความสุขสบาย โกธํ ฆตฺวา น โสจติ บุคคลใดละ 

ความโกรธได้แล้ว ยืน เดิน นั่ง นอน อยู่ที่ไหน ไม่มีความโศกเศร้าโศกาอาดูรอะไร  

อยู่มีความสุขสบายทั้งกายและทั้งใจ อันนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เช่นนี้

พวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว ให้จดจำานำาเอาข้อธรรมอันนี้ไป 

ประพฤติปฏิบัติ ฝึกหัดกาย วาจา ใจของตนเอง เพื่อจะละความโกรธ ปลดปลงออก 

จากดวงใจของเราให้สิ้นไป เราก็จะอยู่ด้วยกันมีความสุขความสบาย 

เหตุฉะนั้น การบรรยายธรรมมาตั้งแต่ต้นจนอวสานนี้ อาตมภาพก็ขออำานวยพร

ให้พุทธบริษัท ญาติโยมทั้งหลาย ทั้งหญิงและทั้งชายก็ดี ที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้นั้น ใน

เบื้องต้นนั้นเรียกว่าความโกรธเกิดขึ้นแต่ตนเอง เราก็มองพอเห็นแล้วว่าความโกรธเป็น 

ของที่ไม่ดี บัดนี้ เมื่อเราละความโกรธได้แล้วเราก็จะมีแต่ความสุขสบาย ก็ขอให้ท่าน 

ทั้งหลายนั้นจงรับเอาคำาสอนนี้ไปประพฤติปฏิบัติ แล้วเราก็จะมีความสุขความสบาย 

โดยทั่วกัน

การเทศนามาก็เห็นเวลาพอสมควร ขอยุติการเทศนาไว้เพียงแค่นี้ เอวัง ก็มีด้วย

ประการฉะนี้



ขั น ติ - ค ว า ม อ ด ท น



นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ขนฺตี ปรมำ ตโป ตีติกฺขา ติ

ณ บัดนี้ มาถึงกาลถึงเวลาที่จะได้อธิบายขยายเนื้อความศาสนธรรมคำาสั่งสอน 

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญา เพิ่มพูนบารมี 

พุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกา สาธุชนทั้งหลาย ที่ได้มาพรักพร้อมกันอยู่ในสถานที่นี้  

ในวันนี้จะแสดงเรื่อง ขันติ-ความอดทน เป็นหนทางที่ให้บรรลุมรรคผล ไปถึงจุดหมาย

ปลายทางที่บุคคลที่พึงปรารถนาตั้งเอาไว้ได้ 

เหตุฉะนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็น 

ผู้มีขันติ-ความอดทน อดกลั้น ทนทาน เป็นตบะของนักปฏิบัติ อันจะได้บรรลุผล 

คุณงามความดีที่เราต้องการให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองได้ การที่พวกเราท่านทั้งหลายมามี

ความตั้งใจขวนขวายหาซึ่งคุณงามความดี เพื่อที่จะให้ได้เป็นที่พึ่งของเรานั้น อันคนเรา 

ที่เกิดขึ้นมาร่วมโลกอยู่ด้วยกัน การที่บุคคลเราจะมีขันติสม่ำาเสมอกันนั้นเป็นของยาก  

หากบคุคลเปน็ผูไ้มม่ศีรทัธาและเปน็ผูไ้มม่คีวามอดทนขยนัหมัน่เพยีรในการกระทำากจิการ

งานหน้าที่ของตนด้วยเป็นผู้มีขันติ-ความอดทนแล้ว ผลก็จะไม่ได้ดีอะไรเกิดขึ้นมาแก่ตน

ออกมา แม้อุบาสก อุบาสิกา พุทธบริษัททั้งหลายก็ดี จะทำาการงานอะไรให้สำาเร็จลุล่วง



96   ปั ญ ญ า ป ที ป ธ ร ร ม   เ ล่ ม  ๑

ไปได้นั้น ก็อาศัยต้องมีขันติ-ความอดทนกันทั้งนั้น การที่บุคคลเรามีความอดทนนี้ เป็น 

สิ่งที่มีผลมีประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจนทำาให้บุคคลนั้นบรรลุมรรคผล เข้าสู่เมืองนฤพาน 

ได้ ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลโน้นผ่านมาแล้วก็ดี ก็มีนักปฏิบัติทั้งหลายได้พากันเป็นผู้ขยัน

ขันแข็ง มีความอดทน อดกลั้น ทนทานจริงๆ นั้น ได้บรรลุผลความดีมีผลมามากแล้ว  

เหตุฉะนั้น เมื่อในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกัน หากบุคคลทำาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำาด้วยเป็นผู้มี

ขันติ-ความอดทนแล้ว ในการกระทำางานด้านวัตถุก็ดี ด้านการรักษาศีลก็เหมือนกันนั้น 

ก็ดี ด้านการนั่งทำาสมาธิ นั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจนั้นก็เหมือนกัน ก็อาศัย 

ซึ่งขันติ-ความอดทนกันทั้งนั้น

ขันติ-ความอดทนนี้เป็นของที่มีประโยชน์มากมาย เป็นหนทางที่นักปฏิบัติทั้งหลาย

ท่านสรรเสริญเอาไว้ นักปราชญ์ทั้งหลายที่ท่านจะได้เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธี 

ทั้งหลายนั้น ก็อาศัยซึ่งท่านมีขันติ-ความอดทน ทำาอะไรแม้การงานทางภายนอกก็ 

เหมือนกัน บุคคลทำาการงานนั้นจะสู้ทนต่อกิจการงานนั้นๆ ไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อย

เมื่อยล้าอะไร นั้นอย่างหนึ่ง ก็มีความอดทนทั้งร้อนและทั้งหนาว ท่านก็ไม่ย่อท้อ ไม่

ย่อหย่อน สู้ทนต่อความหนาว สู้ทนต่อความร้อน อันนี้ก็เรียกว่าขันติ-ความอดทน ทำา 

การงานนั้นด้วยเป็นผู้มีความอดทนอยู่ กิจการที่กระทำางานนั้นจึงจะสำาเร็จลุล่วงไปได้  

การงานทางโลกนั้นมีมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนานัปการ การที่จะทำาการงานในกิจ

ต่างๆ มีมากมายจะพรรณนาไม่มีที่สิ้นสุดลงได้ การงานทั้งหลายเหล่านั้นจะสำาเร็จไปได้ 

ก็อาศัยซึ่งมีความพากความเพียรและพยายาม มีขันติ-ความอดทนกันทั้งนั้น งานนั้นจึง

สำาเร็จลุล่วงไป ได้รับผลรับประโยชน์ ให้ได้รับซึ่งความสุขความสบายได้ งานแต่ละชิ้น 

ละอันเรามาพากันพิจารณาให้เข้าใจเช่นนี้ งานภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างสำาเร็จไปด้วยดี 

ก็เพราะบุคคลนั้นมีขันติ-ความอดทนกระทำาอยู่ งานนั้นจึงสำาเร็จไปได้ดังประสงค์ แม้คน

จะทำาบุญทำาทานการกุศลก็ดี จะไปที่โน้นที่นี้ด้วยความทุกข์ยากลำาบากในการทำาอาหาร

การกิน ทำาบุญทำากุศลเหมือนกัน คนจะสร้างกุฏิ วิหาร ศาลา โรงร้านก็ดี ขุดบ่อนำ้า  

ก่อถนนให้คนไปมาสะดวกสบายก็ดี ก็ต้องอาศัยซึ่งขันติ-ความอดทนเหมือนกัน คนจะ 

ทำายารักษาโรคภัยไข้เจ็บให้สำาเร็จเป็นหยูกเป็นยาขึ้น ได้บำาบัดโรคภัยไข้เจ็บ ก็ต้องมี 



ขั  น  ติ  -  ค  ว  า  ม  อ  ด  ท  น     97

ขันติ-ความอดทน มีความเพียรขยันขันแข็งอยู่ ไม่ย่อหย่อน ทำาหยูกทำายานั้นก็จึงจะ 

สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้เป็นยามาบำาบัดโรคภัยไข้เจ็บของคนได้ ก็ต้องมีขันติ-ความ 

อดทนทั้งนั้น ยาจึงสำาเร็จมาได้ด้วยการเสาะแสวงหาเคมีต่างๆ และรากไม้ต้นไม้ก็ดี ด้วย

การแสวงหาสิ่งต่างๆ มารวบรวมเข้ากันนั้น ต้องมีความอดทน ยานั้นจึงจะสำาเร็จไปได้ 

ผลออกมาก็ได้ใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ บำาบัดทุกขเวทนาให้หายไป ได้รับซึ่งความสุขความ

สบายไปได้ ก็ด้วยอาศัยซึ่งขันติ-ความอดทนทั้งนั้น เรามาพากันพิจารณาให้เข้าใจเช่นนี้

แหละว่า งานทั้งภายนอกทั้งหลายเหล่านี้ก็อาศัยซึ่งขันติ-ความอดทน การกระทำานั้น 

จึงได้รับผลรับประโยชน์ออกมาได้ ได้รับซึ่งความสุขได้ นี่แหละ มาพิจารณาดูอย่างนี้ 

อีกอย่างหนึ่ง

ขันติ-ความอดทนอีกอย่างหนึ่งนั้น ขันติ-ความอดทนในการที่บุคคลจะไม่โลภ  

ไม่โกรธ ไม่หลง อันนี้มาพิจารณาลงไปให้เข้าใจอีกอย่างหนึ่ง การที่บุคคลจะรักษาศีล 

ก็ต้องมีขันติ-ความอดทน ก็ออกมาจากที่ไหน คือ ความไม่โลภ คำาว่า ความไม่โลภนี้ 

ก็มองเห็นได้ว่า คนที่ไม่อยากมาก เพราะถ้าหากมีความอยากมากเกิดขึ้นแล้ว เราก็ใช้ 

ขันติ-ความอดทนเอาไว้ เหมือนบุคคลที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ก็ต้องมีขันติ-ความอดทน 

ไม่กระทำา อดกลั้นเอาไว้ ศีลของตนเองจึงจะได้ในข้อที่ ๑ ก็คือรักชีวิตของบุคคลอื่น  

สัตว์อื่น เหมือนกับชีวิตของตนเองนั้นแหละ เพราะอะไรจึงจะเกิดขึ้นมาได้ ก็เพราะเรา 

มีขันติ-ความอดทนเอาไว้ ความโกรธ ความโทสะพยาบาทจะเกิดขึ้นไม่ได้ ก็อาศัยซึ่ง 

ขันติ-ความอดทนเอาไว้เหมือนกัน มันจึงไม่ฆ่าสัตว์ เบียดเบียนสัตว์ และเบียดเบียน 

เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ทุบตี ฆ่าฟันรันแทงกัน อดกลั้นเอาไว้ อันนี้ก็อาศัยซึ่ง 

ขันติ-ความอดทน ศีลข้อที่ ๑ จึงได้ 

ขันติ-ความอดทนจะได้ศีลข้อที่ ๒ นั้น เมื่อเห็นทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น 

มากมายก่ายกองก็ดี เห็นสิ่งของต่างๆ นานาก็ดี ไปเห็นอยู่ที่ใดก็ไม่คิดจะฉ้อจะโกงเอา 

ของบุคคลอื่นนั้นมาเป็นของตน เพราะอดกลั้นเอาไว้ คิดถึงใจของบุคคลอื่น คิดถึง 

บุคคลอื่นหามาได้ยาก ด้วยความลำาบาก ตนเองก็จึงอดกลั้นเอาไว้ ถ้าหากเราไม่มีขันติ-

ความอดทนแล้วมันก็จะเป็นโจรเป็นขโมย ทั้งปล้นทั้งจี้เอาทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นได้ 
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เพราะอาศัยอะไรจึงเป็นเช่นนั้นไม่ได้ ก็เพราะอาศัยซึ่งเป็นผู้มีขันติ-ความอดทน อดกลั้น

เอาไว้ จึงไม่ให้ล่วงเกินในศีลข้อนี้ไป อันนี้เรียกว่า ขันติ-ความอดทนได้ศีลข้อที่ ๒ เป็น

ผลออกมา 

ขันติ-ความอดทนนั้น อันที่บุคคลเห็นสามีภรรยาซึ่งกันและกันแล้วไม่ล่วงเกิน 

ก็อาศัยซึ่งมีขันติ-ความอดทนอยู่ในใจไม่เหยียบยำ่าจิตใจของบุคคลอื่น เมื่อมีความอดกลั้น

อดทนเอาไว้แล้ว เป็นผู้มีขันติตั้งอยู่ในใจแล้ว ก็ไม่ล่วงเกินสามีภรรยาของบุคคลผู้ใด 

ไปได้ ก็ได้ศีลข้อที่ ๓ 

ขันติ-ความอดทนจะรักษาศีลข้อที่ ๔ ได้ก็อาศัยซึ่งว่า มองเห็นแล้วว่าการพูดจา

ปราศรัยของบุคคลให้มีสัจจะจริง ตรงไปตรงมานั้นมีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์ เป็นการ

พูดจาปราศรัยที่ไม่มีโทษอะไร ถ้าหากพูดจาปราศรัยไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว คนอื่น

เขาจะไม่เชื่อฟังคำาพูดของเรา คำาพูดของเราก็จะเสียประโยชน์ ก็เลยมีขันติ-ความอดทน

ไม่โกหกบุคคลอื่น จึงพูดจาปราศรัยคำาซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมาต่อกัน ก็อาศัยอะไร  

ก็อาศัยซึ่งขันติ-ความอดทนนั้นไม่ล่วงศีลของตนเองไปได้ นี่ขันติ-ความอดทนก็เป็น 

ประโยชน์ ได้ศีลข้อที่ ๔ 

ขันติ-ความอดทนจะได้ศีลข้อที่ ๕ นั้น แม้จะเห็นสุรายาเมาอยู่ที่ไหน แคป ฝิ่น 

เฮโรอีนอยู่ที่ใดก็ตาม เราจะเห็นอยู่ที่ใดแล้ว จะมีขันติ-ความอดทนเอาไว้ว่าของนี้มัน 

เป็นของที่มีภัยและมึนเมา เป็นฐานแห่งประมาท เสียกิริยามารยาทของมนุษย์ผู้ตั้งอยู่ 

ในศีลในธรรมจึงมีขันติ-ความอดทนเอาไว้ ไม่ล่วงเกิน ไม่ดื่มสุรา สูบกัญชา ยาฝิ่น แคป 

เฮโรอีน ผงขาวอะไร  เพราะอะไร เพราะคนนั้นมีขันติ-ความอดทน อดกลั้นเอาไว้ ไม่ 

ล่วงเกินศีลของตนก็เลยเป็นผู้มีศีล อันนี้แหละ เรามาพิจารณาให้เข้าใจ บุคคลจะตั้งอยู่ 

ในศีลได้ก็ต้องอาศัยซึ่งเป็นผู้มีขันติ-ความอดทนเอาไว้ ด้วยไม่เจตนาล่วงเกินในศีลของ

ตนเองนั้นไป ตนเองก็เลยเป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นในตน อย่างนี้ก็เรียกว่าขันติ-ความ 

อดทนให้ผลให้บุคคลเป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้น
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ถ้าผู้รักษาศีล ๘ ก็ดี ก็มีขันติ-ความอดทนไม่รับประทานอาหารในเวลาตั้งแต่ 

ตอนเที่ยงวันแล้วไปจนถึงวันใหม่ ก็อาศัยซึ่งว่าเป็นผู้มีขันติ-ความอดทนนั่นเอง เพราะ 

ต่อสู้ต่อความหิว ความกระหาย ไม่ย่อหย่อน เป็นคนที่กล้าหาญอดกลั้นเอาไว้ เราก็เลย

ได้ศีลข้อที่ ๖ เพิ่มเติมเข้าไปอีก 

ศีลข้อที่ ๗ ก็ดี เราไม่ไปเที่ยวดูลิเกละครก็ดี ดีดสีตีเป่า ร้องรำาทำาเพลงอะไร  

เราไม่ทัดทรงดอกไม้ ทาเครื่องลูบไล้ ของหอม กระแจะจันทน์ต่างๆ เหล่านี้อะไร มีขันติ 

อดทนเอาไว้ไม่ตบแต่งในสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้ตนเองนั้นเพลิดเพลินกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น 

นี่ มีขันติอดทนเอาไว้ก็เลยได้ศีลข้อที่ ๗ 

ศีลข้อที่ ๘ นั้น เราก็มีขันติ-ความอดทนเหมือนบุคคลออกมาจากบ้านของตนเอง 

ถ้าเรานอนอยู่ในบ้านเราก็นอนอยู่ในห้องแอร์ก็ดี หรือมีพัดลมเป่าสบายอย่างนี้ อยู่ที่  

สะดวกสบายนอนเบาะเมาะนวม หรือมีเตียงสปริงนอนอยู่อย่างสะดวกสบายอะไรอย่างนี้ 

อยู่ที่โอ่โถงอะไรอย่างนี้ เมื่อตนเองนั้นออกมาได้ ออกจากเบาะเมาะนวม ออกจาก 

ห้องแอร์ ออกจากพัดลมเป่าให้เย็นสบาย ละออกมาได้ เมื่อตนเองละออกจากสิ่งทั้งหลาย

เหล่านั้นได้ ไม่ติดอยู่ในสัมผัสอย่างนั้น ออกมานอนเสื่อผืนหนึ่ง ผ้าปูผืนหนึ่งก็ดี นอน

กระดาน ก็มีความขันติ-ความอดทนอยากได้ศีลข้อนี้เอาให้ได้ ให้เป็นผู้มีศีล ๘ เกิดขึ้น 

เพราะอะไร ก็เพราะขันติ-ความอดทน เมื่อนอนในสิ่งที่มีความแข็งความเจ็บปวดอยู่บ้าง 

แต่อดทนเอาไว้เพราะอยากได้ศีล อยากเป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้น อันนี้แหละเรียกว่า 

ขันติ-ความอดทน ก็ทำาให้บุคคลนั้นมารักษาศีล อุโบสถศีล ศีล ๘ ได้โดยบริบูรณ์ ก็ 

อาศัยอะไรจึงได้ศีลบริบูรณ์ ก็อาศัยซึ่งมีขันติ-ความอดทนตั้งเอาไว้ บุคคลนั้นจึงเป็นผู้ได้

ศีล เป็นผู้มีศีลเกิดขึ้นแก่ตนเองดังนี้ นี่แหละ ขันติ-ความอดทนมีผลมีประโยชน์มากอีก

อย่างหนึ่ง
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ขันติ-ความอดทนอีกอย่างหนึ่งนั้น ขันติ-ความอดทนต่อความโกรธ เมื่อหากเรา

มาพิจารณาดูแล้วว่า ความโกรธจะเกิดขึ้น โทสะจะเกิดขึ้น พยาบาทจะเกิดขึ้นเพราะ 

อะไร เพราะคนเรานี้อยู่ด้วยกัน ไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันแล้ว การแสดงด้วยกายอย่างใด

อย่างหนึ่งที่ไม่ถูกต้องจริตนิสัยต่อกัน เหมือนจะฆ่า จะทุบ จะตี มองหน้ามองตากัน  

เหมือนโกรธ เหมือนเคียด เหมือนแค้นกัน จะขบ จะกัดกันกินนี้ อันนี้ก็มีอย่างหนึ่ง  

การพูดจาปราศรัยนินทาต่างๆ นานาเกิดขึ้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ 

อย่างนี้ การที่บุคคลจะมีขันติ-ความอดทนต่ออารมณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง ด้วยสายตา

เราได้เห็น เห็นสิ่งต่างๆ นานา คนอื่นแสดงแบบนั้นแบบนี้ เหมือนจะทุบ จะตี จะฆ่า  

จะฟัน จะแทงก็ดี เรามีขันติ-ความอดทนเอาไว้ เขาไม่ได้มาทุบมาตีอะไรเรา เราก็มี 

ความอดทนอดกลั้นเอาไว้ ไม่ให้ตนเองมีความโกรธเกิดขึ้นในจิตในใจของเรา ก็ด้วย 

อาศัยซึ่งขันติ-ความอดทนเอาไว้นั่นเอง ความโกรธจึงไม่เกิดขึ้น โทสะก็จะไม่เกิดขึ้น 

พยาบาทก็จะไม่เกิดขึ้น ก็บุคคลนั้นมีขันติ-ความอดทนเอาไว้
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บัดนี้ ขันติ-ความอดทนอีกอย่างหนึ่ง เมื่อบุคคลอื่นเขามานินทาต่างๆ นานาว่า 

คนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ คนนั้นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานอะไร หรือว่าคนยากไร้เข็ญใจ 

ทุกข์จนก็ดี หรือว่าคนนั้นเป็นคนขี้ร้ายขี้เหร่ก็ดี อย่างนี้ต่างๆ นานาที่เขาจะติฉินนินทา 

คนนั้นทำาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไร คนขี้เกียจขี้คร้านอะไรนานาต่างๆ มันมีมากมาย  

อันการนินทาซึ่งกันและกันนั้น กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันด้วยคำาพูดจาปราศรัย 

ออกมานั้น เหตุฉะนั้น บุคคลที่จะไม่โกรธต่อบุคคลอื่นนั้น ก็ต้องมีขันติ-ความอดทน 

เอาไว้ ต่อสู้ต่อคำานินทาต่างๆ นานา องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา

นั้นเป็นบรมครู ก็มารู้มาทำาความเข้าใจว่า การนินทานานาต่างๆ นั้น บางทีนั้นเราทำาดี 

อยู่เขาก็ว่าเราทำาไม่ดีไม่ถูก เราขยันขันแข็งอยู่ ทำาการงานเขาก็ว่าไม่ขยันขันแข็งอะไร  

นานาต่างๆ ในโลกนี้เขาจะเก็บรวบรวมมาด่า มานินทาให้เราต่างๆ ได้ คำานินทามันมี

มากมายหลายอย่าง สมมุติขึ้นมาหลายชาติ หลายภาษา หลายภาค หลายเผ่า หลายหมู่ 

หลายกลุ่มอย่างนี้ มันมีคำานินทานานาต่างๆ เกิดขึ้น กระทบกระเทือนซึ่งกันและกัน  

มันดังเข้ามาในหู สัญญาจำาไว้ ลงมาถึงจิตวิญญาณที่ควบคุมใจอยู่ วิญญาณก็หมายรู้ว่า 

เขาด่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ เขากระทบกระเทือนเราอย่างนี้ เขาติฉินนินทาเราอย่างโน้น

อย่างนี้ นานาต่างๆ เกิดขึ้น ทั้งหลายเหล่านี้แหละ คำานินทาทั้งหลาย เรามาพิจารณา 

ดูแล้วว่า พวกเรานี้ยังไม่เป็นคนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดอะไร ยังไม่บรรลุมรรคผล 

นิพพานอะไร ไม่ได้สำาเร็จเป็นพระอรหันต์อะไร แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  

เป็นคนวิเศษวิโส บริสุทธิ์ บริบูรณ์ที่สุด เลื่องลือดังสนั่นหวั่นไหวทั่วโลก แต่ก็ยังมีคน 

นินทาต่างๆ นานาอยู่นั่นเอง ใส่ร้ายป้ายสีต่างๆ นานาอยู่เหมือนกัน ประสาพวกเรานี้ 

ทุกคนนั้นไม่เป็นคนวิเศษอะไร เขาก็ด่าทั้งวันทั้งคืน นินทาทั้งวันทั้งคืนซิ เมื่อเขานินทา

ต่างๆ นานาทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ เราจะทำาอย่างไรเราจึงจะไม่โกรธ ไม่มีโทสะเกิดขึ้น ไม่มี

พยาบาทเกิดขึ้นในจิตใจของเราให้จิตใจของเราเศร้าหมอง ก็ต้องอาศัยซึ่งขันติ-ความ 

อดทนนั่นเอง 
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เราก็นึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าโน้น ท่านบริสุทธิ์ยังมีคนนินทากาเลต่างๆ ได้ แต่

พวกเราท่านทั้งหลายนี้ ทั้งภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เขาก็นินทาทั้งวันยันคำ่าซิ  

ถ้าเรายังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ บางทีเขาอาจจะนินทาเรา เราไม่ดีจริงๆ ก็มี บางทีเราดีอยู่ 

เขาก็นินทา โลกนี้มันเป็นอย่างนี้ เราก็เรียนให้เข้าใจว่า โลกนี้ทำาดีมันก็นินทา ทำาไม่ดีมัน

ก็นินทา อยู่เฉยๆ มันก็ต้องนินทา มันมีปากแล้วแต่มันจะพูดไป ทั้งหญิงและทั้งชายก็ดี 

ภิกษุสามเณรก็เหมือนกัน ยังนินทากันอยู่เหมือนกัน แต่ญาติโยมนั้นมันก็เป็นธรรมดา  

ก็ต้องนินทากันอยู่แม้จะทำาดีแค่ไหน พวกเรามาปลงใจลงอย่างนี้ซิ เพื่อจะให้รู้ให้เข้าใจ 

ว่า อะไรดี อะไรชั่ว ใครพูดก็คนนั้นซิบาป คนพูดเขาก็บาปเอง เขาก่อเหตุขึ้นมาเอง 

ของเขา เรียกว่ากรรมเป็นของของตน เขากระทำากรรมอะไรด้วยกายของเขา เขาพูดจา

ปราศรัยอะไรไม่ดีด้วยปากเขา เขาก็ต้องเป็นบาปของเขาเอง ถ้าคนอื่นดีอยู่ ว่าไม่ดีมันก็

ต้องเป็นบาป 

อันนี้แหละ พวกเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาอย่างนี้ เมื่อพิจารณาเข้าไปอย่างนี้

แล้ว มันก็มีขันติ-ความอดทนเอาไว้ อดกลั้นเอาไว้ อย่าให้มันโกรธเขา ความโกรธ อย่า 

ให้มันโกรธเขา เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา อย่าให้มีโทสะเกิดขึ้นถึงทุบถึงตีคนอื่น 

อดกลั้นอดทนเอาไว้ อย่าให้มีพยาบาทอาฆาตจองเวร แช่งชักหักกระดูกคนอื่นขึ้น 

ภายในใจ จะทำาลายล้างผลาญชีวิตของเขาให้ย่อยยับดับไป อย่าให้ดวงจิตดวงใจของเรา

เกิดขึ้นอย่างนั้น อย่าให้กิเลสความโกรธนี้ โทสะพยาบาทนี้มาเหยียบยำ่าจิตใจของเรา  

ให้เป็นผู้มีขันติ-ความอดทนเอาไว้ ตั้งใจอดกลั้นเอาไว้ อย่าให้มันแสดงออกมา 

ถ้าบุคคลใดมีขันติ-ความอดทน อดกลั้นเอาไว้ได้ ไม่ให้มันขุ่นเคืองอยู่ภายในใจ  

ก็ใช้สติปัญญาประคับประคองควบคุมเอาไว้ ตั้งใจอดกลั้นเอาไว้ อย่าให้มันรั่วไหลออก 

มาภายนอก อย่าให้มันรั่วไหลออกมาทางปาก อย่าให้มันรั่วไหลออกมาทางกายถึงทุบ 

ถึงตีคนอื่นแสดงออกมา ให้เป็นผู้มีขันติ-ความอดทน โสรัจจะ-ความสงบเสงี่ยมเจียมตัว

เอาไว้ พยายามที่จะประคับประคองจิตใจของตนเองด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาเอาไว้ นี่แหละ

เป็นเรื่องที่สำาคัญ มันจะเป็นผลเป็นประโยชน์ให้เราเป็นคนที่มีความอยู่สง่า หากบุคคลนี้
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มีขันติ-ความอดทน โสรัจจะ-ความเสงี่ยมเจียมตัว นั่งอยู่สบาย ไม่แสดงอาการต่างๆ  

ออกมา ไม่พูดจาปราศรัยให้มันล่วงออกมาทางปากของเรา เพราะมีสติปัญญาคุมเอาไว้

อย่างนี้ เรียกว่าเป็นผู้มีขันติ-ความอดทน ได้ผลออกมาก็คือ อยู่ด้วยความสะดวก มี 

ความสุขความสบายนั่นเอง นี้เป็นข้อที่สำาคัญ ทำาไมจึงสบาย เพราะไม่มีความโกรธ  

เพราะไม่มีโทสะเกิดขึ้นทุบตีใคร เพราะไม่มีพยาบาทอยู่ในจิตใจของเรา จิตใจก็เลยมี 

ความสุขความสบายอยู่ ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนมาเหยียบย่ำาจิตใจของเราเลย  

ใจก็เลยสบาย ผลออกมาคืออะไร ก็คือความสบาย นี่แหละขันติ-ความอดทนเป็นผล 

เป็นประโยชน์ให้บุคคลอยู่ด้วยความสง่าผ่าเผย หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสได้ หน้าตาไม่เหี่ยวแห้ง

เหมือนกับบุคคลที่จะเหี่ยวแห้งร่วงโรยไป ไม่เศร้าหมองขุ่นมัว ดูหน้าตาก็ดี แช่มชื่น  

แจ่มใส ไม่หงุดหงิด นี่เป็นผลเป็นประโยชน์ออกมาได้ 

บัดนี้ ขันติ-ความอดทนอีกอย่างหนึ่ง อดทนต่อทุกขเวทนา อดทนต่อความร้อน

ที่มาถูกร่างกาย อดทนต่อความหนาวที่มาถูกต้องร่างกายของเรา อดทนต่อความหิว  

ความหิวอาหารก็ดี มีความอดทน อดกลั้นเอาไว้ อดทนต่อความกระหายนำ้าก็ต้องอาศัย

ซึ่งขันติ-ความอดทนเอาไว้ นี่อย่างหนึ่ง อดทนต่อเวทนาทั้งหลายเหล่านี้ ก็มาอดทน

ทุกขเวทนาอีกอย่างหนึ่ง เวลามีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น มีปวดแข้ง ปวดขาก็ดี ปวดศีรษะ 

ก็ดี ปวดเจ็บป่วยอะไรในร่างกายทั้งหลายนี่ มีร่างกายแล้วมันมีโรคภัยไข้เจ็บ มีที่เจ็บ 

ที่ปวด หลายที่หลายสถาน หลายกาลหลายเวลา มันจะเป็นอะไรในร่างกายนี้ มันจะ 

เกิดขึ้นมาได้อยู่ตลอดเวลาเลย เช่น ความทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างนี้ 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านให้มีขันติ-ความอดทนเอาไว้ ดังท่าน 

ทรงแนะนำาสั่งสอนภิกษุสามเณรเอาไว้ว่า ให้เป็นผู้มีขันติ-ความอดทนต่อทุกขเวทนา  

เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแก่ตนเองก็ต้องเป็นนักต่อสู้ และอีกอย่างหนึ่ง เวลาเจ็บที่ไหน 

ปวดที่ไหน ต้องบอกภิกษุสามเณรด้วยกันว่า เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ วันนี้เป็นมาก วันนี้ 

เป็นน้อย ต้องแสดงบอกออกมาให้เพื่อนภิกษุทั้งหลายเข้าใจ 
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แม้ศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกัน อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บ 

เกิดขึ้นแก่ตนเองก็ต้องเป็นผู้มีขันติ-ความอดทนกันทั้งนั้น มันจึงจะสบายใจแก่บุคคลที่ 

เห็น เวลาเป็นแพทย์เป็นหมอจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ดี ถามตรงนั้นตรงนี้เป็นอย่างไร ก็

บอกไปตามที่มันเป็นอย่างนั้น ให้ผู้ที่รักษาได้มีความสะดวกสบายว่า วันนี้มันสบายกว่า

เมื่อวานนี้ก็ให้รู้ วันนี้มันหนักกว่าเมื่อวานนี้ก็ต้องให้รู้ อันนี้แหละเรียกว่าบุคคลบอก 

ตามตรง แต่ก็ต้องมีขันติ อดทนเอาไว้ต่อสู้ เป็นนักปฏิบัติไม่ร้องครวญครางโวยวาย 

อะไร กระวนกระวายจนเกินไป ไม่ร้องห่มร้องไห้สะทกสะท้านอะไรอย่างนี้ เรียกว่าเป็น 

ผู้มีขันติ-ความอดทนเอาไว้ นี้เป็นข้อสำาคัญ ต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บทุกขเวทนาทั้งหลาย ก็ 

ด้วยเป็นผู้มีความอดทน อดกลั้น มีความทนทานเป็นตบะของนักปฏิบัติ

บัดนี้ ขันติ-ความอดทนต่อไปอีกอย่างหนึ่ง ขันติ-ความอดทนที่พวกเราท่าน 

ทั้งหลาย แม้อุบาสกอุบาสิกาทุกคนก็ดี ภิกษุสามเณรก็ดี เมื่อหากเรามาทำาความ 

พากเพียร นั่งเจริญเมตตาภาวนาก็ดี ต้องเป็นนักต่อสู้ทั้งร้อนและทั้งหนาว ทั้งเจ็บแข้ง 

เจ็บขา อิดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ตาม ต้องมีขันติ-ความอดทนเดินจงกรม ขันติ-ความอดทน 

นั่งเจริญเมตตาภาวนา ขันติ-ความอดทนตั้งเอาไว้ หากเราไม่มีขันติ-ความอดทนแล้ว  

เวลาเรานั่งเจริญเมตตาภาวนา เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้น ปวดแข้งปวดขา ปวดหลังปวดเอว

ก็ดี มีร้อนมีหนาวก็ดี มันจะหงุดหงิด หงุดหงิดกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น เหตุฉะนั้น เราก็

เป็นผู้ที่มีขันติ-ความอดทนในการทำาความเพียรของตนเอง มันจึงจะได้บรรลุผล ทำาให้

จิตใจของตนได้สงบระงับเป็นสมาธิได้ อันนี้แหละ หากเรามีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นบ้างใน

สรรพางค์ร่างกายของเรา แต่เราก็ไม่ต้องย่อท้อในการทำาความเพียรของเรา ทำาไปเรื่อยๆ 

ทำาไป ได้น้อยก็ต้องทำาไปตามกำาลังของเรา ถ้าหากโรคภัยไข้เจ็บไม่มีในร่างกายของเรา 

แล้วมันปวดขึ้นมาเมื่อเรานั่งเฉยๆ  เราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไร เรา

ต้องมีขันติ-ความอดทนเอาไว้ นั่งไปเรื่อยๆ พิจารณาไปเรื่อยๆ อยู่อย่างนี้แหละ ไม่ 

ย่อหย่อนว่ามันจะล่วงลับดับไปได้ง่ายๆ อย่างนี้ ไม่ต้องคิดถึงมันหรือกลัวถึงมันอะไร  

เรียกว่าขันติ-ความอดทน
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เมื่อเรามีขันติ-ความอดทนแล้ว มาพิจารณาดูจิตใจของตนเข้าไปอีก เมื่อจิตใจ 

ของเราไม่สงบเป็นสมาธิ มันวิ่งออกไปโน่นไปนี่ เราอย่าไปหงุดหงิดมันเกินไป ใช้สติ 

ปัญญาของเรา เอาจิตใจของเรามาหาข้อธรรมกรรมฐาน เมื่อมันไม่สงบมากวันนี้ เราก็ 

ต้องไม่เดือดร้อนอะไร เราก็ใช้สติปัญญา พยายามทำาความเพียรของตนเองไปเรื่อยๆ ไม่

หยุดไม่หย่อน ทำาไปเรื่อยๆ มีช่องว่างเวลาไหนก็ทำาไปเรื่อยๆ อย่างนี้ เรียกว่าเป็นผู้มี 

ขันติอดทนเอาไว้ อย่าเพิ่งไปออกง่ายๆ เวลาเราทำาความเพียรเราก็ต้องใช้สติปัญญา 

ติดตามจิตของตนเองอยู่เรื่อยๆ อย่างนั้นแหละ อดทนเอาไว้ ครูบาอาจารย์ท่านได้ทำามา

ก็ดี ท่านต้องอดทน เดินจงกรมท่านก็อดทน นั่งท่านก็อดทน เมื่อจิตใจไม่อยู่ท่านก็ 

อดทน ใช้สติปัญญาอยู่นั่นแหละ จิตมันออกไปก็ดึงมันเข้ามา มันออกไปก็ติดตามมัน 

มาอยู่อย่างนั้น เอาจิตใจมาอยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน ทำาอยู่อย่างนี้ก็อาศัยซึ่งขันติ-ความ

อดทนทั้งนั้นแหละ หากทำาไปทำามาอยู่ด้วยความอดทน ด้วยความพากเพียรพยายามอยู่

ไม่หยุดอย่างนี้ เอาไปเอามาจิตใจก็เลยสงบระงับเป็นสมาธิ ในขั้นต้นก็ได้ขณิกสมาธิ  

สงบบ้างเล็กๆ น้อยๆ ก็ไม่ต้องอ่อนแอท้อแท้อะไร ก็ทำาไปเรื่อยๆ เดี๋ยวจิตสงบลึกลงไปถึง

อุปจารสมาธิก็นานขึ้นหน่อย อย่างนี้เราก็ไม่ท้อถอย ก็ทำาไปเรื่อยๆ ใช้สติปัญญาควบคุม

จิตใจของตนเองอยู่ ประคับประคองอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานไปเรื่อยๆ ไม่หยุด เอาไป 

เอามาจิตใจก็เลยสงบระงับ เป็นสมาธิถึงอัปปนาสมาธิ ถึงชั่วโมง สองชั่วโมง สามชั่วโมง 

เกิดขึ้นได้ ก็อาศัยอะไร บุคคลที่จะทำาจิตใจให้สงบระงับเป็นสมาธิขึ้นมาได้ ก็อาศัยซึ่ง

ขันติ-ความอดทนนั่นเอง ไม่ท้อถอยนั่นเอง จิตใจจึงสงบระงับเป็นสมาธิ ถ้าหากเราขาด

ขันติ-ความอดทนแล้ว มันเสีย เสียอย่างไร โอ๊ย..ทำาไปทำามาไม่สงบ เดี๋ยวอยากหนี 

ออกแล้ว ไม่อยากทำาต่อไป ผลมันก็เลยทำาจิตใจของตนเองไม่สงบระงับเป็นสมาธิ แล้วก็

เสียหายเฉยๆ ไม่ได้ประโยชน์ ไม่ได้รับความสงบความสุขเหมือนกับบุคคลอื่น 
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อันนี้แหละเป็นข้อสำาคัญ พวกเราท่านทั้งหลายควรที่จะพากันทั้งภิกษุสามเณร 

และอุบาสกอุบาสิกาก็ดี ขอให้มีขันติ-ความอดทนเอาไว้ในการทำาความเพียรของตนเอง 

คือฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิ นี่เป็นหนทางที่พวกเราท่านทั้งหลายเรียกว่าเป็นตบะ

ของนักปฏิบัติ ผู้มีขันติ-ความอดทนเอาไว้อย่างนี้ อดกลั้นเอาไว้ ขยันขันแข็งทำาความ 

เพียรอยู่ ไม่ต้องหยุด ไม่ต้องอ่อนแอท้อแท้อะไร นี่ต้องอาศัยขันติ-ความอดทนนั่นแหละ 

สมัยครั้งพุทธกาล ดูบางท่านบางองค์เดินจงกรมจนเท้าแตกเลยทีเดียว อดทน 

เอาจริงๆ ครูบาอาจารย์บางองค์ในสมัยปัจจุบันนี้ เดินจงกรมไปได้ตั้งสองสามชั่วโมงก็มี 

บางท่านบางองค์นั่งทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียว เพราะอะไรท่านจึงนั่งได้ ท่านก็ต้องมีขันติ-

ความอดทน ท่านอยากบรรลุผลคือความสุขที่จุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการเอาไว้  

ท่านไม่ย่อหย่อนในความพากความเพียรของท่าน อาศัยซึ่งท่านมีขันติ-ความอดทน ที่

ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายท่านทำามานั้น ที่เราพากันไปกราบไป 

ไหว้อยู่นั้น ท่านได้อะไร ได้รับมรรครับผล รับประโยชน์เป็นที่น่ากราบไหว้บูชานั้น ท่าน

มีขันติ-ความอดทนต่อริ้นต่อยุง ต่อทุกขเวทนาทั้งนั้น ต่อการเดินจงกรมอยู่ในป่าในดง 

ในเขาก็ดี ท่านก็ไม่กลัวช้างกลัวเสืออะไร ริ้นยุงจะมากัด ไม่กลัวโรคภัยไข้เจ็บอะไร  

ท่านสู้จริงๆ นะ ท่านมีขันติ-ความอดทนจริงๆ ฉันอาหารอยู่ในป่าดงก็ดี มีอะไรตามมี 

ตามได้ ท่านก็สู้ไปได้อย่างนี้ สู้จริงๆ บางวันเดินหมดวันยันค่ำาก็มี ท่านมีขันติ-ความ 

อดทนจริงๆ นี่แหละ เรามาพิจารณาดูขันติ-ความอดทนให้บรรลุผล

สมัยครั้งพุทธกาลนั้น อย่างพระจักขุบาลอย่างนี้ ท่านทำาความเพียรของท่าน  

ทำาไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆ ทำาเอายังไงก็เอาจริงๆ เลยทีเดียว เอาหมดพรรษาไม่นอนจน

ดวงตานั้นแตกจึงได้บรรลุผล แหม องค์นั้นก็เอาจริงเอาจังมากเหลือเกินจึงได้บรรลุผล 

อันนั้น เราทุกคนทั้งภิกษุสามเณรก็ไม่ทำามากมายถึงขนาดนั้น ยังอยู่ไกลมากเลยทีเดียว

ขันติ-ความอดทนนี้ บางทีเราอาจจะตามใจของกิเลส อยากนอนเราก็นอน อยาก

นั่งเราก็นั่ง อยากเดินเราก็เดิน อยากไปไหนเราก็ไปตามอำานาจของกิเลส ให้มันสบายๆ 

อยู่อย่างนั้นเลยทีเดียว บัดนี้ เราก็บ่นว่าทำาสมาธิจิตใจก็ไม่สงบ มันฟุ้งซ่านอยู่ตลอด  



ขั  น  ติ  -  ค  ว  า  ม  อ  ด  ท  น     107

อันนี้มันเป็นอย่างนี้ เมื่อโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาในร่างกายก็หงุดหงิดไปหมด ปวดแข้ง 

ปวดขา นั่งไม่ทนก็หงุดหงิดไปหมด มันขาดขันติ-ความอดทน นี่แหละ มันจึงไม่เป็น 

ตบะของนักพรต เหตุฉะนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราท่าน 

ทั้งหลาย ทั้งภิกษุสามเณรก็ดี อุบาสกอุบาสิกาก็ดี ต้องให้มีขันติ-ความอดทน

ตั้งแต่เบื้องต้นได้อธิบายมานั้น จนถึงขั้นสุดท้ายนี้ ก็ขอให้พวกเรามีขันติ-ความ

อดทน ทำาความพากความเพียรเพื่อจะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้สงบ เมื่อจิตใจ 

ของเราสงบเป็นสมาธิแล้ว เราก็มีขันติ-ความอดทนในสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย เราจะใช้ 

วิปัสสนากรรมฐาน ลำาเลียงด้วยปัญญา แยกแยะให้เข้าใจในธรรมะคำาสั่งสอนของ 

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ จะเรยีนโลกนีใ้หเ้ขา้ใจวา่เปน็ธรรมชาตธิรรมดาของโลกเปน็อยา่งไร 

รูปร่างกายเป็นอย่างไร เกิดขึ้นมาอย่างไร และต้นไม้ ภูเขา รถ เรือ บ้านช่อง ห้วยหนอง 

คลองบึง สิ่งที่ไม่มีวิญญาณก็ดีนั้น เรียกว่า อนุปาทินกสังขาร สังขารที่ไม่มีวิญญาณก็จะ

เรียนให้รู้ อุปาทินกสังขาร สังขารที่มีวิญญาณ ตั้งแต่มดแต่ปลวกมาถึงมนุษย์เรา ท่าน 

ทั้งหลายก็มาเรียนรู้ให้เข้าใจ อันนี้ก็ต้องมีขันติ-ความอดทนเอาไว้ จึงจะศึกษาสิ่งทั้งหลาย

เหล่านี้ให้เข้าใจได้ ถ้าหากเราเข้าใจได้ เราก็เรียกว่า บุคคลนั้นรู้ธรรมะ ถ้าหากเราไม่ 

เข้าใจให้ถึงธรรมะ ให้รู้จักธรรมชาติธรรมดาของเขา เกิดขึ้นมาอย่างไร ตั้งอยู่อย่างไร 

แล้วดับไปอยู่ที่ไหน เราศึกษาไม่เข้าใจแล้ว เราก็ไม่รู้ธรรมะอะไร เราศึกษาให้เข้าใจ 

ก็ด้วยเป็นผู้มีขันติ-ความอดทนเอาไว้นั่นแหละ จึงจะใช้สติปัญญาไตร่ตรองใคร่ครวญ 

ให้ถี่ถ้วน แยกแยะออกมาแล้ว จนถึงรู้สภาวธรรมความเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย 

เหล่านั้น อันนี้จะได้พากันบรรลุผลคุณงามความดี ผลออกมาแล้วก็จะได้มีความสุข  

ความสบาย ในการยืน เดิน นั่ง นอน อยู่ที่ไหน

เหตุฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลาย ฟังการเทศนามาแต่ต้นจนอวสานนี้ ก็ขอให้ 

พวกเราจงเป็นผู้มีขันติ-ความอดทน ดังได้อธิบายมา ก็เห็นเวลาพอสมควร ก็ขอยุติการ

เทศนาไว้เพียงแค่นี้ เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้ 
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กมฺมำ สตฺเต วิภชติ ยทิทำ หีนปฺปณีตตาย

กรรมย่อมจำาแนกสัตว์ทั้งหลาย 

ให้เลวทรามและประณีตต่างๆ กัน

ในลำาดับแต่นี้ต่อไป จะได้อธิบายขยายเนื้อความในภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้น

นั้น พอให้เห็นเป็นแนวทางปฏิบัติแก่พวกพุทธบริษัททั้งหลาย เมื่อทุกคนได้ฟังแล้วก็จะ 

ได้จดจำา นำาเอาไปเป็นข้อคิดพิจารณาตามกำาลังสติปัญญาความสามารถที่จะตรองเห็น 

ได้ว่า ที่เป็นคำาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาไว้ให้พวกเราท่านทั้งหลาย

ที่ได้เกิดมาในสุดท้ายภายหลังอยู่ในโลกนี้ด้วยกัน เมื่อพิจารณาดูแล้วว่าคนเราบางคน 

เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้ว ก็มีแต่ความสุขความสบายทั้งกายและทั้งใจ แต่อีกบางคนนั้นสิ 

เมื่อเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีแต่ความทุกข์ยากลำาบากทั้งกายและทั้งใจ

ข้อนี้เป็นเพราะเหตุอะไร ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้จึงบังเกิดแก่เขา ทั้งร่างกาย 

ก็มีแต่โรคภัยไข้เจ็บอยู่เป็นเนืองนิตย์มิได้ขาด แม้แต่มีชาติภูมิ ผิวพรรณ วรรณะ รูปร่าง

สูงต่ำาดำาขาวต่างๆ กัน ทางด้านทรัพย์สมบัติเงินทอง แก้วแหวนเพชรนิลจินดา ของที่มี

คุณค่าสูงนั้น บางคนก็ร่ำารวยมั่งมีทรัพย์สมบัติมาก เป็นคฤหบดี เศรษฐี พราหมณ์มหาศาล 

หรือเป็นเจ้าฟ้าพระราชามหากษัตริย์ มีที่นั่งที่นอนพักอาศัยก็มีบ้านหลังใหญ่โต มีหอ
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ปราสาทราชวังอยู่หลายชั้น นั่งนอนอยู่เป็นสุข ก็เพราะกรรมเป็นผู้ตกแต่งให้ผล จึงได้รับ

แต่ความสุข พร้อมไปด้วยเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาฉลาด ว่องไวแหลมคม รู้ดีรู้ชั่ว รู้บาป

บุญคุณโทษ ประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ และรูปร่างกายก็สวยสดงดงาม ผิวพรรณ 

วรรณะก็ผ่องใส พร้อมไปด้วยลักษณ์ มีแข้งขา หู ตา จมูก ตีน มือ รูปร่างกายทุกสัดส่วน

ไม่วิบัติบกพร่อง ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งกิริยามารยาท และจริตนิสัยก็เรียบร้อยดี และ 

พร้อมไปด้วยเป็นบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีอายุยืนนานไปจนเฒ่าแก่ชราภาพ  

เช่นนี้ก็เป็นเพราะเหตุว่า บุคคลเหล่านี้ ตั้งแต่ภพชาติในอดีตปางก่อนนั้นได้เป็นคนรักษา

ศีลข้อที่ ๑ ได้ดี คือเมื่อเขามีกาย ไม่พากายไปฆ่าบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่น ตั้งแต่เขายังเป็น

เด็กเล็กและหนุ่มสาว หรือท่ามกลางคน บุคคลนี้เขาก็ไม่เบียดเบียนทำาลายชีวิตบุคคลใด

หรือสัตว์ต่างๆ ให้ล่วงลับดับตายไป เขามีแต่ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย 

มีแต่อยากให้อยู่มีความสุขกายสบายใจไปจนชั่วอายุขัย ให้มีอายุยืนนานตลอดไป

ก็เป็นเพราะเหตุนี้แล เมื่อบุคคลเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว จึงมีอายุยืนนานไม่ 

ล่วงลับดับตายไปตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเล็กและหนุ่มสาวหรือท่ามกลางคน จนเฒ่าแก่ชรา

จึงมรณะตายไปตามกาลสมัย ให้พวกท่านทั้งหลายเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ ทุกคน ก็เป็น 

เพราะบุญกุศลที่ตนเองได้กระทำามาอำานวยผลให้แก่บุคคลเหล่านั้น จึงได้เป็นบุคคลที่มี 

อายุยืนนาน เพราะบุคคลนี้ได้สร้างสมกุศลบุญเพิ่มพูนบารมีตั้งแต่ภพชาติปางก่อนเอาไว้

มาก เมื่อบุคคลนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันนี้ เขาจึงพร้อมมูลบริบูรณ์ไปด้วย 

ทุกสิ่งทุกอย่าง เหตุฉะนั้น จึงเรียกได้ว่าเป็นบุคคลอยู่ด้วยบุญกุศล เป็นผลการกระทำา 

กรรมดีที่เขาได้กระทำา มาอำานวยผลให้เขาได้รับความสุขกายสบายใจอยู่ทุกเมื่อ พวกเรา

ท่านทั้งหลาย ได้พากันไปมาบ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็ตาม เราทุกคนก็คงจะเคย 

พบเห็นว่า คนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ย่อมมีต่างๆ กัน ดังได้กล่าวมานี้เป็นแน่
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อีกอย่างหนึ่ง บุคคลเหล่านั้นเมื่อเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ เขาก็ไปเกิดกับพ่อแม่ที่ดี 

และร่ำารวยมั่งมีทรัพย์สมบัติมากเลยทีเดียว เขาจะไปเที่ยวไหนมาไหนก็นั่งแต่ยานพาหนะ 

ที่ดี มีรถจี๊ปรถเก๋ง และนั่งนอนเครื่องบินเหาะเหินเดินอากาศ ไปมาสะดวกสบายนี้ ก็

เพราะผลที่เขาทำาบุญเอาไว้มากแต่ภพชาติปางก่อน บุญกุศลจึงอำานวยผลให้เขามีความสุข

แต่เล็กๆ จนเขาใหญ่โตขึ้นมา เขาก็ยังขยันหมั่นเพียรแสวงหาเอาทรัพย์สมบัติต่อไปอีก 

ด้วยการทำางานค้าขายก็มี ทำางานราชการ หรือห้างร้านบริษัทก็มี เพื่อหาทรัพย์ใช้จ่าย 

ต่อไป และกระทำาบุญกุศลจำาแนกแจกทานสงเคราะห์คนทุกข์จน สร้างวัดวาอาวาส  

โบสถ์ วิหาร ศาลา โรงร้าน ขุดสระ ขุดบ่อ ก่อถนนหนทางให้คนเดินไปมา ทานคิลาน-

เภสัชปัจจัย ยารักษาโรค ทานผ้าผ่อนท่อนสะไบเครื่องนุ่งห่ม สร้างพระพุทธรูป สถูป 

พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแลพระธาตุของพระอรหันต์ไว้ให้ปวงชนทั้งหลายได้ 

พากันกราบไหว้บูชา อันจะเป็นบ่อเกิดแห่งบุญกุศล อำานวยผลให้ได้รับความสุขทั้งภพนี้

และภพหน้า

เมื่อหากว่ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารสาคร ถอนกิเลสออกจากจิตใจยัง

ไม่หมดไม่สิ้นไปเมื่อไหร่แล้ว เราทุกคนก็ยังไม่สิ้นทุกข์ เมื่อเราได้กลับมาเกิดอีกภพชาติหน้า 

ก็จะได้อาศัยผลบุญที่เราได้กระทำาไว้แล้วนั้น มาอำานวยผลให้เราเป็นคนมั่งมีทรัพย์สมบัติ

มาก และได้มีความสุขอีกอย่างหนึ่ง

ถ้าหากว่าบุคคลใด แต่ชาติปางก่อนนั้นไม่เป็นโจรขโมย ปล้น จี้ ชิงเอาทรัพย์สมบัติ

ของบุคคลใดผู้ใด และไม่เคยนอกใจสามีภรรยาของตนเอง และไม่ล่วงเกินสามีภรรยา 

ของบุคคลอื่น เป็นบุคคลที่มีความยินดีในทรัพย์สมบัติตามมีตามได้ มีสามีภรรยาก็มี 

ความยินดีแต่สามีภรรยาของตนเอง เมื่อบุคคลใดตั้งใจสำารวมตนเองปฏิบัติได้อยู่เช่นนี้ 

แล้ว หากบุคคลเหล่านี้ได้มาเกิดในชาติปัจจุบันนี้ มีทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของต่างๆ  

เก็บไว้ที่ไหนก็ไม่มีโจรขโมยมาลักเอาให้หายไป สิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังอยู่คง 

เหมือนเดิม เมื่อมีสามีภรรยาคู่ผัวเมียอยู่ด้วยกันแล้ว ก็ไม่มีบุคคลใดมาล่วงเกินของตนเอง 

อยู่ด้วยกันมีความสุข ก็เพราะเหตุอะไร เพราะตนเองเป็นผู้ได้กระทำากรรมดีปฏิบัติตน 

ให้เป็นคนดี นี้เป็นการกระทำากรรมดีอีกอย่างหนึ่งด้วยกาย
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ทางการพูดจาปราศรัยก็เหมือนกัน หากว่าเราทุกคนได้พากันพูดจาปราศรัยพูด

แต่คำาซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา ไม่โกหกหลอกลวง ฉ้อโกง พูดคำาหยาบคายเคืองหู 

ของบุคคลอื่นใดแล้ว เมื่อทุกคนได้เกิดมาอีกในชาติปัจจุบันนี้ เราไปที่ไหนสนทนาพูดจา

กับบุคคลใด ก็ไม่มีใครมาพูดจาโกหกหลอกลวง ฉ้อโกง พูดคำาหยาบคายเคืองหูต่อเรา 

เลย เราก็จะได้ยินแต่คำาพูดที่มีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา พร้อมทั้งได้ยินแต่ 

คำาพูดจาปราศรัยที่ดีมีประโยชน์ และคำาพูดที่ไพเราะเสนาะหู อ่อนหวาน เป็นผลที่เรา 

ได้กระทำากรรมที่ดีไว้มาตอบสนองให้เราได้ยินได้ฟังแต่เสียงเช่นนั้นเป็นสิ่งตอบแทน

ส่วนทางด้านจิตใจก็เหมือนกัน หากพวกเราทุกๆ คนไม่คิดมุ่งร้ายพยาบาทอาฆาต

จองเวรแก่บุคคลอื่นหรือสัตว์อื่น เรามีแต่ความคิดอยู่ในจิตใจของเราด้วยความเมตตาอารี 

ปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ อยากให้ทุกๆ คนมีแต่ความสุขเท่านั้น ก็เรียกว่าเราเป็นผู้ 

กระทำากรรมดีทางจิตใจ

เหตุฉะนั้นแล พวกเราชาวพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันกระทำาแต่กรรมดีก็ตาม 

หรือกระทำากรรมชั่วนั้นก็ตาม ทุกๆ คนที่ได้พากันกระทำาแล้วก็ต้องได้รับผลตามกรรมที่

ตนเองได้กระทำาแน่ หากบุคคลใดกระทำาแต่กรรมที่ดีนั้น ผลก็จะได้รับแต่ความสุข ถ้า

บุคคลใดกระทำาแต่กรรมชั่วนั้น ผลที่เขาจะได้รับก็คือความทุกข์เป็นผลตอบแทนแก่ 

ผู้กระทำากรรมนั้น

บัดนี้ก็มาพูดกันเรื่องของบุคคลเราที่เกิดมาแล้วกระทำาแต่กรรมชั่ว กรรมอันเป็น

บาป ด้วยกาย วาจา ใจ ให้ฟังต่อไป พอได้นำาไปคิดดูกันบ้าง ทำาไมคนเราเกิดมาไม่ว่า 

ชาติใด ภาษาใดก็ตาม บางคนเกิดมาก็ไปเกิดเป็นลูกคนทุกข์จนเข็ญใจอนาถา ทั้งร่างกาย

กายาก็ไม่สมประกอบวิบัติไปต่างๆ กันไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ เช่น บางคนมีตาก็ตาบอด 

ข้างหนึ่งบ้าง สองข้างบ้าง มีหูก็หูหนวก มีปากก็ปากแหว่ง มีจมูกก็จมูกขาด ตีน มือ  

แขน ขาด้วน ฯลฯ และเป็นบ้าใบ้เสียจริตผิดมนุษย์ไปต่างๆ นานา

เป็นเพราะเหตุอะไรคนเราเกิดขึ้นมาจึงเป็นเช่นนี้ ก็เป็นเพราะว่าบุคคลเหล่านั้น

แต่ชาติปางก่อนเขาได้กระทำากรรมเอาไว้แล้ว เช่น บุคคลนี้เขาได้กระทำาให้บุคคลอื่น 
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หรือสัตว์อื่นตาบอด กรรมให้ผลเมื่อเขาเกิดมาเป็นคนก็เป็นคนตาบอด ไปตีหูเขาเราเกิด

มาก็เป็นคนหูหนวก ไปตัดปากเขาเราเกิดมาก็เป็นคนปากแหว่ง ไปตัดจมูกเขาเราเกิดมา

ก็เป็นคนจมูกขาด ไปตัดตีนมือแขนขาเขา เมื่อเราเกิดมาก็เป็นคนตีนขาดมือขาด แขน 

ขาขาด ขาด้วน เราไปกระทำาให้บุคคลอื่นตกใจหรือเสียใจ หรือบังคับคนอื่นดื่มกินสุราเมรัย

มากๆ จนบุคคลอื่นเขาเหมือนกับเป็นบ้า เพราะเมาสุรามาก เมื่อเรามาเกิดเป็นคน 

เราก็เลยเป็นคนบ้าใบ้เสียจริตผิดมนุษย์ พร้อมทั้งร่างกายก็ไม่แข็งแรง มีแต่โรคภัยไข้เจ็บ 

อยู่บ่อยๆ เป็นเนืองนิตย์ ไม่มีความสุข พร้อมทั้งทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของใช้ต่างๆ ก็

ขาดแคลน ทั้งข้าวจะหุงต้มกินก็ยาก ทั้งเครื่องนุ่งห่มก็ลำาบาก ที่อยู่อาศัยจะนั่งจะนอนนั้น

ก็แสนลำาบากเหลือทน ทั้งสติปัญญาก็โง่เขลาไม่ฉลาด ทั้งไม่รู้บาปบุญคุณโทษ ประโยชน์

หรือมิใช่ประโยชน์ก็ไม่รู้เรื่อง นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเสียจริงๆ

แม้เขาจะหาเงินทองทรัพย์สมบัติตั้งแต่เด็กหรือหนุ่ม ก็ทำาการงานขุดดิน ฟันไม้ 

ทำาไร่ไถนา ทำาสวนและงานแบกหามต่างๆ เป็นลูกจ้างเจ้าของนายทุนวิ่งจนตัวหมุนเหมือน

พัดลม ทำาการงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้แดด อาบเหงื่อต่างน้ำาทั้งกลางวันและกลางคืน จน 

เฒ่าแก่ชราจะตายเปล่าๆ ก็ไม่เห็นรวยสักที บางคนก็เลยไปขอเลขเบอร์หวยล็อตเตอรี่ 

กับพระก็มี ให้พระบอกเลขหวยให้ก็จะไปซื้อเอา ก็จะรวยง่ายๆ อย่างนี้ก็มี อย่าเลยใน 

ข้อนี้ ถ้าบุคคลใดไม่ได้กระทำาทานการกุศลเอาไว้แต่ภพชาติปางก่อน แม้นจะไปซื้อเลข

เบอร์หวยล็อตเตอรี่ ซื้อเท่าไหร่มันก็ไม่ถูกสักที เดี๋ยวยิ่งจะจนลงไปอีกแหละ ให้พวกเรา 

เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ 

เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วบางคนก็มีอายุสั้นพลันตายไปแต่ยังเป็นเด็ก บางคนก็ตาย

เมื่อเป็นหนุ่มสาวก็มี บางคนก็ตายไปกลางคนก็มี แต่ความตายของบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ 

ก็มีความตายต่างๆ กันอีก บางคนนั้นก็ตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บบ้าง บางคนก็ตายเพราะ

อุบัติเหตุ เช่น มีรถชนกันบ้าง รถคว่ำาบ้าง ตกต้นไม้ตกบ้านเรือนบ้าง ตกสะพานจมน้ำา 

ตาย ตกบ่อตกเหว หรือเครื่องบินชำารุดพาตกบ้าง ผูกแขวนคอตนเองตายบ้าง ยิงตนเอง

ตาย กินยาพิษยาเบื่อตายบ้าง กระโดดตึกตายบ้าง ฯลฯ
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บุคคลเราตายชนิดนี้ เรียกว่าแต่ชาติปางก่อนนั้น เขาไปกระทำากรรมไว้กับ 

บุคคลอื่นให้ตายไป แต่บุคคลที่ถูกฆ่าตายนั้นเขาไม่ผูกเวรกรรมแก่บุคคลที่ทำาลายชีวิต 

ของเขา เหตุฉะนั้น บุคคลที่ตายดังกล่าวมานี้จึงตายด้วยการอุบัติเหตุต่างๆ กัน โดยไม่มี

ใครฆ่าก็ตายไป เป็นเพราะเหตุเขากระทำากรรมเอาไว้เช่นนี้ เป็นผลกรรมตอบแทนชีวิต 

คนอื่นเขาอีกอย่างหนึ่ง บุคคลตายเพราะสัตว์ร้ายที่มีพิษกัด หรือสัตว์ที่ดุร้ายต่างๆ เช่น 

ช้างแทงตาย โคกระบือขวิดชนตาย สุนัขบ้ากัดตาย และงูพิษชนิดต่างๆ ขบกัดตวัดตาย

ไป ก็เป็นผลกรรมตอบแทนกันมา ฉะนั้น เมื่อเราทุกคนมาเกิดในชาติปัจจุบันนี้ สัตว์ 

ทั้งหลายเหล่านั้นก็มากระทำาร้ายให้ตายไป เป็นผลกรรมตอบสนองแทนกันไป อีก 

บางคนนั้นตายเพราะบุคคลอื่นเขาฆ่าให้ตาย ด้วยใช้ไม้ค้อนตี หอกแทงดาบฟัน ใช้อาวุธ

ปืนยิงให้ตาย ขว้างระเบิดทำาลายให้ตายไป คนเราตายเพราะเหตุที่กล่าวมานี้ แม้จะยัง

เป็นเด็กเล็กอยู่ก็ตาม หนุ่มสาวก็ตามหรือกลางคนจนถึงเฒ่าแก่ชราก็ตามเถอะ บุคคล 

ทั้งหลายตายเพราะเหตุดังที่ได้กล่าวมานี้ ก็เป็นเพราะเหตุภพชาติอดีตที่ผ่านมา พวกเขา

เหล่านั้นเคยได้ฆ่าบุคคลอื่นด้วยสิ่งต่างๆ ให้บุคคลอื่นตายไปดังกล่าวมานั้น เมื่อบุคคล 

ทั้งหลายเหล่านี้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันนี้ กรรมที่ตนเองได้กระทำาแก่บุคคลอื่น

เอาไว้แล้วนั้น ก็จึงติดตามตนของเขาเหล่านั้นมาให้ผล จึงได้โดนคนอื่นฆ่าตนเองให้ตาย

ในภพชาติปัจจุบันนี้ ถ้าหากเรียกสั้นๆ ว่า ฆ่าตอบแทนกันตามผลของกรรมที่ทุกคนได้

กระทำาไว้แล้วนั้นแต่ชาติอดีตที่ผ่านมา 

ในเรื่องของกรรมนี้บุคคลเราทุกๆ คนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในชาติปัจจุบันนี้ 

ถ้าหากว่าพวกเรายังไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนตามหลักคำาสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจจริงๆ 

แล้ว ก็จะยังไม่เชื่อว่าภพชาติอดีตมี จะรู้เห็นได้ว่ามีแต่ภพชาติปัจจุบันนี้เท่านั้น ก็จะยัง 

ไม่เชื่อว่าภพชาติหน้ามีอีกเกิดอีกเหมือนกัน เมื่อบุคคลใดไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะยังไม่เชื่อตาม 

คำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ว่า ให้พวกเราทุกๆ คนต้องเชื่อกรรม เชื่อเหตุผล

ของกรรม เชื่อการกระทำาของตนเองว่าเป็นตัวกรรม แม้เรากระทำากรรมดี หรือกระทำา

กรรมชั่วก็ตาม เรียกว่าเชื่อบาปมี บุญกุศลก็มี ให้พวกเรามาเชื่อเช่นนี้ จึงจัดได้ว่าเป็น 

บุคคลที่เชื่อเหตุเชื่อผลในทางพระพุทธศาสนา
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เหตุฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาในยุคปัจจุบันนี้ ควรพากันมาเชื่อกรรม

ของตนเองเสียและของบุคคลอื่นที่เขากระทำาไว้ด้วย เมื่อได้ประสบพบเห็นเกิดอุบัติเหตุ

ต่างๆ ทำาให้บุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นตายไปนั้นก็ดี เช่น มีเหตุเกิดฆ่าฟันแทงกัน ขว้าง 

ระเบิด ยิงกันตาย ฯลฯ ตั้งแต่เด็ก หนุ่มสาว กลางคน เฒ่าแก่ชราตายไปนั้นก็ดี บุคคล

ทั้งหลายที่ตายไปเพราะเหตุเหล่านี้เรียกว่าฆาตกรรม หรือเรียกว่าอกาลมรณะ ตายไป 

แต่ยังไม่ถึงกาลสมัยที่ควรจะตายก็มาตายไปก่อนเวลาเสีย เมื่อคนทั้งหลายที่ยังไม่เข้าใจ 

ในเรื่องกรรมนั้น เมื่อได้พบเห็นเช่นนี้เข้า ก็จะพากันบ่นว่าต่างๆ นานากันไป และเสียใจ

โกรธแค้นซึ่งกันและกัน เป็นธรรมดาบุคคลที่ไม่รู้กรรมและผลของกรรมก็ย่อมมีความเห็น

เช่นนี้ ถ้าเราทุกคนมาเข้าใจว่า เป็นกรรมของเขากระทำาเอาไว้แต่ชาติอดีตที่ผ่านมา  

กรรมที่เขาได้กระทำานั้นจึงติดตามมาชดใช้ตอบแทนให้ผลแก่เขาเช่นนั้น เราทุกคนก็จะ

มั่นใจว่าบุคคลใดกระทำากรรมอันใดไว้ บุคคลนั้นก็ต้องได้รับผลของกรรมที่ตนเองได้ 

กระทำาไว้แน่ เมื่อทุกคนได้มาเชื่อเหตุเชื่อผลของกรรมที่ตนเองกระทำาแล้ว นั้นแหละจึง 

จะเรียกได้ว่าเป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาตามคำาสั่งสอนขององค์พระบรมศาสดา 

ต่อไปบุคคลนั้นก็จะตั้งใจมั่นสร้างแต่ความดีที่เป็นบุญกุศล ด้วยกาย วาจา ใจของตน  

อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนทั้งภพนี้และภพหน้า ดังพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า

กมฺมุนา วตฺตตี โลโก – สัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานี้ ก็ย่อมไปตามกรรมที่ 

ตนเองได้กระทำาไว้แล้วอย่างไร ก็ต้องได้รับผลของกรรมที่ตนเองได้กระทำาไว้แล้วเช่นนั้น

ถ้าหากว่าบุคคลใดได้รับความทุกข์เกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วย

ทางกายก็ดี ทางวาจา และทางใจก็ดี เราทุกคนก็ไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายอะไรนะ เราก็

มาพากันพิจารณาว่า เป็นกรรมของตนเองกระทำาไว้ มันติดตามเรามาให้ผลเช่นนี้แก่เรา

นั้น เราทุกคนก็ต้องยอมรับกรรมที่ตนเองกระทำาไว้ หากเราทุกคนได้มาระลึกดูเห็นว่า 

เราคงได้กระทำากรรมด้วยกาย วาจา ใจอย่างนี้แล กรรมเวรมันจึงนำาทุกข์มาตอบสนอง 

ให้แก่เราเอง ถ้าหากว่าเรามาเข้าใจเช่นนี้ เป็นเพราะเหตุว่าเรากระทำากรรมชั่วนี้แหละ  
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เราจึงได้รับแต่ความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นผล เราทุกคนก็มาละเว้นจากการกระทำา 

กรรมเช่นนั้นเสีย ไม่กระทำาต่อไปอีก 

หากเรากระทำากรรมอันใดด้วยกาย วาจา ใจของเราแล้ว นำาแต่ความสุขความ

เจริญมาให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นทั้งหลายแลสัตว์อื่นด้วยนั้น เราทุกๆ คนก็ควรพากัน

พยายามขวนขวายหมั่นกระทำาแต่กรรมนั้นให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเอง และบุคคลอื่นและ 

สัตว์อื่นให้มากขึ้นไปอีก ผลที่จะได้รับนั้นก็คือ จะได้รับแต่ความสุขความเจริญมาสู่ปวงชน

ทั้งโลก

เหตุฉะนั้น จึงสมกับที่นักปราชญ์กล่าวเรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนทุกคนโดยแท้ 

ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นผู้มีโชคดี พร้อมทั้งมีพระพุทธเจ้าได้มาอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้ 

และได้ทรงเทศนาธรรมะคำาสั่งสอนไว้ให้พวกเราได้ยินได้ฟังอีก ทรงเทศนาแนะแนวทาง

ให้พวกเรามารู้ดี รู้ชั่ว รู้บุญ รู้บาป รู้คุณ รู้โทษ รู้ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ แล้ว 

พวกเราท่านทั้งหลาย ก็ได้พากันเลือกกระทำาแต่กรรมดีและสิ่งที่มีสารประโยชน์เท่านั้น 

ชีวิตที่มีคุณค่า เราทุกคนเกิดมาร่วมโลกอยู่ด้วยกันนี้ ทุกๆ คนต้องพิจารณาดูดีๆ ว่าเรา

ต้องการอยู่ด้วยกันมีความสุขหรือหากว่าเราต้องการมีความทุกข์กันแน่ ตั้งปัญหาข้อนี้ 

ถามตนเองดูซิ แล้วก็พิจารณาไตร่ตรองให้ดีๆ ให้ถี่ถ้วนที่ใจของเราทุกๆ คน เพราะ

พระพุทธเจ้าได้เทศนาสั่งสอนแก่พุทธบริษัททั้งหลายเอาไว้นั้น ท่านสอนใคร ท่านสอน 

ชี้ลงตรงที่ไหน ท่านสั่งสอนให้พวกเราพากันปฏิบัติอย่างไรในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว

เช่นนี้ ขอให้พวกเราทุกๆ คนพิจารณาตรึกตรองดูซิ และพระพุทธเจ้าสั่งสอนให้พวกเรา

เชื่ออะไร ท่านสอนอยากให้พวกเรามีความทุกข์หรือท่านสอนอยากให้พวกเรามีความสุข

กันแน่ นี่เป็นข้อสำาคัญ

ถ้าหากว่าทุกๆ คนยังไม่ศึกษาเล่าเรียนตามหลักคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น  

ให้รู้ ให้เข้าใจ ตามเหตุผลตามความเป็นจริงแล้ว ทุกๆ คนก็คงจะยังมีความกังขาลังเล

สงสัยในคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสเทศนาเอาไว้แน่นอนในข้อนี้ เมื่อหากว่า 
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ทุกคนมีความสงสัยไม่เข้าใจในคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ย่อมไม่เชื่อเหตุเชื่อผล 

ของกรรมที่ตนเองกระทำาลงไปนั้น ก็ยิ่งจะพากันกระทำากรรมที่เป็นบาปมากขึ้นและจะ 

ทำาไปตามอำานาจความพอใจของตนเอง โดยไม่ฟังเสียงของบุคคลผู้ใดทั้งนั้น คนเราใน

ปัจจุบันนี้ชอบจะมีความเห็นเช่นนี้ มากเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวในปัจจุบันนี้ เช่น จะยก 

ตัวอย่างให้เห็นว่าตามที่ผู้เขียนได้พบมาแล้วเป็นส่วนมาก ที่บุคคลหัวสมัยใหม่ที่ได้มา 

พบปะกับผู้เขียนธรรมะ มาสนทนากันหลายรายทีเดียว บางบุคคลนั้นพูดว่า คนเราเกิด

มาแล้วก็ชาติเดียวเท่านี้แหละ เมื่อตายไปแล้วก็สูญไปเลย ไม่มีใครมาเกิดอีกหรอก เช่น

เราเคยเห็นมาแล้ว พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่าตาทวดของเรา เมื่อท่านตายไปแล้ว ไม่เห็นว่า 

ท่านมาบอกเราว่าอยู่ที่นั่นที่นี่ หรือมาเกิดเป็นคนนั้นคนนี้ เห็นแต่เมื่อเขาทั้งหลายเหล่านั้น

ตายไปแล้ว ก็หายเงียบไปเลย ไม่เห็นท่านมาบอกเรา นี่เป็นความเห็นของคนส่วนใหญ่ 

ในปัจจุบันนี้ พูดกันมากทีเดียว ถ้าหากว่าบุคคลใดได้มีความคิดเห็นเกิดขึ้นแก่ตนเอง 

แล้วเช่นนี้ว่าตนเองมีความเห็นที่ถูกต้อง ตามเหตุผลยึดมั่นถือมั่นอยู่ในใจของตนแล้ว  

บุคคลนี้เขาก็จะกระทำากรรมต่างๆ ด้วยกาย วาจา หรือทางใจก็ดี เขาคนนี้ก็จะกระทำา

กรรมสิ่งใดด้วยกายของเขา อยากกระทำาอะไรแก่บุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นนั้น เขาก็จะ 

กระทำาตามใจชอบของตนเอง เช่น ทุบตี แทงฟันด้วยดาบ ขว้างระเบิด หรือใช้อาวุธปืน

นานาชนิดยิงเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้ตายไป โดยไม่มีเมตตาต่อใครเลยเพราะ 

เขาจะทำาตามอำานาจความพอใจของเขาคนนี้ แล้วเขาก็จะสบายใจตามความคิดเห็นของ

เขาเอง เขาคิดอีกว่าเมื่อกระทำากรรมต่างๆ เหล่านี้แล้ว หากเมื่อเราตายไปแล้วกรรมที่ 

เรากระทำานั้นมันตามเราไปไม่ได้หรอก เขาว่าอย่างนี้ตามความเห็นของคนทั่วไปทุกวันนี้ 

คนเราจึงเบียดเบียนกันทำาลายฆ่ากันมากขึ้นทุกๆ วัน อีกทางวาจาคำาพูดสนทนาต่อกัน 

ก็เหมือนกัน โต้แย้งกันไม่ฟังเหตุฟังผลกับบุคคลอื่นพูด มีแต่ถกเถียงกันจนแตกแยกขาด

ความสามัคคีกันขึ้นอีก ก็จะหาวิธีทำาลายล้างผลาญกันขึ้นอีกแล้ว เกิดขึ้นเพราะวาจา 

คำาพูดนี่อีกแหละ 
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ถ้าหากเราสรุปเข้ากันแล้วทั้งหมด การที่บุคคลจะกระทำาอะไรทุกอย่าง แม้ทาง

กายก็ตาม ทางวาจาก็ตาม ต้องเกิดขึ้นมาจากความคิดเห็นทางจิตใจเสียก่อน เมื่อได้มี

ความคิดเกิดขึ้นอย่างไรแล้ว ก็จะถูกบังคับให้พูดไปตามความคิดเห็นนั้น และจะบังคับ 

ใช้กายกระทำาไปตามความคิดของใจนั้นเหมือนกัน

เพราะเหตุนั้นแล พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่า คนเราเกิดขึ้นมามีธาตุ ๔ รูปร่างกาย 

ขันธ์ ๕ รวมกันอยู่ รูปร่างกายและมีวิญญาณครองอยู่ด้วยกัน จิตใจที่ครองกายอยู่นี้ซิ 

ที่สำาคัญมาก ถ้าหากว่าทุกคนยังศึกษาไม่เข้าใจทางพระพุทธศาสนาค้นหาความจริงให้ 

รู้แล้ว ก็จะมีความเห็นว่าจิตวิญญาณหรือจิตใจไม่มี แล้วก็จะเห็นว่ามีแต่รูปร่างกายเท่านั้น 

และจะมีความเห็นว่ารูปร่างกายนี้เพียงเป็นแต่อณูอันหนึ่ง หรือเห็นว่าเป็นเพียงธาตุ 

อันหนึ่งเท่านั้น เมื่อมีความคิดเห็นเกิดขึ้นเช่นนี้แล้ว บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้พากัน

กระทำากรรมต่างๆ ตามชอบของตนเองในปัจจุบันนี้ เมื่อทุกคนมีความคิดเห็นเช่นนี้แล้ว 

ก็จึงได้พากันเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยประการต่างๆ แล้วก็เกิด 

ความเดือดร้อนวุ่นวาย มีแต่ความทุกข์ ความโศกเศร้า จะไปมาทางไหน ทางใต้หรือ 

ทางเหนือ ทั้งภายในประเทศหรือไปเมืองนอกก็ตามที แม้ยืน เดิน นั่ง นอน ก็ยังไม่มี 

ความสุข 

เป็นเพราะเหตุอะไร โลกจึงวุ่นวายมีแต่ความทุกข์เช่นนี้หนอ ก็เพราะเหตุว่า 

บุคคลเรามีความเห็นผิด คิดผิด ตั้งใจผิดว่า คนเราเกิดมาแล้วเมื่อตายแล้วก็สูญเปล่า  

ไม่เกิดอีก ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า อุจฺเฉททิฏฐิ เป็นความเห็นผิด เมื่อบุคคลมีความ

เห็นผิดเช่นนี้ก็มีความเห็นว่า กระทำากรรมอันเป็นบาปความชั่วไม่มีผล เมื่อกระทำาแล้ว 

ไม่เห็นว่ามีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นแก่เขาผู้กระทำาอยู่ บางบุคคลพูดเช่นนี้ บางบุคคลก็พูด

ว่ากระทำาบุญทำาทาน รักษาศีลภาวนา ก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นแก่บุคคลที่กระทำา

อยู่ การทำาคุณแก่คนอื่นกลับให้โทษ ไม่มีประโยชน์อีกเหมือนกัน เมื่อพูดย่อๆ แล้วนั้น

บุคคลที่เห็นผิดไปจากทำานองคลองธรรม เชื่อว่าบาปไม่มี บุญไม่มี คุณไม่มี โทษก็ไม่มี 

นรก สวรรค์ พรหมโลก นิพพานก็ไม่มี เมื่อมีความเห็นเช่นนี้แล้ว ก็จะพากันกระทำาบาป
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ความชั่วด้วยกาย วาจา และใจได้ โดยไม่มีความละอายต่อบาปกรรม และไม่เกรงกลัว 

ต่อบาปความชั่วนั้นว่าจะติดตามให้ผลแก่ตนเอง เมื่อตนเองกระทำาบาปความชั่วอยู่ ก็ถือ 

ว่าเป็นการสนุกเพลิดเพลินมีความสุข ตอนที่บาปความชั่วยังไม่ปรากฏผล ก็พากัน 

กระทำาบาปสนุกกันใหญ่ เหมือนกับแมลงวันเห็นถ้วยน้ำาผึ้งก็บินวนไปเวียนมาลงไปจับ 

ถ้วยน้ำาผึ้ง แล้วก็ดื่มกินสนุกสนานเพลิดเพลินจนอิ่ม แล้วเผลอสติตกลงไปในถ้วยน้ำาผึ้ง 

แล้วก็ลอยแหวกว่ายไปมา หาที่ขึ้นไม่ได้ ก็มีแต่ความทุกข์ทรมานอยู่ในถ้วยน้ำาผึ้ง แล้วก็

จมลงไปนอนตายอยู่ในถ้วยน้ำาผึ้ง ฉันใดก็ดี บุคคลที่มีความเห็นผิดพากันหลงกระทำา 

บาปความชั่วนั้น ก็พากันหลงเพลิดเพลิน สนุกสนานรื่นเริงจนลืมตัว เหมือนกับว่าเป็น

เรื่องที่มีความสุขตอนที่บาปความชั่วยังไม่ติดตามให้ผล ต่อเมื่อใดไม่วันใดก็วันหนึ่ง บาป

ความชั่วที่ตนเองได้กระทำากรรมไว้แล้วก็จะให้ได้รับผล คือความทุกข์ทั้งทางกาย ตนเอง

ได้กระทำากรรมอันใดบ้าง เช่น ทุบ ตี แทง ฟัน ยิงกันด้วยอาวุธต่างๆ ฆ่ากันตาย ทำาลาย

ชีวิตกันจนล่วงลับดับไป จำาพวกเหล่านี้ เมื่อกรรมติดตามให้ผลทุกคนก็ต้องได้รับตาม 

กรรมของตนที่ได้กระทำาไว้แล้วแต่อดีตปางก่อน 

ถ้าหากบุคคลใดกระทำากรรมทางวาจา หรือพูดโกหกหลอกลวง และพูดไม่มีคำา

ซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมาต่อกัน กับเพื่อนฝูงหรือบุคคลอื่นๆ ทั่วไปแล้วแต่ชาติอดีต 

ปางก่อน หรือชาติปัจจุบันก็ตาม เมื่อกรรมยังติดตามให้ผลในชาติปัจจุบันไม่ทันก็ตาม  

ในภพชาติต่อไปในอนาคตนั้น กรรมที่ตนเองได้พูดกล่าวนั้น ก็จะนำาติดตามตัวเราไป 

ทุกภพชาติ เมื่อกรรมได้ช่องโอกาสเมื่อไหร่ กรรมก็ย่อมตอบสนองให้ผลทันที ดังพวกเรา

ทุกคนจะพอมองพิจารณาเห็นได้ด้วยตัวเองนี้แหละ บางบุคคลก็บ่นว่า ในชาติปัจจุบันนี้ 

เราไม่ได้โกหกหลอกลวง ฉ้อโกง ไม่ได้กล่าวหาเรื่องราวให้คนอื่นมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล  

และกล่าวคำาหยาบคายเคืองหูนานาต่างๆ อะไรแก่บุคคลอื่นใดเลย แต่ทำาไมบุคคลอื่น 

เขาจึงมาพูดโกหกหลอกลวงเรา และพูดไม่มีคำาซื่อสัตย์เป็นคำาไม่จริง ทั้งหาเรื่องหาราว 

ต่างๆ ใส่เรา ให้เสียเงินเสียทองขึ้นโรงขึ้นศาลอย่างนี้ บุคคลส่วนมากชอบบ่นกันอย่างนี้

มากทีเดียวในปัจจุบัน ตัวผู้เขียนนี้ก็ได้ฟังจนชินหูเสียหนักหนา เรื่องอย่างนี้นี่แหละ  

รู้ไหมว่ากรรมที่ตนเองได้กระทำาเอาไว้ติดตามให้ผล แม้เราทุกคนจะไม่ได้กระทำากรรม 
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เช่นนี้ก็ตามในภพชาติปัจจุบันนี้ แต่ภพชาติอดีตปางก่อนที่ผ่านมาแล้ว แม้เราทุกคนจะ 

ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้น ก็ไม่รู้กี่ร้อยชาติ พันชาติ หมื่นชาติ หรืออเนกชาติเหมือนกัน  

เราทุกๆ คนก็ไม่อาจระลึกชาติหนหลังได้ว่า เรานี้ได้เกิดมาเอารูปร่างกายมนุษย์กี่ชาติแล้ว 

และเราได้สร้างกรรมเวรอะไรไว้บ้าง เราทุกคนก็จำาไม่ได้หมด ก็เพราะเหตุนี้แล เมื่อเรา

ทุกๆ คนได้พากันกระทำากรรมอันเป็นบาปความชั่วเอาไว้แต่ชาติอดีตปางก่อน ติดตาม 

มาทันให้ผล เราทุกคนก็ต้องได้รับทุกข์ความเดือดร้อนตามกรรมต่างๆ ที่ตนเองได้กระทำา

เอาไว้ให้ผล เราทุกคนก็ต้องยอมรับทนทุกข์ทรมานต่อสู้กรรมซิ เพราะเรากระทำากรรม

อย่างนี้ไว้แล้วกับบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นเอาไว้เช่นนี้ เราจะหลบหนีไปไหนก็ไม่พ้นหรอก 

เรื่องของกรรม ถ้าหากพวกเรายังเกิดมีรูปร่างกายอยู่ ก็ต้องได้รับผลของกรรมที่ตนเอง

กระทำาเอาไว้เป็นแน่ 

กต็รงกบัคำาสอนของพระพทุธองคต์รสัไวว้า่ กรรมเปน็ของๆ ตน กรรมเปน็ผูต้ดิตาม 

กรรมเป็นผู้ให้ผล กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลาย บุคคลใดกระทํากรรมอันใดไว้  

จะเป็นการกระทํากรรมดีหรือกรรมชั่ว ด้วยกาย วาจา หรือใจก็ตาม บุคคลนั้นก็ต้องเป็น

ผู้ได้รับผลของกรรมที่ตนเองกระทําไว้ นี้เป็นคำาสอนของพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ เป็น 

หลักเกณฑ์ว่าให้เชื่อผลของการกระทำา คำาว่ากรรมเป็นภาษาเรียกทางพระพุทธศาสนา 

เมื่อเราแปลคำาว่ากรรมนี้เป็นภาษาไทยเรานั้น เรียกกันว่า กิริยา การกระทำา แต่ก็ยัง 

เป็นคำากลางๆ อยู่ เมื่อเราเอาคำามาเพิ่มเข้าข้างหน้าอีก เช่น อกุศลกรรม แปลว่า  

กรรมชั่ว กรรมอันเป็นบาป หรือว่ากรรมดำาก็ได้ กุศลกรรม แปลว่า กรรมที่ดี กรรม 

เป็นบุญกุศล หรือเรียกว่ากรรมขาวสะอาด แล้วแต่ภาษานิยมสมมุติ

ถ้าหากบุคคลใดยังไม่เชื่อเหตุผลของกรรม ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วนั้นว่า ตนเอง

กระทำากรรมเหล่านี้แล้ว กรรมนั้นก็ไม่ติดตามให้ผลแก่ตัวเองผู้กระทำาอยู่ บุคคลนั้นยัง 

ไม่ใช่พุทธบริษัท แม้ญาติพี่น้อง พ่อแม่ในวงศ์ตระกูล จะนับถือพุทธศาสนาก็ตามที  

เพราะเหตุว่าบุคคลนั้นยังไม่เข้าใจเหตุผลหลักของพระพุทธศาสนา จึงไม่นับเข้าเป็น

พุทธศาสนิกชนในพระพุทธศาสนา
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ฉะนั้น จะให้ข้อคิดพิจารณาดูดีๆ ให้ถี่ถ้วนเสียก่อน เช่น ยกตัวอย่างการกระทำา 

กรรมชั่ว เมื่อบุคคลใดเป็นโจรขโมยไปลักเอาสิ่งของต่างๆ ของบุคคลอื่นเข้าแล้ว กระทำา

ผิดกฎหมายบ้านเมืองเช่นนี้ เมื่อเจ้าของทรัพย์รู้เข้า เขาก็ไปรายงานเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

ตามหาจับตัวคนที่เป็นขโมยสิ่งของนั้นมาดำาเนินคดี ตำารวจเขาไม่ตามจับบุคคลอื่นหรอก 

เพราะว่าบุคคลอื่นเขาไม่มีความผิดอะไร เขาไม่ได้ขโมยสิ่งของบุคคลผู้ใด เจ้าหน้าที่ 

ตำารวจจึงไม่เกี่ยวข้อง เหตุฉะนั้น เจ้าหน้าที่ตำารวจก็จึงไปตามจับตัวบุคคลที่เป็นขโมย 

เอาสิ่งของบุคคลอื่นนี่ซิ ก็เพราะตัวเราเองเป็นโจรขโมย เป็นผู้กระทำาความผิดกฎหมาย 

ตำารวจจึงติดตามจับตัวเราไปดำาเนินคดีตามเรื่องที่ตนเองได้กระทำาไว้ ถ้าหากว่าเรา 

กระทำาความผิดหนักมาก ก็ลงโทษหนักตามเหตุผลที่เราได้กระทำาไว้ นี่เรามาคิดดูดีๆ  

ทุกคนซิ จะพอพิจารณาเห็นได้บ้างไหมว่า บุคคลใดเป็นผู้กระทำากรรมลงไปแล้ว บุคคลนั้น

ต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมที่ตนเองกระทำาไว้นี้

อีกอย่างหนึ่ง จะยกตัวอย่างของบุคคลกระทำากรรมชั่วอยู่ในปัจจุบันนี้พอให้นำา 

ไปคิดดูอีก เช่น บุคคลบางคนเป็นคนชอบมักง่าย มีร่างกายตนตัวแล้ว ก็มีแต่ความ

เกียจคร้านไม่กระทำากิจการงานหาเลี้ยงชีพของตนเองโดยชอบธรรม กลางวันมีแต่ชอบ

นอนซบเซา ไม่ทำากิจการงานอะไร ส่วนกลางคืนนั้น ก็ชักชวนเพื่อนฝูงออกหาเที่ยว  

พากันฉกชิงวิ่งราว ปล้นจี้ ทุบตี ฆ่าเจ้าเอาสิ่งของบุคคลอื่นตามถนนหนทาง หรือตาม 

บ้านช่องห้องแถว โรงแรมซอยน้อยซอยใหญ่ ไปพบปะบุคคลอยู่ที่ไหน เห็นท่าจะเอาได้ 

ก็เข้าปล้นจี้เอาเงินทองทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นทันที ถ้าเจ้าของทรัพย์ไม่ให้ก็ทุบตีด้วย

ไม้ฆ้อน หรือของแข็งที่มีคม ทิ่มแทงเจ้าของทรัพย์ให้เจ็บปวดบ้าง บางรายก็ใช้อาวุธปืน

ยิงเจ้าของทรัพย์ตายไปก็มีมาก ให้พวกเราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ พวกกระทำากรรมชั่วนี้

ก็มีมากมายอยู่ตามบ้านเล็กเมืองใหญ่ เมื่อเขาได้พากันกระทำากรรมชั่วเช่นนี้แล้ว ต่อมา

เมื่อญาติพี่น้องเจ้าของทรัพย์และเจ้าหน้าที่ตำารวจรู้เรื่องเข้า ก็พากันติดตามหาล่าจับตัว 

ตอนนี้ซิ อ้ายเจ้านักปล้นจี้นี้ก็หาที่หลบหนีตำารวจหัวซุก ซ่อนอยู่ที่ใดก็อยู่ไม่เป็นสุข มีแต่

ความทุกข์ความเดือดร้อน นั่งนอนอยู่ที่ไหนก็จะนอนไม่หลับ กลัวแต่ตำารวจจะมาจับเอา



122   ปั ญ ญ า ป ที ป ธ ร ร ม   เ ล่ ม  ๑

ไปลงโทษ ตอนนี้แหละ ท่านทั้งหลายมีความเห็นกันว่าอย่างไร การกระทำากรรมชั่วใน

ปัจจุบันนี้ ผลที่จะได้รับนั้นคืออะไร ถ้าเจ้าหน้าที่ตำารวจจับตัวได้ ก็นำาตัวเข้าไปฝากไว้ใน

ห้องขัง คุกตะราง เรือนจำา ก็นำาทุกข์มาให้แก่ตนเองอยู่ในปัจจุบันนี้ ไม่มีใครคนอื่นเขา

หรอกจะเป็นผู้รับกรรมแทนตัวเรา ถึงจะเป็นพ่อแม่ของเราก็ตามเถอะ แม้ท่านทั้งสองนั้น

จะมีความรักเรามากเพียงใด ท่านไม่ได้กระทำาความผิด ท่านก็ไม่รับโทษเข้าห้องขัง คุก

ตะราง เรือนจำาแทนเราหรอก แม้ใครๆ คนอื่นก็เหมือนกัน ก็ไม่มีใครไปรับเอาความผิด

เข้าห้องขังแทนเราเลย เป็นเพราะเหตุไรบุคคลอื่นเขาจึงไม่รับกรรมแทนเราเล่า ก็เพราะ

คนอื่นเขาไม่ได้เป็นโจรขโมยฉกชิงวิ่งราวฆ่าเจ้าเอาของนั้นซิ ตัวเราเองเป็นโจรขโมยปล้น

จี้ ฆ่าเจ้าเอาของคนอื่น กระทำาความผิด ตนเองก็ต้องยอมรับกรรมที่ตนเองกระทำาเอาไว้ 

จึงได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจจับตัวเราไปเข้าห้องขัง คุกตะราง เรือนจำา ผูกโซ่ตรวนมัดเอาไว้ 

ให้นั่งทุกข์นอนทุกข์อยู่ในเรือนจำานั้น นี่พวกท่านทั้งหลายได้เคยเห็นไหม นี้พอคิดนึกดู 

เห็นได้ไหมว่า กรรมเป็นของของตน บุคคลใดกระทำากรรมอันใดไว้ บุคคลนั้นก็ต้องเป็น 

ผู้ได้รับผลของกรรมนั้น กรรมจึงเป็นของของตนเช่นนี้ ทุกๆ คนก็คงจะพอเข้าใจบ้างนะ  

ดังได้ยกตัวอย่างกรรมให้ผลในปัจจุบัน  

พูดถึงเรื่องบุคคลทั้งหลายพากันมีความเห็นผิด หลงกระทำาแต่กรรมชั่ว กรรมที่

เป็นบาปต่างๆ อยู่ในปัจจุบันนี้ ว่าเมื่อกระทำากรรมใดลงไปแล้ว ก็ไม่เห็นว่ากรรมชั่วนั้น

ตอบสนองให้ผลแก่บุคคลที่เขากระทำากรรมอะไรในปัจจุบันนั้นอยู่ ดูบางคนเขาเป็น 

คนฆ่าสัตว์ เอาเนื้อสัตว์ขาย เอาเงินไปจ่าย ก็ไม่เห็นเขาฉิบหายตายไปอะไร มีแต่เขา 

ร่ำารวยมีเงินมากนี่อย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่ง บางบุคคลในปัจจุบันนี้ เป็นคนที่ฉ้อโกง  

เอาทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของบุคคลอื่นมาเป็นของตนอยู่บ่อยๆ แล้วก็ยิ่งร่ำารวยมั่งมี 

เงินทองมากมาย ไม่เห็นเขาทุกข์จนอะไรเลย เขาโกงกินเท่าไร เขาก็ยิ่งร่ำารวยมั่งมีมาก

เท่านั้น นี่พวกเราท่านทั้งหลายพูดกันบ่อยๆ มากทีเดียว มีความเห็นเช่นนี้คนเราเป็น 

ส่วนมากในปัจจุบันนี้
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มาบัดนี้ จะให้ความคิดแก่บุคคลชนิดนี้ นำาไปคิดดูดีๆ ให้ถี่ถ้วนเสียก่อนว่า บุคคล

ชอบโกงกินทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมากๆ ขึ้นทุกทีเช่นนี้ โดยไม่เว้นว่าของคนอื่นใด 

ก็ตาม จะเป็นของญาติพี่น้อง วงศ์ตระกูลของตนเองก็ตาม ไม่เลือกหน้าใคร ถ้าโกงกินได้

ก็เอาหมดทั้งนั้น เมื่อโกงเขากินเอามากๆ ขึ้นเช่นนี้ เอา..บัดนี้ มาพูดถึงเรื่องกรรมจะ 

เริ่มให้ผลแก่บุคคลนี้ ทีแรกก็โกงเขากินมีเงินมากก็สบายใจ เขาหาเงินได้ในทางที่ไม่ 

ชอบธรรม เป็นกรรมที่มีโทษแต่เขาก็ไม่รู้ตัว ต่อมากรรมชั่วจะเริ่มให้ผลแก่เขานะคนนั้น 

คิดดูอีกทีเมื่อเราโกงบุคคลอื่น คนอื่นที่ถูกโกงนั้นก็ชักจะไม่พอใจและมีความโกรธแก่เรา 

เดี๋ยวก็เกิดมีเรื่องราวขึ้นโรงขึ้นศาล เป็นปากเป็นเสียง เป็นเรื่องคดีความเกิดขึ้นแล้ว สู้

ความกัน มีความทุกข์เกิดขึ้นให้เห็นบ้างแล้ว ต่อมาก็สู้ความกันไปอีกก็ไม่เสร็จซักที ก็ 

ยิ่งมีความคิดหงุดหงิดมากขึ้นทวีคูณ บัดนี้ ก็ยิ่งมีความโกรธแค้นกันไปใหญ่ทั้งสองฝ่าย  

โต้เถียงกันบนศาลไม่ลงรอยกัน เข้าขั้นอันตรายจะเกิดขึ้นมาให้เห็นในปัจจุบัน กรรมชั่ว

กำาลังแสดงออกฤทธิ์เดชมาแล้ว ต่อมาก็ออกฤทธิ์จริงๆ 

บัดนี้ ทุกคนก็มีความคิดผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันเกิดขึ้นแล้วอยู่ภายในใจ  

ทั้งสองฝ่ายคิดจะหมายทำาลายชีวิตซึ่งกันและกัน เอาแล้ว..กรรมติดตามให้ผลเสียแล้ว 

บัดนี้ จะไปไหนมาไหน อ้ายเจ้าคนขี้โกงนี้ต้องคอยระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลา ต้องมี

คนคอยดูแลรักษาตัวเอง บางคนนั้นก็ยังหามือปืนคุ้มกันตนเองไปด้วยก็มี จะไปทางไหน

ก็กลัว นอนอยู่บ้านก็กลัว ไม่เป็นอันอยู่อันกินเสียแล้ว ดีไม่ดีนอนอยู่บ้านของตนเอง 

ก็นอนไม่หลับ เพราะกลัวพวกเขาเหล่านั้นหรือคนอื่นเขาจะมาฆ่าตนเองอยู่ตลอดเวลา  

มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่ตนเอง 

คิดดูซิ คนชอบโกงเอาทรัพย์สมบัติเงินทองของบุคคลอื่นเป็นอย่างไรบ้าง พิจารณา

ดูให้ดีๆ มีความทุกข์ไหม มีความเดือดร้อนไหม บุคคลที่กระทำากรรมชั่ว กรรมให้ผล 

ในปัจจุบันไหม ให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดดูดีๆ อีกที มีความทุกข์หรือเปล่า ใครจะ 

ตอบว่าอย่างไร ถ้าใครรู้จริงนั้น ก็คงจะตอบเป็นเสียงเดียวกันเป็นแน่ แหม..มีความทุกข์
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จริงๆ นะ บางทีก็หาหลบตัว ไปไหนมาไหนระมัดระวังตัวอยู่ตลอด แต่ก็ยังหนีกรรม 

ไปไหนไม่พ้น ก็ยังโดนคนอื่นเขายิงด้วยปืน หรือถูกเขาขว้างปาระเบิดเข้าใส่ เอาให้ตายไป

จนได้จริงๆ ก็มีบางราย เพราะอะไรคนเราจึงตายอย่างนี้ ก็เพราะเหตุเขากระทำากรรมชั่ว

ให้ผลในปัจจุบัน ในข้อนี้พวกเราท่านทั้งหลาย พอเคยได้ยินได้ฟังได้เห็นมาบ้างไหม เรื่อง

อย่างนี้ว่า เขาฆ่านายทุนใหญ่ หรือคนขี้โกงตายอยู่ที่เมืองนั้นเมืองนี้บ่อยๆ ทุกคนก็คง 

พอตอบได้ว่าเคยได้ยิน อาเสี่ยนั้น เศรษฐีนี้ นายห้างนั้นได้ถูกมือปืนสังหารยิง หรือ 

มือระเบิดฆ่าตายเสียแล้วนี่แน่ะ แหม..แม้ระวังตัวอยู่ก็ยังไม่พ้นอันตราย ก็ถูกเขาตาม 

ฆ่าตายจากสมบัติเงินทองที่โกงเขามาว่าเป็นของตนนั้น ไปเปล่าๆ ไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติ

เงินทองที่ตนเองโกงได้มานั้นไปด้วยแม้สตางค์เดียว ก็ตายเปล่าประโยชน์ไปเสียจริงๆ หนอ 

อนิจจา..กรรมนี้ช่างให้ผลในปัจจุบันจริงๆ แต่บางบุคคลก็ยังไม่เชื่อ พูดกันว่าการกระทำา

กรรมไม่ให้ผลในปัจจุบันชาตินี้ การที่เล่าอธิบายให้ฟังผ่านมานั้น ขอย้ำาอีกทีว่า กรรมที่

พวกเรากระทำากันอยู่นั้น กรรมให้ผลในชาติปัจจุบันนี้ หรือกรรมให้ผลในภพชาติหน้า 

ทุกสิ่งทุกอย่างกรรมที่พวกเรากระทำาอยู่ในปัจจุบันนี้ บางทีกรรมก็ตามให้ผลในชาติปัจจุบัน

ดังกล่าวมานี้ แต่บางทีกรรมก็ติดตามให้ผลในชาติอนาคต คือภพชาติหน้าเป็นแน่  

แล้วแต่โอกาสจะอำานวย หากมีช่องว่างเมื่อไหร่กรรมก็จะให้ผลเมื่อนั้น 

ที่พวกท่านทั้งหลายได้พากันกระทำากรรมอยู่ทุกวันนี้ ถ้าเปรียบเทียบให้ฟังว่า  

ยกตัวอย่างกรรมติดตามให้ผลนั้น เหมือนกับหมาไล่เนื้อ เมื่อกำาลังวิ่งไล่ติดตามเนื้ออยู่  

ยังวิ่งไม่ทันเนื้อเมื่อไหร่ หมานั้นก็ยังกัดเนื้อไม่ได้เมื่อนั้น ฉันใดก็ดี กรรมที่บุคคลกระทำา 

แล้ว เมื่อยังไม่ให้ผลตอบสนองก็ฉันนั้นเหมือนกัน ต่อเมื่อใดหมาวิ่งไล่ติดตามเนื้อทัน 

เมื่อไหร่ หมานั้นก็กัดเนื้อเมื่อนั้นทันที ฉันใดก็ดี กรรมที่พวกท่านทั้งหลายได้พากันกระทำา

อยู่ในภพชาติอดีตก็ตาม หรือในภพชาติปัจจุบันชาตินี้ก็ตาม ต่อเมื่อใดกรรมได้มีโอกาส 

ก็จะให้ผลในเมื่อนั้นเหมือนกัน เราทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ในเรื่องของกรรมนี้  

ก็เรียกว่า ยกตัวอย่างการกระทำากรรมชั่วอีกอย่างหนึ่งมาให้ฟังพอได้นำาไปคิดดูเท่านั้น 
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การกระทำากรรมชั่วอีกอย่าง เช่น บุคคลชอบกินสุรายาเมา สูบกัญชา สูบฝิ่น  

แคป เฮโรอีน ผงขาวในจำาพวกยาเสพติดให้โทษทั้งหลายเหล่านี้ อยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้  

ทีแรกนั้นก็คนกินเหล้าเมาสุราว่า กินนิดกินหน่อยพอเป็นยาให้กินข้าวอร่อย ช่วย 

ย่อยอาหารให้ทำาการงานได้ดีคล่องแคล่ว ทั้งเป็นยาแก้โรคปวดเมื่อยตามร่างกายหายดี 

พูดกันอย่างนั้นเสมอมา สูบกัญชา ฝิ่น แคป เฮโรอีน ผงขาวจำาพวกเหล่านี้ บุคคล 

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็พากันกินกันสูบสนุกสนานเพลินกันไปเลย ทีแรกบางบุคคลก็อยาก

ทดลองดูบ้างว่ารสชาติเป็นอย่างไร เอาเข้าๆ ก็กินมากขึ้น สูบมากขึ้นทวีคูณไปทุกๆ วัน 

ต่อมาก็ติดเหล้าเมามากขึ้นทุกที ก็วิ่งเต้นทำาการงานหาเงินมาซื้อกินซื้อสูบ เมื่อหมดเงิน

หาที่ไหนไม่ได้ มีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในบ้านก็เก็บไปขาย หรือจำานำาเอาเงินมาซื้อกิน 

ซื้อสูบ เอาหนักเข้าสิ่งของในบ้านก็หมดเกลี้ยง ก็ขายนาขายสวนขายบ้านที่อยู่อาศัย 

ของตน เอาสตางค์ไปซื้อกินซื้อสูบ เมื่อหมดทรัพย์สมบัติของตนเองแล้ว ก็เป็นโจรขโมย 

ลักเล็กขโมยน้อย งัดแงะลักขโมยสิ่งของบุคคลอื่นเพื่อหาเงินมาซื้อกินซื้อสูบ ต่อมาหนัก

เข้าเอาจริงๆ ก็ปล้นจี้ฉกชิงวิ่งราวแย่งกระเป๋าถือ แย่งเอารถเรือของบุคคลอื่น แสวงหา

เงินทางมิจฉาชีพผิดกฎหมายทางบ้านเมืองเกิดขึ้น เพราะหาเงินที่ไหนก็ไม่ได้มาซื้อกิน 

ซื้อสูบ เมื่อกระทำากรรมเช่นนี้เป็นกรรมชั่วที่ไม่ดี เจ้าหน้าที่ตำารวจก็ติดตามหาจับตัวได้ 

เอาไปคุมขังไว้ในคุก ตะราง เรือนจำา ก็อด ไม่ได้กินได้สูบแล้วตอนนี้ ก็อดไปทุกๆ วัน  

ซูบผอมลงทุกที 
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เอาละตอนนี้ แต่ก่อนคนกินเหล้าเมาสุรา สูบกัญชา ยาฝิ่น แคป เฮโรอีน ผงขาว 

ว่ามันสนุกดีเพลิดเพลินมาก จนลืมตัวของตนเอง ต่อมาบัดนี้ เหล้า สุรา กัญชา ยาฝิ่น 

แคป เฮโรอีน ผงขาวชักจะกลับมากินคนเสียแล้ว มีทรัพย์สิ่งของต่างๆ ทั้งหลายก็ขาย

หมดทุกอย่าง ตนเองก็หากินมิจฉาชีพ ถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจจับตัวได้นำาเอาไปคุมขังไว้ใน

เรือนจำา ก็เลยไม่ได้กินได้สูบ ก็เลยอดไปทุกๆ วัน ไม่ได้กินได้สูบ ซูบผอมลงทุกที ในที่สุด 

เหล้า สุรา กัญชา ยาฝิ่น แคป เฮโรอีน ผงขาวก็เลยกินคนให้ถ่ายเป็นเลือดลงแดง 

ตายไปในที่สุดอยู่ในปัจจุบันนี้ ข้อนี้พวกท่านทั้งหลายมีความเห็นว่าอย่างไร การกระทำา 

กรรมชั่วในปัจจุบัน ผลของกรรมชั่วติดตามตอบสนองให้ผลในปัจจุบันไหม ให้พวกเรา 

เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้แล้ว 

การกระทำากรรมชั่วให้ผลในชาติปัจจุบันอีกอย่างหนึ่ง เช่น บุคคลบางคนชอบ 

เป็นนายพราน หาล่ายิงสัตว์ต่างๆ มีอีเก้ง กวาง หมู ละมั่ง เป็นต้น เป็นคนชอบไปดัก 

ยิงเนื้อ ตอนกลางวัน ตอนเช้าตรู่ ตอนกลางคืนบ้าง กลางคืนก็ถือเอาอาวุธปืนไปนั่งดัก 

อยู่ตามต้นไม้ที่มีผลที่สัตว์เหล่านั้นชอบกินในเวลากลางคืน เมื่อนายพรานนั่งดักอยู่ หมู่

เนื้อจำาพวกนี้ก็พากันมาเที่ยวหากินผลไม้ตามเคย นายพรานเห็นเนื้อตัวไหนก่อนก็ใช้ปืน

ยิงเนื้อตัวนั้นทันที เมื่อเนื้อถูกกระสุนปืนก็ตาย นายพรานก็ปาดชำาแหละเอาเนื้อมาขาย

บ้าง กินเองบ้างเป็นประจำา จนหมู่เนื้อทั้งหลายที่มีอยู่ในป่า ใกล้ก็ดี ไกลก็ดี นายพราน

คนนี้ก็ยังไปค้นหาล่าดักยิงเนื้ออยู่ในป่าดงพงไพรในภูเขาบ้าง นายพรานคนนี้ก็กระทำา 

กรรมนี้อยู่ในปัจจุบันมาช้านาน จนเหล่าหมู่เนื้อดังกล่าวมานั้นกลัวนายพราน ก็พากัน 

แตกตื่นหนีตาย ไปหาป่าที่แห่งอื่นอยู่อาศัย จนหมู่เนื้อไม่มีจะล่ายิงต่อไปอีก นายพราน

คนนั้นก็อยู่กับลูกเมียหากินอย่างอื่นต่อไป จนมีอายุได้ ๕๐ - ๖๐ ปีบ้างเป็นประมาณ   

นายพรานคนนี้ก็ล้มเจ็บป่วยไข้ อาการเจ็บป่วยของเขานั้น บางวันก็มีทุกขเวทนามาก  

ร้องครวญครางเหมือนกับเสียงกวาง เสียงอีเก้ง เสียงหมู เสียงละมั่งบ้าง อาการร้อง 

ครวญครางของนายพรานเวลาเจ็บป่วย แสดงให้คนอื่นเห็นเป็นเช่นนี้ 
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เมื่อนายพรานเจ็บป่วยมากขึ้นทุกที ก็ยิ่งมีอาการร้องครวญครางมากขึ้น โดยไม่ 

รู้สึกตัวตนเองเลยว่าตนเองร้องมีเสียงดังเป็นเสียงอะไร ร้องไปๆ จนในที่สุดนายพราน 

คนนั้นก็ตายไปในท่ามกลางต่อหน้าหมู่คณาญาติทั้งหลายที่มาเฝ้าดูแล เมื่อหมู่ญาติ 

ทั้งหลายเหล่านั้นได้เห็นอาการของนายพรานเป็นเช่นนั้น ก็พากันสนทนาไปต่างๆ นานา 

ว่า คนที่เขาตายนี้ แต่ก่อนเขาเป็นนายพรานล่าเนื้อ ยิงฆ่าสัตว์ต่างๆ จำาพวกอีเก้ง กวาง 

หมู ละมั่ง เหล่านี้เอง กรรมที่เขากระทำาจึงติดตามมาให้ผลแก่เขาในชาติปัจจุบันนี้ จึง

ทรมานให้เขาร้องครวญครางคล้ายๆ กับเสียงหมู่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น เป็นด้วยแรง 

อำานาจของกรรมที่เขากระทำาไว้ให้ผลอีกอย่างหนึ่งในปัจจุบัน บั้นปลายแห่งชีวิตในการ 

กระทำากรรมชั่วของนายพราน  

บุคคลบางคนนั้นก็ชอบฆ่าโค (วัว) กระบือ (ควาย) ม้า ลา เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณแก่

คนเรามาก เช่น ใช้ลากเกวียน รถ ล้อ บรรทุกสิ่งของต่างๆ และให้คนเราขี่หลังนั่งไปมา 

สบาย ใช้ลากคันไถนา พรวนดินปลูกข้าวพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ ใช้สะดวกในแรงงาน

ของสัตว์เหล่านี้ เมื่อบุคคลทั้งหลายฆ่าสัตว์ที่มีบุญคุณแก่ตนเอง โดยไม่มีความเมตตา 

ปรานีสงสารสัตว์เหล่านี้อยู่บ่อยๆ เป็นเนืองนิตย์ เมื่อบุคคลเหล่านี้อยู่ต่อมา เขาก็ 

ล้มเจ็บป่วยลง มีทุกขเวทนา ก็มีอาการร้องครวญครางมีเสียงดังเหมือนๆ กับเสียงโค 

กระบือ ม้า ลาร้องนี้แหละ ให้บุคคลอื่นได้ฟัง หากเมื่อมีความเจ็บป่วยมากขึ้น ก็ทนต่อ

ทุกขเวทนาไม่ไหว บัดนี้ ก็ยิ่งแสดงอาการเสียงร้องอย่างนั้นมากขึ้นทุกวัน ในที่สุดเขา 

ก็ร้องครวญครางอย่างนั้นไปจนหมดลมหายใจ ก็ตายไปให้หมู่คณาญาติทั้งหลายเห็น 

ต่อหน้า เด่นชัดกันทุกคนที่มาเยี่ยม ฉะนั้น เมื่อบุคคลใดชอบฆ่าสัตว์เหล่านี้อยู่ในชาติ

ปัจจุบันภพนี้ กรรมที่ตนเองได้กระทำานั้น ก็ติดตามให้ผลในชาติปัจจุบัน เหตุนั้นพวกเรา

ทุกคนจะคิดเห็นว่าอย่างไร กรรมให้ผลแก่บุคคลกระทำาหรือไม่ ส่วนผู้เขียนได้เคยพบ 

เห็นมาด้วยตนเองแล้ว 
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ส่วนอีกกรรมหนึ่ง บุคคลบางคนนั้นชอบมักง่ายถ่ายอุจจาระลงตามถนนหนทาง 

ที่บุคคลทั้งหลายเดินไปมา และบางคนก็ชอบตัดต้นไม้เครือเถาวัลย์ที่มีหนามเอามา 

ปิดถนนหนทางไว้ไม่ให้คนเดินไปมาสะดวก เมื่อบุคคลใดชอบกระทำาเหล่านี้บ่อยๆ ใน 

ชาติปัจจุบันนี้ เมื่อบุคคลเหล่านั้นเจ็บป่วยขึ้น ก็จะมีอาการปวดท้อง ร้องครวญคราง  

คลาน หันก้นไปทางทิศไหนก็จะถ่ายอุจจาระเรี่ยราดไปทางนั้น กระทำาให้ผู้ดูแลปฏิบัติ

ลำาบากน่ารังเกียจมาก ส่วนบุคคลหนึ่งนั้นชอบตัดเอาหนามมาปิดทางคนเดินไปมา เมื่อ

เขาเจ็บป่วยจะมีอาการท้องผูก ถ่ายอุจจาระไม่ค่อยออก มีความลำาบากมาก แน่นอึดอัด

ในท้องในทรวงอก นั่งก็ไม่เป็นสุข นอนก็ไม่อยู่เป็นสุข มีแต่ความทุกขเวทนา ทรมาน 

เพราะกรรมติดตามให้ผล เหมือนกันกับตนเองเอาหนามไปปิดถนนหนทางไม่ให้คนอื่น 

เขาเดินไปมาได้สะดวก คนทั้งหลายก็อึดอัดใจ ไปไม่ได้ เขาก็จะพากันแช่งด่าไปต่างๆ 

เพราะเดินทางไปไม่ได้ กรรมทั้ง ๒ อย่างที่ได้กล่าวมานี้ บุคคลหนึ่งก็จะถ่ายอุจจาระ 

เรี่ยราดที่นอนไปจนตาย บุคคลที่สองก็จะท้องผูกถ่ายอุจจาระไม่ออกทรมานไปจนตาย 

เพราะเหตุที่ตนเองได้กระทำากรรมเอาไว้ในภพชาติปัจจุบันนี้ กรรมที่ตนเองได้พากัน 

กระทำาเอาไว้นั้น ก็ติดตามตอบสนองให้ผลแก่ตนในชาติปัจจุบันนั้นเหมือนกัน 

เหตุนั้น พวกเราท่านทั้งหลาย ควรพากันตรึกตรองพิจารณาให้ดีๆ ลองดูซิว่า 

กรรมที่บุคคลทั้งหลายได้พากันกระทำาอยู่ในชาติปัจจุบันนี้ จะติดตามให้ผลแก่บุคคล 

ผู้กระทำากรรมในภพชาติปัจจุบันหรือไม่ แม้ทุกคนจะกระทำากรรมชั่วก็ตามทีหรือจะเป็น 

การกระทำากรรมดีก็ตามเถอะ กรรมทั้ง ๒ อย่างดังได้อ้างเหตุผลยกมาเล่าให้ท่านทั้งหลาย

ฟังมานั้น ถ้าบุคคลใดจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามที เพราะเป็น 

เพียงให้ผู้ได้อ่านหนังสือนี้นำาไปพิจารณาให้ดีๆ ถี่ถ้วนก็แล้วกัน  

เรื่องการที่พวกท่านทั้งหลาย ได้พากันกระทำาทั้งกรรมชั่ว กรรมอันเป็นบาป  

กรรมเศร้าหมอง เรียกว่ากรรมดำา กรรมไม่สะอาด ที่นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลาย 

ท่านติเตียนว่าเป็นกรรมที่บุคคลทั้งหลายไม่ควรกระทำา แม้จะเป็นการกระทำาทั้งทางกาย 

วาจา และทางใจก็ตาม เพราะกรรมที่ได้กล่าวมานี้เป็นกรรมชั่ว เป็นกรรมที่ไม่ดี เมื่อ 
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บุคคลใดกระทำากรรมนี้แล้วผลที่จะได้รับแก่บุคคลกระทำานั้นก็คือ มีแต่ความทุกข์เป็น 

ผลตอบแทน ทั้งในภพชาติปัจจุบันนี้ แลภพชาติอนาคตสืบต่อไป

ทำาไมพวกเราจึงคิดนึกตรึกตรองมองไม่เห็น ไม่รู้กรรมให้ผลแก่บุคคลที่กระทำา

กรรมนั้นอยู่ในปัจจุบันเล่า พวกท่านทั้งหลาย พอคิดนึกออกและรู้บ้างไหม ที่ได้ให้ 

เหตุผลอธิบายมาข้างบนนี้ 

ถ้าหากว่าบุคคลใด ทั้งหญิงชายยังไม่รู้ไม่เข้าใจตามที่ได้อธิบายมานี้ ก็นับได้ว่า 

เป็นคนหลง คนมืดมนอนธการ เป็นบุคคลตาบอดทางปัญญา หาหนทางแก้ตัวเองไม่ได้ 

เขาก็จะเป็นทาสของกิเลสตัณหาต่อไป และบุคคลนี้เขาก็จะกระทำากรรมชั่ว กรรมที่เป็น

บาปต่อไปอีกนาน จนเขาตายไปในภพชาติหนึ่งๆ ถ้าหากว่าบุคคลนี้ เขาได้กลับเกิดมา

เป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่อีก เขาก็ยิ่งจะเป็นคนเข็ญใจ ก็ยิ่งจะกระทำากรรมชั่วให้มากขึ้น

ทุกที จนจิตใจของเขาตกต่ำาทรามลงไปมากเท่าไร จิตใจเขาก็ยิ่งหยาบ ก็จะกระทำาบาป

ความชั่วโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมอะไรเลย เมื่อเขาบุคคลนี้ได้ล่วงลับดับตายไปแล้ว  

ก็จะไปสู่ทุคติ เป็นที่ไปอยู่ของเขา เช่น ไปตกอบายภูมิทั้ง ๔ คือ เกิดเป็นสัตว์นรก  

เปรต อสุรกาย และไปถือเอากำาเนิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆ บ้าง ตามผลแห่งกรรม

ที่ตนเองได้กระทำาไว้ จะหาโอกาสได้กลับคืนมาถือเอากำาเนิดเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่

อีกนั้น เป็นของที่เกิดได้ยากจริงๆ 

เหตุฉะนั้นแล พวกเราท่านทั้งหลายทั้งหญิงชาย เราควรพากันเกรงกลัวกรรมชั่ว 

กรรมที่เป็นบาปเสียดีกว่า เราทุกคนไม่ควรกระทำากรรมชั่ว กรรมที่เป็นบาป ดังได้กล่าว

มานี้อีกต่อไป 

มาพูดถึงเรื่องการกระทำากรรมดี เมื่อทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ตั้งแต่เรายัง

เป็นเด็กเล็กๆ อยู่ ทุกคนก็ยังไม่รู้หนังสืออะไร เห็นหนังสือก็ยังอ่านไม่ออก เขียนตัว ก  

ตัวเดียวเราก็ยังเขียนไม่ได้ เมื่อเราเติบโตใหญ่ขึ้นมาก็จึงได้พากันศึกษาเล่าเรียนตามครู

อาจารย์สอนให้ ทุกๆ คนจึงได้พากันขยันหมั่นเพียร มีขันติอดทน ไปโรงเรียนด้วยความ
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ทุกข์ยากลำาบากมาตั้งแต่เป็นเด็ก เพราะทุกคนได้พากันกระทำากรรมที่ดี เริ่มต้นก็เข้า 

เรียนอนุบาล ต่อชั้นประถม มัธยมศึกษา วิทยาลัย จนถึงพากันเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

บางคนก็ไปศึกษาถึงเมืองนอกตามหลักสูตรแขนงต่างๆ แต่บางบุคคลก็ศึกษาเล่าเรียน 

สอบได้ตามสติปัญญาความสามารถของตนเองที่จะเรียนเอาได้ 

เหตุฉะนั้น เมื่อทุกคนกำาลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ด้วยความทุกข์ยากลำาบาก นั่งฟัง 

คำาสั่งสอนของครูอาจารย์นั้นก็ดี หรือพากันดูหนังสือท่องจำาอยู่นั้นก็ดี นี้แลเรียกว่า 

ทุกคนกำาลังได้พากันกระทำากรรมดีในปัจจุบัน เมื่อทุกคนเรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้

แล้ว แต่ละคนนั้นก็มีภูมิฐานในด้านสติปัญญาต่างๆ กัน บางคนก็มีปัญญาอ่อน ปัญญา

น้อย บางคนก็มีปัญญาพอปานกลาง บางคนก็มีปัญญาดี เฉลียวฉลาด ว่องไว 

เรื่องการศึกษาเล่าเรียนกันอยู่ในปัจจุบัน ก็มีมากมายหลายแขนงหลายอย่าง  

การศึกษาในแขนงต่างๆ เพื่อประกอบอาชีพก็มีหลายสาขา สาขาแพทยศาสตร์ ศึกษา 

เพื่อทำางานเป็นแพทย์ตรวจโรคภัยไข้เจ็บให้คนป่วย ดูอาการของโรคทั้งหลายที่เกิดขึ้น 

แก่ร่างกายของคนเรา อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ หรือเปิดคลินิกตรวจโรคเอาเองแล้วก็ 

จัดยารักษาตามอาการของโรคชนิดต่างๆ เพื่อให้คนไข้หายจากโรคนั้นๆ ไปได้มีความสุข 

สาขาทันตแพทยศาสตร์ ส่งเสริมป้องกันและรักษาเกี่ยวกับฟัน และอวัยวะใน 

ช่องปากตลอดจนซ่อมเสริมและการสร้างอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับฟัน 

สาขาพยาบาลศาสตร์ พยาบาลทำาการดูแลบำาบัดคนไข้อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ 

ให้ยารักษาโรคแก่คนไข้ตามคำาสั่งของนายแพทย์ และช่วยดูแลให้ความสะดวกแก่คนไข้ 

ที่เขากำาลังมีความทุกขเวทนา บางคนไข้นั้นก็ไร้ญาติขาดมิตร ไม่มีใครเหลียวแลปรนนิบัติ 

พยาบาลก็ให้ความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ ด้วยความเป็นผู้มีเมตตาจิตแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย  

สาขาเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ทางยา เกี่ยวกับการตระเตรียมการควบคุม

มาตรฐาน และการจำาหน่ายสิ่งที่นับว่าเป็นยา
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สาขาวิทยาศาสตร์ เป็นสาขาที่รวมความรู้พื้นฐานในสาขาย่อยต่างๆ จำานวนมาก

ซึ่งจะกล่าวถึงเฉพาะ ๕ สาขาย่อย คือ สาขาวิชาเคมี ซึ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ที่ 

เกี่ยวกับการศึกษารูปแบบต่างๆ ของสสารในจักรวาล ได้แก่ โครงสร้าง คุณสมบัติ  

องค์ประกอบ ปฏิกิริยาและการเปลี่ยนแปลงของสสาร สาขาที่ ๒ ได้แก่ สาขาชีววิทยา 

ซึ่งป็นสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับรูปร่างและโครงสร้างของสิ่งที่มีชีวิตทั่วไป สาขาที่ ๓ 

ได้แก่ สาขาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสสารและ 

พลังงาน อันได้แก่ ความร้อน แสง เสียง กระแสไฟฟ้า สาขาที่ ๔ ได้แก่ สาขาธรณีวิทยา 

ซึ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับชั้นของดินใต้พิภพรวมถึงพื้นดิน 

วิชาย่อยนี้ใช้กันมากในการสำารวจหาแหล่งน้ำามัน สาขาที่ ๕ ได้แก่ สาขาสถิติ ซึ่งเป็น 

สาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการรวบรวม การจัดระเบียบ และการประมวลผลของข้อมูล 

โดยอาศัยหลักฐานและทฤษฎีต่างๆ

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาย่อยๆ จำานวนมาก ดังเช่น วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมป้องกันไฟไหม้ วิศวกรรมเครื่องกล 

และสาขาย่อยอื่นๆ เป็นต้นว่าวิศวกรรมเคมี เมื่อเรียนสาขาย่อยนี้แล้วสามารถออกแบบ

คำานวณโรงงานผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำามันพืชจนถึงโรงกลั่นน้ำามัน  

ดังนั้น ถ้าจะกล่าวถึงข้อแตกต่างระหว่างวิศวกรกับนักวิทยาศาสตร์ อาจจะกล่าวได้ว่า 

นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้สะสมความรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ ส่วนวิศวกรเป็นผู้นำาความรู้ 

ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในสังคม

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ที่เรียนจบทางสาขานี้เรียกว่าสถาปนิก ทำางานใน

ด้านออกแบบตึกรามบ้านช่อง ห้องแถว โรงแรม อพาร์ตเมนต์ในรูปทรงต่างๆ เพื่อให้มี

ความเหมาะสมและสวยงามในสถานที่นั้นๆ พร้อมทำางานในด้านคำานวณวัสดุสิ่งของที่

ก่อสร้างในแต่ละอย่างต่างๆ กันว่า กว้างใหญ่เล็ก หรือยาวสั้นหนาบาง และมีจำานวน 

มากน้อยเท่าไหร่ สิ่งก่อสร้างเหล่านั้นจึงจะสวยงามและทนทานมั่นคงเพื่อความเหมาะสม

แต่ละรายไป
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สาขานิติศาสตร์ เน้นการศึกษาวิชากฎหมายต่างๆ เพื่อนำามาประกอบอาชีพทาง

กฎหมาย เช่น เป็นผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ เป็นต้น

สาขารัฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยการปกครอง การบริหาร การทูต และการเมือง

ระหว่างประเทศ

สาขาเศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยการผลิต การจำาหน่ายจ่ายแจก การบริโภค

ใช้สอยสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับชุมชน ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเกษตร 

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์แรงงานและกำาลังงาน

สาขาพาณิชยศาสตร์ ก็ทำางานในด้านการบริหารการค้าขาย หรือทำาการบัญชี  

คิดเงินอยู่ตามห้างร้าน บริษัท และหน่วยงานต่างๆ ก็ได้

สาขาศึกษาศาสตร์ ศึกษาเพื่อทำางานในด้านเป็นครูอาจารย์สอนเด็กนักเรียน ให้

วิชาความรู้อ่านหนังสือได้ หรือเป็นศึกษานิเทศก์อยู่ตามอำาเภอและจังหวัดตามฐานะ

ตำาแหน่งภูมิความรู้ 

สาขาอักษรศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าภาษาต่างๆ เพื่อนำามาใช้ให้รู้ความหมายในการ

พูดสนทนาในภาษานั้นๆ ของคนเราแต่ละนานาชาติ 

สาขาภูมิศาสตร์ ทำางานในด้านดูภูมิประเทศที่อยู่อาศัย ว่าที่ไหนมีวัตถุอะไร  

กว้างยาวเท่าไหร่ในอาณาเขตนั้นๆ 

สาขาประวัติศาสตร์ ทำางานในด้านค้นคว้าสืบสาวหาเรื่องราวประวัติต่างๆ ใน

ความเป็นมาแต่โบราณกาล ในสมัยอดีตที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งเกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมือง

ของตนเอง และประวัติของบุคคลสำาคัญที่ได้กระทำาความดีไว้ในอดีต เพื่อจดจำาเอาไว้ 

ได้นำาไปสั่งสอนคนรุ่นหลังผู้เกิดมาในอนาคตให้ถือเอาเป็นตัวอย่างที่ดีสืบไป

สาขามนุษยศาสตร์ ทำางานในด้านฝึกอบรมมารยาท และจริตนิสัยของคนเรา 

เป็นมาอย่างไร อยู่กันอย่างไร และดูแลเพื่อให้มีระเบียบเรียบร้อยดี 
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นอกจากสาขาต่างๆ สามารถกล่าวถึงสาขาวิชาชีพเพิ่มเติม เช่น สาขาคหกรรม-

ศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี สาขาศิลปหัตถกรรมศาสตร์ การศึกษาด้านการเสริมสวยและ

การเย็บปักถักร้อย ซึ่งสาขาสุดท้ายนี้เป็นวิชาเกี่ยวกับการประดับตกแต่งร่างกายของ 

คนเราเพื่อให้สวยสดงดงามและน่าดูน่าชมได้ และก็ยังมีวิชาอื่นๆ อีกมากมายอย่าง 

คณานับไม่ถ้วน 

เหตุฉะนั้นแล เมื่อเราทุกคนทั้งหญิงชายที่ได้พากันศึกษาเล่าเรียนมาตั้งแต่เริ่มต้น 

ตามโรงเรียนและในสถาบันต่างๆ ตามหลักสูตรและแขนงนั้นๆ แล้ว ก็ด้วยความพากเพียร

พยายามขยันอดทนศึกษาเล่าเรียนมาจนจบในปัจจุบันนี้ เมื่อต่อมาทุกคนก็พากันสมัคร

สอบเข้าทำากิจการงานหน้าที่แต่ละแขนงต่างๆ ตามที่ตนเองได้ศึกษาเรียนมาแล้วนั้น จึง

ได้บรรจุเข้ารับตำาแหน่งหน้าที่การงานนั้นๆ ต่อมาทุกคนก็ยังพากันขยันหมั่นเพียรไปทำา

กิจการงานหน้าที่ของตนอีก เราจึงจะได้รับเงินรายวันหรือรายเดือนบ้าง มากบ้างน้อยบ้าง 

ตามตำาแหน่งหน้าที่การงานของแต่ละบุคคลที่ได้พากันกระทำาอยู่นั้น ในข้อนี้ ทุกๆ คน

ก็ได้พากันกระทำากิจการงานหน้าที่อยู่ในปัจจุบันใช่ไหม เราพากันทำากรรมที่ดีเป็นการงาน

ที่ชอบธรรมอยู่ในภพชาติปัจจุบันนี้เอง นี่แหละ จึงเรียกว่าพวกเราทุกคนได้พากันกระทำา

กรรมที่ดี

เพราะฉะนั้น ผลที่ได้ตอบสนองก็คือ ทุกๆ คนก็ได้รับเงินรายวันและรายเดือน 

มาใช้จ่ายให้สะดวกสบายนั้นก็อยู่ในปัจจุบันนี้ พวกท่านทั้งหลายทุกๆ คนพอนึกดูและ 

คิดออกเข้าใจบ้างไหมว่า กรรมให้ผลแก่ผู้กระทำาในภพชาติปัจจุบันหรือเปล่า ก็เพราะ 

เหตุว่าทุกคนได้พากันกระทำากรรมดีที่ชอบธรรมนั้นเอง แต่เริ่มต้นมาได้พากันศึกษา 

เล่าเรียนมาจนจบและสอบเข้าทำากิจการงานในหน้าที่ต่างๆ จนได้เงินมาใช้จ่ายเลี้ยงดู

ตนเองและครอบครัวให้อยู่ดีมีความสุข ว่ามาจากเรากระทำากรรมอะไร เราทุกคนจึงมี 

เงินใช้จ่ายสะดวกสบายอยู่ในภพชาติปัจจุบันนี้ ไม่ใช่ผลของการกระทำากรรมดีของตน 

ทุกคนในปัจจุบันชาตินี้หรือ ทุกคนจึงได้รับความสุขอยู่ในปัจจุบันเช่นนี้ อธิบายเรื่องการ 

กระทำากรรมที่ดีอยู่ในภพชาติปัจจุบันนี้ ทุกๆ คนก็พอจะเข้าใจบ้างกระมังว่า เรากระทำา
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กรรมอะไรอยู่ในภพชาติปัจจุบัน ผลที่ได้รับก็มีอยู่ในภพชาติปัจจุบันเหมือนกัน ดังได้ 

กล่าวมาให้ฟังนี้

จะเล่าเรื่องของบุคคลกระทำากรรมที่ดีให้ผลในปัจจุบันให้ฟังอีกบ้าง พอได้นำาไป

คิดดู เช่นยกตัวอย่างว่า คนเราได้พากันกระทำาไร่ไถนาและทำาสวนปลูกต้นไม้ที่มีดอก 

ออกผลต่างๆ หรือถั่วงากล้วยอ้อยเหล่านี้เป็นต้น พร้อมผักพืชพันธุ์ธัญญาหารนานาชนิด  

ที่ควรบริโภคกินเป็นอาหารทั้งหมด และสิ่งอื่นๆ คณานับไม่ถ้วนมีมากมายหลายอย่าง 

เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้พากันขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่ดูแลรักษาให้ดีแล้ว ผลที่จะ 

ได้รับออกมาก็คือ ทุกคนก็จะได้ข้าวมากินมาขาย และเก็บเอาผลไม้ที่ออกมาก็ได้กิน  

หรือเผือกมันกล้วยอ้อย พืชพันธุ์ธัญญาหารนานาชนิดที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ก็จะได้กิน 

และจำาหน่ายขาย เอาสตางค์มาใช้จ่ายให้สะดวกในปัจจุบัน นี้แหละผลที่ได้รับในปัจจุบัน 

เพราะพวกเราทา่นทัง้หลายกระทำากรรมในปจัจบุนั  ผลทีไ่ดร้บักไ็ดร้บัในปจัจบุนัเหมอืนกนั 

อีกอย่างหนึ่ง เช่น การขุดสระขุดบ่อน้ำา เมื่อพบน้ำาก็ได้กินใช้อาบสะดวกสบาย 

ในปัจจุบัน สร้างถนนหนทางเสร็จ ก็ไปได้ไปมาสะดวกสบาย สร้างตึกรามบ้านช่อง  

ห้องแถว โรงแรม กระทำาที่อยู่อาศัย และปลูกต้นไม้ที่มีร่มเงาเย็นก็ดี ก็เรียกว่าพากัน

กระทำากรรมดีในปัจจุบัน เมื่อเราก่อสร้างตึกรามบ้านช่องห้องแถว โรงแรม กระทำาที่อยู่

อาศัยและปลูกต้นไม้ที่มีร่มเงา เมื่อพวกท่านทั้งหลายได้พากันทำากันสร้างเสร็จแล้วทุกสิ่ง

ทุกอย่างดังได้กล่าวมานี้ พวกเราท่านทั้งหลายก็จะได้ใช้เป็นประโยชน์ นั่ง นอน พักพา

อาศัย อยู่ได้สะดวกสบายในปัจจุบันนี้ ทั้งบังแดดกันฝน ให้พวกเราใช้ร่มเงาอยู่เย็น มี 

ความสุขสบายเป็นผลนั้นแล หรือพากันสร้างสิ่งของต่างๆ ใช้สอยภายในบ้านทุกชนิด  

คิดพากันกระทำาขึ้นมาสร้างขึ้นมาในปัจจุบันนี้ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ พัดลม แอร์ เทป 

เครื่องยนต์ไฟฟ้าสูบน้ำา รถ เรือ เครื่องบิน เสื่อสาด อาสนะ เก้าอี้ ที่นั่ง ที่นอน หมอนมุ้ง 

เครื่องเย็บปักถักร้อย นุ่งห่มสารพัดคณานับไม่ไหว เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ได้พากันสร้าง

ต่างๆ ก็มีมากมายนับไม่ถ้วน ที่ได้พากันประกอบปรุงแต่งขึ้นมาในปัจจุบันนี้ ก็เพื่อใช้ให้

อำานวยความสะดวกและความสุขในปัจจุบันอีกเหมือนกัน ตามสิ่งของต่างๆ เมื่อพวกเรา

ได้ประกอบให้สำาเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้ว เช่น วิทยุก็ใช้รับฟังเสียง โทรทัศน์
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สำาหรับดูภาพ พัดลมกับแอร์ใช้พัดเป่าให้มีความเย็นสบาย เครื่องไฟฟ้าก็ให้แสงสว่าง 

และใช้ในกิจการงานต่างๆ ได้มากมายหลายอย่าง เครื่องสูบน้ำาใช้ให้ความสะดวกใช้น้ำา

อาบดื่มกินและใช้ในการเกษตร จำาพวกรถ เรือ เครื่องบินก็ให้ความสะดวกนั่งนอนไปมา

ทางใต้แลทางเหนือไปไหนมาไหนก็ให้ความสุข เสื่อสาด อาสนะ เก้าอี้ที่นั่ง ที่นอน 

หมอนมุ้ง ก็ใช้สำาหรับนั่งนอนพักผ่อนให้สบาย เครื่องเย็บปักถักร้อยก็ใช้สอยถักเครื่อง 

นุ่งห่มห่อร่างกายให้มีความอบอุ่นและสวยงาม ส่วนยารักษาโรคภัยไข้เจ็บนั้น ก็ใช้กิน  

ทา ฉีด เพื่อบำาบัดบรรเทาทุกขเวทนาให้หายไป ได้รับความสุข สิ่งทั้งหลายที่ได้กล่าว 

มานี้ ก็สร้างขึ้นมาในปัจจุบัน เรียกว่าเรากระทำากรรมในปัจจุบัน ผลที่ได้รับก็คือ มี 

ความสุขอยู่ในปัจจุบันนั้นเอง นี้ก็จัดได้ว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้พากันกระทำากรรมดี 

อีกอย่างหนึ่ง 

มาบัดนี้ จะอธิบายเรื่องบุคคลเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ 

เรียกว่าเป็นตระกูลที่มีความเห็นชอบ เห็นถูกต้องดีตามทำานองคลองธรรมคำาสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าที่ได้เทศนาเอาไว้ ถ้าหากว่าคนเราได้ไปเกิดกับพ่อแม่ที่ดีเช่นนี้ ท่านเป็น 

บุคคลที่มีปัญญาดี ความรู้ดีว่าบาปชั่วมีจริง กุศลผลบุญก็มีจริง เรียกได้ว่าบุคคลเหล่านี้

เป็นผู้มีปัญญาเห็นชอบ บาปบุญ คุณโทษ ประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ พร้อมทั้งเห็นว่า 

การกระทำาอะไร ด้วยกาย ด้วยวาจา หรือทางจิตใจก็ตามที อยู่ที่ไหนในประเทศใด  

เมืองใด ชาติภาษาใดก็ตาม เมื่อได้มีความเห็นชอบแล้ว ก็ต้องพากันกระทำาแต่กรรมที่ดี 

และมีเมตตาอารีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย แม้บุคคลทั้งหลายเหล่านี้จะพากัน

กระทำากิจการงานหน้าที่อะไร หรือสิ่งไหนที่มีอยู่และประกอบกันอยู่ในโลกนี้ กระทำาด้วย

กายของเขาก็ดี เขาก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนเสียก่อน และหาเหตุผลในกิจการงานต่างๆ 

เหล่านั้น เมื่อเขากระทำาเขาก็แสดงออกด้วยกายกรรมที่ดี เช่น การกระทำาอะไรด้วยกาย

ของเขาไม่เป็นไปเพื่อการกระทบกระเทือนและเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย

ให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่การกระทำาทางกายของตนเองเลย แม้ทางวาจา

คำาพูดของเขาบุคคลนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเขาสนทนาปราศรัยพูดคุยกับบุคคลใดอยู่ที่ไหน กับ

หมู่ชนเหล่าใด อยู่ประเทศใด เมืองใด ชาติใดภาษาใดก็ตาม เขาคนนี้จะพูดจาปราศรัย
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ไพเราะเสนาะหูกับบุคคลอื่น และพูดจามีเหตุผล มีแต่สิ่งที่มีประโยชน์ทั้งภพนี้และ 

ภพหน้า และพูดจาแสดงออกด้วยความมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ด้วย 

เขาจะไม่พูดกระทบกระทั่งแดกดันด้วยวาจาที่หยาบคายเคืองหูแก่ใคร อันจะเป็นเหตุให้

มีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นอยู่ในสถานที่ต่างๆ เลย มีแต่เขาจะพูดชักชวนบุคคลอื่นให้

พูดจาปราศรัยมีความเมตตาอารีรักใคร่กัน ให้สนิทสนมกลมเกลียวสามัคคีมีน้ำาใจเดียวกัน

ทั่วทั้งโลก เพื่อให้มีผลมีประโยชน์อันจะเป็นหนทางนำาแต่ความสุขความเจริญมาสู่ตนเอง

และเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งภายในประเทศหรือนอกประเทศก็ตาม เขาต้องหวังให้มี 

ความสุขด้วยกันทั่วโลก จึงเรียกเขาเป็นบุคคลที่ใช้วาจาคำาพูดที่มีคุณค่า มีสารประโยชน์  

อันจะนำาแต่ความสุขมาสู่ชาวโลก นี่เรียกว่า บุคคลกระทำากรรมทางวาจาที่ดีที่ถูกต้อง 

ตามคำาสอนของพระพุทธเจ้า

นี้แหละ พวกพุทธบริษัททั้งหลาย พวกเราทั้งหญิงชาย เด็กหนุ่ม เฒ่าแก่ชรา 

ก็ตาม ถ้าหากพวกเราทุกคนมีความปรารถนาอยู่ด้วยกันในโลกนี้ ต้องการมีความสุข 

ทั่วกันแล้ว เราทุกคนก็ตั้งปัญหาถามตนเองดูว่า เราทุกๆ คน ทุกๆ ตัวสัตว์ทั้งหลายนั้น 

ต้องการความสุขทั้งทางกายและทั้งทางใจใช่ไหม หรือหากว่าเราทุกคนมีความต้องการ 

แต่ความทุกข์ ในข้อนี้เป็นปัญหาถามตนเองดูทุกๆ คน แต่ถ้าหากว่าเราทุกๆ คนไม่ชอบ 

รังเกียจความทุกข์แล้ว ทุกๆ คนมีความรักแต่ความสุขฝ่ายเดียวเท่านั้น เราทุกคนก็ต้อง

ตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติตนของตนเอง ให้ถูกต้องตามคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เช่น ทาง 

ความคิดทางด้านจิตใจของพวกเราทุกๆ คนก็เหมือนกัน ก็ต้องให้เป็นบุคคลที่มีความคิดดี 

คิดให้มีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ปรารถนาอยากให้มีความสุขเสมอกัน 

ทั้งโลก ทุกตัวคนและสัตว์ที่ได้เกิดมาร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่ด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น พวกเรา

เกิดมาร่วมกันแล้วตามภูมิ ชาติและฐานะ ทั้งสติปัญญาก็ไม่เสมอกันตามกรรมของ 

แต่ละบุคคลที่สร้างไว้แล้วเช่นนี้ พวกเราอยู่ด้วยกันหมู่ใหญ่ เราจะกระทำาอย่างไร จึงจะ

อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เป็นปัญหาอีกข้อหนึ่งที่สำาคัญมาก หากพวกเรามีความเห็น 

ผิด คิดผิดไม่ดีแล้ว ความเสียหายจะเกิดขึ้นตามมาแน่นอน เช่น บุคคลบางคนคิด 

เอาเปรียบบุคคลอื่น เอาแต่ได้ความสุขแก่ตนเองคนเดียว หรือหมู่ของตนเองในวงแคบๆ 
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เท่านั้น คนอื่นทั้งหลายช่างหัวมัน เขาจะมีหรือจน หรือมีความทุกข์ความเดือดร้อนนั้น 

อะไรไม่รู้เรื่องด้วย นี่เป็นความคิดที่บางหมู่บางเหล่าชอบกระทำาเช่นนี้ ปฏิบัติกันอยู่ใน

ปัจจุบันนี้อยู่เสมอๆ ถ้าหากบุคคลทุกคนมีความคิดเห็นแก่ตัวเช่นนี้เกิดขึ้นมากๆ แล้ว  

ผลที่จะได้รับนั้นก็จะก่อให้เกิดความวุ่นวาย คือความไม่สงบและมีความทุกข์ความ 

เดือดร้อนตามมาทันทีเป็นแน่นอน 

เหตุฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อทุกๆ คนต้องการมีความสุขอยู่ร่วมกัน ถ้า

หมู่ใดเป็นผู้มีปัญญาก็ต้องมีความคิดดี เช่น บุคคลมีความคิดเห็นว่าพวกเราอยู่ด้วยกัน 

หมู่มากๆ เช่นนี้ ทุกคนก็ต้องการมีความสุขความสงบ และอยู่ด้วยกันแบบมีระเบียบ

เรียบร้อยดี และมีเมตตา พร้อมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าก็มีความต้องการอยากให้อยู่ 

มีความสุขความสงบด้วยกัน จึงได้สนทนาปรึกษาหารือกันคิดขึ้นมาว่า พวกเราพากันคิด

จัดตั้งหาบุคคลผู้มีปัญญาฉลาด จัดตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้ว่าการ ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษา 

ความสงบ จึงได้จัดตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ตำารวจตรวจตราให้รักษาความสงบภายในบ้านเมือง 

ให้มีความสามัคคีอยู่ด้วยกันมีความสงบ และคิดจัดตั้งทหารสามเหล่าทัพขึ้นเพื่อรักษา

ปกป้องอาณาเขตของประเทศชาติบ้านเมืองเอาไว้ให้มั่นคง ไม่ให้พวกศัตรูหมู่ร้ายมา 

กล้ำากราย ล่วงเกินเข้ามาย่ำายีในพื้นแผ่นดินของตนเอง เพื่อต้องการความสุขความสงบ 

แก่ปวงชนทั้งหลาย และมีศาลฎีกาตั้งเอาไว้เพื่อตัดสินลงโทษแก่บุคคลผู้กระทำาผิด 

กฎหมายของบ้านเมืองที่ได้จัดตั้งเอาไว้แล้ว เพื่อจะให้ผู้หลงกระทำาผิดนั้น ได้สำานึกตรวจดู

ตนเองว่าตนเองกระทำาผิดกฎหมาย เป็นคนไม่ดี แล้วจะได้เปลี่ยนกลับใจของตนเองใหม่

เสีย เพื่อจะได้ตั้งใจปฏิบัติตนเองให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

ส่วนจำาพวกแผนกต่างๆ ทางราชการแต่ละหน้าที่นั้น ก็มีมากมายหลายหน่วยงาน 

เช่น เป็นครูอาจารย์นั้น ก็มีหลายขั้นหลายระดับ จัดสอนเด็กนักเรียนนักศึกษาอยู่ตาม

สถาบันและแขนงต่างๆ นั้น ผู้เป็นครูอาจารย์นั้นก็ขอให้พากันตั้งใจมีจิตเมตตาสั่งสอน 

เด็กนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้เข้าใจได้มีความรู้สติปัญญาหาที่พึ่งของตนเองได้ในอนาคต 

อีกส่วนใหญ่นั้น ข้าราชการชั้นสูงๆ ขึ้นไป ก็ให้พากันตั้งใจทำากิจการงานหน้าที่ของตน 

เพื่อให้ความสะดวกและความสุขแก่ประชาชนทั้งหลายด้วย เมื่อหากว่าบุคคลใดที่ได้เข้า
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เป็นรัฐบาลนั้น ก็ให้พากันตั้งใจบริหารประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทันสมัย 

และก้าวหน้าขึ้นไป พากันพัฒนาทำาถนนหนทางให้ไปมาได้สะดวกสบาย นี้เรียกว่า  

ความคิดที่ดีมีประโยชน์แก่ตนเองและปวงชนทั้งหลายด้วย เช่นยกตัวอย่าง บ้านเมือง 

ของเราอยู่ในปัจจุบันนี้ มีประมุขของประเทศเป็นประธาน เป็นพระมหากษัตริย์ เป็น 

องค์ที่มีความรุ่งเรืองอยู่ ในพระหฤทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาจิต คิดในพระทัยเป็นห่วง

แก่พสกนิกร ทั้งมวลชนที่อยู่ในร่มเงาของท่าน ท่านจึงได้เป็นแบบตัวอย่างของปวงชน 

ทั้งหลาย ให้มีความคิดดี ปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติบ้านเมือง การที่ 

ความดำาริของท่านนั้น พวกเราก็พอจะมองเห็นได้ชัดเจนว่า ท่านมีความคิดเมตตาเป็นห่วง

ประชากรมาก ท่านจึงเสด็จออกเยี่ยมทั่วประเทศเพื่อดูแลความสุขของปวงชน ถ้าหาก 

มีความทุกข์เดือดร้อนอยู่ที่ไหนแล้วก็จะเสด็จไปในสถานที่แห่งนั้น ไม่ได้คิดถึงความ 

ทุกข์ยากลำาบากพระวรกายเลย ทั้งยังมีพระราชดำาริสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำาในที่ทุรกันดาร

ให้แก่ประชากรได้บริโภคใช้อาบดื่มกินสะดวกสบาย มีความสุข พร้อมทั้งหน่วยงานของ 

แต่ละรัฐบาลก็สนับสนุนก่อสร้างให้ตามพระราชประสงค์

นี้พวกเราที่ได้เกิดมาในร่มเงาของพระราชามหากษัตริย์ที่มีความคิดดี ดำาริดี มี

พระเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทั้งมวล พวกท่านทั้งหลายควรพากันนำาเอาไปคิดเป็น

ตัวอย่างที่ดีที่ถูกต้องตามทำานองคลองธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นที่ควรสรรเสริญยกย่อง

ไว้เป็นที่เคารพแก่ปวงชนทั้งหลาย

เหตุฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลาย พวกเราทุกๆ คนที่ได้เกิดมาอยู่ร่วมโลก 

ด้วยกันนี้ อยากมีความสุขกายสบายใจนั้น เมื่อได้พากันอ่านหนังสือเล่มนี้มาตั้งแต่ต้น 

จนอวสานในการอธิบายเรื่องการกระทำากรรมในปัจจุบัน ว่าด้วยการกระทำากรรมดีอีก

อย่างหนึ่ง ที่นักปราชญ์บัณฑิตเมธีทั้งหลายท่านมีความสรรเสริญยกย่องมาก ว่าบุคคล 

ทั้งหลายเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ ก็เพราะเหตุว่าเราทุกคนได้พากันกระทำากรรมที่ดี

ไว้แต่ภพชาติในอดีตปางก่อน เราทุกคนจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดี ก็เพราะผลที่เรา 

ทุกคนได้พากันกระทำากรรมดี
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บัดนี้ เราควรพากันสร้างกุศลผลทานเอาไว้ตามกำาลังศรัทธาของตนเองที่บริจาค

ทานได้ เผื่อเราได้เกิดภพชาติใหม่ ได้มาเป็นมนุษย์อีก เราทุกคนก็จะได้รับผลทานการ 

กุศลที่ตนเองได้กระทำาไว้แล้วนั้น อำานวยผลให้ตนได้รับความสุขบ้าง แต่การกระทำา 

กรรมดีข้อนี้ คนเราหัวสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้ ไม่ค่อยอยากจะเชื่อกันเท่าไหร่นัก ว่ากันสั้นๆ 

ในปัจจุบันนี้มีคนเชื่อน้อยมาก มีคนที่ไม่ยอมเชื่อมากกว่าเป็นส่วนใหญ่ บุคคลที่เขา 

ไม่เชื่อนั้น เขาพูดกันว่าการกระทำาบุญกุศลแล้วไม่เห็นได้อะไรมา เขาพูดกันมากทีเดียว 

ในปัจจุบัน ในข้อนี้ก็พูดกันยากมากคนเรา หากบุคคลที่ยังไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจในหลัก

พระพุทธศาสนาตามคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น ก็แสนยากเหลือเกินเป็นแน่นอน  

เพราะว่ากระทำาทานการกุศลนั้นส่งผลไม่ทันตาเห็นกับกิเลสตัณหา ความทะยานอยากได้

ในเร็วๆ ของบุคคลทั่วไป ในข้อนี้แหละ เป็นต้นเหตุทำาให้คนทั้งหลายไม่ค่อยจะเชื่อกัน  

ถ้าหากว่าทุกคนไม่เชื่อก็ตามนะ จะขอยกตัวอย่างให้นำาไปตริตรองคิดอยู่ในใจของตนเอง

ว่าการกระทำาบุญกุศลนั้น ตัวอย่างเช่น เราเอาสิ่งของหรืออาหารการกินเลี้ยงดูพ่อแม่  

พี่น้อง ลูกหลาน และวงศาคณาญาติ เพื่อนฝูงของตนเองและบุคคลอื่นๆ นั้นก็ดี เมื่อ 

เราเอาสิ่งของต่างๆ ให้เขาเหล่านั้นแล้ว เขาได้ใช้สิ่งของที่เราให้เขานั้น เมื่อเราเห็นเข้า 

เรามีความดีใจไหม หรือเราเอาอาหารการกินเลี้ยงดูบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นให้อิ่มหนำา

สำาราญแล้ว เรามีความปลื้มปีติอิ่มใจสุขใจไหมในปัจจุบัน ถ้าเรามีความสุขใจ นั้นแล 

คือตัวของบุญกุศลในปัจจุบัน คือความสุขใจนั้นเป็นตัวของบุญกุศล ผลทานที่ได้รับก็คือ  

ความสุขในปัจจุบันก่อน ส่วนที่เราจะได้เป็นวัสดุสิ่งของนั้น บางทีก็ได้รับผลในปัจจุบัน 

ก็มี ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วนั้น แต่ในภพชาติข้างหน้านั้น ตามคำาสอนของพระพุทธเจ้า 

ได้ตรัสไว้ว่า ได้รับผลบุญกุศลเป็นแน่นอน

การกระทำากรรมดี คือการรักษาศีล สำารวมกาย วาจา ใจ ก็เป็นกรรมดีที่พวกเรา

ทุกคนควรปฏิบัติ บุคคลใดตั้งใจสมาทานศีล ๕ ศีล ๘ ศีลอุโบสถ สำาหรับอุบาสก 

อุบาสิกานั้นก็ดี ได้พากันสำารวมรักษาศีลเอาไว้ให้ดี สามเณรก็มีศีล ๑๐ ข้อเพื่อให้ 

ปฏิบัติสำารวมเอาไว้ให้ดีเหมือนกัน ส่วนภิกษุนั้นก็มีศีล ๒๒๗ ข้อเป็นหนทางสำารวม 
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ปฏิบัติเอาไว้ให้ดี ก็เป็นกรรมดีอีกชนิดหนึ่ง จะได้เป็นสิ่งที่พึ่งของตนทั้งในปัจจุบันและ

อนาคตข้างหน้า การที่พวกเราท่านทั้งหลาย ภิกษุและสามเณรก็ดี อุบาสกอุบาสิกาก็ดี 

พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้พากันตั้งใจรักษาศีล สำารวมกาย วาจา ใจของตนเอง ให้ 

ตั้งอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอยู่ในปัจจุบันนี้แล้ว บุคคลนั้นก็จะได้รับผลในการรักษาศีล

ในปัจจุบันชาตินี้คือ บุคคลใดได้รักษาศีล สำารวมอินทรีย์ไว้ดีแล้ว แม้บุคคลนี้จะไปไหน 

มาไหน หรือไปอยู่ในสถานที่แห่งใดก็ตาม เขาย่อมเป็นคนที่กล้าหาญ ไม่มีความวิปฏิสาร

เดือดร้อนเกรงกลัวอะไร เมื่อเข้าไปอยู่ในที่สังคมต่างๆ ในปัจจุบัน ก็นั่งอยู่มีความสุขใจ 

ได้รับผลกรรมดีในปัจจุบัน

การกระทำากรรมดี ในการนั่งทำาสมาธิภาวนา ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบนั้น ก็ยิ่ง

เป็นการกระทำากรรมที่ดีอันยิ่งใหญ่มหาศาล หากพวกเราท่านทั้งหลาย ได้พากันหมั่น

กระทำาความเพียรฝึกอบรมจิตใจของตนเอง ให้สงบเป็นสมาธิมั่นคงอยู่ในปัจจุบันนี้  

ตั้งอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวแนบแน่นดีแล้ว พวกท่านทั้งหลายก็จะได้รับผลคือ 

ความสุข ความสงบเยือกเย็นใจ เห็นผลอยู่ในปัจจุบันชาตินี้เป็นแน่ นี่แหละ การกระทำา 

กรรมดีในปัจจุบัน เมื่อกรรมที่ตนเองได้กระทำานั้นให้ผล ทุกคนก็จะมีแต่ความสุขใจอยู่ 

ในปัจจุบัน นี้เป็นเครื่องรับรองของการกระทำากรรมดี

ฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลาย ทั้งหญิงชายก็ดี อย่าหาว่าตนเองได้กระทำากรรม 

อันใดไว้แล้ว ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วก็ตาม ว่ากรรมทั้งหลายที่ตนเองกระทำาไว้แล้วนั้น 

จะไม่ติดตามให้ผลแก่ตนเองเล่า เราทุกคนควรมาเชื่อเหตุเชื่อผลของกรรม ในการกระทำา

ทั้งกรรมดีและการกระทำากรรมชั่ว ติดตามให้ผลตอบสนองแก่บุคคลกระทำากรรมนั้น 

จริงๆ ดังได้ยกตัวอย่างมาให้ฟังข้างต้นนี้พอเป็นแนวความคิดให้ทุกๆ คนได้นำาไปพิจารณา

การกระทำากรรมด้วยกาย วาจา ใจ ที่ดีที่ชอบ เป็นคำาสั่งสอนของพระพุทธองค์

ตรัสไว้ว่า ให้พวกพุทธบริษัททั้งหลาย จงพากันสำารวมกาย วาจาและใจให้ตั้งอยู่ใน 

คำาสอนของเรา นี้เป็นคำาสั่งสอนของพระพุทธองค์แท้ แปลคำาสอนข้อนี้ย่อๆ ว่า หาก 

พวกเรากล่าวประกาศตนเองว่า เราก็เป็นพุทธบริษัทคนหนึ่งจริงๆ นั้น เราก็ต้องเชื่อฟัง
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คำาสั่งสอนของพระพุทธองค์ตรัสเทศนาไว้ว่า หากบุคคลกระทำากรรมอันใดด้วยกาย 

ของตนเองลงไปแล้ว เป็นทางที่เบียดเบียนบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นให้มีความทุกข์ความ 

เดือดร้อนไม่มีความสุขด้วยการกระทำาของตนเองนั้น เรียกว่า เราเอากายของเราไป 

กระทำากรรมอันเป็นบาป ผลสะท้อนจะย้อนกลับคืนมาให้ตนเองได้รับผล คือความ 

ทุกข์ต่างๆ ในทางกายที่ตนเองได้กระทำาแก่บุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นเอาไว้เป็นผลตอบแทน  

ถ้าหากบุคคลใดยังกระทำากรรมอย่างนี้อยู่ ก็ควรสละปล่อยวางไปเสีย ไม่ควรกระทำา 

กรรมทางกายอย่างนี้อีกต่อไป ถ้าหากบุคคลใดได้พูดด้วยวาจาสนทนากับหมู่เพื่อนฝูงแล้ว

ด้วยคำาไม่ซื่อสัตย์ คำาไม่จริง โกหกหลอกลวง พูดคำาหยาบคายเคืองหู กระทบกระทั่ง 

หาเรื่องหาราวต่างๆ ให้เกิดมีความทุกข์ความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นด้วยวาจาของตนเอง

นั้น นี้ก็เรียกว่า เราใช้วาจาคำาพูดของเรา กระทำากรรมอันเป็นบาปทางวาจา ผลก็จะ 

สะท้อนจะย้อนกลับคืนมาหาตนเองได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนกัน เป็น 

ผลกรรม นี้เรียกว่าใช้วาจาเป็นบาป ถ้าบุคคลใดยังพูดจากล่าวอยู่ ก็ให้ควรละปล่อยวาง

เสีย ไม่ต้องกล่าวอย่างนี้อีกต่อไป 

นี้อีกอย่างหนึ่ง หากว่าบุคคลใดคิดขึ้นมาในจิตใจของตนเองนั้น เป็นไปในทาง

เบียดเบียนคนอื่น หรือคิดพยาบาท อาฆาต จองเวร แช่งชักหักกระดูก คิดอยากให้ 

บุคคลอื่นฉิบหายตายไป ให้มีความเดือดร้อน เป็นทุกข์ไม่มีความสุข นี่เรียกว่าบุคคลนี้ 

คิดผิด ใจกระทำากรรมอันเป็นบาปความชั่ว ผลที่ได้รับนั้น เมื่อตนเองกำาลังคิดอยู่ก็มี 

ความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่แล้ว เป็นผลกรรม ถ้าหากว่าบุคคลใดยังมีความคิดในจิตใจ

ของตนเองอยู่ดังกล่าวมานี้ เรียกว่าบุคคลนั้นคิดบาป กระทำากรรมอันเป็นบาปทางจิตใจ 

ให้พากันละปล่อยวางออกจากจิตใจไปให้หมดสิ้นเสีย

ฉะนั้นแล กรรมที่กล่าวมานี้ แม้เรากระทำาทางกาย วาจา หรือทางจิตใจนั้นก็ดี 

เรียกว่าเป็นฝ่ายบาปความชั่ว ที่จะนำาแต่ความทุกข์มาให้แก่บุคคลผู้กระทำานั้นเป็น 

ผลตอบแทน เมื่อพวกเราทุกคนได้ยินได้ฟังแล้ว ก็ให้รีบพากันเสียสละปล่อยวาง และ 

งดเว้นไม่กระทำาอีกต่อไป
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กรรมอันใดที่พวกเราทุกคนได้พากันกระทำาด้วยกายของตนเองลงไปแล้ว ทำาให้

เกิดมีแต่ความสุขทั้งตนเองและบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นด้วยนั้น เรียกว่า เราเอากาย 

ของเรากระทำากรรมที่ดีเป็นบุญกุศล ผลที่ได้รับจากการกระทำานั้น ก็คือมีแต่ความสุข 

ความสบาย เราทุกคนก็ควรพากันกระทำาให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองมากๆ

กรรมอันใด ที่เราทุกคนได้พูดด้วยวาจาของตนนั้น เว้นจากการพูดคำาหยาบคาย

เคืองหูของบุคคลอื่น แล้วเราก็มาพูดแต่คำาซื่อสัตย์สุจริตเป็นคำาจริงต่อกัน และพูด 

ชักชวนคนอื่นให้มีความสามัคคี มีน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน และพูดจาปราศรัยสนทนากันด้วย

คำาอันไพเราะเสนาะหู อ่อนหวานนุ่มนวล ชวนให้อยากจะฟัง ไม่เบื่อ และพูดจากล่าว 

แต่คำาที่มีสารประโยชน์ ที่บุคคลอื่นได้ฟังแล้วเขาก็นำาเอาคำาพูดของเราไปปฏิบัติตนของ

เขาก็ได้รับผลประโยชน์และมีความสุขแก่บุคคลอื่น ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เรียกว่า 

เราใช้วาจาคำาพูดของเราที่มีคุณค่า มีสารประโยชน์ เรียกว่าใช้วาจาเป็นกรรมที่ดี เรา 

ทุกคนควรพากันพูดอย่างนี้ให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนของตนให้มาก

กรรมอันใดที่เราได้ตั้งความคิดขึ้นมาในจิตใจของตนเอง เมื่อเราทุกคนได้คิดขึ้นมา

แล้วมีแต่ความเมตตาปรานีสงสารแก่เพื่อนมนุษย์ ที่เกิดมาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันอยู่ 

ในโลกนี้ เราก็คิดในจิตมีแต่ความเมตตาอารี ให้มีความสามัคคี รักใคร่สนิทสนม 

กลมเกลียว เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน อันจะเป็นบ่อเกิดให้มีแต่ความสุขความเจริญแก่ 

เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย และเมื่อเราทุกๆ คนอยากจะคิดหาอะไรสิ่งไหนนั้น ก็ 

ขอให้พากันพิจารณาใช้สติปัญญาให้รอบคอบถี่ถ้วนเสียก่อน แม้เราจะกระทำากิจการงาน

หน้าที่ต่างๆ ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราพากันประกอบกระทำาด้วยทางกายอยู่ในปัจจุบันนี้

นั้น ต้องพากันเลือกทำาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งตนเองและบุคคลอื่นและสัตว์อื่นด้วย  

เพื่อต้องการให้มีความสุข การที่พวกเราพูดด้วยทางวาจา สนทนาเรื่องอะไรกันนั้นก็ 

เหมือนกัน ก็ให้เลือกสรรหาพูดแต่สิ่งที่มีสารประโยชน์มาพูดคุยสนทนากัน อันจะนำาผล

คือความสุขความเจริญมาสู่ตนเองและเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย
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ได้พูดถึงเรื่องการกระทำากรรมชั่วและการกระทำากรรมดีที่พวกเราท่านทั้งหลาย 

ได้พากันกระทำาอยู่ในภพชาติปัจจุบัน และได้ยกตัวอย่างพร้อมทั้งอ้างเหตุผลเล่ามาให้ 

ท่านทั้งหลายฟังมานั้น แม้หากว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามที 

เรื่องการกระทำากรรมแล้วอย่างไร กรรมที่บุคคลได้กระทำาไว้แล้วนั้นให้ผลและตอบสนอง

แก่บุคคลนั้น ทั้งในภพชาติปัจจุบันนี้ เป็นเพียงให้ผู้อ่านได้นำาไปพิจารณาให้ถี่ถ้วนก็แล้ว

กัน ถ้าหากว่าบุคคลใดได้กระทำาทั้งกรรมชั่วและกรรมดีนั้นอยู่ในภพชาติปัจจุบันนี้ ยังไม่

ตอบสนองให้ผลในภพชาติปัจจุบันนี้ องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ถ้า 

ทุกคนยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเพียงใด ในภพชาติต่อๆ ไป กรรมทั้งหลายที่

ตนเองได้กระทำาไว้แล้วนั้นก็จะติดตามให้ผลตอบสนองแก่บุคคลนั้นต่อไป จนทุกคนได้มี

ปัญญาแก่กล้ารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะคำาสอนของพระพุทธเจ้า ได้เสียสละกิเลส ตัณหา 

มานะ ทิฏฐิ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ปลดปลงภาระหนัก คือ ขันธ์ทั้ง ๕  

ออกจากใจให้สิ้นไป ยกตนให้พ้นจากวัฏสงสาร จากชาติ ชรา พยาธิ มรณกันดาร  

ล่วงพ้นเข้าสู่พระนิพพาน ถึงบรมสุขเกษมศานต์ อันเป็นแดนอมตะมหานครตามคำา 

สั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา ที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ พวกเราท่าน 

ทั้งหลายจึงจะพ้นจากกรรมที่ตนเองกระทำาไว้นั้นต่อไป

เหตุฉะนั้น เมื่อทุกคนได้ยินได้ฟังแล้ว หากทุกคนต้องการมีความสุขกายสบายใจ

อยู่ร่วมกันในโลกนี้ ก็ขอให้พวกเราชาวพุทธบริษัททั้งหลาย ทั้งหญิงชายทุกคนให้พากัน

ฝึกหัดปฏิบัติตนของตนเอง การกระทำาอะไรด้วยกายก็ดี พูดด้วยวาจาก็ดี การคิดใน 

จิตใจก็ดี ก็ขอให้ทุกคนพากันปฏิบัติตนเองดังได้กล่าวมาแล้ว พวกท่านทั้งหลายก็จะอยู่

ด้วยกันมีแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเท่านั้นเอง จึงสมกับพุทธภาษิต 

ที่ได้หยิบยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นว่า กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย กรรมย่อม

จำาแนกสัตว์ทั้งหลาย ให้เลวทรามและประณีตต่างๆ กัน

ดังได้บรรยายธรรมมาแต่ต้น ก็เห็นเวลาพอสมควร ก็ขอยุติเพียงเท่านี้



อ ภั ย ท า น



นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

วันนี้ อาตมภาพจะแสดงธรรมเรื่องอภัยทาน เพื่อให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ 

พากันกำาหนดจดจำา นำาไปฝึกฝนอบรม เพื่อได้รับผลซึ่งความสุขเกิดขึ้นแก่ตนเอง

การที่พวกเราท่านทั้งหลายยังมีความทุกข์ความเดือดร้อน ความวุ่นวาย ไม่มี 

ความสุขทั้งกายและทั้งใจนั้น ก็เพราะเหตุเรายังไม่มีสติปัญญาเพียงพอที่จะแก้ไขให้ 

ตนเองมีอภัยทานแก่สรรพสัตว์และเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย และแก่อารมณ์ที่เป็นเรื่องกิเลส

ทั้งหลาย ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในจิตใจของพวกเรา หากพวกเราทั้งหลายขาดสติปัญญา  

ไม่มีวิธีแก้ไข เพื่อให้อภัยทานแก่เพื่อนมนุษย์และแก่สัตว์ทั้งหลายแล้ว ก็ทำาให้พวกเรานั้น

มีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้

เมื่อพวกเรามาพิจารณาดูดีๆ ให้ถี่ถ้วนแล้วว่า ทุกคนก็มีความปรารถนาต้องการ

มีความสุขทั้งกายและทั้งใจ ไปไหนมาไหนก็อยากจะได้รับแต่ความสุขความสบาย 

ด้วยกันทั้งนั้น ถ้าหากเรามีความปรารถนาเช่นนี้แล้ว เราก็ควรที่จะทำาความเข้าใจว่า 

อภัยทานนั้นจะอภัยทานอย่างไร
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การอภัยทานแก่สัตว์เดรัจฉาน พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อพิจารณาแล้วว่า สัตว์

เดรัจฉานนั้นเขาไม่รู้ เขาไม่เข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่จะแก้ไขตนเองอย่างไร บางตัวนั้นจะมี

ความดุร้าย บางตัวก็ไม่ดุร้าย ก็เพราะเหตุอะไร เพราะเหตุเขายังไม่เข้าใจในหนทางที่จะ

ดำาเนินชีวิตของสัตว์นั้น บางทีเราจะไปเชื่อว่าเขาเป็นสัตว์ที่ดี จะนำาความสุขมาให้แก่เรา 

แต่เขากลับนำาความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แก่เรา เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ สุนัข  

สัตว์เลี้ยงต่างๆ บางทีนั้น สัตว์ก็จะทำาร้ายเจ้าของที่เลี้ยงเขาเอาไว้ ทำาให้เจ้าของมีความ

เจ็บปวดเกิดขึ้น 

พวกเราท่านทั้งหลายควรพากันคิดดู สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เขารักเจ้าของอย่าง 

ลึกซึ้ง แต่บางทีทำาให้เจ้าของผู้เลี้ยงมีความวิบัติต่างๆ จนบางทีถึงล่วงลับดับตายไปได้ 

เพราะเขาไม่เข้าใจ ทำาไมเขาไม่เข้าใจ ก็เพราะเขาเป็นสัตว์เดรัจฉาน เขาตกอยู่ในภูมิต่ำา 

เวลาเขาโกรธ เขาเกลียด เขาหิวเกิดขึ้น เขาอาจจะทำาอันตรายให้แก่ผู้เลี้ยงดูได้ เราจะ 

ทำากันอย่างไร เราจะให้อภัยเขาอย่างไร เพราะสัตว์เดรัจฉานเขาไม่รู้ เขาจึงทำาอันตราย 

ให้แก่เราได้

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็อยากให้เรามีความเมตตาแก่สรรพสัตว์

ทั้งหลาย ดังเราสวดกันว่า สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย อันนี้เป็นเรื่องสำาคัญที่พวกเรา 

ท่านทั้งหลายจะได้พิจารณา ถ้าหากมันเกิดขึ้นมาเช่นนั้น ถ้ามันทำาร้ายเราหรือกัดเรา  

ทำาให้เราเจ็บปวด เราควรที่จะรู้ว่าสัตว์นั้นเขาไม่มีสติปัญญา เขาไม่รู้เดียงสา เขาจึง 

ทำาร้ายเจ้าของได้ เราก็ควรที่จะให้อภัยทานแก่เขาเพราะเขาไม่รู้ เราไม่ควรโกรธเกลียด

เคียดแค้นเขา หรือทำาร้ายทุบตีฆ่าเขา จะทำาให้เป็นบาปเป็นกรรมสืบต่อกันได้ เราท่าน 

ทั้งหลายยังเข้าใจผิดว่า เมื่อเรารังแกสัตว์แล้วสัตว์ก็ทำาร้ายแก่เรา เราคิดว่าไม่มีเวรกรรม

ต่อกัน เพราะเราไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจจริงๆ ให้รู้อกเขาอกเราอยู่ ในโลกนี้ทั้งมนุษย์และ 

สัตว์ทั้งหลายก็ย่อมไม่เข้าใจ จึงทำาไปตามอำานาจของความโกรธเกลียดเคียดแค้น อิจฉา

พยาบาทกันได้ มันเป็นเวรเป็นกรรมเกิดขึ้นแก่กันและกัน ทำาให้มีความทุกข์ความ 

เดือดร้อนเกิดขึ้นแก่ตน
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ถ้าหากพวกเราทุกคนทำาความเข้าใจให้รู้จริง เป็นผู้มีสติปัญญา พิจารณาให้รู้ว่า

สัตว์เดรัจฉานนั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไร เมื่อเขาทำาร้ายให้แก่เราแล้ว เราก็ควรให้อภัยแก่เขา

เพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันไปอีก เราไม่ควรทำาร้ายหรือทำาลายชีวิตของเขา เรา 

ควรพิจารณาอย่างนี้ เราจึงจะมีความสุข การให้อภัยทานเป็นสิ่งที่นำาความสุขมาให้ แต่

บุคคลทั้งหลายนั้นยังไม่เข้าใจ จึงอภัยทานกันไม่ได้ สัตว์เล็กๆ น้อยๆ ถ้าพูดถึงเป็นมด 

เป็นปลวก เป็นยุง เป็นริ้น สัตว์ที่มันกัดเราให้เจ็บ หรือทำาให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น 

ส่วนมากบุคคลจะไม่ให้อภัยแก่เขา จะทำาลายล้างผลาญชีวิตเขาด้วยความโกรธของตน  

มันก็เป็นผลที่ตนเองจะต้องมีบาปมีกรรมเกิดขึ้น

เราจะพูดแต่ปากของเราว่า สัพเพ สัตตา เฉยๆ แต่เรายังทำาร้ายซึ่งกันและกัน 

อยู่ ผูกมัดรัดรึงตรึงตราจำานองจองจำาพันธนาการอยู่และทำาร้ายกันอยู่ มันก็อภัยทาน 

ไม่ได้ คิดดูซิ สัตว์ตัวเล็กๆ ควรที่พวกเราจะให้อภัยทานแก่เขา เพราะเขาไม่รู้ไม่เข้าใจ  

เขาจึงมากัดเรา ถ้าเราอภัยทานให้เขาได้ เราจึงจะเป็นผู้มีศีลเกิดขึ้นแก่ตน มีคุณธรรม  

มีเมตตาธรรมเกิดขึ้น ผลก็จะได้มีความสุข เพราะเรารู้ว่าสัตว์เหล่านั้นมันไม่รู้เรื่องอะไร 

เราก็ควรรักษาตัวเองดีกว่า มันจึงจะมีความสุขเกิดขึ้นแก่เรา

เรื่องอภัยทานกับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย มันมีมาก สัตว์ที่มีพิษที่มันดุร้ายต่างๆ 

ถ้าจะพรรณนาแล้วมันก็มีมากมาย ก็ไม่ต้องพรรณนาชื่อของสัตว์ทั้งหลาย ทั้งอยู่บนบก 

ก็ดี อยู่ในน้ำาก็ดี หรือบินอยู่บนอากาศก็ดี มันมีพิษทำาอันตรายให้เกิดขึ้นแก่มนุษย์ได้  

เราควรเป็นผู้มีสติปัญญาว่าเขาไม่รู้ เราก็จะได้อภัยทานให้เขาเสีย เพื่อเราจะได้มีความสุข

เกิดขึ้น ในเรื่องนี้ ทุกคนควรพากันพิจารณาให้เข้าใจ

บัดนี้ อภัยทานให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย ที่เราอยู่ด้วยกันในปัจจุบันนี้ มันมี 

ความวุ่นวายความเดือดร้อนเกิดขึ้นต่อกันและกัน เมื่อเราไปอยู่ที่ไหนไม่สามัคคีกัน 

มองหน้ากันไม่ติด มีความคิดขัดข้องซึ่งกันและกันอยู่ แผ่เมตตาให้กันและกันไม่ได้ อภัย

ให้กันและกันไม่ได้ จึงผูกเวรผูกกรรมกันไว้ไม่มีที่สิ้นสุด นี้ก็เป็นเรื่องที่สำาคัญ พวกเรา 

มาพากันพิจารณาตั้งแต่เบื้องต้น แม้ตั้งแต่การทำาบุญทำาทานการกุศลก็ยังขัดแย้งกันอยู่ 
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คนนี้ทำามากคนนี้ทำาน้อยก็ยังอิจฉาซึ่งกันและกัน คิดดูซิเรื่องแค่นี้ก็ยังผิดเถียงกันได้ เป็น

เรื่องเป็นราวเกิดขึ้นมาได้ ทำาไมเราจึงไม่รู้ว่าบุญของใครของมัน เราจึงไม่อภัยให้เขา เขา

ทำาความดีแล้วทำาไมเราจึงไม่อนุโมทนากับเขา เรานี้ไม่ได้อภัยให้เขา ไม่ได้ส่งเสริมเขา 

ในทางที่ดี ขัดขวางแต่คุณงามความดีของคนอื่น เหตุฉะนั้นจึงมีความขัดข้องหมองใจ 

กันอยู่ แม้จะสร้างวัดวาอาวาสที่ไหน ไม่ว่าแต่ญาติโยม แม้แต่พระภิกษุก็ยังขัดข้องกัน 

เช่นกัน

พระภิกษุสามเณรมาบวชในบวรพระพุทธศาสนา พากันมาฝึกอบรมตนเองแล้ว  

ก็ยังอภัยทานให้แก่เพื่อนสหธรรมิกที่เป็นพระภิกษุสามเณรไม่ได้ เกิดแก่งแย่งอิจฉา 

ซึ่งกันและกันอยู่ อันนี้เป็นเรื่องของกิเลสตัณหา พวกเราควรจะพิจารณาให้เข้าใจด้วย 

เป็นผู้มีสติปัญญา ทำาไมพระภิกษุสามเณรจึงมีความอิจฉาพยาบาทขัดข้องไม่ถูกกัน  

เพราะเหตุอะไร เพราะเรื่องกิเลส เมื่อไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้ได้เห็นธรรมเสมอกัน  

มันก็ย่อมขัดข้องกันอยู่อย่างนี้แหละ เพราะเป็นเรื่องของใครของมัน ก็ยังลดละไม่ได้ แม้

บวชมาแล้วก็ดี ยังขัดข้องหมองใจซึ่งกันและกันอยู่ พูดจานานาต่างๆ โจมตีกันและกัน 

ขัดข้องกันที่นั่นที่นี่ วัดโน้นวัดนี้ อยู่เมืองนั้นเมืองนี้ก็ยังมีเกิดขึ้นในปากของพระภิกษุ

สามเณรได้ ทั้งบวชเก่าและบวชใหม่

เราไม่ได้ฝึกตนเอง คิดอยากจะไปอิจฉาพยาบาทแต่คนอื่น เพราะกิเลสบังคับ 

จิตใจของคนทั้งหลาย อภัยให้ไม่ได้ พระภิกษุก็มีภูมิจิตต่างๆ กัน แล้วแต่ใครจะละกิเลส

ได้มากได้น้อยกว่ากัน บารมีก็เหมือนกัน ใครจะมีมากมีน้อยก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล 

ทำาไมจึงไม่พากันพิจารณาเข้ามาดูที่จิตใจของตนว่า เราก็ไม่อยากให้ใครอิจฉาเรา เรา 

ก็ควรให้อภัยซึ่งกันและกันเสีย ก็จะทำาให้ตนเองอยู่สบาย มีความสุข ถ้าเราไม่อภัยให้ 

คนอื่น ก็จะทำาให้มีความทุกข์ความวุ่นวายเกิดขึ้นแก่ตน อุบาสก อุบาสิกา พุทธบริษัท  

พวกเราท่านทั้งหลายลองคิดพิจารณาดูให้เข้าใจ แม้พระภิกษุสามเณรก็ยังอภัยให้กัน 

ไม่ได้ เพราะว่าระดับของการละกิเลสของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน บางท่าน 
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บางองค์ก็ละกิเลสเบาบางลงไปได้แล้ว แต่บางท่านบางองค์ก็ยังมีกิเลสมากอยู่ จึงมี 

ความโกรธเกลียดและอิจฉากันอยู่ในทุกวันนี้ ผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาในทุกวันนี้  

เขาก็ต้องเป็นโยมมาก่อนนั่นเอง

ส่วนญาติโยมที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าใกล้พระพุทธศาสนาแล้ว ก็ยังขัดข้อง

หมองใจต่อกันและกันอยู่ แม้การก่อสร้างและการทำาคุณงามความดีต่างๆ ไปวัดโน้น 

วัดนี้ ที่โน่นที่นี่ ก็ยังผิดเถียงกันได้ในเรื่องการเสียสละบริจาคทานตามมีตามได้ของ 

บุคคลนี้ ถ้าเราพูดตามธรรมดาแล้ว บางบุคคลก็ทำาบุญเอาหน้าของตนเองเฉยๆ ก็มี  

บางคนก็บีบบังคับให้คนอื่นทำาบุญ ฉ้อโกงเอาสิ่งของของบุคคลอื่นมาทำาบุญ เท่ากับ 

ทำาให้คนอื่นมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่เขา ก็เรียกว่าไม่เห็นใจคนอื่น ไม่มี 

การอภัยให้แก่เขา ก็ทำาให้มีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้ แม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เรื่องการ

ทำาบุญบริจาคทาน การสร้างคุณงามความดีในด้านวัตถุทั้งหลายก็ยังให้อภัยคนอื่นไม่ได้ 

เรียกว่าตัดหนทาง ตัดรอนคุณงามความดีของบุคคลอื่น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตรัสว่าเป็นบาปมาก เพราะตัดคุณงามความดีของบุคคลอื่นให้เสียไป แม้จะแสดงด้วย

ร่างกายก็ตาม หรือพูดออกมาทางวาจาให้ได้ยินก็ตาม ก็ทำาให้ตัดหนทางคุณงามความดี

ของคนอื่นเหมือนกัน จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำา

พวกเราท่านทั้งหลายควรที่จะฝึกฝนตนเองให้อภัยแก่คนอื่น แม้คนอื่นจะว่าให้ 

เราอย่างไรก็ตาม ทำาอย่างนี้ดีกว่า เราจะทำาน้อยทำามากแค่ไหน สร้างวัดวาอาวาส ทำา 

คุณงามความดีบริจาคทานอะไรก็ตาม เราทำาตามกำาลังของเรา ใครจะมาว่าให้อย่างโน้น

อย่างนี้ก็ช่างเขา อภัยให้เขาเสีย เราอย่าไปโกรธเกลียดเคียดแค้นแสดงอาการต่างๆ ทั้ง

ทางร่างกายและวาจา เราก็ไม่ต้องโต้ตอบอะไรแก่เขา หัดเป็นคนฉลาด มีสติปัญญา  

ให้อภัยทาน มันจึงไม่มีเรื่องราวเถียงกัน ทำาให้มีความสุขสบาย ก็เลยทำาให้เราเป็นผู้สงบ 

มีความสุขเฉพาะตนเอง จึงเรียกว่าเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ให้อภัยเขาในเรื่องการ

บริจาคทาน
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บัดนี้ เรื่องการพูดจาปราศรัย คุยกันเรื่องต่างๆ แม้แต่ในวงการผู้ปฏิบัติฝึกอบรม

ตน เข้ามาในวัดในวาแล้วก็ยังขัดข้องกัน บางคนก็ว่าตนเองรู้ ตนเองเข้าใจ ไปอวดดีก็มี 

บางคนก็ว่าไม่รู้ ขัดข้องกันอีกแหละทางวาจาโต้ตอบ เกิดผิดเถียงกันขึ้นในทางปฏิบัติ ก็

เพราะไม่รู้ระดับของบุคคลที่กำาลังปฏิบัติอยู่ ก็เลยทำาให้มีความขัดข้องเกิดขึ้นในวงการ 

นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายในแต่ละวัดแต่ละสำานัก

ผู้พูดนี้เป็นผู้สังเกต ดูแล้วก็เห็นมามาก แล้วทำาไมจึงขัดข้องเช่นนั้น ไปอยู่ด้วยกัน 

ปฏิบัติคุณงามความดีด้วยกัน ทำาไมไม่ให้อภัยแก่กัน คนหนึ่งไม่รู้เขาก็พูดไป ก็ควรที่จะ 

ตักเตือน ถ้าเขาเถียง เราก็ควรที่จะสงบ ถ้าเราเป็นผู้ที่ฉลาด เราควรฟังดูก่อน ถ้าหาก 

ว่าเขาไม่รู้ก็เหมือนลูกหญิงลูกชายของญาติโยมทั้งหลายนี้ บางบุคคลนั้นเมื่อพ่อแม่ 

สั่งสอนเขากลับโต้แย้ง ถกเถียงพ่อแม่ เพราะเขายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นบาปเกิดขึ้น มี 

ความทุกข์เกิดขึ้นแก่เขา มีอะไรโต้แย้งโยมก็ยังอภัยให้ลูกของตนเองได้ เราควรอภัยให้

บุคคลอื่นเช่นกัน

ส่วนนักปฏิบัติทั้งหลายก็เหมือนกัน บางคนเขาก็ชอบเข้าไปในวัดเพื่อจะทำาบุญ 

กับเพื่อนฝูงเท่านั้น บางบุคคลนั้นก็ฉลาดแล้ว รู้จักรักษาศีล แต่บางบุคคลนั้นไม่รู้จักจะ

รักษาศีล ถ้าไปพูดเรื่องศีลก็ไปขัดข้องซึ่งกันและกัน เพราะเขายังรักษาไม่ได้ ภูมิของเขา

หรือศรัทธาของเขายังไม่ก้าวขึ้นไปสู่ภูมิของศีล ผู้ที่ปฏิบัติรักษาศีลได้แล้ว ก็ไปบังคับ 

ผู้นั้นให้อยู่ใต้อำานาจของตน บังคับให้ทำาอย่างโน้นอย่างนี้ แล้วก็เกิดขัดข้องกันขึ้น ขาด

อภัยให้เขา มันก็ต้องถกเถียงกัน เมื่อถกเถียงกันขึ้นก็มีเรื่องราว มันก็แตกแยกกัน ไม่มี

ความสุขแล้ว เราควรที่จะสังเกตให้ดี

คนที่เพียงรักษาศีลได้ แต่ทำาจิตใจให้สงบเป็นสมาธิไม่ได้ นั่งภาวนายังไม่ได้ จะ

รักษาศีลอยู่บ้านของตนเองก็ได้ บางบุคคลก็ว่าไปรักษาศีลทำาไมอยู่ที่บ้าน ต้องมารักษา

อยู่ที่วัดซิ ไปบังคับเขาอย่างนั้นก็เลยขัดข้องกันเพราะการรักษาศีล ต้นของศีลคือศีล ๕  
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ที่เราสมาทานไปแล้ว เราจะรักษาอยู่ที่ใดก็ได้ ปฏิบัติอยู่ที่ใดก็ได้ อยู่ที่บ้านก็ได้ มี 

ครอบครัวอยู่ก็ได้ ญาติโยมทั้งหลายก็ทำาได้ แล้วเราไปบังคับเขาให้เข้าวัดเข้าวา เขาก็ 

ต้องขัดข้องเพราะธุรกิจการงานต่างๆ รัดกุมเอาไว้ เนื่องจากการครองชีพของแต่ละคน

บังคับเอาไว้ เขาอาจมีศรัทธาอยู่แต่ยังเข้ามาปฏิบัติไม่ได้ แต่เราไปบังคับเขาเลยเกิด 

ขัดข้องผิดเถียงกันขึ้น ดูหน้ากันไม่ได้อีกนั่นแหละ นี่เพราะเราไม่ฉลาด ไม่ให้อภัยกับเขา 

ความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีก จะบังคับเขาให้เข้ามาภาวนาได้อย่างไร

บุคคลที่มีการเจริญเมตตาภาวนา ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนฉลาดขึ้นมามากแล้ว 

ก็ควรที่จะชวนกันปฏิบัติ ถ้าหากบุคคลใดปฏิบัติไม่ได้ ก็อย่าบังคับให้เกินกำาลังของเขา 

เหตุฉะนั้น พวกเราควรจะพิจารณาให้เข้าใจให้อภัยแก่บุคคลที่ยังมาทำาไม่ได้ ส่วนมาก 

แล้วบุคคลทั้งหลายนั้นมีความวุ่นวายเกิดขึ้น ว่าเขาไม่มาปฏิบัติ ไม่มาทำาสมาธิ บังคับ 

สามีภรรยา พี่น้องหรือเพื่อนฝูงทั้งหลาย ทำาให้แตกแยกกัน ไปด้วยกันไม่ได้มากมาย  

เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะเรายังไม่อภัยให้เขา เราจะดึงหน่วงเหนี่ยวเขา มันก็เลยเกิด 

ขัดข้องกันขึ้น

ถ้าหากเราเป็นคนฉลาด เราภาวนาฝึกอบรมแก่กล้าขึ้นมาแล้ว ก็ควรที่จะรู้จัก

ลักษณะคนเริ่มฝึกภาวนา ทำาอย่างไรใจเขาก็ยังไม่สงบเป็นสมาธิ แต่อย่าไปดูถูกดูหมิ่น 

เขาว่า มาปฏิบัติหลายวันหลายเดือนแล้วก็ยังโง่อยู่ ทำาไมไม่ทำาใจให้สงบ ทำาไมไม่ปล่อย

ไม่วางสิ่งนั้นให้มันหมดเสีย ไปยุ่งทำาไม พูดขู่เข็ญเขาเช่นนี้ ตนเองทำาได้แต่เขายังทำา 

ไม่ได้ คนนั้นก็เลยไม่มองหน้า ไม่เข้ากัน ก็เลยไม่ให้อภัยเขา นี่มันมีความทุกข์เกิดขึ้น 

อย่างนี้

มาถึงบุคคลใจสงบหนักแน่นดีแล้ว ได้รับความสุข ก็ฝึกทางด้านสติปัญญาที่จะ

พิจารณาถึงคุณธรรมทั้งหลาย เรื่องของกิเลสที่จะให้เข้าใจ และให้อภัยแก่เรื่องอาการ 

ของกิเลสที่เข้ามาภายในจิตใจ
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แต่ผู้มีจิตสงบเฉยๆ ยังไม่สามารถหรือยังไม่มีสติปัญญา เพียงได้รับความสงบ 

สบายเท่านั้น ก็ยังแก้ไขตนเองหรือพิจารณาจิตใจของตนเองไม่ได้ คนที่พิจารณาจิตใจ 

ของตนเองไม่ได้ คนที่พิจารณาธรรมะไปได้มาก ละกิเลสไปได้หลายอย่าง เบาบางลงไป

บ้างแล้ว ก็ไปบังคับขู่เข็ญผู้ที่ยังพิจารณาธรรมะไม่ได้ว่า ต้องให้รู้อย่างนี้ให้เห็นอย่างนี้  

ไม่เข้าใจไม่ได้ เมื่อขู่เข็ญบังคับเขาก็เกิดขัดข้องกันขึ้นมา เพราะเราไม่ฉลาด ไม่ให้อภัย 

แก่คนนั้น ก็ผิดเถียงกัน จึงมีความทุกข์เกิดขึ้น นี่แหละจึงเป็นเรื่องราวเพราะการไม่ 

ให้อภัยกัน เลยทำาให้มีความทุกข์เกิดขึ้น

บัดนี้ พวกเราท่านทั้งหลาย ควรหัดเป็นผู้มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เข้าใจในสิ่งที่

จะให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ด้วยกัน ตั้งแต่เริ่มแรกโน่นเลย ทำาบุญทำาทานการกุศล 

ไม่เป็น คือคัดค้านอย่างโน้นอย่างนี้ ไม่ฟังคำาสั่งสอนอะไร เพราะเขายังไม่รู้ เรายังควร 

ให้อภัยเขาก่อน เขาพูดกระทบกระแทกแดกดันก็ดี หรือเขาแสดงอาการอย่างใด 

อย่างหนึ่ง ทำาท่าทางใส่พวกเรา เราควรให้อภัยเขาว่าเขายังไม่มีสติปัญญา ไม่รู้สิ่งที่จะ 

นำาความทุกข์มาให้ เมื่อเราอภัยให้เขาแล้ว ถ้ามีเวลาเราก็ควรที่จะสอนเขาเพื่อจะให้เขารู้ 

ก็จะทำาให้เราเป็นผู้มีความสบาย เพราะอภัยทานต่อการที่เขาด่า หรือเขาแสดงอาการ 

ต่างๆ เราไม่โกรธไม่เกลียดเขา เป็นสิ่งที่ดีมาก เราให้อภัยได้ทุกอย่าง

เมื่อเขาติฉินนินทานานาต่างๆ หรือโต้แย้งถกเถียงต่างๆ ด่าว่าเรื่องราวต่างๆ  

กระทบโสตะคือหูของเรา ส่งลงไปในจิตใจ ทำาให้จิตใจสั่นสะเทือน มันจะโกรธจะ 

เกลียดกัน เราต้องใช้ขันติ-ความอดทนเอาไว้ ใช้สติปัญญาข่มจิตของตนเอาไว้ เพื่อจะ

ต้องการส่งเมตตาออกมาให้อภัยแก่เขา เพราะว่าเขาไม่รู้ เขาไม่เข้าใจ เขายังโง่อยู่ เราก็

ให้อภัยเขา ไม่ควรที่จะโกรธจะเกลียดเคียดแค้นเขา ถ้าเราจะพูดจาปราศรัยอย่างมี 

เมตตากับนักปฏิบัติหรือยังไม่ปฏิบัติก็ตาม จะทำาให้คุณงามความดีเกิดขึ้นในใจของเขา  

คือความสุข ควรที่พวกเราทั้งหลาย อุบาสก อุบาสิกา พุทธบริษัททั้งหลาย ควรที่จะมา

พิจารณาให้เข้าใจเช่นนี้ 
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บัดนี้ อภัยทานทางจิต เขาคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกับเรา เราควร 

ให้อภัยเขา เขาอยากฆ่าเราแต่เราไม่อยากฆ่าเขา เขาอยากเบียดเบียนเราด้วยกาย หรือ

วาจา หรือเขาคิดอย่างใดอย่างหนึ่งแก่เรา เราก็ควรอภัยให้เขา เราไม่ต้องยุ่งให้กระทบ

กระเทือนแก่จิตใจของเรา ไม่ให้จิตใจของเรารั่วไหลไปตามสิ่งนั้น ให้มีขันติ-ความอดทน 

มีสติระลึกได้ สัมปชัญญะรู้ตัว ยับยั้งจิตใจเอาไว้ไม่ให้ใจของเราไปรบกวนกับคนที่ยังไม่รู้

เรื่อง และคำานานาต่างๆ ที่เขาพูดออกมา และเขาคิดขึ้นมาในใจเขา ความเห็นของเขา 

ขัดแย้งต่อเราก็เป็นเรื่องของเขา  ไม่ใช่เรื่องของเรา

ถ้าหากเราเป็นผู้มีสติปัญญาให้อภัย ก็เป็นเรื่องที่จะนำาความสุขมาให้แก่เรา ไม่ 

ผิดหวังในการที่เราเป็นนักปฏิบัติทั้งหลาย จะไปอยู่ที่ไหน แห่งหนตำาบลใด ประเทศใด

เมืองใด ชาติใด ภาษาใดก็ตาม ศาสนาไหนก็ตาม เมื่อเขาโจมตีเรา เหยียบย่ำาศาสนา 

ของเราอย่างโน้นอย่างนี้ เราควรพากันศึกษาว่า ศาสนาพุทธนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอน

อะไร สมมุติขึ้นมาเรื่องอะไร แต่ละศาสนาต่างๆ กัน เรากล่าวกันอยู่ในปัจจุบันนี้ เราควร

ศึกษาเพื่อจะให้รู้เป็นเรื่องสมมุติ คุณงามความดีที่จะมาศึกษา มาปฏิบัติ มาปรับปรุง 

ฝึกหัดกายวาจาใจของเรา เพื่อให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตามจุดมุ่งหมายของเรา 

ที่ตั้งเอาไว้ด้วยกันทุกคน

แต่ละศาสนานั้นเขาแยกออกไป ได้บางอย่าง บางอย่างก็ไม่ได้ ทำาให้มีความ 

ทุกข์ แต่เขาไม่รู้ ก็อย่าไปขัดข้องกัน ก็เป็นเรื่องของผู้นับถือแต่ละศาสนา เพราะเป็น 

เรื่องของแต่ละบุคคล เป็นภูมิของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติได้แค่ไหน ดังที่ได้อธิบาย 

มาแล้ว

คนที่ไม่เคยทำาบุญ เขาก็ทำาบุญไม่ได้เพราะไม่มีศรัทธาที่จะบริจาคทาน เขาไป 

กราบพระเฉยๆ ส่วนคนที่เคยทำาบุญได้ ก็ได้แค่ทำาบุญเท่านั้น แต่เขาก็ยังรักษาศีลไม่ได้ 

เราก็ต้องศึกษา คนที่เคยรู้จักทำาบุญไว้แล้วก็มารักษาศีลด้วย ก็ได้แค่ทำาบุญและรักษาศีล

เท่านั้น แต่ยังไปนั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ เราก็ควรทำาความเข้าใจภูมิปัญญาของแต่ละคน  
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คนที่เริ่มต้นฝึกหัดนั่งภาวนาใหม่ๆ เราก็ต้องรู้จักภูมิของเขา คนที่นั่งสมาธิดีแล้ว เราก็ 

ควรรู้จัก คนกำาลังลำาเลียงปัญญาพิจารณาเรื่องกิเลส เรื่องธรรมะ ก็ควรที่จะฝึกเราให้ 

รู้ภูมิของเขา ไม่ต้องขัดข้องซึ่งกันและกัน เพราะความสามารถแต่ละบุคคลย่อมไม่ 

สม่ำาเสมอกัน  การที่จะสม่ำาเสมอกันได้ต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติในขั้นเดียวกัน

คนที่ปฏิบัติได้ขั้นเดียวกัน เช่นคนทำาบุญก็รู้จักว่าทำาบุญแล้วมีความสุขแค่ไหน  

คนรักษาศีลได้เป็นผู้มีศีล ภูมิใจในศีลของตนแค่ไหน จะรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องถามใคร 

คนนั่งเจริญเมตตาภาวนา จิตใจสงบเป็นสมาธิ จะรู้ด้วยตนเองว่าจิตเป็นสมาธิมีความสุข

แค่ไหน คนที่มีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาด ดูกิเลสในหัวใจตนเองและชำาระกิเลสออก 

ไปได้ จะทำาให้ตนเองมีความสุขแค่ไหน ทุกคนย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง

พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนธรรมะสิ่งที่ควรรู้ ควรตรองตาม เห็นเป็นจริงได้ตาม

สภาวะของธรรม พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสั่งสอนสิ่งที่ไม่มี ไม่สามารถที่จะรู้ได้ หากเรามี

ความสามารถรู้ได้แค่ไหน เราก็ได้ความสุขแค่นั้น
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บัดนี้ พวกเราก็ต้องพากันตั้งใจ เพื่อจะให้อภัยทานแก่คนที่มีภูมิปัญญาต่ำากว่า 

ตน หากคนที่มีภูมิปัญญาสูงกว่าเรา เราก็ไม่ต้องอิจฉาเขา เพราะเขาเรียนได้สูงกว่าเรา 

ปฏิบัติได้ดีกว่าเรา เราก็ควรที่จะรู้ตนเอง ท่านจึงให้รู้ตนเอง ไม่ให้ยกตนข่มท่าน หรือ 

ไม่ให้อ่อนน้อมถ่อมตัวจนเกินไป ตรงนี้สิเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเอง 

บางบุคคลก็ถ่อมตัวจนเกินไป มีสติปัญญาแต่ไม่ปฏิบัติตนให้สมฐานะที่เป็น 

ผู้หลักผู้ใหญ่ บางคนก็โอ้อวดว่าตนเองนี้ดี ฉลาดกว่าเขาไปอีกเสียด้วย นี่เป็นการ 

ยกตนข่มท่าน ว่าตนเองนี้พูดได้เก่งกว่าคนอื่น ทั้งปฏิบัติได้เก่งกว่าคนอื่นอีก อวดตัว 

ยกตนข่มท่านก็ผิดจากคำาสอนของพระพุทธองค์ตรัสเทศนาเอาไว้ มันผิดจากหลักการ

ปฏิบัติของนักปฏิบัติทั้งหลาย ต้องรู้ตนเองว่าฐานะของตนเองแค่ไหน มีความรู้วิชา 

แค่ไหน ปฏิบัติได้เพียงไร เหมือนบุคคลที่ถือสิ่งของต่างๆ ก็ต้องถือเอาตามกำาลังของตน 

กำาลังของเรามีแค่ไหน เราก็ควรถือเอาแค่นั้น อย่าไปถือเอาหนักเกินไปให้มีความทุกข์ 

เกิดขึ้นแก่ตน 

อันนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายควรพิจารณาดูว่า เพราะอะไรเขาจึงเป็นอย่างนั้น 

ก็เพราะเป็นเรื่องของกิเลสนั่นเองเหยียบย่ำาจิตใจของเขา ขาดสติปัญญายับยั้งใจไม่ได้  

มันก็พูดออกมาทางปาก มันเหลือแล้ว เหลือใจแล้ว เพราะกิเลสควบคุมจิตใจหมดแล้ว 

มันก็พูดออกมาทางปาก แล้วก็ยับยั้งไม่ได้ก็ออกมาทางกาย มีลวดลายต่างๆ ทำาให้ 

เรื่องราวเกิดขึ้น ดูหน้าดูตากันไม่ได้ จึงให้อภัยใครไม่ได้ ก็เลยเกิดเรื่องราวทุบตีทำาลาย 

กันขึ้นให้มีความทุกข์ตามมา พวกเราควรที่จะฝึกตนให้ฉลาด จะได้ให้อภัยซึ่งกันและกัน 

จึงจะนำาความสุขมาให้แก่พวกเรา จึงไม่ผิดหวังในการที่พวกเราเป็นนักปฏิบัติ

เหตุฉะนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายพากันศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจ การประพฤติปฏิบัติ 

ตน เราไม่ได้ไปนั่งสมาธิอยู่ทั้งวันทั้งคืน เรายืนเดินนั่งนอน ไปที่ไหนมองซ้ายแลขวา  

ตาดู หูฟัง ใจคิดพิจารณาให้แยบคาย ให้รู้เรื่องสิ่งนั้นว่าเป็นอะไร เพื่อนมนุษย์และสัตว์

ทั้งหลายเป็นอย่างไร อาการนานาต่างๆ เรื่องของโลก อยู่ในโลกนี้อยู่ด้วยกันอย่างไร 
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จึงจะมีความผาสุก ถ้าเราฉลาดกว่าเขา เราอยากมีความสุขเราจะทำาอย่างไร ถ้าเรายัง 

ไม่ฉลาด เราอยากมีความสุข เราจะปฏิบัติตนอย่างไร ให้อภัยแก่กันและกันอย่างไร  

นี่แหละเป็นเรื่องที่จะนำาความสุขมาให้ 

ถ้าเราฉลาดแล้ว ก็แก้ไขตนเอง อย่าไปคิดแก้ไขคนอื่น ปรับปรุงตนเองนั่นแหละ

ดีกว่า พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้สอนตนเอง ให้ฝึกฝนตนเอง คนรักตนเองต้อง 

ฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อจะให้ตนเองนี้มีคุณค่า มีประโยชน์เกิดขึ้น ได้รับความผาสุก  

เราปรารถนาอยากมีความสุข เราไม่อยากทุกข์ ไม่อยากวุ่นวาย ไม่อยากเดือดร้อน  

อยู่บ้านอยู่ช่องก็ดี ไปไหนมาไหน บ้านใดเมืองใด แห่งหนตำาบลใด ที่ไหนในโลกนี้ ก็ 

ไม่อยากเดือดร้อน เราก็ต้องหัดเป็นคนฉลาด ให้เข้าใจ หัดดู หัดฟัง หัดคิด หัดพิจารณา  

เพื่อจะได้มีสติปัญญายับยั้ง อย่าให้จิตใจของเรารั่วไหลไปตามอำานาจของกิเลส ขาด 

จากอภัยทานในเรื่องต่างๆ เราควรที่จะอภัยทานให้เขา ถ้าเราอภัยทานได้แล้ว เราจะ 

มั่นใจของตนเองว่า เป็นสิ่งที่ดีมาก นำาความสุขมาให้แก่ตน

แม้เป็นเรื่องของพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา หรือบุคคลนอกศาสนา 

ต่างๆ ก็ตาม ที่เขาขู่เข็ญหรือเขาเหยียบย่ำานานาต่างๆ ให้นักปฏิบัติทั้งหลาย เราก็ควร 

จะรู้ว่าเป็นเรื่องของบุคคลนั้น เขามีปากเขาก็พูดได้ เขานินทาได้ เขาอิจฉาพยาบาทได้  

เขามีใจที่หยาบคาย เขาก็ทำาได้ เขาก็คิดได้ เพราะนานาจิตตัง เขาก็ต้องคิดไปได้ตาม 

ความคิดของเขา เราไปยับยั้งความคิดของคนอื่นได้อย่างไร เราก็ต้องเข้าใจเวลาเขาพูด  

เราไปยับยั้งปากเขาได้อย่างไร เขาแสดงด้วยกาย ทำาท่าทางต่างๆ แก่เรา เราไปยับยั้งได้

อย่างไร  เราไม่ควรที่จะไปคิดยับยั้งเขา 

เราควรคิดเป็นผู้ที่มีสติปัญญายับยั้งตนเอง เป็นผู้มีขันติ-ความอดทน โสรัจจะ- 

ความเสงี่ยม ตั้งตนเอาไว้ไม่ให้หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบทางจิตใจ เป็นเรื่องของกิเลส  

เราจะโกรธจะเกลียด ก็ควรพากเพียรพยายามระงับดับเอาไว้ อย่าให้จิตใจรั่วไหลออกมา

ทางปาก ทางกาย ทางตา แสดงอาการต่างๆ เราก็ให้อภัยทานทางกาย วาจา และจิตใจ

ของเราด้วย แม้คนจะคิดอิจฉาพยาบาทแก่เรา เราก็อภัยให้เขาได้ ทานให้ คนจะพูดด่า
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เรานานาต่างๆ ก็อภัย “ฉันจะไม่ด่าตอบ ไม่โต้ตอบ ปากของคุณมี คุณจะพูดไปหมด 

วันยันค่ำาก็ช่าง คุณแสดงอาการร่างกายต่างๆ ต่อฉันได้แค่ไหนก็ช่างเถอะ ฉันไม่ทำา 

อะไรให้คุณ คุณจะเต้นละครอยู่จนถึงเข้าฉากสุดท้ายในเตาเผาก็ช่างคุณเถอะ เป็นเรื่อง 

ของคุณ” พวกเราควรฝึกหัดตนเอง เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก ถ้าเราอภัยได้

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครู ฝึกหัดพระภิกษุสามเณร และ 

พุทธบริษัททั้งหลาย อยากให้เป็นผู้มีอภัยทาน จึงจะมีความสุขใจ ใจจึงจะไม่วุ่นวาย  

เป็นเรื่องอภัยทานแก่กิเลส เราควรพิจารณาดูว่า กิเลสตัณหานี้มีความทะยานอยากไม่มี

ที่สิ้นสุด จนผิดเถียงโต้แย้ง เป็นโจรเป็นขโมย ปล้นจี้ ฆ่าฟันรันแทง เอาประเทศบ้าน 

เมืองซึ่งกันและกัน เราคิดดู ความอยากของกิเลสมีที่สิ้นสุดไหม จนทำาให้มีความทุกข์ 

เกิดขึ้นแก่ตนเอง เราควรยับยั้งจิตใจของตนเองเอาไว้ ควรให้อภัยเขา กิเลสเขาอยากกัน

มาอยู่นี้ ไม่รู้กี่ล้านกี่โกฏิปีแล้ว เขาปล้นจี้ ฆ่าฟันรันแทง แย่งแผ่นดินกันอยู่ในโลกนี้  

เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้น กิเลสมันเป็นอย่างนี้ เราดูหน้าดูตาของกิเลส เพราะว่ากิเลส 

เป็นเหตุใคร่ ตัณหาคือความอยาก เจ้า ๒ เสือร้ายนี้เป็นตัวการใหญ่อยู่แล้ว ทำาให้ 

พวกเราท่านทั้งหลายอยู่ใต้อำานาจ เป็นทาสของเขา นำาพวกเราให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ 

ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุด เพราะเราไม่รู้หน้าตาของกิเลส เราก็วางกิเลสไม่ได้

เราควรพากันมาพิจารณาดูจิตใจของเราดีกว่า ดูหน้าตากันก็วางกันไม่ได้ พบกัน

ข้างหน้าก็ยังจะโกรธกัน ขัดแย้งโต้เถียงกันอีกอยู่ แค่นี้ก็ยังอภัยไม่ได้ จะไปอภัยแก่กิเลส 

คือ ความโลภ ความโกรธ อยู่ภายในใจออกได้อย่างไร ควรที่พวกเราท่านทั้งหลายจะมา

พิจารณาดูกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ เป็นหน้าที่ของเขา กิเลสเป็นหน้าที่ของความอยาก 

กิเลสเขาจะทำางานเหมือนกับงูที่มีพิษ งูจงอาง งูเห่า เป็นหน้าที่เขาลำาเลียงพิษของเขา 

เหมือนกับฟันของเขามี ๒ ซี่ที่มีพิษจะรั่วไหลออกมาในที่นั้น เราจะพากันทำาอย่างไร 

เราจึงจะจับตัวมันได้ ตัดฟันมันออกไปให้หมดพิษ หมดแรงหมดการจะขู่เข็ญชูคอใส่ 

พวกเรา เราก็พิจารณาดูด้วยเป็นผู้มีสติปัญญา ครั้นตัดฟันมันออกได้ก็คืออะไร ฟันพิษ  

๒ ซี่ ก็คือกิเลสตัณหานั่นเอง  งูมันหมดฤทธิ์ มันไม่ทำาร้ายเราแล้ว
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ฉันใดก็ดี กิเลสตัณหาก็เหมือนกัน ถ้าเรามาพากันทำาความเข้าใจให้รู้ว่าเขาอยู่ 

ที่ไหน เขาอยู่ที่ใจของพวกเรานี่ทุกคน เราไปไหนมาไหน ไปประเทศใดเมืองใด นั่งรถ 

นั่งเรือ ขึ้นเครื่องบินไปไหน เขาก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละ ใช้สติปัญญาเข้าไปดูตรงนี้  

พิษภัยอันตรายอยู่ในตรงนี้ ความทุกข์เกิดขึ้นตรงนี้ กิเลสนอนอยู่ในที่นี้ เราก็ต้องไปดู 

ที่ตรงนี้ อย่าไปดูที่อื่น ดูที่ใจของเรานี้ เราจึงจะอภัยทานกิเลสได้ พระสาวกทั้งหลาย  

ภิกขุนี ภิกขุโนก็ดี ในพุทธศาสนา ทั้งหญิงทั้งชาย ท่านเป็นผู้มีความฉลาด เสียสละ  

ละกิเลสออกจากดวงใจของท่านได้ ให้มีความสุขสบายพ้นจากกองทุกข์

ญาติโยมผู้หญิงบางคน สามีโกรธเกลียด ก็ยังยิ้มสบาย เขามีจิตใจเยือกเย็น  

เพราะอะไร เพราะหมดพิษจากที่จะโกรธสามีของตนเอง ส่วนสามีก็ยังมีพิษมีภัยอยู่ 

ญาติโยมผู้ชายบางคนนั้น ภรรยาด่าแว้ดๆ ๆ ๆ ทั้งค่ำาทั้งเช้า สามียังเฉยๆ ทำางานได้ 

เรื่อยๆ อยู่ ไม่ตอบโต้อะไรกับภรรยา ยังทำาใจให้สบายได้ ไม่โกรธ ไม่เกลียด สามีก็ละได้

เหมือนกัน

ผู้หญิงผู้ชายญาติโยมใจยังเยือกเย็นดีกว่าพระเณรก็มี ปากก็มีศีลธรรมดีกว่าปาก

พระเณรบางองค์อีกเสียด้วย พระเณรบางองค์ท่านยังพูดคำาหยาบคายผรุสวาทกัน 

มากมายก็มี ยังโกหกหลอกลวงอยู่ก็มี เพราะอะไร เพราะกิเลสนั่นแหละ แต่พระพูดดี

ปฏิบัติดี สุขุมเยือกเย็นก็มีมากมาย เพราะท่านมีสติปัญญาฉลาด ดูกิเลสในหัวใจของ 

ท่าน ท่านมีความพยายาม ค่อยๆ ถอดถอนปลดปล่อยละวางกิเลสให้ออกไปจากใจของ 

ท่าน ให้อภัยอยู่ตลอดเวลา หากเมื่อกิเลสเกิดขึ้น ท่านไม่หงุดหงิด ท่านดูไปเรื่อยๆ มัน 

ทำาทุกข์ให้แก่จิตใจแล้วนี่ตัวนี้  มันมีอุบายหลอกลวงจิตใจแล้ว ท่านก็ดูเข้าไปในจิตใจ

เพราะท่านรู้ ท่านก็อภัยให้ “เออ..นี่เป็นหน้าที่ของเธอนะ เราไม่เอากับเธอแล้ว 

เธอก็แสดงไปเถอะ” เหมือนกับบุคคลที่เมาเหล้ากำาลังตีกัน เรามองดูแล้วเขาไม่รู้เรื่อง 

อะไร เพราะคนเมาเหล้ามันก็ตีกันไม่หยุด เราเข้าไปใกล้มันไม่ได้ เราก็ต้องถอยออกห่าง 

ถ้าพอจับมันได้ เราก็สั่งสอนให้มันสงบเสีย ถ้าเราสอนมันไม่ได้ เราก็ต้องปล่อยให้อภัย 
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มัน มันกำาลังเมา มันไม่รู้เรื่อง นี่มันเป็นเรื่องของการละกิเลสกันทั้งนั้น ญาติโยม ควรที่

เราจะนำาไปปฏิบัติอยู่กับหมู่กับฝูงกับครอบครัว หรือประเทศใดเมืองใดศาสนาไหน เป็น

สิ่งที่มีประโยชน์มาก

ถ้าหากเราพากันกระทำาได้ จะนำาความสุขมาให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายแน่นอน 

ถ้าผู้ใดปฏิบัติได้น้อย อภัยได้น้อย ก็จะมีความสุขน้อย ผู้ใดอภัยได้มาก ก็จะได้รับ 

ความสุขมาก ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานดังได้กล่าวมาแล้วนั้น และมาถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

และนักปฏิบัติด้วยกัน และพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกัน จะทำาให้พวกเรานี้อยู่ด้วยกัน

อย่างมีความผาสุกมาก ไปอยู่แห่งหนตำาบลใด ประเทศใดเมืองใดก็ดี

เหตุฉะนั้น การบรรยายธรรมเรื่องอภัยทานนี้ พวกเราท่านทั้งหลายควรพากัน

บริจาคทานไปเสีย สมกับพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ควรจะถอนลูกศรที่ปักเสียบหัวใจของ

พวกเธอ ที่ทำาให้เจ็บปวดมาหลายภพหลายชาติแล้วนั้น คืนให้แก่โลกเสีย อภัยให้แก่โลก

เสีย พวกเธอจะมีความสุขความสบาย ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหน ได้รับแต่ความร่มเย็น

เป็นสุข เหตุฉะนั้น ก็ขอให้สาธุชนที่เป็นพุทธบริษัททั้งหลาย ควรกำาหนดจดจำาข้อธรรม 

ที่ได้บรรยายมานี้ นำาไปประพฤติปฏิบัติ ฝึกหัดกาย วาจา ใจของตน แล้วผลก็จะได้รับ

ความสุข ความเจริญ ก็ขอยุติการบรรยายธรรมเรื่องการอภัยทานไว้เพียงแค่นี้ ขอ 

ความเจริญสุขจงมีแต่ท่านทั้งหลายทั่วทุกท่านเทอญ
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บัดนี้ พวกเราพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุทธบริษัททั้งหลาย การ

ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา เพื่ออบรมบ่มนิสัย ฝึกจิตใจของพวกเราให้มีความเฉลียวฉลาด 

ให้มีสติปัญญาสามารถจะรักษาตน เพื่อให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง ก็คือกิเลส คือ 

ความทุกข์ เป็นอันตรายแก่จิตใจของพวกเรา ถือเป็นโรคร้ายทำาลายสมรรถภาพ ทำาลาย

จิตใจของพวกเราให้ตกต่ำาได้ เหตุฉะนั้น ถ้าพวกเราไม่พากันศึกษาหลักพระพุทธศาสนา 

ที่คนเราเกิดมาแล้วให้รู้ว่า การที่เราเกิดมาอย่างไร เป็นไปอย่างไร มาจากที่ไหน ไปมา

อย่างไรในชีวิตในวัฏสงสารนี้ ก็ย่อมไม่รู้ไม่เข้าใจ เลยไม่รู้จักบุญจักบาป ไม่รู้จักคุณจัก 

โทษ ไม่รู้จักประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ เมื่อพากันเกิดมาในโลกนี้ บ้านใด เมืองใด  

ประเทศไหนก็ดี ถ้าไม่ได้ศึกษา ไม่รู้จักบุญจักบาปแล้ว ไม่รู้จักทุกข์จักสุข ก็ทำาให้ชีวิต 

ของเรานั้นตกต่ำาลงไปเรื่อยๆ ได้ ที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนว่า คนเรานี้เกิดมาแล้ว  

ตายแล้วจะไปที่ไหน เกิดมาอย่างไร มาด้วยอำานาจอะไรที่เราเกิดกันมาอยู่นี้ คนเกิดใน

บ้านใด เมืองใด ประเทศไหนก็ดี ก่อนเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ เราเกิดมาเพราะอะไร  

หากเราไม่ศึกษา เราก็จะไม่เข้าใจในชีวิตของตนเองและชีวิตของบุคคลอื่นว่า เราเกิดมา

นั้นด้วยอำานาจของกรรม เรียกว่า ชนกกรรม
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ชนกกรรม กรรมแต่งให้เกิดมาตามสภาวะที่เราสร้างกรรมเอาไว้ เราจะได้เห็น 

คนเกิดมาในโลกนี้ มีสูงๆ ต่ำาๆ ดำาขาว อ้วนผอมก็ดี ร่ำารวยมั่งมี ทุกข์จน มียศถาบรรดา- 

ศักดิ์ต่างๆ มีอำานาจวาสนาบารมีต่างๆ นั้น มาด้วยอำานาจของกรรม ถ้าเราไม่ศึกษา 

เราก็ไม่รู้ว่ากรรมนั้นส่งเสริมให้มาเกิดตามสภาวะนั้นอย่างไร องค์สมเด็จพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนว่า สัตว์โลกเกิดมาด้วยอำานาจของกรรมนำาตอบสนอง และ 

นำาส่งเสริมให้บุคคลมาเกิดตามอำานาจของกรรมที่เขาสร้างสมอบรมเอาไว้แต่ชาติอดีต 

ที่ผ่านมา ถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องอย่างนี้ เราก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจว่า คนเกิดอยู่บ้านใด เมืองใด 

ที่ไหน มันมีเหมือนกันหมด ไม่ผิดแผกแตกต่างกันอะไร มีทั้งคนร่ำารวยมั่งมีและทุกข์จน 

ก็มีเหมือนกันหมด มีคนสูง คนต่ำา คนดำา คนขาวก็มีกันหมด คนสวยงามและคนขี้เหร่  

ก็มีหมดทุกประเทศ เพราะมันเป็นเหตุเกิดมาด้วยอำานาจของกรรม เกิดขึ้นมาแล้ว 

บางบุคคลนั้นมีแต่โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนย่ำายีร่างกาย ก็ไม่ได้รับความสุข แต่บางคน

นั้นเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกาย มีร่างกายก็อยู่สุขสบาย

มาเรื่อยๆ บางคนเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายแต่เล็กแต่น้อย ไม่ถึงเป็นหนุ่มเป็นสาว บางคน 

ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวจึงมาตาย บางคนก็มากลางคนก็มาตาย บางคนก็มาเฒ่ามาแก่ชราภาพ 

หมดสภาพของสังขารจึงล่วงลับดับตายไป ในสิ่งทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ เป็นต้น

ทุกคนควรที่จะศึกษาให้รู้ว่าคนเราเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้ จึงเป็นเรื่องที่เราทุกคน

ควรจะพิจารณาให้เข้าใจว่า เกิดขึ้นมาด้วยอำานาจของกรรม เมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์  

เราก็เห็นอยู่ด้วยตาของเรา ก็เห็นอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้ เกิดมาเป็นบุคคลทุพพลภาพ  

หูหนวก ตาบอด ปากแหว่ง จมูกขาดก็ดี มือขาด มือด้วน แขนขาด ขาขาด ขาด้วน  

เกิดขึ้นมาแล้วทำาไมเป็นอย่างนี้ เกิดมาแล้วเป็นบ้าใบ้เสียจริตผิดมนุษย์ ไม่สมบูรณ์ทั้ง 

หญิงและทั้งชาย เป็นคนปัญญาอ่อน ศึกษาเล่าเรียนไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปอะไร ทำาไม 

สัตว์โลกก็ยังเกิดขึ้นมาอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้ เกิดเป็นมนุษย์ก็ดี ถ้าเรามองดูไปถึงสัตว์

เดรัจฉานก็ดีนี้ ตั้งแต่ตัวเล็กเท่าไร เท่ามดตัวเล็กๆ น้อยๆ ยังเคลื่อนไหวไปมาได้ เป็นปู 

เป็นปลา เป็นหอย เป็นกุ้ง เป็นอะไร เป็นปลวก เป็นนกบินไปได้ก็ดี สัตว์อยู่ในน้ำาก็ดี  

สัตว์เลื้อยคลานก็ดี สี่ขาก็ดี สองขา มีขามาก ไม่มีขาก็ดี เดินเลื้อยคลานไปเหมือนกับงู 
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มันก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกัน ด้วยอำานาจของกรรม ที่เราเกิดขึ้นมาด้วยอำานาจของกรรม 
ชนกกรรม กรรมแต่งให้เกิดตามอำานาจของกรรมที่เขากระทำาเอาไว้ เรียกว่ากรรมเป็น 
ของของตน

เราทุกคนต้องศึกษาเป็นนักปฏิบัติ เมื่อเราศึกษาเรื่องอย่างนี้ เราก็จะเข้าใจเรื่อง
ในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมาเป็นด้วยอำานาจของกรรม ชนกกรรม-กรรมแต่งให้เกิดตาม 
อำานาจของกรรมที่เขาสร้าง เขากระทำาเอาไว้จริงๆ มันจึงผิดแผกแตกต่างกันอยู่ เราก็ 
มองเห็นด้วยตาของเราอยู่ แต่เราไม่มีข้อวิจารณ์ พินิจพิจารณา เรื่องชีวิต เราก็ไม่รู้เรื่อง
อย่างนี้เกิดขึ้น พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้ศึกษาชีวิตของเราที่เกิดมานั้นด้วยอำานาจ
ของกรรม 

กรรมที่จะสนับสนุนสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาแล้ว ถ้าหากกรรมสนับสนุนไม่ดี หรือ
บุคคลที่เราเข้าไปอยู่กับเขา หรือหน่วยงานอะไรสนับสนุนไปในทางไม่ดี เช่น คนพาล  
ไม่รู้จักบุญจักบาป ไม่รู้จักคุณจักโทษ ไม่รู้จักประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ในชีวิต ไม่ 
รู้เรื่อง ขาดสติปัญญา ก็พากันไปทำาบาปความชั่วนานาต่างๆ เรียกว่า อุปัตถัมภกกรรม

อุปัตถัมภกกรรมไม่ดี เมื่อเรามองดูเช่นนี้ เห็นบ้านใด เมืองใด ประเทศไหน อยู่ 
ที่ใดแล้ว เขาก็เข้าไปอยู่กับหมู่นั้นแล้วเกิดถกเถียงทะเลาะวิวาทกัน ทุบตีฆ่าฟันรันแทง 
กันอยู่ทั่วโลก ให้ชีวิตย่อยยับดับตายไป ก็เพราะไปเข้ากับหมู่อย่างนั้น เรียกว่า กรรม
อุปถัมภ์ หรือกรรมสนับสนุน แล้วทุกคนก็เห็นกรรมสนับสนุน ไปอยู่กับคนดื่มสุราเขาก็
ชวนดื่มสุรา ไปอยู่กับคนเล่นไพ่เขาก็ชวนไปเล่นไพ่ หากเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายใน
อบายมุขก็ไปคบหาสมาคมก็เป็นไปอย่างนั้น นักเที่ยวท่องเที่ยวกลางคืนดึกดื่นเหมือน
นกเค้าแมว กลางคืนมันไม่นอน กลางวันมันนอนทั้งวัน ไม่ทำาการทำางาน ชีวิตของคน 
มันเป็นอย่างนี้ อุปัตถัมภกกรรมที่ไม่ดี คนขี้เกียจขี้คร้านต่างๆ มันก็ไปอยู่กับเขา นักเลง
การพนันอะไรต่างๆ เหล่านี้เรียกว่า คนพาล ไม่รู้จักบุญจักบาป ไม่รู้จักสูงจักต่ำา นำาชีวิต
ของตนเองเข้าไปอยู่กับคนพาล นี่แหละ การเข้าไปอยู่กับผู้อุปถัมภ์บำารุงดูแลรักษา คบ
คนใดก็เป็นคนเช่นนั้นแล พาให้ตกต่ำาลงไปเรื่อยๆ นั่นแหละ อุปัตถัมภกกรรมที่เกิดขึ้น 
มาแล้วคนเราให้ระมัดระวังตัว เป็นสิ่งสำาคัญในการใช้ชีวิต 
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ถ้าอุปถัมภ์แต่กรรมดี เราก็คบหาสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญ์ ผู้เฉลียวฉลาด  

รู้จักบุญจักบาป รู้จักคุณจักโทษ รู้จักประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ รู้จักทางถูกทางผิด 

อยากเป็นบัณฑิตผู้มีความเฉลียวฉลาด ถ้าหากเราไปคบหาสมาคม ไปมาหาสู่ ถูกท่าน

อุปถัมภ์บำารุงดูแล แนะนำาสั่งสอน ชี้แจงแสดงชี้หนทางให้เราดำาเนินวิถีชีวิตของเรา เรา 

ก็ไปในทางที่ถูก เพราะอุปัตถัมภกกรรมสนับสนุนไปในทางที่ถูกต้อง จะนำาให้ชีวิตของ

บุคคลนั้นเจริญรุ่งเรือง และมีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์เกิดขึ้น นี่ก็เรียกว่าเป็นกรรมที่ดี

อุปถัมภ์ช่วยเมื่อได้เกิดขึ้นมาแล้ว 

อุปปีฬกกรรม กรรมบีบคั้น ทำาให้บุคคลทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้ว มีแต่โรคภัย 

ไขเ้จ็บมาเบียดเบียนร่างกาย ไม่มีความผาสุก ที่ทุกคนได้พากันเห็นอยู่ด้วยตาของตนเอง  

ไปโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ พากันเข้าโรงพยาบาลนอนกันเต็มโรงพยาบาลอยู่ ไม่ 

รู้ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอันใดเบียดเบียนย่ำายีบีฑา เรียกว่า อุปปีฬกกรรม บีบคั้นไม่ให้มี 

ความผาสุกเลยทีเดียว ไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนต่อห้องไหน ห้อง I.C.U. ก็ดี ไม่รู้สึกตัว มีแต ่

ลมหายใจเข้าออก มีแต่สายระโยงระยางทั่วไปหมด ไม่รู้จะเอาอะไร กินอาหารทางจมูก

ทางท่อเข้าท้อง ไม่รู้อะไรต่างๆ นั่นแหละ เขากำาลังถูกอำานาจของกรรมบีบคั้นอยู่ ไม่ให้

เกิดมีความผาสุกเกิดขึ้น จึงได้เป็นโรคนั้นโรคนี้ต่างๆ ในชีวิตของคนเรา พระพุทธองค์ 

ทรงสั่งสอนว่าเป็นอุปปีฬกกรรม กรรมที่เขาสร้างเอาไว้ เขาสร้างเอาไว้อย่างนั้น เขา 

ก็ต้องรับกรรมอย่างนั้น เรียกว่ากรรมนั้นตามให้ผล แล้วทุกคนควรวิเคราะห์วิจารณ์  

โอปนยิโก-น้อมเข้ามาสู่ตัวตนของเรา เรานั้นเป็นอย่างเขาไหมหรือไม่เป็น ถ้าหากเรา 

เจ็บป่วยขึ้นมา เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เราก็ถือว่าร่างกายนี้เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บ 

แต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นานาก็สามารถที่จะกินหยูกกินยาบรรเทาทุกข์ได้เป็นบางครั้ง

บางคราว คนป่วยไปรักษาก็หายขึ้นมา ได้ดำารงชีวิตต่อไปบ้าง แต่บางบุคคลนั้น มันไม่

เป็นอย่างนั้น อาจจะกินยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่โรงพยาบาลไหน หมอเรียนจบมาแต่ 

ที่ใด ประเทศใด แขนงใด วิชาความรู้ที่ศึกษามาก็ดี เป็นแพทย์เป็นหมอไม่สามารถที่จะ

หาหยูกหายามารักษาพยาบาลได้ กินยาชนิดไหนมันก็ไม่หาย เรียกว่า โรคกรรม โรค 

กรรมบีบคั้น ไม่หาย ยาราคาแพงแค่ไหนก็ไม่หาย ยาราคาถูกก็ไม่หาย หมอหลายชนิด
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หลายโรคมารักษาก็ไม่หาย ก็เป็นอำานาจของกรรมบีบคั้นอยู่ ไม่ให้บุคคลนั้นมีความ 

ผาสุก นี่แหละ พวกเราทุกคนศึกษาที่เขาเป็นกันอยู่ทั่วโลก มันเป็นเรื่องอำานาจของ 

กรรมกับสัตว์โลก บีบคั้นสัตว์โลกอยู่ เราก็เห็นด้วยตาของเรากันทั่วบ้านทั่วเมือง ทั่ว 

โรงพยาบาล 

แต่บุคคลบางคนนั้นก็ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกาย ร่างกายก็ 

พอทนอยู่ได้ ประพฤติเป็นไปได้ตามสภาวะของร่างกาย เป็นด้วยอำานาจของกรรมที่เขา

ไม่มีอุปปีฬกกรรม-กรรมบีบคั้น เขาไม่เคยสร้างกรรมอย่างนั้นเอาไว้ ก็ทำาให้บุคคลที่ 

เกิดขึ้นมาในโลกนี้ เป็นคนที่ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ เป็นคนที่โชคดี โชคดีที่เขาสร้าง 

ความดีมาแต่ชาติอดีตนั้น มาชาตินี้เขาก็จะสร้างความดีอีก มันก็จะทำาให้เขาไปเกิดใน 

ที่ดีได้ตามอำานาจของกรรม 

นี่แหละพวกเราทั้งหลาย พอพินิจพิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญดูแล้ว ก็จะเข้าใจ

ได้ง่ายๆ ว่า คนเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว มันก็มีอำานาจของกรรมตามระดับกรรมที่จะให้ผล

แก่บุคคลที่เกิดขึ้นมา เพราะรูปร่างกายเกิดขึ้นมาด้วยกรรม จะต้องมารับกรรมที่ตนเอง

สร้างเอาไว้ รับผลของกรรมที่ตนเองสร้างเอาไว้ กรรมก็เหมือนกับเงาติดตามเราที่เดิน 

ไปสู่แสงแดด แสงแดดส่องลงมาใส่รูปร่างกายของเรา เดินไปก็เป็นเงาตามเราไป ไป 

ที่ไหนก็มีเงาของเราตามไป เหมือนอำานาจของกรรมที่บุคคลสร้างสมอบรมเอาไว้แต่ 

ชาติอดีตที่ผ่านมาหลายชาติก็ดี กรรมนั้นก็ติดตามให้ผลบุคคลที่กระทำาเอาไว้ ไม่ 

ปล่อยปละละเลยหน้าที่ของกรรม เขาก็ตามบีบคั้น ตามสนองอยู่

เหตุฉะนั้น พวกเราควรที่จะเชื่อมั่น เพราะพระพุทธศาสนานี้สอนให้เชื่อมั่นเรื่อง

กรรม เรื่องกรรมดีและกรรมชั่ว กรรมชั่วคือกรรมอันเป็นบาปทั้งหลายนำาให้สัตว์โลกมี 

ความทุกข์ทรมาน สัตว์โลกสร้างกรรมดีเอาไว้ทำาให้สัตว์โลกนั้นมีความสุข ไม่มีโรคภัย 

ไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกาย เรียกว่าอำานาจของกรรม เรามาพินิจพิจารณาแล้ว เราก็จะ 

เห็นได้ซึ่งตัวเราหรือตัวของบุคคลอื่น เราจะน้อมมาพินิจพิจารณาเพื่อจะให้รู้ว่า คนเรา 

เกิดขึ้นมานี่อาศัยซึ่งกรรมจริงๆ
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อุปฆาตกรรม ถ้าหากรูปร่างกายของเรานั้นเกิดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ตาม แต่ยังมี

คนคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวร อยากมาทุบมาตีมาฆ่าเรา มาเบียดเบียนเราไม่ให้ 

เรามีความผาสุก เรียกว่าจองเวรจองกรรมเอาไว้ เป็นคู่อริไว้ ทั้งๆ ที่ในชาตินี้เราไม่ได้ 

สร้างความชั่วอะไรที่เป็นเรื่องอย่างนั้น แต่อำานาจของกรรมแต่อดีตที่ผ่านมามันติดตาม 

มา มีคนกล่าวว่าอย่างนั้นอย่างนี้ มีคนนินทากาเลต่างๆ มีคนคิดไม่ดีไม่งามต่อเรา บางคน

ก็มาด่าเราจริงๆ บางคนมันคิดจะมาทุบมาตีมาฆ่าด้วยอาวุธนานาต่างๆ เพื่อทำาร้ายล้าง

ผลาญชีวิต เขาคิดอย่างนี้กับเรา อันนี้ก็เป็นกรรมของเราที่คิดเอาไว้ คิดกับเขาเอาไว้ 

นั่นเอง ก็เรื่องของกรรมอีกเหมือนกัน ถ้าเราคิดพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่เขาไว้ตั้งแต่ 

อดีตที่ผ่านมาไม่รู้ว่าชาติไหน กรรมก็ติดตามมาไม่ปล่อยวาง ตามมาให้ผลในชาตินี้  

นี่แหละ เราก็จะเห็นว่าคนทำาไมมันพยาบาทอาฆาตจองเวรกัน ทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำากับใคร  

บางคนก็พูดอย่างนี้ เกิดขึ้นมาในชาติปัจจุบัน ทำาไมมันเป็นอย่างนี้ พูดแล้วก็หน้าเหี่ยว

หน้าแห้ง หน้านิ่วคิ้วขมวด เพราะเราไม่ได้ทำาเลยในชาตินี้ ไม่เคยได้ด่าใครเอาไว้ใน 

ชาตินี้เขาก็มาด่า ไม่เคยคิดจะฆ่าใคร ทำาไมเขามาคิดจะฆ่าเรา นั่นแหละ เราก็ต้องให้ 

เชื่อมั่นว่า เราต้องได้กระทำาเอาไว้ พูดเอาไว้ คิดเอาไว้ ตั้งแต่ชาติอดีตที่ผ่านมา กรรม 

ก็ไม่ลดราวาศอก แล้วก็จะตามให้ผลอยู่ตลอด เรียกว่าอุปฆาตกรรม เราพอจะเข้าใจใน

เรื่องอย่างนี้ได้

อุปัจเฉทกกรรม กรรมตัดขาดรอนเลยทีเดียว กรรมตัวนี้มีกำาลังมากเลยทีเดียว 

ที่สัตว์โลกทั้งหลายสร้างเอาไว้ คำาว่ากรรมตัดรอนนั้น ตั้งแต่เริ่มต้น เหมือนเราจะไป 

ทำาบุญทำากุศลกับบุคคลอื่น เขาไม่ให้กระทำาบุญทำากุศล เขาตัดหนทางเอาไว้ เราจะทำา

อะไรในสิ่งที่เป็นประโยชน์มันมากั้นมากางเอาไว้ มายุมาแหย่ มาหลอกลวงไม่ให้เราทำา 

กรรมที่ดีมันก็ไม่ให้ทำา เราจะสร้างความดีอะไร เหมือนเราจะทำาบุญเขาก็ไม่ให้ทำาบุญ  

เราจะรักษาศีลก็ไม่ให้รักษา จะนั่งเจริญเมตตาภาวนา มันก็รบกวนไม่ให้ได้รับความสงบ 

จะพิจารณาอะไรมันก็วุ่นวาย เหมือนกับภิกษุสามเณรกำาลังนั่งทำาสมาธิ มีเสียงนั้น 

เสียงนี้บ้าง มีเสียงคนพูดบ้าง มีเสียงเครื่องขยายร้องรำาทำาเพลงอะไรต่างๆ มันรบกวน 

โฆษณาต่างๆ ก็รบกวนไม่ให้เราได้สร้างความดี ไม่ให้มีความสงบ บางคนก็ทำาสิ่งนั้นสิ่งนี้
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ให้ดังสนั่นหวั่นไหวรบกวนอยู่ ก็เป็นอำานาจของกรรม ตัดรอนคุณงามความดี อันนี้เรา 

จะรักษาศีลก็ไม่ให้รักษา ไปรักษาทำาไมอย่างนั้นอย่างนี้ เหมือนลูกหลานบางบุคคลนั้น 

ปู่ย่าตายายพ่อแม่จะไปรักษาศีล เขาก็ไม่ให้ไปรักษา บางทีภรรยาจะมารักษาศีล สามีก็

ไม่ให้มา บางทีสามีจะมาปฏิบัติรักษาศีลภาวนา ภรรยาก็ไม่ให้มา เขาเรียกว่าตัดหนทาง

กัน กรรมตัดรอนเราไว้ นี่แหละ จะนั่งสมาธิเขาก็ไม่ให้นั่ง เขารบกวนตัดหนทางไม่ให้ 

จิตใจสงบ มันเป็นเครื่องรบกวนตลอด แบบนี้กรรมตัดรอนจริงๆ ที่จะเด่นที่สุดนั้นคือ 

เหมือนกับบุคคลจะไปทำาบุญทำากุศล จะไปทอดผ้าป่ากฐินที่โน่นที่นี่ เมื่อเดินทางไปก็ 

รถคว่ำารถชนกันตายก่อน กรรมตัดรอนเอาชีวิตเลยทีเดียว มันเป็นอย่างนี้ ก็เลยไม่ได้ 

ทำาบุญทำากุศลอันนั้น ถ้าคนมาตั้งใจจะไปรักษาศีลภาวนา ไปแล้วก็เดินทางไปก็ไม่ถึง 

เหมือนกัน ก็มีอันตรายเกิดขึ้นทำาให้เสียชีวิต มันตัดไว้อย่างนี้ คนจะไปศึกษาเจริญ 

ภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจ ตั้งจิตตั้งใจจะปฏิบัติ กรรมนั้นก็มาตัดรอนเสีย ไม่ให้ปฏิบัติ 

เลยทีเดียว ก็ทำาเอาชีวิตให้เจ็บให้ป่วยให้ล้มให้ตายไปก่อน เห็นมั้ยกรรมตัดรอนสัตว์โลก

ทั้งหลาย เราก็เห็นอย่างนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ มีทุกปีๆ เห็นมั้ย เขาไปทำาบุญที่โน่นที่นี่ 

นั่งรถนั่งเรือไป รถพาคว่ำา คนขับรถพาตกเหว ชนต้นไม้ ชนรถ ชนเรือ ไปชนเสาไฟฟ้า  

ชนรั้ว ชนกำาแพง ชนหลักกิโลเมตร เกิดเรื่องราวไปไม่ถึงสถานที่ หรือบางบุคคลนั้นก็ 

ตายไป บางคนก็ไม่ตายแต่ก็เสียสุขภาพ บางคนก็หัวร้างข้างแตก มีหมด ไม่ถึงวัดเลย 

ทีเดียว เห็นมั้ย เราคงจะเคยเห็น มีบางบุคคลนั้นถ้าไม่ถึงตายก็เจ็บป่วย ว่าจะเดินทาง 

ไปทำาความดีมันก็ป่วย เป็นโรคภัยไข้เจ็บ มีแต่หนทางตัดรอนทั้งนั้นเลย ตัดรอนเอาไว้ 

ไม่ให้สร้างคุณงามความดี กรรมทั้งหลายเหล่านี้แหละ มันรบกวนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม 

ให้ตนเองนั้นไม่ก้าวหน้า ตัดรอนตัดหนทางเอาไว้ ไปมาก็ไม่สะดวกเกิดขึ้นจนถึงที่สุด 

ชีวิต เรียกว่ากรรมตัดรอน ตัดออกจากคุณงามความดีที่เราจะปฏิบัติเอา

เหตุฉะนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนว่า คน

เรานี้เกิดขึ้นมาแล้ว ใครจะสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่ว เป็นหน้าที่ของตนเองจะเป็นคนรับ 

ไม่มีใครจะมาไถ่ถอนกรรมของเราได้ ในโลกนี้ไม่มี เป็นหน้าที่ของตนเองจะรับกรรม  

คนอื่นมาไถ่ถอนกรรมของเราไปไม่ได้ ก็เป็นเรื่องของเราเอง ท่านจึงให้เรานี้ศึกษาชีวิต 
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ของคนเราเกิดมามันเป็นอย่างนี้เอง เราจึงเห็นได้ชัดเจนว่า บางคนนี้ เราคิดดู เห็นนอน

อยู่โรงพยาบาลป่วย ๓ ปี ๔ ปีจึงตาย บางคนก็ตายเร็วเลยทีเดียว ไม่ถึงโรงพยาบาลเลย

เหตุฉะนั้น เราควรน้อมนึกระลึกถึงความตาย หากชีวิตของเรายังมีอยู่ ยังยืน  

เดิน นั่ง นอนได้ ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนย่ำายีบีฑา ยังไม่เห็นสิ่งที่มามีอุปสรรค

ตัดรอนของเรา ชีวิตที่จะมีคุณค่าที่สุด ต้องรีบขวนขวายสร้างความดี สร้างกรรมดีเอาไว้ 

เพื่อจะได้ลดละกรรมชั่วทั้งหลายที่ตนเองได้สร้างมาแล้ว ใครจะสร้างมากสร้างน้อย ตั้งแต่

เกิดมาได้สร้างกรรม กรรมที่ไม่ดีก็ดี ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ วันนี้เราจะสร้างกรรมดี

ต่อไป ใครจะสร้างคุณงามความดีมาตั้งแต่ในระหว่างไหน แต่เด็กมา หรือหนุ่มสาว หรือ

ท่ามกลางคน หรือมาเฒ่ามาแก่ เป็นหน้าที่ของตนเองจะมุ่งหน้าละบาปความชั่วทาง 

กายวาจาใจออกไป สร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในทางกายวาจาใจของตน อันจะเป็น

ผลเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาแล้ว กว่าจะได้มาเป็นมนุษย์  

เป็นผู้มีจิตสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย เรียกว่ามนุษย์ ถือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง มีความ 

เฉลียวฉลาด อันนี้จึงเรียกว่าเป็นมนุษย์ผู้มีจิตสูง ถ้าเรารู้ว่าความเป็นมนุษย์ที่มีจิตสูง เรา

ควรที่จะพยายามสร้างสรรค์พัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการเป็นมนุษย์ ผู้มีจิตสูงกว่า 

สัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย อย่าไปทำาลายคุณงามความดีของตนเอง ทำาให้ตนเองตกต่ำา ต่ำา

กว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ทั้งการกระทำา การพูดและการคิด มันก็ยิ่งตกต่ำาลงไปเรื่อยๆ 

ในชีวิตที่เกิดขึ้นมาแล้ว ไม่เห็นคุณค่าที่เราสร้างสมอบรมมา จนได้มาเป็นมนุษย์หลายภพ

หลายชาติแล้ว ญาติโยมกว่าจะรู้จักเข้าวัดเข้าวาก็ต้องสร้างสมอบรมบารมีมาหลายชาติ

แล้ว เพื่อจะให้บารมีของตนเองแก่กล้า ภิกษุสามเณรก็ดี บวชมาในพุทธศาสนานี้ ก็เคย

สร้างสมอบรมบุญบารมีมา จึงสามารถได้มาบวชในบวรพุทธศาสนา ห่มผ้ากาสาวพัสตร์

เป็นธงชัยของพระพุทธศาสนา ตามรอยยุคลบาทของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็

ต้องเคยสร้างคุณงามความดีเอาไว้ จึงได้มาบวชเป็นภิกษุสามเณร ได้มาศึกษาหลัก 

ศาสนธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อมันมีอย่างนี้แล้ว มีด้วยกรรมดีของเรา ที่เราได้

เข้ามาแล้ว เราก็ควรจะสร้างสรรค์พัฒนาความดีของเรานั้นให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป นี่เป็น

จุดสำาคัญที่เราได้เกิดขึ้นมาแล้ว อย่าให้ตัวเรานี้ตกต่ำาลงไป เพื่อจะเชิดชูตนเองนี่แหละ 
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พัฒนาตนเองนี่แหละ ให้มีคุณค่า มีสาระมีประโยชน์มากที่สุดขณะที่เรายังยืน เดิน นั่ง  

นอนได้ อย่าไปคอยวันคอยเวลา วันนั้นวันนี้ เดือนนั้นเดือนนี้ ปีนั้นปีนี้ จึงจะทำาคุณงาม

ความดี อย่าไปมัวเมาประมาทหลงใหลอยู่อย่างนั้น ตั้งจิตตั้งใจจริงๆ เมื่อเห็นคุณงาม 

ความดีของตนแล้ว จึงได้มาบวช เห็นแล้วว่าเราได้ทำาความดีมาก่อน วันนี้เราจะทำา 

ความดีให้ได้มากขึ้น ให้ชีวิตได้มีกำาไรมีคุณค่ามากขึ้น ต้องขยันหมั่นเพียรทำากิจวัตรต่างๆ 

ก็ดี ทำาคุณงามความดี รักษาศีล เจริญภาวนา รักษากิริยามารยาท พัฒนาตนเองให้เป็น

คนสงบเสงี่ยมเรียบร้อยต่อไป เพื่อสร้างคุณงามความดีให้ได้ 

นี่เป็นโชคดีเพราะเราเกิดมาแล้วเกิดมาในทางที่ดี ชนกกรรม-กรรมแต่งให้เกิด  

ส่งเสริมมาทางที่ดีแล้ว อุปัตถัมภกกรรมให้มาพบพระพุทธศาสนา ศีลธรรมคำาสอนของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้น้อมนำาไปประพฤติปฏิบัติ ฝึกหัดอบรมตนนั้น จึง

เป็นโชคดีที่สุดในชีวิตที่มีอยู่ ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ รีบขวนขวายรีบปฏิบัติ ต้อง 

บังคับตนเองทำาความดี อย่าไปให้คนอื่นบังคับ อะไรมันเป็นสิ่งที่ดีก็จะกระทำาในสิ่งนั้น  

พูดอะไรเป็นสิ่งที่ดีเราก็เลือกพูดสิ่งนั้น ความคิดความอ่านออกมาจากจิตใจของพวกเรา 

ก็เหมือนกัน เราจะหาวิธีคิดไปในทางที่ดี สร้างสรรค์พัฒนาความคิดความอ่านของ 

ตนเองไปในทางที่ดี จึงจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ แม้จะมีอุปสรรคต่างๆ ดังได้กล่าวมา

นั้น อาจจะมีความเจ็บป่วยบ้างนิดๆ หน่อยๆ ก็ต้องสู้ ทำาวัตรเช้าวัตรค่ำาก็ต้องทำา หรือ

เดินจงกรมก็ดี ต้องปฏิบัติ หรือกิจวัตรต่างๆ ก็ดี ไม่ให้มันเสียหาย ชีวิตแต่ละวันๆ นั้น 

จึงจะเป็นประโยชน์ที่สุด เราไม่ต้องกลัว เราแน่นอนแล้วว่า เกิดขึ้นมาเราต้องตาย เรา 

ต้องจากโลกนี้ไปเป็นธรรมดา ที่เราพากันสาธยายมาเมื่อครู่นี้ ความตายเป็นธรรมดา 

ของสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาแล้ว แต่เรายังไม่ตาย เรายังหายใจได้ เราจะต้องรีบขวนขวาย  

รีบปฏิบัติ รีบสร้างสมอบรมตนเองให้ได้คุณงามความดี กอบโกยเอาไว้ ก็เกิดมาสร้าง 

คุณงามความดีโดยตรง ไม่ใช่เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างบาปความชั่วอันที่จะนำาให้เกิดมีความ 

ทุกข์ เราต้องการมีความสุข เราเกิดขึ้นมาเพื่อจะสร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดความสุขขึ้น 

แก่ตน จึงสมกับว่าเป็นผู้ที่มีความรักตน
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คนมีความรักตน ต้องสร้างสมคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตน ถ้าบุคคลใด 

ไม่มีความรักตน ก็ไปสร้างแต่บาปความชั่ว ไปคบหาสมาคมแต่คนที่ชั่ว คนอุปถัมภ์ไป 

ในทางที่ตกต่ำา นำาแต่ทุกข์มาให้ ชีวิตก็ตกต่ำาลงไปเรื่อยๆ ตามที่เราไปคบกับเขา ชีวิต 

มันก็ขาดทุนซิ เป็นอย่างนั้น มันก็เป็นกันอยู่ทั่วโลก ถ้าไปคบหาสมาคมคนไม่ดี พากัน 

เสียหายอยู่ในโลก วุ่นวายไปทั้งโลก จนเกิดรบราฆ่าฟันกันวุ่นวายไปหมด มันเป็น 

อย่างนี้ ชีวิตเสียหายและล่มจมเป็นอย่างนั้น ถ้าเราอยู่ด้วยกันมีเมตตาอารีต่อกัน พากัน

ทำาคุณงามความดี รักษาศีล เจริญภาวนา ศึกษาหลักประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ละบาป 

ความชั่ว บำาเพ็ญแต่คุณงามความดี ชีวิตของเรานี้มันก็มีคุณค่าที่สุด ที่จะเป็นสมบัติ 

ติดตัวตนเองไปในภพต่อไป ตราบใดที่พวกเรายังชำาระกิเลส ความโลภ ความโกรธ  

ความหลง ไม่หมดจากดวงใจของเราไป เราก็ต้องได้มาเกิดอีกแน่นอน แม้เราไม่อยาก 

เกิดอีก มันก็ต้องเกิดอีกอยู่ดีๆ มันหนีไปไหนไม่พ้น

เหตุฉะนั้น เราก็อยากพ้นทุกข์ ต้องการพ้นทุกข์ ก็ต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติ 

ฝึกหัดอบรมตนเอง ไหว้พระสวดมนต์ก็ดี รักษาศีล เจริญภาวนาก็ดี เดินจงกรม นั่ง 

สมาธิ ทำาจิตใจ สิ่งที่ควรเป็นประโยชน์ก็รีบทำารีบสร้างเอาไว้ เราไม่ไว้ใจในชีวิตของ 

พวกเราว่าเราจะอยู่ไปถึงวันไหน เหตุไฉนเพื่อนของพวกเราตายไปทุกวันๆ ก็ตายไป 

ทั้งเด็ก ทั้งหนุ่มสาว ทั้งกลางคน และเฒ่าแก่ ก็ตายกันทุกวันๆ เราก็ต้องเดินไปสู่ความ

ตายทุกวัน ที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วนั้นว่า เหมือนกับนายโคบาลไล่โคออกจาก 

คอก โคก็เดินไปสู่ที่หากินของเขา ที่เขาจะไปหากิน เดินไปเท่าไหร่ก็ใกล้เข้าไปเรื่อยๆ  

ใกล้สู่ที่หากินของโคนั้น นายโคบาลก็ต้อนโคไปอย่างนั้นจึงจะถึงที่หาอยู่หากิน ฉันใด 

ก็ดี ชีวิตของคนเราก็เหมือนกัน เกิดขึ้นมาแล้วก็เดินทางไปสู่ความตายเป็นที่สุด

ในชีวิตของพวกเราเดินไปทุกวันๆ มันเฒ่าแก่ไปทุกวัน เดินไปเรื่อยๆ จนถึงที่สุด

ก็คือความตาย มันเป็นอย่างนี้ ถ้าเราทั้งหลายมาพินิจพิจารณาเห็นอย่างนี้ ก็เมื่อเรา 

ตายไป เราจะพึ่งพาอาศัยอะไร อะไรจะเป็นที่พึ่งของเรา อะไรจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเอาไว้

อยู่ในใจของพวกเรานั้น เราจะเห็น เราสร้างสมอบรมคุณงามความดีอะไรเอาไว้บ้างที่จะ

ติดตามตนเองไป ทรัพย์สมบัติทั้งหลาย แก้วแหวนเพชรนิลจินดา ช้าง ม้า โค กระบือ 



ต  า  ย  แ  ล้  ว  ไ  ป  ไ  ห  น     171

หมู หมา เป็ด ไก่อะไรทั้งหลาย มันไปกับเราไม่ได้ ทรัพย์สมบัติก็ไปไม่ได้ ตึกรามบ้านช่อง 

รถเรืออะไร เงินทองอะไร มันเอาไปด้วยไม่ได้ทั้งนั้น เมื่อเราตายไปแล้วเอาไปด้วยไม่ได้ 

มันเป็นของที่ใช้ยามยังมีชีวิตอยู่ แม้แต่รูปร่างกายของคนเรา เมื่อตายแล้วเราก็ยังเอา 

ไปด้วยไม่ได้ ไม่ว่าแต่ทรัพย์สมบัติ เหตุฉะนั้น คนจึงเอามาสร้างกรรม ได้รูปร่างกายมา

แล้ว มาด้วยอำานาจของกรรม แล้วนำามาสร้างกรรม โดยใช้กรรมแล้วก็มาสร้างกรรมอีก 

เพื่อให้มันเป็นผลเป็นประโยชน์ มีคุณค่าที่สุด

เหตุฉะนั้น เราทุกคนก็ให้พากันตั้งจิตตั้งใจ แล้วเราจะได้อะไรเป็นที่พึ่งของเรา มี

วิหารธรรมเป็นที่พึ่งของจิตใจ วิหารธรรมเป็นที่พึ่งของจิตใจก็คือว่า เหมือนเรานั่งอยู่ใน

วิหารนี่แหละ ฝนจะตกลงมาก็ดี แดดออกมาก็ดี เรายืนเดินนั่งนอนอยู่สบายๆ นี่ร่างกาย

ของคนเรา จิตใจของเรานั้นก็เหมือนกัน ถ้าหากมีคุณธรรม มีจริยธรรมแล้ว สร้างสม 

คุณงามความดีเอาไว้แล้ว ทำาจิตใจให้มีความสุข เกี่ยวกับคุณงามความดีแล้วจิตใจก็ได้ 

อยู่ในความสุข อยู่ในคุณงามความดี เป็นวิหารธรรม เป็นเครื่องอยู่ของใจ จิตใจของ 

พวกเราอาศัยอย่างนั้น ถ้าหากมันไปคุ้นเคยไปในทางที่ดี มันก็อาศัยคุณงามความดี ถ้า

หากมันไปคุ้นเคยในทางที่ไม่ดีแล้ว จิตใจมีตั้งแต่ทุกข์ โศกเศร้า โศกาอาดูรหม่นหมอง  

จนร้องห่มร้องไห้ น้ำาตาฟูมฟองนองเนตร นอนไม่หลับ กินไม่ได้ อยู่ไม่ได้ แต่ถ้ามันเป็น

ไปอย่างนั้น จิตใจมันก็อาศัยความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นที่พึ่งของเขา พวกเราไม่ 

อยากพบอยากเห็นเรื่องอย่างนั้น เราก็เลยพากันสร้างสมอบรมคุณงามความดี จะทำาบุญ

ก็รีบทำาบุญ จะรักษาศีลก็รีบรักษาศีลให้ดี จะนั่งภาวนาก็รีบขวนขวาย จะเจริญด้าน 

ปัญญาพินิจพิจารณาเรื่องทุกข์เรื่องสุข เรื่องบุญเรื่องบาป ก็รีบพยายามพิจารณาให้มัน 

เกิดให้มันมีขึ้นแก่ตน เราจึงจะได้ที่พึ่งของตน เราจะไปด้วยอำานาจของกรรมอีก เราเกิด

ขึ้นมาแล้วเราจะไปอย่างนั้นอีกเวลาจะตายไป

ถ้าบุคคลใดเกิดขึ้นมาแล้วไปทำาแต่บาปความชั่ว คบแต่คนชั่วคนพาล อุปถัมภ์ 

บำารุงไปในทางที่เสียหาย เราก็ตกต่ำา มีจิตใจตกต่ำา จิตใจนี้มันชำานาญ เรียกว่า นิจกรรม 

สร้างบาปความชั่วเป็นนิจกรรมด้วยกาย สร้างบาปความชั่วด้วยวาจา สร้างบาปความชั่ว

ด้วยความคิดความอ่านในจิตใจของเราเป็นนิจ เป็นเนืองนิตย์อยู่ในจิต มันติดอยู่ในจิต  
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เราก็จะเห็น ความโลภมันก็มีอยู่ ความโกรธเกลียดมันก็มี มันเอาความโกรธไว้ หลงใหล

อะไรไม่รู้จักบุญจักบาป อันนั้นเป็นนิจกรรมอยู่ในจิตใจ เมื่อเราจะล่วงลับดับตายจาก 

รูปร่างกายของเรา จิตใจมันจะออกจากรูปร่างกาย มันก็จะไปในทางทุกข์ โศกเศร้า โศกา

อาดูรหม่นหมอง อยากให้ครูบาอาจารย์ไปเทศน์ให้ฟังเวลาใกล้จะตายแล้วในห้อง I.C.U. 

มันจะมีประโยชน์อะไร มันไม่รู้สึกตัวแล้ว ไม่รู้จิตวิญญาณมันอยู่ที่ไหน มันเป็นอย่างนี้ 

เมื่อจิตใจของบุคคลนั้นมันมีความทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแล้ว

จิตฺเต สงฺกิลิฏเ  ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้อย่างนี้ ถ้าบุคคลใด

เวลาใกล้จะตาย จิตวิญญาณจะออกจากรูปร่างกายนี้ไป จิตใจของบุคคลนั้นมีความ 

เศร้าหมอง มีความทุกข์อยู่แล้วเป็นนิจ จิตที่ออกไปนั้นก็ต้องไปทุคติเป็นอันต้องหวัง 

ของบุคคลนั้น ไปได้เกิดตามอำานาจของกรรมที่เขายึดเอาไว้เป็นที่พึ่งของจิตใจในทางที่ 

เสียหาย ทางทุกข์ แล้วไปเกิดอีกในที่ทุกข์

แต่ถ้าหากบุคคลได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ ได้ทำาบุญทำาทานการกุศล รักษาศีล 

เจริญภาวนา ละบาปความชั่วออกจากกายวาจาใจของตนแล้ว น้อมนึกระลึกถึงแต่ 

คุณงามความดีที่ตนเองสร้างเอาไว้ เราสร้างบุญอะไร ได้บวชลูกบวชหลาน ทำาบุญ 

ทำาทานการกุศล สร้างโบสถ์ วิหาร ศาลา โรงร้าน ขุดน้ำาบ่อ สร้างถนนให้คนเดินไปมา 

ทานผ้าผ่อนท่อนสไบ เภสัชปัจจัยทั้งหลาย ได้สร้างสมอบรมไว้ ตามอำานาจของกรรม 

ของตนเองเอาไว้ นึกขึ้นมา มีคนบอกทำาความดีไว้ นึกขึ้นมาว่ารักษาศีล เราก็ได้รักษา 

ศีลตามกำาลังอำานาจของตนที่จะรักษาได้ ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม จำาคำาเทศน์ครูบาอาจารย์

สั่งสอนเอาไว้ น้อมนำามาปฏิบัติ เราฟังเทศน์ก็ได้ฟัง เรามาพินิจพิจารณา ไตร่ตรอง 

ใคร่ครวญ เราได้นั่งเจริญเมตตา พัฒนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ จิตใจ 

หนักแน่นมั่นคง จิตใจมีความสงบสุขเกิดขึ้น เราก็มองเห็น เข้าใจ เราได้เจริญเมตตา 

ภาวนา ไตร่ตรอง ควรสร้างสมอบรมจิตใจของเราให้แก่กล้าได้เพียงไหน มีความอบอุ่นใจ 

เรียกว่าวิหารธรรม เป็นเครื่องอยู่ของจิตใจ เมื่อจิตใจได้ที่พึ่งอย่างนี้เอง เมื่อบุคคลจะ 

บอกหรือไม่บอกก็ตาม เขาเรียกว่า นิจกรรม-กรรมเนืองนิตย์ อยู่ในจิตใจที่มีความสุข  
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อยู่กับคุณงามความดีของตน เมื่อจิตวิญญาณจะออกจากรูปร่างกายแล้ว จิตใจนั้นไม่มี

ทุกข์ มีแต่ความสุขเกิดขึ้น จิตใจของบุคคลที่มีความสุขเวลาออกจากรูปร่างกาย ก็ไปแต่

สุคติตามฐานะของบุคคลที่สร้างเอาไว้ 

องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้

จิตฺเต อสงฺกิลิฏเ  สุคติ ปาฏิกงฺขา เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง จิตมีความสุขแล้ว สุคติ

เป็นอันต้องหวังของบุคคลนั้น ไปตามชั้นภูมิคุณงามความดีที่ตนเองสร้างสมอบรมเอาไว้ 

คนเราทุกคนเมื่อได้เกิดมาแล้ว เวลาเราจะตายจากโลกนี้ไป เราจะไปที่ไหน จะไปเกิดใน

ภพใหม่นั้น เราจะไปเกิดเป็นอะไร ตามหลักคำาสั่งสอนทางพระพุทธศาสนานั้นสอนว่า  

คนทุกคนเกิดด้วยอำานาจของกรรม เช่น คนเราถ้าหากกระทำากรรมชั่วด้วยกาย วาจา  

และจิตใจ เรียกว่ากระทำาบาป เมื่อบุคคลกระทำาบาปความชั่วต่างๆ เอาไว้แล้ว ตั้งแต่ 

ภพชาติอดีตที่ผ่านมาแล้วนั้นเป็นเนืองนิตย์ เมื่อบุคคลเหล่านั้นจะตายจากโลกนี้ไป  

จิตใจของเขาทั้งหลายเหล่านั้น ก็มีอุปาทาน ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับกรรมที่ตนเองกระทำา 

เอาไว้ ไม่ปล่อยวาง จิตวิญญาณของเขาก็จะไปเกิดใช้กรรมอย่างนั้น เช่น คนเราเกิดมา 

ในชาตินี้มีวิบัติต่างๆ กัน เกิดมาเป็นคนแต่ตาบอด หูหนวก จมูกขาด ปากแหว่ง ขาขาด

ขาด้วน แขนขาดแขนด้วน มือขาดมือด้วน ไม่มีนิ้วมือ ขาหนึ่งเล็กขาหนึ่งใหญ่ เป็นบ้าใบ้ 

วิกลจริตผิดมนุษย์ ร่างกายไม่สมบูรณ์ ผู้ชายก็เป็นตุ๊ดเป็นเกย์ ผู้หญิงก็เป็นทอมแต่งตัว

แบบผู้ชาย ผู้ชายแต่งตัวแบบผู้หญิง เดินกระตุ้งกระติ้งเหมือนกับผู้หญิง เออ คนเรานี้  

เกิดมาเป็นคนแล้วก็มาใช้กรรมอย่างนี้ ที่ตนเองกระทำาไว้แล้วแต่ภพชาติในอดีตปางก่อน

ถ้าหากบุคคลใดกระทำาแต่กรรมอันเป็นบาปความชั่วด้วยกาย วาจา ใจอัน 

หยาบช้า ฆ่าบิดามารดา ฆ่าพระอรหันต์ กระทำาบาปอันหนักหนาเช่นนี้ เมื่อบุคคลตาย 

ไปก็ไปตกนรกอเวจี มหานรก ตกทุกข์ รับวิบากกรรมที่ตนเองกระทำาเอาไว้ เรียกว่า 

ตายแล้วไปเกิดในนรกนั้นเอง ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ ขอให้ทุกๆ คนพิจารณา 

เอาเองด้วยปัญญาของตน ก็จะเข้าใจและรู้ด้วยตนเองได้
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บัดนี้ พูดถึงการที่คนเราบางบุคคลนั้นพากันยึดมั่นถือมั่น เช่น มีความรักสัตว์ 

ต่างๆ จิตใจก็มีความรักความห่วงใยอยู่กับสัตว์ต่างๆ ที่ตนเองเลี้ยงเอาไว้ที่บ้าน เอาไว้ 

เป็นเพื่อนก็มี เอาไว้ดูเล่นก็มี บางบุคคลก็ชอบเลี้ยงสุนัข (หมา) แมว ช้าง ม้า โค (วัว) 

กระบือ (ควาย) หมู เป็ด ไก่ ห่าน นกต่างๆ หอย ปู ปลาต่างๆ ชอบเลี้ยงกักขังสัตว์ 

เหล่านี้เอาไว้ที่บ้านกัน การชอบเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เอาไว้นั้น ก็หากเป็นความดีที่มี

เมตตาปรานีต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น แต่ข้อสำาคัญที่สุดนั้นคืออะไร คือว่าถ้าหากเรา 

ทุกคนได้เลี้ยงสัตว์ต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้แล้ว เรามีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นอยู่ใน

จิตใจของเรากับสัตว์ชนิดใด ว่าเป็นของเราจริงๆ เวลาตัวเราเองจะตายไปจากสัตว์ตัวนั้น 

เมื่อจิตวิญญาณของเราจะออกจากร่างกายไป เช่น มีความยึดมั่นอยู่กับสุนัข เราก็จะ 

ไปเกิดเป็นลูกสุนัข ลูกหมู ลูกแมว ลูกเป็ด ลูกไก่ ลูกช้าง ลูกม้า ลูกโค ลูกกระบือ  

ลูกปลา ลูกปู ลูกหอย ลูกลิง ลูกค่าง ลูกบ่าง ลูกชะนี ลูกอุรังอุตัง ลูกงู ลูกนก สัตว ์

ทั้งหลายมีมากมายเหลือเกินที่มีอยู่ในโลกนี้ มีสองขาสี่ขา มีขามากไม่มีขา บินได้ เดิน 

ไปได้ เลื้อยคลานไปได้ ตัวเล็กๆ ตัวใหญ่ๆ อยู่บนบกก็ดี อยู่ในน้ำาก็ดี สัตว์ทั้งหลายที่ได้

กล่าวมานี้ เป็นต้น ถ้าหากเราทุกคนได้เลี้ยงเอาไว้แล้ว เมื่อเราจะตายจากสัตว์นั้นไป  

หากจิตใจของเราไปยึดมั่นถือมั่นอยู่กับเขา จิตใจของเราก็ไปจุติ เกิดเป็นลูกสัตว์ชนิดนั้น

แน่นอน

พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนไว้ว่า ถ้าหากบุคคลใด จิตใจมีอุปาทานความยึดมั่น 

อยู่ที่ไหน กับอะไร ก็ไปติดอยู่กับสิ่งนั้น วนเวียนอยู่ที่นั้นแหละ หากตนเองมีอุปาทาน 

เป็นอารมณ์ ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในจิตใจ เช่น บุคคลใดเวลาใกล้จะตาย จิตใจไปยึดติดอยู่กับ

ลูก ก็คอยไปเกิดเป็นลูกของลูกตนเอง จิตใจไปยึดติดกับหลาน ก็ไปคอยเกิดเป็นลูกของ

หลาน จิตใจไปยึดติดกับภรรยาของตน ก็ไปเกิดเป็นลูกของภรรยา จิตใจไปยึดติดกับ 

สามี ก็ไปคอยเกิดเป็นลูกของสามีของตน ถ้าหากว่าเรามีจิตใจไปยึดติดอยู่กับบุคคลอื่นๆ 

นั้น เราก็จะไปคอยเกิดกับบุคคลอื่นๆ เหล่านั้น แต่ก็ต้องไปเกิดได้ตามกรรมและบุญ 

วาสนาบารมีของตนที่ได้สร้างเอาไว้กับบุคคลที่เราจะไปเกิดเป็นลูกของเขา เราทุกๆ คน 
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ก็จะมองเห็นได้ว่า คนเราที่เขาเกิดกันมาอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้ เขาก็หาเกิดตามบุคคล 

ที่มีฐานะบุญวาสนาบารมีของตนเองที่สร้างมาแต่ชาติอดีตปางก่อนทั้งนั้น เราทุกๆ คน

ไม่ใช่จะไปเลือกเกิดที่ไหน กับบุคคลใดตามชอบใจของตนได้ง่ายๆ นะ ต้องหาเกิดตาม

ฐานะของกรรม เช่น ฐานะของกรรมที่จะไปเกิดนั้น ถ้าหากเราทำาความดีเอาไว้น้อย  

เมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์ เราก็ไปเกิดกับบุคคลที่มีฐานะทุกข์จนหน่อย เห็นไหม คนเขา

เกิดมาเป็นลูกคนจนทุกวันนี้

ถ้าเรากระทำาความดีมากขึ้นนั้น เราก็พากันไปเกิดเป็นลูกคนพลเรือน ลูกคหบดี   

ลูกกระฎุมพี ลูกอนุเศรษฐี ลูกเศรษฐี ลูกมหาเศรษฐี ลูกพราหมณ์มหาศาล ลูกพระราชา

มหากษัตริยาธิราชเจ้า ลูกพระเจ้าจักรพรรดิราชเจ้า ตามกำาลังบุญวาสนาบารมีของตน 

ที่เราทุกคนได้สร้างได้กระทำาเอาไว้

การที่คนเราทุกๆ คนนั้น เมื่อเกิดมาแล้วจะไปเกิดอยู่บ้านใด เมืองใด ประเทศ

ไหนก็ตามในโลกนี้ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หญิงชายแล้วนั้น พากันหมั่นสร้างแต่คุณงาม 

ความดี สร้างบุญกุศลมากขึ้นไป มีจำาแนกแจกทานตามกำาลังศรัทธาของตนไว้ และได้

รักษาศีล ๕ ศีล ๘ เอาไว้ พร้อมทั้งเจริญเมตตาภาวนา สร้างสติปัญญา มีกำาลังตาม 

ระดับตามขั้นของความดีนั้น ก็จะพากันไปเกิดเป็นมนุษย์บ้าง เกิดเป็นเทพบุตร เทพธิดา

บ้าง ที่เมืองสวรรค์ ถ้าหากปฏิบัติดีสูงขึ้นไป ก็ไปเกิดเป็นพรหมบ้าง

หากว่าท่านผู้ใดฝึกอบรมจิตใจของตนให้สงบดี มีสติปัญญาแก่กล้า อินทรีย์ ๕ 

สมบูรณ์ พิจารณาดูสังขารธรรมทั้งหลายเข้าใจดีแล้วตามกำาลังสติปัญญา เสียสละความ

โลภ ความโกรธ ความหลง ออกจากจิตใจของตน รู้แจ้งโลกแล้ว ก็จะพ้นจากกองทุกข์ 

ทั้งปวงไป ก็จะหมดความสงสัยในเรื่องเกิดตายของสัตว์ในโลกนี้เป็นแน่

การอธิบายเรื่องเกิดมาตายแล้วไปไหน ก็ขอจบเอาไว้เพียงนี้ก่อน และขออวยพร

ให้ทุกท่านที่ได้อ่านจงประสบแต่ความสุขทั่วกันเทอญ
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

การฟังเทศน์ฟังธรรม บุคคลควรที่จะตั้งใจจดจ่อนำาข้อธรรมที่ได้ยินได้ฟังนั้น นำาไป

พินิจพิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญหาเหตุหาผล ค้นคว้า รู้จักเนื้อหาของธรรมะนั้น มีผล 

มปีระโยชนอ์ยา่งไร จงึจะทำาใหเ้ราเขา้ใจในกณัฑเ์ทศนก์ณัฑน์ัน้ได ้ใหเ้กดิผลเกดิประโยชน ์

ท่านพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ การตั้งใจฟังด้วยดีด้วยความสงบให้

จดจำาข้อธรรมนั้นได้เกิดปัญญา  

เหตุฉะนั้น พวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้มีความตั้งใจใฝ่ศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา 

เรื่องที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้มาหลายเรื่องหลายราว หลายกัณฑ์

หลายบทหลายตอน เรื่องขัดเกลาเผากิเลสอันเป็นเหตุทำาให้เกิดทุกข์ เวียนว่ายตายเกิด 

ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อจะให้กิเลสนั้นลดน้อยถอยหมดสิ้นไปจากดวงใจของพวกเรา 

การที่เราปรารถนามุ่งหวังตั้งใจไว้ ทำาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องการอยากพ้นทุกข์ 

เราไมอ่ยากทกุขแ์ตม่นักม็คีวามทกุขเ์กดิขึน้ ทกุขจ์ากสิง่แวดลอ้มตา่งๆ อยา่งใดอยา่งหนึง่

ก็ทำาให้เกิดทุกข์ ทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจริงๆ ก็เกิดขึ้นที่จิตใจของตนเอง ไม่ได้เกิดจากบุคคลอื่น 

แต่คนทั้งหลายก็ว่าคนอื่นทำาให้เราเป็นทุกข์ ทุกข์จริงๆ นั้นเป็นเพราะจิตใจของพวกเรา

นั้นเกิดคิดขึ้นมาเอง คือคิดยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้น ถ้าเราโทษแต่คนอื่นก็จะทำาให้ตนเอง

นั้นเกิดทุกข์ เอาไปเอามาแล้วเราคิดว่า ทุกข์เกิดมาจากคนอื่นหรือจิตใจของตนคิดขึ้นมา
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เอง เหตุฉะนั้น ครูบาอาจารย์ท่านจึงสั่งสอนว่า ความทุกข์นั้นเกิดมาจากของที่มีอยู่  

ไม่ใช่ทุกข์จากของที่ไม่มี ทุกข์กับร่างกายของเรา ใจของเรานั้นทุกข์กับร่างกายของเรา  

เมื่อคิดแล้วเราจะทำาอย่างไร จึงจะหาวิธีแก้ความทุกข์นั้นได้ 

การที่จะแก้ไขทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้น จึงเป็นเหตุที่สำาคัญที่สุด เป็นงานที่หนักและงาน

ที่ยาก แต่อย่างไรก็ตาม ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านเป็นนักปฏิบัติ ท่านก็แก้ไขได้ ถ้า 

เราพูดถึงง่ายๆ เหมือนกับคนมีความโกรธ โกรธขึ้นมาก็ทุกข์แต่สามารถละความโกรธได้ 

ดังนั้น ตนเองก็จะคลายหายจากความทุกข์ได้ ก็เป็นอย่างนี้ ท่านลองคิดพิจารณาดูดีๆ  

ใจของเราเศร้าหมองอย่างไร โศกเศร้า แต่ก็แก้ไขใจเศร้าหมองโศกเศร้าบรรเทาไปได้  

ทำาให้ใจแช่มชื่นเบิกบานได้ก็เป็นเรื่องการฝึกฝนอบรมจิตใจที่จะให้มีสติปัญญา เพราะ 

ธรรมทัง้หลายเกดิจากเหตตุามหลกัคำาสัง่สอนทางพระพทุธศาสนา จงึถอืไดว้า่พทุธศาสนา

นี้เป็นศาสนาที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ไขความทุกข์ความเดือดร้อนจากจิตใจของคนให้ 

เกิดความสงบสุขได้ 

เหมือนกับธรรมะเป็นเครื่องกำาจัดและทำาความสะอาด ทำาสิ่งของที่สกปรกให้

สะอาด เป็นเหมือนสิ่งที่สกปรกก็ต้องทำาแฟ้บทำาสบู่ทำาสิ่งของมาชำาระล้างให้สะอาด 

ฉันใดก็ดี กิเลสก็เหมือนของที่สกปรก มีแต่สติปัญญาของคน วิชาความรู้ของคนเท่านั้น

เป็นของที่กำาจัดของสกปรก คือความมืดมนอนธการ กิเลสทั้งหลายนอนเนื่องอยู่ใน 

จิตตสันดานของพวกเรา ให้มันว่างไปจากความกดดัน ความยึดมั่นถือมั่นและความทุกข์ 

หรือความหลงของจิตใจของบุคคล ใครหลงมากก็มีความทุกข์มาก ใครหลงน้อยก็มี 

ความทุกข์น้อย ผู้ที่ท่านไม่หลงเลย ท่านก็ไม่ทุกข์เพราะไม่มีอะไรที่จะหลง 

การที่เราศึกษาธรรมะก็เพื่อให้เราไม่หลง คือทำาให้เราเข้าใจ ไม่หลงทาง เรา 

ทุกคนถ้าทำาอะไรที่ไม่หลงแล้วก็ตาม เป็นเรื่องที่มันทำายากเหลือเกิน แต่อย่างไรก็ตาม  

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงกำาจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ และให้เดินทาง

ถูกต้องได้ พระสาวกก็เหมือนกัน จนมาถึงพวกเราๆ นั้นก็เหมือนกัน ก็จะเป็นผู้สามารถ

รู้และเข้าใจ ขัดเกลากิเลสออกจากดวงใจได้ด้วยสติปัญญาของตนเอง 
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เหตุฉะนั้น พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่า มีทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ทรัพย์ก็มีอยู่

ภายในและภายนอก คนทั้งหลายก็ต้องแสวงหาซึ่งทรัพย์ภายนอกแล้ว และก็ต้องแสวงหา

ทรัพย์ภายในด้วย แต่ส่วนมากคนที่ไม่ได้ใส่ใจ ไม่ขวนขวายเข้าวัดฟังธรรมจำาศีลและ 

ปฏิบัติ นั่นก็คือต้องคิดแสวงหาอยู่แต่ทรัพย์ภายนอก แต่ทรัพย์ภายในนั้นก็ไม่ได้แสวงหา 

เราก็เห็นได้ว่า ทรัพย์ภายนอกก็เป็นสิ่งที่อำานวยความสะดวกให้สุขในพักหนึ่งในระยะหนึ่ง

ได้ แต่ทรัพย์ภายนอกทั้งหลายนั้นก็ทำาให้บุคคลมีความทุกข์ไปด้วย ที่เราสังเกตดูก็จะเข้าใจ

ในเรื่องนี้มีทั่วโลก บ้านใดเมืองใดประเทศไหน การแสวงหาทรัพย์สมบัติภายนอก ขอให้

มีความสุขได้และความสะดวกได้ แต่ความทุกข์แอบแฝงอยู่กับความสุขที่อิงอามิส  

(อามิสคือวัตถุสมบัติทั่วไป) ด้วยอามิสต่างๆ นั้นก็ไม่ได้ปล่อยวาง ก็ไม่ได้เข้าใจ เพราะ 

ไม่มีสติปัญญาที่จะเข้าใจในเรื่องนั้น ก็ต้องพากันแสวงหาแต่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียว  

มันก็มีประโยชน์ทำาให้เกิดสุข แต่มันมีความทุกข์ไปด้วยกัน 

เหตุฉะนั้น เราเป็นนักปฏิบัติไม่แสวงหาทรัพย์ภายนอกแต่อย่างเดียว มันมีอยู่ 

แล้ว ให้พากันแสวงหาทรัพย์ภายในเพื่อให้มีในจิตใจของพวกเรา เราจึงจะมีทรัพย์มรดก

ที่แท้จริง ที่สุดทำาให้เกิดมีความสุขได้ จึงจะเป็นนิรามิสสุข คือสุขที่ไม่พึ่งแต่ทรัพย์ภายนอก 

ถ้าเรามองดูก็เท่านั้นแหละ ทรัพย์ภายนอก

แต่ว่าทรัพย์ภายในซึ่งมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เขารู้ว่าอะไรคือทรัพย์ภายนอก 

ก็เข้าใจ และจะแก้ไขจิตใจของตนเองได้ ส่วนทรัพย์ภายในนั้น เป็นทรัพย์ที่ไม่ได้ถือ 

ติดตัวไป ไม่ได้ถือไปเหมือนกับทรัพย์ภายนอก ทรัพย์ภายในมีอยู่ในจิตใจของบุคคลที่มี

สติปัญญาเฉลียวฉลาด มันเกิดขึ้นจึงเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ คือทรัพย์ภายในที่มีไว้ใน 

จิตใจนี้เอง คือทรัพย์ที่จะติดสอยห้อยตามบุคคลไปทุกภพทุกชาติ ที่มีอยู่ที่จิตใจของเรา 

จิตใจของคนเราจะเก็บข้อมูลต่างๆ เอาไว้ เหมือนตลับเทปคาสเซต ทั้งความดีและ 

ความชั่ว ถ้าใครทำาบาปความชั่วมากจิตใจก็จะเกลือกกลั้วความชั่วสกปรกของจิตใจไว้มาก 

ถา้หากบคุคลสะสมแตค่ณุงามความดไีว ้เชน่ ทำาความดสีะสมใหม้าก จติใจกจ็ะเกบ็ขอ้มลู

คุณงามความดีไว้ได้มาก ถ้าเราทำาคุณงามความดีทางกายวาจาใจในสิ่งต่างๆ กัน อัน 

เกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เป็นเรื่องราวอย่างนี้เอง 
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เหตุฉะนั้น พวกเราทั้งหลายให้พิจารณาว่าทรัพย์ภายนอก แก้วแหวนเพชรนิล

จินดา เงินทองสิ่งของ ไร่นาเรือกสวน ช้างม้าโคกระบือ หมูเห็ดเป็ดไก่ สิ่งทั้งหลาย 

เครื่องใช้ไม้สอยอำานวยความสะดวก มีวัตถุทั้งหลาย เขาเรียกว่าทรัพย์ภายนอกเป็น 

เครื่องอำานวยความสะดวกให้ บัดนี้ ทรัพย์ภายนอกนั้นเป็นทรัพย์ที่ติดตามเราไปไม่ได้  

มันเป็นอนิจจัง เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจึงเก่าแก่คร่ำาคร่า 

ทรุดโทรม และของนั้นก็เสื่อมไปในโลกนี้ เราเอาติดตัวไปด้วยไม่ได้ ก็เรียกว่าเป็นทรัพย์

ภายนอก แต่คนก็ต้องแสวงหาทรัพย์ภายนอกสะสมเอาไว้ มีบ้านช่องมีรถราก็ดีหรือ 

สถานที่ต่างๆ ที่ตนเองพักพาอาศัยอยู่เพื่ออำานวยความสะดวกในบ้านใดเมืองใดประเทศ

ไหน นี่แหละทรัพย์ภายนอกของเรา ก็ตั้งอยู่ในโลกก็เพียงแค่นี้เอง

บัดนี้ ทรัพย์ภายในที่จะฝังอยู่ในจิตใจคือทรัพย์ที่เราไม่ได้ถือติดตัวไป แต่เป็น 

ทรัพย์ที่เกิดอยู่ในสติปัญญาและความจำาของจิตใจที่จะนำาไปใช้อยู่ทั่วโลก ทำาให้ตนเองนี้

เกิดความสะดวกสบายและมีความสุขได้แบบสมบูรณ์ ก็เรียกว่าเป็นทรัพย์อย่างหนึ่ง 

พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างนี้ว่า ทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ที่อิงอามิส เจือไปด้วยทุกข์ 

มีทั้งทุกข์และมีทั้งสุขไปด้วยกัน แต่ทรัพย์ภายในนั้นมีแต่ความสุข ความทุกข์จะไม่ 

เกิดขึ้น ก็เพราะอยู่ที่สติปัญญานั้นเรียกว่าอริยทรัพย์ คือทรัพย์อันประเสริฐ พระพุทธองค์

จึงตรัสสอนไว้ว่า อริยทรัพย์มี ๗ อย่าง 

ข้อที่ ๑ ศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ คือการเชื่อเหตุเชื่อผล เช่น การที่เราเชื่อว่า

หากบุคคลทำาบาปความชั่วในทางกายก็ดี ก็จะได้รับผลคือความทุกข์ หากมาคิดดูว่า 

คนเรามีรูปร่างกาย ถ้าเขาเอารูปร่างกายไปทำาบาปความชั่ว เช่น ฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ทั้งหลายอย่างนี้ ก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี ที่เป็นบาป จะเป็นเวรเป็นกรรมนำาความทุกข์ 

มาให้ หากว่าคนมีรูปร่างกายนี้เอาไปเป็นโจรเป็นขโมย เอาสิ่งของของคนอื่นที่เขา 

หวงแหนอยู่ เอามาเป็นของตน อย่างนี้เราก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี เราเอากายของเรานี้ไป

ทำาบาปความชั่ว หากว่าเรามีรูปร่างกาย เราไปทำาผิดประเวณีสามีภรรยาของบุคคลอื่น 

อย่างนี้ก็จะทำาให้ไม่มีศีลทำาให้แตกสามัคคีกัน เป็นสิ่งที่ไม่ดี เรียกว่าเอากายไปทำาสิ่งที่ 

ไม่ดี ความทุกข์ก็จะเกิดมีขึ้นแก่บุคคลที่ทำาบาปความชั่วทางกายอย่างนี้ 
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บัดนี้ หากเราเชื่อมั่นว่าเรามีรูปร่างกาย เราไปทำาคุณงามความดี เช่น ทำาบุญ 

ทำาทานการกุศล สร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนและส่วนรวม ก็จะนำาความสุข

มาให้ เช่น บุคคลทำาสิ่งต่างๆ เครื่องอำานวยความสะดวก หรือสร้างอะไรที่เป็นผล 

เป็นประโยชน์ มีคุณค่ามีสารประโยชน์ อำานวยความสะดวกให้ทั้งตนและบุคคลอื่น 

ทั้งหลาย จึงเชื่อมั่นว่าเมื่อบุคคลสร้างคุณงามความดี สร้างบุญ สร้างกุศล สร้างกุฏิ ศาลา

ก็ดี โบสถ์วิหารก็ดี สร้างถนนหนทางก็ดี สร้างสะพานข้ามน้ำา สร้างรถ สร้างเรือ สร้าง

เครื่องบินต่างๆ ทั้งหลายเหล่านี้ ผลนั้นก็จะมีความสุขเกิดขึ้น เรียกว่าการเอาร่างกาย

ทำาความดีนี้ เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาว่า เรามีความเชื่อมั่นในทางที่ถูกต้อง 

ถ้าหากบุคคลทำาบาปความชั่วไม่ดีไม่งามทางกายของตนเอง ความทุกข์ก็เกิดขึ้น 

เราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดี ถ้าหากเราเอาร่างกายของเรานี้ สร้างคุณงามความดี 

ดังได้กล่าวมา เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ทั้งตนและบุคคลอื่นทั่วไปทั้งหลายเหล่านั้น

เป็นต้น เราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี ควรเชื่อ ควรกระทำา เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ทั้ง 

ส่วนตนและส่วนรวมเกิดขึ้น นั่นก็เรียกว่าความเชื่อที่ถูกต้อง 

ข้อที่ ๒ ศีล คนเรานี้มีรูปร่างกายแล้ว ยังมีวาจา การพูด และการคิดอ่าน 

ภายในจิตใจ การรักษาศีลแม้จะรักษาศีล ๕ ก็ดี ศีล ๘ ก็ดี ศีล ๑๐ ของสามเณรก็ดี  

ศีล ๒๒๗ ของพระภิกษุนั้นก็ดี การรักษาศีล ก็คือรักษากาย เรามีรูปร่างกาย ไม่เอา 

รูปร่างกายไปฆ่าเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย เรามีรูปร่างกาย เรามีเมตตาต่อกัน ไม่

เบียดเบียนกัน ไม่ทำาร้ายกัน ไม่ฆ่าฟันรันแทงและไม่รบราฆ่าฟันกัน มีเมตตาซึ่งกัน 

และกัน มีเมตตาว่าชีวิตของเขา เขาก็รักชีวิตของเขา ชีวิตของเรา เราก็รักชีวิตของเรา 

บุคคลเรามีเมตตาซึ่งกันและกันแล้ว ก็ย่อมรักษากายของตนเองเอาไว้ได้ เรารักษากาย 

เอาไว้ไม่ให้ร่างกายของเราไปเป็นโจรเป็นขโมย ไปปล้นไปจี้ ไปแย่งชิงวิ่งราวเอาของของ

บุคคลใด ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวงไม่คอร์รัปชั่น อย่างนี้ก็เรียกว่าเรารักษากายของเราให้ 

ตั้งอยูใ่นศีลข้อ ๒
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ถ้ามีรูปร่างกาย เราก็รักษารูปร่างกายของเรา ไม่ไปผิดประเวณีสามีภรรยาของ

บุคคลอื่น เราเว้นได้ เราก็รักษากายของเราให้เป็นกายที่บริสุทธิ์เกิดขึ้น เช่นเดียวกันกับ

เมื่อเรามีรูปร่างกาย ไม่เอารูปร่างกายไปดื่มสุรา สูบกัญชา ยาฝิ่น แคป เฮโรอีน ผงขาว 

ยาเสพติดให้โทษทั้งหลาย เราควบคุมรูปร่างกายของเราไว้ เรียกว่ารักษากายของตนเอา

ไว้ เพื่อให้เป็นผู้มีศีล และเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ควบคุมดูแลเอาไว้ไม่ให้ล่วงเกินดังที่ 

กล่าวมานี้ ก็เรียกว่าการรักษาศีล กายก็เป็นกายที่มีศีลธรรมเกิดขึ้น 

เรามีวาจา คำาพูดจาปราศรัย เราควรที่จะรักษาวาจาของเราไว้ ไม่ให้วาจาของเรา

พูดโกหกหลอกลวงใคร ไม่พูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้คนแตกกัน รักษาวาจาของเราไว้  

ไม่ไปพูดคำาหยาบโลนแก่คนเฒ่าคนแก่ แก่พ่อแม่ แก่เพื่อนแก่ฝูง แก่ลูกแก่หลาน เรา 

รกัษาวาจาของเราไว ้รกัษาจติใจของเราเอาไวด้ว้ยไมใ่หค้ดิในเรือ่งอยา่งนี ้ควบคมุดแูลจติ

ของตนเองนั้นให้อยู่ในปกติได้ ก็เรียกว่ารักษาศีล ท่านว่ารักษาศีล อยากให้เป็นคนที่ 

มีศีล ข้อ ๑ ก็เป็นคนมีเมตตาต่อกัน ไม่ทำาร้ายกัน ข้อ ๒ ก็มีเมตตาต่อกัน ไม่เอาสมบัติ

ของบุคคลอื่น คิดเห็นใจบุคคลอื่นที่เขาหามาได้ยาก ข้อ ๓ ก็คิดเห็นใจบุคคลอื่น ไม่ไป 

ล่วงเกินสามีภรรยาซึ่งกันและกัน และเห็นว่าถ้ามีรูปร่างกาย ไม่ดื่มสุรา สูบกัญชา ยาฝิ่น 

แคป เฮโรอีน ผงขาว ยาเสพติดให้โทษทั้งหลาย เราเว้นได้ก็แปลว่าเรารักษากาย กาย 

ของเราก็เป็นกายที่มีศีล มีศีลธรรมเกิดขึ้น นี่การรักษาศีล รักษาศีลอย่างหยาบ อย่าง 

กลาง อย่างละเอียด เป็นอธิศีลก็ดี 

บัดนี้ ทางวาจาของเราพูดเหล่านี้ก็เหมือนกัน ถ้าหากเราพากันรักษาวาจาคำาพูด

ของตนเอง ไม่ไปพูดโกหกหลอกลวง มีแต่พูดคำาซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน อย่าไปพูดให้คน 

แตกสามัคคีกัน มีแต่พูดให้คนสมานสามัคคี รักใคร่ปรองดองกัน สนิทสนมกลมเกลียวกัน 

เราไม่พูดวาจาที่เป็นคำาหยาบ เราพากันพูดวาจาไพเราะเสนาะหูแก่พ่อแก่แม่ แก่เพื่อน 

แก่ฝูง แก่คนเฒ่าคนแก่ แก่ลูกแก่หลาน พูดจาอ่อนหวานนุ่มนวล ชวนให้อยากได้ยิน 

ได้ฟัง บัดนี้ เรามีวาจา ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล ควบคุมวาจาของเราเอาไว้ให้พูดมีเหตุ 

มีผลให้เป็นผลเป็นประโยชน์ ก็เรียกว่ารักษาวาจาของเราไว้ได้ วาจาก็เป็นวาจาที่เป็นศีล 
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รักษาจิตใจของเราให้ปกติ ไม่ให้คิดจะล่วงเกินศีลทั้งหลายที่ได้กล่าวมานั้น ทั้งกายและ 

ทั้งวาจา จิตใจของเรานั้นเราควบคุมให้อยู่ในปกติ ไม่ได้ไปคิดเรื่องที่ทำาให้เสียหาย 

อย่างนั้น เรียกว่าจิตใจของเราเป็นปกติ เรียกว่าการรักษาศีล คนที่รักษาศีลได้ก็เป็นคน 

ที่มีศีลทั้งกาย วาจา และจิตใจด้วย เราควรจะพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตใจด้วย เรื่อง

การรักษาศีล 

บัดนี้ ข้อที่ ๓ หิริ หิริก็คือความละอายต่อบาปทุจริต คือความชั่วทางกายก็ดี 

ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าเราเป็นผู้มีความละอาย เราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ละอายต่อบาป 

ที่จะเกิดขึ้น ถ้าเราไปทำาความชั่วโดยทางร่างกายของเราก็ดีดังได้กล่าวมาทั้งหลาย 

เหล่านั้น มันไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น แล้วมันจะเป็นบาป มีความทุกข์เกิดขึ้นแก่ตนและ 

บุคคลอื่น จะนำามาซึ่งความเดือดร้อน เราก็ควรที่จะละอายว่า โอ..เราไม่ไปทำาบาป 

ความชั่วด้วยกาย เราไม่ทำาบาปความชั่วด้วยการพูดจาปราศรัย เราไม่คิดทำาบาปความชั่ว

ภายในจิตใจ สิ่งที่ไม่ดี ทุจริต ก็เรียกว่าความชั่วทางกาย ความชั่วทางวาจา ความชั่ว 

ทางจิตใจ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เหตุฉะนั้น เราก็ควร 

พากันพินิจพิจารณาในเรื่องอย่างนี้ ให้มีความละอายต่อบาปทุจริตทั้งหลายดังได้กล่าว 

มาแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะยึดปฏิบัติ

ข้อที่ ๔ โอตตัปปะ ความสะดุ้งกลัวต่อบาป ถ้าหากเราไปทำาบาปความชั่วทาง

กายนั้น บาปความชั่วทั้งหลายที่คนกระทำาอยู่หลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งเบียดเบียนกัน  

ทุบตีกัน ฆ่าฟันรันแทงยิงกันตายอย่างนี้ หรือเป็นโจรเป็นขโมยก็ดี ฆ่าเจ้าเอาของ  

ผิดประเวณีทั้งหลายก็เหมือนกัน เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรกระทำา เป็นความชั่วทั้งหลาย จะ

ทำาให้เสียหายและเกิดทุกข์ขึ้น เราก็เลยสะดุ้งกลัวต่อบาปความชั่วที่ตนเองทำา ที่ตนเอง 

พูด ที่ตนเองคิด อันจะทำาให้เรานี้มีความทุกข์เกิดขึ้นในภายหลัง เราก็ต้องกลัว กลัวแล้ว

ก็ไม่กล้าที่จะไปทำาบาปความชั่วทางกาย กลัวไม่กล้าพูดชั่วทางวาจา ก็รักษาวาจาของ 

ตนเอาไว้ ไม่ไปพูดจาปราศรัยให้เกิดบาปทางวาจา เรามีจิตใจ เราก็รักษาจิตใจของเรา 

ไม่ให้คิดเป็นบาปเกิดขึ้นภายในจิตใจ อย่างนี้ก็เรียกว่าสะดุ้งกลัวต่อบาปที่จะเกิดขึ้น และ
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ควบคุมดูแลตนเองไว้ให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ควบคุมกาย วาจา จิตใจ และความคิด 

ของตนเองเอาไว้ เพราะเรากลัวว่าจะเป็นบาปความทุกข์เกิดขึ้น ถ้าหากคิดได้อย่างนี้  

เราก็ไม่กล้าทำาบาปความชั่วทั้งหลายดังได้กล่าวมาแล้วเหล่านั้นเป็นต้น เราก็จะมุ่งไปทำา

สิ่งที่เป็นประโยชน์ เช่น สร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตน นี่ก็เรียกว่า โอตตัปปะ 

ความสะดุ้งกลัวต่อบาปทั้งหลายที่จะติดตามตนเองมา ก็เลยไม่กล้าทำาบาปความชั่ว 

ทั้งหลายเหล่านั้น 

ข้อที่ ๕ พาหุสัจจะ ความเป็นคนที่ได้ยินได้ฟังมามาก อย่างบุคคลได้ยินได้ฟัง

มามาก การฟังเทศน์ฟังธรรมต่างๆ ก็ดี ฟังเรื่องราวต่างๆ นั้นก็มีประสบการณ์ เหมือน

บุคคลเคยศึกษาเล่าเรียนทางโลกก็ดี เรียนศิลปวิทยาอะไรต่างๆ เทคโนโลยีต่างๆ จึงมี 

การสร้างอะไรเกิดขึ้น สร้างบ้าน สร้างช่อง สร้างรถ สร้างเรือ สร้างเครื่องบิน สร้าง 

เครื่องอำานวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่าง ออกแบบอย่างนั้นอย่างนี้เป็นศิลปะต่างๆ 

คนจะสร้างอะไร โบสถ์วิหารอะไร บ้านช่องอะไร แกะสลักลวดลายอะไรต่างๆ เขาเรียก

ศิลปวิทยา ที่บุคคลมีเทคนิคในการที่จะรู้และเข้าใจในเรื่องราวต่างๆ 

บัดนี้ การได้ยินได้ฟังต่างๆ ที่เป็นธรรมะ สอนตั้งแต่เรื่องการทำาบุญทำาทานการ

กุศลก็ดี เราได้ยินได้ฟังเรื่องการรักษาศีล ให้เป็นผู้มีศีลเกิดขึ้นอยู่ในตนนั้นก็ดี เราได้ฟัง

เรื่องการทำาสมาธิภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีสมาธิเกิดขึ้นก็ดี เราได้ฟังเรื่องวิปัสสนา

กรรมฐาน เรื่องพินิจพิจารณาหาวิธีแก้ไขกิเลส ปลดเปลื้องออกจากดวงใจของตนเองนั้น

ก็ดี การที่ฟังเทศน์ฟังธรรม จดจำาคำาเทศน์ทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังนั้น ก็เรียกว่าพาหุสัจจะ 

ความเป็นคนที่ได้ยินได้ฟังมามาก และจดจำาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมามาก ก็เรียกว่าบุคคล

นัน้ศกึษาเลา่เรยีนไดย้นิไดฟ้งัมาก จงึเปน็คนเกบ็ขอ้มลูตา่งๆ เหมอืนกบัคอมพวิเตอรห์รอื

โน้ตบุ๊ก เก็บไว้ในจิตใจของตนเอง รอบรู้อยู่ในจิตใจของตนเองนั้น เก็บข้อมูลที่ได้รับมา

และจดจำาได้เป็นอย่างดี เรียกว่าบุคคลนั้นเป็นพาหุสัจจะ เป็นคนได้ยินได้ฟังมาก และ 

จำาเก่งมาก แม่นยำาด้วย และรู้ศิลปวิทยาทั้งหลาย ได้พบได้เห็นได้มีประสบการณ์มา มี

ความรู้และเข้าใจ เพราะเคยพบเคยเห็นเคยศึกษามาแล้ว ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของบุคคล 

ที่ประพฤติปฏิบัติได้นั่นเอง คือเรียกว่าพาหุสัจจะ 
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ข้อที่ ๖ จาคะ เสียสละให้ปันสิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้ปัน ข้อนี้พวกเราควร

ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจกันให้ดีๆ การที่เราเสียสละแบ่งปันอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง เครื่องอำานวย

ความสะดวกสิ่งของอะไรต่างๆ แบ่งปันอาหารการกินก็ดี แบ่งปันเครื่องใช้เครื่องสอย 

เครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆ จิปาถะมันมีมากมาย จะแบ่งปันให้เขา ต้องดูคนให้เข้าใจ หรือ

เราเสียสละแบ่งปันเงินทองสิ่งของก็เหมือนกัน เราก็ควรที่จะดูคนให้เข้าใจก่อน บุคคลนี้

เราควรจะแบ่งปัน หรือไม่ควรจะแบ่งปันให้ เราต้องดูให้เข้าใจดีๆ เสียก่อน เมื่อเราให้

สิ่งของแบ่งปันให้เขาแล้ว เขาเอาไปใช้เป็นประโยชน์ไหม หรือเขาจะเอาไปทิ้งเสียหาย  

ไม่เป็นประโยชน์ เงินก็เอาไปซื้อเหล้า ซื้อยากัญชา ยาฝิ่น สูบเฮโรอีน ไปเที่ยวเล่นไพ่  

เล่นไฮโล เข้าคาสิโนอะไร ซื้อสิ่งของไร้ประโยชน์ เราก็ต้องดูให้ดีว่า เมื่อเราแบ่งปันให้ 

เขา เขาก็ควรจะเอาไปใช้ให้เป็นผลเป็นประโยชน์ มีคุณค่า บุคคลนั้นควรจะรู้จักรักษา 

ในสิ่งของที่เราแบ่งปันให้ เช่น เราจะเสียสละบริจาคแก่บุคคลที่ไฟไหม้บ้านวอดวาย 

ไปหมด ทรัพย์สมบัติฉิบหายหมด คนนี้เขาก็ขยันหมั่นเพียรดีอยู่ แต่มันจำาเป็นเพราะมี

เรื่องวิบัติเกิดขึ้น เป็นภัยเกิดขึ้นแก่เขา เราจะช่วยเครื่องนุ่งห่ม ช่วยอาหารการกิน ช่วย

เครื่องใช้เครื่องสอยตามมีตามได้ที่เราแบ่งปันให้ เราควรจะแบ่งปันให้คนชนิดนี้ บัดนี้  

เมื่อเกิดน้ำาท่วมบ้านท่วมเมืองพัดพาเอาสิ่งของไปหมด หรือเกิดลมพัดบ้านพัดเมืองทลาย

ไปหมด หรือแผ่นดินไหวเสียหายไปหมด อย่างนี้ก็เหมือนกัน เราก็ควรจะช่วยแบ่งปัน 

ซึ่งกันและกัน เวลาตกทุกข์ได้ยากลำาบาก เพราะเขาเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรเป็นคนดีอยู่ 

แต่มันเป็นภัยธรรมชาติ ภัยวิบัติทำาให้เสียหายเกิดขึ้น ก็ช่วยแบ่งปันตามได้ตามมีเหมือน

กัน จึงจะเรียกว่าแบ่งปันบุคคลที่ควรแบ่งปัน 

บัดนี้ แม้ว่าบางครั้งมีคนไม่ดีแต่เขามีความลำาบาก เช่น เขามีความขาดแคลน

อาหารหรือเครื่องนุ่งห่ม เราก็ควรแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างให้เขาได้ ก็ด้วยความเมตตา 

หรือบางครั้งเราก็ต้องแบ่งปันให้แก่เขาก่อน เราจึงจะมีโอกาสสั่งสอนให้เขาเป็นคนที่ 

ดีขึ้นได้ในภายหลัง ถ้าเขาปฏิบัติตนดีขึ้นและยังมีความขาดแคลนขัดสน เราก็อาจ 

แบ่งปันให้เขาอีกได้ ในอีกเรื่องหนึ่ง เราอาจจะเคยแบ่งปันให้บุคคลด้วยความเมตตา 
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สงสาร แต่เขานำาสิ่งของเหล่านั้นไปใช้ในทางไม่ดี ไม่เป็นประโยชน์ เราก็ต้องรู้จักหยุด 

การแบ่งปันสิ่งของของเราต่อบุคคลเช่นนั้น

คนที่จะแบ่งปันทรัพย์สมบัติให้ลูกให้หลานก็เหมือนกัน เราก็ควรที่จะดูให้ดีว่า  

เราจะแบ่งปันอะไรให้เขาบ้าง ถึงแม้คนที่ควรจะแบ่งปันอยู่ เราก็ควรดูว่าบุคคลนั้นๆ เขา

จะใช้สิ่งของนั้นให้เป็นประโยชน์ไหม แต่ในบางครั้ง บิดามารดาที่มีลูกหลายคน มีทั้ง 

ลูกที่ดีและลูกที่ไม่ดี พ่อแม่ก็ควรเลี้ยงดูแบ่งปันสิ่งของต่างๆ ให้ลูกทุกๆ คนเหมือนๆ กัน

หมดด้วยความเมตตาเสียก่อน แล้วจึงหาโอกาสสั่งสอนลูกที่ประพฤติตนไม่ดีให้เป็น 

คนดีได้ 

บัดนี้ พวกบุคคลพิกลพิการทุพพลภาพ ร่างกายขาดตกบกพร่อง เช่น ตาบอด  

หูหนวก แขนขาดขาขาด ปัญญาอ่อน เราก็ควรแบ่งปันให้แก่พวกเขาเหล่านั้นด้วย ด้วย

ความสงเคราะห์ ด้วยความเมตตาสงสาร เพราะเขาเป็นบุคคลที่ทุพพลภาพ ไม่สมบูรณ์

พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้รู้จักว่า การจำาแนกแจกทาน เสียสละ จาคะ บริจาค

แบ่งปันสิ่งของต่างๆ ก็ดี ก็ควรจะพิจารณาดีๆ ให้ถี่ถ้วน เพราะบุคคลที่ไม่ควรให้ปันนั้น 

เอาทรัพย์สมบัติสิ่งของที่เราให้ ไปทำาเสียหาย ไม่รักษา เราก็ไม่ควรที่จะแบ่งปันให้ ถ้า

บุคคลใดเป็นคนที่เราควรเสียสละบริจาคแบ่งปันให้แล้ว บุคคลนั้นก็ใช้สิ่งของนั้นให้เป็น

ประโยชน์ ไม่ใช่ไปทิ้งเสียเปล่าประโยชน์ จะให้เงินให้ทองไป แล้วก็เอาไปใช้ให้มีคุณค่า 

ให้ของใช้สิ่งของเครื่องอำานวยความสะดวกมีมากมายหลายอย่าง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

เมื่อเราให้ไปแล้วก็พากันรักษาสิ่งของเหล่านั้นเอาไว้ใช้ ให้มีคุณค่ามีประโยชน์ บุคคล 

ก็ควรมีเมตตาซึ่งกันและกัน เห็นไหมในปัจจุบันนี้ ไฟไหม้บ้านไหม้เมืองกันก็ดี เราก็ม ี

เมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราควรแบ่งปัน น้ำาท่วมบ้านท่วมเมืองก็ดี พัดพาสิ่งของไป 

เราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลมพัดบ้านพัดช่องหลังคาพังไป บ้านโค่นล้มไปเสียหาย 

ต่างๆ เราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หลายสิ่งหลายอย่าง ช่วยกันคนละไม้ละมือ อันนี้ 

เป็นบุคคลที่เราควรจะแบ่งปันให้ พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้อย่างนี้ เราควรไตร่ตรอง 

ใคร่ครวญก่อนจะแบ่งปันสิ่งของให้บุคคลอื่น แก่บุคคลต่างๆ นั้น ควรหรือไม่ควร ก็ขอให้
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ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาดูให้รอบคอบก่อน แล้วจึงแบ่งปันให้ จึงจะถูกหลักการเสียสละ

บริจาค เรียกว่าจาคะ การจำาแนกแจกทาน เสียสละให้ซึ่งกันและกัน เพื่อความเหมาะสม

ตามกาลเทศะ 

บัดนี้ ข้อ ๗ นั้น เป็นปัญญา จะรอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์ 

ข้อนี้เราควรที่จะพินิจพิจารณา การที่เราจะรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ โอ..สิ่งใดมันจะเป็น

ประโยชน์ สิ่งใดมันจะมีโทษ ไม่มีประโยชน์ เราควรศึกษา ด้านปัญญานี้เป็นหลักปฏิบัติ

ที่สำาคัญที่สุด ที่เราจะพากันพินิจพิจารณาให้รอบรู้กับสิ่งต่างๆ เพื่อจะให้เข้าใจ เออ..  

อะไรนี่เป็นประโยชน์ไหมหรือไม่เป็นประโยชน์ อย่างนี้จะมีโทษหรือไม่มีโทษ เราจึงควร

ไตร่ตรองใคร่ครวญ หากเราจะทำาอะไรทุกอย่างก็เหมือนกัน ถ้าจะแสวงหาอะไรทุกอย่าง 

เราต้องดูว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ไหม และมีคุณค่าไหม อำานวยความสะดวกให้ไหม  

เราต้องดูสิ่งของเหล่านี้ ถ้าหากเราดูแล้ว มันจะไร้ประโยชน์ เราจะเข้าใจว่าสิ่งไหนจะ 

ไร้ประโยชน์ หรือจะมีโทษเกิดขึ้น 

เหตุฉะนั้น การศึกษาเรื่องอย่างนี้จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด ถ้าเรารู้จักว่า เออ..พากัน

ทำาบุญทำาทานการกุศล มีประโยชน์ สร้างอะไรที่มีคุณค่า มีประโยชน์เกิดขึ้น อำานวย 

ความสะดวกให้ และพากันสร้างบ้าน สร้างช่อง สร้างรถ สร้างเรือ สร้างเครื่องบิน  

เครื่องอำานวยความสะดวกอะไรต่างๆ เครื่องใช้ไม้สอยหลายสิ่งหลายอย่าง โอ..สร้าง 

ขึ้นมาแล้วนี่ มันเป็นประโยชน์และมีคุณค่า และเราก็พากันเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ 

เกิดขึ้น เราก็ทำาได้ เห็นหรือเปล่า เราทำาบ้านก็ได้อยู่ ทำาศาลา โบสถ์ วัด วิหารก็ดี  

ก็ได้ใช้ได้สอย กุฏิต่างๆ ทำาศาลา ทางหลวง มันก็เป็นประโยชน์ อย่างสะพานข้ามแม่น้ำา

ก็ดี ไม่ต้องนั่งเรือ สร้างเสร็จแล้วก็เป็นประโยชน์กับรถ หรือเดินข้ามไปก็สะดวกสบาย 

การทำาไร่ทำาสวนหรือปลูกอะไรต่างๆ ก็เป็นประโยชน์ เออ..ได้อยู่ได้กิน ได้ซื้อได้ขาย 

อะไร ก็ต้องมองดูว่า เออ..สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องอำานวยความสะดวกให้เป็น 

ประโยชน์ นั่นเขาเรียกคนมีปัญญา ปัญญารู้ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทำาอะไรก็จะอำานวย

ความสะดวกให้เกิดมีความสุขขึ้น ก็เรียกว่าของนั้นเป็นประโยชน์ 
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เราควรที่จะพิจารณาว่า ถ้าเราจะทำาอะไรแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ 

เช่น ทำาบางสิ่งบางอย่าง ทำายาพิษ ยาเบื่อ ยาเมา อะไรต่างๆ ก็ควรเลิกเสีย ดังนั้น  

เราควรมาคิดดูว่า ถ้าทำาเรื่องอะไรแล้วจะทำาให้มีอันตรายเกิดขึ้น เห็นไหม เขาทำาปืน  

ทำาระเบิด ทำาจรวด ทำานิวเคลียร์อะไรต่างๆ ที่มันไม่เป็นประโยชน์ ต้องไปรบราฆ่าฟัน  

ไปขว้างใส่กัน ไปทำาร้ายซึ่งกันและกัน กับเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย เอ..ไม่เป็น 

ประโยชน์เลย จะมีแต่อันตรายเกิดขึ้น นี่มันเป็นอย่างนี้ เราก็จะรู้ว่าเราไม่ควรทำาสิ่งที่ 

ไม่เป็นประโยชน์นั้น เป็นผู้มีปัญญาจึงจะเป็นผู้รอบรู้ในสิ่งต่างๆ ทั้งดีและไม่ดี ศึกษาให้ 

รู้ว่าสิ่งที่ดีมีประโยชน์ก็ให้รู้ สิ่งที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์ก็ให้รู้ แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เรา 

ก็จะได้ประกอบเป็นสัมมาอาชีวะ ได้ปฏิบัติฝึกฝนอบรมในทางที่เป็นประโยชน์ ที่จะนำา

ความผาสุกมาให้ สิ่งใดมันไร้ประโยชน์ ทำาแล้วไม่มีความผาสุกเกิดขึ้น มีแต่ความทุกข์ 

ความเดือดร้อนวุ่นวาย ก็เหมือนคนทำาผิดศีลธรรมนั่นเอง คนไม่มีศีลเราจะเห็นเลย ไม่มี

ศีล ๕ ศีล ๘ ก็ดี ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ข้อของภิกษุ 

เมื่อเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่า ไม่มีสารประโยชน์อะไร เราก็อย่าไปทำาในสิ่งนั้น มัน 

ไร้ประโยชน์ เสียการเสียเวลาเฉยๆ สิ่งใดที่มันเป็นผลเป็นประโยชน์ เราก็ควรมีขันติ 

ความอดทน พากันตั้งใจปฏิบัติในสิ่งที่มันมีคุณค่า เช่น การบริจาคจำาแนกแจกทาน  

เจือจานซึ่งกันและกันก็ดี การรักษาศีลก็มีประโยชน์ คนมีศีลอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตา 

อยู่ด้วยกันด้วยความผาสุก อยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหน ถ้าคนพากันรักษาศีล ให้มีศีล

ทั้งกายวาจาใจนั้นให้เป็นปกติ มันก็จะมีความสุขเกิดขึ้น นี่การรักษาศีล ถ้าบุคคลมี 

หิริโอตตัปปะ มีความละอายต่อบาป ความสะดุ้งกลัวต่อบาปที่จะเกิดขึ้นแก่ตนแล้ว ก็ 

จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่คุณงามความดี ก็จะได้มีความผาสุกเกิดขึ้น 

บัดนี้ พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ยินมากฟังมาก ศึกษามาก เพื่อจะได้มีสติปัญญา

เฉลียวฉลาด ในการได้ยินได้ฟัง นำามาประพฤติปฏิบัติทั้งดีทั้งไม่ดี สิ่งที่ไม่ดีควรละทิ้ง  

สิ่งที่ดีจะได้พากันปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นแก่ตน เมื่อเราได้ยินได้ฟังมามาก และจดจำาธรรมะ 

ก็ดี ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะ สิ่งที่เป็นประโยชน์และนำาความผาสุกมาให้ เหมือนกับการ

รักษาศีลเจริญภาวนาอย่างนี้ ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบ เกิดความทรงจำาในการประพฤติ
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ปฏิบัติในการอบรมตนเองให้เป็นคนมีศีล เป็นคนมีสมาธิ เป็นคนมีปัญญา และเข้าใจใน

ศิลปวิทยาต่างๆ ก็มีที่พึ่ง มีความสุข นี่มันเป็นอย่างนี้ เมื่อเราเป็นคนมีปัญญา 

บัดนี้ จาคะ เรารู้จักเสียสละให้ปันของแก่บุคคลที่ควรให้ปัน บัดนี้ เราก็เข้าใจว่า 

เอ..คนเราทุกคนเมื่อจะจำาแนกแจกทานสิ่งของอะไรให้แก่กันและกันนี้ อยากให้มีความสุข 

เราก็เข้าใจในการแบ่งปันซึ่งกันและกัน เป็นความเมตตาต่อกันและกัน เป็นคนที่มีปัญญา

มีความรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เราก็ควรที่จะได้ฝึกฝนอบรมตนเองให้ทำาในสิ่งนั้น ให้ปฏิบัติ

ในสิ่งนั้น ให้พูดในสิ่งนั้น ให้คิดอ่านในสิ่งนั้น ที่มีคุณค่ามีประโยชน์เกิดขึ้น แล้วสิ่งใดที่ 

มันไร้ประโยชน์ทำาให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นทั้งตนและบุคคลอื่น เราควรที่ 

จะได้ลดละปล่อยวาง เพราะเราเป็นคนมีปัญญาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี ควรละปล่อยวาง 

เสีย เพราะมันไร้ประโยชน์ เหมือนของที่ไม่มีคุณค่าอะไร เราก็ไม่ต้องไปทำา ไปพูด ไปคิด 

ให้มันเสียเวลาเปล่าๆ 

เหตุฉะนั้น คนทั้งหลาย ถ้าเข้าใจในสิ่งที่ได้กล่าวมานี้ ก็เรียกว่า

๑. มีศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ ที่มีผลมีประโยชน์

๒. มีศีล รักษากาย วาจา และรักษาจิตใจของตนเองด้วยให้เป็นปกติ

๓. มีหิริ ความละอายต่อบาปทุจริตทั้งหลาย ทั้งทางกาย วาจา ใจ

๔. โอตตัปปะ ความสะดุ้งกลัวต่อบาป ที่ได้ทำาทางกาย พูดทางวาจา และคิด 

 ทางจิตใจที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น

๕. พาหุสัจจะ การเป็นคนที่เคยได้ยินได้ฟังมามาก เรียกว่าไปศึกษามามาก ใน 

 ทางธรรมก็ดี และรู้ศิลปะเทคโนโลยีต่างๆ จะทำาอะไรต่างๆ

๖. จาคะ บริจาคจำาแนกแจกทาน เสียสละสิ่งของสมควรแก่บุคคลที่ควรให้ปัน

๗. เราเข้าใจในเรื่องอย่างนี้ด้วยปัญญา มีปัญญารอบรู้และเข้าใจดีในสิ่งเหล่านี้ 

เราจะได้ปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้อง เพื่อจะนำาผลนำาประโยชน์ให้เกิดมีความสุข 

ทั้งตนและบุคคลอื่นและส่วนรวม นี่ก็เรียกว่าเป็น อริยทรัพย์ 
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อริยทรัพย์ ๗ อย่างนี้ดีกว่าทรัพย์ภายนอก เพราะเป็นสมบัติภายใน เป็นทาง

ปัญญาที่จะทำาให้เรารอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ เมื่อบุคคลรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาแล้ว  

ก็จะพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตนเองไปในทางที่ดี เร่งทำาความดี ก็เรียกว่าเป็นทรัพย์อยู่ 

ภายในจิตใจ เป็นทรัพย์ทางด้านปัญญา ปัญญารอบรู้ในสิ่งต่างๆ ก็ดีกว่าทรัพย์ภายนอก 

ทรัพย์ภายนอกก็มีเงินทองสิ่งของทั้งหลาย 

เหตุฉะนั้น เราควรเริ่มแสวงหาอริยทรัพย์เพื่อให้มีในสันดานตน คำาว่าอริยทรัพย์

นั้นเป็นทรัพย์ที่ควรจะแสวงหา ควรที่จะปฏิบัติ ควรที่จะศึกษา ควรจะพัฒนาตนเอง 

น้อมนำาไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเอง ให้มีทรัพย์ภายในเกิดขึ้นแก่ตน เพื่อจะได้อาศัย

ทรัพย์ภายในนี้ ให้ตนเองเกิดความร่มเย็นเป็นสุข เพราะมันมีอยู่ในตนเอง มันก็ดีกว่า 

ทรัพย์ภายนอกทั้งหลาย ทรัพย์ภายนอกทั้งหลายก็อำานวยความสะดวกให้อยู่ แต่มัน 

เจือไปด้วยทุกข์ เหมือนคนเรามีเงินทองแก้วแหวนเพชรนิลจินดา ช้างม้าโคกระบือ  

ตึกรามบ้านช่อง สถานที่ ของใช้อำานวยความสะดวกทั้งหลาย ก็เรียกว่าเป็นทรัพย์ภายนอก 

แต่ทรัพย์ภายในนี้ก็ตั้งอยู่ในความเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด จะทำาให้บุคคลนั้นจะไป

ไหนมาไหนก็ดี เป็นคนมีทรัพย์อยู่ในใจของตนเอง แล้วก็จะอำานวยความสะดวกให้ และ

มีความสุขเกิดขึ้นแก่ตน 

เหตุฉะนั้น พวกเราทั้งหลายก็ควรมาขวนขวาย พินิจพิจารณาเรื่องอริยทรัพย์ 

ทั้ง ๗ อย่างนี้ เพื่อเป็นคุณงามความดีที่มีในสันดานตนเองอย่างประเสริฐ พวกเราท่าน 

ทั้งหลาย ควรแล้วที่เราจะศึกษาพินิจพิจารณาอริยทรัพย์ให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตน ผลก็จะ 

ได้รับความสุขความเจริญ มีที่พึ่งของตนเองได้ ให้เป็นคนที่ไม่หวั่นไหว เป็นคนที่เข้าใจ 

และมีความหมั่นเพียรในการปฏิบัติ ฝึกหัดอบรมตนอยู่ในคุณงามความดี ผลก็จะทำาให้ 

มีความสุขแก่ทั้งตนเองและบุคคลอื่นด้วย นี้เป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด ส่วนมากแล้วจะเป็น

ประโยชน์ของตน เพราะตนเองมีทรัพย์ ทรัพย์ก็คือปัญญานั่นเอง มีปัญญารอบรู้ ทั้ง 

ทางถูกและทางผิด และนำาไปคิดไปพัฒนาขึ้น จึงเรียกว่าเป็นทรัพย์ทางด้านสติปัญญา  

อยู่ในจิตใจของตนเอง เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด 
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เหตุฉะนั้น ผู้มีอริยทรัพย์จึงเปรียบเหมือนนักปราชญ์ ผู้มีความฉลาดในการ 

พัฒนาตนเอง ศึกษามาแล้ว ปฏิบัติมาแล้ว ได้ผลได้ประโยชน์มาแล้ว นำาความสุขมาให้

แล้วทั้งแก่ตนและบุคคลอื่น เข้าใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ จึงเรียกว่าเป็นผู้มีทรัพย์ภายใน 

บุคคลใดศึกษาและเข้าใจในอริยทรัพย์ภายในแล้ว จะเป็นบุคคลที่มีที่พึ่ง เป็นคน 

ที่มีความอบอุ่น แช่มชื่นเบิกบาน ไปไหนมาไหนก็ดี ก็อาศัยทรัพย์ภายในของเรานี้เป็น 

เครื่องประกอบ เป็นที่พึ่งของตนเองได้ เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้ ก็เรียกว่าเป็นคน 

ไปที่ไหนเป็นคนคล่องตัว เฉลียวฉลาด รู้เรื่องรู้ราว รู้ถูกรู้ผิด มีความคิดความอ่าน  

สร้างสรรค์พัฒนาไปในทางที่ดี เราจะได้มีความสุขเกิดขึ้นแก่ตน 

เหตุฉะนั้น พวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่มีการศึกษาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว 

เราควรศึกษาให้เข้าใจทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายใน ทรัพย์ภายนอกมันมีคุณค่า 

มีประโยชน์อย่างไร เราก็ศึกษาให้เข้าใจเพราะเป็นผู้มีปัญญา ทรัพย์ภายในนั้น เมื่อเรา

ศึกษาให้เข้าใจแล้ว ได้รับผลได้รับประโยชน์ มีความสุขสบายภายในใจของเราอย่างไร  

เราก็ควรที่จะเข้าใจในเรื่องอย่างนั้นด้วย เมื่อเราเข้าใจแล้ว ก็เรียกว่าบุคคลนั้นมีที่พึ่ง มี

ทรัพย์สมบัติอยู่ประจำาตัว แล้วก็จะทำาให้มีความสุขความสบายเกิดขึ้นแก่ตนได้ตลอดไป 

เหตุฉะนั้น อริยทรัพย์ทั้ง ๗ อย่างนี้เป็นทรัพย์ที่ทันสมัยที่สุด ที่บุคคลควรศึกษา

ให้รู้ให้เข้าใจ

ศรัทธา เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ คือการเชื่อเหตุเชื่อผล

ศีล  รักษาศีลทั้งกาย วาจา ใจ

หิริ  ความละอายต่อบาป

โอตตัปปะ ความสะดุ้งกลัวต่อบาป

พาหุสัจจะ ความเป็นคนที่ได้ยินได้ฟังมามาก

จาคะ เสียสละให้ปันสิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้ปัน

ปัญญา มีความรอบรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์
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เพราะเหตุฉะนั้นแล การบรรยายธรรมเรื่องอริยทรัพย์ ตั้งแต่ต้นจนอวสานนั้น 

ก็เห็นเวลาพอสมควร ก็ขอให้ทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟัง ควรกำาหนดจดจำา และน้อมนำาไป

ประพฤติปฏิบัติ ฝึกหัดกายวาจาใจของตน ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนมีสติปัญญา รอบรู้

ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ก็จะนำาความสุขมาให้ 

ขออำานวยอวยพรให้ทุกคน เมื่อได้ยินได้ฟังและกำาหนดจดจำาให้ดี นำาไปประพฤติ

ปฏิบัติอบรมตนได้แล้ว เรามีความปรารถนาประสงค์จำานงใด ก็ขอให้สำาเร็จสมความ 

มุ่งมาดปรารถนา และก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

จงโปรดประทานพรให้บุคคลทั้งหลายนั้น ได้มีความสุขความเจริญ และขอให้จงเจริญ 

ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ได้ดวงตาเห็นธรรม นำาชีวิตของตนให้พ้นจากกองทุกข์ 

ทั้งปวงไป 

การบรรยายธรรมมาก็เห็นเวลาพอสมควร ก็ขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้ เอวัง ก็มี

ด้วยประการฉะนี้ ขอเจริญพร
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บุคคลทั้งหลายบางบุคคลก็จะคิดว่า การแสวงหาแต่ทรัพย์ภายในอย่างเดียวนั้น

ไม่มีทรัพย์ภายนอก มันจะอำานวยความสะดวกให้เรามีความสุขได้อย่างไร อาจจะมี 

ความสงสัยในธรรมเทศนากัณฑ์นี้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เราก็จะเข้าใจในเรื่องนี้เองว่า  

ถ้าหากบุคคลนั้นพากันศึกษาและเข้าใจว่าทรัพย์ภายนอกเขามีประโยชน์อย่างไร เช่น  

มีเงิน ถ้าเราแสวงหาเงินมาได้ เราไปซื้อสิ่งของต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ได้ มันก็เป็น 

ประโยชน์แต่มันเป็นทรัพย์ภายนอก มันอำานวยความสะดวกให้ เหมือนกับซื้อรถซื้อเรือ

ซื้อบ้านซื้อช่องซื้อสิ่งของเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆ เครื่องอำานวยความสะดวกมีมากมาย

หลายสิ่งหลายอย่าง เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่เรา ทรัพย์สมบัติทั้งหลายนี่ บัดนี้  

เครื่องอำานวยความสะดวกที่เราซื้อมา ซื้ออยู่ซื้อกินก็ดีอะไรต่างๆ ก็แล้วแต่ มันมี 

มากมายก่ายกองที่บุคคลทั้งหลายจะซื้อเอาสิ่งของทั้งหลายนั้นมา เพื่ออำานวยความ 

สะดวกให้แก่ตน มันก็เป็นวัตถุทั้งหลาย เอามาใช้มันมีความสะดวก เช่น เรามีรถ เรา 

ซื้อรถมาหลายคันอำานวยความสะดวก แต่มันเจือไปด้วยทุกข์ ต้องรักษา เราสร้างบ้าน 

หลังใหญ่หลังโตเราก็ต้องรักษา ถ้าเราสร้างหลายๆ หลังก็ยิ่งต้องรักษามากขึ้น 

เหมือนบุคคลทำางานอะไรหลายบริษัทนี่นะ ถ้าเราทำางานหลายบริษัทเราก็ต้อง

ดูแลหลายบริษัท ไม่ได้พักผ่อน ทุกข์ยากลำาบาก เราก็จะมีความลำาบากมีทุกข์เกิดขึ้น  

นี่มันเป็นอย่างนี้ ทรัพย์ภายนอก เราทำาไร่ทำาสวนก็เหมือนกัน ทำาพื้นที่กว้างใหญ่เท่าไหร่

ก็ยิ่งต้องรักษามากขึ้น มันเป็นอย่างนี้ ถ้าพูดถึงมีชุมชนมีบริวารมาก มันก็ยิ่งต้องดูแล

บริวารให้ความสะดวกแก่เขา เลี้ยงดูและดูแลเขา ภาระก็มีมากขึ้นเหมือนกัน นี่มันเป็น

อย่างนี้ มันก็เป็นทรัพย์ภายนอก ถ้ามีช้างหลายเชือกอย่างนี้ก็ต้องลำาบาก มีโคหลายตัว 

ท ร ัพ ย์ ภ า ย ใ น   ท ร ัพ ย์ ภ า ย น อ ก
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มีกระบือหลายตัวอย่างนี้ มีหมูหมาเป็ดไก่ก็แล้วแต่ แมวอะไรต่างๆ ที่เราเอามาเลี้ยงไว้ 

อย่างนี้หลายๆ อย่าง มันเป็นทรัพย์อำานวยความสะดวกภายนอกแต่ก็ทำาให้เกิดทุกข์ใน

การดูแลซิ พระพุทธเจ้าสอนว่า มันเจือไปด้วยทุกข์ คิดดูซิเรามีอะไรอยู่ในบ้านของ 

ตนเองที่ซื้อมาไว้ ก็ต้องเก็บต้องรักษาต้องดูแล เดี๋ยวมันเก่าคร่ำาคร่าก็ซ่อมดูแลรักษามัน 

นี่..มันเป็นอย่างนี้  

ดูดีๆ จะได้เข้าใจ โอ้ย..ทรัพย์ภายนอก ของใช้ของสอยเครื่องนุ่งห่ม มันต้องดูแล

หมดเลย สารพัดหลายสิ่งหลายอย่าง บุคคลใดซื้อมากเท่าไรก็จะยิ่งมีภาระมากในการ 

ดูแลรักษา ยิ่งจะทุกข์มากขึ้นซินี่ เรียกว่าทรัพย์ภายนอกนะ มันเจือไปด้วยทุกข์ การ 

เก็บรักษาดูแลสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นภาระ ดูดีๆ นะ อะไรทุกอย่างล่ะ ถ้ามันมี 

มากขึ้นมันก็มีภาระมากขึ้นนั่นเอง แม้เรามีเงินมากก็เหมือนกัน ก็จะเกิดเป็นห่วงนะ  

บางคนเป็นทุกข์กับเงิน บัดนี้ จะเอาเงินไปให้เขากู้ให้เขายืมนั่นแน่ะ ถ้าเขาไม่ส่งคืนให้ 

ทั้งดอกเบี้ยทั้งต้นทุนนี่ มันจะเป็นอย่างไร มันจะมีทุกข์มั้ย มีทุกข์กับเงินอีกแล้วนี่  

เรียกว่าทรัพย์สมบัติทำาให้ตนเองมีความทุกข์ แต่ว่าตนเองไม่ละก็เลยทำาให้ตนเองมีความ

ทุกข์เกิดขึ้น เพราะอะไร ก็เพราะอยากได้มากๆ ขึ้นนั่นเอง อยากได้มากๆ ขึ้นมันก็ดีอยู่ 

แต่ว่าเมื่อมันยังไม่ได้ซิ ที่มันทำาให้เกิดทุกข์ นี่..สมบัติมันเป็นอย่างนี้เอง ของภายนอก  

บางคนอยากได้บ้านเหมือนกัน มันยังไม่มีบ้านมันก็ทุกข์อยู่ กว่าจะสร้างบ้าน กว่าบ้าน 

มันจะเสร็จได้อยู่ได้นอน ถ้ามันหลังใหญ่จริงๆ รักษาความสะอาดไม่ไหวอีก หลังคารั่วอีก 

ประตูหน้าต่างเสียอีก ห้องน้ำาพังอีก เอ้า..เกิดทุกข์อีกล่ะ เห็นมั้ย คนที่มีความทุกข์ กับ

บ้านช่องก็ทุกข์ มันมากเกินไปแล้วก็เลยทำาให้เกิดทุกข์อย่างนี้แหละ นี่ ทรัพย์สมบัติ

ภายนอกมันเป็นอย่างนี้ เราดูนะ มีช้างม้าโคกระบือ และสัตว์ต่างๆ หลายอย่าง เวลา 

มีมากๆ น่ะ เขาต้องเลี้ยงดูแลรักษาน่ะ ลำาบากมั้ย เขาเลี้ยงสิ่งของต่างๆ ที่เป็นสัตว์น่ะ 

เขาก็ทุกข์กับสัตว์นั้นมั้ย บางคนเลี้ยงหมาก็ทุกข์กับหมา บางคนเลี้ยงแมวก็ทุกข์กับแมว 

บางคนเลี้ยงโคก็ทุกข์กับโค บางคนเลี้ยงกระบือก็ทุกข์กับกระบือ เลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่ 

อะไรก็แล้วแต่ เลี้ยงอะไรมันก็ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นแหละ เพราะเราต้องดูแลรักษาสิ่งนั้น 
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ถ้าเราดูแลจริงๆ นะ มันทุกข์นะ ทรัพย์ภายนอก ถ้าเราพิจารณาดูดีๆ นะ มันมีความทุกข์

กับทรัพย์ภายนอก

บัดนี้ ลูกหลานก็เหมือนกับทรัพย์ภายนอกอีกอย่างหนึ่ง เพราะมันเป็นตัวคน  

ต้องดูแลมันอีก บางคนก็ทุกข์กับลูก บางคนก็ทุกข์กับหลาน มีลูกมากเกิดทุกข์มาก มี

หลานมากก็เกิดทุกข์กับหลานอีก จนหน้าเหี่ยวหน้าแห้งเลย คุณตาคุณยายทุกข์กับ 

หลาน มันเป็นอย่างนี้แหละ เราดูดีๆ นะ อย่างทุกวันนี้ ถ้ามีลูกหลานหลายคนนะ มัน 

จะเป็นโรคประสาทนะมีลูกมาก ถ้าลูกหลานไม่ดียิ่งทุกข์มาก คนทุกข์กับลูกกับหลาน 

นี่แหละ 

เหตุฉะนั้น เหมือนกับสมบัติภายนอก บุคคลก็อยากได้ แต่ก็มากลัวว่าเมื่อได้สิ่ง

นั้นมาแล้วจะเป็นทุกข์ ถ้าเวลาเราอยากได้เงินมากมันก็เป็นทุกข์ เมื่อได้มาแล้วก็มาเป็น

ทุกข์กลัวเงินหาย อยากได้สามีภรรยาก็มากลัวกัน อยากได้ลูกก็กลัวลูก อยากได้หลาน 

ก็กลัวหลาน เอ้า..ได้บริวารก็กลัวบริวารไม่ดี มันเป็นอย่างนี้ไปหมด ได้รถก็กลัวรถหาย 

รถเสีย ได้ขึ้นเครื่องบินก็กลัวเครื่องบินเสียเครื่องบินพาตก ได้เรือก็กลัวเรือล่ม ได้ของใช้

อำานวยความสะดวกก็กลัวมันหายกลัวขโมยลักไป มันทุกข์ไปหมดแหละ เพราะเราคิด 

ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้น มันเป็นอย่างนี้นี่แหละทรัพย์ภายนอก ไม่เหมือนทรัพย์ภายใน เรา

ลองคิดดู แต่ก็จำาเป็นต้องแสวงหา แต่มันเจือไปด้วยทุกข์เท่านั้นเองเมื่อเราหาได้มาแล้ว 

เหตุฉะนั้น เราก็ควรที่จะพากันศึกษา ถ้าเราศึกษาแล้วเราจะได้เข้าใจ โอ้..มัน 

เป็นอย่างนี้เอง พระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้ให้ศึกษาให้เข้าใจ ให้พอเหมาะพอสมกัน 

การใช้ทรัพย์ภายนอกนี่ จะแสวงหาก็ให้เป็นสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตให้ชอบธรรมให้ 

เหมาะสม ให้พอเพียงและเพียงพอ ให้รู้จักหยุด พอเหมาะพอสมกับกำาลัง ให้พอ 

ประคองตนอยู่ได้ อย่าให้มันเกินไป ถ้าเราดิ้นรนเกินไปมันจะเกิดทุกข์กับทรัพย์ภายนอก

ถ้าไม่เชื่อก็ลองคิดเอาดูดีๆ นะ คนทั้งหลายมีความทุกข์กับทรัพย์ภายนอกเมื่อหาได้แล้ว 

เมื่อเราอยากได้มันก็ต้องมีทุกข์ ถ้าเราไม่มีมันก็ยิ่งทุกข์ ถ้าเรามีมากก็เกิดมีทุกข์อีกแหละ 
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เพราะเราต้องดูแลสมบัตินั้น มันไม่พอเหมาะพอสม ไม่พอดี คิดดูดีๆ ว่ามันเป็นอย่าง 

นั้นมั้ย 

เราทุกคนนี่นะไม่ว่าพระว่าโยม เราดูเอาเองก็จะรู้จักว่ามันเป็นยังไง มันทุกข์ 

หรือมันสุขมีสมบัตินี่ เราคิดดูอย่างนั้นก็แล้วกัน จะเข้าใจได้ ทรัพย์ภายนอกนี่ มีสวน 

ก็ทุกข์กับสวน มีต้นไม้ก็ทุกข์กับต้นไม้ เขาต้องดูแลเห็นมั้ย ต้องปรับปรุง มีอะไรก็ เอ้.. 

มันมีทุกข์ เหมือนมีรถมันก็ให้ความสุขแต่โทษมันก็มีมาก เข้าใจมั้ย ก็ดูซิสมบัติ รถนี่มัน 

มีโทษมาก วิ่งออกไปมันก็ต้องกินน้ำามันแล้วเสียสตางค์ วิ่งออกไปสกปรกก็ต้องอาบน้ำา 

ให้รถอีก แล้วก็หาบ้านให้รถอยู่อีกแหละ เพราะรถก็ถูกฝนถูกแดด แล้วเวลารถมันเสีย 

ก็ต้องเข้าอู่ซ่อม เสียเงินเข้าไปอีก มันเป็นอย่างนี้แหละนะรถ แล้วเค้าก็กำาหนดเสียค่า 

ภาษีเสียค่าประกันอีก อู้ย..เรามีรถคันเดียวก็ทุกข์มากแล้ว มีหลายๆ คันยิ่งจะทุกข์มาก 

เสียภาษีมาก ดูแลมากขึ้น เอ้า..ใครอยากมีมากมีน้อยก็คิดดูเอาเองก็แล้วกัน มันจะมี 

ความทุกข์หรือจะมีความสุข พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ มีสมบัติทั้งหลายภายนอกเจือไป

ด้วยทุกข์ มีทั้งทุกข์ทั้งสุขปนกันไปด้วยกัน รถนั้นมันก็ให้ความสุขเราอย่างเดียวคือ นั่ง 

ไปที่โน่นที่นี่ถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นเอง แต่โทษมันก็มีมากเหมือนกัน มันเป็น 

อย่างนี้เอง ลองคิดดูดีๆ เราก็จะรู้ได้ว่าเป็นอย่างไร

แม้แต่เครื่องนุ่งห่มของใช้นี่ ถ้าเรามีมากเราก็มีความทุกข์มากด้วย ก็ลองดูคน 

มีเครื่องนุ่งห่มมากๆ หลายๆ ชุดนี่ มันเป็นยังไง เอ้า..ต้องซื้อเครื่องซักผ้า ต้องเสียค่า 

น้ำาประปา แล้วเสียเคมีที่มาใส่น้ำาให้มันฟอกความสกปรกออก ซักเรียบร้อยแล้วต้องหา 

ที่ตาก ตากแดดแห้งแล้วต้องมารีดเสียไฟฟ้าอีก แล้วต้องหาตู้ใส่เสื้อผ้าอีก โอ..ระวังให้ดี

นะ บุคคลใดมีเครื่องนุ่งห่มมากๆ มันจะเกิดทุกข์มากนะ นี่มันเป็นอย่างนี้แหละ มัน 

อำานวยความสะดวกให้มานุ่งกันความละอายเท่านั้นเอง เป็นเครื่องประดับประดาเท่านั้น

เอง เราเป็นมนุษย์ก็ให้ปกปิดร่างกายกันความละอายให้เรียบร้อย มีเท่านั้นแหละ แต่ถ้า

เรามีเครื่องนุ่งห่มมาก เราก็เกิดทุกข์กับเครื่องนุ่งห่มมากเท่านั้นเอง แน่ะ..สมบัติข้างนอก

ก็เป็นเช่นนี้เอง ดูเอาเองดีๆ นะว่าเป็นความจริงหรือไม่จริง 
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พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่า สุขอิงอามิสเจือไปด้วยทุกข์ ไม่เหมือนนิรามิสสุข 

สุขที่อยู่ในความสงบ คนสงบเป็นคนมีศีล มีธรรม มีสมาธิ นี่ จิตใจตั้งมั่นอยู่ในความสงบ 

จึงเรียกได้ว่าเป็นนิรามิสสุข สุขไม่อิงอามิส ไม่เจือไปด้วยทุกข์ มีแต่สุขล้วนๆ โดยเฉพาะ 

อันนี้คือสุขจากการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ เมื่อจิตใจสงบเป็นสมาธิเราก็มี 

ความสุขพักหนึ่งนะ จิตสงบ จิตไม่วุ่นวาย 

ทีนี้ ท่านทั้งหลายมาพิจารณาเรื่องการละกิเลส ถ้าเราละกิเลสความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ปลดเปลื้องออกจากดวงใจของเราได้ ยิ่งจะทำาให้เรามีความสุขมากขึ้น

อีกนี่ ยิ่งเบาสบายนะ ก็เพราะรู้จักเสียสละ ละกิเลส ความโลภ โลภะก็รู้จักละ ปล่อยวาง

ไป ความโทสะโกรธเกลียดเคียดแค้นอะไร ก็ปล่อยวาง พยาบาทอาฆาตจองเวร ก็รู้จัก

ลดละปล่อยวางออกไป ความโมหะหลงใหลที่ไม่เข้าใจนั้น เราก็ต้องปฏิบัติให้เกิดสติ 

ปัญญาให้รอบรู้ขึ้นมา มีวิชา รู้จักถูกจักผิด รู้จักสิ่งเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ 

เข้าใจ รู้จักพัฒนาตนเอง เกิดความสบายเป็นนิรามิสสุขเกิดขึ้น เราได้ที่พึ่งทางธรรมะ  

พึ่งความสงบ พึ่งความฉลาด รู้ต้นสายปลายเหตุที่เกิดที่ดับ สิ่งของทั้งหลายนี่รู้จักปลง 

รู้จักวาง ใจก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่น ถ้าใจไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ใช้สอยสิ่งต่างๆ เหล่านั้นไปเฉยๆ ซิ 

สิ่งของต่างๆ น่ะ เมื่อสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นมันแตกมันพัง มันแตกสลายไปก็รู้จัก 

วาง เราก็แสวงหาใหม่เพื่อใช้เท่านั้น จิตใจมันจะไม่หวั่นไหว แล้วก็จะไม่มีความทุกข์กับ

สิ่งทั้งหลายเหล่านั้น นี่มันเป็นสิ่งที่ดีอย่างนี้ ทรัพย์ภายใน

เหตุฉะนั้น เราควรที่จะแสวงหาทรัพย์ภายนอกด้วยความเข้าใจ ทรัพย์ภายใน 

ก็ให้เข้าใจที่จะแสวงหาเพื่อเป็นที่พึ่งเอาไว้ ทำาให้เรานี้ได้รับความสุขความสบายเกิดขึ้น 

เหตุฉะนั้น พวกเราควรพากันศึกษาเล่าเรียนธรรมะ ธรรมะเป็นเครื่องที่จะทำาให้เรามี 

ปัญญาในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ว่าเขาเป็นของอยู่ปกติธรรมดาตั้งอยู่ประจำาโลก ถ้าหาก 

เราพากันศึกษาให้เข้าใจว่า มันก็เป็นธรรมชาติธรรมดานะอยู่ในโลกนี้ มีทั้งทุกข์ทั้งสุข 

อย่างนี้ ถ้าบุคคลผู้ใดมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็จะมีสุขสบายกว่าหน่อย ถ้าบุคคลไหน 

ไม่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดวิ่งหาแต่ทรัพย์ภายนอก เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจของ
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ตนก็จะลำาบากมากนะ ทุกข์เกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัตินี่ กลุ้มใจ มืดมนอนธการไป เมื่อ 

เวลามีความกลุ้มใจ บางบุคคลก็คิดจะฆ่าตนเองตายแน่ะ มันยุ่งมากนะกับทรัพย์ภายนอก 

ถ้าหากว่าเป็นทรัพย์ภายในนั้น รับรองเลย ไม่ต้องฆ่าตนเองหรอก เพราะมันมีความสุข

ความสบาย อยู่สบาย เหมือนบุคคลไม่มีเงินมากแต่รู้จักธรรมะ รู้จักใช้สมบัติ พอได้ใช้ 

ได้สอย ไม่ดิ้นรนให้ตนเองมีความทุกข์เดือดร้อนอะไร แน่ะ..บุคคลมีธรรมะจะเป็น 

อย่างนี้ เพราะเขารู้จักรักษาจิตใจของเขา รู้จักฝึกฝนอบรมตัวของเขา เขาก็ได้รับความสุข

เกิดขึ้นแก่ตน 

ก็เพราะเหตุฉะนั้นแล ทุกคนควรแล้วที่จะศึกษา ควรจะพิจารณาไตร่ตรอง 

ใคร่ครวญ เพื่อจะได้แก้ไขพัฒนาตนเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปในธรรมะ เพื่อให้ได้ดวงตา

เห็นธรรม เพื่อจะนำาชีวิตของตนเองนี้ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไป ทำาให้จิตใจ 

ของเราอยู่เกษมศานต์สำาราญและมีความผาสุก ทุกคนจึงจะได้พบพุทโธ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่นอยู่ 

ผู้แช่มชื่นเบิกบาน ก็คือปัญญานั่นเอง รอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั่นเอง ที่จะ

ทำาให้คนมีความสะดวกสบายมีความสุข เป็นสิ่งที่บุคคลพึงปรารถนาเอาไว้ 

เหตุฉะนั้น พวกเราเป็นนักปฏิบัติ ก็ควรฝึกหัดตนเอง เพื่อจะดำาเนินวิถีชีวิตไปใน

ทางที่ชอบ ประกอบแต่คุณงามความดี ให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตน ผลก็จะได้รับความสุข 

ความเจริญ ตามความมุ่งมาดปรารถนาที่ตนเองตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้โดยทั่วกัน นี่เป็น

สิ่งที่เราควรจะพิจารณากันให้เกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นในชีวิต จึงเรียกว่าเป็นชีวิตที่มี 

คุณค่า เป็นชีวิตที่เป็นมงคลที่สุดที่เราเกิดขึ้นมาได้เป็นมนุษย์ เป็นผู้มีจิตสูงกว่าสัตว์ 

เดรัจฉานทั้งหลาย ก็เรียกว่า แสวงหาได้จากความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ เมื่อหาก 

ปฏิบัติดำาเนินวิถีชีวิตที่ถูกต้องแล้ว ก็เหมือนบุคคลเดินทางที่ถูกต้อง ก็ไปถึงจุดหมาย 

ปลายทางนั่นเอง พ้นทุกข์ตามที่ความมุ่งมาดปรารถนาที่ตนเองตั้งเอาไว้ ควรแล้วที่ 

พวกเราทุกคนจะพากันปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตน ใครจะได้มากหรือได้น้อยก็ดี แล้วแต่

สติปัญญาของใครจะฉลาดกว่ากัน นี่คือข้อสำาคัญอยู่ตรงนี้แหละ การพัฒนาตนเองให้มี

สติปัญญา แม้เราไปที่ไหนๆ นะ จะได้รับความสะดวกสบาย 
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สติปัญญานี้เป็นทรัพย์อันประเสริฐนะ คนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถ 

รักษาทรัพย์สมบัติไว้ได้ ไม่เสื่อมคลายหายไปเปล่าประโยชน์ ถ้าบุคคลที่ขาดสติปัญญา 

ไม่มีสติปัญญา ไม่สามารถจะรักษาทรัพย์สมบัติไว้ให้คงที่ได้ ให้เจริญได้ เหมือนบาง 

บุคคลนี่ เมื่อปู่ย่าตายายแบ่งทรัพย์สมบัติให้ไปแล้ว ให้ที่นาที่สวน ให้เงินให้ทอง ก็เอา 

ไปใช้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ เสียหายไปหมดเลย ตัวอย่างเช่น เล่นการพนัน กินเหล้า

เมายา ก็มีความทุกข์มาก คนไม่มีสติปัญญาจะเป็นอย่างนี้แหละ เราก็เห็นกันทั่วบ้าน 

ทั่วเมืองอยู่ ถ้าคนมีสติปัญญานะ พอพ่อแม่ปู่ย่าตายายแบ่งทรัพย์สมบัติให้แล้ว บุคคลนั้น

ก็รักษาทรัพย์สมบัติไว้ได้ เช่น เงินก็เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ นาสวนก็รักษารอบคอบ 

ไม่ได้ขายไปที่ไหน พัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป แน่ะ..บุคคลที่มีปัญญาก็เป็นอย่างนี้  

รักษาทรัพย์สมบัติได้อย่างมั่นคงให้เจริญรุ่งเรืองได้ เพราะอาศัยสติปัญญานั่นเอง แม้จะ

เป็นธรรมะหมวดไหนก็แล้วแต่ ทำาอะไรทุกอย่างก็อาศัยซึ่งสติปัญญาเป็นผู้ที่ชี้นำาทาง จะ

ทำาให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขตามความมุ่งมาดปรารถนาด้วยกันทุกคนเทอญ
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คำาว่า อบายมุข  คือเหตุแห่งเครื่องฉิบหาย ๔ อย่าง เครื่องฉิบหายก็คือเครื่อง

หายนะ เครื่องไม่มีประโยชน์ เครื่องเสื่อมเสียในชีวิตของคนที่เราเกิดขึ้นมาแล้ว ถ้าหาก

เราปฏิบัติตนอย่างนั้นมันก็ไปในทางที่เสื่อมเสียหาย ในชีวิตของคนเราที่เป็นมนุษย์มี 

จิตสูง เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด ทำาไมจึงไปตกอยู่ในอำานาจของกิเลสอย่างนี้ ความ 

เสื่อมเสียหายอย่างนี้ ก็อย่างกล่าวได้ว่า 

๑. ความเป็นนักเลงหญิง เราก็จะรู้จักคำาว่านักเลงหญิง แต่นักเลงชายมันก็มี

เหมือนกันใช่มั้ย ทุกวันนี้เหมือนๆ กันซินะ ดื้อเท่าๆ กันทั้งผู้หญิงผู้ชาย ผู้หญิงมันก็ดื้อ 

ไม่ใช่หาว่าแต่ผู้ชายเท่านั้นที่เป็นนักเลง เข้าใจมั้ย ผู้หญิงที่ประพฤติตัวไม่ดีก็มีอยู่ทั่วบ้าน

ทั่วเมืองใช่มั้ย นักเลงชายนั่นแหละผู้หญิง ถ้าผู้ชายก็เป็นนักเลงหญิง เที่ยวผู้หญิงกันนะ 

แม้จะมีครอบครัวมีภรรยามีลูกก็จะยังเที่ยวอยู่นั่นนะ เกิดเป็นโรคเอดส์จนตายไปก็มี 

มากมายหลายคนแล้ว 

เมื่อคนประพฤติอยู่เช่นนี้แล้ว ความเสียหายมันเป็นอย่างไร ประการแรก ถ้า 

เรามีครอบครัวอยู่เราก็ผิดศีล เข้าใจบ่ ไปเที่ยวผู้หญิง มันเป็นอย่างนี้ ถ้าเขามีผัวอยู่ 

เขาไปเที่ยวผู้ชายก็ผิดศีลข้อกาเมเหมือนกัน ประการที่สอง มีอันตรายเกิดขึ้นได้ ถ้ามี 

ครอบครัวอยู่แล้วมันจะต้องแตกแยกกัน เราเห็นกันอยู่ว่ามีการทุบตีกันฆ่าฟันกันตาย  

เข้าใจมั้ย มันเป็นกันอยู่อย่างนี้ สมมุติว่าผู้หญิงเขามีสามีอยู่นะ ถ้าเราไปเล่นเมียเขานี่ 

เขาก็เสียใจ เขาโกรธ สามีเขาก็ฆ่าเราตายได้ใช่มั้ย มีปัญหาเกิดขึ้นมีอันตรายได้ หรือ 

อ บ า ย มุ ข
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หากว่าผู้หญิงมีสามีอยู่แล้วแต่ไปชอบผู้ชายคนอื่น เขาก็สามารถไปฆ่าสามีเขาได้ เข้าใจบ่ 

เพราะมันรักผู้อื่น ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก ไว้ใจบ่ได้นะ ถ้ามันอยากได้ผู้ชายคนอื่น

มันก็ปาดคอเราซิ มันจะเอายาเบื่อให้เรากินตาย ยิงเราตายได้ จ้างคนอื่นฆ่าเราตายได้  

มันเสียหายนะ ผู้ชายก็เหมือนกัน ถ้าเขาอยากได้เมียใหม่เขาก็ฆ่าเมียเก่าทิ้งเสีย มันมี 

ความฉิบหายอย่างนี้ซินี่ เกิดเรื่องราวฆ่ากัน ไม่มีความสงบ ครอบครัวนั้นจะแตกแยกกัน 

เป็นทางที่เสื่อมเสียในการครองเรือน เข้าใจบ่ เราทุกคนก็ควรจะศึกษาเอาไว้ ประการ 

ที่สาม มันเสื่อมเสียเป็นเรื่องเสียเงินเสียทองใช่มั้ย มันวุ่นวายเขาเป็นกันอยู่นี่ เขามา 

ฟ้องมือที่สองมือที่สาม เขาว่าอย่างนั้น เขามาถามปัญหานะ ฉะนั้น มันมีอันตราย 

เกิดขึ้นอย่างนี้ ความเป็นนักเลงหญิงนักเลงชาย เหมือนกันนั่นแหละทั้งผู้หญิงผู้ชาย มัน

ก็ทำาความเสื่อมเสียหายเท่าๆ กันแหละ มันเป็นอย่างนี้ 

เหตุฉะนั้น คนที่ประพฤติเช่นนั้นมันไม่รู้จักอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ตน ความ 

ทุกข์ยากลำาบากเกิดขึ้นในการมีภาระต่างๆ เสียทรัพย์สมบัติ เสียศักดิ์ศรีของตระกูลด้วย 

มันเสียหายหลายอย่าง จึงว่ามันเป็นทางเสื่อมเสียหาย  

๒. ความเป็นนักเลงสุรา คำาว่าเป็นนักเลงสุรามันก็ดื่มสุรานี่ ดื่มน้อยมันก็เสีย 

เงินน้อย ดื่มมากมันก็เสียเงินมากนะ 

โทษประการแรก มันก็เสียทรัพย์สมบัติ ปรากฏเห็นด้วยตนเองแหละ คนดื่มสุรา 

ประการที่สอง เมามาแล้วก็ก่อทะเลาะวิวาทกัน เกิดเรื่องราวทุบตีกันฆ่ากันก็ได้ 

ถ้าอาละวาดเกิดเรื่องเกิดราว มันมีแต่เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นใช่มั้ย เมาเหล้าก่อทะเลาะ

วิวาทเกิดขึ้น ไม่ผิดกับเพื่อนก็มาผิดอยู่กับคนที่บ้าน ผิดกับลูกกับเมียกับผัว กับพ่อแม่  

ผิดกับพี่น้อง มันผิดหลายอย่าง อาละวาดจากที่เมาๆ นี่แหละคนเมาเหล้า แล้วก็พูดมาก

ด้วยนะ เงินมีร้อยเดียวก็ว่ามีสามหมื่น เอามือล้วงกระเป๋าเอาเงินเข้าๆ ออกๆ จนเงินนี่

ขาดหมด คนขี้เหล้ามันว่ามีเป็นแสนๆ ล้านๆ มันเป็นอย่างนี้ มันคุยโม้โอ้อวดไปหมด  

รถมีคันเดียวก็คุยโม้ไปว่ามีสิบคันในบ้านมัน มันเป็นอย่างนี้ คนพูดมาก
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บัดนี้ โทษประการที่สาม ก็คือไม่ละอายใครนะ คนเมาเหล้านี่ เห็นบ่ เดิน 

เซซ้ายเซขวา แอ่นหน้าแอ่นหลังนั่น เดินไปถนนทางนี้ทางนั้น ล้มอยู่ที่ไหนผ้าหลุดออก 

มันก็ไม่ละอายใคร เข้าใจมั้ย ล้มอาเจียนอยู่บ้านของใครก็ไม่ละอายใครทั้งนั้นแหละ  

แน่ะ ไม่ละอายใครเลยเสียศักดิ์ศรีไปหมด ผู้หญิงผู้ชายถ้าเมาแล้วเท่าๆ กันนะ ถ้าเมา 

จนเดินไม่ได้เขาก็หามขึ้นรถไปส่งบ้าน มันเป็นอย่างนี้ ไม่ละอายใคร เห็นมั้ยเขาฟ้อน 

ตามถนนหนทางนี่ เกิดไม่ละอาย เมื่อพูดก็พูดมากไม่รู้จักถูกจักผิดไม่ละอายใคร

ประการที่สี่ ทอนกำาลังปัญญา ถ้ากำาลังเมาๆ นี่ เข้าไปประชุมในการงานต่างๆ  

ก็จำาเรื่องอะไรไม่ได้ เห็นมั้ย เมื่อประธานการประชุมอธิบายเรื่องต่างๆ ก็จำาไม่ได้เลย  

ฟังเทศน์ฟังธรรมจำาไม่ได้ทั้งนั้นนะตอนกำาลังเมานี่ เขาเรียกทอนกำาลังปัญญา ทำาให้ไม่มี

ปัญญาเพราะจำาไม่ได้ เขาพูดเรื่องราวอะไรต่างๆ ก็จำาไม่ได้ ใครอธิบายเรื่องอะไรก็จำา 

ไม่ได้เลย จึงเรียกว่าทอนกำาลังปัญญา 

บัดนี้ โทษประการที่ห้า มันเป็นบ่อเกิดแห่งโรค คนเมานี่เวลาขับรถก็จะมีอันตราย

ได้ มันเสียหลัก ขับรถก็ไปชนที่โน่นที่นี่ ตกเหว ชนต้นไม้ ชนหลักกิโลเมตรอะไรต่างๆ 

หรือไปชนเสาไฟฟ้า ชนรั้วเขากั้นถนนไว้ ชนรถคนอื่นเขาเลยซิเมาเหล้า เกิดความ 

เสียหาย เป็นโรคอันดับหนึ่งเลยใช่มั้ย นี่แหละอันดับหนึ่งเลย ตายโดยเร็วๆ เลยทีเดียว 

นั่นน่ะ อุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะเมาเหล้า ถ้าเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ก็เป็นโรคตับแข็งตับบวม 

โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเขาเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ เป็นเรื่องของคนที่เขาชอบดื่มเหล้าทั้งนั้น 

แหละ เหล้ามันเป็นของร้อนไปไหม้ตับ ตับซีดหมด ตับอักเสบ ตับแข็ง ตับบวม แล้วก็

เป็นโรคกระเพาะ ตาฝ้าฟาง มีโทษหลายอย่าง เห็นบ่ เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต เขาเป็นกัน

ทุกวันนี้ มีแต่เป็นนักเลงเหล้ามาก่อน เราก็เห็นกันอยู่อย่างนี้ 

บัดนี้ ประการที่หก บุคคลอื่นเขาก็ต้องติเตียน ถ้าเมาทุกวันๆ นี่ ถ้าเป็นเพื่อน 

ของเราเมาทุกวันๆ แต่เราไม่เมากับมันใช่มั้ย เราก็ต้องคิดว่า เอ้..ไอ้นี่มันเมาเหล้าทุกวัน 

เราก็คิดติเตียนเขา เดี๋ยวก็มาขอเงิน เราได้เงินเดือนเท่ากัน มาขอเงินเราไปซื้อเหล้ากิน 

มันจะเกลียดกันซิ เข้าใจบ่ เอาไปซื้อเหล้ากิน มีเงินเดือนเท่ากันอยู่แต่มันเอาไปซื้อเหล้า
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กินจนเมาทุกวัน ไม่รู้เรื่องดูแลลูกเมียเลย มันก็มาขอเราบ่อยๆ เห็นบ่เขาเป็นกันมันเป็น

อย่างนี้ ผู้หญิงถ้ามันเมาก็เหมือนกัน เขาจะลืมลูกลืมผัวไม่รู้ล้มนอนอยู่บ้านใครล่ะ เขา

เรียกว่าเสียหาย คนอื่นเขาติเตียน เอ..ไอ้ขี้เมาล่ะ เขาเรียกคนขี้เมา คนเฒ่าคนแก่คน 

มีศีลธรรมหรือเพื่อนฝูงเขาก็ติเตียนนะ ต้องติเตียน เขาอาจจะถาม ถ้าเป็นผู้ชายมีเมีย  

เมียใครกำาลังเดินมา เมียไอ้ขี้เหล้า ลูกใครเดินมา ลูกไอ้ขี้เหล้าอีก พ่อก็พ่อไอ้ขี้เหล้า  

แม่ไอ้ขี้เหล้า เขาเห็นคุณตาเดินมา โอ้..หลานกินเหล้าเก่งนั่น ยายมันเดินมา เขาก็ว่า 

หลานกินเหล้าเก่งนะยายนี่ เสียทั้งขึ้นทั้งล่องเลยคนเมาเหล้าเนี่ย เสียศักดิ์ศรีของ 

ตระกูล เข้าใจบ่ นามสกุลมันอย่างไรแซ่อะไรนี่ เอาล่ะนี่เขาจะถามหา ทั้งๆ ที่เราเสีย 

คนเดียวนะ เราเมาเหล้า แต่เขาติเตียนทั้งตระกูล เข้าใจบ่ ถ้าวงศ์ตระกูลมันเป็นคนดี 

ทุกคน เขาก็เป็นคนดีอยู่ไม่เสียหายอะไร แต่เราเป็นคนเสียคนเดียว เขาก็ติเตียน คน 

เมาเหล้าจะเป็นอย่างนี้ เหตุฉะนั้น ถ้าหากเรารู้โทษของการดื่มสุราก่อน เราจึงจะรู้จัก 

วาง ไม่ดื่มสุรา มันเป็นอย่างนั้น ความเป็นนักเลงสุรา 

๓. ความเป็นนักเลงการพนัน โทษของมันนี่ ประการแรก เมื่อชนะย่อมก่อเวร 

ทำาไมจึงก่อเวรเมื่อเราชนะ เราเล่นการพนันได้เงินเขา เขาก็จะหมดตัว แต่เราจะไม่ไป 

เล่นกับเขาอีก บัดนี้ เขาโกรธเรา เขาก็จะตามฆ่าเราได้ เขาผูกเวรเอาไว้นั่นแหละ เราก็

ต้องไปเล่นการพนันอีกนั่นแหละ มันเป็นอย่างนี้ ชนะย่อมก่อเวร ประการที่สอง เมื่อ 

แพ้เราเสียเงินย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป เข้าใจบ่ มันเสียมาก การเล่นการพนันนี่  

มันเป็นอย่างนี้ ประการที่สาม ไม่มีใครเชื่อฟังคำาสั่งสอนของตน ประการที่สี่ เป็นที่ 

หมิ่นประมาทของเพื่อน แล้วก็ประการที่ห้า ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย เอาแหละ

นี่ คราวนี้คนที่เล่นการพนันเหมือนกันนะ ผู้หญิงผู้ชายมันแต่งงานกันได้ ผัวก็เล่นเมีย 

ก็เล่น ไม่ดีกันทั้งคู่เลย เห็นบ่ว่าซื้อหวย สามีภรรยาเวลาซื้อเบอร์ซื้อหวยนี่ไม่ผิดกันหรอก 

เพราะมันอยากได้เงินทั้งคู่ เสียหมด การพนันนั่นแหละ เพื่อนฝูงเขาก็ไม่อยากคบหา 

สมาคมด้วย ไม่อยากเชื่อถือกันแล้ว ถ้าต้องติเตียนก็ต้องติเตียนเหมือนกันนะ ถ้าเราจะ

เพิ่มเข้าไปอีก ก็คนที่มัวแต่เล่นไพ่นะ ไม่ทำาการทำางานก็ฉิบหาย 
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ทีนี้ คนเล่นการพนันนี่มันรวยบ่ ไปเล่น ไม่รวยซิ แต่ว่ารัฐบาลรวย ไม่รวยมันก็

ทะเลาะแย่งเงินกันนะ รัฐบาลจึงว่าไม่มีเงินก็เบิกเอาเงินที่คลังไปใช้กัน ทำาเป็นเล่นนะ  

มันเสียหาย นี่แหละเล่นการพนัน ทำาให้เสื่อมเสียหาย ไม่ดีไม่งาม ท่านจึงบอกว่าเป็น 

ทางเสื่อมเสียหาย ฉะนั้น พวกเราควรพากันมาศึกษาเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสห้าม

เอาไว้ มันเกิดมีเรื่องราวอย่างนี้ 

๔. คบคนชั่วเป็นมิตร ถ้าเราคบคนชั่วเป็นมิตรนี่เป็นเรื่องใหญ่ ไม่ว่าเราจะเป็น

ฆราวาสหรือเป็นพระก็แล้วแต่ เราจึงควรรู้จักว่ามิตรแท้ มิตรเทียม คนชั่วนั่นเป็นยังไง  

ถ้าเราไปคบคนชั่วเขาอยู่ในระดับนี้หมดล่ะ คนชั่วหลงอยู่ในอบายมุขนี่ นักเลงหญิงก็ 

อยู่นั่นล่ะ นักเลงการพนันก็อยู่นั่นล่ะ นักเลงกินสุราก็อยู่ในนั้นล่ะ นักเลงเล่นไพ่เล่นไฮโล

อะไรมันอยู่ในนั้นหมด เที่ยวกลางคืนเก่งก็อยู่ในนั้นล่ะ ขี้เกียจทำาการงานอะไรต่างๆ มัน

อยู่ในนั้น เขาเรียกว่ามิตรเทียม

พอเราไปคบคนดื่มเหล้ามันก็ชวนเราดื่มเหล้า เข้าใจบ่ ไม่ถึง ๑๕ วันหรอก ไป 

คบมันเถอะ มันดื่มเหล้าทุกวัน มันชวนเราดื่มแน่ มันเป็นอย่างนี้ ถ้ามันเป็นนักเลงหญิง 

มันก็ชวนเราไปเที่ยวผู้หญิงนั่นล่ะ เพราะเราไปคบมัน เอาล่ะ นี่การพนันมันก็ชวนเล่นไพ่

เล่นไฮโลอยู่นั่นล่ะ แน่ะเราไปคบกับเขา มันก็เป็นอย่างนี้ เที่ยวกลางคืนก็ไปตะลอนๆ  

หมดคืนเลยนั่นล่ะ ดูหนังดูลิเกละครกันนั่นล่ะ 

ถ้าเราไปคบขโมยนั่นเขาจะชวนเราไปขโมยสิ่งของ มันเป็นอย่างนี้แหละ ถ้าไป 

คบกับคนคอรัปชั่น มันก็ชักชวนเราไปคอร์รัปชั่นโกงกินเงินคนอื่น เข้าใจบ่ เหมากัน 

หมดเลย ถ้าเราไปคบคนชั่วคนผิดศีลธรรม เขาจะพาเราไปทำาไม่ดีไม่งามเลย ไปคบกับ

พวกที่ชอบตีกันอีกนี่นะ ยกพวกตีกันมันก็จะพาไปตี กรุ๊ปมันไม่ดี เอ้า..มันเป็นอย่างนี้ 

แหละ ถ้าเราไปคบคนเกียจคร้านไม่ทำาการทำางาน เอา..นี่มันอยู่ในกลุ่มอบายมุขนี่ มัน 

จะพาเราไม่ทำาการทำางานมีแต่เที่ยว มาบ้านก็หารบกวนกินข้าวกินน้ำาอยู่กับพ่อแม่  

เข้าใจบ่ ขอเงินพ่อเงินแม่ ไม่ให้ก็ตีฝาบ้านใส่ ผิดกันนี่ บางบุคคลก็ประพฤติตนไม่ดี  

ไม่ฟังคำาสั่งสอนของพ่อแม่เลย ไปโรงเรียนก็ไม่ไป ไม่ศึกษาเล่าเรียน มันเสียหาย ก็ 
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เรียกว่าเป็นคนพาลเป็นคนไม่ดี ตกอยู่ในหมู่อบายมุขเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ มิตรเทียมนี่  

เข้าใจบ่ 

มิตรเทียมมันเหมือนว่า มิตรปอกลอก มิตรดีแต่พูด มิตรหัวประจบ มิตรเห็นแต่

ได้ฝ่ายเดียว เวลามีการงานมีเรื่องมันชวนขอเราไปช่วย แต่เวลาเรามีงานขอมันมาช่วย 

มันไม่มา ระวังให้ดีเถอะนะ พวกนั้นแหละมันปอกลอก ถ้าเป็นมิตรปอกลอกมันจะเอา

ของเราอย่างเดียว ดีแต่พูด พูดเก่งแต่ขี้เกียจขี้คร้าน คนหัวประจบ ประจบประแจงเรา 

จะเอาเงินเราไป จะยืมเงินเราไป ว่า ๓ วันจะส่งคืนให้ ๓ เดือนก็ไม่ส่ง เดี๋ยวมายืมรถไป 

มันเอาไปขายระวังให้ดีเถอะ ยืมนาฬิกาไปเดี๋ยวเอาไปขายหายจ้อยเลยนะ ระวังให้ดี 

เถอะมันเป็นเช่นนี้ แล้วมันประจบประแจงเก่ง เขาเรียกว่าหัวประจบ มีแต่เห็นแก่ได้ 

ฝ่ายเดียว ถ้าจะค้าขายร่วมกันหาเงินร่วมกัน ถ้าได้กำาไรสักหมื่นหนึ่งหรือแสนหนึ่งก็ 

แล้วแต่ หมื่นหนึ่งมันจะเอาแปดพัน แล้วแสนหนึ่งมันจะเอาแปดหมื่นมันให้เราสองหมื่น 

เห็นแต่ได้ฝ่ายเดียว เข้าใจบ่ ไม่แบ่งครึ่งเลยกำาไรของการค้าเนี่ย นั่นแหละมันเห็นแต่ได้

ฝ่ายเดียว 

เวลามีเรื่องราวอะไร มันเกิดทุกข์ขึ้นมา มันจะมาขอเราซิ ให้เราช่วยมันเรื่องนั้น

เรื่องนี้ ช่วยเงินไปมันเอาไปเล่นหมด เล่นบอลหมดเกลี้ยงเลยนะเล่นการพนัน มาขอเงิน

แล้วผิดกัน ผัวกับเมียก็แตกกันอยู่เชียงใหม่หลายคู่อยู่ ที่เชียงใหม่เล่นฟุตบอลโลกเป็น  

๓ แสน ๕ แสนอะไรกันนี่เขาลงกัน ผิดกันแหละ เถียงกันแหละ แยกกันผัวกับเมีย  

ผิดกันเกิดจากเรื่องเล่นการพนัน มีกันมากเลยทีเดียวเรื่องมิตรเทียม เราก็ควรพากัน 

ศึกษาให้รู้ดีๆ นะ

ทีนี้ เรามาคิดซินี่ มิตรแท้นั้นคืออย่างไร เราจะศึกษาเรื่องมิตรแท้ มิตรแท้นี่คือ

มิตรที่เขารักใคร่เรา เขารักเราเหมือนกับตัวของเขาเอง เขาห่วงเรา ส่วนมิตรแนะประโยชน์

นี่ ถ้าเราทำาอะไรไม่ดีนี่เขาจะห้าม ถ้าเราพูดอะไรไม่ดีเขาก็ห้ามไม่ให้พูด ถ้าเราคิดอะไร 

ไม่ดี อุดมการณ์ไม่ดีเขาก็ไม่ให้คิด เขาแนะนำาประโยชน์ให้เรา เขาแนะนำาให้เราทำาความดี 

ทำาคุณงามความดีที่ไม่ผิดจากศีลธรรม เขาแนะนำาให้เราพูดจาปราศรัยอยู่ในหลักศีลธรรม 



206   ปั ญ ญ า ป ที ป ธ ร ร ม   เ ล่ ม  ๑   

เขาแนะนำาให้พวกเราเป็นคนที่คิดดี คิดแต่มีความสุข ไม่มีความเดือดร้อนในการทำา  

การพูด การคิด เขาเรียกว่า มิตรแนะประโยชน์ แนะประโยชน์ให้เราได้ประโยชน์ ไป 

คบคนดี มิตรแท้เขาก็ปฏิบัติตนเป็นอย่างนี้ เราก็ต้องศึกษาเพื่อให้รู้และเข้าใจในมิตรแท้ 

บัดนี้ มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข ก็คือการอยู่กินหลับนอน หากไปบ้านเพื่อน เพื่อน 

จะจัดให้มีอาหารการกิน ให้อยู่กินนอนบ้านเพื่อนก็ได้ เวลาขับรถขับเรือเวลาไปโน่นไปนี่ 

เพื่อนขับให้เราก็ได้ หรือเราขับให้เพื่อนก็ได้ เพราะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข เวลามีรถ 

มีเรือก็เพื่อนยืมไปก็ได้ เขาก็จะรักษาของเพื่อนอย่างดีเลย ให้เขายืมรถไปเขาก็รักษา 

ความปลอดภัยของรถ รักษาความสะอาด เติมน้ำามันให้ แล้วก็กำาหนดมาส่ง นี่คือเพื่อน

ที่แท้จริง ถ้ารถเราเสียเราก็ไปเอารถเขามาใช้ เข้าใจบ่ ถ้ามีคนละคัน มิตรที่ร่วมทุกข์ 

ร่วมสุขกัน อยู่กินหลับนอน อาหารการกินมียังไงก็แบ่งกันกิน เวลาเขาเกิดขัดข้องไม่มี 

เงินก็เอาเงินให้ไปใช้ แต่ถ้าเราไม่มีเงินเขาก็เอาให้เรามาใช้ มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขก็เป็น 

อย่างนี้ รักพ่อรักแม่ของเพื่อนเหมือนพ่อแม่ของตนเอง รักครอบครัวของเพื่อนกับ 

ครอบครัวของตนเองเหมือนกัน ดูแลซึ่งกันและกัน เวลาเจ็บป่วยก็ไม่ทิ้งกัน เข้าใจบ่  

เวลาเจ็บป่วยเกิดขึ้นต้องดูแลซึ่งกันและกัน เราก็ไปดูแลเขาถ้าเขาเจ็บป่วย แต่บางทีถ้า

เพื่อนไม่มีเงินเราก็จ่ายค่ายาให้ เวลาเราป่วยเขาก็จ่ายค่ายาให้เราได้ เป็นอย่างนี้แหละ 

มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข เราก็ควรแสวงหาบุคคลที่เป็นมิตรแท้ดังได้กล่าวมา 

ถึงแม้ค้าขายอะไรมาเขาก็แบ่งกำาไรครึ่งหนึ่ง เข้าใจบ่ สมมุติค้าขายกันได้เงินมา 

ถ้าต้องไปเมืองนอกค่าเครื่องบินเท่าไหร่ เราจะคิดค่าเครื่องบินให้ คนเป็นเพื่อนนะ  

เขาจะมีความคิดว่าวันนี้คนนี้ไป ถึงวันหน้าเราไป ราคาเครื่องบินไม่คิดจะเอาหรอก  

แสนกว่าบาทหรือสองแสนเพราะได้เงินมาเยอะแล้ว เขาเรียกว่าเป็นคนที่เป็นมิตรแท้  

ไม่ละทิ้งกันในยามตกทุกข์ได้ยากอะไร ต้องดูแลซึ่งกันและกัน เราก็ควรแสวงหาคบ 

มิตรแท้ เขาเรียกสังคมศาสตร์ เรียนสังคมศาสตร์เพื่อให้รู้จักสังคม ถ้าหากเราไม่เรียน 

เราจะผิดพลาดได้ง่าย ผิดพลาดในการคบคนนะ เห็นว่าเป็นคนนี้คบไปเลย เราต้องดู 

คนให้ดีก่อน แม้ดูว่าดูดีอยู่มันยังพลาดได้ เข้าใจบ่ อย่างการค้าขายนี่ ถ้าเราได้เพื่อนแท้ 
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นี่ก็จะหมดปัญหา ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้ามันไม่เป็นมิตรแท้นี่ เมื่อค้าขายกันปีหนึ่ง ปีต่อไป

มันหาโอกาสหักหลังเรา เข้าใจบ่ มันหักหลังคือว่ามันโกงเรา แล้วเป็นปัญหาใหญ่แหละ

เรื่องอย่างนี้ มีกันมากมายเยอะแยะนะ

ถ้าหากคนค้าขายร่วมกันเป็นมิตรแท้ ค้าขายกันอยู่มันซื่อสัตย์ต่อกันตั้งแต่ 

เริ่มแรก เขาซื่อสัตย์ต่อเรา เราก็ซื่อสัตย์ต่อเขาซิ ๓๐ ปีก็ไม่ทิ้งกัน เข้าใจบ่ ค้าขายกัน 

กับมิตรแท้ นี่มันเป็นอย่างนี้ เราจะไปเรียนหนังสือ เราจะไปทำาการทำางานทุกสิ่งทุกอย่าง 

เราควรที่จะแสวงหามิตรแท้ มิตรเทียมนี่ก็รู้จักว่าคนนี้ไม่ดี เราก็จะไม่ไปคบหาสมาคม 

สมัครรักใคร่ สนิทสนมกลมเกลียว แต่เมื่อเวลาเราคบกับเขาเราก็พูดคุยกันได้ แต่เรา 

จะไม่สังคมกับเขา แต่ถ้ามิตรแท้นี่ เราก็สามารถสนิทสนมกลมเกลียว ไปมาหาสู่สมัคร 

รักใคร่กัน อยู่ด้วยกัน ทำางานร่วมกันไปได้อย่างยืนยาว จนเฒ่าจนแก่ได้ ไม่เป็นไร ไม่มี

ความเสื่อมเสียหายอะไร

บัดนี้ พระพุทธเจ้าจึงให้คบมิตรแท้ เข้าใจบ่ เราควรพากันศึกษาและรู้จักมิตรเทียม

ว่าเป็นคนไม่ดี เป็นคนพาล พาไปหาผิดตลอดเลยคนพาล เราควรไปคบบัณฑิต คบคน

พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตพาไปหาผล คบคนชั่วพาไปให้ตัวยากจน คบคนดีมีศรีแก่ตน 

ท่านได้เขียนเป็นโคลงไว้ ควรที่เราจะศึกษา นี่แหละเราอยู่ในโลกนี้เราอยู่คนเดียวไม่ได้ 

เข้าใจบ่ ก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ ไปอยู่ประเทศไหนก็อยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องมีเพื่อน แต่การ 

ที่จะสังคมกับเพื่อนนั่นน่ะเป็นเรื่องใหญ่ 

พระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ในมงคลสูตร อเสวนา จ พาลานํ การไม่คบคนพาลเป็น

มงคล ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา การคบบัณฑิตเป็นมงคลอันประเสริฐ เป็นบ่อเกิดแห่ง 

คุณงามความดี บัณฑิตก็คือมิตรแท้นั่นเอง แต่บัณฑิตจะลึกลับ สอนศีลธรรมลึกซึ้งเข้าไป

กว่าเพื่อนของเรา เพื่อนก็สอนเรา สมมุติเราจะทำาสิ่งไม่ดี เพื่อนก็พูดเตือนสติให้เราละ  

มันเป็นอย่างนี้ 
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เหตุฉะนั้น ถึงแม้ว่าเราบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ให้รู้จัก 

การคบหาสมาคม ไม่ใช่จะคบกันไปหมดนะพระ บางทีเขาบวชปลอมมาเราก็เสียหายไป

กับเขา เป็นอลัชชีปลอมบวชมา ทีนี้คนบวชจริงเขาปฏิบัติดี เราก็หาคบผู้ปฏิบัติดีกว่าเรา 

เราก็คบหาสมาคมศึกษากับภิกษุองค์นั้น เพื่อท่านจะสอนเรา แนะนำาหนทางให้เรา  

ชักจูงเราไปในทางที่ดี พระพุทธเจ้าก็สอนไว้อย่างนี้ ให้ดูคน ให้ดูครูบาอาจารย์ ดูผู้พา

ปฏิบัติผู้นำาทาง เข้าใจบ่ คนนำาทางไม่ดีก็พาหลงไป เข้าใจมั้ย หลงก็มีแต่ทุกข์ซิถ้าหลง  

ในโลกนี้ถ้าเรามีความหลงมันก็มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้น หลงทางมันยังค่อยยังชั่ว คอยถาม

คนอื่นเขาแล้วก็กลับคืนมาได้ง่ายหน่อย แต่ถ้าหลงใจแล้วมันคืนยาก เข้าใจบ่ หลงมืดมน

อนธการมัวไปหมดเลย หลงใจนี่ ถ้ามันหลงไปจริง มืด กลุ้มใจเลยไม่มีทางออก มัน 

ตัดสินใจผิดล่ะซิเนี่ย แล้วก็ไม่มีทางออก เหตุฉะนั้น เราจึงต้องศึกษาเอาไว้ อบายมุขเป็น

สิ่งที่สำาคัญ ท่านจัดไว้อบายมุข ๔ 

บัดนี้ อบายมุข ๖ มันมีเพิ่มเติมอบายมุขเป็นเครื่องฉิบหายอีก อย่างการดื่ม

น้ำาเมาเราก็รู้จักแล้ว การดื่มน้ำาเมามีโทษดังได้กล่าวมานั้น อย่างเที่ยวกลางคืนนี้มัน 

มีโทษยังไงล่ะนี่ เที่ยวกลางคืน หนึ่ง คนมีทรัพย์สมบัติไม่รักษาทรัพย์สมบัติ สอง ไม่ 

รักษาลูกเมีย เปรียบเทียบกับผู้ชายไว้งั้นนะ 

บัดนี้ ข้อที่เพิ่มเติม ๕. ไปเที่ยวดูการละเล่น รำาที่ไหนไปที่นั่น ซอที่ไหนไป 

ที่นั่น เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น ดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่น มีเพลงที่ไหนไปที่นั่น ถ้าหากเรา 

ไปที่นั่น ประการแรก ก็เสียเงินทั้งนั้นซิ บัตรหนึ่งเท่าไหร่ล่ะ ๕๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ขึ้นไป 

เขาเก็บกันน่ะทุกวันนี้ตามความนิยมของคน บัตรไมเคิล แจ็คสันมัน ๓,๕๐๐ น่ะ ถ้าเรา

ไปดูนักร้องเพลง ไปดูมันเต้นย็อกๆ แย็กๆ ก็เสียหลายตังค์อยู่นะ ตามราคาค่าบัตร 

เข้าชม ประการที่สอง เสียที่ไม่รักษาสุขภาพของตนเอง เข้าใจบ่ ไม่ได้หลับได้นอน นี่แหละ

โทษของมันนี่ บัดนี้ ประการที่สาม อาจถูกใส่ความได้ คำาว่าถูกใส่ความนี้คือ เหมือนว่า

เราไปดีๆ นี่แหละ ไปฟังดนตรีมาหรือไปดูหนังมานี่นะ เราดีๆ นี่นะแต่เราเดินมาเจอ 

ตรงที่เขาปล้นกัน หรือว่าเขาขโมยของกันนี่นะ หรือเขาแย่งกระเป๋ากัน เขาวิ่งหนี 

เราเดินมา ตำารวจก็มาเจอเราในที่นั่นอยู่พอดี พวกทำาผิดกฎหมายเขาวิ่งหนีกันหมดแล้ว 
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เหตุการณ์ตรงนั้นตำารวจก็สงสัยเราใช่มั้ย ตำารวจสงสัยว่าคนนี้แหละมันอยู่ในแถวนี้ อยู่

สถานการณ์ตรงนี้แหละ เขาก็หาเรื่องใส่ความแก่เราได้ เพราะเราอยู่ตรงนั้น เราจะมี 

ความลำาบาก จะทุกข์ยากลำาบาก ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำารวจเขาก็จะนัดเราไปสอบสวนที่ 

ศาล เข้าใจบ่ ไปให้ความ แล้วเขาก็นัดไปแล้วก็นัดไปเรื่อยๆ ทำาให้มีความลำาบาก 

เกิดขึ้นแก่ตน นั่นแหละเที่ยวกลางคืนมีโทษอย่างนี้ ทั้งๆ ที่เราเป็นคนดีนะ ไปดูหนัง 

ดูลิเกดูละคร แต่มาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ ก็เลยถูกซักฟอกซิ แล้วก็นัดขึ้นศาลบ่อยๆ ยุ่ง

ล่ะซิ เป็นอย่างนี้แหละ นี่การเที่ยวกลางคืนมันมีโทษอย่างนี้ เราควรศึกษาให้รู้ 

ในอบายมุข ๖ ก็มีเรื่องการพนันอีก เราก็ได้อธิบายเรื่องการพนันไว้แล้ว แล้วก็มี

เรื่องการคบคนชั่วเป็นมิตรเช่นกัน 

บัดนี้ ข้อที่เพิ่มเติมอีกคือ ๖. ขี้เกียจทำาการงาน ครั้นตื่นเช้าอยู่ มันก็ว่าเช้า 

ไม่ไปทำาการงาน มันว่ายังเช้าอยู่ ครั้นตื่นสายมันว่าสายแล้ว ไม่ไปหรอกทำางานน่ะ มัน

สายแล้ว มันอ้างว่ามันสายมันไม่ไปทำางาน ถ้าหากอากาศร้อนมากมันก็หาว่าอากาศ 

ร้อนมาก ไม่ไปทำาการงานหรอกมันร้อน ถ้าหนาวมากมันก็ว่าหนาวมาก มันไม่ไปทำา 

การงานหรอก มันหนาวมาก ไม่เอา เวลามันกระหายน้ำา โอ้ย..กระหายน้ำาไม่ทำาการงาน

หรอก มันกระหายน้ำา เดี๋ยวมันหิวข้าว มันก็อู้ย..หิวข้าว ไม่ได้ทำาการงานหรอกมันหิว  

มันอ้างตั้งหกอย่าง เขาเรียกว่าคนขี้เกียจทำาการงาน ไม่ได้ผลล่ะซิ งานไม่สำาเร็จซักอย่าง

ล่ะถ้าอ้างอย่างนี้ เข้าใจบ่ ทำาการทำางานต่างๆ หากอ้างกาลอ้างเวลาอย่างนี้ ก็ทำา 

การงานไม่สำาเร็จตามประสงค์

บัดนี้ ตรงนี้แหละมีแต่ทางเสื่อมเสียทั้งนั้น มันเป็นอย่างนี้ล่ะทางฉิบหายทั้งนั้น 

คนจะไม่เจริญรุ่งเรือง จะไม่มั่งมีศรีสุขมีเงินมีทองมีสิ่งมีของ มันเสียหายคือว่าเป็นทาง

ฉิบหาย ทางฉิบหายก็คือไม่ได้มีเงินมีทอง ทุกข์ยากลำาบากในชีวิตของเรานี้ มันเสียหาย

เปล่าประโยชน์ เหตุฉะนั้น พวกเราต้องมาศึกษาเรื่องอย่างนี้นะ ดูเอาเองซิ ศึกษา 

ทางกว้างเลย พูดเอาไว้นิดๆ หน่อยๆ เราก็ต้องมาขยายเอา เข้าใจบ่ มาขยายว่ามันเป็น

อย่างนี้ๆ มันจะรวมอยู่ในเรื่องทางเสื่อมเสียหายหมด 
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คำาว่า อบายมุข อบายแปลว่าไม่สบาย มุขแปลว่าประตูหรือทวาร อบายมุข จึง

แปลว่าทวารที่ไม่สบาย ถ้าบุคคลใดเปิดประตูนี้เข้าไป บุคคลนั้นจะไม่สบาย จะฉิบหาย 

จะเสื่อมเสีย ถ้าบุคคลใดหลงเข้าไปในคาสิโนก็จะเป็นทางให้เสื่อมเสียกิจการงาน การ 

เดินเข้าไปประตูนั้นก็คือไปคบหาสมาคม ไปมาหาสู่สิ่งเหล่านี้ ก็จะแปลว่าเราเข้าไปผิด

ประตูแล้ว มุขแปลว่าปาก แปลว่าประตู แปลว่าทวาร คราวนี้ถ้าเราเดินเข้าไปเหมือน 

เราเดินทางผิด เข้าใจบ่ ถ้าเราเดินทางผิดจะไปเมืองโน้นเมืองนี้ มันผิดตลอด เข้าใจมั้ย 

มันก็เกิดทุกข์ จะเกิดทุกข์ตลอดเลยถ้าเราไปในทางที่ผิด เราก็ควรที่จะศึกษา มันเป็น 

เรื่องใหญ่เราก็เลยอยากให้ศึกษากันเรื่องอย่างนี้ มันเป็นเรื่องใหญ่ในการที่เราสังคมอยู่ 

ในโลก ถ้าหากเราศึกษาเรื่องนี้เข้าใจ เราจะได้เข้าสังคมที่ถูกต้อง ในชีวิตของเรานี่ เรา 

จะได้เจริญ จะไม่ไปในทางเสื่อมเสียหายในชีวิต เหตุฉะนั้น จึงเป็นสิ่งจำาเป็นในการ 

เข้าสังคม เรื่องใหญ่นะ การเข้าสังคม จะไปอยู่ประเทศไหนก็ต้องมีเพื่อน อยู่คนเดียว 

ไม่ได้ ก็ต้องหัดเป็นคนฉลาดนะ จะได้เข้าใจ 

ทีนี้ มิตรแท้มิตรเทียมนี่เป็นตัวสำาคัญ เหตุฉะนั้น พวกเราก็เลยเรียนสูงขึ้นไป 

ลึกลับกว่านี้ ลึกลับกว่ามิตรแท้นี้คือใคร เขาเรียกวิสาสะ เข้าใจบ่ ทางธรรมะเรียกวิสาสะ 

คำาว่าวิสาสะนี้ รักมากกว่าห่วงใยมากกว่ามิตรแท้ มิตรแท้นี่ก็ว่าดีแล้ว ควรคบ แต่ 

วิสาสะนั้นจะลึกซึ้งมาก คำาว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขซึ่งกันและกันนี้ วิสาสะนี่เขาจะลึกซึ้ง  

สมมุติสิ่งของต่างๆ นี่ เครื่องใช้ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันใช้เหมือนอย่างเดียวกันเลย อย่าง 

รถนี้นะ ถ้าเรามีรถเวลารถเขาเสียเอารถเราไปใช้สบายเลย วิสาสะนี่ ลึก ลึกมาก ถ้าไป

เที่ยวด้วยกันล่ะนี่ เที่ยวด้วยกันแล้วไปถึงบ้าน สมมุติว่าเรามีชุดเครื่องนุ่งห่ม มันตัว 

เท่ากันนี่ สูงเท่ากันตัวใหญ่ๆ เท่าๆ กัน เสื้อผ้าก็ดี นาฬิกาก็ดีของใช้ต่างๆ ที่มีอยู่ในบ้าน 

มานุ่งเอากางเกงของเรารีดไว้ดีๆ นุ่งเอาเสื้อผ้าเราดีๆ นาฬิกาของเรานี่เอามาแขวน  

ราคาแพงก็เอาไปใส่ มีเงินอยู่ในกระเป๋าหลายพันหลายหมื่น หลายพันบาทก็ เอ้า..เงิน

ไม่มีก็เอาไปใช้เลยนี่ มันจะเอาไปใช้เลย เข้าใจบ่ 
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วิสาสะลึกลับนะ วิสาสะนี่ มันอยู่กินเท่าๆ กันเลย บัดนี้เพื่อนเอาของไปนี่  

สิง่ของตา่งๆ ของใชต้า่งๆ ทีเ่ราซือ้มาใหม่ๆ  บางทเีขาเอาไปใชเ้ลย เขา้ใจบ ่วสิาสะมนัเปน็

อย่างนี้ สมมุติเราซื้อของมาจะมาใช้ ของใช้ราคาแพงอยู่หลายตังค์อยู่ แต่มันมาเห็น  

บ่ทันได้ซื้อ อยู่ที่บ้านบ่มี เอ้า..มันเอาไปเลยนั่น ไม่ต้องไปซื้อใหม่ เข้าใจบ่ วิสาสะ เมื่อ 

เราเห็นเพื่อนวิสาสะเอาไปใช้ เราก็ไม่โกรธกัน เข้าใจมั้ย เหมือนตนเองได้ใช้นั่นแหละ  

เครื่องใช้ทุกอย่างอาหารการกินมันเป็นอย่างนั้น นาฬิกาบางทีบอกเอาไปใส่เลย หายจ้อย

เลย นาฬิกานี่ซื้อมาแพงๆ ก็จะภูมิใจว่าเพื่อนตนเองเอาไปใส่ เข้าใจบ่ วิสาสะนี่ เมื่อ 

เวลาเราไปบ้านของเพื่อนก็เหมือนกัน เราไปเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่ม มันซื้อมาไว้ตัวสวยๆ  

เราก็เอาไปนุ่งเลย โยมนะ เสื้อก็เอาไปใส่เลย นาฬิกาก็ใส่ด้วยกัน เงินมีก็เอามาใช้เลย 

เพื่อนจะไม่เสียใจ เขาเรียกวิสาสะ เขามีความดีใจเหมือนตนเองใส่ เข้าใจบ่ ถ้าอาหาร 

การกินก็เหมือนกัน ถ้าอาหารที่เราซื้อมาใหม่ๆ จากภัตตาคารดีๆ อร่อยๆ เสร็จกลับบ้าน

จะเอาไปกินบ้านนะ เพื่อนต้องเอาไปกินก็จะไม่โกรธนะ ก็ไปหาใหม่ ฟังเข้าใจมั้ย วิสาสะ

นี่ ลึกลับนะโยม วิสาสะนี่ เขารักเพื่อนเหมือนตัวเองเลย รักกันเหมือนกับคนรักกันมาก 

กอดคอกันตายเลย เข้าใจบ่ นี่วิสาสะเป็นอย่างนี้ 

บัดนี้ คนวิสาสะนี่ เขารักครอบครัวพ่อแม่ของเพื่อนนี่ เหมือนพ่อแม่ของตนเอง

เลย ดูแลอย่างพ่อแม่ตนเองนะ เพื่อนก็รักครอบครัวของเราเหมือนครอบครัวของเขา  

เขาจะดูแลอย่างดีเลย เวลาเจ็บป่วยนี่ ดูแลกันอย่างเข้มงวดเลยทีเดียว เงินทองค่ายา 

ค่าอะไรจ่ายให้กันได้เลย ไม่เป็นไร เขาเห็นรถใหม่ๆ นี่ก็เอาไปใช้ได้ เพื่อนเอาไปใช้ได้  

เราไปบ้านเพื่อนเอารถเพื่อนไปใช้เลยเพราะมันขับคล่อง ฝ่ายเพื่อนก็ดีใจเหมือนกัน  

เพื่อนเอารถไปได้เหมือนกับอยู่กับตัวเลยนะ ดีใจเหมือนกัน รถนี่นะของทุกสิ่งทุกอย่าง 

เข้าใจบ่ วิสาสะ ลึกลับมากเลย ล้วงกระเป๋ากันได้หมดนะเงิน ไม่มีปัญหาทั้งนั้น
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ทีนี้ถ้าเป็นพระ ถ้าไม่ใช่วิสาสะกัน เขาให้ถือย่ามก็ถือไว้นั่นอย่าไปเปิดย่าม เวลา

บวชนี่อย่าไปเปิดย่ามเพื่อน เพื่อนด้วยกันนี่แหละแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของอย่าไป

เปิดนะ อย่าไปเปิด ห้าม พระพุทธเจ้าห้าม ยังไม่ได้เป็นวิสาสะ ถ้าเพื่อนบอกว่าเปิด 

เอาของอยู่ในย่ามมาให้ด้วย เปิดได้ ถ้าไม่ได้บอกอย่าไปลักเปิด มักคุ้นกันก็อย่าไปเปิด 

เป็นปรับให้ศีลขาดไปข้อหนึ่งอีก เพราะไม่ได้รับอนุญาต เสียมารยาทด้วย เหมือนเราไป

รับจดหมายมา เราไปเปิดอ่านก่อนเจ้าของ เข้าใจบ่ เขาเรียกว่าเสียมารยาท ผิด เขา 

ปรับลงโทษได้ 

เหตุฉะนั้น ถ้าหากว่าเป็นวิสาสะนี่ เราเอาย่ามวางไว้ เราเอาของวางไว้ เขาเปิด 

ได้เลยเข้าใจบ่ มันไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน เปิดย่ามไปเห็นของอะไรแล้วมันขน

เอาไปหมดเลย เอาไปใส่ย่ามมันสะพายกลับวัดไปเลย ถ้าเรามีจีวรมาใหม่ๆ ย้อมมาใหม่ๆ 

ซักตากแดดนั่งเฝ้าอยู่ สวยเพิ่งเย็บมาใหม่ๆ ถ้ามันมาจากวัดอื่น เขาเป็นวิสาสะกัน มัน

เป็นเพื่อนกันจริงๆ มาเห็นจีวรนี่ ถามว่าจีวรนี่เป็นของใคร จีวรผมกำาลังนั่งเฝ้าอยู่ กำาลัง

ตากแดดใกล้จะแห้ง โอ้ย..ของผมจีวรเก่าแล้วนี่ มันก็เอาจีวรเราคลุมกลับวัดมันเลย  

เจ้าของบ่ได้คลุมเลยนั่น แล้วก็ไม่โกรธ เข้าใจบ่ ไม่โกรธเกลียดกันนะ วิสาสะ ลึกลับเลย

ทีเดียว ยอมตายแทนกันได้ ถ้าคนใดมาโจมตีเพื่อน มาว่าเพื่อนเขาจะต่อต้าน อย่าพูด 

ให้ร้ายเพื่อนนะ เขาจะต่อต้านเลยว่าเพื่อนเป็นคนดี เขาไม่ให้คนอื่นโจมตีเพื่อนของเขา  

ไปดูถูกเพื่อนเขาไม่ได้ เขาหวงขนาดนั้นเลย เขาเรียกว่าวิสาสะ เป็นอย่างนี้ ให้จำาไว้ 

อย่างนี้ 

บัดนี้ เวลาเราเข้าสังคมกับเพื่อนกับฝูง อีกเรื่องหนึ่งก็คือ การปิดความลับของ

เพื่อน เปิดความลับของตนเองให้เพื่อนฟังได้ ข้อนี้ควรที่จะสนใจพิจารณาให้เข้าใจใน 

เรื่องการคบเพื่อนนี้ คำาว่าปิดความลับของเพื่อน สมมุติเพื่อนมีเงินเข้าใจบ่ เพื่อนมีเงิน 

มีทอง หรือเพื่อนไม่มีเงิน ถ้าคนอื่นถามว่าคนนี้มีเงินมั้ย เพื่อนเขาจะปิดความลับไว้ 

เขาไม่เปิดเผย เขาจะมีทางหลีกเลี่ยง มีแต่มีพอใช้เท่านั้นแหละ แต่เขามีล้านๆ น่ะหลาย

ร้อยล้านพันล้านก็แล้วแต่ แม้ว่าจะมีเงินมาก เงินบริษัทหรือเงินร่วมกัน เขาจะมีความ 
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หลีกเลี่ยงการจะพูด ของเขากับเพื่อนเขา เขาปิดความลับกัน ถ้าเพื่อนไม่มีเงินเขาก็ 

ไม่บอก ก็ว่าเขามีแต่ว่ามันไม่มีพอสักที มีหลายแสนล้านแล้วเขาก็ว่ามันไม่มีเงินมาก 

เท่าไหร่ เขาจะปิดความลับไว้ เปิดความลับของตนเองให้เพื่อนฟังคืออะไร คือเรามีเงิน 

ก็บอกเพื่อนคนนั้นได้ เพื่อนก็จะปิดความลับไว้เหมือนกัน ถ้าเราทุกข์จน มันก็ปิดไว้ให้ 

กัน ตัวนี้สำาคัญที่สุดนะ เวลาทำาการค้าขายเวลาอยู่ในสังคมเราจะเอาไปใช้ สมมุติเรา 

เป็นเพื่อนกันอยู่สองคน อีกหมู่หนึ่งเป็นเพื่อนกันอีก ๔-๕ คน แล้วไปกลุ่มเดียวกันเป็น 

กลุ่มนะ กลุ่มนักศึกษาหรือว่ากลุ่มพ่อค้าด้วยกัน เขาจะปิดความลับให้เพื่อน ก็ค้าขาย 

กับเขาสองคนนี่ เขาจะปิดความลับกันดี เพื่อนเขาแท้ๆ ไปค้าขายกันร่วมหมู่อีก ๑๐ คน 

๒๐ คนเขาจะปิดตรงนั้นไว้ เขาไม่ให้รู้ว่า ๒ คนนี้มีเงินยังไง ๒ คนนี่เขาปิดความลับ 

กันเอง 

เหตุฉะนั้น การเป็นวิสาสะจึงเป็นหลักสำาคัญที่สุด เป็นพระเขาก็เปิดย่ามได้ ถ้า

อย่างมาที่กุฏิเรานี่เขาจะขอผ้าขอร่มนี่ เขาก็ขอเอาไปที่กุฏิเขามันไม่มี ของพวกนี้มันถือ 

เอาไปเลย เอาขึ้นรถมันไปเลย วิสาสะ จะเอาอะไรนี่ ที่กุฏิบ่มี จะเอาไปสักตัวเอาไปเลย 

เขาก็ไม่เสียใจเพราะเพื่อน ได้เห็นเพื่อนใช้เห็นเพื่อนสบายใจสุขใจ เข้าใจบ่ มันไม่ทุกข์ใจ 

เขาเรียกวิสาสะ ถ้าเรามีวิสาสะอย่างนั้นอยู่ด้วยกันนะ เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสิ่งเรื่องของ

เรื่องอะไรใช้สอยร่วมกัน ทั้งรถทั้งเรือทั้งเครื่องใช้ต่างๆ นี่หมดห่วง ถ้าเอาเงินให้มัน มัน

เอาเงินไปเมืองนอกมันก็ไม่ทิ้งเงินเรา เข้าใจบ่ จะส่งเงินเขาหลายแสนล้านดอลล่าร์ไป 

เมืองนอกมันก็ไม่โกง วิสาสะ เราก็ไม่โกงเขา เขาก็ไม่โกงเรา คนเรานี้อยู่กันจนเฒ่าจนแก่

นั่นแหละ ไม่เป็นอะไร นั่นแหละหายากรึบ่นี่ ของดีมันหายาก ค่อยๆ หาไปมันจะไป 

เจอกันนะ คนซื่อสัตย์ต่อกัน ตรงนี้แหละการคบหาสมาคมต่อกันนั้น จึงเป็นสิ่งที่เรา 

ทุกคนควรศึกษา 
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย อาตมาจะพูดถึงเรื่องการกระทำาความดีใน 

เบื้องต้นของเราชาวพุทธที่ได้พากันกระทำาอยู่ในปัจจุบันนี้  การที่เราทำาบุญบริจาคทานนี้  

ถ้าเราต้องการให้ถูกต้อง เพื่อจะได้บุญมากนั้น มีอยู่ว่าเริ่มตั้งแต่การที่พวกเราจะพากัน

กระทำาอะไร เราก็ควรศึกษาให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นว่า อะไรควรทำา อะไรไม่ควรทำา  

ให้รู้เข้าใจดีก่อน เราจึงควรกระทำาในสิ่งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่ดี เมื่อเราจะไปแสวงหา 

สิ่งของต่างๆ มาทำาบุญทำาทาน เราต้องได้ปัจจัยที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ เป็นสัมมาอาชีวะ  

แล้วเราจึงไปหาซื้อสิ่งของต่างๆ มาด้วยความบริสุทธิ์ เรียกว่า วัตถุไทยทานที่ได้มาด้วย

ความบริสุทธิ์ วัตถุสิ่งของต่างๆ ที่เหมาะสมแก่การทำาบุญบริจาคทาน ตามที่กล่าวไว้ใน

พระสูตร พระวินัย และพระปรมัตถ์มีหลายอย่างด้วยกัน
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ทานในพระสูตร

ทานในพระสูตรมี ๑๐ อย่างด้วยกัน เป็นการบริจาคทานทั่วไป ได้แก่ บริจาค

ทานข้าว ทานน้ำา ทานผ้า (เครื่องนุ่งห่ม) ทานยานพาหนะ ทานดอกไม้ ทานของหอม 

ทานเครื่องลูบไล้ ทานเสื่อสาดอาสนะ ทานที่อยู่พักพาอาศัย และทานประทีปดวงไฟ

สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ หากจะบริจาคทานแก่สัตว์เดรัจฉานแล้ว สัตว์บางชนิด

เท่านั้นที่รับบริจาคทานสิ่งของเหล่านี้ได้ เช่น เรามีข้าวเราก็ไม่สามารถบริจาคให้วัว 

ควายได้ เพราะข้าวไม่ใช่อาหารของมัน 

หากจะบริจาคทานทั้ง ๑๐ อย่างนี้ให้มนุษย์นั้น บริจาคให้คนเราได้ทั่วไป ตั้งแต่

บุคคลทุพพลภาพ วิบัติ วิกลวิกาลอวัยวะ เช่น คนตาบอด หูหนวก แขนขาด้วน  

วิกลจริต เป็นบ้าใบ้เสียจริตผิดมนุษย์ คนทุกข์ยากไร้เข็ญใจอนาถา เด็กกำาพร้าไม่มีที่ 

พึ่งพาอาศัย ไฟไหม้บ้านเรือนสมบัติวอดวายไปหมด น้ำาท่วมบ้านเรือนเสียหาย ไร่นา  

ข้าวกล้าตายไปหมด ไม่มีอะไรจะกิน ลมพายุพัดพาสิ่งของเสียหาย หมดตัว ไร้ที่พึ่ง 

ในสิ่งทั้งหลายดังกล่าวมานี้ ถ้าเรามีศรัทธาอยากบริจาคทานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีเมตตาแก่ 

เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนั้น เราก็พากันบริจาคทานช่วยเหลือเจือจานกันได้ตามกำาลัง 

ศรัทธาของตน เรียกว่าบริจาคทานสงเคราะห์ทั่วไป เพื่อให้เขาเหล่านั้นพ้นจากทุกข์และ

มีความสุขบ้าง



ท ำ บุ ญ อ ย่ า ง ไ ร จึ ง ไ ด้ บุ ญ ม า ก     217

ทานในพระวินัย

ทานในพระวินัย เป็นการบริจาคทานปัจจัย ๔ สำาหรับพระภิกษุสามเณร มี ๔ 

อย่างด้วยกัน ได้แก่ ทานจีวร ทานข้าวน้ำาโภชนะอาหารขบฉัน ทานเสนาสนะที่อยู่ 

พักพาอาศัย ทานคิลานเภสัชปัจจัย ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

การทำาบุญบริจาคทานกับพระภิกษุสามเณรนั้น ศรัทธาทั้งหลายก็ควรศึกษา 

ให้เข้าใจว่า อะไรควรทำา อะไรไม่ควรทำา อะไรไม่ควรบริจาคทานทำาบุญกับพระภิกษุ 

สามเณร อะไรสมควรที่ท่านจะบริโภคได้ ในข้อนี้ คณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัท 

ทั้งหลายที่ยังไม่เข้าใจก็มีอยู่เป็นส่วนมาก ในทุกวันนี้ทำากันผิดๆ ถูกๆ อยู่เสมอ

เหตุฉะนั้น จึงอยากขอแนะนำาศรัทธาญาติโยม ผู้มีจิตใจเป็นกุศลทั้งหลายได้ 

ศึกษาหาความรู้ ทำาบุญให้ถูกต้องขึ้นตามทางพระพุทธศาสนาโดยย่อๆ พอเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติ เพื่อจะได้พากันกระทำาบุญแล้วได้บุญกุศลจริงๆ จึงควรศึกษาการทำาบุญ

บริจาคทานแต่ละอย่างให้เข้าใจ ดังต่อไปนี้

๑. ทานในพระวินัยอย่างแรก ได้แก่ การบริจาคทานจีวร สบง เครื่องนุ่งห่ม  

ตามศรัทธาที่เราหามาได้ จะกว้างยาวเท่าไร และสีผ้าที่ควรแก่พระภิกษุสามเณรใช้นุ่งห่ม 

ญาติโยมทั้งหลายจึงนำาไปทำาบุญถวายทานแก่พระภิกษุสามเณร

๒. การบริจาคทานโภชนาหารการขบฉัน เราก็ควรศึกษาเช่นกันให้รู้ว่า อาหาร

อะไรควรฉันเวลาไหน จึงจะเหมาะสมกับกาลเวลานั้น ถ้าญาติโยมเข้าใจดีแล้วก็ไม่มี 

ปัญหาอะไร สะดวกกับการทำาบุญถวายทาน

ปัญหาที่ได้พบเกี่ยวกับการทำาบุญบริจาคทานโภชนาหารการขบฉัน

ส่วนมากแล้วญาติโยมไม่รู้ไม่เข้าใจ มักคิดกันว่าเวลาไปทำาบุญกับพระภิกษุ เมื่อ

นำาไทยทานไปถึงพระภิกษุแล้วต้องประเคนหมด ถ้าไม่ประเคนหมดเราจะไม่ได้บุญ โยม

มีศรัทธาก็เลยบังคับพระภิกษุให้รับประเคนสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นหมด พระภิกษุท่าน
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อาจจะบอกว่า “คุณโยมควรแยกสิ่งนี้ออกก่อน เพราะของเหล่านี้มีมากเกินไปแล้ว  

เก็บเอาไว้ที่โรงครัว วันหลังจึงให้คนวัดจัดมาประเคนให้พระฉัน” เมื่อพระท่านบอก  

โยมบางคนก็บ่นโกรธพระว่า พระภิกษุวัดนี้ทำาบุญยาก ปฏิบัติกับท่านยากมาก

ถ้าอย่างนั้น เอาอย่างนี้ดีกว่าโยม หากโยมมีความปรารถนาต้องการจะประเคน

สิ่งของที่เอามาทำาบุญทั้งหมดนี้ก็ได้ อาตมาก็รับได้ทั้งหมดไม่เป็นไร แต่สิ่งของที่เป็น 

อาหาร เช่น ข้าวสาร กุ้ง หอย ปู ปลา เนื้อ ขนมต่างๆ ผลไม้ทุกอย่าง รวมทั้งไมโล  

โอวัลติน นมสด ไวตามิลค์ และสิ่งของอื่นๆ ที่จัดเป็นอาหารทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อ 

อาตมาได้รับประเคนจากโยมแล้ว อาตมาก็ฉันไม่ได้ในวันต่อไป และพระภิกษุที่อยู่ 

ภายในวัดนี้และวัดอื่นๆ ก็ฉันไม่ได้ทั้งหมด เพราะพระพุทธเจ้าห้ามไว้ ไม่ให้พระภิกษุ 

เก็บอาหารทุกอย่างที่ได้รับประเคนแล้วไว้เพื่อฉันในวันต่อๆ ไป เป็นการผิดศีลของพระ

อาหารที่ได้รับประเคนแล้วในตอนเช้า ก็ให้ฉันในตอนเช้าไปถึงเที่ยงวันของวัน 

รับประเคนเท่านั้น ในวันต่อไปห้ามฉันอาหารที่เหลืออยู่นั้นอีก

ฉะนั้น สิ่งของที่เป็นอาหารทั้งหมด อาตมาก็จะยกให้โยมศิษย์วัดไปรับประทาน

ก็ได้คุณโยม ถ้าโยมต้องการอย่างนี้ อาตมาก็รับประเคนอาหารของโยมได้หมด ไม่เป็นไร 

เอาไปแจกให้กับคนยากจนต่อไปก็ได้ แต่พระภิกษุทั้งวัดก็หมดสิทธิ์ในอาหารทั้งหมด 

นั้นแล้ว

สำาหรับโยมนั้น เมื่อทำาบุญแล้วโยมก็ได้บุญแล้ว ถ้าหากโยมเกรงว่าเมื่อไม่ได้ 

ประเคนอาหารทั้งหมดแล้วจะไม่ได้บุญมาก โยมจึงต้องการประเคนอาหารทั้งหมดให้ 

พระ อาตมาก็ตกลงรับประเคนได้ โยมก็ตกลงกันประเคนสิ่งของและอาหารทั้งหมด 

ตามความประสงค์ของตน

โยมบางคนอาจคิดว่า สำาหรับการทำาบุญในวันข้างหน้านั้นไปทำาบุญที่วัดอื่นดีกว่า 

เราไปทำาบุญที่วัดโน้นหรือวัดอื่นๆ ไม่ยากอย่างนี้หรอก พวกเราจัดเตรียมสิ่งของอะไรไป

ทำาบุญกับพระภิกษุในวัดโน้น เราถวายประเคนท่าน ท่านรับประเคนหมดทุกอย่าง พระ
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ภิกษุวัดนั้นท่านไม่เห็นแยกอะไรห้ามอะไรเลย ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายจะมีความเห็น 

แบบนี้ เป็นตัวอย่างส่วนมากในปัจจุบันทุกวันนี้ เพราะเหตุว่าญาติโยมยังไม่เข้าใจใน

ขนบธรรมเนียมประเพณีของพระภิกษุอย่างลึกซึ้งแน่นอน

ข้อปฏิบัติของพระภิกษุนั้น ญาติโยมไม่ได้ศึกษาย่อมไม่เข้าใจว่า สิ่งของอะไรควร

ถวายในตอนเช้าได้ อะไรไม่ควรถวายพระภิกษุในตอนบ่าย เพราะพระภิกษุฉันไม่ได้  

และสิ่งของอะไรพระภิกษุรับประเคนได้ ฉันได้ทั้งในตอนเช้า เย็น กลางคืน อะไรท่านฉัน 

ได้ทุกเวลาถ้ามีเหตุจำาเป็นเกิดขึ้นแก่ท่าน

 เวลาและประเภทของโภชนะอาหารที่พระภิกษุรับประเคนได้ 

ฉะนั้น ญาติโยมทั้งหลายควรทำาความเข้าใจ ดังต่อไปนี้

สิ่งของที่ควรถวายแก่พระภิกษุในตอนเช้า และไม่ควรถวายในตอนบ่ายเพราะ 

พระภิกษุฉันไม่ได้ ได้แก่ โภชนะอาหารทั้ง ๕ อย่างคือ ข้าวสุก ขนมสด ขนมแห้ง ปลา 

และเนื้อ

สิ่งของที่พระภิกษุท่านรับประเคนได้ ฉันได้ทั้งในตอนเช้า เย็น กลางคืน และ 

ท่านเก็บไว้ฉันได้ ๗ วัน ได้แก่ น้ำาผึ้ง น้ำาอ้อย น้ำาตาล น้ำาหวาน เนยใส เนยข้น

สิ่งของที่พระภิกษุท่านรับประเคนได้ทั้งเช้า เย็น กลางคืน และท่านฉันได้ 

ทุกเวลาถ้ามีเหตุจำาเป็นเกิดขึ้นแก่ท่าน ได้แก่ ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ

สิ่งของที่พระภิกษุท่านรับประเคนได้ ฉันได้ในตอนบ่าย เย็น และกลางคืน  

ได้แก่ น้ำาปานะ

อีกอย่างหนึ่ง ญาติโยมศรัทธาชาวพุทธทั้งหลาย ยังขัดแย้งถกเถียงกันอยู่บ้าง 

เป็นบางกลุ่มทุกวันนี้ว่า พระภิกษุสามเณรองค์นั้น ในวัดนั้น สำานักนั้น ฉันมังสวิรัติ  

ไม่ฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิด ปฏิบัติดีกว่าพระภิกษุสามเณรวัดต่างๆ ญาติโยมก็ปฏิบัติดี 

เหมือนกัน กลุ่มหนึ่งก็ว่าตนเองเป็นชาวพุทธแท้ และตำาหนิติเตียนพระภิกษุสามเณรใน
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วัดต่างๆ ทั่วไปว่า พระภิกษุสามเณรวัดต่างๆ ฉันเนื้อสัตว์ เมื่อพบกันเข้า พระภิกษุ 

สามเณรก็ดี ญาติโยมก็ดี ก็ขัดแย้งกัน มีความเห็นต่างกัน เข้ากันไม่ได้ แยกหมู่แยก 

พวกอีก เพราะความเห็นไม่ตรงกันเป็นเหตุนั่นเอง บางคนก็ถกเถียงกันโกรธกันก็มี

ในเรื่องนี้ พวกเราชาวพุทธมีศรัทธาเคารพนับถือในพระธรรม คำาสั่งสอนของ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกัน ทั้งพระภิกษุสามเณร พุทธบริษัททั้งหลาย เราควรพากัน 

มาศึกษาในคำาสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจกันดีกว่า ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนห้ามทำา

อะไร อนุญาตให้ทำาอะไร ฉันอะไรได้ ปฏิบัติอย่างไรจึงถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะนั้น

เนื ้อสัตว์ ๑๐ อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระภิกษุสามเณรไม่ให้ฉัน

บัดนี้ เรามาพากันศึกษาว่า พระภิกษุสามเณรได้เข้ามาบวชในพระศาสนาแล้ว 

พระพุทธเจ้าทรงห้ามฉันเนื้ออะไรบ้าง ทั้งสุกและดิบนั้น เราต้องศึกษาให้เข้าใจจริงๆ มี 

๑๐ อย่างคือ ๑. เนื้อมนุษย์ ๒. เนื้อช้าง ๓. เนื้อเสือเหลือง ๔. เนื้อเสือโคร่ง ๕. เนื้อ 

เสือดาว ๖. เนื้อหมี ๗. เนื้อราชสีห์ ๘. เนื้องู ๙. เนื้อสุนัข ๑๐. เนื้อม้า มังสังทั้ง ๑๐  

อย่างนี้ พระพุทธเจ้าตรัสห้ามแก่พระภิกษุสามเณรไม่ให้ฉันทั้งสุกและดิบ

เนื ้อสัตว์ที ่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุสามเณรฉันได้

เนื้อสัตว์ทั้งหลายนอกจาก ๑๐ อย่างนั้น พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ฉันได้ แต่

ต้องทำาให้สุกดีก่อนจึงฉันได้ เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู ปลา กุ้ง เป็นต้น

 มังสวิรัติ

อกีเรือ่งหนึง่ พระภกิษสุามเณรบางองคบ์างรปูตามสำานกัปฏบิตัธิรรมตา่งๆ พากนั

ฉันอาหารมังสวิรัติ ไม่ฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิด เพราะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าห้ามหมด ทั้งพระ 

ทั้งเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายในกลุ่มนี้จึงพากันปฏิบัติอยู่ เพราะคิดว่าถูกต้อง

ดี ก็พากันฉันไปเถอะกินกันไปเถอะ ไม่เป็นไร แต่อย่าพากันไปอวดว่าตนเองนี้เก่งกว่า 

ดีกว่าพระภิกษุสามเณรองค์อื่นๆ และคนอื่นๆ นะโยม
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อุทิศมังสะ

เรื่องนี้เป็นเรื่องสำาคัญ ที่พระภิกษุสามเณรเรานักปฏิบัติทั้งหลาย การที่พระ- 

พุทธเจ้าทรงห้ามฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิดที่เคยทรงอนุญาตให้ฉันได้ทั้งหมดก็ตาม เพราะ 

อะไรเป็นเหตุ เราต้องเข้าใจข้อนี้ให้แจ่มแจ้ง

โภชนะอาหารซึ่งเป็นอุทิศมังสะสำาหรับพระภิกษุนั้นเกิดจากสาเหตุ ๓ ประการ คือ

๑. ภิกษุได้ยินโยมบอกกล่าว ออกชื่อโภชนะทั้ง ๕ อย่าง ได้แก่ ข้าวสุก ขนมสด 

ขนมแห้ง ปลา เนื้อ ในเวลาที่มานิมนต์พระ

๒. ภิกษุได้เห็นญาติโยมคนที่กล่าวนั้น นำาโภชนะทั้ง ๕ แม้เพียงอย่างใดอย่าง 

หนึ่งมาถวายแก่ตน

๓. ภิกษุรังเกียจว่าโภชนะทั้ง ๕ อย่างนี้ญาติโยมแสวงหาทำามาเพื่อตนเอง

โภชนะทั้ง ๕ อย่างนั้น แม้จะผสมด้วยเนื้อสัตว์ที่พระพุทธเจ้าเคยทรงอนุญาต 

ให้พระภิกษุฉันได้ก็ตาม เมื่ออยู่ในสภาพการณ์ทั้ง ๓ อย่างนั้นแล้ว พระพุทธองค์ทรง 

ห้ามภิกษุไม่ให้ภิกษุฉันภัตตาหารนั้น เพราะเป็นอุทิศมังสะ ญาติโยมได้แสวงหาเนื้อสัตว์

นั้นมาปรุงอาหารเพื่อถวายตนเอง

ต้นเหตุของเรื่องอุทิศมังสะนี้เกิดขึ้นเนื่องจากในสมัยพุทธกาล ได้มีญาติโยม 

พุทธบริษัททั้งหลายที่มีศรัทธาอยากทำาบุญทำาทาน โดยการนิมนต์พระไปฉันภัตตาหาร 

ที่บ้านตน เมื่อไปนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ตามให้มาฉัน

ภัตตาหารที่บ้าน โยมก็กล่าวออกชื่ออาหารที่จะถวายพระในวันทำาบุญให้ทราบเป็นการ

ล่วงหน้าต่อหน้าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ บอกล่วงหน้าว่าจะจัดภัตตาหารที่ประกอบ 

ด้วยเนื้อสัตว์อะไรบ้าง โดยจะต้ม แกง ปิ้ง จี่ อบ ตุ๋น รวมทั้งข้าวต้มขนมหวาน  

พร้อมทั้งผลไม้เผือกมัน ของฉันเหล่านี้จะเลี้ยงท่านให้อิ่มเต็มที่ จึงจะให้ท่านกลับสำานัก 

เพราะเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ฉัน เพราะทรงพิจารณาแล้วเห็นว่า ภิกษุ 

ไม่สมควรฉันอาหารเหล่านี้ จึงถือเป็นอุทิศมังสะ
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ทั้งนี้ เว้นไว้แต่เมื่ออยู่ในสมัย ๗ ประการ

๑. คราวภิกษุเป็นไข้ แม้เพียงเท้าแตก เที่ยวบิณฑบาตไม่ได้

๒. คราวให้จีวร คือ แต่วันมหาปวารณา (วันออกพรรษา) แล้วไป กฐินยังไม่ได้

กราน ปลายฤดูฝนเดือนหนึ่ง กฐินได้กรานแล้วรวม ๕ เดือน นับแต่วันออกพรรษา  

(คือนับแต่วันออกพรรษาแล้ว นับไปได้เดือนหนึ่งและอีก ๔ เดือน จึงรวมทั้งหมดได้ ๕ 

เดือน)

๓. คราวภิกษุทำาจีวรตัดเย็บอยู่

๔. คราวเดินทางไกลเพียงกึ่งโยชน์ เมื่อจะไปก็พึงฉันได้ ไปอยู่ตามทางก็พึง 

ฉันได้ มาถึงแล้วก็พึงฉันได้

๕. คราวขึ้นไปในเรือ เมื่อจะขึ้นไปแล้วก็พึงฉันได้ เมื่อลงจากเรือก็พึงฉันได้

๖. มหาสมัยคราวใหญ่ คือ ในที่ใดกาลใด ภิกษุ ๒ - ๓ รูปพอเที่ยวบิณฑบาต 

เลี้ยงชีพได้ ครั้นมาอีก ๑ รูปเป็นที่ ๔ ไม่พอการเลี้ยงชีพได้

๗. คราวภัตแห่งสมณะ คือ นักบวชจำาพวกใดจำาพวกหนึ่งทำาภัตนิมนต์ภิกษุด้วย

ข้าวสุก

สมัยทั้ง ๗ นี้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี ฉันคณะโภชนะได้ ไม่เป็นอาบัติ

อีกประการหนึ่ง ถ้าผู้ฉันเป็นภิกษุบ้า ก็ไม่ถือว่าเป็นอาบัติเช่นเดียวกัน

พระภิกษุ สามเณรบางรูปบางองค์ก็ดี ก็ยึดมั่นถือมั่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสไม่ให้ 

ฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิดเลย ทั้งลูกศิษย์ คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายผู้ไปปฏิบัติธรรม 

ด้วยกัน หมู่เดียวกัน ก็ต้องมีทัศนะความเห็นเหมือนกันจึงอยู่ด้วยกันได้ แต่ขอให้มี 

ความตั้งใจปฏิบัติธรรม เราจะฉันอย่างอื่นไม่ฉันเนื้อสัตว์ก็ตาม ถ้าอยู่สบายกายสบายใจ

ตนเอง เวลานั่งทำาสมาธิจิตใจก็สงบดีก็ไม่เป็นไร แต่เราอย่าไปอวดดีว่าคนอื่นทั้งหมด 

ไม่ดีเท่าตนเอง ควรลดมานะทิฏฐิกิเลสออกจากจิตใจของตนเองให้หมดสิ้นไปดีกว่า คง 
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จะมีความสุขแท้ พวกที่ฉันเนื้อสัตว์ที่ควรฉันได้ก็เหมือนกัน ก็พากันมุ่งหน้าปฏิบัติธรรม 

ละกิเลสกันไปตามกำาลังของตน เมื่อทั้ง ๒ ฝ่ายได้พากันปฏิบัติดีแล้ว มีสติปัญญา 

เหมือนกันหมด ก็คงหมดปัญหา เมื่อไปมาพบกันก็คงมีแต่ความสุขทั้ง ๒ ฝ่ายเท่านั้น  

อยู่ด้วยกันก็ได้ เพราะหมดพิษภัยหายจากโรคแล้ว เพราะรักษาโรคกิเลสหายได้ด้วย 

เป็นผู้มีสติปัญญาเท่านั้น พวกเราจึงพากันอยู่มีแต่ความสุข

ฉะนั้น คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย เราควรพากันศึกษาเรื่องการถวายของ 

ทำาบุญในโอกาสต่างๆ ให้ถูกกาลเทศะกับสิ่งของเหล่านั้น และควรฟังคำาแนะนำาของ 

พระภิกษุ ท่านจะแนะให้ปฏิบัติอย่างไรที่ถูกต้องในการทำาบุญ เราก็ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง 

อย่าขัดแย้งต่อคำาที่พระท่านสอน เพราะว่าพระภิกษุท่านศึกษาเรียนรู้มาดีแล้วในทาง 

การปฏิบัติศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา

๓. การบริจาคทานสร้างเสนาสนะ ก็หมายถึงการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ ศาลา โบสถ์ 

วิหาร หรือสร้างสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ภายในวัด ให้พระภิกษุ สามเณรและ 

อุบาสก อุบาสิกา รวมทั้งพุทธบริษัททั้งหลายได้ไปพักพาอาศัยหลับนอน นั่งพักผ่อนกัน

ให้สบายเป็นสุข หรือเวลาที่คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาจากทางใกล้หรือทางไกล 

ก็ดี พากันมาทำาบุญที่วัดก็ต้องอาศัยศาลาบ้าง พระวิหารบ้าง ทำางานบุญต่างๆ ก็นั่งรวม

กันได้อยู่หลายคน สร้างบุญกุศลได้ความสะดวกสบาย ให้ความสุขกับทุกคน เราจะนั่ง 

ที่ใด นอนที่ไหน เดินไปไหน โรงครัว บ้านพักโยม เข้าห้องน้ำา อาบน้ำา ไม่ต้องเกรงใจ 

ใคร ไปสะดวกสบาย เพราะสิ่งปลูกสร้างภายในวัดเป็นของสาธารณะทั่วไปแก่พระภิกษุ

สงฆ์และญาติโยมทั่วไป หรือญาติโยมบางท่านกล่าวว่าสร้างสิ่งต่างๆ ภายในวัดไม่ได้บุญ

มาก สู้ไปสร้างนอกวัดไม่ได้หรอก สร้างนอกวัดได้บุญมากนะ บางคนก็พูดอย่างนี้ ถ้า 

อย่างนั้นญาติโยมท่านไหนมีความเห็นเช่นนั้นก็ดีเหมือนกัน ผู้เขียนหนังสือนี้ก็เห็นด้วย 

ครึ่งหนึ่งเท่านั้น ก็เป็นบุญเหมือนกัน แม้จะสร้างภายในวัดก็ได้บุญ สร้างนอกวัดก็ได้บุญ

เช่นกัน ส่วนสร้างสิ่งต่างๆ ภายในวัดนั้นก็กล่าวมาแล้ว พอเข้าใจนะ 



224   ปั ญ ญ า ป ที ป ธ ร ร ม   เ ล่ ม  ๑  

บัดนี้ สร้างบุญนอกวัดก็ได้บุญเหมือนกัน เช่น สร้างศาลาริมทางหลวง ห้องน้ำา 

โรงเรียน โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ สถานที่ทำาการงานราชการ ขุดบ่อน้ำา สระน้ำา 

ชลประทาน เหมืองฝาย ถนนหนทางเดินรถเดินเท้า สะพานข้ามแม่น้ำาไปมา สวน 

สาธารณะให้พักผ่อนหย่อนใจ และสิ่งอื่นๆ ที่อำานวยความสะดวกให้มีความสุข ก็ได้บุญ

กุศลทั้งนั้น และก็ได้บุญเหมือนกัน ถ้าหากว่าบุคคลทั้งหลายมีสติปัญญาฉลาดแล้ว 

จะพากันสร้างบุญกุศล ภายในวัดหรือนอกวัดก็ได้บุญทั้งนั้นแหละ

๔. การบริจาคทานคิลานเภสัช ได้แก่ ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นแก่ 

ร่างกาย บำาบัดทุกขเวทนาให้หายไป ใครจะศึกษาเล่าเรียนเป็นพยาบาล เป็นแพทย์  

เป็นหมอ รักษาโรคภัยไข้เจ็บบุคคลอื่นก็ได้บุญ หรือสร้างโรงพยาบาล บริจาคเครื่องมือ

แพทย์ใช้รักษาคนป่วย จะเป็นพระภิกษุ สามเณร และคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย 

ก็ตาม ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากทุกขเวทนามีความสุข ก็ได้บุญกุศลทั้งนั้นแหละ
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ทานในพระปรมัตถ์

ทานในพระปรมัตถ์มี ๖ ประเภทด้วยกัน คือ

๑. ทานที่เกิดจากตาของเรามองดูเห็นรูปสิ่งของต่างๆ สวยดี ก็คิดอยากเอา
สิ่งของเหล่านั้นไปทำาบุญ

๒. ทานที่เกิดจากหูได้ยินเสียงคนทั้งหลายพูดกัน ชวนไปทำาอย่างโน้นอย่างนี้ 
ทำาทานสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราก็จะได้บุญกุศลมากด้วยการที่เราพากันกระทำาบุญนั้น หรือได้ยิน
เขาชวนไปรักษาศีลภาวนาในสำานักหรือวัดต่างๆ แล้วก็คิดอยากไปทำาบุญทำาทานรักษา 
ศีลภาวนาในสำานักหรือวัดต่างๆ เหล่านั้น

๓. ทานที่เกิดจากจมูกได้ดมกลิ่นของหอมแล้วชื่นใจ ก็คิดอยากจะเอาของหอม 
เช่น ดอกไม้ หรือของมีกลิ่นต่างๆ ไปทำาบุญบูชาพระพุทธรูป เพื่อจะได้บุญในสิ่งนั้น

๔. ทานที่เกิดจากลิ้นได้ลิ้มรสของอาหารการกินต่างๆ อร่อยดี ก็คิดอยากได้
อาหารการกินทั้งหลายเหล่านี้ไปถวายพระภิกษุสามเณร ทำาบุญกับท่านเพื่อจะได้บุญ 
กุศลแก่ตนเองและทำาทานกับบุคคลทั่วไปด้วย

๕. ทานที่เกิดจากกายถูกต้องสัมผัสสิ่งของต่างๆ เช่น เครื่องนุ่งห่ม ที่นั่ง  
ที่นอน ที่อยู่พักพาอาศัยให้สบาย มีความสุขพอแก่ตนเองแล้ว ก็คิดอยากได้สิ่งของต่างๆ 
ทั้งหลายเหล่านั้นไปทำาบุญทำาทานการกุศลกับพระภิกษุ สามเณร หรือบริจาคทานกับ
บุคคลทั่วไปให้ได้บุญกุศลแก่ตน

๖. ทานที่เกิดจากจิตใจสัมผัสกับอารมณ์ในสิ่งทั้งหลาย ตาเห็นรูปดี หูได้ยิน 
เสียงดี จมูกได้ดมกลิ่นดี ลิ้นได้ลิ้มรสดี กายถูกต้องสัมผัสดี ใจสัมผัสกับอารมณ์ 
ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วมีความสุข ก็คิดมีความปรารถนาอยากได้สิ่งของทั้งหลายเหล่านั้น
ไปทำาทานการกุศล เพื่อจะได้ผลบุญไว้เป็นที่พึ่งของตนและมีความสุขต่อไป จึงเรียกว่า
เป็นการทำาบุญในทางปรมัตถธรรมทั้ง ๖ อย่างนี้ ก็เรียกว่าเป็นการทำาบุญอีกอย่างหนึ่ง 
ในทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นทางด้านจิตใจ ตัวเจตนาอยากจะทำาบุญให้สำาเร็จได้
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องค์ประกอบในการทำาบุญเพื่อจะได้บุญมาก

๑. ปุพพเจตนา การที่เราทำาบุญนี้เราต้องการให้ถูกต้อง เพื่อจะได้บุญมากนั้น 

มีอยู่ว่า เริ่มต้นตั้งแต่เราจะไปแสวงหาสิ่งของต่างๆ มาทำาบุญทำาทาน เราต้องได้ปัจจัย 

ที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ แล้วเราไปซื้อของมาด้วยความบริสุทธิ์ เรียกว่าได้วัตถุไทยทาน 

ที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์

เมื่อเรากำาลังไปหาซื้อของที่เราต้องการเพื่อจะไปทำาบุญ เราก็ทำาใจของเราให้ 

สบายให้มีความสุขอยู่ว่า เราจะซื้อหาสิ่งของนั้นไปทำาบุญ ของที่ทำาบุญนั้นจะมีมากน้อย

เพียงไร แต่เราต้องทำาใจของเราให้มีความสุข ถ้าเราจะเอาของไปทำาคุณงามความดี จึง

เรียกว่าเป็นปุพพเจตนา คือเจตนาในเบื้องต้นเป็นเจตนาที่ดีบริสุทธิ์

๒. มุญจนเจตนา ถ้าเราไปหาซื้อของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ก็เรียกว่า วัตถุ

บริบูรณ์แล้ว และกำาลังถือสิ่งของมาจะไปทำาบุญที่วัดใดวัดหนึ่ง ครูบาอาจารย์องค์ใด 

องค์หนึ่งก็ดี สมมุติว่าเราจะมาทำาบุญถวายที่วัด เมื่อหากเรามาทำาบุญที่วัดแล้วต้องการ

บุญที่มีความบริสุทธิ์จริงนั้น ก็คือ เราต้องไหว้พระ รับศีลก่อน ให้ตนเองมีศีล เช่น การ

ทำาสังฆทาน เป็นต้น บัดนี้ เราผู้เป็นทายกคือผู้ถวายทานก็เป็นผู้มีศีล และภิกษุผู้เป็น 

ปฏิคาหกคือผู้รับสังฆทานก็เป็นผู้มีศีล แล้วเราจึงน้อมของทานไปถวายด้วยความเคารพ

ในกองบุญของตน ก็เรียกว่ามันพร้อม เรียกว่าวัตถุไทยทานบริสุทธิ์ ทายกผู้บริจาคทาน 

ก็บริสุทธิ์ ปฏิคาหกผู้รับทานคือพระภิกษุก็เป็นผู้มีศีลเหมือนกัน ของทานของเราจะ 

มากน้อยเพียงไร เราก็ย่อมถวายด้วยความเคารพ พอถวายด้วยความเคารพแล้ว เรียกว่า 

มุญจนเจตนา

การประเคนสิ่งของแก่พระภิกษุ

บัดนี้ การถวายสิ่งของต่างๆ ให้แก่พระภิกษุรับ เรียกว่า ประเคนสิ่งของ เราควร

ทำาความเข้าใจให้รู้ก่อนว่าทำาอย่างไรจึงจะเหมาะสมและถูกต้องดี ในการประเคนของนั้น 

ขนาดและน้ำาหนักของสิ่งที่จะประเคนนั้น ควรจะเป็นสิ่งของพอบุรุษมีกำาลังยกคนเดียว 
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ได้ หรือไม่หนักเกินไป เพื่อจะยกประเคนได้สะดวก และพระก็รับประเคนได้สะดวก 

เช่นกัน ส่วนสิ่งของที่น้ำาหนักเบาและขนาดน้อยนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร เมื่อทายกจัดเตรียม

สิ่งของเหล่านั้นเสร็จแล้ว พระก็นั่งเรียบร้อยดี เราก็ถือสิ่งของเหล่านั้นเข้าไปใกล้พระ 

ให้ได้หัตถบาส คือให้ห่างกันประมาณ ๑ ศอกคืบ หรือ ๒ ศอก พอเหมาะสมกับสถานที่

นั้นๆ ด้วย แล้วยกของนั้นประเคนพระภิกษุให้สูงพอแมวลอดได้ พระภิกษุก็น้อมรับ 

สิ่งของที่โยมถวายแก่ตนด้วยความเคารพเช่นกัน

การรับประเคนสิ่งของนั้น ถ้าโยมยกของถวาย ๒ มือ พระก็ต้องรับของ ๒ มือ 

ถ้าโยมยกของถวายมือเดียว พระก็รับของมือเดียวเช่นกัน ถือว่าถูกต้องในการประเคน

สิ่งของสำาหรับโยมผู้ชาย

ถ้าหากว่าเป็นโยมผู้หญิงประเคนสิ่งของแก่พระภิกษุนั้น ก็ควรจะนั่งห่างจาก 

พระภิกษุประมาณ ๒ ศอก หรือให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ

พระภิกษุเมื่อรับประเคนสิ่งของจากโยมผู้หญิงนั้น ก็ควรมีผ้าสำาหรับรับประเคน

หรือผ้าที่ควรหาได้ว่าเหมาะสมก็ได้ แล้ววางผ้านั้นลงที่ตรงหน้าของตนให้เรียบร้อย แล้ว

โยมผู้หญิงก็น้อมสิ่งของที่จะถวายพระวางบนผ้าที่พระท่านจัดปูไว้นั้นด้วยความเคารพ  

ถ้าโยมยกของถวาย ๒ มือ พระก็ต้องจับผ้า ๒ มือ ถ้าโยมยกของมือเดียว พระก็จับผ้า

มือเดียวเช่นกัน ด้วยความเคารพในสิ่งของที่ตนบริจาคทานด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย จึง 

เรียกว่าเป็นการประเคนสิ่งของให้พระภิกษุอย่างถูกต้อง และแลดูสวยงามเหมาะสมใน

ทางพระพุทธศาสนา

การทำาบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสามเณร

บัดนี้ การทำาบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสามเณรนั้น ญาติโยมควรพากันปฏิบัติให้

ถูกต้องเช่นกัน ในการใส่บาตรหรือตักบาตรพระ เมื่อพระภิกษุสามเณรออกไปบิณฑบาต

ตามกิจวัตรของท่าน ถ้าญาติโยมมีความประสงค์อยากทำาบุญใส่บาตรพระตามกำาลัง 

ศรัทธาของตน เมื่อพระเดินมาบิณฑบาต หากเราเตรียมอาหารเพื่อจะใส่บาตรเรียบร้อย
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แล้ว ก็นำาอาหารเหล่านี้ออกมาตั้งในที่ใดที่หนึ่งที่เห็นว่าสมควร หรือถืออาหารออกไป 

เพื่อใส่บาตร เมื่อพระมายืนเฉพาะหน้าของตน ท่านเปิดฝาบาตรออกเพื่อรับภัตตาหาร

จากโยม โยมก็จัดอาหารนั้นใส่บาตรพระตามความประสงค์ของตน

การตักบาตรหรือการใส่บาตรนั้น ถ้าญาติโยมใส่รองเท้าอยู่ ควรถอดรองเท้า 

เสียก่อนจึงใส่บาตร เพราะว่าพระภิกษุสามเณรท่านไม่ได้ใส่รองเท้ามาบิณฑบาต เรา 

ก็ไม่ควรที่จะใส่รองเท้าเหมือนกัน เพราะจะทำาให้อยู่สูงกว่าพระภิกษุสามเณร จึงเป็น 

การไม่เคารพต่อพระภิกษุสามเณร และกองบุญของตน เว้นไว้แต่ข้าราชการ ตำารวจ  

ทหาร ที่อยู่ในชุดเครื่องแบบประจำา จึงใส่บาตรได้โดยไม่ต้องถอดรองเท้า นอกนั้นต้อง

ถอดรองเท้าจึงเป็นการเคารพในการทำาบุญตักบาตรของตน

ถ้านิมนต์ให้ท่านยืนรับบิณฑบาตบนพื้นที่อยู่สูงกว่าที่โยมยืนอยู่ โยมจะสวม 

รองเท้าเวลาตักบาตรก็ได้ เพราะพระท่านอยู่ในที่สูงกว่าโยมแล้ว หรือถ้าโยมถอด 

รองเท้ายืนรอตักบาตรอยู่บนเสื่อแล้วจะนิมนต์ให้ท่านยืนรับบิณฑบาตบนเสื่อด้วยก็ใช้ได้ 

เพราะโยมไม่ได้ยืนอยู่บนที่สูงกว่าพระ คืออยู่บนที่สูงระดับเดียวกันก็ได้เช่นกัน

ทั้งพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกาควรพากันนำาไปปฏิบัติตนดังกล่าว

แล้ว

๓. อปราปรเจตนา เมื่อพระภิกษุให้พรมีความเต็มใจ และเราผู้รับพรก็ทำาจิตใจ

ของเราให้แช่มชื่นเบิกบาน มีความสุขอยู่ที่เราได้ทำาความดี เราก็จะได้บุญมาก เรียกว่า 

อปราปรเจตนา

ถ้าของน้อยเท่าไรก็ไม่คิดว่ามันน้อย จะทำาทางด้านปัจจัยเงินทอง จะทำาทางด้าน

วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ หรือจะทำาด้านอาหารการกินเครื่องใช้สอยอะไร วัตถุไทยทาน 

ทั้งหลายนั่นนะแล้วแต่ มีหลายอย่าง ได้แก่ ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ อาหารการกินก็ดี  

เครื่องใช้สอยก็ดี จะเป็นปัจจัยเงินทองอะไรก็แล้วแต่ แต่ให้เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ 

อย่างนั้น
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บัดนี้ ที่จะได้บุญมากก็คือ เราก็มีความสุขมาก แต่เรายังไม่ได้แผ่เมตตาให้ใคร 

เลย บุญเราได้เต็มจึงเต็มใจแผ่กุศลผลบุญ และแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย

การที่จะให้ได้บุญมากนั้นอีกอย่างหนึ่ง คือ พระภิกษุเป็นผู้มีความบริสุทธิ์มาก 

น้อยต่างกัน บุญก็ได้มากน้อยต่างกัน ถ้าการทำาบุญบริจาคทานนั้นเราจะให้สัตว์เดรัจฉาน 

แต่สัตว์เดรัจฉานไม่มีศีลก็ได้บุญน้อยกว่า ถ้าเราทำาบุญกับผู้ไม่มีศีลสักข้อเดียว เช่น เรา 

ให้คนจนหรือคนพาลก็แล้วแต่ เราบริจาคช่วยเหลือเขาแต่เขาไม่มีศีล มันก็ได้บุญมากขึ้น

กว่าให้สัตว์เดรัจฉาน เพราะมนุษย์มันพูดกันได้ใช้กันได้ ทำาอะไรสักอย่างได้ เพราะมัน 

เป็นมนุษย์ บัดนี้ ถ้าหากผู้รับเป็นผู้มีศีล ๕ การที่เราไปทำาบุญด้วยมันก็ได้บุญมากขึ้น 

เพราะเขาเป็นผู้มีศีล ถ้าศีล ๘ มันก็ได้บุญมากขึ้นไปตามลำาดับ มากกว่าไปทำาบุญกับ 

ผู้ที่ไม่มีศีล ถ้าศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ข้อบริสุทธิ์ อย่างเช่นพระภิกษุนี่ก็ได้บุญมากขึ้น ถ้าหาก 

ว่าเป็นพระโสดาบันเราไปทำาบุญด้วยก็ย่อมได้อานิสงส์มากขึ้น ยิ่งเป็นพระสกิทาคามี  

พระอนาคามี หรือพระอรหันต์ไปจนถึงพระพุทธเจ้า ก็ทำาให้เรานี้ได้บุญมากตามท่าน 

ผู้บริสุทธิ์

ทำาบุญด้วยวัตถุไทยทานที่ได้มาอย่างไม่บริสุทธิ ์

ถ้าหากเราได้ของมาไม่บริสุทธิ์ สมมุติเราไปขโมยเอาของเขามา วัตถุนั้นก็ไม่ 

บริสุทธิ์ ทายกเองก็ไม่มีศีลเพราะเป็นขโมย บัดนี้ พระภิกษุก็ไม่มีศีล ศีลไม่ดี ตรงนี้มัน 

ได้บุญน้อย ทำาบุญแล้วได้บุญน้อย เพราะของก็ไม่บริสุทธิ์ ตนเองก็ไม่มีศีล พระภิกษุ 

ก็ไม่มีศีลด้วย บุญที่ได้ก็เลยน้อย พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าได้บุญน้อย

ทำาบุญกับพระภิกษุผู ้มีศีลไม่สมบูรณ์

ถ้าหากว่าเราทำาบุญ แต่เราได้วัตถุไทยทานมาโดยบริสุทธิ์ เราผู้ทายกก็มีศีลด้วย 

แต่พระภิกษุมีศีลไม่สมบูรณ์ ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเราปลูกข้าวในนาที่ทราย ที่

ชายทะเล มันไม่มีปุ๋ย มีแต่ทรายเปล่าๆ เมื่อเราหว่านพืชไปแล้ว พืชย่อมไม่งอกงาม  

เพราะมันไม่มีปุ๋ย เปรียบเทียบได้กับพระภิกษุที่ไม่มีศีล ประพฤติปฏิบัติตนไม่ดีไม่งาม  

เมื่อเราทำาบุญกับพระภิกษุเช่นนี้ บุญก็ไม่ได้มากก็ฉันนั้นเหมือนกัน
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ทำาบุญด้วยวัตถุไทยทานบริสุทธิ ์ ทายกบริสุทธิ ์ และภิกษุเป็นผู้มีศีล

บัดนี้ ถ้าเรามีเครื่องไทยทานบริสุทธิ์อยู่ ตนเองผู้เป็นทายกหรือผู้บริจาคก็บริสุทธิ์ 

และเราก็นำาเครื่องไทยทานนั้น ออกเดินทางไปทำาบุญกับพระภิกษุผู้มีศีล มันก็จะได้บุญ

ตามระดับขึ้นไปเรื่อยๆ จนเต็มบริบูรณ์เหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นเอง

ทายกผู้ให้ทานไม่มีศีล และวัตถุไทยทานได้มาอย่างไม่บริสุทธิ ์

ท่านเปรียบเทียบว่าเราไม่มีศีล ของก็ขโมยเขามา แต่พระท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ เราก็

จะได้บุญมากขึ้นครึ่งหนึ่ง เปรียบเทียบดูให้เข้าใจ เพราะพระท่านบริสุทธิ์ จึงเปรียบเทียบ

พระภิกษุ สามเณรทั้งหลายได้กับพื้นที่มีปุ๋ยบ้าง ที่ดินมีปุ๋ยก็เป็นนาชั้นตรี ถ้าไปปลูกข้าว

ลงไปมันจะงามได้หลายรวง อาจจะถึง ๓ - ๔ รวงในแต่ละต้น

แต่ถ้าเราได้ของมาไม่บริสุทธิ์ เราเองก็ไม่บริสุทธิ์ แต่พระภิกษุนั้นมีศีลบริสุทธิ์ 

และมีสมาธิด้วย ก็เปรียบได้กับนาชั้นโท ปุ๋ยมากปลูกพืชก็งามอยู่ ก็ยังได้ผลอยู่ แต่ผล 

ที่ได้นั้นก็คือ บุญของเรานั้นไม่เต็มเพราะไปขโมยของคนอื่นเขามา เช่น เงินทอง สิ่งของ

ต่างๆ พวกเขาที่เป็นเจ้าของก็ได้บุญด้วยนะ ของนั้นไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของเรา เราไปขโมย 

ของเขามา ฉะนั้น จึงเรียกว่าวัตถุไม่บริสุทธิ์

ถ้าหากเราไปทำาบุญ แต่เราไม่มีศีล วัตถุก็ไม่บริสุทธิ์ เกิดเราไปทำาบุญกับ 

พระอรหันต์ เหมือนกับนาชั้นเอกมีปุ๋ยมาก เมื่อเราไปทำาบุญก็จะได้บุญมาก เหมือนกับ

เราเอาข้าวไปปลูกต้นหนึ่งในนาที่มีพื้นที่ดินดี มีปุ๋ยมาก มันจะมีลูกถึง ๒๐ - ๓๐ ต้นก็ได้ 

และต้นหนึ่งก็มีหลายเมล็ดหลายรวง ต้นหนึ่งรวงใหญ่หลายเมล็ดเพราะดินมีปุ๋ยมาก  

ท่านเปรียบเทียบผู้บริสุทธิ์ไว้เท่ากับเป็นนาชั้นเอก ใครหว่านพืชลงไปในที่นั้นย่อม 

งอกงามย่อมเจริญ จึงเปรียบเทียบกับผู้มีศีลมีคุณธรรมอันงาม
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ท่านเปรียบเทียบการทำาบุญไว้อย่างนี้ แต่ถ้าไม่มีพระดีตามที่เราต้องการ พระ 

ภิกษุที่มีอยู่เกิดเป็นพระภิกษุที่ไม่ดี ปฏิบัติไม่ดี แต่เราจะทำาบุญ และเราไม่อยากให้ 

ขาดบุญของเรา เปรียบเหมือนน้ำาบ่อทรายมีน้ำาไหลออกมาทีละน้อยๆ เราเอาเครื่อง 

ตักตวงเอาน้ำานั้นทีละน้อยๆ ตักได้แค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าตักมากครั้งก็จะเต็มโอ่งหม้อได้  

ก็เลยใส่บาตรพระเณรและทำาบุญไปอย่างนั้นแหละ ตั้งใจใส่บาตรทำาบุญไปขณะเดียวกัน 

ให้เราพากันระลึกคิดถึงพระพุทธเจ้า คิดถึงพระสาวกทั้งหลายผู้บริสุทธิ์ นึกว่าเราทำาบุญ

กับผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นเป็นต้น ส่วนพระภิกษุสามเณรองค์นั้นจะดีหรือไม่ดีก็เป็นเรื่องของ

พระเณร แต่เรามีเจตนานึกถึงผู้บริสุทธิ์ ทำาให้ใจของเรามีความสุขนั่นเอง ก็เป็นการ 

ทำาบุญดีแล้ว ถ้าจิตใจของเราไม่มีความสุข ไม่พอใจที่จะทำาบุญแล้ว บุญที่ได้ก็จะไม่เต็ม 

ได้บุญน้อยด้วย เราควรที่จะทำาใจของเราให้สบาย ให้จิตใจของเรามีความสุข เมื่อเรา 

ทำาบุญทุกครั้งไป เรียกว่าทานสงเคราะห์ไปเรื่อยๆ นะ

การทำาบุญกับคนพิการ

สำาหรับคนหูหนวก ตาบอด แขนขาขาด และทุพพลภาพต่างๆ ที่เราให้ทานกัน 

ในทุกวันนี้นั้น เช่น เมื่อเห็นคนเฒ่าคนแก่ทำาอะไรไม่ได้เลย เราก็ทำาทานสงเคราะห์ไป  

เราก็ได้บุญอยู่ ถ้าหากว่าคนเหล่านั้นไม่มีศีล บุญที่ได้ก็ไม่มาก แต่ก็ยังได้บุญอยู่ตาม 

กำาลังศรัทธา เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์ตรัสเทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่า 

เราควรเป็นผู้มีจิตใจเมตตา เจือจานแบ่งปันแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ตกทุกข์ 

ได้ยาก มีความลำาบากเกิดขึ้นแก่เขาเหล่านั้นแล้ว จงบริจาคทานตามกำาลังของตนเองเถิด

ฉะนั้น การที่เราจะทำาบุญให้ได้บุญมาก ก็คือ

๑. ตั้งแต่เบื้องต้นเจตนาที่จะทำาบุญ แม้เราจะหาสิ่งของอะไรที่ควรจะบริจาค 

ทานนั้น จะมีมากน้อยเพียงใดก็ตาม เรียกว่า ปุพพเจตนา คือ ควรจะมีเจตนาในการ 

ทำาบุญที่ดี
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๒. ภิกษุเป็นผู้มีศีล ทายกผู้ให้ทานก็เป็นผู้มีศีลด้วย วัตถุไทยทานได้มาบริสุทธิ์ 

ก็ได้บุญสมบูรณ์ แม้ของทำาบุญน้อยก็ย่อมได้บุญมาก เมื่อไปถึงสถานที่แล้ว ทายกก็ต้อง

ประเคนสิ่งของที่ตนเองไปทำาบุญแก่พระด้วยความเคารพนอบน้อม ถ้าหากเป็นการให้

สิ่งของแก่คนทั่วไปก็ส่งให้ด้วยกิริยามารยาทดี เป็นการเคารพในกองบุญของตนเอง  

และพระภิกษุผู้รับประเคนก็น้อมรับด้วยความเคารพ เรียกว่า มุญจนเจตนา ถึงแม้ว่า 

ของทำาบุญจะเป็นของเล็กน้อยก็ไม่เป็นไร เวลาทำาบุญต้องทำาด้วยความเคารพ ทำาบุญ 

ด้วยความไม่เคารพนั้นไม่ถูกต้อง มันจะไม่ได้บุญมาก มันเหมือนไม่พอใจที่จะบริจาคให้

แก่ผู้รับทาน ฉะนั้น จึงควรทำาบุญด้วยความเคารพ พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ว่า  

ทายกผู้ให้มีความเคารพของทานของตน ปฏิคาหกผู้รับก็เคารพของทานนั้น จึงถูกต้อง

และควรปฏิบัติ

๓. แม้พระภิกษุตั้งใจให้พรแก่ทายกผู้บริจาคสิ่งของนั้นแล้ว ทายกตั้งใจรับพร 

ด้วยความแช่มชื่นเบิกบานในกองบุญกุศลที่ตนเองได้บริจาคทาน แล้วก็แผ่เมตตาอุทิศ 

ส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย เรียกว่า อปราปรเจตนา
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การทำาบุญที่ไม่ถูกวิธี ๔ ประการ

ทุกวันนี้ เราไม่เข้าใจวิธีทำาบุญที่ถูกต้องเหมาะสมในทางพระพุทธศาสนา ท่าน 

จัดไว้ว่า การทำาความดีที่ไม่ถูกต้อง ๔ ประการเป็นเหตุทำาให้วิบัติ เป็นทางเสื่อม ไม่ 

เจริญ ได้แก่ ทำาความดีไม่ถูกที่ ทำาความดีไม่ถูกบุคคล ทำาความดีไม่ถูกกาลถูกเวลา และ

ทำาความดีแล้วไม่ตามความดีของตน

๑. ทำาความดีไม่ถูกที่ ท่านว่าการทำาความดีไม่ถูกที่ ก็คือ เราจัดอะไรต่างๆ  

เช่น อาหารการกิน เครื่องใช้สอยต่างๆ ว่าเอาไปทำาบุญ บูชา บวงสรวง ผีสางนางไม้  

ไร่นาเรือกสวน ต้นไม้ ภูเขา หอผี ศาลพระภูมิ ทำาเอาไว้ในสถานที่ต่างๆ เราก็คิดว่าเรา

พากันไปทำาบุญที่ถูกต้อง แล้วเราก็จะได้บุญตามที่คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพากัน 

ทำาอยู่เป็นส่วนมาก แต่นักปราชญ์ทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตรัสว่า เราทำาบุญบูชา

ไม่ถูกต้อง เราจะไม่ได้รับผลบุญนั้นเลย เพราะเราพากันทำาบุญไม่ถูกที่นั่นเอง

๒. การทำาความดีไม่ถูกบุคคล คือ ตัวบุคคลผู้รับสิ่งของที่เราให้เขานั้นไม่ดี เรา 

ก็ทำาความดีกับเขา เช่น ตัวอย่างบุคคลเหล่านั้นเป็นคนพาล โจรขโมยปล้นจี้ ฆ่าเจ้าของ

เอาสิ่งของ สูบกัญชา ยาฝิ่น แคป เฮโรอีน ผงขาว ยาเสพติดให้โทษ ทำาให้เสียสติ 

มัวเมาลุ่มหลง ไม่รู้บาปบุญคุณโทษ จิตใจหยาบช้า ทุบตี ฆ่ารันฟันแทงกันอยู่ในทุกวันน้ี 

ให้มีความเดือดร้อนไม่สงบอยู่ทุกมุมเมืองทั่วไป บัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าคนพาล ถ้าหาก

พวกเราท่านทั้งหลายไปสงเคราะห์ทำาความดี ขวนขวายช่วยเหลือดูแล อุปถัมภ์บำารุง 

ส่งเสริมให้กำาลังแก่คนพาลเหล่านี้นั้น เช่น พวกเราเอาอาหารการกินไปบำารุงให้กินอิ่ม  

เอายาเสพติด สุรายาเมา กัญชา ยาฝิ่น แคป เฮโรอีน ผงขาว ให้เขาดื่มกิน สูบสิ่ง 

ทั้งหลายเหล่านี้ หรือเราเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ ปืน ระเบิด ของแหลมคม เครื่องมือ 

เครื่องใช้เปิดงัดแงะขโมยสิ่งของต่างๆ เรานำาเอาสิ่งของดังกล่าวนี้ไปให้เขา ช่วยเขา  

บำารุงส่งเสริมให้เขามีกำาลังมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งทำาให้คนพาลทั้งหลายเหล่านี้มีกำาลังมากขึ้น

ทุกๆ วัน ภัยอันตรายทั้งหลายและความวุ่นวายไม่สงบสุขอยู่ทุกมุมเมืองทั่วทุกประเทศ 

ในโลกนี้ ไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์เป็นผล แต่ทุกคนเราก็คิดว่าเราทำาความดีกับเขา 



234   ปั ญ ญ า ป ที ป ธ ร ร ม   เ ล่ ม  ๑  

ทุกคน เพราะเราไม่เข้าใจในการทำาความดีนั้นเอง เหตุนั้นบัณฑิตเจ้าทั้งหลายจึงเรียกว่า 

เราทำาความดีผิดคน

๓. การทำาความดีผิดกาลเวลา นั้นคือ สมมุติว่าเราจะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ พืชที่

ควรปลูกในกาลเวลาฤดูฝนจึงจะงอกงามดีมีผลมาก แต่เราก็นำาพืชพันธุ์เหล่านี้ไปปลูกใน

ฤดูแล้ง ถ้าพืชพันธุ์ควรปลูกในฤดูแล้งแล้วจึงจะงอกงามดีมีผลมาก แต่เราเอาพืชพันธุ์ 

ชนิดนี้ไปปลูกในฤดูฝน ก็ทำาให้พืชผลเสียหายไม่งอกงามหรือตายไป การปลูกพืชพันธุ์ 

ต่างๆ ผิดกาลเวลาก็ย่อมไม่ได้ผลที่สมบูรณ์ เสียเวลาเปล่าประโยชน์ หรือต้นไม้ต่างๆ  

เช่น ต้นไม้ปลูกในพื้นที่ในเมืองที่มีอากาศหนาวต้นงอกงามดีใบดกมีผลมาก แต่ถ้าเรา 

นำาต้นไม้ชนิดนี้มาปลูกในเมืองที่มีอากาศร้อน ต้นไม้ก็ไม่งอกงามเหี่ยวแห้งหรือตายไป 

ก็ได้ เสียเวลาเปล่าๆ อีก

เราทำาความดีกับสัตว์ต่างๆ ทั้งหลาย เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ เสือ หมี สุนัข  

งูพิษ ที่เรามีเมตตาเลี้ยงดู ถ้าเราไม่ดูก่อนว่าเวลานี้ควรให้อาหารแก่สัตว์เหล่านี้ไหม เรา 

ควรเข้าไปใกล้สัตว์ได้ไหมในเวลานี้ ถ้าเราไม่รู้เวลาที่ควรเข้าใกล้ได้ หรือเวลาที่ไม่ควร 

เข้าใกล้ เวลาสัตว์แสดงอารมณ์ไม่ดี ทำาท่าทางมีความโกรธอยู่นั้น ถ้าเราไม่รู้กาลเวลา 

ก็เข้าไปใกล้สัตว์ดุร้าย สัตว์เขาไม่รู้อะไรเขาก็ทำาร้ายทุบตี เอางวงฟาด หรือเตะขวิดชน 

กัดเราให้เจ็บปวด เป็นอันตรายหรือถึงตายไปก็ได้ นี่ก็ทำาความดีผิดกาลเวลาอีก

ทำาความดีไม่ถูกกาลเวลากับคนเรานั้น เราไม่พิจารณาดูเสียก่อนว่าบุคคลกลุ่มใด

หมู่ใดที่เรามีแต่ความเมตตาเขา อยากแนะนำาสั่งสอนเขานั้น แต่คนเราเกิดมามีนานาจิตตัง 

หลายระดับสติปัญญาต่างๆ กัน เราไม่เข้าใจ เอาแต่ความเมตตาเขาเป็นส่วนใหญ่ เพราะ

ขาดสติปัญญา ตัวอย่างเช่น เราไปพบคนพาลไม่รู้บาปบุญอะไร ใจหยาบช้าโหดร้าย  

ทำาลายสมบัติของบ้านเมือง เป็นโจรขโมยปล้นจี้ เมาสุราอาละวาด ขี้ยาอยู่ทั่วมุมเมือง

ต่างๆ เมื่อไปพบเห็นคนพาลทั้งหลายเหล่านี้ เขาถืออาวุธปืน ระเบิด มีด หอก ดาบ  

ไม้ค้อน ก้อนหิน ของแข็งมีคม ร่มอยู่ในมือ เราเห็นว่าพวกนี้เป็นคนไม่ดี ก็อยากสอน 

ให้เขาเป็นคนดี ไม่ดูกาลเวลาที่ควรสอนหรือไม่ควรสอนเขา เราก็เข้าไปแนะนำาสั่งสอน 
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เขาเหล่านั้น นายโจรนายขโมยอย่าไปปล้นจี้ ลักเอาสิ่งของบุคคลอื่นนะ ไม่ดี อ้ายขี้ยา 

ก็อย่าไปสูบกัญชา ยาฝิ่น แคป เฮโรอีน ผงขาว ดมกาวทินเนอร์นะ ไม่ดี อ้ายขี้ยา 

เมาสุรานี้ก็อย่าไปดื่มกินสุรายาเมาทั้งหลาย เป็นคนไม่ดี ผิดศีลธรรม ขอให้พากันละ 

เลิกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เสีย เราก็ปรารถนาดีมีเมตตาแก่เขา แต่เราไม่ดูเวลาก่อนว่า 

สมควรสอนไหมในเวลานั้น เราไปสอนเขาผู้เป็นคนพาล สอนไปสอนมา สอนไม่หยุด  

ไม่รู้เวลาสอนธรรมะแก่เขา ธรรมะที่สอนให้คนพาลเหล่านั้นก็ไปขัดกิเลสจิตใจเขา คนพาล 

ก็โกรธพระหรือญาติโยมผู้สั่งสอนเขาอยู่ มีอะไรอยู่ในมือคนพาล มีร่ม ไม้ค้อน ก้อนหิน 

มีด หอก ดาบ ปืน ระเบิด คนพาลก็ใช้ร่มตี ไม้ค้อนตี ก้อนหินขว้างเรา มีดฟัน หอกแทง 

ดาบฟาดฟัน ใช้อาวุธปืนยิง ขว้างระเบิด ประหัตประหาร ทำาร้ายเราให้เจ็บปวดปางตาย 

หรือมีอันตรายถึงแก่ชีวิตเกิดขึ้นแก่ตน เพราะเหตุเราสอนเขาเหล่านั้นผิดกาลผิดเวลา  

จึงมีโทษ เสียประโยชน์

ทำาความดีผิดกาลเวลากับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง บุคคลยังไม่เคยเข้าวัด จึงทำาบุญ 

กราบไหว้บูชาพระก็ไม่เป็น เราก็ไปสอนบังคับเขาให้เข้าวัด ทำาบุญ กราบไหว้บูชาพระ  

เขาไม่ทำา เพราะเขาไม่รู้เรื่อง เราจึงเสียเวลาโดยใช่เหตุ คนไม่เคยรักษาศีล เราก็ไป 

บังคับให้เขารักษาศีล คนไม่เคยทำาสมาธิภาวนา เราก็ไปบังคับเขาให้นั่งทำาสมาธิภาวนา 

คนยังไม่พร้อมด้วยการพิจารณาธรรมะ เราก็ไปบังคับเขาให้พิจารณาธรรมะ เขาก็ 

พิจารณาธรรมะไม่ได้ ไม่รู้เรื่อง เมื่อเราอยากแนะนำาสั่งสอนเขาเหล่านั้น มีเมตตาต่อเขา 

อยากให้มีความสุข ความเจริญ แต่เราก็ไม่รู้กาลเวลาที่ควรสอน หรือยังไม่ถึงเวลาที่ควร

สอนเขา เพราะยังไม่พร้อม ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะทำาบุญ เข้าวัด กราบไหว้บูชาได้ ยัง 

ไม่ถึงกาลเวลาจะรักษาศีลได้ ยังไม่ถึงเวลานั่งทำาสมาธิภาวนาได้

บุคคลผู้ที่จิตใจของเขายังไม่เป็นสมาธิหนักแน่น เขาก็ยังไม่ถึงเวลาพิจารณา 

ธรรมะให้เข้าใจได้ บุคคลทั้งหลายเหล่านั้น แต่ละคนมีภูมิฐานสติปัญญาต่างระดับกัน  

พระก็ดี โยมก็ดี เมื่อเข้าไปพูดคุยกัน สนทนากันเรื่องต่างๆ หรือสนทนาธรรมะก็เหมือน

กัน สนทนากันไปสนทนากันมา ไม่รู้กาลเวลาว่าควรสอนเขาหรือไม่ควรสอนเขา ก็ไป 
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สอนคนอื่น บังคับคนอื่นให้เชื่อตามตนเอง คล้อยตามตนเอง สนทนาไม่หยุด ก็เกิด 

ไม่พอใจ ถกเถียงกันขึ้น ทั้งพระทั้งญาติโยม จนแตกแยกจากกัน จากหมู่คณะไป พระ

เณรก็แตกจากกันไปอยู่คนละสำานักหรือไปอยู่วัดอื่น เสียเวลา เปล่าประโยชน์ เพราะ

ทำาความดีผิดกาลผิดเวลา

๔. การทำาความดีแล้วไม่ติดตามความดีของตน เช่น เราเคยกระทำาความดี 

ต่างๆ เป็นนักเรียน นักศึกษา เคยศึกษาเล่าเรียนมาแล้วก็ขี้เกียจ ไม่ศึกษาเล่าเรียนต่อไป 

หรือเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนคนมาแล้วก็ไม่อยากสั่งสอนต่อ เคยทำางานทางราชการ  

ทุกหน่วยงานในกระทรวงต่างๆ มาแล้วก็ไม่ทำาต่อ ทิ้งงานไปเสีย

ผู้ที่เคยทำาไร่ไถนา ค้าขาย ปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น ปลูกข้าวกล้าในนา ถั่ว งา  

หัวหอม กระเทียม ผัก ผลไม้ ต้นลำาไย ลิ้นจี่ ส้มเขียวหวาน ทุเรียน และมีอีกหลายอย่าง 

ต้นไม้มีผลทุกชนิด เราก็ไม่ดูแล ปล่อยทิ้งไว้ตามยถากรรม จะขึ้นหรือไม่ขึ้น น้ำา ปุ๋ยก็ 

ไม่เลี้ยงต้นไม้เลย ปล่อยให้เทวดารักษาต้นไม้ ข้าวกล้า พืชไร่ต่างๆ หญ้า หรือเครือเขา

เถาวัลย์ก็เกิดขึ้น ทับถมปกคลุมต้นไม้เหล่านั้น มองไม่เห็นเสียแล้ว พืชต่างๆ และต้นไม้ 

ก็จะงอกงามขึ้นมาได้อย่างไร มีแต่จะตายหมดเท่านั้น แล้วก็ไม่ได้ผลิตผลอะไร

การงานค้าขายหรือการก่อสร้างตึกรามบ้านช่อง ห้องแถว แฟลต อพาร์ทเมนท์ 

ถ้าเราเคยค้าขายแล้วก็ไม่ติดต่อการค้าขายอีก ก็ไม่ได้เงินมาใช้ ส่วนตึกรามบ้านช่อง  

ห้องแถว แฟลต เมื่อลงมือก่อสร้างแต่ยังไม่เสร็จ เราก็หยุดไม่ไปก่อสร้างต่อ สิ่งก่อสร้าง

ทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อสร้างไม่เสร็จก็ไม่ได้ขายเอาสตางค์มาใช้ และตนเองก็เข้าอยู่อาศัย 

ไม่ได้ หรือการก่อสร้างสะพานก็ดี การสร้างถนนหนทางไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ก็เหมือนกัน 

ถ้าลงมือก่อสร้างแล้วแต่ไม่ก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จ สะพานก็ใช้เดินข้ามแม่น้ำาไปไม่ได้  

ถนนสร้างไม่เสร็จก็ใช้เดินไปไม่ได้ ขับรถขับราวิ่งไปมาก็ไม่ได้ สร้างครึ่งปี หนึ่งปี หรือ 

สองสามปีก็ไม่เสร็จสักที ก็เน่าเฟะอยู่นั้นแหละ รถวิ่งไปมาลำาบากเขาก็ด่ากันทั้งเมือง 

เพราะนายช่างรับเหมาทำาแล้วไม่ติดตามงานก่อสร้างของตน ผลงานของตน ผลก็เลย 

ไม่เจริญเพราะไม่ติดตามความดีของตน
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บุคคลที่เคยช่วยสงเคราะห์คน เคยเข้าวัดทำาบุญกุศล จำาแนกแจกทานมาบ้าง 

แล้ว แต่ต่อมาภายหลังก็ไม่เข้าวัด ไม่ทำาบุญต่อไปอีกตามกำาลังของตน หรือได้เคยรักษา

ศีล ๕ ศีล ๘ มาแล้วก็ไม่รักษาศีลต่อไป ละทิ้งเสีย บุคคลที่เคยนั่งสมาธิภาวนามาแล้ว 

ก็ละทิ้งเสีย เกียจคร้านไม่นั่งภาวนาต่อไปอีก อ้างโน้นอ้างนี่ ว่าไม่มีเวลา ว่ายุ่งกับงาน  

ยุ่งกับลูกหลาน ว่าร้อนมากหนาวมาก ตื่นดึกตื่นสาย หิวกระหาย อ่อนแอ ท้อแท้ 

เหน็ดเหนื่อยมาก เจ็บโน้นเจ็บนี้ ขี้เกียจ เอาแต่งานแบกหมอน เอาแต่นอนท่าเดียว  

หมดท่าแล้วกัน หรือเคยพิจารณาสังขารต่างๆ ทางภายนอกและภายใน อะไรเที่ยง  

อะไรไม่เที่ยง สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นสุข สิ่งใดเป็นอัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา ก็เคย 

พิจารณามาแล้วบ้างแต่ก่อน ก็กลับมาละเลิกถอนเสีย ไม่พิจารณาต่ออีก สติปัญญาก็ 

ไม่เกิดขึ้น ผลออกมาแล้วจึงเรียกว่า ทำาความดีแล้วแต่ไม่ติดตามความดี ก็ไม่เกิดผลดี 

อะไรขึ้นมา มีแต่วิบัติอย่างเดียว ซึ่งเป็นไปในทางเสื่อมเสียเท่านั้น

เรื่องทั้งหมดนี้จึงเรียกว่า วิบัติ ๔ ประการ คือ

๑. การทำาความดีไม่ถูกที่

๒. การทำาความดีไม่ถูกบุคคล

๓. การทำาความดีไม่ถูกกาลเวลา

๔. การทำาความดีแล้วไม่ติดตามความดีของตน

เหตุนี้ ชาวพุทธบริษัททั้งหลายควรพากันศึกษาให้รู้ เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควร

นำาไปปฏิบัติ เพราะเป็นทางวิบัติเสื่อมเสีย ไม่เจริญทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่นด้วย
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การทำาความดีที่จะนำาความเจริญมาสู่ตน

จะพูดถึงเรื่องการทำาความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง เราควรปฏิบัติตนอย่างไรให้

ถูกต้อง และมีความเจริญได้ ให้มีความสุข ถ้าเราทำาความดีถูกที่ ทำาความดีถูกคน ทำา 

ความดีถูกกาลเวลา ทำาความดีแล้วก็ตามความดีของตน ก็ย่อมมีความเจริญฝ่ายเดียว

๑. การทำาความดีถูกที่ ได้แก่ เราเลือกหาสถานที่ในการทำาบุญของเรา เราก็ไป

เที่ยวหาดูในสถานที่ต่างๆ จะเป็นสถานที่ที่คนจนตกทุกข์ได้ยากมีความลำาบาก หรือ 

คนพิการอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น หูหนวก ตาบอด แขนขาด้วน ร่างกายทุกส่วน

ไม่สมบูรณ์ หรือบุคคลถูกน้ำาท่วม ไฟไหม้ ลมพายุพัดบ้านเรือนพังทลาย ทรัพย์สิ่งของ 

เสียหายไปหมดสิ้น หาที่พึ่งพาอาศัยไม่มี หรือคนแก่ชราภาพทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น  

ทุกคนถ้าตนเองมีทรัพย์สิ่งของพอเหลือใช้บ้าง ก็ควรพากันบริจาคช่วยเหลือ สร้าง 

สถานที่ให้อยู่พักอาศัยแก่เขาเหล่านั้น หรือเรามีทรัพย์จะสร้างโรงเรียนเป็นที่ศึกษา 

หาวิชาความรู้ สร้างโรงพยาบาลรักษาโรค สร้างถนนหนทาง สะพานข้ามน้ำาให้คน 

ทั้งหลายได้เดินไปมาสะดวก ขุดบ่อน้ำาสระน้ำา ชลประทานเหมืองฝายเก็บกักน้ำาเอาไว้ให้

ดื่มกิน อาบใช้สอย ให้ความสุขแก่คนทั่วไป พวกเราก็ควรทำาบุญทำาความดีในสถานที่ 

ควรทำา

ถ้าหากคนเข้าใจในการทำาบุญ เช่น สร้างศาลาทางหลวงอยู่ริมถนนนั้นก็ได้บุญ  

ถ้าเราจะดูบุญนะ การทำาถนนนั้นเราก็ได้บุญ อะไรจะให้ความสุขแก่คนและสัตว์ทั้งหลาย

ก็ทำาได้ สมมุติว่าหน้าบ้านของเรามีหลุมสัก ๑ หรือ ๒ หลุม เราถมทำาให้เรียบร้อย คน 

เดินไปมาสะดวก รถวิ่งผ่านได้สบาย เราก็ได้บุญทันที ไม่ต้องไปกราบพระอยู่ที่วัดก็ได้  

อยู่ตรงนั้นก็ได้บุญแล้ว หาบุญเอาได้สะดวก ถ้ามีไม้หรือสิ่งอื่นมาเกะกะทำาให้ถนนหนทาง

สกปรกทำาให้คนเดินไม่สะดวก เราก็ขนเอาไม้หรือสิ่งอื่นๆ เหล่านั้นออกเสีย ทำาความ

สะอาดให้ดี ก็จะเดินได้สะดวกสบาย ก็ได้บุญแล้ว
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ถ้าคนฉลาดในการทำาบุญก็เรียกว่า ทำาความดีถูกที่แล้ว คนทั้งดีและไม่ดีก็ไปนั่ง 

ที่ศาลาทางหลวงด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าแดดออก ฝนตก ลมพายุพัดมา ทุกคนก็เข้าไป 

นั่งหลบกันสบาย ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก คนชรา และสัตว์ หรือเช่นมาสร้างกุฏิสงฆ์ ศาลา 

โบสถ์ วิหาร ห้องน้ำา ไฟฟ้า โรงครัว ที่พักนั่งนอนอาศัยแก่บุคคลทั้งหลายทั่วไป ให้พระ

อยู่อาศัยในวัด ทั้งพระและญาติโยมที่มากราบพระก็ได้พักอาศัยกันสบาย หลังคากุฏิ  

ศาลาก็กันแดดกันฝนให้แก่ทุกคน จึงเป็นการทำาความดีที่ถูกที่เช่นกัน การให้ความสุขแก่

คนอื่น ความสุขนั้นก็จะมาเป็นของเรา นี่ละ ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อย่างนี้

ถ้าเราจะเปรียบเทียบให้ดูอีกอย่างหนึ่งนั้น เมื่อเราพากันทำาความดีถูกที่ก็ได้บุญ 

เช่น เราจะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ เช่น เราจะปลูกข้าว ปลูกต้นไม้มีผล เช่น มะม่วง 

ลำาไย ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน ละมุด ลางสาด ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ฯลฯ พืชผลทั้งหลาย 

เหล่านี้ ความต้องการของเรานั้นก็คือ อยากให้พืชพันธุ์ทั้งหลายมีลำาต้นงอกงาม และ

ออกดอกดีมีผลมาก ถ้าเรามีพืชพันธุ์น้อย ข้าวถ้ามีต้นเดียว หรือมะม่วง ลำาไย ลิ้นจี่  

และพืชพันธุ์สิ่งอื่นๆ ก็มีต้นเดียว กิ่งเดียว เราก็ควรพากันแสวงหาพื้นที่ปลูกพืชพันธุ์ 

ทั้งหลายเหล่านี้ หาดูพื้นที่ที่มีดินดี มีปุ๋ยบ้างตามแต่จะหาพื้นที่ได้ 

- ถ้าพื้นที่เป็นทรายไม่มีปุ๋ย ปลูกพืชก็ไม่งาม ผลได้ก็น้อย

- ถ้าพื้นที่มีปุ๋ยบ้าง ปลูกพืชก็งามขึ้นบ้าง ผลก็ได้มากขึ้นตามลำาดับ

- ถ้าพื้นที่มีดินครึ่งปุ๋ยครึ่งเท่ากัน พืชพันธุ์ที่ปลูกลงไปก็งามมากขึ้น ผลไม้ก็ 

 มากขึ้น

- ถ้าพื้นที่มีดินดี มีปุ๋ยมาก ผลไม้ก็สมบูรณ์

เราดูก็เข้าใจในสถานที่อย่างนั้น เราก็จะเห็นว่าพื้นที่นั้นต้นหญ้าก็งาม ต้นไม้ป่า 

ก็งามดี เรามีทรัพย์น้อยพืชพันธุ์ก็น้อย เราก็พากันหาทำาหาปลูกพืชในที่ดินดีมีปุ๋ยมาก  

เราก็เตรียมสถานที่ปลูกสิ่งเหล่านั้น เช่น พื้นที่นามีดินดีปุ๋ยก็มาก ปลูกกล้าต้นเดียวต้นข้าว 

ก็งอกงาม แตกดอกออกลูกมีหลายต้นหลายรวง มีเมล็ดมาก หรือต้นไม้ผลต่างๆ เช่นกัน 

ถ้าเราเตรียมพื้นที่ที่มีดินมีปุ๋ยมาก เราปลูกต้นไม้กิ่งเดียว ต้นไม้ผลของเราก็งอกงาม 
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แตกกิ่งก้านสาขามาก ผลิดอกออกผลบริบูรณ์มากขึ้น ได้รับประโยชน์มากขึ้นเช่นกัน 

แตกต่างกันกับพวกเราปลูกข้าวกล้าในนาที่ไม่มีปุ๋ยดี หรือมีปุ๋ยก็น้อยมาก ปลูกข้าวก็ไม่

งอกงาม ต้นข้าวก็เล็กๆ ไม่แตกลูก มีต้นเดียวเท่าเดิมหรือได้ลูกครั้งละ ๑-๒ ต้นเท่านั้น 

จึงผลิตได้เพียง ๒-๓ รวง รวงข้าวก็เล็ก มีเมล็ดก็มีน้อย ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

เหตุนั้น เราจะทำาความดีอะไร เรามีทรัพย์น้อยนิดก็ต้องหาทำาให้ถูกที่ ปลูกต้นไม้

พืชพันธุ์ต่างๆ เรามีน้อยกิ่งน้อยต้น เราก็ต้องแสวงหาปลูกที่มีดินดีมีปุ๋ยมากๆ เราก็จะ 

ได้ผลมากติดตามมา ก็เหมือนกันนั้นแล

๒. การทำาความดีถูกบุคคล ในความหมายของข้อนี้นั้นว่า เราจะทำาความดีหวัง  

จะช่วยเหลือเจือจานแบ่งปันกัน เฉลี่ยความสุขให้ทั่วไป ตามความสามารถที่เราจะทำาให้

ได้ เช่น เราจะให้อาหารการกินแก่สัตว์เดรัจฉาน ตั้งแต่สัตว์เล็กๆ ไปจนถึงสัตว์ตัวใหญ่

เท่าช้าง ที่อยู่ในน้ำา บนบก มีขามาก มีขาน้อย ไม่มีขา เลื้อยคลานไปกับพื้นดิน หรือ 

สัตว์บินได้ไปบนอากาศเหินฟ้าเวหาก็ตาม ถ้าเรามีเมตตา มีอาหารเศษเหลือพอแบ่งให้ 

เขากินได้ก็ให้ไป หรือสัตว์อื่นๆ เขากินอะไรได้ก็ช่วยให้เขาบ้างก็ดี เรียกว่าเราสงเคราะห์

ให้เขาอยู่ไปได้ตามอัตภาพของสัตว์นั้นๆ เราก็ได้บุญ

การทำาความดีกับคน เราก็ต้องดูคนเหล่านั้นว่าเขาเป็นคนอย่างไร ถ้าหากเรารู้ว่า

เขาเป็นคนพาลไม่รู้บาปบุญคุณโทษ เราก็เว้นเสียไม่สงเคราะห์สนับสนุนอะไรเขา ทั้ง 

สิ่งใดที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ 

เราก็ควรมาพากันช่วยสงเคราะห์บุคคลทั้งหลายที่มีความทุกข์ จน ยากไร้  

เข็ญใจ อนาถา ตาบอด หูหนวก แขนขาด้วน ร่างกายพิการไปต่างๆ ช่วยตัวเองไม่ได้  

หรือคนเฒ่าแก่ชราภาพ น้ำาท่วมไร่นาข้าวกล้าตายหมด ลมพายุพัดพาบ้านพักพังทลาย 

ไป ไฟไหม้บ้านเรือนสมบัติวอดวายเสียหายหมด ไม่มีที่พึ่งพาอาศัยอยู่ เมื่อพวกเรารู้ 

บุคคลเหล่านี้แล ถ้าหากพวกเรามีอะไรพอช่วยเหลือกันได้ตามกำาลังของตนเอง เช่น  

อาหารการกิน เครื่องนุ่งห่ม ที่พักพาอาศัย ยารักษาโรค และของใช้ต่างๆ ที่จำาเป็น  

ช่วยเหลือเจือจานบรรเทาทุกข์ บำารุงให้เพื่อนมนุษย์ยังชีพต่อไปได้ชั่วกาลเวลา ก็เรียกว่า
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เราทำาความดีกับบุคคลที่ควรทำา เราได้บุญกุศลอีกเช่นกัน เหมือนกับคนในบ้านเมืองเรา 

ที่เป็นชาวพุทธ ที่มีจิตใจเมตตาช่วยเหลือกันอยู่ทุกวันนี้

การทำาความดีถูกบุคคลอีกอย่างหนึ่ง พวกเราชาวพุทธบริษัททั้งหลายผู้นับถือ 

ในพระธรรมคำาสั่งสอนทางพระศาสนา ได้พากันกระทำาความดีกับบุคคลที่ควรกระทำา  

เช่น บิดามารดา ปู่ย่าตายาย ให้ลูกหลานบวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา 

แล้วก็พากันทำาบุญถวายทานปัจจัย ๔ บำารุงดูแล บริจาคทานสบง จีวร เครื่องนุ่งห่ม  

และภัตตาหารเครื่องขบฉัน ก่อสร้างเสนาสนะ มีกุฏิ ศาลา โบสถ์ วิหาร ห้องน้ำา  

ห้องครัว บ้านพักญาติโยมทั่วไป สร้างไฟฟ้า น้ำาใช้ดื่มกิน อาบ ใช้สอย ให้ความสะดวก

สบายแก่พระภิกษุ สามเณร ครูบาอาจารย์ หลวงปู่ หลวงตาทั้งหลาย พักอยู่ตาม 

สถานที่ต่างๆ สำานักใด วัดไหน ในเมืองใหญ่ เมืองเล็ก บ้านนอก ในป่า ภูเขา อยู่ใน 

ถ้ำาใดก็ตามที ถ้าหากท่านเหล่านั้น ได้พากันประพฤติปฏิบัติตัวของท่านเป็นพระภิกษุดี 

สามเณรดี มีศีลธรรมประจำาจิตใจของท่านแล้ว ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย เรามี

ทรัพย์น้อยหรือเรามีทรัพย์มาก ก็ขอให้คณะศรัทธาญาติโยมพากันทำาความดีกับท่าน 

ทั้งหลายเหล่านั้นเถิด เราทั้งหลายก็จะได้ทำาความดีถูกคนแน่ ถึงแม้จะมีคนเอา 

วัตถุไทยทานมาทำาบุญกับท่านมากด้วยกัน ไม่ว่าท่านจะมีข้าวของมากมายสักเพียงใด  

เราก็ไม่ต้องไปคิดกังวล ท่านเป็นคนที่ใจกว้าง ท่านก็จะเจือจานต่อไปเอง บุญของเรา 

ก็จะกว้างต่อไป นักปฏิบัติจริงๆ จะไม่เก็บสิ่งของที่ศรัทธาญาติโยมถวายไว้ทั้งหมด จะ

แจกจ่ายออกไปเสมอ เพื่อสงเคราะห์คนต่อไปด้วย ในส่วนตัวของเรานั้นเมื่อถวายของ 

แก่ท่าน เราก็ได้บุญแล้ว และเมื่อท่านเอาของนั้นไปสงเคราะห์คนอื่นต่อไป เราก็ยิ่งได้ 

บุญต่อไปอีกด้วย

แต่คณะศรัทธาญาติโยมบางคนนั้น ได้ไปเจอครูบาอาจารย์ประพฤติตนไม่ดี 

ไม่งามตามขนบธรรมเนียมทางพระพุทธศาสนา ญาติโยมบางท่านเจอพระอย่างนี้แล้ว 

ก็ใจแป้ว หมดศรัทธาทำาบุญอีกต่อไป ศรัทธาบางคนก็เลยเหมาเอาหมดว่า พระภิกษุ 

สามเณรทั้งหมดทุกวัด ทุกสำานัก ประพฤติปฏิบัติไม่ดี ก็เลยหมดความศรัทธาเลื่อมใส 

จิตใจอ่อนแอท้อแท้ไปหมด
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เหตุนั้น ผู้เขียนขอตักเตือนคณะศรัทธาท่านสาธุชนทั้งหลายว่า ขออย่าเป็น 
บุคคลที่มีจิตใจท้อถอยในการกระทำาความดีกับบุคคลที่ควรทำา ดังภาษิตที่พระพุทธองค์
ตรัสไว้แล้วว่า “ทายกควรมีจิตใจไม่ท้อถอย ทำาบุญในที่ใดได้ผลมาก ควรให้ในที่นั้น”  
ก็แปลว่า การทำาบุญทำาความดีกับบุคคลนั้น ก็ให้เลือกหาบุคคลที่ปฏิบัติดีนั้นเอง เพราะ
มีทรัพย์น้อยเราก็ทำาบุญแต่กับบุคคลที่ดี

เอาอย่างนี้ดีกว่านะ ศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ถ้าโยมทุกท่านไม่ศรัทธาเลื่อมใส
พระเณรองค์ใดรูปใด ก็ไม่ต้องทำาบุญกับท่านแหละนะ เพราะไม่เต็มใจทำาบุญจะไม่ได้ 
บุญมากแน่ๆ แต่ถ้าญาติโยมมีศรัทธาเลื่อมใสกับครูบาอาจารย์ พระเณรรูปใด ก็ควร 
ทำาบุญกับท่านรูปนั้นเถิด ก็จะได้บุญกุศลมาก เพราะโยมมีความเต็มใจทำาบุญ ใจก็ย่อม 
มีความสุขมาก

อีกอย่างหนึ่ง อยากให้ญาติโยมคิดดูว่า เกิดเราหาพระเณรดีใกล้บ้านโยมไม่มี  
โยมคงจะคิดว่า โยมจะพากันไปทำาบุญที่วัดไหนหนอ สำานักใด ครูบาอาจารย์องค์ใด 
ที่โยมศรัทธา วัดท่านก็อยู่ไกลมาก การเดินทางไปก็ลำาบาก โยมก็ขาดความดีไปนาน  
ขอให้ญาติโยมคิดอย่างนี้ดีกว่า โยมอย่าเหมาเอาว่าพระเณรทั้งหมดนั้น ทั้งบวชมานาน
แล้วก็มี และบวชมาใหม่ก็มีมากมาย พระภิกษุสามเณรทั้งหลายเหล่านั้น ผู้ที่ท่าน 
ปฏิบัติดีก็มีมากมาย ผู้ปฏิบัติไม่ดีมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นเอง พระภิกษุสามเณรแต่ละวัด
และสำานักต่างๆ ไม่ใช่ท่านจะปฏิบัติตนไม่ดีหมดทุกรูป เป็นบางรูปเท่านั้นปฏิบัติไม่ดี  
ส่วนมากแล้วท่านก็ปฏิบัติตนของท่านดีอยู่

ญาติโยมควรทำาบุญไปเถิดนะ ตามกำาลังที่ตนกระทำาได้ เพื่อไม่ให้ขาดความดี 
ของตน แม้คิดว่าจะได้บุญน้อยก็ตาม แต่เราทำาบุญไปทีละน้อยๆ ทำาบ่อยๆ ก็จะได้บุญ
มากขึ้นเอง เปรียบเทียบกับเราตักน้ำาในบ่อทราย น้ำาออกทีละน้อยๆ แต่เราก็ตักเอา 
น้ำานั้นบ่อยๆ ใส่ในถังในโอ่งหลายครั้ง ก็จะได้น้ำามากเต็มถังเต็มโอ่งนั้นได้ ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน แต่ถ้าหากญาติโยมรู้ว่าทรัพย์ของเรามีน้อย เราก็ต้องเลือกหาที่ดีๆ ที่ครูบา
อาจารย์ หลวงปู่ปฏิบัติดีนั้น หากเรามีโอกาสไปกราบท่าน เราจึงทำาบุญกับท่านอย่าง 
เต็มใจของตน
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๓. การทำาความดีถูกกาลถูกเวลา ได้แก่ การที่เราจะไปเลี้ยงพระ เราก็ดูว่าจะ 

ไปเวลาไหน จะเตรียมของอะไรไปถวายบ้าง เช่น น้ำาส้ม น้ำาหวาน และเราเองจะไปทำา

อะไรบ้าง เช่น ไปทำาวัตรเช้า ทำาวัตรเย็น ไปฟังเทศน์ ตามกาลตามเวลาที่มีอยู่ เราควร 

รู้ว่าสิ่งของอะไรบ้างที่จะถวายพระในตอนเช้าได้ หรือสิ่งของอะไรบ้างที่จะถวายพระ 

ในตอนบ่ายได้ เช่น ถ้าเราเอาอาหารไปถวายพระตอนบ่าย เราไม่ต้องไปประเคนท่าน  

เพราะหากว่าท่านรับประเคนอาหารนั้นแล้ว ในวันต่อไปพระท่านจะฉันอาหารที่ได้รับ

ประเคนไว้แล้วนั้นไม่ได้ เพราะผิดศีลของพระ เหตุฉะนั้น ญาติโยมจึงควรนำาอาหาร 

เหล่านั้นไปเก็บไว้ที่โรงครัว เพื่อจะได้ให้โยมวัดนำาเอาอาหารมาถวายพระในวันถัดไป  

อย่าไปบังคับให้พระท่านรับประเคนไว้ ส่วนมากแล้วญาติโยมทั้งหลายยังไม่เข้าใจเรื่อง 

การถวายสิ่งของต่างๆ กับพระ ไม่รู้อะไรควรประเคนพระในตอนเช้า ไม่รู้ว่าอะไรควร

ประเคนในตอนบ่าย อะไรที่พระฉันได้ทุกกาลเวลา เราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจว่า

- อะไรที่เป็นอาหาร เราก็ประเคนพระในตอนเช้าไปถึงแค่เที่ยงวัน 

- สิ่งที่ประเคนพระได้ตั้งแต่ตอนบ่ายไปจนถึงเที่ยงคืนก็คือ น้ำาปานะ 

- เภสัชที่รับประเคนแล้วเก็บไว้ฉันได้ ๗ วัน คือ น้ำาผึ้ง น้ำาอ้อย น้ำาตาลทราย  

 เนยใส เนยข้น 

- แต่เภสัชอย่างอื่นรับประเคนแล้ว เก็บไว้ฉันได้ตลอดชีวิต สิ่งที่ควรประเคน 

 พระได้ทุกกาลทุกเวลา ก็คือ ยารักษาโรคทุกชนิด

การทำาน้ำาปานะถวายพระภิกษุสามเณร 

ผลไม้ที่จะนำามาทำาน้ำาปานะถวายพระภิกษุ สามเณรนั้น ต้องเป็นผลไม้ที่ไม่ใช่ 

มหาผล ผลไม้ที่ควรใช้ทำาน้ำาปานะถวายพระภิกษุสามเณร ได้แก่ มะนาว พุทรา ลูกหว้า 

ส้มเขียวหวาน ส้มเช้ง มะขาม มะปรางดิบ กล้วยดิบมีเมล็ด ฯลฯ

น้ำาที่ใช้ทำาน้ำาปานะ ควรต้มให้สุกเสียก่อน แล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็น
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วิธีทำาน้ำาปานะอย่างย่อๆ

นำาผลไม้มาแกะเอาเมล็ดออก แล้วคั้นเอาแต่น้ำาผลไม้ จากนั้นนำามากรองด้วย 

ผ้าขาวบางสะอาด ๗ ครั้ง แล้วจึงนำามาผสมด้วยพริก หรือเกลือ หรือน้ำาตาล หรือยา

สมุนไพรต่างๆ ตามต้องการ

น้ำาปานะที่ผสมเสร็จแล้วนี้ ห้ามนำาไปต้มสุกอีก น้ำาปานะที่จัดเตรียมเรียบร้อย 

แล้วนี้ จะประเคนพระได้ตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้ว ถึงเที่ยงคืนก็หมดอายุกาล แต่นั้นไป 

พระภิกษุสามเณรฉันไม่ได้ เพราะน้ำาปานะเหล่านั้นจะกลายเป็นเมรัย จึงห้ามฉัน

เหตุฉะนั้น เรื่องการทำาน้ำาปานะถวายพระภิกษุ สามเณรนี้ คณะศรัทธาญาติโยม

ควรพากันปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ได้กล่าวมานี้

การให้สิ่งของ เช่น ยารักษาโรคแก่คนทั่วไปก็เหมือนกัน ก็ต้องให้ถูกตามกาลเวลา

ที่กำาหนดให้ และตามขนาดที่เหมาะสม ตามแพทย์กำาหนดไว้ด้วย ไม่ใช่ขนเอายา 

หลายๆ อย่างให้กิน เพราะอยากให้หายเร็ว ก็เป็นเรื่องที่ผิด ไม่เหมาะสม

ในกรณีที่เราเป็นผู้เข้าใจวิธีการทำาบุญที่เหมาะสม และสมมุติว่าคนๆ หนึ่งที่ 

ไม่เคยรู้จักทำาบุญเลย ไม่รู้จะทำาอย่างไรจึงจะถูกต้อง เขากำาลังคุยปรึกษากันอยู่ เรา 

ก็เลยเข้าไปคุยกับเขา บอกวิธีการทำาบุญที่ถูกต้องให้เขา เช่น ต้องเตรียมของอย่างไร  

พิธีต่างๆ ต้องทำาอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นกาลเวลาที่ถูกต้องที่จะสอนเขาให้รู้จักวิธีการทำาบุญ

ที่ถูกต้อง เป็นเวลาสมควรที่จะสอนให้คนที่ไม่รู้ให้มีความรู้ขึ้นมา เขาก็จะยอมรับฟัง 

ถ้าเขายังไม่อยากรู้ ยังไม่ยอมรับฟัง เราก็อย่าเพิ่งไปสอนเขา ถ้าเขาสนใจ เราก็

แนะนำาสอนเขาได้ว่า เริ่มต้นทำาบุญ เราต้องทำาวิธีนี้ก่อน ถ้าธรรมดาก็เตรียมสิ่งของถวาย

พระหรือให้กับคนทั่วไป หรือจะทำาสังฆทาน เริ่มต้นไหว้พระ รับศีล กล่าวคำาถวายทาน

สิ่งของเสียก่อน แล้วจึงนำาสิ่งของที่ทำาบุญนั้นถวายพระเณร
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บางคนที่เราเห็นว่าเขารู้เรื่องการทำาบุญดีแล้ว เข้าใจเรื่องการทำาบุญดีแล้ว เราก็

ชวนเขารักษาศีลต่อไป เช่น พูดว่าทำาบุญเก่งอย่างนี้น่าจะรักษาศีลเพิ่มขึ้นไปด้วย ก็ 

เรียกว่าเหมาะแก่กาลที่จะสอน เขาก็คิดอยากรักษาศีลขึ้นมา มันก็เป็นบุญที่เราสอน  

เรียกว่าเราใช้คำาพูดของเราดี ใช้งานได้ ถ้าเราทำาไม่ได้ เราก็พูดให้คนอื่นทำาก็ได้ เรียกว่า

บุญที่สำาเร็จด้วยการขวนขวายด้วยการพูดจา ถ้าเราทำาไม่ได้ เราไม่มีสิ่งของไทยทาน  

เมื่อเห็นคนอื่นทำาบุญเราก็ยกมือไหว้กล่าวคำาสาธุ เป็นบุญที่สำาเร็จด้วยการอนุโมทนา  

เช่น เห็นคนเขาถวายพระพุทธรูป เห็นคนเขาสร้างกุฏิศาลาถวายพระ เห็นเขาทำาอาหาร

มาถวายพระ เราก็สาธุตาม คือ อนุโมทนา ได้น้อยๆ ก็อนุโมทนา แต่ก็ดีเพราะส่งเสริม

บุญของเราให้ได้สำาเร็จ ได้บุญมากขึ้นมีพลังมากขึ้น หรือเห็นคนอื่นเขารักษาศีลได้ เรา 

ยังรักษาศีลไม่ได้ ก็อนุโมทนากับคนอื่นที่เขารักษาศีลได้ไปก่อน

เมื่อเห็นคนที่มาวัดเขารักษาศีล ๕ ศีล ๘ ได้ดีแล้ว พระก็ชวนเขาฝึกหัดภาวนา

ต่อไป ถึงจะนั่งไม่ได้สงบก็ไม่เป็นไร ก็ชวนให้เขานั่ง อย่างที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่าน 

ทำากันอยู่ คือ คุมให้เขานั่งสมาธิ เพราะเห็นว่าเหมาะแก่เวลาที่จะสอนเขาแล้ว เขา 

เข้ามาจนถึงวัดแล้ว มาอยู่ด้วยในวัดรักษาศีลได้แล้ว ก็ควรสอนเขาภาวนาต่อ เพราะ 

เป็นเวลาที่เหมาะสมแก่การภาวนา พอจิตสงบมีสมาธิดีแล้ว ไม่รู้จะพิจารณาอะไร เราก็

สอนให้เขาพิจารณาด้านปัญญา หาวิธีละกิเลสออกจากใจของเขา ตามกาลเวลา ก็เลย

เรียกว่าได้บุญ เพราะปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมตามกาลเวลา

๔. การทำาความดีแล้วให้ตามความดีของตน ถ้าเราไม่เคยไปทำาบุญในวัดเลย  

แต่เราเคยสร้างถนนหนทาง เราเคยทำาความสะอาด แนะนำาสั่งสอนลูกหลานและ 

เพื่อนฝูงที่ไม่ดีให้ทำาความดีอยู่เรื่อยๆ แต่ยังไม่ได้เข้าวัด เราเคยสงเคราะห์คน ให้เงิน 

ทองข้าวของอาหารการกินแก่คนอื่น หรือพี่น้องทั้งหลาย เราควรที่จะมีเมตตาเจือจาน

สงเคราะห์เขาไปเรื่อยๆ เช่น สงเคราะห์คนจน เป็นต้น โดยที่ยังไม่ได้เข้าวัด เมื่อเห็น 

คนอื่นได้รับความวิบัติต่างๆ เช่น น้ำาท่วมทรัพย์สินเสียหายหมด ไฟไหม้บ้านเรือน เรา 

ก็ช่วยกันสงเคราะห์เขา ถ้าเขาขาดอาหารการกิน เราก็ช่วยเขา นี่คือการทำาบุญนอกวัด 



246   ปั ญ ญ า ป ที ป ธ ร ร ม   เ ล่ ม  ๑  

ยังไม่ได้เข้าวัดก็เรียกว่าเป็นบุญด้วย สมควรที่เราจะค่อยๆ ทำาไปตามกำาลังความสามารถ

ที่เราจะช่วยเหลือกันได้ ถ้าเรามาทำาในวัด เราเคยทำา ทำาตามกำาลังของเรา เราก็พยายาม

สร้างบุญกุศลไปเรื่อยๆ เราเคยรักษาศีล เราก็พยายามจะรักษาศีลของตนเพื่อให้ดี 

มากขึ้น ที่เคยรักษามาแล้วไม่ได้ละทิ้งให้เสื่อมลงไป ศีลข้อไหนยังไม่ดี ก็พยายามรักษา

ปรับปรุงเพื่อจะให้ดีขึ้น ให้เป็นผู้มีศีลธรรมขึ้น ก็รักษาศีล ๕ เรามีศีล ๕ บริสุทธิ์แล้ว  

ต่อมาเราอยากได้ศีล ๘ เราก็พยายามที่จะรักษาศีล ๘ ให้เราเป็นผู้มีศีล มีฐานะสูงขึ้น 

เป็นศีลพรหมจรรย์ได้แค่วันหนึ่งก็เอา มันยังไม่ได้มาก ต่อมาลงมาอยู่ศีล ๕ ออกจาก 

วัดมา ประคองศีล ๕ ไว้ ถึงวันพระวันโกนก็ไปตั้งใจรักษาศีล ๘ อีกต่อไป ให้พากัน 

พยายามขวนขวายรักษาศีลตามกำาลังของตน

พอมีศีลดีแล้วก็ฝึกทำาสมาธิ ถ้าจิตใจของเรายังไม่สงบเป็นสมาธิ เราก็พยายาม 

ฝึกไปเรื่อยๆ ต้องการให้จิตใจของเราสงบเป็นสมาธิ หมั่นเดินจงกรมอยู่เสมอ พอจิตใจ

สงบเป็นสมาธิเพียงขณิกสมาธิ ก็พยายามให้ได้ถึงอุปจารสมาธิ และจิตใจของเราสงบ 

เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียว เราก็พยายามรักษาจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิอยู่บ่อยๆ 

เพื่อให้จิตใจของเราสงบเป็นสมาธิอยู่ทุกเวลา เมื่อจิตใจสงบหนักแน่นมั่นคงดีแล้ว เราก็ 

ไม่ละความเพียรของตน ต่อไปเราจึงจะได้พิจารณาธรรมะ ถ้าพิจารณาธรรมะยังไม่เห็น

แจ้งชัดในธรรมะนั้น เราก็ทำาไปเรื่อยๆ เหมือนกับคนซักผ้าขาวที่เปรอะเปื้อนสกปรก ถ้า

ผ้ายังไม่สะอาดดี ก็เพียรซักอยู่นั่นแหละ ถูมันอยู่นั่นแหละ เอาน้ำาล้างมันอยู่นั่นแหละ 

พยายามอยู่จนผ้านั้นสะอาดตามความประสงค์ของตน ยกตัวอย่างเช่น คนเราเกิดมา 

หลายปีแล้ว ยังไม่ได้เข้าวัดชำาระกิเลสออกจากจิตใจของตน พากันซักแต่ผ้า เครื่องนุ่งห่ม 

ล้างแต่มือเจ้าของ แต่ใจไม่ล้างสักที เราก็มาพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของเรา มันเคย 

มีโลภะมาก เคยโกรธคนนั้นคนนี้ เกลียดคนนั้นคนนี้ เราก็จะมาดูจิตใจของตนเพื่อ 

ซักล้าง โลภะ โทสะ โมหะ ออกจากจิตใจให้สะอาดหมดจด คนมีความเพียรอยู่ตลอด 

เรียกว่าตามความดี  ก็ย่อมมีความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนเอง
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การบริจาคทานที่ไม่ถือเป็นบุญในทางพระพุทธศาสนา

หากว่าเป็นคนที่พอเข้าใจเรื่องการทำาบุญบ้างแล้ว เขาย่อมเลือกทำาบุญได้อย่างดี

และถูกต้อง เพราะเขารู้เรื่องดีว่าจะทำาอะไรเป็นบุญและมีประโยชน์อะไรบ้าง เมื่อ 

ทำาบุญแล้ว ก็เป็นเหตุที่ทำาให้ผลย่อมออกมาตามเหตุที่เขากระทำานั้น เรียกว่าธรรมเกิด 

จากเหตุและรู้จักผลของเหตุนั้น ซึ่งเป็นธรรมะของบุคคลผู้มีปัญญา เมื่อเขาทำาบุญย่อม 

ได้บุญมาก คนไม่มีปัญญาทำาบุญย่อมได้บุญน้อย เพราะอะไรมันจึงได้น้อย เพราะเขา 

พากันทำาอะไรก็ทำา เขาพากันทำาชั่วก็ทำา เขาพาทำาดีก็ทำา ก็ได้บุญน้อยนะซิ เมื่อไม่รู้ว่า 

จะเอาอะไรไปทำาบุญจึงจะถูก ก็คิดกังวลอยู่นั่นแหละ คิดไปคิดมา เอาของที่ไม่ควร 

ทำาบุญไปทำาบุญ ก็เลยไม่ได้บุญมากตามที่ตนเองปรารถนา

เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า พุทธบริษัททั้งหลาย ญาติโยมทั้งหลาย  

ทำาบุญเขาว่าได้บุญแต่เราว่าไม่ได้บุญ ถ้าบริจาคทานให้พระหรือจะถวายอะไรให้พระ 

โยมคิดว่าได้บุญ เช่น บริจาคทานช้าง ม้า โค กระบือ ให้พระ ก็น่าจะได้บุญ บริจาคทาน

แห อวน เครื่องดักสัตว์ต่างๆ ให้เขา เขาจะไปจับสัตว์มาฆ่าเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงชีวิต 

ของเขาเอง เขาก็คิดว่าได้บุญ บริจาคทานยาพิษ ยาเบื่อ ยาเมา เพื่อให้ไปพ่นฆ่าสัตว์ 

ต่างๆ เขาก็คิดว่าได้บุญ บริจาคคนก็ได้นะ ให้เป็นลูกบุญธรรม ลูกเลี้ยง บริจาคทาน 

เด็กผู้หญิงเล็กๆ อายุน้อยๆ เขาก็ทำากันทุกวันนี้ ผู้ที่ไม่มีลูกไปขอลูกคนอื่นมาเลี้ยงก็ 

ได้บุญ รวมทั้งการบริจาคทานเครื่องวิจิตร เครื่องศิลปะอย่างที่กรมศิลปากรทำาอยู่นี้  

ก็คิดกันว่าได้บุญ เพราะสอนให้คนอื่นเขาทำางานศิลปะได้ก็ได้บุญทางโลก เพราะเขาได้

ศิลปะ ได้วิชาความรู้ที่จะไปแกะสลักต่อไป เท่ากับให้วิชาความรู้ทางโลกแก่เขา

แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า มาสอนวิชาศิลปะแก่พระนี้ไม่ได้บุญนะ การบริจาคทาน

ให้พระนั้น คิดแล้วน่าจะได้บุญแต่มันไม่ได้บุญ พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญ เขาก็ยังพากัน

บริจาคทานกันอยู่ เช่น เอาควาย วัว โค กระบือ ช้าง ม้า มาถวายให้พระ บางทีก็นำา 

หมู เป็ด ไก่ มาปล่อยไว้ที่วัด จัดเป็นการบริจาคทานที่ไม่ได้บุญเช่นกัน
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บริจาคโคกระบือให้พระภิกษุเลี้ยงดู สมมุติว่านำาช้าง ม้า โค หมู หมา เป็ด ไก่

มาให้พระเลี้ยงในวัด โยมคิดว่าจะได้บุญ แต่มันไม่ได้บุญ พระภิกษุท่านไม่ยุ่งกับสิ่ง 

เหล่านั้นแล้ว เอาโคมาเลี้ยงนี่ก็ต้องหาคอกให้มันอยู่ หาเชือกผูกมัน ต้องหาหญ้าให้มัน 

กิน น่าที่จะใช้เวลาไปเดินจงกรม นั่งภาวนา ก็ต้องไปหาเกี่ยวหญ้าอยู่ตามทุ่ง เพื่อมา 

เลี้ยงสัตว์เหล่านั้น พระท่านก็เป็นทุกข์เท่านั้นเอง

เมื่อเอาโคกระบือมาไว้ดังนี้ มันไปเดินก็เหยียบหญ้า เหยียบต้นไม้ที่ปลูกไว้ในวัด

เสียหาย และถ่ายมูลไว้ ทำาให้โบสถ์ วิหาร เจดีย์ กุฏิพระ และลานวัดสกปรกไปหมด  

จนไม่มีใครอยากเข้ามาในวัดเพราะวัดนั้นสกปรก นี่มันไม่ได้บุญอยู่ตรงนี้ เพราะทำาให้ 

พระท่านเป็นทุกข์ น่าที่ท่านจะได้มีความสุขท่านก็เลยมาเป็นทุกข์เสีย โยมจึงไม่ได้บุญ 

ในการบริจาคทานด้วยสิ่งเหล่านี้

บริจาคอาวุธให้พระภิกษุ โยมนำาอาวุธมาถวายพระ เพื่อให้พระท่านป้องกันตัว 

เพราะโยมเห็นว่าพระท่านอยู่ในป่า เกรงจะมีอันตรายเกิดขึ้นแก่ท่าน จึงนำาเอาอาวุธปืน

และระเบิดมาถวายให้พระท่านเพื่อใช้ป้องกันตัว แต่อาวุธเป็นเครื่องมือฆ่ากัน ทำาลาย 

กัน โยมจึงไม่ได้บุญ เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามพระภิกษุไม่ให้จับอาวุธปืน หรือ 

พกปืนติดตัวไปในที่ต่างๆ ดังนั้น การถวายปืนให้พระจึงไม่ได้บุญ

บริจาคเรื่องดักสัตว์ต่างๆ เมื่อโยมนำาเครื่องดักสัตว์ต่างๆ เช่น แห อวน จำา 

(ยกยอหรือสะดุ้ง) ลอบ ไซ ฯลฯ มาถวายพระ โยมก็ไม่ได้บุญ ถึงแม้ว่าเมื่อพระท่าน 

รับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไว้แล้ว ถ้าท่านบริจาคให้ญาติโยมคนอื่นต่อไป โยมก็ไปจับสัตว์  

ฆ่าสัตว์ เท่ากับว่าพระส่งเสริมให้ญาติโยมฆ่าสัตว์ใช่ไหม เพราะพระท่านเอาเครื่องมือ 

เหล่านี้ไปให้โยม โยมก็ต้องจับสัตว์ฆ่าสัตว์ต่อไป โยมทำาบุญด้วยเครื่องดักสัตว์นั้นไม่ได้บุญ

บริจาคทารกเพศหญิงให้พระภิกษุเลี้ยงดู การให้ทานเด็กหญิงเล็กๆ แหม มัน

น่าจะได้บุญ แต่ก็ไม่ได้บุญอีก การเอาเด็กผู้หญิงเล็กๆ อายุสัก ๑ - ๒ เดือนขึ้นไปจนถึง  

๑ - ๒ ปีมามอบให้พระ พระก็เลี้ยงดูไม่ได้ เพราะเหตุว่าพระจะจับต้องเด็กผู้หญิงไม่ได้  
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เมื่อเด็กร้องไห้หิวนม พระก็ต้องไปซื้อนมมาเลี้ยงเด็ก พระจะเอาปัจจัยหรือเงินจาก 

ที่ไหนมาซื้อนมเลี้ยงเด็ก จึงสร้างความทุกข์ให้แก่ท่าน

ถ้าเขายกเด็กทารกถวายให้พระแล้ว พระเพียงแต่ทำาฝ้าย (ด้ายสายสิญจน์) ผูก

แขนแล้วเป่าแผ่เมตตาให้ แล้วให้พ่อแม่เอาฝ้ายนั้นผูกแขนเด็ก ไม่เป็นอะไร แล้วให้ 

พ่อแม่ของเด็กเลี้ยงดูเอง ให้พระเลี้ยงไม่ได้ ฉะนั้น การบริจาคทานเด็กผู้หญิงแก่พระ 

ภิกษุจึงถือว่าไม่ได้บุญ เพราะสร้างความทุกข์ให้เกิดแก่ท่าน

สอนงานศิลปะแก่พระภิกษุ การทำาบุญทำาทานโดยมาสอนการทำาเครื่องวิจิตร 

ให้แก่พระถึงในวัดนั้น ก็ไม่นับว่าได้บุญในทางพระพุทธศาสนา สมมุติว่าเราเรียนมาทาง

ด้านศิลปะ เช่น มีความรู้ทางการแกะสลักลวดลายต่างๆ บนไม้ บนแท่นแก้ว ข้างฝาวิหาร 

เสา โบสถ์ โต๊ะหมู่บูชา เมื่อเรียนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความรู้ ความชำานาญ 

ดีแล้ว มาช่วยสอนพระเณรในวัด พระเณรก็เลยเลิกสนใจเรียนนักธรรมตรี โท และเอก 

ไม่เอาละธรรมะ ก็ไปสนใจทำาแต่งานศิลปะกันนั่นแหละ พระเณรทุกองค์ก็พากันหา 

กระดาษแผ่นใหญ่ๆ มาวาดรูป หาเครื่องมือต่างๆ ทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ เช่น ค้อนและสิ่ว 

แล้วก็ทุ่มเทเวลาไปทำางานศิลปะ ฉันข้าวแล้วก็ไม่คิดทำาอย่างอื่น คิดแต่จะออกแบบ 

ดอกไม้แบบไหน จะออกแบบลวดลายอะไร ก็เลยไปเพลินทำากันอยู่ เพราะพอใจที่มีคน

สอนวิชาศิลปะให้ ศีลก็ไม่ได้รักษา สมาธิก็ไม่ได้ทำา เพราะมัวไปเพลินทำาแต่งานศิลปะ

เมื่อพระเณรเรียนวิชาศิลปะจนมีความรู้ดี มีฝีมือแล้ว ทำาตู้ได้ ทำาเตียงได้ ทำา 

โต๊ะหมู่ได้ ทำาอะไรต่างๆ ได้ ออกแบบแกะลายสลักได้งดงาม ต่อไปพระเณรก็เริ่มทำา 

เพื่อขาย พอขายไปขายมาได้เงินมาก จึงมองหาทางสึกออกไปทำาอาชีพแกะสลัก ตรงนี้

เป็นการฆ่าพระอย่างเลือดเย็น พระจึงสึกออกไปรับจ้างในโรงงาน ร้านค้าที่นายจ้างให้

แกะสลักลวดลายต่างๆ ที่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำาแพง เชียงใหม่ แล้วก็พากันไปแกะสลัก 

เป็นหนานเป็นน้อยกะเขา จึงเป็นการฆ่าพระ ทำาให้พระอยู่ในศาสนาไม่ได้ นั่นแหละ  

ผลออกมาเป็นอย่างไร ก็เลยสร้างวิมานในอากาศ ดีไม่ดีนอนไม่หลับเพราะคิดแต่เรื่อง 

จะแกะสลัก เช่น โยมนำาเตียงไม่มีลวดลายมาถวาย ก็คิดแต่ว่าจะแกะสลักอย่างไรเตียง 
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จึงจะสวยงาม น่าที่พระจะพากันนั่งภาวนาให้จิตสงบ ก็เลยกลายเป็นนิวรณธรรมเสีย  

ตรงสุดท้ายก็คือ สึกออกจากความเป็นพระ ถ้าขายผลงานแกะสลักได้เงินมาก เพราะ 

เงินมันบังคับจิตใจ จึงเลยต้องสึกออกไปเสีย ด้วยเหตุนี้เอง พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่า 

เราว่ามันไม่ได้บุญ แต่โลกเขาว่าได้บุญ

บริจาคสุราและยาเสพติดให้โทษ ดู ดู ถ้าไปซื้อเหล้าให้เขาดื่ม ได้บุญเสีย 

เมื่อไหร่ ฆ่าเขาอย่างเลือดเย็นเลย ตัวเรา คนไม่เคยสูบแคปเลย แต่เราไปซื้อให้เขาสูบ 

บ่อยๆ เขาก็จะติด แล้วเขาจะซื้อสูบเอง เท่ากับเราฆ่าเขาคนนี้ให้เขาตายไปในชาติหนึ่ง 

คนที่ไม่เคยดื่มเหล้า เราซื้อเหล้าไปให้เขาดื่ม ก็เรียกว่าเราฆ่าเขาทางอ้อมเลยนะ พอเขา

ติดเท่านั้นแหละ เราไม่ต้องซื้อ เมื่อเขาติดแล้วเขาจะขวนขวายหาซื้อดื่ม เมื่อเขาไม่มีเงิน

ซื้อเหล้ามาดื่ม เขาก็จะขายรถ ขายเรือ ขายบ้าน ขายสวน ขายที่ดิน เมื่อขายหมดแล้ว 

ไปไหนไม่รอด จึงเป็นโจรเป็นขโมยหางัดบ้านคนอื่น หางัดรถ งัดเรือ ขโมยสิ่งของต่างๆ 

ตำารวจจับเอาไปขังอยู่ในคุกตะรางเรือนจำา ทุกคนลองคิดดูซิว่า เราฆ่าเขาทางอ้อม ทำาให้

เขาเกิดทุกข์เพราะเรา ความเสียหายอยู่ตรงนี้ ที่ว่ามันไม่ได้บุญตามที่พระพุทธเจ้าตรัส 

สอนไว้เช่นนี้ว่า เราว่ามันไม่ได้บุญ แต่โลกเขาว่าได้บุญ

ให้ทานยาพิษ ยาเบื่อ ยาเมา เอาเหล้ามาถวายให้พระ เอาแคป ฝิ่น เฮโรอีน 

กัญชา มาถวายพระ เอ้า พระจะเอาไปทางไหน ยกไปให้ลูกน้อง ลูกน้องก็กินเมาทั้งวัด 

ผิดกฎหมาย ให้ทานยาเสพติดให้โทษจึงไม่ได้บุญ

ในงานมงคลอย่าไปเอาเหล้ามาเลี้ยงกันนะ มันก็เมาน่ะซิ เมามากขึ้นก็ทุบตี 

ชกต่อยกันในงานนั้น ต่อมาผัวกับเมียน่าจะเป็นมงคลก็ต่อยมวยกัน ผัวกับเมียอยู่ 

ด้วยกันไม่ได้ ไม่ใช่งานมงคลเสียแล้ว ค่ำาลงเมากันวุ่นวาย อันนี้แหละมันผิดจากหลัก 

คำาสอนของพระพุทธเจ้า เหตุฉะนั้น คนจะแต่งงานก็ควรที่จะทำาบุญกุศลอย่างเงียบๆ  

เลี้ยงกันอย่างสงบ อย่าเอาสุรายาเมามาดื่มกิน จึงจะสมกับเป็นงานมงคล เราควรที่จะ

รู้จักสิ่งที่ควรหรือไม่ควรที่จะนำามาเลี้ยงกันในงานมงคลนั้นๆ พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า 

เราควรบริจาคทานอย่างอื่น เลี้ยงอาหารการกินเครื่องดื่มอย่างอื่นแทนเหล้าดีกว่า
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คนบางคนทางบ้านที่อาตมาเคยไปแผ่เมตตาให้เขามีความเจริญ ทีแรกบ้านเขา 

ไม่มีขวดเหล้าสักขวดเดียว ผัวก็ไม่ดื่ม เมียก็ไม่ดื่ม พอมีเงินมีทองขึ้นมาสักหน่อย ซื้อ 

เหล้าขวดใหญ่เท่าโคนขา ใส่ล้อเอาไปตั้งในตู้โชว์ น่าจะเอาพระพุทธรูปไปตั้งไว้ในตู้โชว์ 

นั้น แต่กลับไปตั้งขวดเหล้าโชว์ เข้าไปในร้านไหนก็เห็นมีแต่ขวดเหล้าในตู้โชว์เกือบ 

ทุกร้าน เพราะเป็นความนิยมของคนในสมัยปัจจุบัน

อาตมาบอกให้โยมอย่าดื่มนะ ผัวกับเมียไม่เชื่อ ไม่เชื่อนะ คนที่ไม่เคยดื่มมันเอา

มาเก็บไว้ที่บ้าน บอกว่าเพื่อนเอามาให้ พอมีมากขึ้นมา เพื่อนก็ชวนดื่ม “ลองสิ” ชวนไป

ชวนมาก็ดื่ม ไม่ผิดสักหมู่เลย คนไม่ดื่ม มันเกิดดื่มทั้งผัวทั้งเมีย พอผัวเมียดื่มเท่านั้น 

แหละ ชักจะเมาทะเลาะกันเลย ต่างฝ่ายต่างต่อว่าอีกฝ่ายหนึ่ง กลับบ้านดึก ไม่ทำางาน 

ไม่รับผิดชอบในครอบครัว เอาแล้ว พอเกิดเรื่องถกเถียงกันแล้ว ก็ไม่สนใจหิ้งพระ  

ไม่ไหว้พระสวดมนต์ สนใจแต่ขวดเหล้า เห็นไหม มันไม่เป็นมงคลเลย ทีแรกเขาตั้งใจดีนะ 

ต่อมาเขาเสียตรงที่เขามาดื่มเหล้านี่แหละ เขาพากันห่างวัดห่างวา ไม่สนใจเข้าวัดเข้าวา 

มันเป็นอย่างนี้ เงินทองเสียหายไปโดยไม่มีประโยชน์ ในที่สุดเกิดทุกข์ติดตามมา

เป็นอย่างนี้เองจึงเรียกว่าเป็นการฆ่ากันอย่างเลือดเย็น อันนี้ โยมบางคนก็ถาม

อาตมาอยู่ว่า พ่อบ้านดื่มเหล้า ฉันซื้อเหล้าให้พ่อบ้านดื่ม มันจะผิดไหม มันก็ผิดแน่นอน 

เพราะไปส่งเสริมให้เขาดื่ม เมื่อเขาเมามาแล้วเขาจะเป็นอย่างไร เมาเหล้า ทุกคนก็คงจะ

เคยเห็นคนเมาเหล้ามาบ้างแล้ว

โทษของการดื่มเหล้า มีหลายประการ

๑. เสียทรัพย์สมบัติ เห็นได้ด้วยตนเอง เปล่าประโยชน์

๒. ก่อทะเลาะวิวาท ฉะนั้น เมื่อเห็นคนขี้เมาให้ระวังตัวให้ดี

๓. เกิดโรคภัยไข้เจ็บในส่วนต่างๆ ของร่างกาย

๔. ต้องถูกติเตียน เพื่อนและบัณฑิตทั้งหลายติเตียน

๕. ไม่รู้จักอาย เมาแล้วไม่ละอายใครทั้งนั้น
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๖. ทอนกำาลังปัญญา ทำาให้ขาดสติปัญญา ทรงจำาเรื่องต่างๆ ไม่ค่อยได้เพราะว่า

กำาลังเมา เข้าไปในงานประชุมย่อมจำาหัวข้อที่จะประชุมไม่ได้

ตนเองเอาเหล้ามาให้เขาดื่ม เมื่อเขาเมาแล้ว เขาอาจตีเราก็ได้ หรืออาจยิงปืน 

ขึ้นฟ้า เราจะต้องวิ่งลงจากบ้าน แทบไม่รู้ว่าจะไปหลบอยู่ที่ไหน เพราะกลัวลูกปืนหลง 

มาถูกเรา ระวังให้ดีนะ อาตมาขอบอกว่ามันผิด เราไปส่งเสริมเขา เราไม่อยากให้เขา 

ดื่มเหล้า แต่เรากลับไปซื้อมาให้เขาดื่ม ถ้าดื่มทั้งผัวทั้งเมียก็ยิ่งวุ่นกันใหญ่ ตีกันแทบ 

ทุกวัน นี่แหละ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะส่งเสริมเขา เราจะเป็นบาปไปด้วย เมื่อเขาหิวเขา 

ก็จะหาซื้อกินเอง การที่เราไปส่งเสริมเขาเป็นสิ่งไม่ดี

ดังนั้น การจะเอาอะไรให้คน ต้องดูคนด้วย ต้องดูว่ามันเหมาะสมไหม เหมาะสม

กับฐานะไหม เดี๋ยวนี้ คนทุกวันนี้ให้กันผิดฐานะ มันจึงเป็นทุกข์ สุขของคฤหัสถม์ีเท่าใด  

มี ๔ อย่าง คือ

๑. สุขเกิดแต่การมีทรัพย์สมบัติมาก

๒. สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์ บริโภคไม่หมดไม่สิ้น

๓. สุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้สิน

๔. สุขเกิดแต่การงานปราศจากโทษ

๑. สุขเกิดแต่การมีทรัพย์สมบัติมาก ทรัพย์สมบัติมีมาได้อย่างไร มีมาได้แต่ 

บุญกุศลเก่าที่ทุกคนได้พากันสร้างคุณงามความดีเอาไว้แล้วแต่ปางก่อนให้ผลนั่นเอง  

และแสวงหาเพิ่มเติมอีกในชาตินี้ด้วย

๒. สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์ บริโภคไม่หมดไม่สิ้น ถ้าเราทุกคนเป็นผู้มีสมบัติ 

มากแล้ว เราก็จะจ่ายทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ อำานวยความสะดวกแก่เรา บางคนก็มี 

ความสุขในการจ่ายทรัพย์เพื่อการทำาบุญบริจาคทาน ไม่มีความกังวลอะไรในเรื่องสมบัติ

ที่จะหมดไป ก็ทำาให้เรามีความสุขด้วยกันทุกคน เพราะเรามีทรัพย์สมบัติเพียงพอแล้ว
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๓. สุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้สินใคร บัดนี้ เรารู้จักแล้วว่าการไม่เป็นหนี้สินใคร 

ทำาให้อยู่เป็นสุขสบาย แต่เราต้องรู้จักจับจ่ายเงินทองได้พอดีกับฐานะของตน จึงไม่เป็น

หนี้ใคร เมื่อเห็นคนเดินเข้ามาหาเรา เราก็ไม่หวั่นไหวอะไรว่าเขาจะมาทวงหนี้จากเรา  

เมื่อเราไม่เป็นหนี้ใคร เราก็อยู่อย่างมีความสุข

พระก็ต้องปฏิบัติเหมือนกัน ถ้าพระฉลาดไม่เป็นหนี้สินใครก็ดีนะ พระก็สบาย

เหมือนกัน ใครมาเป็นพันๆ คนก็ไม่ต้องกังวลอะไร เพราะพระไม่เป็นหนี้ใครก็ทำาให้ 

สบาย ถ้าพระองค์ไหนติดหนี้โยม เช่น ไปซื้อสิ่งของโดยวิธีเงินเชื่อ หรือไปตกลงเอา 

เหล็ก ปูน ไม้ จากร้านค้าเครื่องก่อสร้าง มาสร้างกุฏิ วิหาร ศาลา ก่อสร้างอะไรต่างๆ 

ภายในวัด แล้วยังไม่จ่ายปัจจัยให้ค่าสิ่งของเหล่านั้น เมื่อพระไม่มีปัจจัยจะจ่ายให้ ไม่รู้ 

ว่าจะไปหยิบยืมที่ไหนมาจ่ายให้เจ้าของวัสดุก่อสร้าง เมื่อเขามาทวงถาม พระก็ต้องทุกข์

เหมือนกัน เพราะเป็นหนี้โยม ถ้าพระไม่มีหนี้สินอะไร พระก็ย่อมไม่มีกังวลใจ จึงอยู่ 

สุขสบายเท่านั้น

 กับลูกเต้าเราเหมือนกัน ถ้าเราไปส่งเสริมเขาในเรื่องการละเล่น ไปเที่ยว ไป 

แอ่ว ไปนั่นไปนี่อยู่ มันก็เสียลูกเรา ไม่ดีเหมือนกัน น้องนุ่งก็เหมือนกัน พี่สาวพี่ชายก็ไป

ตามใจน้อง เล็กๆ น้อยๆ อะไรมันก็จะเอาหมด เข้าไปในร้านค้าอะไรมันก็จะขนมาหมด 

กระเป๋าเราแห้งหมด ทุกข์ตายละ ได้แต่ของเล่น จะซื้ออาหารการกินก็ไม่มีเงิน มันก็ทำา

อย่างนั้นไม่ได้ ก็ต้องทุกข์แน่

พ่อแม่ก็เหมือนกัน อย่าไปตามใจลูกหมดทุกอย่าง ตุ๊กตาได้เข่ง ๒ เข่ง คนๆ เดียว 

โอ๋ย เงินเสียหายอยู่นั้นตั้งเยอะแยะ มันก็เสียเงินอีกแล้วนี่ ก็ต้องให้เขาอดทนบ้าง เขา

อยากได้อะไร แต่เรารักแสนรักแหละ อาตมาดูพ่อแม่รักลูกที่มีแต่ความรักมาก ถ้าคิด 

เฉลี่ยแล้ว ถ้าลูกอยากได้อะไรก็จะซื้อให้หมดแต่มันไม่มีเงิน บางคนมีเงินน้อยๆ ก็ยังซื้อ 

อยู่ ซื้อจนพ่อแม่จน เพราะลูกก็ไม่มีประมาณ เพราะพ่อแม่ไม่สอนเขา เราต้องสอนเขา

บ้าง เออ ไอ้นี่ไม่ควรเอาแล้ว หยุดไว้ก่อนก็ได้ พ่อแม่ก็ตักเตือน แนะนำาสั่งสอนลูกๆ  

ของตนให้เข้าใจว่า เครื่องนุ่งห่มก็พอใช้แล้วไม่ต้องมากมาย เครื่องใช้เครื่องสอยอะไร 
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ต่างๆ มันมีพอใช้ก็ใช้ไปก่อน ให้เขารู้จักประหยัด ให้รู้จักรับผิดชอบชีวิตของเขาต่อไป 

ข้างหน้า โน่นมองข้างหน้าโน่น ถ้าเขาฟุ่มเฟือยแต่ต้น เดี๋ยวมันไม่มีเงินใช้แล้วมันจะมี 

ความวุ่นว่ายเกิดขึ้น เมื่อวุ่นวายแล้ว ลูกก็ทำาความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่พ่อแม่อีก

๔. สุขเกิดแต่การงานปราศจากโทษ

การงานปราศจากโทษทางกาย คือ การที่เราจะทำาอะไรด้วยกายของเรา โดยไม่

เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ไม่ทำาให้คนอื่นเดือดร้อน  

การทำางานอะไรทุกอย่างโดยไม่กระทบกระเทือนใคร เป็นการงานปราศจากโทษทั้งนั้น 

สมมุติว่าเราไม่ฆ่าสัตว์ เราไม่ลักทรัพย์ เราไม่ประพฤติผิดกาม เราไม่ดื่มสุรา ก็เป็น 

การงานปราศจากโทษทางกาย เพราะแสวงหาสมบัติทั้งหลายมาด้วยน้ำาพักน้ำาแรงของ 

ตน แล้วจึงไปซื้อสิ่งของมากินด้วยความบริสุทธิ์ ในเรื่องการทำาอาหารเพื่อบริโภค ถ้าเรา

ต้องการเนื้อสัตว์ต่างๆ มาทำาอาหาร เราก็ควรซื้อเนื้อสัตว์ที่ไม่มีชีวิตมาบริโภค

การงานปราศจากโทษทางวาจา ได้แก่ การที่เราไม่ใช้คำาพูดหลอกลวงใครให้ 

หลงเชื่อไปในทางที่ผิด ความซื่อสัตย์ต่อกันในครอบครัวก็ดี พี่น้องเพื่อนฝูงก็ดี การ 

ค้าขายร่วมกันก็ดี มีแต่ความซื่อสัตย์

เราไม่พูดส่อเสียดให้คนแตกสามัคคีกัน เราควรพูดให้เขาเป็นมิตรกัน สนิทสนม

กลมเกลียวกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนา ไม่พูดคำาหยาบคายแก่บุคคลอื่น เช่น ด่าว่าคนเฒ่า

คนแก่ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติมิตรสหาย และลูกหลาน

เราควรสรรหาคำาพูดให้ไพเราะเสนาะหูแก่บุคคลทั่วไป ใครๆ ก็อยากฟังแต่ 

คำาพูดเพราะๆ ด้วยกันทั้งนั้น

เราไม่ควรพูดเพ้อเจ้อ เหลวไหล พูดเรื่องไม่มีประโยชน์ เลือกพูดแต่สิ่งที่มี 

ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งชาตินี้และชาติหน้า
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คำาหยาบคำาที่ไม่ดีนี้ ใครก็ไม่อยากฟัง แต่ก็ไปด่าคนอื่นอยู่ มันก็แปลกอย่างนี้  

เราเองก็ไม่อยากฟัง ยังไปด่าคนอื่นอยู่ ยังไปพูดไม่เพราะไม่เสนาะหูอยู่ แต่แท้จริงเรา 

ก็ไม่อยากฟัง เราก็ไม่ควรพูดว่าคนอื่นเขา ต้องพูดสิ่งที่ดี จึงไม่เกิดถกเถียงทะเลาะวิวาท

ให้เกิดเรื่องราว ก่อความทุกข์ให้ตนเองและผู้อื่น

คนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน เราควรพูดกันในสิ่งที่เป็นประโยชน์ของครอบครัว 

เพื่อให้เกิดความเจริญผาสุกแก่ครอบครัว เช่น จะทำาอะไรครอบครัวจึงจะเจริญมี 

ความสุข และลูกหลานของเราจะเจริญดี เราจะพากันทำาบุญอย่างไรจึงจะได้บุญกุศล  

เราจะพากันปฏิบัติอย่างไร จะรักษาศีลอย่างไร จะภาวนาทำาสมาธิกันแบบไหน จะ 

ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะดี เพื่อจะได้รับความสุขความเจริญทั้งชาตินี้และชาติหน้า สมดัง 

ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นการงานปราศจากโทษทางวาจา จึงนำาความสุขความเจริญ 

มาให้แก่ตน เพราะเราใช้วาจาไม่มีโทษและไม่มีพิษมีภัยนั้นเอง

การงานปราศจากโทษทางใจ คือ เราไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรใคร มีแต่

ความเมตตาปรานีต่อบุคคลอื่นและสัตว์ทั้งหลาย ในเรื่องการให้ความเมตตานั้นเราต้อง

รู้จักเมตตาให้พอประมาณ เช่น บุคคลคนหนึ่งยากจน คนหนึ่งเจ็บป่วย ส่วนอีกคนหนึ่ง

สุขภาพดี เราก็เมตตาเขาเหมือนกันหมด ไม่อิจฉาเขาแม้เขาได้เลื่อนตำาแหน่งยศถา 

บรรดาศักดิ์เป็นระดับ ๘ ระดับ ๙ หรือ ๑๐ ก็ไม่อิจฉาเขา เขาได้สิบตรี สิบโท สิบเอก 

นายจ่า นายร้อย นายพัน นายพล ก็ไม่อิจฉาเขา ใครจะมีเงินเดือนสูงกว่าเราก็ไม่อิจฉา 

เรายังไม่ได้เท่าเทียมเขา เราก็ตั้งใจทำาการงานของเราต่อไปเรื่อยๆ ไม่ต้องอิจฉาเขา หรือ

เกิดเขาด่าเรา เราก็ไม่คิดจะด่าตอบ ไม่อาฆาตพยาบาทเขา เขาคิดจะฆ่าเรา เราก็ไม่คิด 

จะฆ่าเขา กลับอยากให้เขามีความสุข เขาด่าเรา เราก็ยังอยากให้เขามีความสุขอยู่ การ 

ทำาเช่นนี้เป็นสิ่งที่ทำาได้ยาก เหตุฉะนั้น จึงเรียกว่าการงานปราศจากโทษทางใจ หาก 

บุคคลใด เราๆ ท่านๆ ทั้งหลายพากันทำาใจของตนได้อย่างนี้ ก็จะได้รับแต่ความสุขใจ 

อยู่ทุกเมื่อ และเราต้องมีขันติ-ความอดกลั้นทางใจ และโสรัจจะ-ความสงบเสงี่ยม 
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เจียมตัวเอาไว้ ให้มันมาอยู่ที่ใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาได้ยากมาก แล้วเราอดทนเอาไว้ให้ดี  

ทำาเฉย ทำาสบาย ไม่ทำาหน้าบึ้งหน้าบูด ขู่เข็ญแสดงอาการต่างๆ ทางกาย ทางวาจา จึง

ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นแก่จิตใจของตน จึงเป็นผลให้มีแต่ความสุขเกิดขึ้นแก่ตนเอง

เหตุฉะนั้น เรื่องการงานปราศจากโทษ ทั้งทางกาย วาจา และใจ ๓ อย่างนี้ เรา

ควรพากันประพฤติปฏิบัติ ทั้งภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และศรัทธาญาติโยม 

ทั้งหลาย การที่เราไม่ใช้ร่างกาย วาจา และจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อเบียดเบียน 

เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ตรงกันข้าม เรากลับใช้ร่างกาย วาจา และใจของเราไป 

ในทางที่ให้เกิดความสุขความเจริญ ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัวของตน รวมทั้งเพื่อนมนุษย์

และสัตว์ทั้งหลายด้วย  ผลก็จะได้รับแต่ความสุขความเจริญเท่านั้น
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ชนิดของการบริจาคทาน

การบริจาคทานมี ๓ ชนิด คือ

๑. ทาสทาน ได้แก่ การที่เรานำาเครื่องนุ่งเครื่องห่มที่ขาดแล้ว เราจะทิ้งแล้ว จึง

นำาไปบริจาคทาน อาหารการกิน เหลือจากตนเองกินแล้วจึงให้เขากิน จึงจะเอาไป 

ทำาบุญถวายพระ อันนี้เขาเรียกว่า ทาสทาน เป็นเหมือนกับเศรษฐีให้ทานแก่ทาสกิน  

อาหารดีเท่าไรก็ตาม เมื่อเจ้าของกินไม่หมดแล้วจึงยกให้ผู้อื่น เรียกว่าเป็นทานต่ำา ของใช้

ดีแค่ไหนก็ตาม แต่เจ้าของใช้มันจนเก่า ถ้าเป็นมีดก็ใช้จนไม่คมแล้วจึงเอาไปทำาบุญ  

ทุกสิ่งทุกอย่างตนเองใช้จนแหลกเหลวหมดแล้ว จึงอยากเอาไปบริจาคเรียกว่า ทาสทาน

เมื่อใครได้รับบริจาคทานแต่ของเก่า เครื่องนุ่งห่มเก่า เครื่องใช้ต่างๆ ก็เก่าทั้งนั้น 

ก็ให้คิดว่าเป็นกรรมเก่าที่เราได้เคยบริจาคทานมาอย่างนั้น ก็ย่อมได้สิ่งของเก่าอย่างนั้น 

เวลามีงานสลากภัต ให้พระจับเบอร์ฉลากเพื่อไปรับสิ่งของตามเบอร์ฉลากนั้น ก็ย่อมได้

ของราคาถูกๆ ตามบุญของใครของมัน เช่น ท่านเจ้าคุณชั้นเทพ ชั้นธรรม ครูบาอาจารย์

บางท่านบางองค์ จับฉลากได้ช้อนคู่หนึ่ง บางองค์ได้มีดพับไปเล่มหนึ่ง บางองค์ได้ย่าม 

ใบหนึ่ง ให้จับตั้ง ๓ รอบ ก็ยังได้แต่ของราคาถูกๆ เช่น พระอาจารย์องค์หนึ่งท่านก็ 

โดนอย่างนั้นแหละ ๓ รอบ ท่านก็ได้แต่ของราคาถูกๆ ท่านบอกว่าเป็นกรรมของเรา  

เราจึงได้ของอย่างนี้ ส่วนที่เป็นสามเณร เขาคงเคยบริจาคทานของดีมีราคาไว้แต่ 

ชาติก่อน เมื่อตอนจับฉลากจึงได้พระพุทธรูปบ้าง ได้ตะเกียงเจ้าพายุ ได้นาฬิกา ได้ 

กระติกน้ำาราคาแพงๆ บ้าง สรุปแล้วก็คงเป็นตามบุญตามกรรมของตนเองที่สร้างไว้แล้ว

ในชาติอดีตที่ผ่านมานั่นเอง
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๒. สหายทาน ได้แก่ การที่เรามีอาหารอะไร มีของใช้อะไร มีเครื่องนุ่งห่มอะไร 

ผ้าผ่อนเหมือนที่เราใช้อยู่นี้ เราก็จะเอานี้แหละไปทำาบุญ อาหารการกินเราก็มีอย่างนี้  

เพื่อนมาเราก็จะเอาอาหารนี้แหละเลี้ยงเพื่อนสู่เพื่อน ให้เพื่อนกินด้วย เราก็จะเอา 

นี่แหละไปทำาบุญที่วัดกับพระ ถ้าเรามีอาหารการกินแค่นี้ เงินทองหาซื้อสิ่งของมาทำา 

อาหารการกินได้แค่นี้ จะแบ่งไปถวายพระให้ท่านฉัน เรียกว่า สหายทาน เสมอกับ 

ตนเอง บริโภคกินอยู่ใช้อยู่ ก็ได้บุญมากขึ้นกว่าการทำาบุญชนิดทาสทาน

๓. สามีทาน พูดถึงเรื่องทานชนิดนี้ คงจะทำายากในทุกวันนี้สำาหรับคนสมัยใหม่ 

สมมุติว่าภรรยาทำาอาหารการกินเสร็จแล้ว ต้องหาอาหารใส่ถ้วยภาชนะแล้วยกมาตั้งไว้ 

ให้สามีไปนั่งรับประทานสัก ๒-๓ คำาก่อน ภรรยาจึงกินตามไปทีหลัง เขาเรียกว่า  

ยอดทานที่ได้บุญมาก

ถ้าหากว่าเราทำาทานชนิดนี้ ถึงแม้อาหารจะราคาไม่แพงก็ตาม แต่เราแบ่ง 

อาหารนี่ไปทำาบุญก่อน เหมือนเราทำาบุญตามปกติ เราก็นำาอาหารเอามาถวายพระก่อน 

บัดนี้ พอพระจัดแบ่งอาหารไว้ฉันเพียงพอแล้ว อาหารที่เหลือนั้นพระก็มอบให้โยม 

ไปรับประทาน เขาเรียกว่าเป็น สามีทาน เป็นทานอันเลิศ อาหารที่ไม่แพงก็เป็นเลิศ  

เพราะเรายังไม่ได้กิน ยังไม่ได้บริโภค

หรือสมมุติว่าเราได้ผ้ามาไม้หนึ่งหรือชิ้นหนึ่ง เนื้อดีหรือไม่ก็ตาม ราคาจะแพง 

หรือไม่ก็ตาม แต่เราตัดผ้านั้นไปถวายพระก่อน ส่วนที่เหลือเราจึงนำามาตัดนุ่งห่มใช้สอย

สำาหรับตนเองต่อไป แม้จะเป็นสิ่งของใช้อย่างอื่นก็เหมือนกัน ที่เหมาะจะทำาบุญกุศลได้ 

เราก็จะกระทำาไปตามนี้เป็นตัวอย่าง จึงเรียกว่า สามีทาน เป็นการบริจาคทานอันเลิศ  

ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้
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อานิสงส์ของการบริจาคทาน

อานิสงส์ผลบุญที่ได้จากการทำาบุญบริจาคทานสิ่งของต่างๆ นั้น พระพุทธเจ้า 

ท่านทรงอธิบายไว้หลายอย่างมากมายด้วยกัน จะกล่าวไว้ในที่นี้บางประการ พอให้เห็น

เป็นตัวอย่าง ใครจะบริจาคทานอะไรก็เลือกทำาได้ตามกำาลังของตน

ใครบริจาคทานข้าว น้ำา อาหารการกิน เกิดชาติใดภพใดจะมีสุขภาพแข็งแรงดี 

อ้วนท้วนสมบูรณ์ อาหารการกินก็บริบูรณ์ ไปเกิดประเทศใดเมืองใดก็ไม่อดไม่อยาก  

นี่คืออานิสงส์ของการบริจาคทานอาหารและน้ำา 

ใครบริจาคทานผ้าผ่อนท่อนสไบ เครื่องนุ่งห่ม ไปเกิดที่ใดก็ไม่ขาดแคลนเครื่อง 

นุ่งห่ม ได้ผิวพรรณสวยสดงดงามด้วย

ใครบริจาคทานประทีปดวงไฟ ไฟฟ้า ไฟฉายก็ดี ธูปเทียนก็ดี เกิดมาชาติใด 

ย่อมมีตาดี ไม่ต้องเสียเงินตัดแว่นตามาใช้ ตั้งแต่เล็กจนถึงชราเลยตาเขาดีตลอด ไปเกิด

เมืองสวรรค์ก็มีรัศมีสว่างไสวออกจากร่างกายอีกด้วย เพราะอานิสงส์ผลบุญของการ 

บริจาคทานเครื่องส่องแสงสว่าง

ผู้ใดให้คนอื่นโดยสารนั่งรถ นั่งเรือ บริจาคค่ารถ ค่าเรือให้ผู้อื่น เกิดชาติใด 

ภพใดย่อมมีเงินซื้อรถมาใช้ไปมาสะดวกสบาย ไม่ต้องทุกข์ยากลำาบาก ตามคำาว่า  

“ผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข” การทำาบุญประเภทนี้เริ่มต้นด้วยถวายรองเท้าให้ 

ครูบาอาจารย์ใส่ไปสบาย ชาติต่อมาก็ได้ล้อได้เกวียนให้คนอื่นนั่งด้วย เกิดมาชาติ 

หลังจากนั้นก็ได้รถให้คนอื่นอาศัยนั่งด้วย ได้รถเก๋งขี่ พอได้รถเก๋งขี่แล้วต่อมาจะได้รถ 

หลายคัน อันนี้ระดับมันขึ้นมาตามขั้นตอน ถ้ามีรถเก๋งมากๆ แล้ว ต่อมาก็อาจได้เป็น

เจ้าของเรือบิน จะมีเงินซื้อเครื่องบินให้คนอื่นอาศัยนั่ง แต่เนื่องจากสมัยครั้งพุทธกาล 

ยังไม่มีเครื่องบิน จึงตรัสแสดงอานิสงส์ไว้ว่า ต่อมาพอบวชพระหรือเป็นฤ าษีฝึกสมาธิ 

ได้ดีมาก ก็สามารถนั่งเข้าฌานไปบนอากาศได้ โดยไม่ต้องอาศัยพาหนะอะไร ไปเหมือน

อย่างนกบินเลย นี่คืออานิสงส์ผลบุญจากการบริจาคทานยานพาหนะ
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จึงสรุปลงในคำากล่าวว่า บุคคลใดให้ความสุขแก่บุคคลอื่น ความสุขนั้นก็จะ 

กลับคืนมาเป็นของตน ดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ เพราะให้สิ่งที่พอใจก็ย่อมได้ 

สิ่งที่พอใจ ให้ของดีก็ย่อมได้ของดี ให้ของเลิศก็ย่อมได้ของเลิศ ให้ของประเสริฐก็ย่อมได้ 

ของประเสริฐ ใครจะเลือกทำาบุญอย่างไรก็แล้วแต่ จุดประสงค์ของการทำาบุญอยู่ตรงนี้ 

คือ ได้บุญมาก ได้บุญมากเป็นที่พึ่งของตน ทำาไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ญาติโยม 

ทำาบุญทำาทาน แม้แต่พระก็ยังทำาบุญทำาทานอยู่ก็เพราะคติที่ว่า “เรานี้ยังจะเกิดอีก”  

นั่นเอง เรายังไม่หลุดพ้นเข้าถึงพระนิพพาน ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร เมื่อ 

เรามาเกิดอีก เราจะทำาอย่างไร เราจะกินอะไร เราจะใช้อะไร เพราะเรามีร่างกาย เมื่อ 

เป็นอย่างนี้เราก็ควรทำาบุญทำาทานไว้ เพื่อเป็นที่พึ่งของตนในชาติต่อไป

ผู้ใดถวายพระพุทธรูป อานิสงส์ที่ได้คือ เกิดชาติใดภพใดก็สวยงาม เช่น สวยงาม

เหมือนพระสังกัจจายนะในระยะแรกที่มีรูปร่างงดงามมาก จนแม้กระทั่งผู้ชายก็หลงรัก 

ใครบริจาคทานพระไตรปิฎก ทานธรรมะหนังสือต่างๆ ตำาราและอุปกรณ์การ

ศึกษาเล่าเรียน ย่อมมีปัญญาดี

มีเรื่องที่เคยพบคือ คนบางคนเราเห็นได้ชัดว่าอ่านหนังสือไม่ได้สักตัวเดียว แต่ 

นับเงินเก่ง แล้วเวลาเราขอให้เขาบริจาคเงินเพียง ๑๐ บาท เพื่อไปซื้อหนังสือ ๖ บาท 

ซื้อปากกา ๓ บาท ซื้อสมุดเล่มหนึ่งอีกบาทหนึ่ง จะเอาไปให้นักเรียนใช้เรียนหนังสือ  

ด้วยหวังว่าชาติหน้าเขาก็จะได้อ่านหนังสือได้บ้าง แต่เขาก็ไม่ยอมบริจาค จนกระทั่ง 

เขาตายไป ชาติหน้าก็คงอ่านหนังสือไม่ได้อย่างเดิมนั่นแหละ เพราะเขาไม่ได้ทำาบุญใน 

เรื่องนี้เอาไว้ ตายไปเฉยๆ ปัญหามันเป็นอย่างนี้ คนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้  

ก็เลยไม่มีสติปัญญาความรู้ประดับตน

การบริจาคทานพระไตรปิฎก อานิสงส์คือย่อมเป็นผู้มีปัญญามาก เช่น พระ 

สารีบุตรเป็นตัวอย่าง ท่านได้บริจาคทานพระไตรปิฎกเอาไว้ตั้งแต่ชาติอดีตที่ผ่านมา  

ชาติต่อมาจึงเป็นผู้ที่มีปัญญามาก คนมีปัญญามากอยู่ทุกวันนี้ ทั้งญาติโยม ผู้หญิง  

ผู้ชาย นักเรียน นักศึกษา พวกนี้เขาศึกษามาแล้วเขาต้องช่วยคน สอนคนให้มีความรู้  
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เช่น เราเรียนมาจบชั้นนี้แล้ว นักเรียนรุ่นต่อมาเขาไม่มีหนังสือ เราก็เอาหนังสือให้เขาได้

ใช้เรียนต่อไป หรือผู้ที่เรียนจบแล้วก็นำาหนังสือเรียนไปบริจาคให้โรงเรียน เพื่อให้ 

นักเรียนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป แล้วมันจะหนุนปัญญาของเราให้เจริญก้าวหน้าขึ้น เราจะ

เลือกทำาบุญทำาทานวิธีนี้ก็ได้ จะเลือกทำาทางไหนก็ได้ มีหลายอย่าง เพราะพระพุทธเจ้า

ท่านทรงแสดงอานิสงส์ของการทำาบุญไว้มากมายหลายประการ

คนจะนิ้วมือสวย แขนสวย ก็เนื่องจากเวลาคนหลงทางก็ชี้ทางให้คนเดินทางได้ 

ถูกต้อง เกิดมาจึงได้อานิสงส์มีแขนสวย นิ้วมือสวย ใครอยากมีผิวเกลี้ยงเกลา สะอาด

ผุดผ่องดี ต้องบริจาคทานสบู่ ผงซักฟอก และเครื่องทำาความสะอาดทั่วไป จึงได้อานิสงส์

ตามต้องการ

ถ้าเราบริจาคทานสร้างเสนาสนะ กุฏิ วิหาร ศาลาการเปรียญ ที่อยู่พักอาศัย  

เกิดมาชาติใดภพใด เราก็มีบ้านอยู่หลังใหญ่ ไปเกิดเมืองสวรรค์ก็ได้หอประสาทอยู่ ถ้า 

เรามาเกิดเมืองมนุษย์ ก็มีเงินสร้างบ้านอยู่สบาย

ถ้าบุคคลใดบริจาคทานสร้างห้องน้ำา ห้องส้วม และยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ บำารุง

โรงพยาบาล เพื่อให้ได้รักษาบุคคลทั่วไปให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ อยู่มีความสุข เกิด 

ชาติใดภพใด ตั้งแต่เล็กจนเติบโตจนถึงเฒ่าแก่ จะมีสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ 

มาเบียดเบียน อยู่มีความสุขดีดังเช่น พระพากุละ จนเป็นที่ประหลาดใจของพระสงฆ์ 

สาวกอื่นๆ เมื่อพระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้า ท่านตรัสตอบว่า เป็นเพราะอานิสงส์ 

ผลบุญจากการที่พระพากุละเคยบริจาคทานสร้างห้องน้ำา ห้องส้วม และยารักษาโรคมา

ในชาติก่อน จึงได้มีสุขภาพแข็งแรงเช่นนั้น

ยังมีบางคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการบริจาคทานสร้างห้องน้ำา ห้องส้วม เมื่อสร้าง 

เสร็จแล้ว ในวันทำาบุญเพื่อจะถวายให้วัด ก็พากันเอาเครื่องทองรูปพรรณ สร้อยคอ  

สร้อยข้อมือ (สายแขน) ฯลฯ และเหรียญบาท เหรียญสลึง นำาไปใส่ในหัวส้วม โดย 

คิดว่าเกิดมาชาติใดภพใด จะได้หลุมเงินหลุมทองเป็นของตนเองเป็นอานิสงส์ แต่ที่จริง

ไม่ใช่เช่นนั้น เราควรที่จะพากันใช้เงินทองทั้งหลายเหล่านั้น มาก่อสร้างห้องน้ำา ห้องส้วม 
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เพื่อให้คนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์จึงจะเป็นการถูกต้อง คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายควร

ศึกษาให้เข้าใจเรื่องการทำาบุญที่ถูกต้อง จึงจะไม่เสียเปล่าประโยชน์

ถ้าใครอยากได้ผมสวย ถ้ามีผมยาวก็ตัดไปขายเสีย ร้านเสริมสวยเขาเอาไปใส่ 

รูปหุ่นไว้ ได้เงินแล้วก็เอาไปทำาบุญ เกิดมาชาติหน้าจะได้ผมสวย ผมไม่หงอกสักทีจนถึง

แก่เฒ่า นี่..มีอานิสงส์ ครั้งพุทธกาล มีสตรีผู้หนึ่งเขาไม่มีเงินทองไปทำาบุญ ก็เลยตัดผม 

ไปขายเอาเงินนั้นไปทำาบุญ และได้อธิษฐานไว้ว่า เกิดชาติใดภพใดขอให้ข้าพเจ้าได้ 

ผมสวย สีสวยงาม ดกดำาดี เมื่อเกิดในชาติต่อมาจึงมีผมดกและสีดำางดงาม สวยตลอด 

เลย นี่คืออานิสงส์ ถ้าใครอยากได้ฟันสวยฟันดี ก็บริจาคทานไม้จิ้มฟัน แปรง และ 

ยาสีฟัน เกิดมาชาติใดภพใดจะได้ฟันสวยและแข็งแรงทนทาน

ถ้าผู้ใดอยากมีดวงตาสวย รูปทรงของดวงตาดี ก็ให้บริจาคดวงตาแก่โรงพยาบาล 

เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าของเรายังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ ได้เคยบริจาคดวงตา 

เป็นทานมาแล้ว เมื่อได้เสวยพระชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ จึงทรงมีดวงตาสวยงาม  

สมตามมหาปุริสลักษณะ คือ ลักษณะของผู้เป็นมหาบุรุษที่เกิดจากการสั่งสมบารมีมา

หลายภพหลายชาติ

ส่วนเรื่องการบริจาคโลหิต ไต หรืออวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ตามที่แพทย์ได้

ชักชวนอยู่นั้น อานิสงส์ผลบุญที่ได้คงจะส่งเสริมให้ผู้บริจาคทานได้อวัยวะนั้นๆ แข็งแรง 

สุขภาพดี ไม่มีปัญหาเจ็บป่วยด้วยอวัยวะนั้นๆ ในชาติต่อๆ ไป

เหตุฉะนั้น ท่านสาธุชนทั้งหลาย พวกเราควรจะพากันสร้างคุณงามความดีให้ 

ถูกต้องตามพระพุทธศาสนาดังหัวข้อธรรมะที่ได้อธิบายมาแล้ว สิ่งใดที่ไม่ควรประพฤติ 

ก็ควรละเว้น ปล่อยวางไปเสีย อย่าประพฤติต่อไป สิ่งใดที่ควรนำามาประพฤติปฏิบัติให้ 

ถกูตอ้งตามทำานองคลองธรรมในพระพทุธศาสนาแลว้ กข็อใหท้า่นทัง้หลายจงกำาหนจดจำา 

นำาข้อพระธรรมนั้นไปปฏิบัติตามกำาลังความสามารถของตน ก็จะได้รับผลดี มีความสุข

ความเจริญเกิดขึ้นแก่ทุกท่านเทอญ
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ก า ร ถ ว า ย สิ่ ง ข อ ง 
แ ด่ พ ร ะ ภิ ก ษุ ส ง ฆ์

ที่ ญ า ติ โ ย ม 
ค ว ร ป ฏิ บั ติ
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

การทำาบุญทำากุศลตามหลักพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องเหมาะสมแก่กาลเทศะนั้น  

พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ในเรื่องกาลิกทั้ง ๔ อย่าง ได้แก่ ยาวกาลิก ยามกาลิก สัตตาห-

กาลิก และยาวชีวิก ดังนี้

๑. ยาวกาลิก หมายถึง อาหารทุกชนิดที่พระภิกษุสามารถฉันได้ เช่น ข้าว  

ข้าวต้ม ขนม ผลไม้ รากไม้ หัวเผือก หัวมัน ถั่ว งา เนื้อสัตว์ต่างๆ รวมทั้ง ซีอิ๊ว น้ำาปลา 

น้ำาผลไม้ ฯลฯ ที่เราสงเคราะห์เป็นอาหารนั้น เรียกว่าโภชนะทั้ง ๕ อย่าง เป็นสิ่งที่ 

พระภิกษุสามารถฉันได้เฉพาะตอนเช้า๑ ไปจนถึงเที่ยงวันเท่านั้น ไม่ว่าพระภิกษุจะฉัน 

มื้อเดียวก็ดี หรือฉันสองมื้อก็ดี ถ้าไม่เกินเที่ยงก็ไม่ผิดศีล ไม่ผิดพระธรรมวินัยอะไร แต่

ห้ามไม่ให้ฉันตอนเย็น ถ้าพระภิกษุไปฉันตอนเย็นคือตั้งแต่เลยเที่ยงไปแล้ว จะผิดศีล  

ผิดพระธรรมวินัย

๑ ตอนเช้า หมายถึง เวลาตั้งแต่อรุณสว่างขึ้นมาจนเห็นลายมือชัดเจน และสามารถเห็นใบไม้อ่อน  
 ใบไม้แก่ได้ในระยะ ๓ เมตร
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สำาหรับพระภิกษุที่เดินทางไปต่างประเทศนั้น เมื่อไปอยู่ประเทศไหนๆ ก็ให้นับ

เวลาตั้งแต่อรุณสว่างขึ้นมาจนเห็นลายมือชัดเจน เห็นใบไม้อ่อนและใบไม้แก่แล้ว จึงจะ

ฉันภัตตาหารได้ ถ้าหากอรุณยังไม่สว่างก็ยังฉันภัตตาหารไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหน

ก็ตาม ให้ถือเอาเวลาตามประเทศนั้นๆ ก็ไม่ผิดศีลของพระภิกษุ

ส่วนผู้ที่เป็นอุบาสก อุบาสิกา หรือผู้ที่รักษาศีล ๘ นั้น ศีลข้อที่ ๖ ก็ให้ปฏิบัต ิ

เช่นเดียวกับพระภิกษุ คือ ไม่ให้รับประทานอาหารเกินเที่ยงเหมือนกัน ดังนั้น อาหาร 

ทั้งหลายที่ได้กล่าวยกตัวอย่างมาทั้งหมดนั้น เรียกว่ายาวกาลิก

๒. ยามกาลิก หมายถึง น้ำาปานะ หรือเรียกว่า น้ำาอัฏฐบาน พระพุทธองค์ตรัส

สอนเอาไว้ว่าผลไม้ต่างๆ ที่จะนำามาทำาน้ำาปานะได้นั้น จะต้องเป็นผลไม้ที่มีขนาดเล็ก  

คือมีขนาดไม่ใหญ่เกินขนาดผลส้มเขียวหวานและให้มีเมล็ด เช่น ลูกหว้า ส้มเขียวหวาน  

ส้มเช้ง กล้วยมีเมล็ด มะนาว องุ่น มะปราง ลิ้นจี่ ลำาไย ฯลฯ เป็นต้น

 ผลไม้ต่างๆ ที่ได้ยกตัวอย่างมานั้น เมื่อจะนำามาทำาเป็นน้ำาปานะ จะต้องคั้นและ

ผสมน้ำา แล้วใช้ผ้ากรองอย่างน้อย ๗ ชั้น กรองเอาเนื้อผลไม้ออกจนหมด ให้เหลือแต่น้ำา

ลอดผ้ากรองลงไปในภาชนะเท่านั้น เมื่อพระภิกษุจะฉัน อาจจะผสมเกลือ พริก น้ำาตาล 

หรือจะผสมสมุนไพรต่างๆ ลงไปก็ได้ หรือถ้าไม่อยากผสมอะไรต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมานี้ 

ก็สามารถฉันได้ แต่มีข้อยกเว้นสำาหรับ “ผลมะปรางสุก” พระพุทธองค์ทรงห้ามไม่ให้ 

นำาผลมะปรางสุกมาทำาน้ำาปานะ เพราะผลมะปรางสุกมีเนื้อนิ่ม สามารถลอดผ้ากรอง 

ลงไปได้ ก็จะกลายเป็นอาหาร พระพุทธองค์จึงทรงห้ามไม่ให้นำามาทำาน้ำาปานะ แต่ถ้า 

ผลมะปรางนั้นยังเป็นผลดิบ มีเนื้อแข็งจับเป็นยางมีน้ำาใส ก็ทรงอนุญาตให้นำามาทำาเป็น 

น้ำาปานะได้

ส่วนผลไม้ต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่าผลส้มเขียวหวาน เรียกว่า มหาผล เช่น  

ส้มโอ สับปะรด มะพร้าว แตงโม ฯลฯ ห้ามนำามาทำาน้ำาปานะ เพราะจะจัดว่าเป็นอาหาร 

ดังนั้น พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้ใช้แต่ผลไม้ที่มีขนาดเล็กกว่าผลส้มเขียวหวาน 

เท่านั้น นำามาทำาน้ำาปานะที่จะถวายพระภิกษุหรือผู้ถือศีล ๘ ได้
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เมื่อเรานำาผลไม้ต่างๆ ดังที่ได้กล่าวยกตัวอย่างมานั้น นำามาทำาเป็นน้ำาปานะ 

สำาเร็จแล้ว ก็ถวายให้พระภิกษุฉันได้ตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปจนถึงเที่ยงคืนเท่านั้น ถ้า 

เลยเที่ยงคืนไปแล้วห้ามไม่ให้ฉัน เพราะน้ำาปานะจะกลายเป็นเมรัย พระพุทธองค์ตรัสสอน

ไว้อย่างนี้

๓. สัตตาหกาลิก หมายถึง สิ่งที่จะถวายให้พระภิกษุและท่านสามารถเก็บไว้

ฉันได้ ๗ วัน เช่น น้ำาผึ้ง น้ำาอ้อย น้ำาตาล เนยใส เนยแข็ง ช็อกโกแลตที่ไม่ผสมนม ฯลฯ  

สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จัดเป็นสัตตาหกาลิก เมื่อพระภิกษุรับประเคนแล้ว พระพุทธองค์ท่าน

ก็ทรงอนุญาตให้เก็บไว้ฉันได้ ๗ วัน ถ้าครบกำาหนด ๗ วันแล้ว พระพุทธองค์ทรงห้าม 

ไม่ให้ฉัน ให้เสียสละให้สามเณรหรือญาติโยมไป

เมื่อกล่าวถึง น้ําผึ้ง หลังจากที่พระภิกษุรับประเคนและฉันน้ำาผึ้งไปในตอนเช้า 

แล้ว จะห้ามไม่ให้นำาส่วนที่เหลือมาฉันอีกหลังเที่ยงวัน เพราะถือว่าหมดอายุ แต่ถ้า 

พระภิกษุรับประเคนไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ฉัน ก็สามารถเก็บไว้แล้วนำามาฉันในตอนบ่ายได้ 

และจะเก็บไว้ฉันต่อได้ถึง ๗ วัน ถ้าหลังจาก ๗ วันไปแล้ว ห้ามฉัน เพราะถือว่าผิด 

พระธรรมวินัย แต่ถ้าพระภิกษุต้องการจะฉันน้ำาผึ้งในตอนเช้าแล้วอยากเก็บไว้ฉันใน 

ตอนเย็นอีก ก็ให้ญาติโยมแบ่งถวายไปส่วนหนึ่งก่อน และเก็บอีกส่วนหนึ่งไว้ เพื่อนำา 

ส่วนที่เหลือมาถวายหลังเที่ยงวัน ก็จะเก็บไว้ฉันได้ถึง ๗ วัน

เหตุที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้เก็บน้ำาผึ้งไว้ได้เพียง ๗ วัน เพราะถ้าพระภิกษุ

มีบารมีและมีญาติโยมนำาน้ำาผึ้งมาถวายไว้มาก จึงเก็บน้ำาผึ้งไว้บนกุฏิจนเต็ม ที่เหลือจากนั้น

ก็เก็บไว้ใต้ถุนกุฏิจนเต็มอีก บังเอิญญาติโยมมาเที่ยวในวัดเห็นหม้อน้ำาผึ้งตั้งอยู่ใต้กุฏิมาก 

ก็อยากได้น้ำาผึ้งไปกิน แต่พระภิกษุไม่ยอมแบ่งให้ โยมก็จะปล้นเอาน้ำาผึ้งและทำาร้าย 

พระภิกษุจนมรณภาพ เหตุฉะนี้แล พระพุทธองค์จึงตรัสห้ามไม่ให้เก็บสะสมน้ำาผึ้ง 

หรือสัตตาหกาลิกทั้งหลายไว้มาก และไม่ให้เก็บไว้เกิน ๗ วัน สามารถสรุปได้ดังนี้
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สำาหรับ น้ําอ้อย น้ําตาล และน้ําตาลก้อน ถ้าพระภิกษุไปบิณฑบาตแล้วมี 

ญาติโยมนำาน้ำาอ้อย น้ำาตาล หรือน้ำาตาลก้อนที่ห่อในถุงพลาสติกหรือห่อในกระดาษ 

อย่างดีแล้วมาใส่บาตร เมื่อพระภิกษุนำามาเปิดดูเห็นว่าเป็นน้ำาอ้อย น้ำาตาล หรือ 

น้ำาตาลก้อน ก็สามารถเก็บไว้ฉันในตอนบ่ายได้ และยังเก็บไว้ได้อีก ๗ วัน แต่ถ้าน้ำาอ้อย 

น้ำาตาล หรือน้ำาตาลก้อนที่ญาติโยมนำามาใส่บาตรนั้น ไม่ได้ห่อในถุงพลาสติกหรือห่อ 

ในกระดาษ ก็ไม่สามารถเก็บไว้ฉันในตอนบ่ายได้ เนื่องจากว่าน้ำาอ้อย น้ำาตาล หรือ 

น้ำาตาลก้อนนั้นได้เปื้อนโดนอาหารในบาตรไปแล้ว ถือว่าเป็นอาหารที่จะฉันได้ก่อนเที่ยง

เท่านั้น สรุปได้ดังนี้

วิธีการใส่บาตร เวลาพระภิกษุนำามาฉัน อายุของน้ำาอ้อย น้ำาตาล
น้ำาตาลก้อน

ใส่ถุง/ห่อกระดาษ เช้า-เที่ยงวัน ก่อนเที่ยงวัน

ใส่ถุง/ห่อกระดาษ ตอนบ่าย ๗ วัน

ไม่ใส่ถุง/ไม่ห่อกระดาษ ต้องฉันก่อนเที่ยงวัน ก่อนเที่ยงวัน (เพราะเปื้อน
โดนอาหารอื่นในบาตรไปแล้ว)

เวลาที่พระภิกษุรับประเคน เวลาที่พระภิกษุนำามาฉัน อายุของน้ำาผึ้ง

ตอนเช้า เช้า-เที่ยงวัน ก่อนเที่ยงวัน

ตอนเช้า ตอนบ่าย ๗ วัน

ตอนบ่าย เวลาใดก็ได้ ๗ วัน

๔. ยาวชีวิก หมายถึง ยาทุกชนิดที่ปรุงเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าหากยา

นั้นไม่ได้ผสมกับน้ำาผึ้ง น้ำาอ้อย น้ำาตาล ฯลฯ ที่เป็นสัตตาหกาลิก พระภิกษุสามารถ 

รับประเคนและเก็บไว้ฉันได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า ตอนเที่ยง ตอนบ่าย ตอนเย็น  

หรือตอนกลางคืน สามารถฉันได้ทุกเวลา ยาวชีวิก หรือยารักษาโรคทั่วไปนี้ ทั้งที่เป็น 
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ยาผง ยาเม็ด และยาน้ำา เราได้มาจากต้นไม้ บางต้นใช้ใบเป็นยา บางต้นใช้เปลือกเป็น 
ยา บางต้นใช้แก่นเป็นยา บางต้นใช้รากเป็นยา รวมทั้งใบ เครือ และรากของเถาวัลย์ 
ทุกชนิดก็จัดเป็นยา ส่วนผลไม้ที่จัดเป็นยา ได้แก่ มะขามป้อม ลูกโค้ก สมอไทย สมอจีน 
สมอดิน สมอดีงู สมอพิเภก ขิง ข่า กระเทียม กระชาย กานพลู ดีปลี พริกไทย ตะไคร้ 
โสม ว่านไพล ลูกฝ้าย ดอกฝ้าย ใบฝ้าย หรือรากบัวหลวงที่เรานำาดอกมาบูชาแล้ว  
อนุโลมให้จัดเป็นยาได้หมด รวมทั้งวัตถุที่เป็นแร่ธาตุต่างๆ เช่น หิน แร่ทองคำา ตะกั่ว  
ดีบุก แร่เหล็กต่างๆ หรือกระดูกสัตว์บางชนิดก็จัดเป็นยาได้ เช่น กระดูกหมาดำา  
กระดูกไก่ดำา กระดูกกา กระดูกชะนี กระดูกหัวงูจงอาง กระดูกหัวงูเห่า กระดูกอีแร้ง 
เปลือกหอยที่ตายแล้วทุกชนิดนำามาฝนจัดเป็นยาได้หมด เหตุฉะนั้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ 
ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ผลไม้ ดอกไม้ หรือกระดูกสัตว์บางชนิดก็ดี ถือว่าเป็นยาหมด ฉันได้
ตลอดทั้งวันทั้งคืน แต่ถ้าญาติโยมนำายาวชีวิกมาถวายและพระภิกษุรับประเคนแล้ว  
หากมีญาติโยมหรือสามเณรมาจับก็ต้องประเคนใหม่อีก ถ้าไม่มีใครมาจับ พระภิกษุก็
สามารถเก็บยาวชีวิกนั้นไว้ฉันได้ตลอด

ส่วน กาลิกระคนกัน คือ การนำากาลิกทั้ง ๔ อย่างไปผสมระคนกัน อายุของ 
กาลิกก็จะอนุโลมไปตามกาลิกที่ต่ำากว่า เช่น ถ้าพระภิกษุนำายาวชีวิกทุกชนิด เช่น  
กระเทียม ขิง ข่า ตะไคร้ พริก เกลือ ชะเอม ฯลฯ มาฉันระคนกับยาวกาลิก หรือ 
อาหารต่างๆ กาลิกนั้นก็จะมีอายุต่ำา คืออนุโลมให้เก็บไว้ฉันได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวัน 
(ก่อนเพล) เท่านั้น ยาวชีวิกก็จะหมดอายุ

ถ้าพระภิกษุนำายาวชีวิก มาผสมกับยามกาลิก หรือน้ำาปานะ กาลิกนั้นก็จะมี 
อายุต่ำา (ตามอายุของน้ำาปานะ) คือพระภิกษุสามารถเก็บไว้ฉันได้ตั้งแต่หลังเที่ยงวัน 
ไปจนถึงเที่ยงคืนก็หมดอายุ

แต่ถ้านำายาวชีวิก มาคลุกปนกับสัตตาหกาลิก หรือจำาพวกน้ำาผึ้ง น้ำาอ้อย หรือ
น้ำาตาล เช่น นำาน้ำาผึ้งมาดองสมอหรือมะขามป้อม เมื่อพระภิกษุนำามาฉัน ยานั้นก็จะ
อนุโลมตามอายุต่ำา คือมีอายุเก็บไว้ได้แค่ ๗ วันเท่านั้น เหตุฉะนั้น จึงเรียกว่า กาลิก 
ระคนกัน
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กาลิกทั้ง ๔ อย่าง สรุปเป็นตารางได้ดังนี้

ประเภทของกาลิก ความหมาย ตัวอย่าง
อายุของกาลิก 

(สำาหรับพระภิกษุ)

๑. ยาวกาลิก หมายถึง อาหารทุกชนิดที่พระภิกษุสามารถฉันได้ 
เรียกว่าโภชนะทั้ง ๕ อย่าง

เช่น ข้าว ข้าวต้ม ก๋วยเตี๋ยว เนื้อสัตว์ ขนม ผลไม้ รากไม้ 
เผือก มัน ถั่ว งา เครื่องปรุงรส ซีอิ๊ว น้ำาปลา น้ำาผลไม้ที่คั้น
มาจากผลไม้ต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่าผลส้มเขียวหวาน ฯลฯ

เช้า-เที่ยงวัน

๒. ยามกาลิก 
(น้ำาปานะ หรือ น้ำาอัฏฐบาน)

หมายถึง น้ำาผลไม้ต่างๆ ที่คั้นจาก
ผลไม้ที่มีขนาดเล็กกว่าผลส้มเขียวหวาน และเป็นผลไม้ที่มีเมล็ด

เช่น ลูกหว้า ส้มเขียวหวาน ส้มเช้ง กล้วยชนิดที่มีเมล็ด 
มะนาว องุ่น มะปราง ลิ้นจี่ ลำาไย ฯลฯ (ยกเว้นผลมะปรางสุก)

หลังเที่ยงวัน-เที่ยงคืน

๓. สัตตาหกาลิก หมายถึง สิ่งที่จะถวายให้พระภิกษุ
และท่านสามารถเก็บไว้ฉันได้ ๗ วัน

เช่น น้ำาผึ้ง น้ำาอ้อย น้ำาตาล เนยใส เนยแข็ง 
ช็อกโกแลตที่ไม่ผสมนม ฯลฯ

๗ วัน

๔. ยาวชีวิก หมายถึง ยาทุกชนิดที่ปรุงเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ เช่น กระเทียม ขิง ข่า ตะไคร้ พริก เกลือ ชะเอม มะขามป้อม 
ลูกโค้ก สมอไทย สมอจีน สมอดิน สมอดีงู สมอพิเภก กระชาย 
กานพลู ดีปลี พริกไทย โสม ว่านไพล ลูกฝ้าย ดอกฝ้าย ใบฝ้าย 
รากบัว หิน แร่ทองคำา ตะกั่ว ดีบุก แร่เหล็ก กระดูกสัตว์
บางชนิด เช่น กระดูกหมาดำา กระดูกไก่ดำา กระดูกกา 
กระดูกชะนี กระดูกหัวงูจงอาง กระดูกหัวงูเห่า กระดูกอีแร้ง 
เปลือกหอยที่ตายแล้วทุกชนิด ฯลฯ

ตลอดชีวิต
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ประเภทของกาลิก ความหมาย ตัวอย่าง
อายุของกาลิก 

(สำาหรับพระภิกษุ)

๑. ยาวกาลิก หมายถึง อาหารทุกชนิดที่พระภิกษุสามารถฉันได้ 
เรียกว่าโภชนะทั้ง ๕ อย่าง

เช่น ข้าว ข้าวต้ม ก๋วยเตี๋ยว เนื้อสัตว์ ขนม ผลไม้ รากไม้ 
เผือก มัน ถั่ว งา เครื่องปรุงรส ซีอิ๊ว น้ำาปลา น้ำาผลไม้ที่คั้น
มาจากผลไม้ต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่าผลส้มเขียวหวาน ฯลฯ

เช้า-เที่ยงวัน

๒. ยามกาลิก 
(น้ำาปานะ หรือ น้ำาอัฏฐบาน)

หมายถึง น้ำาผลไม้ต่างๆ ที่คั้นจาก
ผลไม้ที่มีขนาดเล็กกว่าผลส้มเขียวหวาน และเป็นผลไม้ที่มีเมล็ด

เช่น ลูกหว้า ส้มเขียวหวาน ส้มเช้ง กล้วยชนิดที่มีเมล็ด 
มะนาว องุ่น มะปราง ลิ้นจี่ ลำาไย ฯลฯ (ยกเว้นผลมะปรางสุก)

หลังเที่ยงวัน-เที่ยงคืน

๓. สัตตาหกาลิก หมายถึง สิ่งที่จะถวายให้พระภิกษุ
และท่านสามารถเก็บไว้ฉันได้ ๗ วัน

เช่น น้ำาผึ้ง น้ำาอ้อย น้ำาตาล เนยใส เนยแข็ง 
ช็อกโกแลตที่ไม่ผสมนม ฯลฯ

๗ วัน

๔. ยาวชีวิก หมายถึง ยาทุกชนิดที่ปรุงเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ เช่น กระเทียม ขิง ข่า ตะไคร้ พริก เกลือ ชะเอม มะขามป้อม 
ลูกโค้ก สมอไทย สมอจีน สมอดิน สมอดีงู สมอพิเภก กระชาย 
กานพลู ดีปลี พริกไทย โสม ว่านไพล ลูกฝ้าย ดอกฝ้าย ใบฝ้าย 
รากบัว หิน แร่ทองคำา ตะกั่ว ดีบุก แร่เหล็ก กระดูกสัตว์
บางชนิด เช่น กระดูกหมาดำา กระดูกไก่ดำา กระดูกกา 
กระดูกชะนี กระดูกหัวงูจงอาง กระดูกหัวงูเห่า กระดูกอีแร้ง 
เปลือกหอยที่ตายแล้วทุกชนิด ฯลฯ

ตลอดชีวิต
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ประเภทของกาลิก
ที่นำามาระคนกัน ตัวอย่าง

อายุของกาลิก 
(สำาหรับพระภิกษุ)

 ๑. ยาวชีวิก + ยาวกาลิก ขิง + ข้าวต้ม เช้า-เที่ยงวัน 
(เท่ากับอายุต่ำาของยาวกาลิก)

 ๒. ยาวชีวิก + ยามกาลิก เกลือ + น้ำามะนาว หลังเที่ยงวัน-เที่ยงคืน 
(เท่ากับอายุต่ำาของยามกาลิก)

 ๓. ยาวชีวิก + สัตตาหกาลิก สมอ + น้ำาผึ้ง ๗ วัน 
(เท่ากับอายุต่ำาของสัตตาหกาลิก)

 ๔. สัตตาหกาลิก + ยาวกาลิก น้ำาอ้อย + ข้าว เช้า-เที่ยงวัน 
(เท่ากับอายุต่ำาของยาวกาลิก)

 ๕. สัตตาหกาลิก + ยามกาลิก น้ำาผึ้ง + น้ำามะนาว หลังเที่ยงวัน-เที่ยงคืน 
(เท่ากับอายุต่ำาของยามกาลิก)

 ๖. ยามกาลิก + ยาวกาลิก กล้วยน้ำาว้าสุก + ข้าว เช้า-เที่ยงวัน 
(เท่ากับอายุต่ำาของยาวกาลิก)

กาลิกระคนกัน สรุปเป็นตารางได้ดังนี้
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บัดนี้ จะกล่าวถึงเรื่อง การถวายอาหาร การที่ญาติโยมนำาอาหารต่างๆ มาถวาย

พระภิกษุมาก ก็ไม่ควรประเคนทั้งหมด ควรแบ่งไปเก็บไว้ที่โรงครัวบ้าง หรือจะนำามาให้

พระภิกษุเห็น แล้วกล่าวคำาถวายท่านก่อน (ไม่ได้ประเคน) หลังจากรับพรจากพระภิกษุ

แล้วค่อยนำาไปเก็บที่โรงครัว เพื่อให้แม่ครัวทยอยแบ่งออกมาถวายพระภิกษุฉันในวัน 

ต่อๆ ไปก็ได้ เพราะถ้าหากพระภิกษุรับประเคนทั้งหมด ก็ไม่สามารถเก็บไว้ฉันได้ ถือว่า

เป็นยาวกาลิก มีอายุแค่เช้าถึงเที่ยงวันเท่านั้น เหตุฉะนั้น ทางวัดจึงได้สร้างโรงครัวไว้  

เพื่อเก็บอาหารที่ยังไม่ได้ประเคนให้พระภิกษุ

สำาหรับญาติโยมที่นำาข้าวสารมาถวาย ถ้าหากว่ามีข้าวสารอยู่ในรถร้อยกระสอบ 

และเจ้าศรัทธาอยากถวายทั้งหมด ก็นิมนต์พระภิกษุมาจับรถเพื่อรับประเคนข้าวสาร

ทั้งหมดนั้น พระภิกษุก็จะไม่สามารถฉันได้เลยแม้แต่กระสอบเดียว เพราะข้าวสารจัดว่า

เป็นยาวกาลิก สามารถเก็บไว้ได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวันเท่านั้น และข้าวสารทั้งหมดก็ไม่

สามารถนำาไปถวายพระภิกษุวัดอื่นให้ฉันได้ด้วยเพราะเหตุผลเดียวกัน แต่ถ้าหากว่า 

พระภิกษุไม่ได้รับประเคน ญาติโยมกล่าวคำาถวายเฉยๆ แล้วนำาไปเก็บไว้ในโรงครัว 

ทั้งร้อยกระสอบ เพื่อให้แม่ครัวทยอยนำามาหุง มานึ่ง ถวายพระทุกวันๆ จนหมดก็ได้  

เพราะพระภิกษุไม่ได้จับ ไม่ได้รับประเคน และศรัทธาญาติโยมก็จะได้บุญได้กุศลอย่าง 

เต็มเปี่ยมเช่นกัน

ผลไม้ทุกชนิดก็เช่นกัน ถ้าญาติโยมนำามาถวายมากก็ควรจะแบ่งถวายพอสมควร

ก่อน แล้วเก็บส่วนที่เหลือไว้ในโรงครัวก่อน เพื่อให้แม่ครัวทยอยนำาออกถวายพระภิกษุ 

ในวันต่อๆ ไป แต่ถ้าหากว่าเจ้าภาพไม่ยอม จะขอถวายทั้งหมด ก็ต้องสัญญาก่อนว่า 

ผลไม้ที่เหลือนี่ต้องยกให้ศรัทธาญาติโยมกิน หรือจะนำาไปบริจาคทานให้คนยากจนก็ได้  

ถ้าญาติโยมอยากถวายอย่างนั้นก็ได้ แต่พระภิกษุจะฉันได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้น นอกนั้น

ก็ต้องจำาแนกแจกทานไป เพราะถ้าพระภิกษุรับประเคนในตอนเช้าแล้ว พระพุทธองค์ 

ท่านห้ามไม่ให้เก็บอาหารนั้นไว้ตอนบ่าย แต่ญาติโยมบางคนที่ไม่เข้าใจก็จะขัดข้องตรงนี้

แหละ ว่าเขาอยากนำามาทำาบุญแล้วทำาไมพระภิกษุท่านไม่รับประเคน เพราะญาติโยม 
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ไม่เข้าใจว่าถ้าพระภิกษุรับประเคนแล้ว ถ้าหากเลยเที่ยงวันไปก็จะไม่สามารถฉันได้เลย 

เพราะผลไม้จัดว่าเป็นยาวกาลิก สามารถเก็บไว้ได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวันเท่านั้น

ถ้าคณะศรัทธาผู้บริจาคทานได้ปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้ ก็จะได้บุญได้กุศลมาก 

เพราะพระภิกษุได้ฉันอาหารหรือผลไม้นั้นทั้งหมด และถูกต้องตามหลักคำาสอนของ 

พระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ แต่ถ้าหากพระภิกษุรับประเคนอาหารหรือผลไม้แล้วนำาไปเก็บไว้

ข้ามคืนและนำามาฉันใหม่ พระพุทธองค์ทรงห้าม จะปรับให้ศีลขาดทุกคำากลืน เช่น ถ้า

พระภิกษุฉันถึง ๒๐ คำา ศีลก็จะขาด ๒๐ ข้อ ดังนั้น พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติห้าม 

ไม่ให้พระภิกษุสะสมอาหารหรือผลไม้ไว้ที่กุฏิของตนเอง เพราะมีเรื่องเกิดขึ้นในสมัย 

ครั้งพุทธกาลเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนม์อยู่ พระภิกษุสะสมอาหารไว้ในกุฏิมาก เมื่อ 

โจรมาเห็นก็ปล้นเอาอาหารและผลไม้ทั้งหลายเหล่านั้น ถ้าพระภิกษุไม่ยอมให้ โจรก็จะ

ทำาร้ายพระให้มรณภาพไป จึงมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นเหตุ

บัดนี้ ถ้ามีญาติโยมนำาอาหารหรือผักผลไม้มา และมาพักอยู่กับพระภิกษุที่กุฏิ  

แต่ยังไม่ได้ประเคนก็ไม่เป็นไร เมื่อถึงวันใหม่ญาติโยมจึงนำามาประเคน พระภิกษุก็ไม่ 

ผิดศีล สาเหตุที่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้พระภิกษุเก็บอาหารหรือผลไม้ไว้ที่กุฏิ  

เพราะจะทำาให้จิตใจมีความกังวลเวลานั่งสมาธิ กลัวว่าจะมีหนู แมว สุนัขมากิน หรือ 

โจรจะมาขโมยอาหารหรือผลไม้ที่สะสมไว้ จิตใจก็จะไม่สงบเพราะเป็นห่วงอาหาร คิดถึง

แต่อาหารที่สะสมไว้ เพราะเหตุนั้นแล พระพุทธองค์จึงทรงห้ามไม่ให้พระภิกษุสะสม 

อาหารไว้มาก จะทำาให้เกิดกิเลส คือเป็นผู้มักมากนั่นเอง

สำาหรับเหตุผลที่ให้ศรัทธาญาติโยมประเคนสิ่งของทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่าง 

ที่นำามาทำาบุญกับพระภิกษุ ทั้งยาวกาลิก ยามกาลิก สัตตาหกาลิก หรือยาวชีวิกก็ดี  

ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำาปานะ น้ำาผึ้ง น้ำาอ้อย น้ำาตาล เนยแข็ง หรือยารักษาโรคทุกชนิด 

ก็ดี ทำาไมจึงให้ประเคน ก็เพราะมีเหตุเบื้องต้นนั่นเอง
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สมมุติว่าพระภิกษุที่อยู่ในสำานักสงฆ์หรืออยู่ในวัดทั้งหลายที่สร้างศาลาไว้ แล้วมี

ชาวไร่ ชาวสวน หรือคนที่ทำางานอยู่รอบๆ วัด นำาปิ่นโตที่มีอาหารมาวางไว้ที่ศาลาโรงฉัน 

ในขณะที่พระภิกษุออกไปบิณฑบาตหมด โยมที่นำาปิ่นโตมาวางไว้ก็คิดว่าเป็นที่ปลอดภัย

แล้ว จึงนำามาวางไว้ แล้วก็ไปทำาไร่ทำาสวนกันหมด บังเอิญพระภิกษุที่ออกไปบิณฑบาต

กลับมาที่ศาลาโรงฉัน เห็นปิ่นโตตั้งอยู่ก็เลยให้สามเณรนำาปิ่นโตไปเปิดและฉันอาหาร 

จนหมด เมื่อชาวไร่ชาวสวนกลับมาที่วัดเพื่อจะรับประทานอาหารในปิ่นโตของตนเอง  

แต่พระภิกษุได้นำาอาหารในปิ่นโตไปฉันจนหมดแล้ว ญาติโยมก็ไม่ได้รับประทานอาหาร 

ที่เตรียมไว้ จึงไปฟ้องพระพุทธองค์ว่าเขาไม่ได้มอบปิ่นโตอาหารให้ ไม่ได้ประเคนให้ ถ้า

พระภิกษุนำาอาหารของเขาไปฉัน พระภิกษุก็ผิดศีล เพราะเขาตั้งไว้เฉยๆ เจ้าของเขา 

ไม่ได้ประเคนให้ ถือว่าเป็นของไม่บริสุทธิ์ เรียกว่าผิดศีลโดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะเขา 

สามารถกล่าวหาว่าพระภิกษุขโมยอาหารของเขาไปฉันหมดได้ ดังนั้นจึงมีเรื่องอย่างนี้ 

เกิดขึ้น

เหตุฉะนั้น พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติเรื่องอย่างนี้ไว้ว่า สิ่งของทุกอย่างที่จะ 

นำามาถวายแด่พระภิกษุจึงต้องให้ประเคน ถ้าเจ้าของยังไม่ได้ประเคนให้ หากเป็นอาหาร

ก็ฉันไม่ได้ หากเป็นสิ่งของก็ไม่ให้ใช้ เพราะโยมไม่ได้ออกวาจามอบให้ ไม่ได้กล่าวคำา 

ถวาย แต่ถ้าเป็นของที่ญาติโยมประเคนให้ มอบให้ ก็มีสิทธิ์เต็มที่ อาหารก็ฉันได้ ของก็

ใช้ได้ ญาติโยมจะมาฟ้องว่าพระภิกษุเป็นขโมยไม่ได้ เพราะญาติโยมได้ประเคนให้แล้ว 

มอบให้แล้วเป็นเครื่องยืนยัน พระภิกษุก็สามารถนำาไปใช้ได้เต็มที่ นำาไปฉันได้เต็มที่  

มีสิทธิ์เต็มที่เลย ทีนี้ ถ้าหากญาติโยมไม่ได้ประเคนให้ ไม่ได้มอบให้ ก็สามารถฟ้องว่า 

พระภิกษุเป็นขโมยได้ จะต้องให้พระภิกษุสึกเพราะขโมยของของเขา

เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำาคัญที่สุดสำาหรับพระภิกษุ เพราะถ้าไม่ละเอียดถี่ถ้วนในการ

รักษาพระวินัย ก็จะทำาให้ผิดศีลได้โดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น เวลาพระภิกษุไปบ้านญาติโยมที่

รู้จักคุ้นเคยกัน ก็จะเข้าไปใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้ขออนุญาต ญาติโยมก็กล่าวหาพระภิกษุ 

ได้ว่าไปขโมยใช้โทรศัพท์ของเขา ครั้งหนึ่งก็เป็นเงิน ๓ บาท ๕ บาท เขาก็สามารถฟ้อง

ให้พระภิกษุสึกได้ ตรงนี้เป็นเรื่องสำาคัญที่พระภิกษุต้องระวังว่าต้องได้รับอนุญาตจาก 
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เจ้าของบ้านก่อน ถ้าเจ้าของบอกว่าท่านอยากโทรศัพท์ไปหาลูกศิษย์ลูกหาก็นิมนต์ได้  

อย่างนั้นก็ไปโทรได้เลย ถ้าเป็นโทรศัพท์สาธารณะที่ใช้การ์ดโฟนก็ไปใช้โทรได้ ไม่เป็นไร 

เพราะมีสิทธิ์ที่จะโทร แต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ที่อยู่ในบ้านของญาติโยม หากเราไปใช้ของเขา

โดยที่เขาไม่อนุญาต ก็ผิดศีลอยู่ดี นอกจากนี้ สิ่งของทุกอย่างที่อยู่ในบ้านของญาติโยม 

เช่น บนโต๊ะหมู่บูชา มีเหรียญหลวงปู่ต่างๆ รูปเหมือน พระพุทธรูป ฯลฯ ห้ามจับเป็น 

เด็ดขาดถ้าเจ้าของไม่ได้อนุญาต ถ้าหากพระภิกษุไม่รอบคอบ ไปหยิบเหรียญมาดู ไป 

ยกรูปเหมือนหลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่ออกจากฐานมาดูโดยไม่ได้ขออนุญาต หากไปจับของ 

ของเขาเคลื่อนที่ เจ้าของเขาฟ้องได้ทันที โยมก็ฟ้องได้ว่าพระภิกษุไปขโมยของของเขา  

ก็ต้องให้สึกอย่างเดียว พระพุทธองค์จึงตรัสห้ามไว้ไม่อนุญาตให้พระภิกษุทำาอย่างนั้น  

เหตุฉะนั้น พระภิกษุทุกรูปจึงควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเรื่องอย่างนี้

เวลาที่พระภิกษุเข้าไปในบ้านของโยม สถานที่ทำางาน ศาลากลางจังหวัด ที่ว่า 

การอำาเภอ หรือที่บ้านพักของข้าราชการก็ดี ถ้าเจ้าของสถานที่นั้นเขานิมนต์ให้สรงน้ำา 

ก่อนกลับวัด และบอกไว้ว่ามีสบู่ มีผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ให้ใช้ได้ ก็สามารถสรงน้ำาได้ เพราะ

ญาติโยมได้อนุญาตแล้ว แต่ถ้าโยมไม่อนุญาต แล้วพระภิกษุจะไปสรงน้ำาเฉยๆ ไม่ได้  

เขาจะกล่าวหาได้ว่าไปขโมยน้ำา เพราะสรงน้ำาครั้งหนึ่งใช้น้ำาหลายลิตร

ถ้าพระภิกษุเข้าไปในร้านขายสิ่งของต่างๆ เช่น ร้านขายผ้าเหลือง เครื่องสังฆภัณฑ์ 

ฯลฯ เมื่อเข้าไปแล้ว ถ้าจะให้ถูกต้องควรให้เจ้าของร้านเป็นผู้ถามก่อนว่าต้องการสิ่งของ

อะไร หรือเครื่องสังฆภัณฑ์อะไรบ้าง ชนิดไหน แบบไหน ขอนิมนต์ให้จับเลือกดูก่อนได้ 

อย่างนี้พระภิกษุจึงจะจับสิ่งของมาดูได้ ไม่เป็นไร เพราะเจ้าของร้านเขาได้อนุญาตแล้ว 

แต่ถ้าพระภิกษุเข้าไปในร้านแล้วหยิบสิ่งของต่างๆ ออกมาดู โดยที่เจ้าของร้านยังไม่ได้

อนุญาต ไม่ได้ถามก่อน เขาก็สามารถฟ้องพระภิกษุได้ ดังนี้แหละ ความละเอียดของ 

ทางปฏิบัติในพระพุทธศาสนา พระภิกษุทั้งหลายต้องพากันสำารวมระวังตนเองให้ดี  

พระพุทธองค์จึงทรงให้พระภิกษุรอบคอบ ต้องระวังตัวตลอดเวลา เพราะเกรงว่าจะผิด 

พระวินัยซึ่งเป็นกฎหมายของพระภิกษุโดยตรง
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บัดนี้ จะกล่าวถึง เรื่องพระภิกษุที่อาพาธ ซึ่งเป็นเรื่องที่ญาติโยมควรจะเข้าใจ 

เมื่อพระภิกษุเกิดอาพาธ มีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ญาติโยม

นำาข้าวเหนียว หรือข้าวสุกมาปั้น ย่างไฟ เรียกว่า ข้าวจี่ แล้วนำามาแช่น้ำาเพื่อเอาน้ำา 

นั้นมาฉันเป็นยา อย่างนี้ท่านทรงอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้ฉันหลังเที่ยงวันได้

นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตอีกอย่าง คือ กระดูกหมูที่ร่อนเอา

เนื้อออกหมดเหลือแต่กระดูก นำามาต้มเอาไขมันที่ออกมาจากกระดูก แล้วผสมเภสัช  

คือผสมยาต่างๆ เหมือนยาจีน อย่างนี้พระพุทธองค์ท่านทรงอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ  

เฉพาะพระภิกษุที่อาพาธให้ฉันหลังเที่ยงวันได้

นอกนั้น พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ฉันอาหารหลังเที่ยงวันไป แม้แต่ข้าวต้ม 

พระพุทธองค์ท่านก็ห้ามไม่ให้ฉัน ถ้าพระภิกษุที่อาพาธฉันอาหารทุกมื้อ ทั้งตอนเช้า  

กลางวัน และตอนเย็น เพื่อจะได้ฉันยาหลังอาหาร พระภิกษุก็ผิดศีล ถือว่าศีลขาด  

ต้องอาบัติ เพราะพระพุทธองค์ตรัสห้ามไว้ว่า ถ้าพระภิกษุฉันอาหารตั้งแต่หลังเที่ยง 

เป็นต้นไป จะปรับศีลขาดทุกคำากลืน เป็นบาป

ดังนั้น พระภิกษุที่อาพาธก็ให้ฉันอาหารตอนเช้าครั้งหนึ่ง และฉันอาหารตอน  

๑๑ โมงครึ่งอีกครั้งหนึ่ง ต่อนั้นไปพอตอนเย็นก็ให้ฉันน้ำาจากข้าวจี่ หรือน้ำาซุปที่ต้มจาก

กระดูกหมูผสมยา หรือฉันสัตตาหกาลิก เช่น น้ำาผึ้ง น้ำาอ้อย น้ำาตาล ช็อกโกแลต 

ไม่ผสมนม หรือฉันเนยแข็ง เนยใส เพื่อให้มีพลังงาน ให้มีกำาลัง ก็น่าจะอยู่ได้ เพราะได้

ฉันอาหารไปก่อนเที่ยงถึง ๒ มื้อแล้ว แต่ถ้าพระภิกษุที่อาพาธฉันอาหารตอนบ่ายก็ 

ผิดศีลตลอด เช่น ถ้าพระภิกษุเกิดป่วยเป็นเวลา ๑ เดือน ก็ไม่รู้ว่าศีลจะขาดไปกี่ข้อ ถ้า

วันนี้ฉัน ๑๐ คำา ศีลก็ขาดหมด ๑๐ ข้อ ถ้าวันหลังฉัน ๒๐ คำา ศีลก็ขาดหมด ๒๐ ข้อ 

เป็นบาป ผิดศีล และยังต้องอาบัติอีกด้วย พระพุทธองค์จึงไม่ให้ประมาทในเรื่อง 

เล็กๆ น้อยๆ 
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พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระวินัยของพระภิกษุอย่างชัดเจน และได้ทรงบัญญัติ

ไว้ว่านอกจากศีล ๒๒๗ ข้อแล้ว ยังมีปกิณกะเพิ่มอีกที่จะต้องอาบัติ ผิดศีล เช่น เรื่อง 

การเข้าห้องน้ำาของพระภิกษุ ว่า ถ้าพระภิกษุเข้าไปใช้ห้องน้ำาที่วัดหรือที่อื่นก็ตาม ต้อง

ระมัดระวังเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. หากห้องน้ำาสกปรกมีใยแมงมุมแล้วไม่ปัดกวาด ไม่รักษาความสะอาด

๒. เข้าไปทำาธุระเสร็จแล้วไม่ทำาความสะอาด

๓. กระดาษชำาระในห้องน้ำาหมดแล้วไม่หามาไว้

๔. น้ำาในห้องน้ำาหมดแล้วไม่ตักมาเติมไว้

๕. เวลาถ่ายอุจจาระ ห้ามไม่ให้เบ่งแรงเกินไป (เพราะจะทำาให้ทวารชอกช้ำา  

 หรือเป็นริดสีดวงได้)

๖. เวลาถ่ายอุจจาระ ห้ามไม่ให้ถ่ายเสียงดังเกินไป

๗. เวลาถ่ายอุจจาระ ห้ามไม่ให้จิ้มฟันไปด้วย

๘. ห้ามยืนถ่ายปัสสาวะ ยกเว้นพระภิกษุที่อาพาธ

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ต้องอาบัติหมด อย่างนี้เรียกว่า ปกิณกะ นอกจากศีล ๒๒๗ 

ข้อ แต่ถ้าพระภิกษุอาพาธก็ทรงอนุโลมไว้ ไม่ให้ต้องอาบัติ

นอกจากนี้ เรื่องไม้จิ้มฟันอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นไม้จิ้มฟันตามร้านทั่วไป มักจะ

เคลือบน้ำาตาลหรือมินท์ไว้ที่ปลายไม้ ดังนั้น ก็จะต้องประเคนก่อน แต่ไม้จิ้มฟันที่พระ 

ภิกษุเหลาเองนั้น ไม่ต้องประเคน

บัดนี้ เรื่องน้ำาดื่ม เหตุที่พระภิกษุต้องกรองน้ำาดื่มก่อน เพราะพระพุทธองค์ 

อยากให้พระภิกษุได้ดื่มน้ำาที่สะอาด จะได้ไม่เกิดโรคภัย แล้วยังป้องกันลูกน้ำา และพวก

สัตว์เล็กๆ น้อยๆ มาติด จึงต้องกรองน้ำาให้สะอาดก่อนแล้วจึงจะนำามาดื่ม เพราะถ้า 

ไม่กรองก่อนพระภิกษุอาจจะกลืนสัตว์เล็กๆ น้อยๆ ที่ปนมากับน้ำาดื่มได้ ดังนั้น ถ้าพระ

ภิกษุที่ออกธุดงค์แล้วไปพบแม่น้ำาที่มีน้ำาใสๆ หรือพบบ่อน้ำา ให้ใช้ภาชนะตักขึ้นมาแล้ว 
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กรองใส่กระติกน้ำาไว้ ถ้าพระภิกษุจะเดินทางหรือจะออกธุดงค์ก็ให้เตรียมน้ำาต้มใส่ 

กระติกน้ำาไปด้วย ดังนั้น พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุที่ออกธุดงค์นำา 

ผ้ากรองน้ำาหรือผ้าเช็ดหน้าติดตัวไปเพื่อใช้กรองน้ำาได้

แต่ในปัจจุบัน น้ำาดื่มทุกชนิด ทั้งน้ำาที่ต้มแล้ว น้ำาแร่ และน้ำาที่กลั่นจากโรงงาน  

เมื่อญาติโยมนำามาถวายจะต้องประเคนก่อน เพราะน้ำาดื่มจากโรงงานจะต้องผ่าน 

กระบวนการทางเคมีเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ และจะต้องผ่านเครื่องจักร ผ่านความร้อน  

ดังนั้น น้ำาดื่มที่เป็นขวดแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นก็จะต้องนำามาประเคนก่อน เพราะน้ำาได้ 

เปลี่ยนสภาพไปแล้ว (จากน้ำาที่ไม่เย็นไปเป็นน้ำาเย็น) แต่น้ำาจากบ่อน้ำาที่กรองใส่กระติก 

มาแล้วไม่ต้องประเคน หรือน้ำาฝนที่เก็บกักใส่ภาชนะไว้ก็ไม่ต้องประเคน สามารถกรอง 

ไปดื่มด้วยตนเองได้

สรุปได้ว่า สิ่งที่ไม่ต้องประเคนมี ๒ อย่าง คือ ๑) ไม้จิ้มฟันที่พระภิกษุนำามา

เหลาเอง ๒) น้ำาดื่มบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ผสมอะไร เช่น น้ำาฝน น้ำาที่ตักจากบ่อ น้ำาจากลำาธาร 

และน้ำาจากห้วยหนองคลองบึง (แต่ต้องกรองเสียก่อน) เป็นต้น นอกจากนี้ ต้องประเคน

หมดทุกสิ่งทุกอย่าง แม้ว่าเป็นสิ่งของที่ฉันไม่ได้ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นผ้า เครื่องนุ่งห่ม ธูป

เทียน ดอกไม้ ฯลฯ ทุกอย่างจะต้องประเคนหมด คือญาติโยมต้องอนุญาต ต้องถวาย 

ให้ มอบให้ ถ้าญาติโยมไม่ได้อนุญาต ไม่ได้ถวายให้ ไม่ได้มอบให้ ห้ามไม่ให้นำาไปใช้ 

อย่างเด็ดขาด ดังนั้น พระภิกษุจะต้องศึกษาพระวินัยจริงๆ ต้องรอบคอบ ไม่เช่นนั้นก็จะ

ทำาให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายที่สุด

ส่วนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ก็ควรจะศึกษาให้รู้จักกาลเทศะในการปฏิบัติต่อ

พระภิกษุให้ถูกต้อง เรียกว่า กาลัญญุตา คือรู้จักกาลสมัยในการประเคนสิ่งของต่างๆ 

ในการทำาบุญทำากุศล เมื่ออุบาสกอุบาสิการู้จักวิธีการปฏิบัติต่อพระภิกษุอย่างถูกต้อง 

ตามกาลเทศะแล้ว ก็จะได้บุญจริงๆ การทำาบุญที่ถูกต้อง ไม่ให้ผิดพลาดในการทำาความดี

ของตน ไม่ให้เกิดความด่างพร้อยเสียหาย ทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นการทำาบุญ 
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ที่บริสุทธิ์ เปรียบเสมือนจีวรของพระภิกษุที่ไม่ขาด คือพระภิกษุก็ไม่ต้องผิดศีล ผู้ที่ 

ทำาบุญก็ได้บุญเต็มเปี่ยม ไม่ขาดตกบกพร่อง ถือว่าได้บุญบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่าย

บัดนี้ กล่าวถึงการถวายผักและผลไมท้ี่ญาติโยมควรกล่าวคำา “กัปปิ” (แปลว่า 

ทำาลาย ตัด หรือฟัน) ก่อน จึงจะประเคนให้พระภิกษุ ได้แก่ ผักชนิดต่างๆ ที่ใช้หัว 

ปลูกต่อไปได้ เช่น กระเทียม หอมใหญ่ หอมแดง ขิง ข่า ตะไคร้ แครอท หัวแรดิช  

หัวไชเท้า หัวเผือก หัวมันชนิดต่างๆ เช่น มันแกว มันฝรั่ง มันเทศ ผักมีรากต่างๆ ที่ยัง

ไม่ได้ตัดรากออก ได้แก่ ผักบุ้ง ผักคับทอง ผักกระเฉด ผักแว่น ผักสะระแหน่ ผักกระถิน 

ฝักกระถินลูกแก่ ใบบัวบก ขึ้นฉ่าย ต้นหอม ผักชี ผักชีฝรั่ง ผักกาด ผักกาดหอม  

ผักกาดขาว ผักคะน้า ผักแพว มะเขือชนิดต่างๆ เช่น มะอึก มะเขือพวง มะเขือเปราะ 

มะเขือเทศ ฯลฯ และผลไม้ต่างๆ ที่ยังไม่ได้แกะเมล็ดออก ได้แก่ แตงโม สาลี่ แอปเปิ้ล 

องุ่น ส้มเช้ง ส้มเขียวหวาน ลูกเม่า ลูกหว้า ลูกแพร์ ลูกพีช ลิ้นจี่ ลำาไย ลางสาด  

ลองกอง มังคุด เงาะ น้อยหน่า ทับทิม เสาวรส กระท้อน แก้วมังกร กีวี ละมุด  

มะปราง มะขาม มะขามเทศ มะเฟือง มะไฟ มะยม มะขามป้อม สมอ ฝรั่ง ชมพู่  

เชอรี่ สตรอเบอรี่ ราสเบอรี่ องุ่น ฯลฯ
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ดังนั้น ขั้นตอนที่ญาติโยมควรจะปฏิบัติในการถวายผักผลไม้ต่างๆ ที่จะต้อง 

กล่าวคำา “กัปปิ” ก่อนคือ พระภิกษุจะถามญาติโยมที่จะประเคนผักผลไม้ก่อนว่า  

“กัปปิยัง กะโรหิ” (แปลว่า ทำาลายแล้วหรือยัง) และญาติโยมจะต้องตอบรับคำาที่พระ

ภิกษุถามว่า “กัปปิยะ ภันเต” (แปลว่า ทำาลายแล้วพระเจ้าข้า) พร้อมทั้งใช้มีด  

ช้อนส้อม เล็บมือ สิ่งมีคม หรือของแหลมที่พอจะหาได้ แล้วตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของผัก

หรือผลไม้ต่างๆ ให้ขาดแยกออกจากกัน แต่ในกรณีที่มีผักผลไม้จำานวนมากที่จะต้อง 

กัปปิ ให้นำาภาชนะที่ใส่ผักและผลไม้ต่างๆ นั้นมาวางชิดติดกัน และกล่าวคำาว่า กัปปิ 

ในคราวเดียวก็จะประเคนได้ เช่น เมื่อญาติโยมจะถวายผลไม้ ผักสด ผักลวก ฯลฯ  

ในคราวเดียวกัน ให้ญาติโยมปฏิบัติดังนี้

๑. นำาภาชนะที่ใส่ผักผลไม้ทั้งหมดที่จะต้องกล่าวคำา “กัปปิ” มาวางชิดติดกัน

๒. พระภิกษุที่จะรับประเคนถามญาติโยมว่า “กัปปิยัง กะโรหิ” 

๓. ให้โยมผู้ที่จะทำาการประเคนใช้มีดตัดเปลือกผลไม้เพียงเล็กน้อยให้ขาดออก 

จากผล หรือถ้าเป็นผักก็สามารถใช้มือเด็ดยอดผักเพียงเล็กน้อยให้ขาดออกจากต้น  

พร้อมกับกล่าวตอบพระภิกษุว่า “กัปปิยะ ภันเต” ๑ 

สำาหรับวิธีการนั่งเพื่อประเคนสิ่งของต่างๆ แด่พระภิกษุให้ถูกต้องตามหลัก

พระพุทธศาสนาที่แท้จริง ที่ศรัทธาญาติโยมควรศึกษา คือ ผู้ชายควรนั่งคุกเข่าโดยให้ 

หัวเข่าห่างจากพระภิกษุประมาณศอกหนึ่งกับคืบหนึ่ง ไม่ให้เข้าใกล้จนเกินไป และเวลา

ประเคนสิ่งของที่ถูกต้องจริงๆ ให้ยกของขึ้นสูงประมาณแมวสามารถเดินลอดได้ และ 

น้อมตัวเข้าไปถวาย ส่วนพระภิกษุก็น้อมรับของที่ญาติโยมถวายให้ด้วยความเคารพ  

๑ - การใช้มีดตัดเปลือกผลไม้หรือใช้มือเด็ดยอดผักนั้น ให้ทำาเพียงชิ้นเดียวไม่ต้องทำาทั้งหมด แต่เวลา 
  ตัดหรือเด็ดต้องไม่ยกผักหรือผลไม้ขึ้นมาจากภาชนะ ให้วางติดกับผักหรือผลไม้อื่นๆ ที่อยู่ในภาชนะ
 - ผลไม้ที่มีเมล็ดอ่อนไม่สามารถนำาไปปลูกต่อได้ หรือผักชนิดต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ถ้าทำาให ้
  สุกด้วยไฟดีแล้วก็ไม่ต้องกล่าวคำา “กัปปิ” อีก สามารถประเคนให้พระภิกษุได้เลย
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ศรัทธาญาติโยมก็ต้องเคารพกองบุญของตนเอง และพระภิกษุก็ต้องเคารพกองบุญของ

ศรัทธาญาติโยมเหมือนกัน ถ้าญาติโยมใช้สองมือยกสิ่งของประเคนให้พระภิกษุ พระ 

ภิกษุก็ต้องใช้สองมือรับประเคนสิ่งของจากญาติโยมด้วยเช่นกัน แต่ถ้าญาติโยมใช้มือ 

เดียวยกสิ่งของประเคนให้พระภิกษุ พระภิกษุก็ต้องใช้มือเดียวรับประเคนสิ่งของด้วย 

เช่นเดียวกัน พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้อย่างนี้ เวลาคนอื่นมองก็จะเห็นว่าดูสวยงามพอดี

ส่วนญาติโยมผู้หญิง ให้นั่งอยู่ในระยะห่างพอสมควร และพระภิกษุต้องใช้ผ้า 

รับประเคน ไม่ให้สัมผัสต้องตัวกัน เพราะผู้หญิงนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อพระภิกษุนั่นเอง แต่ 

ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นที่น่ารังเกียจอะไร แม้ว่าผู้หญิงจะชอบทำาบุญตักบาตร ทำาบุญกุศลเก่ง 

สนใจในพระธรรม แต่ว่าผู้หญิงนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อพระภิกษุ เหตุฉะนั้น พระภิกษุจึง 

จำาเป็นต้องหาข้อหลีกเลี่ยง เมื่อโยมผู้หญิงจะถวายประเคนสิ่งของต่างๆ ให้กับพระภิกษุ 
พระภิกษุจึงใช้ผ้ารับประเคน จึงจะเป็นการปฏิบัติที่เหมาะสมและสวยงามด้วย

บัดนี้ ถ้าหากว่าญาติโยมจะถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “การประเคนสิ่งของใน
ระดับที่ต่ำากว่าแมวลอดได้นั้น จะทำาได้ไหมพระพุทธเจ้าข้า” พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า 
“ได้ ก็ไม่ได้ผิดแต่อย่างใด แต่คนอื่นดูแล้วไม่สวยงาม”

ถ้าญาติโยมถามต่อไปอีกว่า “ในการประเคนสิ่งของหลายๆ อย่าง ถ้าหากยก
สิ่งของต่างๆ มาติดกันแล้วประเคนพร้อมกัน จะทำาได้ไหมพระพุทธเจ้าข้า” พระพุทธองค์
ตรัสตอบว่า “ได้ แต่ดูแล้วไม่เรียบร้อย ไม่สวยงาม” 

บัดนี้ หากญาติโยมถามต่อไปอีกว่า “ถ้าหากยกสิ่งของประเคนถวายพระสูงเกินไป 
จะทำาได้ไหมพระพุทธเจ้าข้า” พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า “ได้ แต่คนอื่นเขาดูแล้วไม่สวย 
ไม่เรียบร้อย ไม่งาม”

ส่วนการประเคนอาหารหม้อใหญ่ที่ญาติโยมไม่สามารถยกประเคนคนเดียวได้  
ควรแบ่งออกใส่ภาชนะที่คนเดียวสามารถยกประเคนได้ ไม่ให้สองคนช่วยกันยกประเคน 
เพราะถ้าหม้อหนักหรือใหญ่จนเกินไป พระภิกษุก็ไม่สามารถยกและรับประเคนรูปเดียว
ได้เช่นกัน เพราะหม้อนั้นหนักจนเกินไป จะเลื่อนและส่งต่อไปให้แก่พระภิกษุรูปอื่น 
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ก็ลำาบาก เพราะฉะนั้น ถ้าหม้ออาหารใหญ่มากจึงควรแบ่งอาหารออกใส่ภาชนะอื่นที่ 
พระภิกษุจะสามารถรับประเคนรูปเดียวได้เป็นการดี

หากญาตโิยมถามตอ่ไปอกีวา่ “ถา้สิง่ของหลายอยา่งจดัไวบ้นโตะ๊แลว้ญาตโิยมไป
จับโต๊ะเพื่อประเคนให้พระภิกษุ จะทำาได้ไหมพระพุทธเจ้าข้า” พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า 
“ได้ แต่ดูแล้วไม่สวยงาม” 

“ถ้าหากว่าญาติโยมเข้าไปจับโต๊ะเพื่อที่จะถวายอาหารทั้งหมดที่วางอยู่บนโต๊ะ 
แต่ยกไม่ไหว เพราะอาหารมีหลายอย่าง หลายชนิด แล้วพระภิกษุเอาเข็มไปจี้ หรือเอา
มือไปแตะ หรือจับที่โต๊ะนี่ จะได้ไหมพระพุทธเจ้าข้า” พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า “ได้  
แต่ดูไม่สวยงาม”

“ถ้าหากว่าญาติโยมอยู่ไกลกันกับพระภิกษุ เวลาประเคนสิ่งของก็เอาสิ่งของ 

ผูกมัดใส่ไม้ยาวหนึ่งเมตร แล้วประเคนให้พระภิกษุ จะได้ไหมพระพุทธเจ้าข้า”  

พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า “ได้ แต่ดูไม่สวยงาม”

“ถ้าหากพระภิกษุอยู่ที่สูงๆ เช่น สถานที่ก่อสร้าง แล้วหย่อนเชือกลงมาให้ 

ญาติโยมผูกมัดขวดหรือกระติกน้ำาสำาหรับพระภิกษุเพื่อดื่ม แล้วให้พระภิกษุดึงเชือก 

ขึ้นไป จะได้ไหมพระพุทธเจ้าข้า” พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า “ได้ แต่ดูไม่สวย ไม่ 

เรียบร้อย ไม่งาม”

“ถ้าหากว่าพระภิกษุอยู่บนสถานที่ก่อสร้างสูงๆ เช่น สูง ๕-๖ เมตร หรืออยู่ที่ 

สูงกว่านั้น แล้วพระภิกษุจะดื่มน้ำา ก็หย่อนเชือกลงมาให้อุบาสกอุบาสิกาเอาน้ำาใส่ขวด 

หรือใส่กระติก หรือภาชนะที่ใส่น้ำาได้ ผูกมัดใส่เชือกประเคนให้พระภิกษุ เพื่อให้พระ 

ภิกษุจับเชือกดึงขึ้นไป ได้ไหมพระพุทธเจ้าข้า” พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า “ได้ ๖ เมตร 

๑๐ เมตร ก็ได้ แต่ต้องอยู่ใกล้กัน ต้องให้เชือกอยู่ตรงพระภิกษุหรืออยู่ในหัตถบาสก็ได้ 

แต่ดูไม่สวยงาม เพราะอยู่ไกลกันเกินไป” แต่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้รับประเคนได้
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พระพุทธองค์ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ดี พระ 

ภิกษุก็ดี ตรงไหนที่ดูแล้วสวยงาม อ่อนน้อม ตรงไหนที่ดูแล้วเรียบร้อย ดีที่สุดที่จะเป็น 

บุญกุศล ด้วยความเคารพในคุณงามความดีของตน ทั้งผู้รับและผู้ให้สิ่งของต่างๆ ผู้ให้ 

ก็มีเจตนาที่จะให้ ผู้รับก็ต้องมีความเคารพอ่อนน้อมต่อกองบุญกุศลของผู้ที่จะให้ ตรงนั้น

แหละดี ดูสวยงามที่สุด ควรที่จะพากันปฏิบัติอย่างนั้น ทั้งพระภิกษุก็ดี อุบาสกอุบาสิกา

ก็ดี ควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกาลเทศะนั้นๆ ให้ดีที่สุด”

ดังนั้น สรุปได้ว่าการประเคนสิ่งของแด่พระภิกษุ พระพุทธองค์ทรงให้ญาติโยม 

อุบาสกอุบาสิกาอยู่ห่างจากพระภิกษุประมาณศอกคืบ และให้น้อมตัวเข้าไปยกสิ่งของ

ประเคน พระภิกษุก็ต้องน้อมรับประเคน เมื่อบุคคลอื่นเขามองเห็นแล้ว เขาก็มีความ

เลื่อมใสด้วยว่าดูสวยงามเรียบร้อยดี

การมอบสิ่งของให้กันสำาหรับบุคคลทั่วไปก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกมอบให้พ่อแม่ 

นักศึกษามอบให้ครูบาอาจารย์ ตำารวจทหารที่มียศต่ำากว่าจะมอบสิ่งของให้ผู้ที่มียศ 

สูงกว่า ทั้งนี้ ก็ต้องให้ด้วยความเคารพอ่อนน้อม เหตุฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใด ถ้า 

รู้จักกาลเทศะในการมอบสิ่งของให้กันก็จะดูสวยงาม ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ดี

เมื่อกล่าวถึงเรื่องการทำาบุญทำากุศล เรื่องการประเคนสิ่งของ รวมทั้งเรื่องการ

ประเคนกาลิกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกาลิกระคนกัน ยาวกาลิก ยามกาลิก สัตตาหกาลิก  

หรือยาวชีวิกก็ตาม ควรต้องประเคนทุกอย่างตามหลักพระพุทธศาสนา แม้ของที่นำามา

ทำาบุญจะมากจะน้อยก็ดีนั้น ต้องอยู่ที่เจตนา พระพุทธองค์ตรัสว่า เจตนาหํ ภิกขเว  

ปุญญํ วทามิ หมายถึง เจตนาเป็นตัวบุญ ไม่ว่าเราจะทำาบุญอะไร การเตรียมของมา 

ทำาบุญต้องอยู่ที่ใจก่อน “ปุพพเจตนา” คือมีเจตนาเบื้องต้นว่าตั้งใจจะนำาสิ่งของนี้ไป 

ทำาบุญทำากุศล นั่นคือหลักพระพุทธศาสนาที่แท้จริง
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เมื่อเราแสวงหาของที่จะนำามาทำาบุญทำากุศลได้แล้วและได้นำามาถวาย ทาง 

พุทธศาสนาเรียกว่า “มุญจนเจตนา” คือถวายให้ด้วยความเคารพ ต่อมา เมื่อถวายไป

และได้รับพรไปแล้ว เรียกว่า “อปราปรเจตนา” คือการน้อมระลึกถึงว่าเราได้ถวายอะไร

ไปแล้วในวันนี้ หรือในอดีตที่ผ่านมาเราได้ทำาบุญอะไรบ้าง ได้ทำาความดีอะไรบ้าง ก็ 

ทำาให้ใจมีความสุข ถือว่าได้บุญ เพราะบุญก็คือความสุขใจว่าตนเองได้ทำาความดี ระลึก 

ถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขอยู่ทุกเมื่อ แม้ว่าเราได้ทำาบุญไปนานแล้ว ๒ ปี ๕ ปี หรือ ๑๐ ปี

ก็ตาม ถ้าเราระลึกถึงความดีของตนขึ้นมา เราก็มีความสุขอยู่ตลอดเวลา นี้แหละที่ 

เรียกว่า บุญคือความสุขใจ เหตุฉะนั้นการทำาบุญเพื่อจะให้ได้บุญอย่างเต็มเปี่ยมก็ต้อง 

อยู่ที่เจตนาของผู้ให้เช่นกัน เราเรียกว่า ตัวจิตใจควบคุมดูแลจิตใจ คือตัวจิตใจมีศรัทธา

อยากบริจาคจำาแนกแจกทาน

กล่าวถึง เรื่องการบริจาคทาน พระพุทธองค์ได้ตรัสเรื่องการบริจาคทานเอาไว้ 

ว่ามี ๖ อย่างนั้น เรียกว่า “ปรมัตถทาน” ได้แก่

๑. ตา คือเมื่อตาเราได้เห็นรูป เห็นสิ่งของต่างๆ ที่พระภิกษุควรจะได้ใช้ หรือ

บริโภคได้ จึงคิดว่าน่าจะเอาไปทำาบุญทำากุศล ก็เป็นบุญเป็นกุศล

๒. หู คือเมื่อเราได้ยินคนอื่นชักชวนไปทำาบุญทำากุศล ทำาประโยชน์ เราก็อยาก 

ไปทำากับเขา อันนี้เมื่อได้ยินเสียงคนอื่นพูดก็อยากไปทำาบุญ ทำาคุณงามความดี

๓. จมูก คือเมื่อจมูกได้กลิ่น เช่น กลิ่นดอกไม้ ของหอม ธูปหอม กลิ่นอาหาร 

การกิน กลิ่นอะไรต่างๆ อย่างนี้ ก็อยากจะนำาไปบูชา น่าจะนำาไปทำาบุญทำากุศล

๔. ลิ้น คือเมื่อเราได้ลิ้มรสสิ่งของที่เป็นอาหารการกินทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น 

ยาวกาลิก ยามกาลิก สัตตาหกาลิก หรือยาวชีวิกก็ตาม เช่น เราดื่มน้ำาผึ้ง น้ำาอ้อย  

น้ำาตาล ฯลฯ ที่เราเห็นว่ารสชาติดี น่าจะนำาไปถวายพระภิกษุบ้าง แค่นึกอยู่ในใจเท่านั้น 

ยังไม่ได้นำามาทำาบุญก็ได้บุญแล้ว
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๕. กาย คือเมื่อกายเราไปสัมผัสถูกต้องเครื่องนุ่งห่มชนิดต่างๆ เช่น ผ้าชนิดนี้ 

เรานำาไปตัดสบงจีวรถวายพระภิกษุน่าจะดี หรืออาสนะอย่างนี้เรานำาไปปูให้พระภิกษุนั่ง

น่าจะได้บุญได้กุศล แค่นึกอยู่ในใจเท่านั้น แต่ยังไม่ได้นำามาถวายพระภิกษุ แค่นึกอยู่ 

ในใจเฉยๆ ก็ได้บุญแล้ว

๖. ใจ คือทานทั้ง ๕ อย่างที่กล่าวมานั้น สรุปรวมแล้วเป็นธรรมารมณ์ที่อยู่ใน 

จิตใจของเรา เมื่อจิตใจมีเจตนาว่าจะนำาสิ่งใดไปทำาบุญก่อน แล้วเราก็ไปแสวงหาสิ่งของ

เหล่านั้นเพื่อนำาไปทำาบุญ แม้ว่ายังไม่ได้นำามาทำาบุญ ก็เรียกว่าได้บุญแล้ว แค่ตัวจิตคิด 

อยู่ ๕ อย่าง แต่ที่เป็น ๖ อย่างนั้น เพราะรวมทั้งจิตใจที่คิดด้วย เมื่อใจเจตนาที่จะ 

นำาอะไรไปทำาบุญก่อน ทำาความดีก่อน จึงเรียกว่าตัวเจตนาเป็นปรมัตถทาน ๖ อย่าง  

ดังได้กล่าวมานี้

บัดนี้ การบริจาคทานในพระวินัย ได้แก่ 

๑. จีวร เครื่องนุ่งห่ม 

๒. อาหารการกิน 

๓. เสนาสนะ ที่อยู่ที่พักพาอาศัย เครื่องใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์ กุฏิ ศาลา  

วิหาร มุ้ง 

๔. ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เวลาที่พระภิกษุเจ็บป่วย 

ทั้ง ๔ อย่างนี้ เรียกว่า ทานในพระวินัย

การบริจาคทานในพระวินัยทั้ง ๔ อย่าง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น พระพุทธองค์

ตรัสอนุญาตไว้ว่า การได้ถวายจีวร เครื่องนุ่งห่ม อาหาร สำารับกับข้าว ได้สร้างกุฏิ  

วิหารศาลา สร้างกลด ที่มุงที่บังให้พระภิกษุจำาพรรษา แม้ว่าอยู่บนป่าบนเขา โยมก็ยัง

อยากไปสร้างถวาย ถ้าพระภิกษุอาพาธเจ็บป่วย โยมก็หาหยูกหายามาถวายท่านให้ได้ 

ฉัน เพื่อระงับทุกขเวทนาให้หาย ให้ท่านปฏิบัติกิจวัตรของท่านได้ ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็น

ทานในพระวินัย
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บัดนี้ ทานในพระสูตร นั้นมี ๑๐ อย่าง คือ 

๑. อนฺน ํ ข้าว ๖. คนฺธํ ของหอม 

๒. ปานํ น้ำา ๗. วิเลปนํ เครื่องลูบไล้ 

๓. วตฺถํ  ผ้า ๘. เสยฺยา ที่นอน (เสื่ออาสนะ)

๔. ยานํ  ยาน (ให้นั่งรถ นั่งเรือ) ๙. วสฺถํ ที่พักอาศัย

๕. มาลา ดอกไม ้ ๑๐. ปทีเปยฺยํ ประทีป (ธูป เทียน ไฟฉาย)

ทานในพระสูตรทั้ง ๑๐ อย่างนี้ อุบาสกและอุบาสิกาควรสร้างสมบุญ สร้าง 

คุณงามความดีเอาไว้ เพื่อเป็นที่พึ่งของตนในภายภาคหน้า แล้วแต่ว่าเราจะทำาข้อไหนได้

ใน ๑๐ อย่าง ใครจะให้อะไรก็แล้วแต่เจตนาของตนที่จะนำาอะไรไปทำาบุญบริจาคทาน 

และได้บุญกุศลดังนี้

อนฺนโท พลโท โหติ ผู้ที่ถวายทานอาหาร ถวายทานน้ำา จะทำาให้มีพละกำาลัง  

มีร่างกายแข็งแรง

วตฺถโท โหติ วณฺณโท ผู้ที่ถวายทานผ้านุ่งห่ม เครื่องตกแต่งร่างกาย จะทำาให้มี 

ผิวพรรณวรรณะสวยงาม 

ยานโท สุขโท โหติ ผู้ที่ถวายทานยานพาหนะ ให้นั่งรถ นั่งเรือ ก็คือให้ความสุข

แก่ผู้อื่น ก็จะทำาให้ตนเองมีความสุข

ทีปโท โหติ จกฺขุโท ผู้ให้ประทีปดวงไฟ ให้ไฟฟ้า ไฟฉาย ให้ธูป ให้เทียน ให้ 

แสงสว่าง ก็คือให้ดวงตา เมื่อเกิดชาติใดภพใดจะได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ตั้งแต่เล็กจนถึง 

เฒ่าถึงแก่ ไม่ต้องใส่แว่นตา มีสายตาดี บางคนสายตาไม่ดีมาแต่เล็กๆ เพราะเขาไม่ได้ 

สร้างบุญชนิดนี้ไว้ ไม่ได้ถวายธูป ถวายเทียน ไฟฟ้า ไฟฉายไว้ เขาจึงมีสายตาไม่ดี
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เหตุฉะนั้น พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า มนาปทายี ลภเต มนาปํ อคฺคสฺส ทาตา  

ลภเต ปุนคฺคํ วรสฺส ทาตา วรลาภี จ โหติ เสฏฺ นฺทโท เสฏฺ มุเปติ านํ คือ ผู้ให้ของ 

ที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ ผู้ใดให้วัตถุอันเลิศย่อมได้วัตถุอันเลิศ ผู้ให้ของดีย่อมได้ของดี 

ผู้ให้ของประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐ

ดังนั้น เวลาเราจะถวายสิ่งใดด็ตาม เราต้องมีความพอใจ จะถวายมากน้อยแค่ไหน

ก็ต้องมีความพอใจในการทำาบุญ สมมุติว่าเราจะบริจาคทาน ๑๐ บาท แต่ถ้ามีคนบอกว่า 

๑๐ บาทน้อยไป ต้องถวาย ๒๐ บาทดีกว่า ดังนั้น บุญที่ได้จากการถวาย ๑๐ บาทแรก

จะได้บุญเต็มที่ แต่อีก ๑๐ บาทหลังจะไม่ได้บุญเต็มที่ เพราะไม่ได้เต็มใจให้ บุญอยู่ที่ใจ 

ถ้าเราจะถวาย ๑๐๐ บาท แต่ถ้ามีคนบอกว่า ๑๐๐ บาทน้อยไป ต้องถวาย ๒๐๐ บาท 

ดังนั้น บุญที่ได้จากการถวาย ๑๐๐ บาทแรกก็จะได้บุญเต็มที่ แต่อีก ๑๐๐ บาทหลัง 

จะไม่ได้บุญเต็มที่ เพราะเราไม่ได้เต็มใจ ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้

เหตุฉะนั้น ถ้าเรามีกำาลังพอที่จะทำาได้เท่าไหร่ก็ทำาเท่านั้น แต่ให้มีความพอใจ  

ให้เต็มใจ ถ้าไม่เต็มใจแล้วอย่าไปทำา เพราะทำาแล้วจะไม่มีความสุขใจ ทุกสิ่งทุกอย่าง 

ถ้าไม่เต็มใจทำาแล้วก็จะไม่มีความสุข แต่ถ้ามีความพอใจทำาจึงจะมีความสุข แม้ว่าทำา 

เพียงเล็กน้อยก็มีความสุขใจ เพราะเราเต็มใจ การบริจาคทานต้องเป็นอย่างนั้น ต้อง 

ให้เหมาะสมกับกำาลังของตน แล้วก็ให้ด้วยความเต็มใจ จึงเรียกว่ามีศรัทธา ก็คือมี 

ความเต็มใจ มีความพอใจในการให้นั่นเอง จึงเรียกว่าเป็นปรมัตถทาน 

การบริจาคทานในพระวินัย การบริจาคทานในพระสูตร การบริจาคทานสิ่งของ

ทั้งหลายเหล่านี้ เราทำาเผื่อไว้ ถ้าเรามาเกิดอีกในชาติหน้า เราจะได้อาศัยวัตถุทั้งหลายนี้

เป็นเครื่องที่จะทำาให้เราตั้งตัวได้ มีหลักฐานได้ เหมือนกับคนสร้างบ้าน ต้องขุดหลุม  

ต้องตอกเสาเข็ม ต้องทำาคาน ทำาเสาให้แน่นหนาถาวรก่อน ก็คือการทำาบุญ คือเราต้อง 

มีเงินแล้วจึงค่อยก่อสร้างบ้านขึ้นมา สร้างฐานให้ดี แล้วจึงก่อฝาผนัง ก่อตัวบ้าน จะได้ 

ไม่ร้าว ไม่แตก ไม่เอน ไม่เอียง ไม่ล้มลง เช่นเดียวกับการสร้างบ้านก็ดี หรือสร้างตึกสูงๆ 
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ก็ดี ต้องสร้างพื้นฐานให้แข็งแรง ถ้าเราสร้างพื้นฐานไม่แข็งแรง ไม่ดี เมื่อแผ่นดินไหว 

ก็จะล้มได้ง่าย ถ้าพื้นฐานดีแผ่นดินไหวก็ไม่ล้ม เปรียบเหมือนคนเราที่มีเงินมีทอง เวลา 

จะไปไหนก็มีค่ารถค่าเรือ มีค่าน้ำามันรถ มีเงินซื้ออยู่ซื้อกิน มีบ้านอยู่ คนมีหลักฐานแล้ว 

ก็สามารถรักษาศีลได้ดี เพราะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินที่จะไปซื้อกิน ไปนั่งภาวนาก็ 

ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรอีกแล้วเพราะมีเงิน ถ้ามีเงินแล้วก็ทำาให้ใจสงบได้ง่าย ถ้าใจสงบ 

แล้วก็เอาใจที่สงบดีแล้วนั้นมาวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆ ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไปหาเงิน 

ซื้อกินใช่ไหม เลี้ยงครอบครัวก็ดี อยู่บ้านเลี้ยงตนเองก็ดี ถ้ามีเงินอยู่แล้วก็นั่งวิจัยได้เป็น

ชั่วโมงๆ ไม่คิดเสียเวลาเพราะพื้นฐานดี

เหตุฉะนั้น การมีพื้นฐานที่ดีจึงเป็นสิ่งจำาเป็น เพราะถ้ามีพื้นฐานวัตถุดีก็ทำาให้ 

รักษาศีลได้ ถ้าคนรักษาศีลได้ดีเป็นพื้นฐาน ก็จะทำาให้จิตใจสงบเป็นสมาธิได้ง่าย เมื่อมี

สมาธิเป็นพื้นฐานดีก็จะทำาให้เกิดปัญญาสามารถละกิเลสได้ง่าย เพราะพื้นฐานแข็งแรง  

พอสมาธิดีมันก็สามารถจะวิเคราะห์วิจัยอะไรให้เข้าใจได้ เพราะจิตมันไม่วิ่งหนีไปไหน ดู

อะไรก็ต้องดูสิ่งนั้นจริงๆ ต้องเข้าใจสิ่งนั้นแจ่มแจ้งจริงๆ ต้องมีสมาธิ และเมื่อมีสมาธิเป็น

หลัก จิตก็หาสาเหตุได้ว่าอะไรทำาให้เรามีความสุข อะไรทำาให้เกิดทุกข์ ก็เหมือนการ 

ทำาบุญ เมื่อตนเองทำาบุญตนเองก็ได้รับความสุข ถ้าตนเองรักษาศีลตนเองก็เป็นคนมีศีล 

ไม่ต้องวุ่นวาย ไม่ต้องกลัวตำารวจ ไม่ต้องกลัวกฎหมาย เพราะเรามีศีลธรรมดี มีสมาธิดี 

เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะดี ถ้ามีสมาธิดีแล้วก็มีปัญญาดี เหมือนคนที่มีหลัก มีสมาธิ จะ

ดูอะไรก็ดูได้ถนัด ถ้าไม่มีสมาธิก็จะเหลียวหน้าเหลียวหลัง จิตใจวอกแวก ไม่รู้จะดูอะไร 

ไม่เข้าใจอะไรง่ายๆ เพราะตั้งหลักไม่ได้

เวลาที่อาตมาสอนชาวต่างชาติก็จะถือไฟฉายไว้ด้วย ให้เขาดูภาพต่างๆ และ 

อธิบายว่า ถ้าจิตใจของโยมไม่สงบเป็นสมาธิ เราก็ฉายไฟฉายแกว่งไปแกว่งมา แกว่งใส่

ภาพให้เขาดูว่ามันไม่ชัดเจน เหมือนจิตใจที่ไม่สงบ แต่ถ้าเอาไฟฉายฉายไปที่ภาพนิ่งๆ  

อยู่ ก็จะทำาให้เห็นภาพได้ชัดเจน เหมือนจิตที่สงบเป็นสมาธิดีแล้ว ดังนั้น อาตมาจะ 

สอนว่าถ้าใจของโยมเป็นสมาธิ คือจิตใจสงบ โยมก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจน หาย 

สงสัย นั่นแหละ คือจิตที่มีสมาธิ พอหายสงสัย เขาเรียกว่ามีปัญญามาก เข้าใจสิ่งนั้น 
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จริงๆ นี่เรียกว่าวิธีการสอนไม่เหมือนคนอื่นเลย เราก็ต้องหาวิธีสอนที่จะทำาให้เข้าใจ 

ได้ง่ายที่สุด พิจารณาอยู่รอบๆ ตัวก็ได้ อย่าไปคิดสมัยครั้งพุทธกาล พระพุทธองค์ให้ 

ทำาอย่างนั้นอย่างนี้ ควรยกตัวอย่างให้เห็นให้เข้าใจเร็วๆ นี่ ตรงนี้แหละ เป็นเรื่องสำาคัญ

ที่สุดในการหาวิธีการสอนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ

เหตุฉะนั้น ถ้าหากเราเข้าใจในเรื่องการทำาบุญกุศล ไม่ว่าเราจะไปทำาบุญอยู่ที่ไหนๆ 

เราก็จะฉลาด รู้จักกาลเทศะในการทำาบุญกับพระภิกษุ รู้ว่าพระภิกษุนั้นถือศีลอย่างไร 

ปฏิบัติตนอย่างไร และเราควรปฏิบัติอย่างไร ท่านจึงจะไม่ผิดศีลผิดธรรมของท่าน เรา 

ผู้ไปทำาบุญก็จะได้บุญที่ถูกต้องตามหลักคำาสอนทางพระพุทธศาสนา เพราะว่าพระภิกษุผู้

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า เราก็ควรที่จะระวัง 

ไม่ให้พระภิกษุผิดศีล โยมก็ไม่ทำาบุญแบบผิดๆ ได้บุญพร้อมทั้งมีความบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่าย

บัดนี้ เราได้ทราบแล้วว่า การทำาบุญในปรมัตถทานมี ๖ อย่าง การทำาบุญใน
พระวินัยมี ๔ อย่าง และการทำาบุญในพระสูตรมี ๑๐ อย่าง ดังนั้น เมื่อเราเข้าใจ 
เรื่องการทำาบุญบริจาคทานสิ่งของทั้งหลาย การถวายทานให้ถูกกาลเทศะแล้ว เราก็ควร
นำาไปปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้บุญได้กุศลอย่างเต็มเปี่ยมตามความปรารถนาของตน 
ที่เจตนาไว้

แต่ถ้าเรายังไม่รู้ ไม่เข้าใจเรื่องการทำาบุญทำากุศล เราก็ควรถามพระภิกษุก่อนว่า
ควรทำาบุญอย่างไรจึงจะถูกต้องที่สุด เพราะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องการทำาบุญ เวลาที่นำา 
สิ่งของมาทำาบุญ เราก็อยากให้พระภิกษุนั้นรับประเคนของทุกอย่างที่เรานำามาถวาย ถ้า
พระภิกษุไม่รับประเคนก็ไม่พอใจที่พระภิกษุไม่รับประเคนของของตน ไม่เข้าใจว่าถ้า 
พระภิกษุรับประเคนสิ่งของเหล่านั้น ท่านก็จะผิดศีลของท่าน 

เวลาเราทำาบุญก็อยากทำาบุญกับพระภิกษุที่มีศีลดี มีสมาธิดี มีปัญญาดี ซึ่งเป็น
เนื้อนาบุญของโลก ใครก็อยากทำาบุญกับพระภิกษุรูปที่ปฏิบัติดี วัดไหนที่มีพระภิกษุ 
ปฏิบัติดีก็จะไปทำาบุญที่นั่น ถ้าพระภิกษุปฏิบัติไม่ดีเราก็ไม่อยากไปทำาบุญกับท่าน ดังนั้น 
พระภิกษุสอนเราก็ต้องฟัง เพราะท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมา ท่านก็ต้องมีศีล มีสมาธิ  
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ศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา เราก็ต้องให้โอกาสกัน อะไรจะดีที่สุด จะถูกต้องที่สุด  
เราต้องถามพระภิกษุเสียก่อน พระภิกษุก็จะสอนและจะอธิบายให้เข้าใจ 

ถ้าพระรูปใดท่านไม่ชำานาญ ไม่เชี่ยวชาญ ไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง ท่านก็จะบอกให้ 
ไปหาภิกษุรูปอื่น ไปหาอาจารย์รูปอื่นที่ท่านมีความฉลาด เรียนมาสูง มีจิตใจหนักแน่น  
มีหลักจิต ก็ต้องไปหารูปนั้น ท่านจะอธิบายให้ฟังให้เข้าใจได้ดีถี่ถ้วนเรื่องการปฏิบัติ 
สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ถ้าเป็นหลวงพ่อหลวงตาที่อ่านหนังสือไม่คล่อง หรือว่ายังไม่เข้าใจใน 
พระธรรมวินัยดี ท่านก็อธิบายเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ เพราะท่านยังไม่ได้ศึกษา ท่านก็มีแต่ 
บวชมาแล้วว่าจะรักษาศีลอย่างไร จะปฏิบัติอย่างไรเท่านั้น แต่การศึกษาสิ่งเหล่านี้ใน 
พระไตรปิฎก ถ้าพระภิกษุไม่ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดทั้งหมด ก็จะยังไม่เข้าใจใน 
การปฏิบัติตนให้ถูกต้อง และจะไม่สามารถอธิบายให้ญาติโยมรู้อย่างละเอียดได้ตามที่
พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ 

เมื่อสรุปลงไปแล้วพระพุทธองค์ท่านทรงละเอียดรอบคอบที่สุด ไม่มีพระภิกษุ 

รูปใดมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รู้แจ้งละเอียดถี่ถ้วนและชำานาญดั่งพระพุทธองค์ ไม่มีใคร 

มีปัญญารู้เท่าพระพุทธองค์แล้วในโลกนี้ จึงกล่าวว่า โลกะวิทู รู้แจ้งโลก เป็นศาสดาเอก

ของโลก ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ไม่มีใครจะรู้เท่าพระพุทธองค์ที่ท่านอธิบายให้

ละเอียดถี่ถ้วน

บัดนี้ จะกลับมาพูดถึงสิ่งที่ประเคนแล้วเป็นอนุโลมจากพุทธฎีกาที่พระพุทธองค์

ตรัสไว้ว่า ถ้าหากญาติโยมจะนิมนต์พระภิกษุไปฉันที่บ้านของตน หรือตามสถานที่ต่างๆ 

นั้น ห้ามออกชื่อโภชนะทั้ง ๕ (โภชนะทั้ง ๕ ได้แก่อาหารชนิดต่างๆ เช่น เผือก มัน  

ข้าว ข้าวสาลี ข้าวต้ม ขนม เนื้อสัตว์ หรือผักผลไม้ต่างๆ) เช่น โยมพูดกับพระภิกษุ 

ไว้ก่อนว่าจะทำาอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ถวาย เช่น จะทำาข้าวต้ม ขนม จะทอดกล้วยแขก  

จะทำาก๋วยเตี๋ยวถวาย ฯลฯ อย่างนี้ ถ้าโยมออกชื่อโภชนะทั้ง ๕ แล้ว พระภิกษุก็จะฉัน 

ไม่ได้เลย เพราะถ้าพระภิกษุฉัน ก็จะต้องอาบัติ ผิดศีลทุกคำากลืน การนิมนต์พระภิกษุ 

ไปฉันแล้วกล่าวไว้เช่นนี้ ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย
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เหตุที่ไม่ควรออกชื่อโภชนะทั้ง ๕ ยกตัวอย่างเช่น ถ้านิมนต์พระภิกษุมาฉันที่ 

บ้าน และได้ออกชื่อโภชนะไว้แล้ว อย่างบอกพระภิกษุไว้ว่าจะซื้อกล้วยไข่กำาแพงเพชร 

มาถวาย หรือจะนำากล้วยไข่จากกำาแพงเพชรมาทำาขนมแบบนั้นแบบนี้ ทำาอาหารชนิด

ต่างๆ ถวายท่าน ครั้นเมื่อถึงเวลาไปซื้อของแล้วไม่มีกล้วยไข่กำาแพงเพชรขาย จะไปหา 

ซื้อที่ไหนก็ไม่มี ก็ทำาให้โยมเกิดความลำาบากยากเย็น เกิดความทุกข์ขึ้น เพราะเสียสัจจะ

ที่ตนเองได้พูด ได้สัญญากับพระภิกษุไว้แล้ว โยมจะเกิดความลำาบากอย่างนี้เอง และ 

โยมก็จะไม่ได้บุญเต็มที่ ทำาให้มีทุกข์เกิดขึ้นแก่ตน เพราะโยมไปแสวงหาสิ่งที่ตนเอง 

สัญญาเอาไว้ไม่ได้ เป็นเรื่องอย่างนี้

ถ้าเราไม่ได้บอกชื่อโภชนะทั้ง ๕ ไว้ เราจะซื้อกล้วย ซื้อผลไม้ หรือซื้ออาหาร 

จากที่ไหนก็แล้วแต่ที่พอหาซื้อได้ เราก็ซื้อมาถวายท่านได้สบาย ผู้มีศรัทธาก็ไม่เดือดร้อน 

ไม่ต้องเกิดทุกข์ พระภิกษุก็ไม่ผิดศีล ดังนั้น เมื่อเรานิมนต์พระภิกษุไปฉันที่บ้าน หรือ

ตามสถานที่ต่างๆ ให้ถูกต้องตามพระพุทธศาสนา ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ก็ 

ไม่ควรออกชื่อโภชนะทั้ง ๕ เพราะจะเรียกว่าเป็น “อุทิศมังสะ” หมายถึง เป็นของอุทิศ

ต่อพระภิกษุ หรือเป็นอาหารที่ญาติโยมพูดไว้ว่าจะทำาเพื่อถวายให้พระภิกษุ เมื่อพระ 

ภิกษุได้ยินเสียงพูด และได้เห็น ก็จะรังเกียจอาหารที่ทำามาเพื่อถวายเฉพาะตน ทำาให้ 

ผู้อื่นต้องเกิดทุกข์กับตน เพราะพระภิกษุไม่ควรให้ญาติโยมมาทุกข์กับตน

พระพุทธองค์ตรัสว่า ให้พระภิกษุปฏิบัติตนเป็น โสวจสฺสตา คือเป็นผู้ว่าง่าย 

สอนง่าย เป็น สุภรตา คือเป็นผู้เลี้ยงง่าย พระภิกษุต้องไม่เป็นผู้เลี้ยงยาก ถ้าโยมไปคิด 

ให้ตนเองเกิดทุกข์ยากกับการเลี้ยงอาหารพระ หรือพระภิกษุจะไปบอกญาติโยมว่า 

อยากฉันอาหารอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไม่ได้ ผิดศีลอีก ญาติโยมถวายสิ่งใดมาก็ให้ฉันสิ่งนั้น  

ถ้าฉันไม่ได้ก็ไม่ต้องฉัน ถ้าฉันแล้วปวดท้อง ฉันแล้วไม่ค่อยสบาย เป็นของแสลง เราก็ 

ไม่จำาเป็นต้องฉัน แต่เรารับประเคนได้ พระภิกษุควรเลือกฉันสิ่งที่ฉันแล้วถูกกับธาตุขันธ์ 

ถูกกับร่างกายของเราก็ให้ฉันได้ ถ้าพระภิกษุจะฉันอาหารมังสวิรัติก็ให้เลือกฉันเอาเอง  

ไม่ต้องพูดบอกโยมให้ถวายแต่อาหารมังสวิรัติ ถ้าโยมถวายเนื้อสัตว์มาก็รับประเคนไว้  
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แล้วเลือกฉันสิ่งที่ถูกกับร่างกายของเราเท่านั้นก็ได้ ยกเว้นมังสะ ๑๐ อย่างที่พระพุทธ-

องค์ทรงห้ามไม่ให้รับประเคนและห้ามไม่ให้พระภิกษุฉัน ได้แก่ 

๑. เนื้อมนุษย์  ๖. เนื้อเสือดาว 

๒. เนื้อช้าง ๗. เนื้อหมี 

๓. เนื้อม้า ๘. เนื้อราชสีห ์

๔. เนื้อเสือเหลือง ๙. เนื้อสุนัข  

๕. เนื้อเสือโคร่ง  ๑๐. เนื้องู 

เนื้อทั้งหมดนี้พระพุทธองค์ทรงห้ามไม่ให้รับทั้งสุกหรือดิบ เพราะทุกอย่างมีเหตุ 

ดังนี้

เหตุที่พระพุทธองค์ทรงห้ามไม่ได้พระภิกษุฉันเนื้อมนุษย์ เพราะมีเรื่องดังนี้คือ  

นางสุปปิยาอุบาสิกาไปเที่ยวชมวัดดูพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย และไปพบพระภิกษุอาพาธ 

รูปหนึ่ง ก็เลยถามพระภิกษุรูปนั้นว่า “ท่านฉันภัตตาหารอะไรจึงจะสบาย” พระภิกษุ 

รปูนัน้ตอบวา่ “อาตมาฉนัน้ำาตม้เนือ้จงึจะสบาย” ดงันัน้นางสปุปยิาอบุาสกิากเ็ลยปวารณา

พระภิกษุไว้ว่า “ข้าพเจ้าจะทำาน้ำาต้มเนื้อมาให้ท่านฉันในวันพรุ่งนี้” เมื่อนางสุปปิยา 

อุบาสิกากลับบ้านไป ก็สั่งให้บริวารไปหาซื้อเนื้อในหมู่บ้าน บังเอิญวันนั้นเป็นวันขึ้น  

๑๔ ค่ำา ซึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลจะฆ่าสัตว์เฉพาะวันขึ้น ๒ ค่ำา ถึงขึ้น ๑๓ ค่ำาเท่านั้น  

และจะไม่ฆ่าสัตว์ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำา ๑๕ ค่ำา และแรม ๑ ค่ำา ดังนั้นใน ๓ วันนี้จะหาซื้อ

เนื้อสัตว์ไม่ได้เลย เมื่อนางสุปปิยาอุบาสิกาไม่ได้เนื้อมา ก็กลัวจะเสียสัจจะที่ได้ปวารณา

กับพระภิกษุไว้แล้ว และเหตุที่นางสุปปิยาอุบาสิกาเป็นพระโสดาบันบุคคล เป็นผู้ที่มี 

หิริโอตตัปปะ และเป็นผู้ที่รักษาสัจจะ จึงตัดสินใจใช้มีดหั่นเนื้อที่ต้นขาของตนเอง เพื่อ 

นำามาให้บริวารทำาน้ำาต้มเนื้อ แล้วก็นำาไปถวายพระภิกษุที่อาพาธรูปนั้น เมื่อพระภิกษุ 

ฉันน้ำาต้มเนื้อที่นำามาถวายก็เกิดความเหนื่อยและอ่อนเพลียมาก จนทำาให้นอนไม่อยาก 

ลุก เมื่อเพื่อนพระภิกษุทั้งหลายมาเยี่ยม พระภิกษุอาพาธรูปนั้นก็เล่าให้เพื่อนฟังว่า  

วันนี้ได้ฉันน้ำาต้มเนื้อ แล้วรู้สึกอ่อนเพลีย ไม่อยากลุกเลย
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วันต่อมา เศรษฐีผู้เป็นสามีอยากเลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ จึงได้นิมนต์พระ-

พุทธองค์ พร้อมทั้งพระภิกษุทั้งหลายมาฉันภัตตาหารที่บ้านของตน เมื่อพระพุทธองค์

เสด็จขึ้นไปบนบ้านเศรษฐีและทรงทอดพระเนตรไม่เห็นนางสุปปิยาอุบาสิกาออกมา 

ต้อนรับ มีแต่เศรษฐีมาต้อนรับ พระพุทธองค์จึงตรัสถามถึงนางสุปปิยาอุบาสิกาว่า 

ไปที่ใด เศรษฐีผู้เป็นสามีจึงตอบพระพุทธองค์ว่า “ภรรยาข้าพระองค์ไม่ค่อยสบาย นอน

อยู่ในห้องพระเจ้าข้า” แล้วจึงให้บริวารไปประคองนางสุปปิยาอุบาสิกาออกจากห้อง 

มาพบพระพุทธเจ้า พอได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับยืนอยู่ที่บ้านของตน  

ก็เกิดความสุขใจมากที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า จนลืมความเจ็บปวดที่แผลของตน  

แล้วก็นั่งลงกราบนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเรียบร้อย

เมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แล้ว เศรษฐีและภรรยา 

ก็จัดภัตตาหารเพื่อน้อมนำาไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย เมื่อ 

ได้ประเคนสิ่งของเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์ก็ฉันภัตตาหาร  

นางสุปปิยาอุบาสิกาก็กราบนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วเดินเข้าไปในห้องนอนเพื่อ 

เปิดดูแผลที่เอาผ้าพันไว้นั้น เนื้อที่ต้นขาก็งอกขึ้นมาเต็มอย่างเดิมเหมือนไม่มีบาดแผล 

และไม่มีความเจ็บปวด รู้สึกสบายเป็นปกติ จึงกลับออกมานั่งอยู่ห่างๆ ดูพระผู้มีพระ- 

ภาคเจ้าฉันภัตตาหารจนเสร็จ แล้วพระพุทธองค์ก็กระทำาอนุโมทนาให้แก่สามีภรรยา  

เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์จึงเสด็จกลับวัดพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย 

ในตอนค่ำาวันนั้นเอง เมื่อพระพุทธองค์ทรงเทศนาอบรมพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย 

จบแล้ว พระพุทธองค์ทรงมีพระญาณหยั่งรู้ว่า พระภิกษุที่อาพาธรูปนั้นฉันเนื้อมนุษย์ 

พระพุทธองค์จึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า พระภิกษุอาพาธรูปนั้นฉันเนื้อมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่

ไม่ควรจะฉัน แล้วตรัสว่า “ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ห้ามไม่ให้พระภิกษุฉันเนื้อมนุษย์ และ

ไม่ให้รับประเคนทั้งสุกและทั้งดิบ” ดังนั้น เรื่องนี้จึงเป็นต้นเหตุพุทธบัญญัติที่พระพุทธองค์

ตรัสไว้อย่างนี้
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เหตุที่พระพุทธองค์ทรงห้ามไม่ให้พระภิกษุฉันเนื้อช้างและเนื้อม้า เพราะช้าง 

และม้าเป็นราชพาหนะของพระราชา ถ้าพระราชาทรงทราบคงจะไม่เสื่อมใสต่อพระ 

ภิกษุ พระพุทธองค์จึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าห้ามไม่ให้พระภิกษุฉันเนื้อช้างและเนื้อม้า 

และไม่ให้รับประเคนเนื้อดังกล่าวทั้งสุกและทั้งดิบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ด้วยเหตุอย่างนี้

เหตุที่พระพุทธองค์ทรงห้ามไม่ให้พระภิกษุฉันเนื้อเสือเหลือง เสือโคร่ง เสือดาว  

เนื้อราชสีห์ เนื้อหมี เพราะถ้าพระภิกษุเคยกินเนื้อต่างๆ ดังกล่าว ตั้งแต่ครั้งยังเป็น 

ฆราวาส เมื่อมาบวชเป็นพระภิกษุแล้วไปเจริญภาวนาในป่าในเขา และสัตว์ต่างๆ  

เดินมาได้กลิ่น ก็จะมาตะครุบกัดพระภิกษุให้มรณภาพไป แต่ถ้าพระภิกษุรูปไหนไม่เคย

ฉันเนื้อสัตว์ต่างๆ ก็ปลอดภัย พระภิกษุทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ กลับมานมัสการพระผู้มี

พระภาคเจ้า พระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่า “เพื่อนของพวกเธอหายไปไหน” พระภิกษุ 

เหล่านั้นตอบว่า “ถูกสัตว์ต่างๆ ทำาร้ายจนมรณภาพไป” ดังนี้ จึงเป็นต้นเหตุที่พระพุทธ-

องค์ตรัสห้าม ไม่ให้พระภิกษุฉันเนื้อเสือเหลือง เสือโคร่ง เสือดาว ราชสีห์ หมี และ 

ไม่ให้รับประเคนเนื้อสัตว์ต่างๆ ดังกล่าวทั้งสุกและทั้งดิบ

เหตุที่พระพุทธองค์ทรงห้ามไม่ให้พระภิกษุฉันเนื้อสุนัข เพราะสุนัขเป็นสัตว์น่า

เกลียดน่าชัง ดังนี้ จึงเป็นต้นเหตุที่พระพุทธองค์ตรัสห้ามไม่ให้พระภิกษุฉันเนื้อสุนัข  

และไม่ให้รับประเคนเนื้อสุนัขทั้งสุกและทั้งดิบ

เหตุที่พระพุทธองค์ทรงห้ามไม่ให้พระภิกษุฉันเนื้องู เพราะงูเป็นสัตว์น่าเกลียด

น่าชัง และเพราะพญานาคเข้ามากราบทูลพระผู้มีพระพุทธองค์ว่า ขอไม่ให้พระภิกษุฉัน

เนื้องูทุกชนิด เพราะงูเป็นตระกูลเดียวกับพญานาค ถ้าพระภิกษุรูปไหนฉันเนื้องูแล้ว 

ลงไปสรงน้ำาในแม่น้ำาต่างๆ พวกพญานาคก็อาจจะโกรธและมาทำาร้าย มาฆ่าพระภิกษุที่

ไปสรงน้ำาให้มรณภาพไป พระพุทธองค์จึงตรัสห้ามไม่ให้พระภิกษุฉันเนื้องูทุกชนิด และ 

ไม่ให้รับประเคนเนื้องูทั้งสุกและทั้งดิบ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
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นอกจากเนื้อสัตว์ทั้ง ๑๐ อย่างดังที่ได้กล่าวมานั้น พระพุทธองค์ไม่ทรงห้าม 

ให้ฉัน แต่ต้องทำาให้สุกดี ถ้าหากพระภิกษุรูปไหนฉันเนื้อสัตว์แล้วไม่สบายก็ไม่ควรฉัน  

ให้ฉันผักผลไม้ชนิดต่างๆ หรือสิ่งที่ไม่แสลงต่อร่างกาย

ดังนั้น ไม่ว่าพระภิกษุรูปใดจะฉันมังสวิรัติ หรือญาติโยมจะกินมังสวิรัติก็ดี ไม่ว่า

พระภิกษุรูปใดจะฉันเนื้อที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาต หรือญาติโยมกินเนื้อที่กินได้ก็ดี  

เวลาฉันแล้ว กินแล้ว ที่สำาคัญคือเพื่อให้ตนเองอยู่สบาย เวลาปฏิบัติธรรมก็ทำาให้ตนเอง

สบายใจ หากมีสติปัญญาก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เหมือนกัน แต่ถ้าหากพระภิกษุ 

หรือญาติโยมไม่มีสติปัญญาแล้วก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้

เมื่อเราเข้าใจดีแล้วก็จะทำาให้ไม่มีมานะทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ตน คนเราทุกคนที่เกิดขึ้น

มาในโลกนี้ย่อมมีอุปนิสัยต่างๆ กัน มีธาตุขันธ์ต่างๆ กัน เกิดมาในตระกูลที่ต่างกัน  

ฉะนั้น สติปัญญาของคนเราก็เหลื่อมล้ำาต่ำาสูงไม่สม่ำาเสมอกัน แล้วแต่ว่าใครจะมีสติ 

ปัญญาดีกว่ากันเท่านั้น ในพระพุทธศาสนา การละกิเลสมันต้องอาศัยสติปัญญาของ 

ตนเองเท่านั้น การที่คนเราจะมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายเท่าไหร่ก็ตาม จะไปหาซื้อ

ปัญญาที่ไหนก็ไม่ได้ ต้องอาศัยตนเองเท่านั้น โดยเฉพาะที่รับรู้เหตุผลว่า ปัญญาจะ 

เกิดขึ้นได้ก็ด้วยตนเองเท่านั้น เช่น ร้อน-หนาว ทุกข์-สุข นี่เป็นเรื่องของตนเอง เรื่อง 

เหตุเรื่องผล ตนเองเป็นคนตัดสิน รู้แล้วก็ตัดสินด้วยตนเอง ไม่ให้คนอื่นมาละกิเลสให้ 

เรา สมาธิปัญญานี้จะเอาเงินหลายแสนล้านมาซื้อมาจ้าง ก็ไม่มีใครขายให้ได้ ฉะนั้น  

ตนเองต้องปฏิบัติเองก่อนจึงจะทำาให้สติปัญญาเกิดขึ้นแก่ตนเองได้ ตรงนี้แหละ เป็น 

หลักเหตุผลที่ยืนยันในพระพุทธศาสนา ตามคำาสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสเอาไว้

เหตุฉะนั้น เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องฝึกฝนอบรมสติปัญญาของเราให้ 

แก่กล้า พระพุทธองค์ได้ตรัสถามพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย เวลาไปเจริญภาวนามา ๑  

เดือน ๒ เดือน หรือ ๓ เดือนก็ดี แล้วมานมัสการกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้า  

พระพุทธองค์ตรัสถามว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ทั้ง ๕ ของพวกเธอแก่กล้า 
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หรือยัง” พระภิกษุรูปไหนที่ได้บรรลุธรรมก็นั่งอยู่เฉยๆ ยังไม่ตอบ แต่รูปไหนยังไม่บรรลุ

ธรรมก็ตอบพระพุทธองค์ว่า “ภันเต ภควา อินทรีย์ ๕ ของข้าพระพุทธเจ้านั้นยัง 

ไม่แก่กล้าแข็งพระเจ้าข้า” พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า “ก็เป็นหน้าที่ของพวกเธอจะถาม 

เราตถาคต เพราะพวกเธอยังไม่รู้ใช่ไหม” พระภิกษุผู้ที่รู้จักอินทรีย์ ๕ ดีนั้น มีดังนี้

ข้อหนึ่ง สัทธินทรีย์ มีศรัทธาเต็มเปี่ยมไหม ที่จะปฏิบัติเพื่อละกิเลส

ข้อสอง วิริยินทรีย์ มีความเพียรแก่กล้าไหม ที่จะเดินจงกรม นั่งสมาธิ ฝึกฝน

อบรมจิตใจทุกนาที ทุกชั่วโมง และเว้นจากเวลานอนหลับ

ข้อสาม สตินทรีย์ มีสติรอบคอบไหม ในขณะที่ยืน เดิน นั่ง นอน หรือใน 

ทุกอิริยาบถ

ข้อสี่ สมาธินทรีย์ มีจิตใจหนักแน่นมั่นคง เป็นสมาธิเหนียวแน่น ไม่ง่อนแง่น

คลอนแคลนไหม

ข้อห้า ปัญญินทรีย์ มีปัญญาพลังรอบรู้ในกองสังขารทั้งปวงไหม อันนี้ทางบรรลุ

ธรรมเพื่อพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้เอง

พระภิกษุรูปไหนที่ได้บรรลุธรรมเบื้องต้น ได้เป็นพระโสดาบันบุคคล เป็นพระ 

สกิทาคามี พระอนาคามี เป็นอรหันต์ พระพุทธองค์ก็รู้ว่าที่เขาไม่ถามเพราะเขารู้แล้ว  

แต่ถ้าพระภิกษุรูปไหนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจ ก็ต้องถาม เหตุฉะนั้น พระพุทธองค์จะทรง 

ทราบว่า พระภิกษุรูปไหนบรรลุอรหันต์ หรือปฏิบัติอยู่ขั้นไหน เพราะพระพุทธองค์ 

สามารถหยั่งรู้วาระจิตได้

บัดนี้ เรื่องการทำาความดี มีพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่า “เย ตตฺถ 

อนุโมทนฺติ เวยฺยาวจฺจํ กโรนฺติ วา น เตน ทกฺขิณา อูนา เตปิ ปุญฺญสฺส ภาคิโน ชน 

ทั้งหลายเหล่าใดอนุโมทนา หรือช่วยทำาการขวนขวายในทานนั้น ทักษิณาทานของเขา 

มิได้บกพร่องไปด้วยเหตุนั้น ชนทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย”
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บุญทั้งหลายสำาเร็จด้วยการขวนขวายในทาน คือได้ขวนขวายไปบอกคนอื่นให้

ทำาบุญแม้ว่าตนเองไม่ได้ทำาก็ตาม ถือว่าการขวนขวายให้บุญของเขาสำาเร็จ เราก็ได้บุญ 

เพราะเราชวนเขาทำาความดี แต่ก็ได้บุญตามที่เราขวนขวายเท่านั้น เพราะเราไม่ได้ 

บริจาควัตถุด้วย

ถ้าเราจะทำาบุญถวายสิ่งของหรือบริจาควัตถุ แล้วไปชวนคนอื่นร่วมด้วย เขาจะ

ร่วมถวายปัจจัย ๑๐ บาท ๒๐ บาทก็แล้วแต่ เขาก็ได้บุญ หรือเมื่อเราชวนคนอื่นไป 

ทำาบุญแต่เขาไปไม่ได้ ขอฝากปัจจัยไปร่วมทำาบุญด้วย ๑๐ บาท ๒๐ บาท เขาก็ได้บุญ 

แต่เขาต้องอาศัยเราให้เรานำาของเขามาทำาบุญให้สำาเร็จ เขาเรียกว่า บุญสำาเร็จด้วยการ

ขวนขวาย

บุญทั้งหลายสำาเร็จด้วยการกระทำาอนุโมทนา คือเมื่อเห็นคนอื่นเขาทำาบุญทำา

กุศลก็กล่าวคำาว่า “สาธุ ขอให้บุญกุศลนั้นจงสำาเร็จ ขออนุโมทนาด้วย” เราก็ได้บุญ  

เพราะบุญสำาเร็จด้วยการอนุโมทนา คือเรามีความสุขกับการทำาบุญของคนอื่น เราก็ 

ได้บุญ ได้ความสุขใจของเราด้วย เพราะการอนุโมทนา สรรเสริญ ยกย่องว่าคนอื่นได้

ทำาความดี ใจของเราก็เลยมีความสุข เพราะเราไม่ไปคัดค้าน ไม่ไปตัดรอนเขา ก็เลยได้ 

บุญ ได้ความสุข

 “ตสฺมา ทเท อปฺปฏิวาณจิตฺโต ยตฺถ ทินฺนํ มหปฺผลํ เป็นคนควรเป็นผู้มีจิต 

ไม่ท้อถอย ให้ในที่ใดได้ผลมาก ควรให้ในที่นั้น” คือให้เลือกสถานที่ในการทำาบุญ  

เปรียบเสมือนเวลาเราจะปลูกพืชผัก ผลไม้ ข้าวกล้า ฯลฯ อะไรต่างๆ ต้องเลือกพื้นที่  

ที่มีดินดีเพื่อจะให้ผลผลิตงอกงาม เป็นเนื้อนาบุญ

“ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺ า โหนฺติ ปาณินนฺติ บุญย่อมเป็นที่พึ่งพาอาศัยของ 

สัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าได้ ฉะนั้นแล”
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ดังนั้น บุญที่ตนเองได้สร้างไว้นั้น ถ้าเรายังมาเกิดอีก เราก็ต้องได้รับผลบุญนั้น  

แต่ถ้าเราทำาอยู่ในชาตินี้เราก็ได้อยู่ในชาตินี้อยู่แล้ว พอทำาเสร็จมันก็มีความสุขในชาตินี้  

นี่แหละ เหตุมันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนั้น อันนี้การมาปฏิบัติมันก็เป็นเหตุ ปฏิบัติตน 

มาดีก็ได้ตำาแหน่งสูงขึ้นๆ ก็เป็นตามการปฏิบัติของตนเท่านั้นแหละ ที่เขาเรียกว่าเหตุ 

ทำาให้มีความดีเกิดขึ้น เหตุดีผลดีก็มีความสุข เหตุดีคนก็ดี เหตุไม่ดีคนก็ไม่ดี ถ้าเชื่อมั่น

อย่างนี้ ก็เรียกว่าถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว นี่เขาเรียกว่าคนเข้าใจในหลัก 

คำาสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสเอาไว้ เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้ว เราจะทำามากทำาน้อยตาม

กำาลังของตนเอง ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนครอบครัว ไม่ทำาให้ตนเองมี 

ความทุกข์ ถ้าเราคิดดี พูดดี ทำาดี ผลที่ออกมาก็คือมีความสุข เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ  

ถ้าเราคิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำาไม่ดี ผลที่ออกมาเป็นความทุกข์ เรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ  

จึงเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่จะศึกษาทำาความเข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิ

ในชีวิตของตน เพราะธรรมมันต้องเกิดจากเหตุและดับเพราะเหตุทั้งนั้น

เหตุฉะนั้น การทำาบุญก็ดี ต้องไม่ให้เกิดทุกข์และไม่ให้คนอื่นทุกข์ด้วย การทำา 

ความดี ถ้าทำาอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง ก็อย่าให้ไปเบียดเบียนตนและคนอื่นเขา พูดคุยกัน ก็

อย่าให้ไปเบียดเบียนตนและบุคคลอื่น คิดอะไร ก็อย่าให้ไปเบียดเบียนตนและคนอื่น  

คือ “ทำา” ไม่ให้เดือดร้อนคนอื่น “พูด” ไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นนั่นเอง คนอื่นไม่เดือดร้อน 

เราก็ไม่เดือดร้อน เพราะเราทำาถูก พูดถูก คิดถูก เราคิดไม่ให้คนอื่นเดือดร้อน เราก็ 

ไม่เดือดร้อนเหมือนกัน เขาเรียกผลสะท้อนย้อนมาให้ไม่มีความเดือดร้อน จึงเรียกว่า  

การงานปราศจากโทษ ทำาด้วยกาย พูดด้วยวาจา คิดด้วยใจ การงานไม่มีโทษ เราทุกคน 

ก็ควรพากันปฏิบัติตนเองเพื่อความสุข

ฉะนั้น อาตมาจึงมีความปรารถนาอยากให้อุบาสกอุบาสิกาได้ศึกษาให้เข้าใจ  

เพื่อที่ญาติโยมจะได้ทำาบุญบริจาคทานให้ถูกต้องตามหลักที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ 



ป ร ะ วั ติ ย่ อ

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป นามสกุลเดิม วงษาจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ตรงกับวันพฤหัสบดี ปีระกา ณ บ้านโคกคอน ตำาบลโคกสี 

อำาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร บิดาชื่อ กิ่ง มารดาชื่อ อรดี สกุลเดิม จุนราชภักดี 

ท่านเป็นบุตรคนที่ ๓ ในพี่น้องทั้งหมด ๖ คน บิดามารดาทำาการค้าขาย มีฐานะดี  

คุณตาเป็นกำานันอยู่ที่ตำาบลโคกสี ชื่อ ขุนจุนราชภักดี และคุณยายรักหลานคนนี้มาก  

จึงรับมาเลี้ยงดูตั้งแต่ยังเล็กๆ

สมัยเด็กเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนบ้านโคกคอน ท่านเรียนเก่ง

มากและมีอุปนิสัยเป็นผู้ใฝ่เรียน จึงมีความประสงค์จะเรียนต่อ แต่มารดาต้องการให้ 

ท่านมาช่วยงานค้าขายของบิดา และเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการงาน

สูง ญาติพี่น้องและผู้ใกล้ชิดไว้ใจ จึงได้พากันนำาเงินมาฝากท่านเหมือนหนึ่งเป็นธนาคาร 

ท่านก็เก็บรักษาให้เขาโดยไม่ได้อะไรตอบแทน 

ท่านมีความสนใจในการรักษาคนเจ็บป่วย โดยท่านได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้ 

เรื่องยา การรักษาคนไข้จากหมอประจำาอำาเภอซึ่งเป็นญาติกัน หลังจากผ่านการคัดเลือก

ทหารแล้ว คุณหมอจึงคิดจะส่งท่านไปเรียนต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งคุณตา 

ก็สนับสนุน แต่มารดาไม่อนุญาต ต้องการให้ท่านดูแลการค้าต่อไป



ท่านได้มีโอกาสคุ้นเคยกับพระสงฆ์มาตั้งแต่อายุ ๑๑ - ๑๒ ปี หลวงปู่พรหม  

จิรปุญโญ ได้สอนให้ท่านเดินจงกรม จึงถือได้ว่าหลวงปู่พรหมเป็นพระอาจารย์องค์แรก

ของท่าน

ตั้งแต่นั้นมา ท่านก็คิดบวชอยู่ตลอดเวลา แต่มารดาก็ไม่อนุญาตทั้งๆ ที่โยม 

มารดาเองก็ไปวัดถือศีลทุกวันพระ และบางครั้งเดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่น  

ภูริทัตโต จนกระทั่งบิดาของท่านถึงแก่กรรมใน พ.ศ. ๒๔๙๗ และอีก ๕ ปีต่อมา คุณลุง

ก็ถึงแก่กรรมอีก ท่านจึงใช้ความพยายามขอบวชอีกครั้งหนึ่งเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่  

มารดาและคุณตาทนการรบเร้าของท่านไม่ไหว จึงอนุญาตให้บวชแค่เพียง ๗ วัน ซึ่ง 

ขณะนั้นท่านมีอายุ ๒๕ ปี

ท่านเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัย บ้านโคกคอน ตำาบลโคกสี อำาเภอสว่างแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ พระอุปัชฌาย์ชื่อ พระครู 

อดุลย์สังฆกิจ พระกรรมวาจาจารย์ชื่อ พระครูพิพิธธรรมสุนทร ได้ฉายาว่า ปัญญาปทีโป 

ต่อมาท่านได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่าง บ้านโคกคอน ตำาบลโคกสี อำาเภอสว่างแดนดิน  

จังหวัดสกลนคร ท่านมีความสบายกายสบายใจมากเพราะได้ปล่อยวางภาระต่างๆ  

ตั้งแต่การรับผิดชอบเงินทองจำานวนมาก การดูแลการค้าขายให้กับครอบครัวและญาติ 

พี่น้อง รวมทั้งการดูแลรักษาไร่นา วัวควาย และทรัพย์สมบัติที่ท่านแบกอยู่ผู้เดียวมา 

ตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี ครั้นบวชได้ ๑๘ วัน โยมมารดาก็ขอให้ท่านสึก เพราะเลยกำาหนด 

เวลาที่อนุญาตแล้ว แต่ด้วยความฝักใฝ่ในการศึกษาธรรมะของท่าน จึงได้ขอโยมมารดา

บวชต่อให้ครบ ๑ พรรษา 

ด้วยความมุ่งมั่นของหลวงปู่เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมให้ถึงที่สุดของพระศาสนา  

ท่านจึงพยายามบ่ายเบี่ยงโยมมารดาในการสึกและออกธุดงค์ไปตามจังหวัดต่างๆ เพื่อ

แสวงหาโมกขธรรม และได้ศึกษาธรรมกับครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งใน 

ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคเหนือ ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้พบนั้นต่างมีเมตตาเทศน์ 



อบรม ทำาให้ท่านมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปเป็นลำาดับ ครูบาอาจารย์ที่

ท่านอยู่ฝึกปฏิบัติธรรมด้วยนาน ๆ และอุปัฏฐากใกล้ชิดคือ หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ  

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม หลวงปู่แหวน สุจิณโณ และยังมีครูบา 

อาจารย์องค์อื่นๆ ที่ท่านได้พบ เช่น หลวงปู่สิม พุทธาจาโร พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ 

หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่คำาดี ปภาโส หลวงปู่ชอบ ฐานสโม พระสุธรรมยานเถร  

(อินถา อินทจักโก) หลวงปู่สาม อกิญจโน พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (วัน อุตตโม)  

หลวงปู่แว่น ธนปาโล หลวงพ่อผาง จิตตคุตโต 

ท่านเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีความเพียรอันยิ่งในการ

ปฏิบัติ เป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยปัญญาอันลึกซึ้งและเมตตาอัน 

ไร้ประมาณ ท่านมีปณิธานแน่วแน่ที่จะสอนธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกล 

อย่างไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยแม้ในยามที่ท่านมีอายุมากแล้ว ธรรมบรรยายของท่าน 

นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟัง ด้วยภาษาที่ประณีต ไพเราะ และเข้าใจง่าย 

สามารถนำาไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนเองได้เป็นอย่างดี คำาสอนของหลวงปู่

เปลีย่นมุง่เนน้การปฏบิตัทิีเ่ปน็ลำาดบัขัน้ตอนนำาไปสูพ่ระนพิพานอนัเปน็จดุมุง่หมายสงูสดุ

ของพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขของสรรพจิตทั้งหลาย ตามพระพุทธบัญชาที่ว่า 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่

มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์  

จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ 

พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์ บริสุทธิ์ สัตว์ทั้งหลายจําพวกที่มีธุลีคือกิเลส 

น้อย มีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรม จักมี”

หลวงปู่เปลี่ยนเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ จนกระทั่งปัจจุบัน 
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