
1พ ร ะ ก ฤ ช   นิ มฺ ม โ ล

 

ธรรมเทศนาโดย

พ ร ะ ก ฤ ช   นิ มฺ ม โ ล



2 เ  ห  นื  อ  บุ  ญ

เหนือบุญ
ธรรมเทศนาโดย พระกฤช นิมฺมโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

จำานวนพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ เล่ม 

สงวนลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในธรรมเทศนาเป็นของพระกฤช นิมฺมโล 

สำานักปฏิบัติธรรมสวนป่า อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ห้ามมิให้พิมพ์จำาหน่าย หรือนำาไปใช้ในทางใดๆ เพื่อการค้า 

สนใจติดต่อต้นฉบับพิมพ์เป็นธรรมทานได้ที่

ทีมงานนิมฺมโลดอทคอม 

โทรศัพท์ ๐๙๒ ๓๖๔ ๒๔๖๓ 
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คำ�นำ�

พวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับ 

คำาสอนที่ให้เราหมั่นทำาบุญด้วยการทำาทานและรักษาศีล เพราะย่อม

นำาความสุขมาให้ และเป็นเหตุปัจจัยให้ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีในอนาคต 

แต่ก็มีพุทธศาสนิกชนจำานวนไม่น้อยที่เข้าถึงพุทธศาสนาเพียงแค่ 

การทำาบุญด้วยการทำาทาน แล้วต้ังเป้าหมายสูงสุดเพียงแค่การได้ 

ไปเกดิเปน็เทวดาบนสวรรค ์ ซึง่เปน็การเข้าไมถ่งึแกน่และคณุประโยชน์

สูงสุดแห่งพุทธศาสนา 

ในอันที่จริงแล้ว พุทธศาสนาไม่ได้สอนเพียงแค่การทำาทาน 

และรักษาศีล และคุณประโยชน์สูงสุดแห่งพุทธศาสนาก็ไม่ใช่การได้

ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่อย่างใด พุทธศาสนาไม่ได้สอนเพียง

แค่ให้ทำาบุญกุศลและละเว้นบาปอกุศล แต่คำาสอนในพุทธศาสนา 

ได้สอนสิ่งที่อยู่เหนือยิ่งกว่าบุญกุศลขึ้นไปอีก 

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์กฤช 

นิมฺมโล ซึ่งได้แสดง ณ สถานที่ต่างๆ ระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖  

จำานวน ๘ กัณฑ์ ซึ่งคณะผู้จัดทำาเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน 

ผู้อ่าน เพราะนอกจากจะช่วยให้เข้าใจถึงการทำาบุญกุศลและการ 

ละเว้นบาปอกุศลมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังจะช่วยให้เข้าใจถึงคุณประโยชน์

สูงสุดแห่งพุทธศาสนาซึ่งอยู่เหนือยิ่งกว่าบุญกุศลดังที่กล่าวแล้ว 

 คณะผู้จัดทำา

 พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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อย่าประมาท

อย่าเพียงยินดีว่าเราจะไปเป็นเทวดา

อย่ายินดีว่าเราจะไปเป็นนางฟ้า แล้วหยุดแค่นั้น

อย่าประมาทในสังสารวัฏ ถ้าประมาทในสังสารวัฏแล้ว

เราจะไม่ได้คุณค่าที่แท้จริง หรือสิ่งประเสริฐในพระพุทธศาสนา

ให้เราทำาใจว่า ทำาอย่างไรเราจะรู้เห็น

ตามคำาสอนของพระพุทธเจ้า

ที่ท่านพร่ำาสอนเหล่าสาวกอยู่เสมอ
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ขออนุโมทนากับทุกๆ คน ท้ังพระคุณเจ้า ครูบาอาจารย์ทุกๆ 

ท่าน แล้วก็ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกาท่ีร่วมกันสร้าง ทั้งออกกำาลัง

ทรัพย์ ออกแรงกายแรงใจ ออกกำาลังสติปัญญา สร้างเจดีย์นี้ขึ้นมา๑ 

ความเชื่อส่วนตัวนะ เชื่อว่าเป็นบุญมหาศาล ใครจะว่าอย่างอื่นอย่างไร

ก็ไม่รู้นะ แต่อาตมาเชื่อว่าบุญเยอะ ทำาไมจึงเชื่ออย่างนี้ เพราะว่า 

มีเรื่องในพระไตรปิฎกมาอ้าง อันนี้ไม่ได้เห็นเองนะ แต่มาเทียบกับ

เรื่องในพระไตรปิฎกดูแล้ว  บุญที่โยมทำานี้ไม่น้อยเลย 

ธรรมเทศนา ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔

เหนือบุญ

๑ เจดีย์หลวงตาผนึก สิริมังคโล ณ วัดป่าเขวาสินรินทร์ ตำาบลเขวาสินรินทร์  
 ก่ิงอำาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อ 
 ประดิษฐานอัฐิธาตุ รูปเหมือน อัฐบริขารของหลวงตาผนึก สิริมังคโล และ 
 เพื่อประดิษฐานอัฐิธาตุของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น
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ในสมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วไม่นาน มีผู้หญิง 

คนหนึ่ง เธอทราบว่าคนอื่นเขาสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

ของพระพุทธเจ้า คนอื่นเขาสร้างเสร็จแล้ว ตนเองไม่ได้ร่วมสร้าง 

ด้วย ก็ขอไปกราบไหว้ก็ยังดี เธอหาดอกไม้อะไรไม่ได้ หาได้แต่ 

ดอกบวบ เดินถือดอกบวบไป จะไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ 

ระหว่างทางที่เดินไป ยังไปไม่ถึงนะ เธอถูกแม่วัวขวิดตายเสียก่อน 

อินเดียมีวัวเยอะ ใครเคยไปบ้าง วัวเยอะนะ แล้วเขาปล่อยให้

เดินเพ่นพ่าน เขาไม่ว่าอะไรหรอก เพราะถือว่าวัวเป็นพาหนะของ 

เทพเจ้า วัวเยอะ ถ้ามาเมืองไทยก็ต้องบอกว่าถูกควายขวิดตาย แต่

ทางนั้นวัวเยอะกว่า 

วัวขวิดผู้หญิงคนนั้นตาย ไม่ทันได้ไปถึงเจดีย์ ผู้หญิงคนนั้น

ตายไปทั้งๆ ที่จิตยังมีศรัทธาท่ีจะมากราบไหว้เจดีย์ เธอตายไปแล้ว 

ก็ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ 

เธอไปเป็นนางฟ้าแล้ว ได้ปรากฏองค์พร้อมกับรถทิพย์ มีรัศมี

ข่มนางฟ้าอื่นๆ ทั้งหมด พระอินทร์เห็นดังนั้นก็เกิดอัศจรรย์ สงสัย  

จึงเข้าไปถามนางฟ้าองค์นี้ว่า ”แม่เทพธิดาผู้เจริญ เธอทำาบุญด้วย 

อะไร จึงได้เทพฤทธิ์ท่ียิ่งใหญ่อย่างนี้ มีวิมานสวยงาม ประดับไป 

ด้วยดอกบวบทองคำา  เหลืองอร่ามไปทั้งที่นั่งที่นอน ทั้งรถทั้งม้า„
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นางฟ้าน้ันอาย ตอบว่า ”พระองค์อย่าถามดิฉันเลย ดิฉันอาย 

ดิฉันไม่ได้ทำาบุญอะไรมากเลย„

”เอาน่า บอกมาเถิด„

นางฟ้าบอกว่า ”ดิฉันเพียงแค่จะไปกราบไหว้เจดีย์บรรจุพระ- 

บรมสารีริกธาตุ  ยังเดินทางไปไม่ถึงเลย„ 

นี่ถ้าได้ไปถึงนะ ได้กราบไหว้นะ วิมานจะสวยกว่านี้อีก นางฟ้า

อาย บุญน้อยเกินกว่าจะคุย ไม่อยากคุย พระอินทร์ก็มาเล่าถวาย 

ให้กับพระนารทเถระ พระเถระก็รวบรวมมาสู่ที่สังคายนาด้วย๒ นั่น

ขนาดผู้หญิงคนนั้นยังไปไม่ถึงเจดีย์เลยนะ แต่โยมมาถึงเจดีย์แล้ว  

ได้กราบไหว้แล้ว  คนที่ร่วมสร้างก็ได้บุญยิ่งกว่านั้นอีก 

อีกเรื่องหนึ่ง ในสมัยพุทธกาล ตอนที่เมืองเวสาลีเกิดโรคระบาด 

เป็นโรคอหิวาต์ระบาดทั้งเมือง โรคระบาดคือโรคที่แพร่หลายทั่ว 

ไปหมด คนตายมาก ศพเยอะมาก ท่านบรรยายว่าฝูงอมนุษย์อยู่ 

เต็มเมืองไปหมด ในเวลานั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ 

กษัตริย์เมืองเวสาลีจึงส่งทูตมาขอเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด  

โดยเชื่อว่าถ้าพระองค์เสด็จไปเมืองเวสาลีแล้ว ทุกข์ภัยทั้งหลายใน 

เมืองเวสาลีจะสงบลงด้วยพุทธคุณ 

๒ เล่าแบบเก็บความจาก ปีตวิมาน (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ)
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ทูตเมืองเวสาลีมากราบทูลเชิญพระพุทธเจ้า โดยมาขออนุญาต

จากพระเจ้าพิมพิสารก่อน ท่ีต้องมาขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสาร 

ก่อนก็เพราะว่าในขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์  

และพระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นกษัตริย์ของแคว้นมคธ ที่มีเมืองหลวง

คือกรุงราชคฤห์ 

พระเจ้าพิมพิสารตรัสบอกกับทูตเมืองเวสาลีว่า ให้ไปกราบทูล

ถามพระพุทธเจ้าเองว่า พระองค์จะเสด็จไปหรือไม่ ทูตเมืองเวสาล ี

ได้ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธเจ้าทรงตอบรับนิมนต์ 

พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปโปรด  พระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จไปส่ง 

จากกรุงราชคฤห์จะเดินทางไปสู่กรุงเวสาลีนี้ เขตชายแดน 

มีแม่น้ำากั้นคือแม่น้ำาคงคา พระพุทธเจ้าจึงต้องเสด็จลงเรือ พระเจ้า

พิมพิสารได้เสด็จไปส่งท่ีท่าน้ำายังไม่พอ แต่เสด็จลงไปในแม่น้ำาคงคา

ด้วย เสด็จลงแม่น้ำาไปจนกระทั่งน้ำาในแม่น้ำาลึกถึงคอ เดินเกาะเรือ 

ส่งพระพุทธเจ้าไปจนน้ำาลึกถึงคอแล้ว จนกระทั่งตนเองไปต่อไม่ได้

แล้วจึงหยุด 

ขณะนั้นซากศพทั้งหลายยังเกลื่อนเมืองเวสาลี ซากศพเยอะ 

ยังไม่พอ ยังมีฝูงแร้งฝูงกาเท่ียวจิกกินซากศพ มีแมลงวัน และ 

หนอนอีกด้วย เรานึกถึงว่าเมืองมันเต็มไปด้วยซากศพ มีฝูงแร้ง 

ฝูงกา มีหนอน มีเศษกระดูก ผู้คนทั้งหลายทิ้งบ้านทิ้งเมืองจน 

เมืองร้าง 
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พอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงกึ่งกลางของแม่น้ำาคงคา กษัตริย์ 

เมืองเวสาลีก็ได้เสด็จมารับ ตอนกษัตริย์เมืองเวสาลีเสด็จมารับ  

ก็ทรงลงไปในแม่น้ำาคงคาจนกระท่ังน้ำาในแม่น้ำาถึงคอเหมือนกัน  

ลงไปลึกกว่านั้นไม่ได้แล้ว 

เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงฝั่งของเมืองเวสาลี เมฆฝน 

ก็ตั้งเค้า แล้วก็มีฝนตกหนัก ฝนตกอย่างแรง พัดพาเอาซากศพ 

ทั้งหลาย พัดพาเอาเศษขยะปฏิกูลท้ังหลายจากเมืองเวสาลีไหลไป 

เท่ากับทำาความสะอาดเมืองทั้งเมืองโดยฝน ทางทั้งหลายที่ระเกะ 

ระกะก็ราบเรียบไปด้วยทราย 

ภิกษุทั้งหลายได้เห็นดังนั้นแล้วจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า 

”อัศจรรย์ยิ่งนักพระองค์ ไม่เคยมีมาก่อน ไม่เคยเห็นมาก่อน  

เมืองที่สกปรกเต็มไปด้วยซากศพ พอพระองค์เหยียบฝั่งเท่านั้นเอง 

เมืองทั้งเมืองก็ถูกชำาระล้างด้วยน้ำาฝนจนสะอาด หนทางต่างๆ  

ราบเรียบเหมือนเกลี่ยด้วยทราย„ ทรายละเอียดด้วยนะ ทราย 

อย่างดี โยมเคยไปสถานท่ีที่เป็นทางดินปนทรายไหม เป็นสถานที่

สะอาด สะอาดตาเหมือนเวลามาวัดป่าที่พระภิกษุท่านกวาดเรียบร้อย

แล้ว  ดูแล้วสะอาดตาน่าเดิน 
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พอพระพุทธเจ้าเสด็จก้าวถึงฝั่งเมืองเวสาลี ก็เป็นอย่างนั้นเลย 

เมืองสะอาด หนทางสะอาด ภิกษุท้ังหลายเห็นว่าอัศจรรย์มาก ก็ 

กราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นเป็นเพียงเศษบุญเท่านั้น 

ภิกษุทั้งหลายก็ทูลถามว่าเศษบุญอะไรของพระองค์ พระพุทธเจ้า 

ตรัสว่า นั่นเป็นบุญท่ีเราได้เคยเกล่ียทรายท่ีเจดีย์บรรจุพระธาตุของ

พระปัจเจกพุทธเจ้า 

นั่นแค่เพียงเกลี่ยทรายเท่านั้นนะ วันน้ีโยมทำาอะไรบ้าง โยม 

ได้ช่วยกันปูหิน ทำาความสะอาด ทาสี เช็ดถูเจดีย์บรรจุพระบรม-

สารีริกธาตุ พระธาตุพระอรหันต์ บุญเท่าไหร่ก็ลองเทียบๆ ดูเอานะ 

พระพุทธเจ้าตรัสว่านี่เป็นเศษบุญที่พระองค์ได้ไปเกลี่ยทราย 

พระองค์ไปถึงเจดีย์บรรจุพระธาตุของพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว ไม่มี

ของอะไรบูชา ตอนนั้นท่านเป็นพราหมณ์ ส่งลูกชายไปเรียน ลูกชาย

เรียนจบก็ออกบวช และได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า มีคน 

นับถือกันมาก แต่อายุสั้น ไม่นานนักก็ปรินิพพาน พระโพธิสัตว์ 

คิดถึงลูกก็ออกตามหา พอทราบข่าวก็พบแต่เจดีย์ ได้แต่ร้องไห้ 

อยู่ที่ลานเจดีย์ ท่านไม่มีของอะไรจะบูชา ท่านก็ถอนหญ้าเกลี่ยทราย  

ทำาสถานที่ให้ราบเรียบ เกลี่ยทรายรอบเจดีย์แล้วกราบไหว้ เดิน 

ประทักษิณรอบ ระลึกถึงพุทธคุณ ท่านทำาอย่างนี้ ตายจากชาตินั้น

แล้วไปเป็นเทวดา ลงจากเทวดาแล้วมาสร้างบารมีจนกระทั่งมาเป็น

พระพุทธเจ้า 
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ท่านมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านเสด็จไปที่ไหน ไม่มีที่สกปรก 

ขนาดโรคระบาดเต็มไปด้วยซากศพ มีแต่อมนุษย์เต็มไปหมดทั้งเมือง 

บุญอันนั้นทำาให้เทพยดาทั้งหลายทนไม่ได้ ต้องบันดาลให้ฝนตก 

ชำาระล้างเมืองให้สะอาดก่อนท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึง เป็นการ 

รับเสด็จ ที่เทวดาทนไม่ได้นั้นก็ด้วยอานุภาพของการทำากุศลนั้น 

ในอดีตชาติของพระองค์๓ 

พระองค์ไม่ได้ไปบังคับเทวดานะ ไม่ใช่ไปบังคับว่า เทวดา 

ท้ังหลาย ข้าพเจ้าจะไปเมืองนี้แล้ว จงทำาความสะอาดเมือง ไม่ใช่ 

อย่างนั้น ด้วยบุญบารมีของพระองค์นั้นทำาให้เทวดาทนไม่ได้เอง  

เทวดาท่านทนไม่ได้เอง พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปบังคับ ไม่ใช่ไปร่าย

เวทมนตร์บังคับเทวดา ไม่ใช่อย่างนั้น ด้วยบุญบารมีนั้นทำาให้เทวดา

ทำากันเอง 

เหมือนครั้งเวลาที่ฝนแล้ง และพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่ 

วัดเชตวันมหาวิหาร สระน้ำาท่ีสรงน้ำาของพระพุทธเจ้าแห้งเหลือแต่ 

โคลน ปลาทั้งหลายต้องหมกตัวอยู่ในโคลนเพื่อหลบนกที่กินปลา 

พระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างนั้นแล้ว ทรงอาศัยความกรุณาจะช่วยปลา

เหล่านั้น พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกพระอานนท์ว่า อานนท์ จงหยิบ 

ผ้าอาบน้ำามา  เราจะสรงน้ำา 

๓ เล่าแบบเก็บความจาก รัตนสูตร (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ)
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พระอานนท์กราบทูลว่า มีแต่โคลนนะพระองค์ พระองค์จะ 

สรงน้ำายังไง ไม่มีน้ำา มีแต่โคลน พระพุทธเจ้าตรัสว่า เอามาเถอะ  

เดี๋ยวเราจะสรงน้ำา พระอานนท์ไม่ทักท้วงเป็นครั้งที่สอง เพียงแค่ 

ทักท้วงครั้งแรกว่า พระองค์จะสรงน้ำายังไง ไม่มีน้ำา มีแต่โคลน  

พระอานนท์ก็ไปเอาผ้าเพื่อใช้ผลัดให้พระพุทธเจ้าสรงน้ำา พระพุทธเจ้า 

ก็ทรงผลัดผ้าและเดินไปสู่ตลิ่ง 

พอพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่ตลิ่งแล้ว ยังไม่ทันได้ลงตลิ่ง บัลลังก์

ของพระอินทร์เกิดแข็งกระด้างขึ้นมา ไม่ได้แข็งธรรมดาด้วยนะ  

แข็งด้วยร้อนด้วย ถ้าเป็นคนอื่น บัลลังก์ของพระอินทร์ก็คงจะ 

แข็งธรรมดา คือถ้าเป็นคนอื่นจะทำาดีอะไรข้ึนมา หรือว่าสมัยที่ 

พระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์ จะทำาดีอะไรขึ้นมา บัลลังก์ของ 

พระอินทร์จะแค่แข็งธรรมดา ในคัมภีร์บรรยายแค่บัลลังก์คืออาสนะ

ของพระอินทร์เกิดแข็งขึ้นมา ปกติแล้วอาสนะของพระอินทร์จะ 

นิ่มมาก ในคัมภีร์บรรยายความนิ่มของอาสนะพระอินทร์ว่า เวลา 

นั่งลงไปแล้ว จมไปครึ่งองค์ ถ้านั่งเสื่อนี่จมไปนิดเดียวใช่ไหม ความ

นิ่มของอาสนะของพระอินทร์นะ นั่งไปแล้วจมไปครึ่งองค์ ไม่รู้ว่าจะ

สบายหรือว่าอึดอัดนะ แต่คล้ายๆ จะบรรยายให้เห็นภาพว่า อาสนะ 

ที่นั่งในเมืองมนุษย์เทียบไม่ได้ 
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แต่พอพระพุทธเจ้าจะสรงน้ำา อาสนะของพระอินทร์แข็งขึ้นมา

เลย แข็งด้วยร้อนด้วย พระอินทร์ตกใจ สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ก็ 

เล็งไปดูว่าเกิดอะไร พระอินทร์ก็ทราบด้วยญาณว่า พระพุทธเจ้าจะ

สรงน้ำาแต่ไม่มีน้ำา พระอินทร์รีบสั่งเทพวลาหก ซึ่งเป็นเทพแห่งฝน  

ให้บันดาลให้เกิดฝนเลย ไปจัดการเลยนะ ทำายังไงก็ได้ ให้มีฝนตก

และมีน้ำาทันที 

ทันใดนั้นเอง เมฆฝนก็ตั้งเค้ามา และไม่นานเลย ไม่ต้องรอ 

ให้พระพุทธเจ้าเสด็จก้าวเท้าลงบันไดด้วยซ้ำาไป ฝนก็ตก ฝนตก 

จนน้ำาขังล้นออกไปด้วยน้ำา ปลาทั้งหลายรอดชีวิต นี่จะเล่าเพียงว่า 

พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บังคับเทวดา แต่มีอุบาย คืออุบายว่าถ้าอยาก

จะช่วยปลา เพียงพระองค์ไปยืนและทำาใจว่าเราจะสรงน้ำา ทั้งๆ ที่ 

ไม่มีน้ำาเลยในตอนนั้น มีเพียงแค่โคลน๔ 

น่ีเป็นความอัศจรรย์ แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่อัศจรรย์เลย 

เมื่อคราวที่เราเป็นพระโพธิสัตว์ เวลาจะทำาอะไรสำาเร็จนั้นอัศจรรย์ 

กว่า ตอนนี้เราตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะแล้ว เรื่องต่างๆ เหล่านี้ไม่

อัศจรรย์เลย 

๔ เล่าแบบเก็บความจาก มัจฉชาดก (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก)
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อย่างเวลาท่านไปโปรดองคุลีมาล คนทั้งหลายก็บอกว่า โอ้โห 

อัศจรรย์ พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่อัศจรรย์เลย ธรรมดามาก แต่ถ้า 

สมัยท่านเป็นพระโพธิสัตว์นั่นสิ อัศจรรย์ เพราะว่าแม้บารมียัง 

ไม่เต็ม ก็ยังโปรดโจรร้ายๆ ได้ 

คราวนี้ที่โยมได้มาสร้างบุญบารมี บุญบารมีเหล่านี้ ความเช่ือ

ส่วนตัวอาตมาเชื่อว่า อานิสงส์ต่างๆ ท่ีรออยู่สำาหรับบุญบารมีเหล่านี้ 

ความเป็นมนุษย์ให้ไม่พอ เส้ือผ้าอาภรณ์ต่างๆ ไม่พอ ผ้าไหมที่ดี 

ที่สุดในโลก ไม่พอที่จะให้ บ้านที่ดีที่สุดในโลก ไม่พอที่จะให้ ต้อง 

ไปเป็นเทวดาเท่านั้น จึงจะมีอานิสงส์มากพอที่จะให้กับบุญบารมี 

ทั้งหลายที่ได้ทำา 

ยังมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่ง วันนี้เรื่องเล่าเยอะหน่อยนะ มี 

นกเหยี่ยวตัวหนึ่งอยากจะกินลูกเจี๊ยบ (ลูกไก่) ในวัด นกเหยี่ยว 

บินโฉบลงมา ลูกเจ๊ียบแหงนไปเห็น หลบทัน นกเหยี่ยวตัวนั้น 

จับลูกเจี๊ยบไม่ทัน ไปจับเอาใบไม้ เมื่อจับเอาใบไม้แล้ว เหยี่ยว 

ตัวนั้นคิดว่า ไม่ได้กินลูกเจี๊ยบ แต่เอาใบไม้ไปทิ้งก็ยังดี เป็นการ 

ช่วยพระกวาดวัด 

เราดูเทคนิคในการทำาบุญเทคนิคในการคิดของนกเหยี่ยวนะ 

จากทีแรกนกเหยี่ยวคิดอกุศลจะกินลูกเจ๊ียบ จะทำาปาณาติบาต พอ

จับลูกเจี๊ยบไม่ได้ ลูกเจ๊ียบหนีไป กรงเล็บไปติดเอาใบไม้ ก็คิดว่า  

เอาล่ะ วันนี้ไม่ได้กินลูกเจี๊ยบ แต่ได้เอาใบไม้ไปทิ้ง ช่วยพระกวาดวัด  
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ก็ยังดี ดูนกเหยี่ยวคิดนะ จากอกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศล แล้ว 

นกเหยี่ยวก็บินเอาใบไม้นั้นไปทิ้งนอกกำาแพงวัด 

เราทำาบุญแล้ว ต้องหัดนึกไปด้วย ไม่ใช่ทำาแล้วทิ้งๆ ขว้างๆ  

ทำาแล้วหัดนึกถึงบ่อยๆ มาช่วยด้วยแรงกาย มาช่วยทำาความสะอาด

เจดีย์ วันนี้พระได้เห็นเด็ก ๒ คนช่วยงาน ชื่นใจมาก ทีแรกพระก็ 

สงสัยว่า เอ๊ะ เขานั่งทำาอะไร เด็กนั่งมองพระทำาไม พอพระลุกปุ๊บ  

เขาก็เอาผ้ามาถูพื้น ฝากไปบอกเด็ก ๒ คนนั้นด้วยนะ ไปไหนแล้ว 

ก็ไม่รู้ บอกว่าพระปลื้มมาก เห็นแล้วดีใจกับบุญที่เขาทำา วันนี้มีแต่ 

บุญ คนที่มาช่วยงาน คนที่มาช่วยทำาความสะอาด ทำาอาหารถวาย 

พระ พระทั้งหลายท่ีมานี้ อาตมาเชื่อว่าพระดีๆ เยอะแยะไปหมด  

และน่าจะมีพระอริยเจ้าบ้างแหละ  นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะ 

สำาหรับพระอริยเจ้านั้น อาตมาไปอ่านหนังสือในพระไตรปิฎก 

และฟังคำาสอนของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านก็สอนอยู่บ่อยๆ ว่า 

พระโสดาบันน้ัน ทุกข์ที่ลดน้อยลงไปไม่ใช่แค่หนึ่งในสี่ อาตมา 

ไปอ่านเจอในพระไตรปิฎกว่า ไม่ใช่หนึ่งในสี่จริงๆ โดยมีอยู่ครั้งหนึ่ง 

พระพุทธเจ้าเสด็จไปกับพระภิกษุ แล้วอยู่ๆ พระพุทธเจ้าก็ทรง 

สะกิดเอาขี้ฝุ่นขึ้นมาที่ปลายเล็บ แล้วตรัสถามพระภิกษุว่า ภิกษุ 

ทั้งหลาย  ขี้ฝุ่นที่ปลายเล็บกับดินในผืนดินนี้  อันไหนมากกว่ากัน 
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๕ เล่าแบบเก็บความจาก นขสิขาสูตร (พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค)
๖ วังวนแห่งการเวียนเกิดเวียนตาย หรือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกหรือใน 
 ภพต่างๆ
๗ ระยะเวลาตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลดับ โดยอุปมาว่ามีภูเขาศิลา ๑ ลูก  
 ซ่ึงมีขนาดกว้าง ยาว และสูง ด้านละ ๑ โยชน์ (คือ ๑๖ กิโลเมตร) โดยทุกๆ  
 ๑๐๐ ปี จะมีเทวดานำาผ้าเนื้อละเอียดอย่างดีมาลูบภูเขาครั้งหนึ่ง ลูบไปหนึ่งครั้ง 
 ในทุกๆ ๑๐๐ ปี จนกระทั่งภูเขาลูกนั้นสึกหรอและราบเรียบลงเท่าพื้นดิน  
 ระยะเวลาทั้งหมดที่สิ้นไปจนภูเขาราบเรียบลงเท่าพื้นดินนั้น ระยะเวลากัปหนึ่ง 
 ยาวนานกว่าระยะดังกล่าวนั้น

ภิกษุท้ังหลายกราบทูลว่า โอ เทียบกันไม่ได้เลยพระองค์ ขี้ฝุ่น

ในปลายเล็บน้ีน้อยมาก เทียบกันไม่ได้เลย เทียบเปอร์เซ็นต์อะไร 

ไม่ได้เลย สมัยนั้นไม่เรียกเปอร์เซ็นต์ แต่เทียบไม่ได้เลย เทียบด้วย

สัดส่วนยังไงก็เทียบไม่ติด 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า อย่างนั้นแหละภิกษุ ทุกข์ของพระโสดาบัน

น้อยมากเมื่อเทียบกับทุกข์ของปุถุชน ทุกข์ของปุถุชนเทียบเหมือน 

ดินในผืนดิน ทุกข์ของพระโสดาบันเทียบเหมือนขี้ฝุ่นในปลายเล็บ  

มีอยู่เหมือนกันแต่เทียบได้กับขี้ฝุ่นในปลายเล็บ๕ 

ทำาไมจึงว่าอย่างนั้น มีเหตุผลด้วยนะ เพราะปุถุชนยังอยู่ใน

สังสารวัฏ๖ เวียนเกิดเวียนตายนับชาติไม่ถ้วน และจะไปอีกเท่าไร 

ก็ไม่รู้ หาที่จบไม่ลง มันเป็นอนันตชาติ มันไปอีกจนนับไม่ได้ แต่ 

พระโสดาบันอีกอย่างมาก ๗ ชาติเท่านั้น เทียบกันนะ ในสังสารวัฏนี้ 

นับชาติไม่ถ้วนนับกัป๗ ไม่ไหวเลย ส่วนพระโสดาบันเหลือเพียง ๗ 
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ชาติเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นเปรียบเทียบกันแล้ว พระพุทธเจ้า 

จึงตรัสว่าทุกข์ของพระโสดาบันเปรียบเสมือนกับขี้ฝุ่นในปลายเล็บ 

บุญที่ทำาแล้วเป็นเทวดานี้น่าอนุโมทนา แต่ถึงกระนั้น ความ 

เป็นเทวดาก็มีวันหมดอายุ ความปลื้มใจในความเป็นเทวดา คือ 

ความปลื้มใจในกามสุข พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญกามสุข พระพุทธเจ้า

ตรัสว่ากามสุขเป็นตัวขวางสุขที่ยิ่งๆ ขึ้นไป ความยินดีในกาม ความสุข

ในกามทำาให้จิตใจหลงใหลวนเวียนติดพันอยู่กับกาม 

สิ่งที่ เหนือกว่ากามสุขคือฌานสุข ฌานสุขคือสุขจากการ 

ทำาฌานสำาหรับคนท่ีทำาฌานได้ แต่ถ้าจิตใจยังพัวพันติดอยู่ในกาม  

ก็ทำาฌานไม่ได้ ในขณะที่ทำาฌานได้ จิตใจไม่ติดในกาม ดังนั้น จึง 

บอกว่าคนที่ยังติดอยู่ในกาม จะไม่ได้สุขที่สูงๆ ขึ้นไป นี่ว่าตามตำารา

นะว่าสุขอื่นที่ยิ่งกว่ากามก็ยังมีอยู่ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุขย่ิงกว่า 

ฌานก็ยังมีอยู่ คนท่ีทำาฌานได้ ถ้ายังติดอยู่ในฌาน ก็ยังไปไม่ถึง 

นิพพานสุข 

ความสุขมี ๓ ระดับ แบ่งคร่าวๆ คือ กามสุข ฌานสุข และ

นิพพานสุข สำาหรับสุขในนิพพาน ถ้ายังติดอยู่ในฌาน คือติดใน 

รูปฌานก็ตามหรืออรูปฌานก็ตาม ก็เรียกว่ายังติดอยู่ในภพ ยัง 

แสวงหาภพอยู่ ยังไม่ได้นิพพาน  นี่ว่าตามตำารา 
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ถ้ายังติดในภพ เช่นบอกว่า เราจะไปเป็นเทวดา มีความพอใจ

ในความเป็นเทวดา พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ยังอยู่ในเมถุนสังโยค๘ 

ทำากรรมฐานหรือมาบวชพระ หรือมาบวชเป็นเนกขัมมะ ถือศีล ๘  

ถ้ายังหวังว่าบุญท่ีทำานี้จะทำาให้เราได้เป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง 

พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญ พระองค์ตรัสว่าอย่างนี้ยังเป็นกิเลส เป็น

เมถุนสังโยค ไม่สรรเสริญ เพราะอะไร เพราะว่าแม้จะไปเกิดเป็น 

เทวดาแล้ว ก็ยังต้องตกมาอยู่ในอบายภูมิ๙ ได้อยู่ดี 

อย่าว่าแต่เป็นเทวดาธรรมดาๆ เลย พระพุทธเจ้าทรงบรรยาย

ถึงพระเจ้าจักรพรรดิ พระเจ้าจักรพรรดินี้นานๆ จึงจะบังเกิดขึ้น 

สักองค์หนึ่ง พระเจ้าจักรพรรดิปกครองแผ่นดินโดยธรรม เวลา 

พระเจ้าจักรพรรดิจะไปไหนจะมีจักรแก้ว ไม่ต้องก้าวเดินไป มี 

จักรแก้วคอยหมุนและพาไป พาเหาะไปได้ มีช้างแก้ว มีม้าแก้ว มี

๘ อาการพัวพันเมถุน, ความประพฤติที่ยังเกี่ยวเนื่องกับเมถุน มี ๗ ข้อ โดย 
 ใจความคือ สมณะบางเหล่าไม่เสพเมถุน แต่ยังยินดีในเมถุนสังโยค คือ  
 ๑. ชอบการลูบไล้และการนวดของหญิง ๒. ชอบซิกซี้ เล่นหัวสัพยอกกับหญิง  
 ๓. ชอบจ้องดูตากับหญิง ๔. ชอบฟังเสียงหัวเราะขับร้องของหญิง ๕. ชอบ 
 นึกถึงการเก่าที่เคยหัวเราะพูดเล่นกับหญิง ๖. เห็นชาวบ้านเขาบำารุงบำาเรอกัน 
 ด้วยกามคุณแล้วปลื้มใจ ๗. ประพฤติพรหมจรรย์ โดยตั้งความปรารถนาที่จะ 
 เป็นเทพเจ้า
๙ ภูมิกำาเนิดที่ปราศจากความเจริญ มี ๔ อย่าง คือ ๑. นิรยะ คือนรก ๒. ติรัจ- 
 ฉานโยนิ คือกำาเนิดเดรัจฉาน ๓. ปิตติวิสัย คือภูมิแห่งเปรต ๔. อสุรกาย คือ 
 พวกอสุรกาย



22 เ  ห  นื  อ  บุ  ญ

ขุนพลแก้ว มีนางแก้วซ่ึงเป็นพระมเหสี มีราชโอรสผู้มีบุญ มีเศรษฐี 

ประกอบกัน ตายแล้วก็ต้องสร้างเจดีย์ให้ด้วย พระเจ้าจักรพรรดินี้

ไม่ใช่ตายแล้วเผาธรรมดา ตายแล้วก็ต้องสร้างเจดีย์ให้ท่านด้วย  

เป็นบุคคลหน่ึงท่ีควรแก่การสร้างเจดีย์ เช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้า 

พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์

ถึงกระนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังไม่เป็น

เครื่องประกันว่าจะไม่ไปอบายภูมิ ดูสิ พระเจ้าจักรพรรดิก็ยังไม่เป็น

เครื่องประกันว่าจะไม่ไปอบายภูมิ ตายแล้วไปขึ้นสวรรค์ก็จริง แต ่

ถ้าประมาทเมื่อไรก็ตกนรกได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เป็น

พระเจ้าจักรพรรดิแล้วไปเป็นเทวดา นี่ยิ่งประกันไม่ได้เลย

เพราะฉะนั้นอย่าพึงพอใจเพียงแค่ไปเป็นเทวดาหรือไปเป็น 

นางฟ้า ยังไม่ประกันถึงชีวิตเบื้องหน้าต่อๆ ไปว่าจะไม่ตกอบายภูมิ 

เพราะเทวดาก็มีวันหมดอายุ เทวดามีความสุขแค่ไหนก็ยังมีวันตาย 

สุขน้ันก็ยังมีวันหมดอายุ แล้วสุขที่หมดอายุนั้นจะนำาทุกข์มาให้ 

ในภายหลัง เทวดาตอนจะตาย จะกระวนกระวาย กระเสือกกระสน  

เท่ียวหาหนทางว่า ทำายังไงเราจะไม่ตาย หรือทำายังไงตายแล้วจะ 

ไม่ตกอบายภูมิ 

เทวดาส่วนใหญ่พอจะตาย จะมองเห็นอนาคตตัวเองว่าจะ 

ไปไหน แล้วส่วนใหญ่มักจะเห็นว่าตัวเองจะต้องไปอบายภูมิ เพราะ

มักจะเสวยบุญจนหมด หมดบุญแล้วเหลือแต่บาป จะต้องไปเสวย 
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ผลของบาปคือตกนรก หรือไปเป็นเปรต หรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน

อย่างนี้เป็นต้น เทวดาจึงบอกว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ ถือว่าเป็นสุคติ

ของเทวดา เพราะว่าหายาก โอกาสที่เทวดาตายแล้วจะมาเป็นมนุษย์

นั้นหายาก 

ตอนที่เทวดาใกล้จะตาย จะมีเหงื่อออกรักแร้ ผ้าเศร้าหมอง 

ดอกไม้ที่ทัดอยู่เหี่ยว ใบหน้าเศร้าหมอง หมองคล้ำา ที่ผ่องๆ อยู่นี้ 

หมองไป พอหมองปุ๊บ รู้ว่าตัวเองจะตาย ก็เที่ยวไปหาท้าวจาตุ- 

มหาราช๑๐ ขอให้พระองค์ช่วยด้วย ท้าวจาตุมหาราชบอกว่า เราช่วย

ไม่ได้ บอกให้ไปหาพระอินทร์ พระอินทร์บอกว่า เราก็ช่วยไม่ได้  

บอกให้ไปหาพระพรหม พระพรหมบอกว่า เราก็ช่วยไม่ได้ ถ้า 

ขณะนั้นมีพระพุทธเจ้า ท่านก็จะชี้บอกว่าให้ไปหาพระพุทธเจ้า หรือ 

ถ้ามีพระเถระองค์สำาคัญๆ ท่านก็จะชี้บอกให้ไปหา 

๑๐ จอมเทพทั้ง ๔ องค์ผู้รักษาคุ้มครองโลกใน ๔ ทิศ ซึ่งเรียกว่าท้าวโลกบาล  
 ท้าวจตุโลกบาล หรือท้าวจาตุมหาราช โดยปกครองอยู่องค์ละทิศ ท้าวจาตุ- 
 มหาราชแต่ละองค์ได้แก่ ท้าวธตรฐ รักษาโลกด้านทิศตะวันออก (ทำาหน้าที่ 
 ปกครองเทวดา ๓ จำาพวกได้แก่ กุมภัณฑ์ วิทยาธร คนธรรพ์) ท้าววิรุฬหก  
 รักษาโลกด้านทิศใต้ (ทำาหน้าท่ีปกครองครุฑ) ท้าววิรูปักษ์ รักษาโลกด้าน 
 ทิศตะวันตก (ทำาหน้าท่ีปกครองนาค) ท้าวกุเวร หรือมีอีกชื่อว่าท้าวเวสวัณ  
 หรือ ท้าวเวสสุวรรณ รักษาโลกด้านทิศเหนือ (ทำาหน้าที่ปกครองยักษ์)



เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องไปเป็นเทวดา อย่าประมาทในความ 

เป็นเทวดา หรือขณะนี้มีความสุข เสวยกามสุขอยู่ อย่าประมาท 

ในกามสุข ไม่ได้ห้ามว่าอย่าเสวยกามสุขนะ มีกามสุข ก็เสวย 

กามสุขได้ แต่อย่าประมาท เสวยแล้วให้รู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยง เสวยแล้ว 

ให้รู้ว่าสุขนี้ดีจริงอยู่  แต่ยังมีสุขอื่นที่ยิ่งกว่า 

ถ้าเรายินดีเพียงสุขแค่นี้ ถือว่าเสียชาติเกิด เพราะว่าชาตินี้ 

เราได้มีโอกาสเกิดมาพบพระพุทธศาสนา พบคำาสอนของพระพุทธเจ้า 

พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเพียงเพื่อให้เสวยกามสุข มีคำา ๆ หนึ่งใน 

คัมภีร์บอกว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้มาสอนเพียงจริยธรรม ไม่ได้มา 

สอนเพียงว่าให้ทำาดีแล้วได้ดีเท่านั้นเอง พระพุทธเจ้าทรงมาสอนถึง  

๓ บท ๘ คำา

๓ บท ๘ คำานั้นคืออะไร 

๓ บทคือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่ ๓ บทนะ 
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ส่วน ๘ คำาในท่ีนี้ ท่านหมายถึง ๘ พยางค์ ก็คืออนิจจัง  

ทุกขัง อนัตตานั่นแหละ แต่นับทีละพยางค์ อะ-นิจ-จัง-ทุก-ขัง- 

อะ-นัต-ตา พระพุทธเจ้าไม่ได้มาสอนเพียงแค่ว่าทำาดีได้ดี ทำาชั่ว 

ได้ชั่วแล้วจบ ถ้าสอนเพียงแค่นี้ไม่ต้องมาเป็นพระพุทธเจ้าก็สอนได้ 

ศาสดาอื่นก็สอนได้ 

พระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมี ๔ อสงไขย๑๑ กับแสนกัปเพื่อ 

สอน ๓ บท ๘ คำาคือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้ามาเป็นชาวพุทธ  

เรียนคำาสอนของพุทธศาสนาแล้วไม่มาถึงตรงนี้ ถือว่ายังไม่ถึงแก่น 

คำาสอนของพระพุทธเจ้า ต้องเรียนให้ถึง ถ้ายังไม่ถึง ให้เช่ือไว้ก่อน  

ถ้าไม่เห็นกับตาตัวเอง ให้เชื่อไว้ก่อน 

เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโลกนี้กลม ดวงอาทิตย์ 

ไม่ได้หมุนรอบโลก โลกหมุนรอบพระอาทิตย์ แต่เราไม่ได้เห็น 

ด้วยตาตัวเอง มีใครเห็นด้วยตาตัวเองไหม ไม่เห็นนะ เรารู้สึกว่า 

โลกอยู่นิ่งๆ ใช่ไหม ไม่รู้สึกว่าหมุนหรอก รู้สึกว่าดวงอาทิตย์ต่างหาก 

ที่หมุนไปหมุนมา เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ตก ดวงจันทร์ก็เช่นกัน เดี๋ยวก็ 

๑๑ นับไม่ถ้วน หรือไม่ง่ายที่จะนับ, บางตำาราบอกว่าอสงไขยกัปหมายถึงจำานวน 
 กัปเท่ากับ ๑๐๑๔๐ (๑๐ ยกกำาลัง ๑๔๐ หรือเลข ๑ แล้วต่อท้ายด้วยเลข ๐  
 ทั้งหมด ๑๔๐ ตัว) กัป, ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒  
 ให้นิยามอสงไขยแปลว่ามากมายจนนับไม่ถ้วน โดย ๑ อสงไขยเท่ากับ ๑ โกฏิ 
 ยกกำาลัง ๒๐ หมายถึง (๑๐๗)๒๐ ซึ่งก็เท่ากับ ๑๐๑๔๐ เช่นกัน



26 เ  ห  นื  อ  บุ  ญ

ขึ้นเดี๋ยวก็ตก ดวงดาวทั้งหลายก็หมุนไปรอบโลก ความรู้สึกเรา 

เป็นอย่างนั้นใช่ไหม เราไม่มีเครื่องมือที่จะออกไปนอกโลก ไม่มี 

กล้องส่องดาวที่จะดูว่าดาวมันเคลื่อนไปยังไง ไม่เห็นว่าดวงอาทิตย์ 

ดวงจันทร์เคลื่อนไปแบบไหน ไม่เห็นว่าโลกเองก็หมุนเคลื่อนไป  

จักรวาลเคลื่อนไป กาแล็กซี่ (ดาราจักร) เคลื่อนไป เราไม่รู้หรอก  

แต่นักวิทยาศาสตร์เขามีเครื่องมือ แล้วนำามาอธิบายให้เราฟัง แล้ว 

เราก็เชื่อตามเขา 

เรื่องนี้ก็เหมือนกัน เรายังไม่เห็นอนิจจัง ไม่เห็นทุกขัง ไม่เห็น

อนัตตาในรูปธรรมและในนามธรรม ไม่ใช่ที่อื่นนะ ในรูปธรรมและ 

ในนามธรรมนี้ ให้เชื่อไว้ก่อน เราเชื่อให้เป็นแนวทางไว้ก่อน แล้วเรา

ค่อยสร้างเครื่องมือเพื่อมาพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ 

หากเราจะพิสูจน์ว่า จักรวาลนี้เคลื่อนไปหมุนไป โลกนี้หมุน 

รอบตัวเอง หมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วย ท้ังดวงอาทิตย์ทั้งโลกทั้ง 

ดวงจันทร์ ก็หมุนไปอีกในกาแล็กซี่นี้ เราเชื่อแล้วสร้างเครื่องมือ 

เพื่อไปพิสูจน์ แต่อาตมาไม่ได้บอกให้เราสร้างเครื่องมือพิสูจน์เรื่อง 

กาแล็กซี่เหล่านั้นนะ 

ในที่น้ีบอกให้เราสร้างเครื่องมือที่จะมาพิสูจน์ว่า กายนี้ใจนี้ 

เป็นอนิจจังจริงไหม เป็นทุกขังจริงไหม เป็นอนัตตาจริงไหม  

เครื่องมือนั้นไม่ใช่ความคิด คิดเอาไม่ได้ เพราะคิดเอายังเป็นแค่ 

ความคิด ยังไม่ใช่ความรู้ ความรู้ตรงนี้ต้องอาศัย ”สติ„ และ ”สมาธิ„ 
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สติมีหน้าท่ีจับเอาความจริงมาให้จิตดู ความจริงคือสิ่งที่ 

ปรากฏต่อหน้าต่อตาในขณะปัจจุบัน ความจริงที่ปรากฏต่อหน้า 

ต่อตาในปัจจุบันที่เราจะต้องดูคือ ความจริงของสิ่งที่เรายึดว่าเป็นเรา 

สิ่งที่เรายึดว่าเป็นเราคือกายนี้และใจนี้ ขอบเขตที่เราจะมาศึกษา  

ขอบเขตที่จะเอาสติไปดูคือ ดูว่าขณะนี้กายนี้เป็นยังไง ขณะนี้ใจนี้ 

เป็นยังไง นี่คือเครื่องมือที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมาเพ่ือมาพิสูจน์ 

ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงไว้ว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง 

สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ ธรรมท้ังหลายเป็นอนัตตา เราต้องสร้าง 

เครื่องมือมาพิสูจน์ว่าจริงอย่างนั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ 

พระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีมามากเพื่อแสดงสิ่งนี้เพ่ือโปรดสัตว์โลก 

ไม่ได้ทรงสร้างบารมีมาเพียงเพื่อบอกว่า จงทำาดีนะ แล้วจะได้ดี 

แล้วจะไปเป็นเทวดาไปเป็นนางฟ้า ไม่ใช่แค่นั้น พระพุทธเจ้าทรง 

สอนแล้วทรงบอกต่อไปว่าสิ่งเหล่านั้นมีโทษมีภัยด้วย ความเป็น 

เทวดาความเป็นนางฟ้ามีโทษมีภัยด้วย 

จะออกจากโทษจากภัยของความเป็นเทวดาความเป็นนางฟ้า 

นั้น ต้องเห็นโทษเห็นภัยด้วยการมาอยู่เป็นเนกขัมมะอย่างนี้ เรียกว่า

ต้องออกจากเรือน ออกจากกาม ออกจากกามมาแล้ว ใช้สติ 

ใช้สมาธิดูความเป็นไปของกายและใจนี้ ดูด้วยสติและสมาธิที่ว่า 

นั้นแหละ  ดูไปบ่อยๆ 
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ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่า ถ้าดูอย่างนี้บ่อยๆ แล้ว จิตมันจะ 

ยอมจำานนต่อหลักฐาน ต้องพยายามนะ มาชักชวนกันว่ามาช่วยกัน 

ทำา ที่ว่าช่วยกันนี้ไม่ได้มาช่วยกันดูของอาตมานะ ต่างคนต่างดู 

ของตัวเอง ดูไปเรื่อยๆ จนใจนี้มันยอมรับว่า มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์  

เป็นอนัตตา แล้วลองพิสูจน์กันว่า ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกข์ของ 

พระโสดาบันเหลือนิดเดียวนี้ มันเป็นยังไง ถ้าไม่เห็นเองก็ไม่รู้ นี่ 

ขนาดพระโสดาบันนะ ยังรู้สึกว่า โอ ทุกข์เหลือแค่นี้ ครูบาอาจารย์ 

ท่านบอกว่า ทุกข์ของพระโสดาบัน ถ้าเทียบกับทุกข์ของพระอรหันต์

แล้ว โอ้โห กองใหญ่มากเลย แต่เราเอาแค่นั้นก็ยังดีนะ นี่ชักชวนนะ 

อย่าทำาบุญเพียงยินดีว่าจะไปสวรรค์เป็นนางฟ้า อย่าทำาบุญ 

เพียงยินดีว่าจะไปสวรรค์เป็นเทวดา ทำาบุญแล้วให้ตั้งเป้าไว้ด้วยว่า  

ทำายังไงเราจะมีสติมีปัญญาเห็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเป็น 

ไตรลักษณ์ อย่างน้อยๆ เห็นกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรา เห็นกายนี้ใจนี้ 

ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ท่องๆ เอาไว้ก่อน นำาร่องเอาไว้ก่อน 

บุญที่ว่าจะไปเป็นเทวดานี้ อาตมาไม่สงสัย จากที่เห็นญาติโยม

ทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างเจดีย์ แล้วมาทำาการบูชาทำาการเปิดเจดีย์ 

กันในวันน้ี เรื่องที่จะไปเป็นเทวดานั้น อาตมาไม่สงสัย ไม่สงสัย 

ไม่ใช่ว่าตานี้เห็น อาตมาถอดแว่นออกไป ตานี้ก็เบลอแล้ว ไม่เห็น 

หรอก แต่เทียบเอากับในคัมภีร์ที่ท่านแสดงไว้จากสัพพัญญุตญาณ 
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คือญาณของพระพุทธเจ้าที่ท่านรู้เห็น แล้วท่านทรงแสดง แล้ว 

พระอานนท์จดจำามา 

ขออนุโมทนานะ บุญท้ังหลายท่ีโยมได้ทำาไว้ดีแล้วนั้นย่อมมี

อานิสงส์มาก มีอานิสงส์ใหญ่ไพศาลเกินกว่ามนุษย์จะรับได้ แต่อย่า

ประมาท อย่าเพียงยินดีว่าเราจะไปเป็นเทวดา อย่ายินดีว่าเราจะไป 

เป็นนางฟ้าแล้วหยุดแค่นั้น อย่าประมาทในสังสารวัฏ ถ้าประมาท 

ในสังสารวัฏแล้ว เราจะไม่ได้คุณค่าที่แท้จริงหรือสิ่งประเสริฐใน 

พระพุทธศาสนา 

ใหเ้ราทำาใจวา่  ทำาอยา่งไรเราจะรูเ้หน็ตามคำาสอนของพระพุทธเจา้

ที่ท่านทรงพร่ำาสอนเหล่าสาวกอยู่เสมอ ๓ คำา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

๘ พยางค์ อะ-นิจ-จัง-ทุก-ขัง-อะ-นัต-ตา ดูไปในแง่นี้บ่อยๆ  

รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ขอให้ทุกท่านจงมีบุญบารมี มีศีล มีสมาธิ มีปัญญาที่อบรม 

บ่มเอาไว้ดีแล้ว เป็นนิสสัยเป็นปัจจัยให้ทุกๆ ท่านในที่นี้ จงบรรลุ

มรรคผลนิพพาน เห็นพระไตรลักษณ์ นำาไปสู่ความพ้นจากการ 

เวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารนี้  โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ



ความรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมาบอกต่อ

ยิ่งใหญ่กว่าความเป็นพรหมคือ 

มีปัญญารู้เห็นว่าสิ่งทั้งหลาย

สังขารทั้งหลายทั้งปวง 

ไม่เที่ยง เป็นทุกข์

เป็นอนัตตา



อนุโมทนากับโยม ทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็ญาติมิตรทั้งหลาย 

ที่มาร่วมบุญกัน ทำาบุญแรกๆ อาจจะรู้สึกว่ายากสำาหรับคนที่ไม่เคย 

หรือว่ามาเรียนพุทธศาสนาทีแรกนี่อาจจะรู้สึกว่ายาก อาจจะติดใน 

คำาศัพท์บ้าง หรืออย่างคนท่ีไม่เคยรักษาศีลก็อาจรู้สึกว่าการรักษา 

ศีลเป็นเรื่องยาก แล้วก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องของคนทั่วไป น่าจะเป็น 

เรื่องของพระภิกษุ หรือย่ิงเป็นเร่ืองของการทำากรรมฐานแล้ว  

ชาวบ้านทั่วไปแทบจะไม่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำา แต่รู้สึกว่าน่าจะ 

เป็นเรื่องของคนท่ีเบ่ือโลกอะไรอย่างนี้ เขาก็คิดกันในแง่นั้นไป ก็ 

ทำาให้ชีวิตของเขายังจมอยู่กับทุกข์ต่อไป ในเม่ือไม่รู้ แล้วยังไม่ยอม 

หาทาง  ก็เลยต้องจม

ธรรมเทศนา ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕

เสียดาย ... ตายไปเป็นพรหม
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เวลาเราได้อะไรดีๆ มีอะไรดีๆ แล้ว ก็ควรจะเอาสิ่งที่ตัวเองได้

ไปบอกต่อ โดยเฉพาะกับเพื่อน กับญาติพี่น้องในกลุ่มใกล้ๆ ชักชวน

กันทำาความดี ทำาตัวเองให้ดี แล้วก็ไปบอกคนอ่ืนต่อ ไม่ใช่ชักชวน 

กันเพื่อไปทำาไม่ดี 

อาตมาไปอ่านพระไตรปิฎกเจอพระสูตรหนึ่ง๑๒ แล้วชอบใจ  

เรื่องมีอยู่ว่าพระสารีบุตรจำาพรรษาอยู่ชานกรุงราชคฤห์ กรุงราชคฤห์

มีภูเขาล้อมรอบ เป็นเมืองที่มีภูเขาเป็นกำาแพง มีภูเขาล้อมรอบอยู่  

๕ ลูก 

ในปีนั้น พระสารีบุตรจำาพรรษาอยู่แถวๆ รอบนอกกรุงราชคฤห์ 

พอออกพรรษาแล้ว มีพระภิกษุไปเยี่ยมพระสารีบุตร พระสารีบุตร

ท่านก็ถามถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าตอนนี้สุขภาพพระองค์เป็นอย่างไร

บ้าง พระภิกษุก็ตอบว่ายังปกติดีอยู่ พระสารีบุตรถามถึงพระภิกษุ 

องค์น้ันองค์นี้ที่ท่านรู้จัก แล้วก็ถามไปถึงเพื่อนที่เป็นฆราวาส เพื่อน

พระสารีบุตรที่เป็นฆราวาสคนนี้ทำางานให้กับพระราชาในการเก็บส่วย

และได้แต่งงานกับชาวพุทธด้วยกัน 

๑๒ เล่าแบบเก็บความจาก ธนัญชานิสูตร (พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย  
 มัชฌิมปัณณาสก์)
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พระสารีบุตรมาจำาพรรษาก็คิดถึงเพื่อนที่เป็นฆราวาส ก็ถาม 

พระภิกษุที่มาเยี่ยมว่าอุบาสกคนนั้นตอนนี้ยังเป็นผู้ไม่ประมาท 

อยู่ไหม พระภิกษุที่มาเยี่ยมก็ตอบว่า จะเป็นผู้ไม่ประมาทได้อย่างไร 

ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้ว จากคนท่ีเคยเข้าวัด ตอนนี้เขาก็ไม่เข้าแล้ว  

พระสารีบุตรถามว่า ทำาไมเป็นอย่างนั้นล่ะ 

พระภิกษุที่มาเยี่ยมตอบว่า เมียคนเก่าของเขาได้ตายไป  

เมียคนเก่าที่เป็นชาวพุทธและเป็นผู้ชักชวนเขาเข้าวัดได้ตายไปแล้ว 

พอเมียเก่าตายไปแล้ว เขาก็แต่งงานใหม่ แล้วเมียคนใหม่ไม่ใช่ 

ชาวพุทธ ไม่เป็นผู้มีศรัทธา เขาเลยไม่ได้เข้าวัด พอไม่เข้าวัดก็เลย 

เกิดความประมาท 

พระสารบีตุรไดย้นิวา่เพือ่นประมาท  ขณะนัน้เปน็ชว่งออกพรรษา

แล้ว ท่านจึงเดินทางเข้ามาเยี่ยม เดินผ่านไปหน้าบ้านเพื่อน บ้านเพื่อน

ก็คงต้องหันหน้าออกถนน แล้วพระเดินมาเพื่อนก็เห็น พระสารีบุตร

เดินผ่านหน้าบ้านเพื่อนท่ีเป็นฆราวาส เพื่อนเห็นแล้วก็ทักทายท่าน 

นิมนต์พระคุณเจ้าเข้ามาฉันอาหารก่อน พอดีว่าขณะนั้นเป็นเวลาบ่าย

แล้ว พระสารีบุตรท่านก็ตอบว่า ไม่ฉัน เพราะบ่ายแล้ว เป็นวิกาล- 

โภชนา 

เพ่ือนที่เป็นฆราวาสบอกว่า ไม่เป็นไร นิมนต์เข้ามาคุยกัน  

พระสารีบุตรก็เข้ามา พอเข้ามาแล้วพระสารีบุตรก็ถาม ”ตอนนี้ท่าน 

ยังเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่หรือ„ 
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เพ่ือนก็ซื่อสัตย์ดีมากเลยนะ ไม่โกหก นี่เป็นข้อดีของเขานะ  

เขาตอบว่า ”ผมจะไม่ประมาทอยู่ได้ยังไง ผมยังต้องเลี้ยงพ่อแม่„  

เอาพ่อแม่มาอ้างนะ ใครยังต้องเล้ียงพ่อแม่บ้าง จะดูซิว่าอ้างได้ไหม 

คอยดูนะ

”ผมยังต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย ยังต้องเลี้ยงข้าทาสบริวาร„  

สมัยนั้นยังมีทาส เดี๋ยวนี้เลิกทาสแล้วก็มีแต่บริวาร ”ผมยังต้อง 

เลี้ยงเพ่ือน„ เพ่ือนก็ถูกอ้างด้วยนะ เขาตอบว่าเขายังต้องเลี้ยงเพื่อน 

ยังต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ เลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย เลี้ยงข้าทาสบริวาร  

เพื่อนมาบ้านทีก็ต้องเล้ียง ค่าใช้จ่ายมันเยอะ ฉะนั้นก็ต้องหารายได ้

เข้ามา 

”ท่านหารายได้อย่างไร หาด้วยวิธีไหน„ พระสารีบุตรถาม 

เขาก็ซื่อนะ เล่าให้ฟังว่า เขาเป็นคนเก็บส่วย เวลาไปหาชาวนา 

เขาก็บอกชาวนาว่าปีนี้ข้าวในคลังหลวงพร่องไปเยอะ แทบไม่เหลือ 

ฉะนั้นปีนี้ต้องเก็บส่วยเยอะหน่อยนะ ชาวนาก็บอกว่าเยอะอีกแล้ว 

เหรอ ชาวนาเองก็แทบจะไม่มีกินอยู่แล้ว เขาก็บอกว่า แต่พระราชา 

สั่งมา ฉะนั้นก็ต้องเก็บเยอะ 

จริงๆ แล้ว พระราชาไม่ได้ส่ังหรอก พระราชากรุงราชคฤห์คือ

พระเจ้าพิมพิสาร ท่านเป็นพระโสดาบัน ท่านไม่ได้สั่งหรอก แล้วพอ

เขากลับมาเข้าเฝ้าพระราชา ก็กราบทูลพระราชาว่า ”ข้าแต่พระองค์  
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ปีน้ีฝนแล้ง เก็บเกี่ยวไม่ได้ เก็บส่วยไม่ได้เลย„ ตกลงแล้วส่วยที่เขา

เก็บมานี้ เขาก็นำาเข้ายุ้งตัวเองทั้งหมด  เขาหากินด้วยวิธีนี้ 

พระสารีบุตรจึงถามเขาว่า ”ด้วยกรรมอันนี้ ท่านโกงทั้งราษฎร 

โกงทั้งพระราชา ด้วยกรรมอันนี้ เวลาท่านตายไปแล้ว เมื่ออยู่  

ต่อหน้ายมบาล แล้วยมบาลตัดสินว่าท่านต้องตกนรก ถ้าท่านอ้าง 

กับยมบาลว่า ที่ท่านทำาไปนี้ เพราะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ ท่านเห็นว่า 

ยมบาลจะฟังท่านหรือไม่„ 

เขานึกตาม แล้วก็ตอบเสียงอ่อยๆ ว่า ”ไม่ฟัง„ 

”ที่ท่านอ้างว่าต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียล่ะ ท่านไปอ้างกับยมบาล

แล้วยมบาลจะฟังหรือไม่„ 

”ไม่ฟัง” 

”ที่ท่านอ้างว่าต้องเลี้ยงเพื่อนล่ะ ยมบาลจะฟังหรือไม่„ 

ว่ายังไงจะฟังไหม (โยมตอบว่าไม่ฟัง) ฟังไม่ขึ้นนะ เลี้ยงเพื่อน 

เล้ียงพ่อ เลี้ยงแม่ เล้ียงบุตร เล้ียงข้าทาสบริวาร ฟังไม่ขึ้น ทำาชั่ว 

แล้วคือทำาชั่ว ทำาชั่วแล้วจะอ้างเหตุผลว่า เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ เลี้ยง 

ข้าทาสบริวาร เลี้ยงเพื่อน เลี้ยงบุตรเลี้ยงภรรยา ไม่ได้เลย สิ่งเหล่านี้ 

นำามาอ้างไม่ได้ 
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เพื่อนที่เป็นฆราวาสฟังพระสารีบุตรแล้ว เห็นแล้ว ตรองตาม

แล้วเปลี่ยนใจ และกล่าวว่า ต่อไปนี้เขาจะเป็นผู้ไม่ประมาทอีก 

ครั้งหนึ่ง ไม่ฟังเมียแล้ว เมียคนนี้ไม่ชวนเข้าวัด ก็ไม่ฟังแล้ว เขาจะ

ปรับตัวเป็นคนใหม่ 

แต่พออยู่ไปได้อีกไม่นาน เขาคงจะทำากรรมไว้เยอะหรืออาจ 

จะมีวิบากเก่า เขาก็ป่วยหนัก ในเรื่องไม่ได้บอกว่าเขาป่วยเป็นโรค 

อะไร แต่เรียกว่าใกล้ตาย พอใกล้ตาย เขาก็กระวนกระวายร้องหา 

พระสารีบุตร จริงๆ แล้วใจเขาคงอยากจะพบพระพุทธเจ้า แต่คิดว่า

คงลำาบาก หาพระสารีบุตรท่ีเป็นเพื่อนเขาน้ีง่ายกว่า เขาจึงบอก 

บริวารทั้งหลายว่า ช่วยนิมนต์พระสารีบุตรมาให้ที 

พระสารีบุตรมาถึง ดูอาการเขาแล้ว เห็นว่าเขาเจ็บหนัก กำาลัง

จะตายแล้ว ป่วยแบบมีเวทนามาก พระสารีบุตรก็ถามเขาว่า ”พอทน

ได้ไหม„ เขาตอบว่า ”ทนไม่ได้ ทนไม่ไหว จะตายอยู่แล้ว„ 

พระสารีบุตรเห็นแล้วว่า ถ้าเขาตายในสภาพนี้จะไปไหน เรา 

ลองทายสิว่าจะไปไหน (โยมตอบว่าไปอบาย) ไปอบายนะ ไปอบาย 

ชั้นไหน มันคงไม่สบายแน่นอนล่ะ เขาต้องไปนรก จิตใจมีโทสะ 

จากความเจ็บปวดของตัวเอง  ถ้าตายในตอนนั้นก็ต้องไปนรก 
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พระสารีบุตรอยากจะช่วยเพื่อน จึงชวนเขาคุย ท่านมีอุบายนะ 

ท่านชวนคุย ถามเพื่อนว่า ระหว่างเป็นสัตว์นรกกับเป็นสัตว์เดรัจฉาน 

อันไหนดีกว่ากัน เพื่อนตอบว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานดีกว่า พระสารีบุตร

ถามต่อไปว่า ระหว่างเป็นสัตว์เดรัจฉานกับเป็นเปรต อันไหน 

ดีกว่ากัน 

โยมว่าอันไหนดีกว่ากัน ระหว่างเป็นสัตว์เดรัจฉานกับเป็น 

เปรต (โยมตอบว่าเปรตดีกว่า) นี่แสดงว่าเป็นผู้ศึกษามาดี บางที 

บางคนบอกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานดีกว่า เขานึกว่าเปรตจะต้องเป็น 

แบบน่ากลัว ปากเท่ารูเข็ม ตัวสูงเท่าต้นตาลอะไรอย่างนี้ เป็นเปรต 

ดีกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานตรงท่ีว่า ถ้าเขารู้ว่ามีคนทำาบุญให้แล้วเขา

อนุโมทนา  เขาก็จะเปลี่ยนภพภูมิทันที 

พระสารีบุตรก็ชักจูงต่อไปอีก ถามต่อไปว่า ระหว่างเป็นเปรต

กับเป็นมนุษย์ อันไหนดีกว่ากัน จูงมาเรื่อยๆ นะ เพื่อนก็ตอบว่า 

เป็นมนุษย์ดีกว่า 
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ถามต่อไปว่า ระหว่างเป็นมนุษย์กับเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราช 

อันไหนดีกว่ากัน  เพื่อนตอบว่าเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชดีกว่า 

ถามต่อไปว่า ระหว่างเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชกับเป็นเทวดา

ชั้นดาวดึงส์ อันไหนดีกว่ากัน เพื่อนตอบว่าเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์ 

ดีกว่า 

ถามต่อไปว่า ระหว่างเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์กับเป็นเทวดาชั้น 

ยามา อันไหนดีกว่ากัน  เพื่อนตอบว่าเป็นเทวดาชั้นยามาดีกว่า

ถามต่อไปว่า ระหว่างเป็นเทวดาชั้นยามากับเป็นเทวดาชั้น 

ดุสิต อันไหนดีกว่ากัน  เพื่อนตอบว่าเป็นเทวดาชั้นดุสิต 

ดุสิตอยู่แถวไหน (เสียงโยมหัวเราะ) อันนั้นไม่ใช่นะ ต้องเป็น 

ที่อยู่ของเทวดาชั้นดุสิตนะ ไม่ใช่ดุสิตธานีตรงสวนลุมฯ ตรงนั้น 

ไม่ใช่นะ  เหนือชั้นดุสิตเป็นชั้นอะไร ชั้นนิมมานรดี 

ถามต่อไปว่า ระหว่างเป็นเทวดาชั้นดุสิตกับเป็นเทวดาชั้น

นิมมานรดีอันไหนดีกว่ากัน เพื่อนตอบว่าเป็นเทวดาชั้นนิมมานรดี 

ดีกว่า 

เทวดาชั้นนิมมานรดีนึกอะไรก็เนรมิตเอาได้เลย ดีไหม เยี่ยม

ไหม น่าไปเป็นไหม เพื่อนพระสารีบุตรก็บอกว่า โอ้โห น่าไปเป็นนะ 

เทวดาชั้นนิมมานรดี 
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ถามต่อไปว่า ระหว่างเป็นเทวดาชั้นนิมมานรดีกับเป็นเทวดา 

ชั้นปรนิมมิตวสวัตดีอันไหนดีกว่ากัน เพื่อนตอบว่าเป็นเทวดาชั้น 

ปรนิมมิตวสวัตดีดีกว่า 

ดีกว่ายังไง เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดีหมายถึงเทวดาชั้นที่ 

เมื่ออยากได้อะไรแล้ว ไม่ต้องเสกไม่ต้องเนรมิตเอง จะมีคนอื่น 

เนรมิตให้  เนรมิตเองก็ว่าสบายแล้ว นี่มีคนเนรมิตให้เลยนะ 

ถามต่อไปว่า ระหว่างเป็นเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดีกับเป็น

พรหม๑๓ อันไหนดีกว่ากัน  เพื่อนตอบว่าเป็นพรหมดีกว่า 

พอคุยมาถึงตรงนี้ พระสารีบุตรก็ถามเพื่อนว่า ”แล้วอยาก 

เป็นพรหมไหม?„ 

เพ่ือนก็ตอบว่า ”อยาก แต่จะเป็นได้ยังไง?„ เพื่อนถามซื่อๆ  

ว่า  อยากเป็น แล้วจะเป็นได้ยังไง 

พระสารีบุตรก็อธิบายวิธีเป็นพรหม เวลาท่านสอน ท่านจะ 

สอนตามกำาลังที่เขาจะทำาได้ จะให้เขาหัดทำาฌานในตอนใกล้ตายนั้น 

ก็ไม่ไหวแล้ว ท่านก็สอนว่าให้เจริญเมตตา ปรารถนาดีกับสัตว์โลก 

๑๓ เทพในพรหมโลก เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยกาม แบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ  
 รูปพรหม (มี ๑๖ ชั้น) และอรูปพรหม (มี ๔ ชั้น)
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ทั้งปวงไปในทิศท้ังปวง ให้สัตว์ท้ังหลายจงมีสุข จงเป็นสุขๆ เถิด  

นึกดังน้ันแล้ว ให้นึกถึงสัตว์ท่ีตกทุกข์ ให้เจริญกรุณา สัตว์ทั้งหลาย 

ท่ีตกทุกข์ จงพ้นทุกข์เถิด แล้วให้เจริญมุทิตา สัตว์ทั้งหลายที่พ้น 

ทุกข์ไปได้แล้ว ขอยินดีด้วย ขอยินดีกับสัตว์ทั้งหลายที่พ้นทุกข์ไป 

ได้แล้วด้วย แล้วก็เจริญอุเบกขา สัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรม 

ทำากรรมดีย่อมได้รับผลดี ทำากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว สัตว์ทั้งหลาย

เป็นไปตามกรรม มีกรรมเป็นกำาเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ ทำากรรม 

อันใดไว้ จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เจริญอย่างนี้ เจริญเมตตา  

เจริญกรุณา เจริญมุทิตา เจริญอุเบกขา แล้วถามเพื่อนว่าเจริญ 

อย่างนี้ทำาได้ไหม 

เพื่อนพยักหน้าว่า ทำาได้ๆ 

เมื่อเห็นว่าเพื่อนทำาได้ พระสารีบุตรก็เบาใจ ท่านเดินทางกลับ

วัด พอพระสารีบุตรกลับวัดแล้ว ไม่นานหลังจากนั้น เพ่ือนคนนั้น 

ก็ตายไปเป็นพรหม เพื่อนตายในขณะท่ีเจริญเมตตา เจริญกรุณา  

เจริญมุทิตา เจริญอุเบกขา ตายไปแล้วก็ไปเป็นพรหม พระสารีบุตร

ช่วยเพื่อนจากที่จะต้องตกนรกนะ กำาลังตกนรกอยู่นะ จูงไปเรื่อยๆ 

จูงไปเรื่อยๆ ไปจนถึงพรหม 
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เมื่อกลับไปถึงวัด พระสารีบุตรก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้า  

เมื่อสักครู่นี้หม่อมฉันได้ไปเยี่ยมเพื่อน โดยเพ่ือนเป็นอย่างนั้น 

อย่างนี้ ท่านก็เล่ามาโดยตลอด โยมทายสิว่า พระพุทธเจ้าจะตรัสว่า

อย่างไร (โยมบอกว่า โอเค) ตรัสชมว่าโอเคเหรอ ไม่ใช่นะ อาตมา 

อ่านแล้วตกใจ 

พระสารีบุตรกราบทูลกับพระพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธเจ้าท่าน 

ไม่อนุโมทนา  คือท่านไม่โอเค

พระพุทธเจ้าตรัสว่า สารีบุตร เธอประดิษฐานเพื่อนของเธอ 

ในฐานะอันน้อยนิด ถ้าเธออยู่ต่อแล้วบอกถึงความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 

เป็นอนัตตา  เพื่อนของเธอจะได้ฐานะอันดีกว่านี้ 

ความรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมาบอกต่อ ยิ่งใหญ่กว่าความ

เป็นพรหม คือมีปัญญารู้เห็นว่าส่ิงท้ังหลายสังขารทั้งหลายทั้งปวง  

ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ความรู้อันนี้ ข่าวดีอันนี้ ควรบอกต่อ

ด้วย ขนาดพระสารีบุตรจูงเพื่อนจากนรกขึ้นไปถึงชั้นพรหมแล้ว 

พระพุทธเจ้ายังตรัสว่าน้อยนิด ถ้าจะให้ดี ควรให้มีปัญญาเบื้องต้น 

เห็นว่า กายนี้ใจนี้ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา กายนี้ใจนี้เกิดดับ 

อยู่เสมอ กายน้ีใจนี้ไม่ใช่เรา ให้เข้าสู่กระแสธรรม อย่างน้อยๆ เมื่อ 

เข้าสู่กระแสนี้แล้ว อีกไม่นาน แม้จะไม่มีใครมาบอกต่อ ด้วยความ

เข้าใจอันนี้  เขาจะพัฒนาจิตของเขาเองจนหลุดพ้นไปได้ 
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เวลาเราตั้งเป้าหมายในการเรียนพุทธศาสนามาปฏิบัติธรรม  

ต้องให้ได้ถึงขั้นที่ว่า มีความเข้าใจ คือเกิดปัญญารู้เห็นไตรลักษณ์ 

ตรงนี้ด้วย อย่าพอใจเพียงแค่ไปเป็นพรหม หรือไปเป็นเทวดา นั่ง 

รอให้คนอื่นเนรมิตอะไรให้ 

วนันีก้ม็าเลา่เร่ืองใหฟ้งัเพือ่เปน็เคร่ืองเตอืนใจวา่สิง่ทีน่า่ปรารถนา 

สิ่งที่น่าตั้งเป้าหมายเอาไว้ในฐานะท่ีเราอุตส่าห์เกิดมาพบพระพุทธ-

ศาสนา คือควรให้ถึงซึ่งปัญญาพ้นทุกข์ และเมื่อรู้เรื่องนี้แล้ว เวลา 

เจอใครที่เราจะบอกต่อได้ ให้บอกเขาถึงตรงน้ีด้วย ถึงจะเป็นเพ่ือน 

ที่ดี  เวลาพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้ว พระองค์จะประทานสาธุการ 

วันนี้เรามาถึงตรงนี้แล้ว เราได้บุญมากอย่างนี้แล้ว ก็พึงอุทิศ

ส่วนบุญส่วนกุศลท่ีเราได้ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เราทำาบุญ

เหล่านี้แล้วมีความอิ่มใจปีติใจอย่างไร แบ่งเผื่อแผ่ความอิ่มใจปีติใจนี้

ให้กับหมู่ญาติของเรา ให้กับเหล่าเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษา 

สถานที่แห่งนี้ ณ บ้านแห่งนี้ ให้กับหมู่ญาติของเราที่ล่วงลับไปแล้ว 

ท่านอยู่ที่ใด ถ้าท่านทราบข่าวการบุญของเราที่เราได้ทำาในวันนี้ 

ขณะนี้ ให้ท่านทั้งหลายรับทราบและอนุโมทนา ให้มีความปีติใจ  

อิ่มใจ เบิกบานใจเหมือนท่านได้ทำาด้วยตนเอง (พระภิกษุสวดให้พร)



ถ้าวันที่ ๑ มกราคมที่ผ่านมา

เราไม่ได้ทำาความดีในวันนั้น

เราก็ย้อนเวลากลับไปทำาความดีไม่ได้

ถ้าในปี พ.ศ.๒๕๕๕ เราไม่ได้ทำาความดีเลย 

หรือไม่ได้พัฒนาจิตใจเลย

ปี พ.ศ.๒๕๕๕ นั้นก็ผ่านไปโดยที่เราพลาดโอกาส

พลาดไปเรื่อยๆ จนชีวิตนี้ผ่านไป

เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่ง ไม่ได้ทำาความดีเลย ก็เสียโอกาส

พระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดเป็นมนุษย์นี้

เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการทำาความดีเจริญกุศล



เราผ่านปี พ.ศ.๒๕๕๕ มาแล้ว ใครรู้สึกว่าปี พ.ศ.๒๕๕๕  

ผ่านไปเร็วมากเลย มีไหม ใครรู้สึกว่ากว่าจะผ่านปี พ.ศ.๒๕๕๕  

ไปได้ ลำาบากยากเข็ญมากเลย ปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นปีที่นานแสนนาน 

มีไหม  ไม่มีเลยหรือ 

วันเวลาที่มันเปลี่ยนผ่านไปนี้ ถ้าเราปล่อยใจไปเรื่อยๆ เวลา 

มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เปล่ียนจากวันเป็นเดือนเป็นปี มันเปลี่ยนไป  

ไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะวันอย่างเดียว ร่างกายเราก็เปลี่ยน เปลี่ยนไป 

ในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง แต่ท่ีแน่ๆ คือมันใกล้วันสุดท้ายเข้าไปทุกที 

เพราะฉะนั้นในแต่ละปีจะมีหมุดเตือนความจำาว่าเวลาผ่านไปแล้วนะ 

อย่าประมาทนะ เช่น วันปีใหม่เป็นอีกหมุดหนึ่งที่จะมาเตือนใจเราว่า

เวลาผ่านไปแล้ว เราได้ทำาอะไรเป็นประโยชน์กับชีวิตไว้บ้างหรือยัง 

ธรรมเทศนา ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖

โอกาสที่ดีที่สุดที่จะเจริญกุศล
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เพราะว่าวันเวลาที่ผ่านไป ไม่ได้แค่เข็มนาฬิกาหมุนหรือตัวเลข 

เปลี่ยนเท่านั้น  มันพาเอาชีวิตของเราสั้นลงไปด้วย 

ครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านก็จะเปรียบเวลาเหมือนยักษ์  

พญายักษ์ตนหนึ่งชื่อว่า กาละ ”กาละ„ แปลว่า เวลา พญายักษ์ตนนี้

ตาข้างหน่ึงสีดำา ตาข้างหนึ่งสีขาว ส่ือความว่ายักษ์นี้กินสรรพสัตว์ 

ทั้งกลางวันกลางคืน กินไปเรื่อยๆ อย่างพวกเราก็ถูกกินไปเรื่อยๆ  

ถ้าเราตกอยู่ในความประมาท พอหมดอายุของร่างกายนี้ ถ้าไม่ได้ 

สร้างความดีอะไรเอาไว้ มันก็ไม่ได้มีความดีอะไรที่จะไปตีตั๋ว 

ขึ้นสวรรค์  อย่าว่าแต่ไปนิพพานเลย  แม้แต่ไปสวรรค์ยังไปยาก 

ฉะนั้นวันเวลาผ่านไปนี้ อย่างปีใหม่ครั้งหนึ่ง วันเกิดครั้งหนึ่ง 

วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา อะไรอย่างนี้ เป็นหมุดเตือนความจำา 

หรือเตือนสติเตือนใจว่า เวลาผ่านไป ผ่านไปแล้วไม่หวนกลับ  

ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ไม่มีแล้ว ผ่านไปแล้ว ปีนี้เป็นปี พ.ศ.๒๕๕๖ และ 

ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ก็จะหมุนไปเรื่อยๆ 

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ก็ผ่านไปแล้ว ถ้าวันที่ ๑ มกราคม 

ที่ผ่านมา เราไม่ได้ทำาความดีในวันนั้น เราก็ย้อนเวลากลับไปทำา 

ความดีไม่ได้ ถ้าในปี พ.ศ.๒๕๕๕ เราไม่ได้ทำาความดีเลยหรือไม่ได้

พัฒนาจิตใจเลย ปี พ.ศ.๒๕๕๕ นั้นก็ผ่านไปโดยที่เราพลาดโอกาส 

พลาดไปเรื่อยๆ จนชีวิตนี้ผ่านไป เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่ง ไม่ได้

ทำาความดีเลย ก็เสียโอกาส พระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดเป็นมนุษย์นี้  
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เป็นโอกาสที่ดีท่ีสุดในการทำาความดีเจริญกุศล เพราะมนุษย์มีสุข 

และทุกข์พอๆ กัน อย่างเป็นสัตว์นรกก็มีแต่ทุกข์ มันจะมีแต่โทสะ  

และไม่มีโอกาสได้ทำาบุญใหญ่อันหนึ่งคือการเจริญสติ เพราะขาดสติ 

ตลอด 

ถ้าเราไม่เคยภาวนาเลย เกิดเจ็บป่วยหนักขึ้นมา ต้องไปเข้า 

โรงพยาบาล จะให้พระภิกษุไปเยี่ยมและบอกว่าเจริญสตินะ ก็เจริญ

ไม่ไหว เพราะไม่เคยฝึก และได้รับความทุกข์ทรมานอย่างหนัก 

เสียแล้ว  มันมีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ความทุรนทุราย

แต่สำาหรับพวกที่เป็นเทวดาก็สุขเกินไป สุขจนลืมทุกข์ ก็เลย

ประมาท พวกนี้ก็เจริญสติยาก มีแต่พวกเราที่เป็นมนุษย์ธรรมดา 

นี้แหละ สุขบ้างทุกข์บ้าง ทำาให้ไม่ประมาท สุขก็สุขไม่นาน ทุกข์ 

ก็ทุกข์ไม่นาน ได้เห็นลักษณะอันหนึ่งที่จะทำาให้เกิดปัญญาได้คือ  

มันเปลี่ยนแปลง สุขก็สุขแป๊บเดียว ทุกข์ก็ทุกข์แป๊บเดียว มันไม่สุข 

จนเพลิน  และไม่ทุกข์เกินไปจนถึงขนาดที่ว่าเจริญสติไม่ได้ 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า สติเป็นส่ิงจำาเป็น เป็นสิ่งที่ควรจะมี ควร 

จะเจริญในใจของทุกคน จำาเป็นในที่ทุกที่ จำาเป็นในทุกเวลา สติเป็น

เครื่องตื่นในโลก พวกเราควรจะทำาความต่ืนขึ้นมา ตื่นลืมตาคือ 

ตื่นทางร่างกาย แต่ตื่นทางใจคือ ตื่นรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายและ 

ใจนี้  จึงเรียกว่ามีสติขึ้นมา 
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สติที่เรียกว่าเครื่องต่ืนนี้ พระพุทธองค์จะช้ีให้เห็นถึงฐานที่ตั้ง

ของสติอยู่ ๔ เรื่องคือกาย เวทนา จิต ธรรม พวกเราก็ต้องมาหัดดู  

คำาศัพท์อาจจะยากหน่อย กาย เวทนา จิต ธรรม รวบเป็นกายกับ 

ใจก็ได้ 

กายน้ีเป็นยังไงในขณะนี้ เราอยู่ในท่าไหน เรากำาลังขยับมือ

เคลื่อนไป ให้รู้ตัว 

ใจเราเป็นยังไง มีอะไรปนอยู่ในใจเราบ้าง มีกิเลสตัวไหน  

มีโลภ มีโกรธ มีหลง มีราคะ โทสะ โมหะ หรือฟุ้งซ่าน หรือว่าหดหู่  

มีอะไรเกิดขึ้นในใจ ให้รู้ทัน 

ทำาอย่างนี้นะ การเจริญสติไม่จำาเป็นต้องไปเจริญในวัด ไม่ 

จำาเป็นต้องทำาในห้องพระท่ีบ้าน ทำาท่ีไหนก็ได้ ทุกครั้งที่รู้ตัวขึ้นมา 

ทำางานอยู่ในโรงงานนี้ก็ทำาได้ 

ใช้อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นที่อยู่ของจิต ถ้าเป็นพระอยู่กับวัด  

ท่านก็ดูลมหายใจ อาศัยลมหายใจนี้เป็นท่ีอยู่ พอใจไหลหรือเคลื่อน

ออกจากลมหายใจ คือลืมลมหายใจ แล้วท่านก็รู้ตัวเอา มันไหลไป 

ก็รู้ตัว เราทำางานอยู่ท่ีนี่ อาศัยตัวงานเป็นเครื่องอยู่ของใจ เมื่อใจ 

มันคิดออกนอกงานให้รู้ทัน เราทำางานอยู่นี้ เอางานตรงนั้นเป็น 

เครื่องอยู่ ถ้าใจคิดออกนอกงาน มีไหม เคยเป็นไหม เขาไม่ไล่ออก

หรอก คิดได้ ยอมรับได้นะ ใจมันคิดออกนอกงาน ให้รู้ทัน ไม่มี 

ใครรู้  แต่ใจเรารู้ 
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เรากำาลังทำางานอยู่ ใจคิดว่า ”เอ เย็นนี้จะซื้ออะไรกลับบ้านดี„  

มีไหม ตรงนั้นไม่ใช่งาน ให้รู้ทันว่าขณะนั้นจิตออกนอกงาน ”เอ  

ลูกเรากลับบ้านหรือยัง„ คิดออกนอกงาน ให้รู้ทันว่าจิตมันไหล 

ออกไป มันคิดออกนอกงาน แล้วกลับมาทำางานใหม่ อาศัยงานที่เรา

ทำาอยู่นี้เป็นเครื่องอยู่ของใจ เรียกว่าปฏิบัติเจริญสติในชีวิตประจำาวัน 

เดินไปเข้าห้องน้ำา ปวดปัสสาวะเกิดทุกข์ทางไหน เกิดทุกข์ 

ทางกาย ใจทุกข์ไหม บางคนก็ใจทุกข์ด้วย กลัวจะไปห้องน้ำาไม่ทัน  

ก็รีบ ๆ เดิน ตอนเดินไปห้องน้ำายังมีทุกข์อยู่ เจริญสติไม่ทัน ไม่เป็นไร 

เข้าห้องน้ำาเสร็จแล้ว มีสุขหรือมีทุกข์ มีสุข ตอนนี้เริ่มดูได้แล้ว  

เริ่มเจริญสติได้แล้ว เมื่อครู่นี้มีความทุกข์ ตอนนี้มีความสุข ทุกข์ 

เมื่อครู่นี้ดับไปแล้ว เกิดความสุขขึ้นมา คราวนี้เดินกลับมาทำางาน  

เดินอย่างมีสติ  เห็นร่างกายเดินไป  มีใจรู้ 

เคยเดินจงกรมไหม เดินจงกรมไม่จำาเป็นต้องมาเดินที่วัด  

เดินที่นี่ก็ได้ เดินจากห้องน้ำากลับมาทำางาน เห็นร่างกายมันเดิน 

ด้วยความรู้สึกตัว ไม่คิดออกนอกเรื่อง เห็นกายนี้เดินไป แต่ 

ถ้าเดินไปแล้วใจลอย อย่างนี้ เรียกว่าไม่ได้เจริญสติ ไม่มีการ 

เดินจงกรม ไม่มีการเจริญสติ สติไม่เกิดขึ้น ไม่มีกุศลเกิดขึ้น  

สติเป็นธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับกุศลทุกครั้งไป 
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ถ้ารู้ตัวว่ากายเป็นยังไง ขณะนั้นคือมีสติรู้กาย ถ้ารู้ว่าใจเป็น 

ยังไง ขณะนั้นคือมีสติรู้ใจ การมีสติรู้ใจ มักจะรู้ตอนที่มันคิดไม่ดี 

เพราะเราส่วนใหญ่คิดไม่ค่อยดี คิดมีราคะบ้าง คิดมีโทสะบ้าง  

คิดเรื่อยเปื่อยฟุ้งซ่านไปบ้าง บางทีก็ท้อแท้ใจ วันนี้ไม่รู้จะถูกด่า 

หรือเปล่า อะไรอย่างนี้ หรือว่าเงินเดือนเดือนนี้จะพอไหม ซ้ือของ 

มาเยอะ ผ่อนเยอะเหลือเกิน กังวลว่ารายได้จะไม่พอกับรายจ่าย  

มีกังวลอะไรเกิดขึ้นในใจให้รู้ทันใจว่า ใจไหลออกไปจากงาน 

นอกจากเราเจริญสติในท่ีทำางานแล้ว พอกลับบ้านให้มีกิจวัตร

เป็นวินัยของตนเอง กลับไปบ้านให้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสัก ๕ นาที  

ถ้าไม่มีพระพุทธรูป มีรูปพระพุทธเจ้าก็ได้ หรือรูปครูบาอาจารย์ 

ก็ได้  นั่งลงหน้าพระพุทธรูป กราบพระ ๓ หน  สวดมนต์สั้นๆ 

เวลากราบพระ ”อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง  

ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ„ กราบ ตอนนี้ใจนึกถึงพระพุทธเจ้า แต่ถ้า 

กราบไปใจเลื่อนลอย ยังใช้ไม่ได้ กราบด้วยความนอบน้อมจริงๆ  

ว่าที่เรากราบอยู่นี้ เหมือนกับกราบฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าเลย 

เรียกว่าถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงหน้านี้ เหมือนกับว่าท่านเอาพระหัตถ์

ลูบศีรษะเราได้เลย ไม่ใช่กราบโดยที่สักแต่ว่ากราบ กราบโดยมีใจ

นอบน้อมถึงพระพุทธเจ้า การกราบครั้งนั้นเป็นกุศลมาก เพราะ 

มีใจระลึกถึงพระพุทธเจ้า 
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เวลากราบครั้งที่สอง ”สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง 

นะมัสสามิ„ คำาสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามาก ทำาให้คนฟังแล้ว  

ศึกษาแล้ว นำาไปปฏิบัติ ดับทุกข์ได้จริง คำาสอนของพระองค์ทำาให้ 

โลกนี้ร่มเย็นได้จริง ขอบคุณคำาสอนของพระองค์ ระลึกถึงคำาสอน 

ของพระองค์ ”สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ„  

กราบ อย่างนี้  กราบครั้งที่สอง เราได้บุญมาก 

กราบครั้งที่สามระลึกถึงผู้ที่นำาคำาสอนของพระองค์ไปปฏิบัติ 

มีจริง ทำาได้จริง พ้นทุกข์ไปแล้วมีจริง ตั้งแต่อดีตสมัยพุทธกาล 

จนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่ เขาเรียกว่าเป็นหมู่สงฆ์สาวก ”สงฆ์สาวก 

ของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่ีปฏิบัติดี ท่ีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ 

ปฏิบัติตรงตามคำาสอนพระองค์นี้ มีอยู่จริง เราขอกราบพระสงฆ์ 

หมู่นั้น„ เป็นหมู่เลย ไม่ได้มีองค์เดียวด้วย เป็นหมู่ใหญ่ด้วย สงฆ์ 

หมู่นั้นปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ”สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

สังฆัง นะมามิ„ ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์หมู่นั้น กราบครั้งที่สาม  

ระลึกถึงพระสงฆ์หมู่นั้น  การกราบครั้งที่สามของเราได้บุญมาก 

เวลาอยู่บ้าน เรียกว่าชาร์จแบต (เพิ่มกำาลัง) ให้กับตัวเอง  

ทำาใจให้ผ่องใส เริ่มต้นวันก็เริ่มต้นด้วยจิตใจผ่องใส กราบพระ  

๓ หนก่อนออกจากบ้าน เหมือนเริ่มต้นปี เริ่มต้นปีเราทำาความดี  

ทำาความแช่มชื่นเบิกบาน เขาให้เป็นเทศกาลแห่งความเบิกบาน แต่ 

เราบางคนทำาเกินเลยความเบิกบาน อย่างที่เห็นในข่าวนะ ไปกินเหล้า
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ไปเมากัน มันเกินเลยความเบิกบาน กลายเป็นความขาดสติ ความ

หลง ความเพลิดเพลิน กลายเป็นความมัวเมา มันเมาทั้งกายและ 

เมาทั้งใจ คนตายส่วนใหญ่ก็สาเหตุมาจากเมา ถ้าไม่เมาเอง ก็คนอ่ืน 

ท่ีเมาขับมาชนเรา เพราะความเมานี่แหละเป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุ 

หลัก  มันเกินเลย

เราเอาแค่สดชื่นสดใส แบบมีสติด้วย ไม่ใช่สดใสแล้ว 

เอ้อระเหยไม่รู้ตัว ฟังเพลงใจลอย ก็เรียกว่าสดใสแต่ไม่มีสติ เป็น 

การสดใสแบบหลง เราเอาใหม่ หันมาสดใสแบบมีสติ มีสติรู้ใจที่มี

ความสุขก็ได้ ความสุขเป็นส่ิงๆ หนึ่งท่ีเกิดขึ้นกับใจ มีความรู้สึกตัว 

ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ทางกายก็ได้ ทางใจก็ได้ ลองทำาดูนะ ทำาที่บ้าน 

ด้วยทุกวัน 

ย้ำาว่าทุกวัน ไม่ต้องนาน สวดมนต์ไหว้พระ ดูลมหายใจ เขา

เรียกว่าทำาตามรูปแบบ ทำาเป็นกิจวัตร ทำาทุกวัน แล้วเวลามาทำางาน  

ก็เจริญสติกับการทำางาน เอางานเป็นอารมณ์ เอางานเป็นที่อยู่ของใจ 

จิตเผลอไปให้รู้ตัว  จิตเผลอไปให้รู้ตัว 

เคยนั่งสมาธิกันไหม เคยฝึกดูลมหายใจไหม เคยนะ โยม 

จะให้ลองนั่งตรงนี้ มีเวลาไหม ลองได้ไหม ลองก็ได้ 

(นำานั่งสมาธิ) 
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เอาล่ะ พอสมควรสำาหรับเช้านี้ ก่อนจะเลิก ให้นึกถึงบุญกุศล 

ที่เราได้ทำา อย่างวันนี้เราได้ทำาบุญให้ทาน รักษาศีล รักษาหรือเปล่า 

ไม่ทราบ แต่สมาทานไปแล้ว เมื่อสมาทานไปแล้วก็ต้องรักษาไว้ด้วย 

เราจะรักษากายและวาจาของเราไม่ให้เบียดเบียนใคร เราจะไม่ 

เบียดเบียนชีวิตใคร เราจะไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของใคร เราจะ 

ไม่เบียดเบียนคนรักของใคร ไม่แย่งคนรักใคร ไม่พูดให้ร้ายใคร 

ด้วยคำาโกหก คำานินทา คำาหยาบ หรือว่าคำาส่อเสียดให้เขาทะเลาะกัน 

หรือไม่เบียดเบียนเวลาคนอื่นด้วยการพูดเพ้อเจ้อ เรามีศีลแล้ว  

เราได้ให้ทานแล้ว เราได้เจริญสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน  

บุญกุศลที่มีอยู่นี้  ไม่หวงไว้กับตนเอง  แบ่งให้กับคนอื่นด้วย 

ในสถานที่ต่างๆ แม้แต่คนแต่ละคน บางทีก็จะมีเทวดาคอย

คุ้มครองคอยช่วยเหลือคอยรักษา เราก็ให้กำาลังกับเทวดาเหล่านั้น  

ให้ท่านได้มีบุญมากขึ้น ด้วยอาศัยบุญที่เราทำาแล้วนี้ แบ่งไป ส่งไป  

เมื่อเขามีบุญมากขึ้น เขาก็มีกำาลัง เหมือนเรามีพวกที่มีกำาลังมากข้ึน 

เราอยากให้พวกของเรามีกำาลังมากๆ พวกฝ่ายดีมีกำาลังมากๆ เวลา 

เราทำาดีให้แบ่งให้พวกของเราด้วย แบ่งให้เพื่อน แบ่งให้แม่ แบ่ง 

ให้พ่อ แบ่งให้เทวดา อุทิศถวายแด่ในหลวง เพราะในหลวงเปรียบ

เหมือนเป็นเทวดาประจำาแผ่นดินนี้ ปกปักรักษาพระศาสนา เป็น 

ผู้ทำานุบำารุงพระศาสนา ให้มีศาสนาพุทธดำารงอยู่ในแผ่นดินนี้ ทำา 

ความดีแล้วอุทิศถวายท่านด้วย จะเหมือนเป็นกระแสส่งถึงกัน  

ทำาบุญแล้วไม่หวงบุญ อุทิศให้กับหมู่ญาติเรา พ่อแม่เรา ผู้มีพระคุณ

ทั้งหลายของเราด้วย 
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วันน้ีนับเป็นโอกาสดีท่ีเราได้ปรารภวันข้ึนปีใหม่ ได้ทำาบุญ 

หลายๆ อย่างแล้ว ก็ขออนุโมทนากับทุกท่าน เมื่อเริ่มต้นดีแล้ว  

ให้นำาธรรมะที่เราเริ่มต้นไว้ดี คือการเจริญสติ นำาไปปฏิบัติตลอดปี  

รับพรจากพระไปแล้ว คือรับเอาธรรมะไปปฏิบัติตลอดปี ไม่ใช่รับ 

แค่วันนี้แล้วดีแค่วันนี้  หรือดีแค่ขณะนี้ 

ธรรมะจะให้ผลต่อเมื่อเรารับไปแล้ว นำาไปปฏิบัติ ถ้าเรารับ 

ธรรมะไปแล้ว วางอยู่ในตู้หรืออยู่ในแผ่นซีดี ไม่ฟัง ไม่เปิดดู ไม่นำา 

ไปปฏิบัติ ธรรมะก็ไม่เกิดผลกับชีวิตจริง เพราะฉะนั้นวันนี้เป็น 

วันเริ่มต้นที่ดีแล้ว ขอให้นำาธรรมะไปใช้ทั้งปี ธรรมะที่ขอฝากให้เรา 

นำาไปเจริญทั้งปีคือ เจริญสติ มีความรู้ตัว รู้ว่ากายนี้เป็นอย่างไร  

รู้ว่าใจน้ีเป็นอย่างไร มีอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจบ้าง เผลอไปให้รู้ตัว 

เจริญสติทั้งในที่โรงงานนี้และท่ีบ้าน เสกให้ตัวเองขลังข้ึนมา เสกให้

โรงงานขลังไปด้วย เพราะว่าโรงงานประกอบด้วยคนที่มีสติมากๆ นี้

จะกลายเป็นว่าที่นี้มีแต่ความตื่นตัว 

เราเคยไหมว่าไปบางสถานท่ีแล้วน่ากลัว ไปบางสถานที่แล้ว 

รู้สึกหม่นหมอง เพราะคนในสถานที่นั้นสะสมกิเลสไว้เยอะ สะสม 

ความหม่นหมองไว้เยอะ เพราะฉะนั้นเราเอาใหม่ ไหนๆ เราจะต้อง 

ใช้สถานที่น้ีเป็นที่ทำางานเพื่อเล้ียงชีพเราแล้ว เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เรา

ต้องมาอยู่ที่นี่แล้ว เสกสถานท่ีนี้ให้มีความตื่นตัว เสกสถานที่นี่ 

ให้มีกุศลเกิดขึ้น ให้มีความอบอวลไปด้วยกุศล เจอหน้ากันยิ้มแย้ม 
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แจ่มใส เผลอไปมีความผิดพลาดอะไรไป ปวารณากันไว้ว่าให้ 

ตักเตือนกันด้วย ปวารณากันไว้ว่าถ้าเราทำาอะไรพลาดไป ทำาอะไร 

ไม่ดีลงไป ให้ตักเตือนกันด้วย เราจะได้ไม่หลงผิดนาน ให้ทุกคน 

มีความเจริญในศีลในธรรม มีสติมีความรู้ตัวตลอดทั้งปี ให้มีความ

สำาเร็จในชีวิต เจริญก้าวหน้า คิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปตามธรรม  

ให้มีความเพียรสร้างกุศลเพื่อให้ประสบความสำาเร็จในสิ่งนั้น 

ทุกๆ ท่าน 

ปีนี้ในหลวงทรงพระราชทานพรไว้หนึ่งกลอน๑๔ จำากลอนไม่ได้ 

แต่จำาความหมายได้ ใครได้อ่านบ้าง ในหลวงพระราชทาน ส.ค.ส.  

ให้มีเมตตากัน แล้วก็ให้ระลึกถึงคุณของผู้ที่ เมตตากับเราด้วย  

บางคนขอความเมตตาจากคนอื่น แต่ไม่ระลึกถึงคุณของคนที่เขา 

เมตตากับเรา เมื่อเขาเมตตากับเรา ให้ระลึกถึงคุณของคนๆ นั้นด้วย 

แต่เรามีเมตตากับเขาแล้ว ไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขา 

ต่อไปรับพร (พระภิกษุสวดให้พร)

๑๔ ในหลวงพระราชทานข้อความใน ส.ค.ส. ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่า 
 ”ความเมตตาเป็นคุณธรรมนำาความสุข
 ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา
 ความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตา
 ทวีค่าของน้ำาใจไมตรีเอย„



พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

การให้แม้แต่กับสัตว์เดรัจฉานก็มีผลมาก

สัตว์เดรัจฉานตัวเล็กๆ ก็มีผลมาก ให้กับมด อะไรอย่างนี้

เวลาโยมล้างจาน แทนที่จะเอาเศษอาหารทิ้งไปเลย

ท่านแนะนำาว่านำาเศษอาหารนี้กลั้วน้ำาก่อนล้างภาชนะ 

แล้วเทให้กับมด โดยตั้งใจว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายได้อาหารกิน 

นี่ก็ได้บุญแล้ว



วันน้ีทางเจ้าภาพพร้อมด้วยลูกๆ ทำาบุญเพื่ออุทิศบุญกุศล 

ให้แก่ภรรยา ซึ่งได้ถึงแก่มรณกรรมไปแล้ว ๒ ปี เมื่อสักครู่นี้ 

โยมเจ้าภาพได้นิมนต์ให้ปรารภเรื่องการทำาบุญอุทิศให้ผู้ตายว่าใน 

ทางพุทธศาสนาแล้ว  พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้าง

ในเรื่องการทำาบุญอุทิศบุญส่วนกุศลนี้ อย่างการทำาบุญใน 

วันน้ีเป็นการปรารภการตายของบุคคลที่เป็นญาติ เป็นภรรยา เป็น 

แม่ หรือถ้าเป็นงานท่ีอื่นๆ เมื่อทำาบุญแล้ว เวลาพระภิกษุท่านให้พร 

พระภิกษุจะนำาเอาพุทธพจน์มาสวดตอนให้พร พุทธพจน์ที่ว่านี้  

จะเป็นเครื่องแสดงว่าจุดมุ่งหมายของการทำาบุญบำาเพ็ญกุศลให้กับ 

ผู้ตายนี้ทำาเพื่ออะไรบ้าง 

ธรรมเทศนา ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

การทำาบุญอุทิศให้ผู้ตาย
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เวลาโยมฟังอาจจะฟังท้ังคำาบาลีและคำาแปล เพราะวัดเรา 

สวดคำาแปลด้วย แต่โยมอาจจะฟังแล้วเพลินๆ จับความไม่ได้ จึง 

ขอนำามาย้ำาอีกครั้งหนึ่ง ท่อนหลังของบทที่พระภิกษุให้พรในงาน 

เกี่ยวกับศพนี้ จะมีคำาหนึ่งท่ีแสดงว่าจุดมุ่งหมายในการทำาบุญนี้ 

ทำาเพื่ออะไร บทนั้นจะมีคำาบาลีบอกว่า ”อะยัญจะ โข ทักขิณา  

ทินนา สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา„ คุ้นไหม หมายถึงว่าที่เราทำานี้เป็น 

การทำาทักษิณาทาน 

ทานแปลว่าการให้ เป็นการให้เพื่ออุทิศ ทักษิณานี้เป็นการ 

อุทิศให้กับผู้ตาย และในการทำาบุญอุทิศให้กับผู้ตาย ผู้ทำามักจะ 

เลือกสิ่งที่ดีที่สุด ทำาของที่ดีที่สุด ด้วยใจที่ดีที่สุด และเลือกผู้รับ 

ที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้  ผู้รับที่คนส่วนใหญ่จะเลือกก็คือผู้ที่มีศีล 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า การให้แม้แต่กับสัตว์เดรัจฉานตัวเล็กๆ  

ก็มีผลมาก ให้กับมด อะไรอย่างนี้ เวลาโยมล้างจาน แทนที่จะเอา 

เศษอาหารทิ้งไปเลย ท่านแนะนำาว่านำาเศษอาหารนี้กลั้วน้ำาก่อนล้าง

ภาชนะ แล้วเทให้กับมด โดยตั้งใจว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายได้อาหารกิน  

นี่ก็ได้บุญแล้ว มดตัวหนึ่งได้ข้าวไปเมล็ดหนึ่งก็คุ้มแล้ว เมล็ดข้าว 

ใหญ่กว่าตัวมันอีก ถ้าเราได้อาหารขนาดใหญ่เท่ากับตัวเรา เราคง 

จะดีใจ ถ้ามดได้อาหารขนาดนั้น ก็ดีใจ ลองดูนะ ถ้าบ้านมีบริเวณ  

ก็ทำาได้  แต่ถ้าบ้านแคบๆ แล้วไปสาดอยู่ในครัว  เราจะยุ่งเอง 
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ทำาบุญกับสัตว์เล็กๆ ยังมีบุญมีอานิสงส์มาก ทำาบุญกับสัตว์ 

ใหญ่ ๆ ขึ้นมาก็ยิ่งมีบุญมีอานิสงส์มากขึ้นตามคุณของสัตว์เหล่านั้น 

ทำาบุญกับสัตว์เดรัจฉานท่ีว่ามีอานิสงส์มากแล้วก็ยังไม่เท่ากับทำาบุญ

กับคน แม้ว่าคน ๆ นั้นจะเป็นคนที่ไม่มีศีล การทำาบุญให้กับคน 

มีอานิสงส์มากกว่าทำาบุญให้กับสัตว์  นี่ว่าโดยทั่ว ๆ  ไป 

ยิ่งถ้าคนๆ นั้นมีศีล เช่น ศีล ๕ ยิ่งมีอานิสงส์มาก ยิ่งถ้าคนนั้น 

มีจิตใจที่ได้ฝึกมาแล้ว จิตใจที่ฝึกมาแล้วคือจิตใจที่มีสมาธิ มีจิตที่ 

มีกำาลัง ก็ยิ่งมีอานิสงส์มาก ยิ่งถ้ามีศีล มีสมาธิ และมีปัญญาด้วย  

ย่ิงมีอานิสงส์มากขึ้นเป็นลำาดับ ยิ่งปัญญาที่ว่านี้เป็นปัญญาขนาด 

ตัดกิเลสคือเป็นพระโสดาบันขึ้นไป ก็ยิ่งมีอานิสงส์มากขึ้น ทำาบุญ 

กับพระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ก็ยิ่งมีอานิสงส์ 

มากขึ้นเป็นลำาดับไป 

การให้กับบุคคลมีอานิสงส์มากเป็นลำาดับจนนับไม่ค่อยถูกแล้ว 

แต่การให้กับสงฆ์โดยไม่เจาะจงบุคคลยิ่งมีอานิสงส์มากกว่านั้น  

ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำาบุญให้ทำาเป็น ”สังฆทาน„ ส่วนการทำาบุญ 

แบบเจาะจงบุคคลเรียกว่า ”ปาฏิบุคลิกทาน„ 

สังฆทานเป็นการให้เพื่อหมู่สงฆ์ มุ่งเพื่อส่วนรวม ถ้าหมู่สงฆ์ 

นั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยยิ่งเป็นเลิศ เรียกว่าเป็นการ 

ให้ทานที่เป็นเลิศ ทีนี้ เราอยู่ในยุคท่ีพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว  

การทำาบุญกับผู้รับท่ีมีอานิสงส์มากท่ีสุดท่ีเราจะหาได้ คือทำาบุญ 
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เป็นสังฆทาน โดยไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นเจ้าอาวาสมา หรือหลวงตา 

หลวงพ่อ หรือหลวงปู่องค์นี้มา สมมุติว่าวันน้ีเราไปนิมนต์พระภิกษ ุ

มา ๕ รูป ทางวัดจะจัดให้พระภิกษุรูปไหนมาก็ได้ เราทำาใจว่า 

รูปไหนมาก็ได้ เราจะทำาบุญแบบไม่เจาะจงบุคคล ให้ท่านมาในฐานะ

เป็นตัวแทนของสงฆ์ 

ในสมัยพุทธกาล มีโยมคนหนึ่งจะทำาสังฆทาน เขาไปขอให้ 

สงฆ์จัดให้พระภิกษุรูปหนึ่งมาเป็นตัวแทน เวลาเราทำาสังฆทาน  

ไม่จำาเป็นต้องนิมนต์พระภิกษุมา ๔ รูปขึ้นไป ขอตัวแทนมารูปเดียว

ก็ได้ อย่างสมมุติว่ามีวัดใกล้ๆ แถวนี้ พระภิกษุท่านก็มีกิจอื่นๆ  

จะส่งตัวแทนมารูปเดียวก็ได้ 

โยมคนนี้ต้องการทำาสังฆทาน จึงไปนิมนต์พระภิกษุที่วัด  

พระเจ้าหน้าที่ก็จัดพระภิกษุมาให้รูปหนึ่ง พระภิกษุรูปนั้นเป็น 

พระนิสัยไม่ดี โลเลที่สุด ขึ้นชื่อ โยมก็รู้ พระก็รู้ แต่เป็นตัวแทน 

สงฆ์ ถือว่ามีเกียรติมาก โยมคนนั้นก็ต้อนรับอย่างดี จัดน้ำาล้างเท้า  

เช็ดเท้า ปูที่นั่งให้อย่างดี ถวายด้วยความนอบน้อม พูดจาด้วย 

ความเคารพอ่อนหวาน พระภิกษุรูปนั้นเลยคิดว่าโยมคนนี้คงจะ 

ศรัทธาเราน่าดู  ได้รับของไปแล้วก็อิ่มเอิบใจ 
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วันรุ่งขึ้น พระภิกษุรูปนั้นมาบิณฑบาตผ่านอีก คาดว่าวันนี้ 

คงจะได้ของดีๆ เพราะว่าโยมคนนี้ศรัทธาเรามาก โยมคนอื่นไม่ 

ศรัทธาเราเลย ไปที่ไหนมีแต่เขาเมินหน้าหนี เพราะเขารู้กิตติศัพท์ 

พระภิกษุรูปนี้ดี พอถึงหน้าบ้าน พระภิกษุรูปนั้นจะขอเข้ามาในบ้าน 

คนรับใช้ไม่ให้เข้า ไม่ให้เข้าก็จะเข้า บอกว่า เมื่อวานนี้ยังตอนรับเรา 

ดีอยู่ ทำาไมวันนี้จะไม่ให้เข้า ต้องให้เข้า จึงบอกกับคนรับใช้ว่า เจ้านาย

เธอศรัทธาฉัน 

คนรับใช้บอกว่า ไม่เชื่อก็เข้ามา พอเข้ามาแล้วขอบิณฑบาต  

โยมก็ไม่ให้ พระภิกษุรูปนั้นจึงบอกว่า จอบที่ตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะ  

ขอหน่อยก็ได้ ไหนๆ เข้ามาแล้วไม่ให้เสียเที่ยว เชื่อไหมว่า โยมคนนั้น 

ใช้เท้าเขี่ยจอบให้ ความท่ีไม่เคารพพระภิกษุรูปนี้ถึงขนาดนั้น แต่ 

เมื่อวานนี้ที่มาถือเป็นตัวแทนสงฆ์ โยมถวายของให้ด้วยความเคารพ

ในสงฆ์ ไม่ได้เคารพในพระภิกษุรูปนั้น นี่คือทำาแบบสังฆทาน ไม่ได้

ทำาแบบปาฏิบุคลิกทาน

วันน้ีที่โยมมาทำาบุญนี้ จุดมุ่งหมายแรกคือ ”ทักขิณา ทินนา„  

คือทำาบุญเพ่ืออุทิศให้กับผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว ต้องการทำาในสิ่งที่ดีที่สุด 

วันน้ีก็ถวายอาหารอย่างดี ทำามาอย่างดี ต้ังใจอย่างดี ด้วยจิตใจที่ว่า

ก่อนจะทำาก็ตั้งใจไว้ดี ขณะทำาก็ตั้งจิตเป็นกุศล เมื่อทำาแล้วก็ต้อง 

ทำาจิตเป็นกุศลต่อไปด้วย นี่เป็นแค่จุดมุ่งหมายข้อแรก ทำาเพ่ืออุทิศ

บุญกุศล 
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นอกจากนี้ ในคำาให้พรยังมีคำาต่อไปอีกว่า ”เปตานะ ปูชา จะ  

กะตา อุฬารา„ เคยได้ยินใช่ไหม คือบูชาอย่างยิ่ง บูชาใคร บูชา 

ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ”เปตา„ นี้ในภาษาไทยเรียกว่าเปรต เปรตในที่นี้ 

ไม่ได้หมายถึงตัวยาวๆ สูงๆ อย่างนั้น แต่หมายถึงผู้ที่ล่วงลับไป 

แล้ว  ”เปตานะ ปูชา„ คือเป็นการบูชาผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 

การที่เราทำาบุญครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการอุทิศแล้ว ยังเป็น 

การบูชาผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว บูชาความดีท่ีท่านเคยทำาไว้ในเวลาที่ยัง 

มีชีวิตอยู่ ภรรยาเราเคยมีคุณความดีกับเรา ระลึกถึงคุณความดี 

ของภรรยา และทำาบุญอุทิศให้เป็นการบูชาผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว ลูกๆ  

เคยได้รับการเลี้ยงดูจากแม่ ระลึกถึงคุณความดีของแม่ แล้วทำาบุญ

อุทิศให้ ทำาบุญด้วยการบูชาคุณผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว ”เปตานะ ปูชา  

จะ กะตา อุฬารา„ ทำาบุญอุทิศด้วยระลึกถึงคุณความดี นี้คือ 

ข้อสอง จุดมุ่งหมาย ๒ ข้อแล้ว ข้อแรกคืออุทิศบุญกุศลให้ ข้อสอง

ระลึกถึงคุณความดีเป็นการทำาบุญเพื่อบูชาคุณ 

ข้อสาม ”โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต„ ญาติธรรมนี้ 

เราได้ทำาแล้ว รู้จักคำาว่า ”ญาติธรรม„ ไหม ส่วนใหญ่คนไทยถ้า 

พูดถึงคำาว่าญาติธรรมแล้ว จะนึกถึงว่า เราเป็นญาติกันโดยธรรม  

แต่ไม่ใช่นะ ศัพท์ทางพระคำาว่า ”ญาติธรรม„ บาลีอ่านว่า ญา-ติ-ธัม 

แปลว่าเป็นธรรมของญาติ เวลาแปลคำาบาลีจะต้องแปลท้ายไปหน้า 

คล้ายๆ แปลภาษาอังกฤษ ”ญาติธรรม„ หมายถึงธรรมของญาติ  
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เราเป็นญาติกัน เกิดมาผูกพันกัน มีการทำาบุญร่วมกันบ้าง มีการ 

กระทบกระทั่งกันด้วย 

ในการเกิดมาร่วมกัน เราเป็นญาติเขานี้ เราได้แสดงธรรม 

ของญาติ คือได้แสดงว่าเราเองก็ระลึกถึงบุญคุณ ระลึกถึงความ 

ผูกพันของผู้ที่ล่วงลับไป แล้วทำาหน้าท่ีของความเป็นญาติ คือที่ 

ทำาบุญอยู่น้ี เราไม่ได้ทำาบุญเพราะว่าถูกใครบังคับ หรือว่าทำาเพราะ 

ว่ากลัวคนอ่ืนจะติฉินนินทา แต่ทำาเพราะว่าเราระลึกอยู่ว่าเราเป็น 

ญาติกัน แล้วเราต้องทำาหน้าท่ีของความเป็นญาติ แสดงคุณความดี

ของตนเอง แสดงธรรมะของตนเอง เรามีธรรมะของความเป็นญาติ  

ที่เราได้ทำาแล้วในวันนี้ 

การทำาบุญอุทิศให้ผู้ตาย, ทำาบุญด้วยบูชาผู้ตาย บูชาคุณ 

ความดีของผู้ตาย และทำาบุญด้วยความเป็นญาติ พูดมา ๓ ข้อแล้ว  

มีอีกข้อหน่ึงบอกว่า ”พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง„ แปลว่า 

กำาลังแห่งท่านพระภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้ว ประโยคนี้

ตอนที่อาตมาบวชใหม่ๆ เข้าใจว่าพระภิกษุท้ังหลาย (รวมถึงอาตมา 

ด้วย) จะต้องเพ่งทำาการส่งบุญให้กับผู้ตายไปด้วย คือเข้าใจว่า 

ตัวพระภิกษุนี้จะต้องเพ่งเติมพลังให้  แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ 

”พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง„ กำาลังแห่งพระภิกษุ 

ท้ังหลาย หมายถึงว่า โยมได้ถวายอาหาร คือให้กำาลังแก่พระภิกษุ 

แล้ว กำาลังของพระภิกษุจะได้มาด้วยอาหารที่โยมได้ถวายมา  
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ในวันนี้โยมก็ได้ให้กำาลัง โดยได้ถวายอาหารมาแล้ว มาเป็นกำาลัง 

ของพระภิกษุ พระภิกษุไม่มีหม้อหุงข้าว เตาไฟ หุงหาอาหารเอง 

ไม่ได้ ก็อาศัยโยมได้หุงหาและนำามาถวาย พอยังชีวิตมีกำาลัง 

ต่อไปได้ เอากำาลังไปทำาอะไร ไม่ใช่เอาไปจับกลุ่มคุยกันหรือไป 

นอน ไม่ใช่นะ แต่เอาไปปฏิบัติสมณธรรม ไปปฏิบัติสมถกรรมฐาน

วิปัสสนากรรมฐาน ทำาบุญให้กับตัวเองเพื่อให้เกิดปัญญา เมื่อได้ 

ปัญญาแล้ว  เอามาบอกสอนต่อ 

สิ่ งที่พระภิกษุประพฤติปฏิบัติก็คือทำาตามปณิธานของ 

พระศาสดา พระศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสรู้  

ธรรมะแล้ว ไม่เก็บไว้คนเดียว พระองค์ทรงมีพระมหากรุณา รู้ว่า 

เวลามีทุกข์ แล้วจะพ้นทุกข์ไปได้ จะต้องทำาด้วยวิธีไหน แล้วก็มา 

บอกสอนชาวโลกที่ยังระทมทุกข์กันอยู่นี้ ให้พ้นทุกข์ไปเสีย วิธีที่ 

พระองค์ทรงแสดงคือให้พวกเราศึกษา ๓ เรื่อง 

เรื่องแรกคือ ไม่ทำากาย วาจา ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่น ทั้งไม่ 

เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนตนเอง อย่างนี้เรียกว่ารักษาศีล  

เวลาโยมมาขอศีล พระภิกษุไม่ได้ให้ศีล ถ้าพระภิกษุให้ศีลไป โยม 

มาขออย่างน้ี ขอ ๒–๓ เท่ียวพระภิกษุก็หมดศีลแล้ว พระภิกษุ 

มีศีล ๒๒๗ ข้อนี้ โยมมาขอไปคนละ ๕ ข้อ พระภิกษุก็หมด  

กลายเป็นพระภิกษุไม่มีศีล จริงๆ แล้ว เวลาโยมมาขอศีลนี้   

พระภิกษุบอกสิกขาบท ”สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ„ คือบอกไปแล้ว  

ให้สมาทาน  ให้ไปทำา 
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อยากมีศีลจะทำาอย่างไร พระภิกษุก็บอกว่าให้ระวังกาย วาจา 

อย่าไปทำาร้ายใคร อย่าไปทำาร้ายชีวิตใคร อย่าไปทำาให้ใครเดือดร้อน  

อย่าไปทำาให้ใครบาดเจ็บ  นั่นข้อหนึ่ง 

อย่าไปทำาให้ทรัพย์สินของคนอื่นเขาเสียหายจากการกระทำา 

ของเรา ทั้งทางกายและวาจา นี่ข้อสอง คือไม่ไปขโมยเขา ไม่ใช่ 

เฉพาะขโมยนะ ในการทำาทรัพย์สินเขาเสียหาย บางทีเราไม่ได้เอามา 

อย่างไปเผาบ้านเขาอย่างนี้ เราไม่ได้เอาบ้านเขามา แต่บ้านเขาเสียหาย 

น่ีก็เป็นอทินนาทาน ไปเผารถ เผาหนังสือ ฉีกกระดาษหนังสือ  

อย่างนี้ก็ทำาให้ทรัพย์สินเขาเสียหาย  เขาไม่ได้ให้  ถือเป็นอทินนาทาน 

ไม่ไปละเมิดคู่ครองคนอื่น คู่ครองเขา เขาก็หวงของเขา เขา 

ก็รักของเขา ไปทำาร้ายคู่ครองคนอื่น ไปละเมิดสิทธิคู่ครองคนอื่น  

เขาก็เป็นทุกข์เดือดร้อน 

ไม่ใช้วาจาของตนเองไปทำาร้ายผู้อื่น การทำาร้ายด้วยวาจาทำาได้

หลายแบบ มีการพูดโกหก พูดส่ิงท่ีไม่ตรงกับความจริง หลอกลวง  

คนอ่ืนให้ได้รับความเสียหายทางผลประโยชน์หรือเสียหายทาง 

จิตใจจากคำาโกหกของเรา  เราก็ไม่มีศีล 

นอกจากนี้ ไม่พูดส่อเสียด พูดส่อเสียดคือพูดแล้วทำาให้เขา 

แตกสามัคคีกัน พ่อแม่หรือครอบครัวนี้เขารักกันดี เราไปพูดให้เขา

แตกความสามัคคีกัน ระแวงกัน ไม่รักกัน สามีภรรยาคู่นี้รักกันดี  

เราไปพูดให้เขาระแวงกัน อย่างนี้เรียกว่าพูดส่อเสียด คนในชาตินี้
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สามัคคีกันก็ไปพูดยุยงให้เขาแตกความสามัคคีกัน ถือฝักถือฝ่าย  

อย่างนี้ เรียกว่าพูดส่อเสียด ได้ยินพูดส่อเสียดกันไหมเดี๋ยวนี้   

คำาส่อเสียดมีอยู่ทั่วเมืองเลย ระวังให้ดี อย่าตกเป็นเหยื่อของคน 

พูดส่อเสียด 

นอกจากนี้แล้ว ไม่พูดคำาหยาบ ทำาร้ายคนด้วยคำาหยาบ พูด 

ไปแล้วเขาเจ็บใจ พูดเปรียบเทียบกับชื่อสัตว์ เปรียบเทียบว่าเขาเป็น

เหมือนสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งท่ีน่ารังเกียจ เปรียบเทียบพฤติกรรม หรือ

เรียกชื่อตระกูลแบบเหยียดหยาม พูดแล้วเขาเจ็บใจ แม้คำาพูดนั้น 

ดูเหมือนไม่หยาบ  แต่เจตนาให้เขาเจ็บใจก็มี

อีกอย่างหนึ่งท่ีพูดแล้วทำาร้ายคือพูดเพ้อเจ้อ แปลกมาก  

ตอนแรกอาตมาอ่านถึงตรงนี้แล้วงงๆ ทำาร้ายกันยังไง พูดเพ้อเจ้อ 

เป็นวจีทุจริต เป็นการทำาร้ายคน ทำาไมถึงทำาร้าย เพราะทำาให้เขา 

เสียเวลา พูดเพ้อเจ้อเป็นคำาพูดที่ไม่เป็นประโยชน์ คนฟังเสียเวลา  

ผู้พูดก็เสียเวลา เวลาของคนเรามีน้อย มีไม่กี่ปีเอง วันๆ หนึ่งเราใช้ 

เวลาในการพูดเพ้อเจ้อกี่ชั่วโมง ทำาให้เสียเวลาไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์

อย่างอื่น 

ประโยชน์อย่างอื่นที่เสียไปคือไม่ได้ไปทำาบุญอย่างอื่น ไม่ได้ไป

ภาวนา ไม่ได้ไปเจริญสติ สติของคนมีน้อยอยู่แล้ว เราไปพูดเพ้อเจ้อ 

ให้เขาขาดสติมากขึ้นไปอีก เราพูดเองไม่พอ ยังร่วมกันพูดต่อไปอีก 

เรื่องยาวไม่จบ บางทีเรื่องไม่มีอะไรเลย แต่นั่งพูดกันเป็นชั่วโมงๆ  

เรียกว่าพูดเพ้อเจ้อ  เป็นการทำาร้ายกัน 
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ท่านให้เราศึกษาสิกขาบท สิกขาบทสุดท้าย คือไม่ดื่มหรือ 

เสพของมึนเมา ของมึนเมาต่างๆ ในสมัยก่อนมีแค่สุรากับเมรัย  

สุราคือของเมาที่มาจากการกลั่น เมรัยคือของเมาที่มาจากการหมัก  

แต่เดี๋ยวนี้มันมีสารพัดรูปแบบ เมื่อเรารู้แล้ว เราก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว  

ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับส่ิงเหล่านี้ นี่คือศึกษาเร่ืองแรก ศึกษาเรื่องศีล 

คือสมาทานสิกขาบท รู้ว่าการกระทำาด้วยกายวาจาแบบนี้มีโทษ เมื่อ 

รู้แล้วไม่ทำา 

บทที่สองของการศึกษาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพ่ือความ 

พ้นทุกข์ คือมาศึกษาเรื่องจิต ศึกษาเรื่องแรกคือเรื่องศีลเรียกว่า  

”อธิศีลสิกขา„ ศึกษาเรื่องที่สองคือเรื่องจิตเรียกว่า ”อธิจิตสิกขา„  

ศึกษาว่าจิตมันมีลีลาอย่างไร มันทำาอะไร มันเป็นอย่างไร ศึกษาว่า 

จิตเราเด๋ียวก็รัก เดี๋ยวก็โกรธ เดี๋ยวก็เหม่อ เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่าน เดี๋ยวก็ 

หดหู่ ศึกษาไปแล้วมีสติขึ้นมา มีสติรู้สภาวะที่มันเดี๋ยวรัก เดี๋ยว 

โกรธ เดี๋ยวฟุ้งซ่าน เดี๋ยวหดหู่  รู้ทันแล้วเกิดสติ 

ตอนที่มีสติ มันจะไม่ฟุ้งซ่าน มันจะไม่โกรธไม่เกลียด ไม่รัก 

ใคร มันมีสติรู้สภาวะของมันอยู่ อาศัยที่มีสติตัวนี้ เราก็มีจิตที่มี 

กุศลมากขึ้น ในขณะที่โกรธเขา ขณะนั้นไม่เป็นกุศล แต่พอขณะที่มี

สติ ขณะนั้นไม่มีอกุศล ไม่มีความโกรธ ตัวนี้มันเหมือนกับสวิตช์ไฟ 

ขณะที่กดปิดอยู่นี้จะไม่มีไฟเข้าไป พอกดเปิด ไฟก็สว่างขึ้นมา สติ 

ก็เหมือนกัน  ในขณะที่ขาดสติมันก็มืดมัวไม่มีกุศล 
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มีคำาบาลีบอกว่าสติเป็นส่ิงท่ีจำาปรารถนาต่อกุศลทุกๆ ครั้ง  

”สติ สัพพัตถะ  ปัตถิยา„ สติเป็นสภาวธรรมที่จำาปรารถนา ”ปัตถิยา„ 

หมายถึงปรารถนา เป็นสิ่งที่จำาปรารถนาทุกๆ ครั้ง ไม่ว่าจะทำางานกับ

โลกหรือทำางานในทางธรรม จำาเป็นต้องมีสติคือความรู้ตัวนี้อยู่เสมอ 

ถ้าใจลอยเมื่อไร ขณะนั้นไม่เป็นกุศล ฉะนั้น ความจำาเป็นอย่างยิ่ง

สำาหรับพวกเราก็คือฝึกให้เกิดสติ  รู้ทันสภาวะ 

สิ่งที่เราจะไปรู้ก็คือ รู้ในเร่ืองของตัวเรา สิ่งที่เราสำาคัญว่าเป็น 

ตัวเราก็คือกายและใจ กายขณะนี้เป็นยังไง ใจขณะนี้เป็นยังไง ใจ 

ขณะนี้กำาลังมัวๆ ไหม หรือกำาลังมึนๆ หรือกำาลังตื่นเต้น หรือมี 

ความเบิกบานขึ้นมาในใจ ความเบิกบานก็เป็นสภาวะหนึ่งในใจ มี 

ความเหม่อ หดหู่ ใจลอย เซ็ง ให้รู้ทัน

เซ็งก็เป็นสภาวะหนึ่ง ตอนเซ็งก็เป็นสภาวะที่เป็นอกุศล พอ 

มีสติรู้ความเซ็งที่เกิดขึ้นในใจ เห็นความเซ็งไม่ใช่ใจ ความเซ็ง 

ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป พอมีสติแล้ว ความเซ็งก็ดับ ดูๆ ไปแล้วจะ 

เห็นว่าสภาวะมันเกิดดับ รักเกิดมา เดี๋ยวก็ดับ โกรธเกิดมา รู้ทันมัน 

ก็ดับ  สุขทุกข์ทั้งหลายเปลี่ยนแปลง 

มีสติขึ้นมาอย่างนี้ มีสมาธิประกอบด้วยมีจิตตั้งมั่นดูไปแล้ว  

จะเกิดตัวใหม่ข้ึนมาอีกตัวหนึ่งเรียกว่าปัญญา เห็นมันเกิดดับบ่อยๆ 

มันจะสรุปเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาในใจว่ามันไม่เท่ียง ส่ิงทั้งหลายทั้งปวง

เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป มันไม่เท่ียง มันไม่ใช่เรา ทั้งกายนี้ก็ไม่ใช่เรา 
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กายนี้ก็เกิดดับเปล่ียนแปลง ใจนี้ก็เกิดดับเปลี่ยนแปลง มันไม่ใช่ 

เรา ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาประกอบกัน เกิดปัญญาถึงข้ันนี้ข้ึนมา 

เรียกว่าเข้ากระแสพระนิพพาน ถ้าเรียกเป็นศัพท์ก็เรียกว่าเป็น 

พระโสดาบัน  มีปัญญารู้เห็นแล้วว่า  กายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรา 

เป็นพระโสดาบันแล้วมีประโยชน์อย่างไร พระพุทธเจ้าตรัส 

เทียบกันระหว่างพระโสดาบันกับบุคคลธรรมดาที่เป็นปุถุชนนี้ ท่าน

เอาเล็บเขี่ยดินขึ้นมานิดหนึ่ง แล้วท่านตรัสถามพระภิกษุว่า ดินใน 

ปลายเล็บกับดินในพื้นดินในโลกนี้  อย่างไหนมากกว่ากัน 

พระภิกษุตอบว่า ดินในพื้นดินมีมากกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้

เลย ดินในปลายเล็บมีนิดหน่อยเท่านั้นเอง ดินในพ้ืนดินมีมากมาย

เหลือเกิน 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า นั่นแหละภิกษุ ทุกข์ของพระโสดาบันนี้

เปรียบเท่ากับดินในปลายเล็บ แต่ทุกข์ของปุถุชนเมื่อเปรียบแล้ว 

เท่ากับดินในพื้นดิน 

ดีไหม เป็นพระโสดาบันแล้วทุกข์นิดเดียว ถ้าต้องการจะเป็น  

ก็ต้องเดินตามพระพุทธเจ้า 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพ่ือความดับทุกข์ ธรรมเพื่อความ

ดับทุกข์ในขั้นแรกเลย คือไม่ทำาตนเองไปสร้างเหตุแห่งทุกข์เพ่ิมข้ึน 

คือให้รักษาศีล ศึกษาเรื่องศีลคือมาศึกษาเรื่องกายวาจาของเรา  

ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น โดยศึกษา ๕ ข้อท่ีได้อธิบายเมื่อสักครู่นี้  
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และศึกษาเรื่องจิต ไม่ไปเบียดเบียนเขาแล้ว แต่ใจเราเองก็ยังมีทุกข์

มากอยู่ ทำาไมยังมีทุกข์มาก เพราะจิตเรานี้สร้างขึ้นมาเอง เดี๋ยวก็ 

ปรุงน่ัน เดี๋ยวก็ปรุงนี่ เดี๋ยวก็เป็นทุกข์ เดี๋ยวก็เป็นสุข เราปรุงทุกข์ 

ขึ้นมาทับถมตัวเองอยู่บ่อยๆ 

เคยเป็นไหม นั่งอยู่คนเดียว บางทีคิดขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ กลุ้มใจ

อยู่กับตัวเอง จะไปต่างจังหวัดคิดแล้วก็กังวลขึ้นมาเองว่าอาจจะมี 

ปัญหาโน่นปัญหานี่ พอไปแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย แต่เรากังวล 

ไปแล้ว ๒ วัน อะไรอย่างนี้ กังวลฟรีๆ หรือมีคนจะมาตรวจงาน  

เราก็กังวล พอตรวจงานแล้วจริงๆ ก็ผ่าน แต่เรากังวลไปแล้ว ๒ เดือน 

หรือเราถูกเรียกเข้าไปในห้องหัวหน้า หัวหน้าคนนี้ดุมาก เขา 

จะดุอะไรเราหรือเปล่าหนอ กังวลเข้าไป พอเข้าไปจริงๆ แล้ว ไม่มี 

อะไร บอกข่าวดี จะขึ้นเงินเดือนให้ เราก็กังวลไปแล้ว ทุกข์ทับถม 

ตัวเองอย่างที่ไม่จำาเป็น เรียกว่าเอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ สุข 

ที่จะมาก็เลยไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาส เราเบียดเบียนตัวเองด้วยการ 

คิดปรุงแต่งในเรื่องที่ไม่ค่อยดี 

เพราะฉะนั้นเราก็รู้ทัน มาเรียนรู้ตรงนี้ เรียกว่าจิตสิกขา จิต 

ของเราปรุงกิเลสขึ้นมา เดี๋ยวก็โลภ เดี๋ยวก็โกรธ เดี๋ยวก็หลง เดี๋ยวก็

เหม่อ เด๋ียวก็ใจลอย เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่าน เดี๋ยวก็หดหู่ เรียนรู้ความจริง 

ที่เกิดขึ้นในใจ ต้องเป็นความจริงในขณะปัจจุบัน ไม่ใช้นึกเอาว่า  

เอ๊ะ เมื่อเช้านี้ต่ืนขึ้นมาแล้วงัวเงีย อย่างนี้ไม่พอ ต้องเอาตอนนี้ 
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ปัจจุบันน้ีเลย ดูกายก็ได้ ดูใจก็ได้ ดูใจไม่ออก ให้ดูกาย ดูกาย 

ไม่ออก ให้พุทโธไป ดูลมหายใจ ทำาสมถะก็ยังดี ทำาไปจนกระทั่ง 

ศึกษาเรื่องที่สามคือศึกษาเรื่องปัญญา 

เรื่องแรกคืออธิศีลสิกขา เรื่องที่สองคืออธิจิตสิกขา เรื่องที่ 

สามคืออธิปัญญาสิกขา ศึกษาให้เกิดปัญญา ปัญญาจะเกิดได้เมื่อ 

เห็นไตรลักษณ์ ถ้าเมื่อไรยังไม่เห็นไตรลักษณ์ เมื่อนั้นยังไม่ชื่อว่า 

เกิดปัญญา ปัญญาในพุทธศาสนาไม่ใช่จำาได้ว่าหนังสือเล่มนี้เขียน 

อะไรบ้าง ข้อสอบจะออกอะไร สอบได้คะแนนเต็ม ได้เกรด ๔  

อะไรอย่างนี้ ยังไม่ใช่ หรือว่าดาวดวงนั้นชื่ออะไร ดาวดวงนี้ช่ืออะไร  

อย่างนั้นรู้ไปข้างนอก ไม่ใช่ปัญญาในพุทธศาสนา 

แต่ต้องรู้ว่ากายนี้ใจนี้เกิดขึ้นดับไป เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มี 

เหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับ ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แล้วใช้วิธ ี

รู้เอาด้วย ไม่ใช่คิด การรู้เพื่อให้เกิดปัญญาเหมือนกับเราเข้าใจ  

เวลาเข้าใจอะไรสักอย่างนี้มันไม่ต้องคิด มันปิ๊งขึ้นมาเอง รู้สึกว่า  

”โอ้ เข้าใจ„ ในขณะท่ีเข้าใจนี้ ในขณะนั้นไม่ต้องคิด ตัวปัญญานี้ 

มันเป็นความเข้าใจ คิดเอาไม่ได้ แต่บางทีก็ต้องอาศัยคิดนำาร่อง 

ให้มันก่อน แต่ตอนขณะที่เกิดปัญญาแท้ ๆ น้ันไม่ต้องคิด มันเป็น 

ความเข้าใจเกิดขึ้นมา 

เพราะฉะนั้น วันนี้เรามาทำาบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไป 

แล้ว ชื่อว่าเราได้ทำาหน้าที่ตั้งหลายข้อ เท่าที่บรรยายมานี้ จากคำาที่

พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้และพระภิกษุท่านนำามาสวดคือ  
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ได้ทำาบุญอุทิศให้กับผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว เราทำาแล้ว บูชาผู้ที่ล่วงลับไป 

แล้ว เราทำาแล้ว ทำาหน้าท่ีของญาติธรรม เราก็ทำาแล้ว เสริมกำาลัง 

ให้กับพระภิกษุ  ก็ได้เสริมให้แล้ว 

ขออนุโมทนากับทุกๆ คนท่ีได้ทำาหน้าท่ีของชาวพุทธที่ดี ได้ทำา

หน้าที่ของญาติธรรม ญาติธรรมคือทำาอย่างนี้ ธรรมของญาติทั้งหลาย 

ที่ เรามานี้เป็นมิตรเป็นสหาย เหมือนเป็นญาติของโยมเจ้าภาพ  

เหมือนเป็นญาติของโยมท่ีล่วงลับไปแล้ว มีความคุ้นกันในที่นี้ ก็ได้

แสดงออกถึงความเป็นญาติ ระลึกถึง เมื่อระลึกถึง เราก็ทำาบุญ 

อุทิศให้ ก็ขอให้บุญเหล่านี้จงสำาเร็จอุทิศให้กับโยมที่ล่วงลับไปแล้ว  

ถ้าท่านอยู่ที่ไหน มีญาณหยั่งรู้ว่าพวกเราท่ีเป็นญาติในที่นี้ระลึกถึง 

คุณความดีของท่าน ทำาบุญอุทิศถวายแด่พระสงฆ์ในที่นี้ อุทิศให้ 

ท่านแล้ว ถ้าท่านอยู่ในภพใด จงรับรู้ ถ้ามีความทุกข์อันใดอยู่ ขอให้

ความทุกข์นั้นดับไปสิ้นไป เปลี่ยนภพภูมิไปสู่ภพภูมิที่มีความสุข 

มากขึ้น ถ้าท่านมีความสุขอยู่แล้วก็จงอนุโมทนาในสิ่งที่เราทำาอยู่นี้  

ให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ขอจงอยู่ในความไม่ประมาท มีชีวิตอยู่ด้วย

ความไม่ประมาทในภพภูมิของท่าน หมั่นทำาความดี เจริญภาวนา 

เพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกัน 

พวกเราในที่นี้อยู่บนโลกผืนนี้มีเวลาจำากัด ก็จะไม่ประมาท 

ในเวลา ไม่ประมาทในชีวิต จะพยายามทำาคุณความดีเพื่อติดตาม 

พระพุทธองค์สู่ความพ้นทุกข์ด้วยกัน  ขออนุโมทนากับทุก ๆ  ท่าน



เคยบ้างไหม

ที่เวลาไปที่ไหนแล้วมีคนเอื้อเฟื้อแก่เรา 

อย่างเวลามาที่วัด มีคนจัดที่นั่งให้ เราดีใจไหม 

มีคนหยิบยื่นแก้วน้ำาให้ มีน้ำาเย็น ๆ ให้ เราดีใจไหม 

มีคนจัดอาหารให้ เราดีใจไหม 

เราอาจจะดีใจกับการให้ของคนอื่น

ที่เขาให้เราด้วยความมีน้ำาใจ 

เราจำาการให้ของคนอื่นได้ 

แต่เราลืมคนที่ให้เรามาตลอดชีวิตคือพ่อและแม่



วันนี้เป็นวันมงคลของชาติไทยที่เราสมมุติกันให้เป็นวันแม่ 

แห่งชาติ เดิมทีเมืองไทยเราเคยพยายามจะจัดวันแม่แห่งชาติมา 

หลายคร้ัง ก่อนท่ีจะลงเอยมาเป็นวันนี้ เคยจัดเดือนมีนาคมมาก่อน 

ใครเคยระลึกได้บ้างว่าเมืองไทยเราเคยจัดวันแม่แห่งชาติในเดือน

มีนาคม นึกไม่ออกเลยใช่ไหม เราเคยจัดในเดือนมีนาคม๑๕ แล้ว 

มันจุดไม่ติด ภาษาชาวบ้านเขาเรียกมันจุดไม่ติด คือคนไม่เห็น 

ความสำาคัญ 

๑๕ งานวันแม่แห่งชาติในประเทศไทยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม  
 ๒๔๘๖

ธรรมเทศนา ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

ผู้ที่ให้เรามาตลอดชีวิต
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มาจุดติดเอาตอนท่ีมาระลึกถึงว่า พระราชินีของเมืองไทย 

มีพระคุณต่อแผ่นดิน เปรียบประดุจเป็นแม่ของแผ่นดิน จึงนำาเอา 

วันประสูติหรือวันพระราชสมภพของท่านมาเป็นวันที่ให้คนในชาติ

ระลึกถึงแม่ อันนี้ถือว่าเป็นพระบารมีของพระองค์ เมื่อคณะรัฐบาล 

ลงมติกันแล้วว่าเลือกเอาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ

ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาจัดเป็นวันแม่ คนไทย 

ก็ต้อนรับเลย ตอบรับเป็นอย่างดี จำาได้ขึ้นใจเลยว่า ๑๒ สิงหาคม  

เป็นวันแม่แห่งชาติ 

ส่วนประเทศอื่นเขาจัดกันวันอื่น เขาจะจัดให้ความสำาคัญกัน 

แค่ไหนยังไงก็ไม่ทราบ แต่เมืองไทยให้ความสำาคัญกับวันนี้มาก  

เนื่องด้วยว่าเมืองไทยเรา ประการแรกก็คือพระบารมีของสมเด็จ 

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประการต่อมาก็คือเรามีพ้ืนฐานทาง

ด้านวัฒนธรรม ซึ่งมีพื้นฐานของวัฒนธรรมอีกทีก็คือพระศาสนา 

ของเรา  คือศาสนาพุทธสอนให้เรารู้ถึงพระคุณของแม่ 

คำาสอนของพุทธศาสนาสอนให้ท้ังผู้ที่มุ่งพ้นจากสังสารวัฏ  

และผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ในโลก คนอยู่ในโลกก็อยู่อย่างเป็นคนดี ไม่มี 

พิษภัยกับตัวเอง กับครอบครัว และกับสังคม ท่านสอนวิธีที่จะ 

ดำารงชีวิตอยู่ในสังคมนี้อย่างไรท่ีจะให้เราเป็นผู้ที่มีประโยชน์กับ 

สังคม เป็นผู้ที่ไม่มีโทษกับสังคม และถ้ายังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ  
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ก็ยังเป็นผู้ที่เกิดแล้วเกิดอีก แต่เป็นผู้ที่อยู่ในตระกูลที่ดี ในสังคมที่ดี 

มีรูปร่างหน้าตาดี  มีฐานะที่พอสมควร 

หนึ่งในคุณธรรมท่ีพระองค์ทรงแนะนำาก็คือว่า ลูกควรปฏิบัติ

อย่างไรกับแม่ หน้าท่ีท่ีลูกต้องทำากับแม่ หน้าที่ที่แม่ต้องทำากับลูก  

หน้าที่ที่ลูกศิษย์ควรทำากับอาจารย์ อาจารย์ควรทำากับลูกศิษย์ หน้าที่

ที่เพื่อนควรทำากับเพื่อน สามีมีหน้าที่อย่างไรกับภรรยา ภรรยามี 

หน้าที่อย่างไรกับสามี สอนแม้กระท่ังว่าญาติโยมมีหน้าที่อย่างไรกับ

พระ พระมีหน้าที่อย่างไรกับโยม 

เราต่างก็มีฐานะในสังคมกันมา เกิดขึ้นมาฐานะแรกก็คือเป็น 

ลูก ถ้าเป็นลูกของสัตว์อื่น สัตว์บางจำาพวกแม่ไข่แล้วก็ทิ้ง ไข่แล้ว 

ทิ้งไปหรือคลอดแล้วก็ท้ิงไป ให้ลูกหาวิธียังชีพอยู่ในโลกเอาเอง แต่

สำาหรับมนุษย์นี้ ผู้ที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องเป็นสัตว์ที่มีคุณธรรม

มากพอจึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ ต้องมีความพร้อมเรื่องศีล ถ้าเคย

ผิดศีลมา ก็ต้องไปตกนรกแล้ว ใช้บาปใช้กรรมจากการทำาผิดศีล 

แล้ว จึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้  ถ้าไม่มีบุญมากพอจะไม่ได้เกิด 

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่า การเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นเรื่องยาก 

เกิดมาแล้วจะได้มาพบพุทธศาสนาก็ยาก พบพุทธศาสนาแล้วจะ 

ศรัทธาก็ยาก ศรัทธาแล้วจะมาปฏิบัติก็ยาก ปฏิบัติแล้วจะได้ผล 

ก็ยาก  มีความยากเป็นลำาดับๆ มา 
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ลำาดับแรกสุดเลย เกิดเป็นมนุษย์นี้ยาก ท่านบอกว่าความยาก

ในการเกิดเป็นมนุษย์นี้เปรียบเทียบแล้ว เหมือนกับทะเลอันกว้างใหญ่ 

มีเต่าตาบอด เต่าตาบอดด้วยนะ ไม่ใช่เต่าตาดี เต่าตาบอดอาศัยอยู่ 

ในทะเลอันกว้างใหญ่นั้น ทุกร้อยปีเต่าจึงจะโผล่ข้ึนมาบนผิวน้ำาสัก 

ครั้งหนึ่ง ตลอดเวลานั้นคือดำาน้ำาอยู่ ร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำา 

สักครั้งหน่ึง แล้วในทะเลนั้นก็มีแอก๑๖ รู้จักแอกไหม เดี๋ยวนี้ก็คง 

จะไม่ค่อยรู้จักกัน เอาเป็นว่าห่วงยางก็แล้วกัน มีห่วงยางห่วงหนึ่ง 

ที่ใหญ่พอที่จะให้หัวเต่าโผล่ลอดได้พอดี เอาพอดีด้วยนะ ไม่ใช่ 

ห่วงยางแบบยางรถสิบล้อนะ  ห่วงยางแบบหัวเต่าพอลอดได้พอดี 

ทะเลน้ันก็ไม่ใช่ทะเลเรียบๆ นิ่งๆ ด้วย ทะเลนั้นมีลมพัดจาก

ทิศทั้ง ๔ คือมีพายุ มีไต้ฝุ่น มีดีเปรสชั่น ลมแรงคลื่นแรงอยูต่ลอด 

ลมพัดจากทิศเหนือมาทิศใต้ จากทิศใต้ไปทิศเหนือ ประเดี๋ยวก็มี 

จากทิศตะวันตก เดี๋ยวก็มีจากทิศตะวันออก คือปั่นป่วนไปหมด 

ในทะเลนั้น แล้วร้อยปีเต่าตาบอดก็โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำาครั้งหนึ่ง  

แล้วโอกาสที่เต่าตาบอดนั้นจะโผล่ขึ้นมาแล้วหัวลอดเข้ากับห่วงยาง 

นั้นพอดีจะมีโอกาสสักเท่าไหร่ นี่พระพุทธเจ้าแสดงถึงความยาก 

ลำาบากในการเกิดเป็นมนุษย์ จะเห็นว่ายากมากใช่ไหมที่หัวเต่าตาบอด

๑๖ ไม้วางขวางบนคอวัวหรือควายใช้ไถนา คราดนา หรือเทียมเกวียน เป็นต้น
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ตัวนั้นจะไปลอดห่วงยางได้ แล้วห่วงยางนั้นก็มีอยู่ห่วงเดียวในทะเล

ด้วย  โอกาสยากมากจริงๆ 

เราอาจจะเห็นว่าคนในโลกนี้มีมาก แต่ถ้าเทียบกับสรรพสัตว ์

ทั้งหลายแล้ว จะเห็นเลยว่ามีน้อย ลองดูแค่แมลงก็ได้ แมลงใน 

วัด แมลงในบ้าน ดูปลวกสักรังหนึ่ง มดสักรังหนึ่ง ผึ้งสักรังหนึ่ง  

จะเห็นเลยว่าสัตว์นั้นเยอะ มีจำานวนมาก มากกว่ามนุษย์ นี่เฉพาะ 

สัตว์ที่เราเห็นได้ ยังมีสัตว์ที่เราไม่เห็นอีก สัตว์ใต้ทะเลลึก สัตว์ใน 

ป่าลึก  หรือแม้แต่สัตว์ที่ตาเนื้อเรามองไม่เห็น เช่น เทวดา เป็นต้น 

เทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตลอด ๑ โยชน์๑๗ โดยรอบ 

บุพพาราม ไม่มีที่ว่างที่ไม่มีเทวดาเลย เหล่าเทวดาหมื่นจักรวาลมา

ประชุมกัน ทุกอณูของอากาศมีเทวดาอยู่ หนึ่งอณูมีเทวดาอยู่  

มากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่ศักดิ์ของเทวดา เทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่ อยู่ 

เข้าเฝ้าใกล้พระพุทธเจ้ามาก ก็อยู่กันอณูละ ๑๐ องค์ นอกนั้น 

ถัดๆ ไปก็อยู่อณูละ ๒๐ องค์บ้าง ๔๐ องค์บ้าง ถึง ๖๐ องค์บ้าง  

ขนาดอณูหนึ่งคือ เท่าปลายเหล็กแหลม หรือปลายขนสัตว์ ปลายขน

๑๗ โยชน์  เป็นหน่วยวัดความยาวของไทย มีระยะเท่ากับ ๔๐๐ เส้น แต่เนื่องจาก  
 ๑ เส้น ถูกกำาหนดให้เท่ากับ ๔๐ เมตร โดย  พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง  
 วัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖  ดังนั้นความยาว ๑ โยชน์จึงมีระยะเทียบเท่ากับ  
 ๑๖,๐๐๐ เมตร หรือ ๑๖ กิโลเมตร (ที่มา : วิกิพีเดีย)
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จามรี เราไม่รู้จัก ไม่เคยเห็นจามรีใช่ไหม เอาปลายขนแมวก็ได้  

ปลายขนแมวนั่นแหละ ปลายขนหนึ่งมีเทวดาอัดแน่นอยู่ ๑๐ ถึง  

๖๐ องค์ แล้วตลอดทั่วไปเลย ๑ โยชน์ จำานวนเทวดาเท่าไหร่กัน  

เราจะเห็นว่ามนุษย์ที่ว่ามากนั้น  เทวดามากกว่า๑๘ 

นอกจากนี้ยังมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งคือพวกที่อยู่ในอบายภูมิ  

ก็อัดแน่นกันเยอะแยะมากมาย รอเวลาหมดผลของบาป รอเวลา 

มาเกิด เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็หาโอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ อยาก 

จะเกิดเป็นมนุษย์ อยากจะกลับมาแก้ตัว แต่โอกาสก็ยาก เกิดเป็น 

สัตว์เดรัจฉาน บางทีก็จมอยู่ในความหลง จิตติดอยู่ในความหลง  

ติดโมหะ เกิดมากับโมหะ ตายไปกับโมหะ ก็เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้  

จะเห็นว่ายากที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ 

เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว มนุษย์เราน้ียังชีพจนโตเองไม่ได้ 

เลี้ยงตัวเองไม่ได้ เด็กแบเบาะเกิดขึ้นมา ถ้าไม่มีคนเลี้ยง อีกไม่กี่วัน 

ก็ตาย จริงๆ แล้วบางคนไม่ถึงวันด้วยซ้ำาไป ก็ตายแล้ว ต้องอาศัย 

มีผู้ดูแลเลี้ยงดู มนุษย์ที่เกิดมานี้จะเกิดมาแล้วหากินเองตั้งแต่ 

ยังเป็นทารกแบเบาะนี่เป็นไปไม่ได้ ต้องมีผู้เลี้ยงดู และผู้เลี้ยงดูนั้น 

๑๘ เทียบจากพุทธพจน์ใน สมจิตตวรรค (พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย  
 ทุกนิบาต)
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ก็ไม่มีคนบังคับว่าต้องเลี้ยง ท่านเลี้ยงเอง อาศัยความกรุณาของ 

ท่านเลี้ยงเอง 

ผู้ที่ทำาดีกับทารกนั้นเปรียบเหมือนว่าเป็นบุพการี ท่านใช้คำาว่า 

”บุพการี„ พ่อแม่เป็นบุพการีของลูก บุพการีคือผู้ที่เลี้ยงดูก่อน ผู้ที่ 

ทำาดีให้ก่อน ลูกเกิดมาแล้ว พ่อแม่จะไม่เลี้ยงก็ได้ เคยเห็นไหม 

บางคนก็เอาลูกไปท้ิงถังขยะ บางคนไม่อยากให้เด็กเกิด ก็ทำาแท้ง  

แล้วเอาไปฝากไว้กับสัปเหร่อท่ีวัด ฝากเผา จะเห็นว่ามนุษย์เกิดยาก 

เกิดมาแล้วก็ต้องมีคนเลี้ยง คนที่เลี้ยงนี่เราเรียกว่าบุพการี บุพการี

แปลว่าผู้ที่ทำาดีกับเราก่อน 

เคยบ้างไหมท่ีเวลาไปท่ีไหนแล้วมีคนเอื้อเฟื้อแก่เรา อย่าง 

เวลามาที่วัด มีคนจัดที่นั่งให้ เราดีใจไหม มีคนหยิบยื่นแก้วน้ำาให้  

มีน้ำาเย็นๆ ให้ เราดีใจไหม มีคนจัดอาหารให้ เราดีใจไหม เราอาจจะ 

ดีใจกับการให้ของคนอื่นที่เขาให้เราด้วยความมีน้ำาใจ เราจำาการให้ 

ของคนอื่นได้  แต่เราลืมคนที่ให้เรามาตลอดชีวิตคือพ่อและแม่ 

วันนี้เรามาระลึกถึงพระคุณของแม่ท่ีเลี้ยงดูเรามา นับข้าว 

นับเม็ดไม่ถ้วน นับจานไม่ถ้วน นับแก้วน้ำาไม่ถ้วน ไม่ใช่ให้เฉพาะน้ำา

ให้ทั้งนม ให้อาหารอื่นๆ มากมาย ไม่ใช่ให้เฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม 

ให้ทั้งเสื้อผ้าและที่อยู่ที่อาศัย ยามเราเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านก็ดูแลรักษา 

หากรักษาเองไม่ได้ ก็ส่งไปให้หมอช่วยรักษา หมอดูแลรักษาวินิจฉัย
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โรคแล้วสั่งยา ท่านก็ไปซื้อยาให้ ถ้าลูกเจ็บป่วยต้องอยู่โรงพยาบาล 

ท่านก็อุตส่าห์ไปเยี่ยม สละเวลาท่ีต้องทำางานมาเยี่ยมลูก เลี้ยงดูลูก  

ที่ทำางานน้ันก็ทำางานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูก เก็บเงินไว้เพ่ือให้ลูกใช้  

อันนี้เป็นบุญคุณที่ท่านทำาเอง  ลูกไม่ต้องบังคับ แม่ทำาให้เอง 

วันนี้เราพูดถึงวันแม่ เคยมีเรื่องเล่าถึงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นลูกที่ 

ไม่ระลึกถึงบุญคุณของแม่ เขาอยู่กับแม่ แล้วรำาคาญแม่ เบื่อบ้าน  

อยากจะไปผจญภัย เขาเห็นพ่อค้าเดินทาง พ่อค้าสมัยก่อนเดินทาง

โดยเรือสำาเภา เขาอยากจะไปผจญภัย อยากไปเห็นโลกกว้าง ก็ไป

ติดต่อกับพ่อค้าว่าขอสมัครไปเป็นคนงานในเรือ ขอติดตามไปด้วย 

พ่อค้าก็ยอมให้ไปได้ เสียค่าจ้างให้ เขาก็ตกลง เขาก็ไปบอกแม่ว่า 

ขอลาแม่ไปเที่ยว แม่บอกว่า ”แม่อยู่กับลูกแค่ ๒ คนเท่านั้นแหละ  

แม่ก็แก่แล้ว ลูกอย่าไปเลย  ถ้าลูกไปแล้วใครจะคอยอยู่ดูแลแม่„ 

พอแม่แก่แล้ว ลูกเห็นเป็นภาระ ไม่มีประโยชน์แล้ว ตอนเด็กๆ 

เห็นประโยชน์ของแม่คือแม่เล้ียงดูตัวเองได้ ปกป้องตัวเองได้  

ทำาอาหารให้ได้ เลี้ยงดูตัวเองได้ แต่พอแม่แก่แล้ว ไม่มีแรงจะ 

ทำาอาหารให้ ไม่มีแรงจะเลี้ยงดูลูก ลูกเห็นว่าแม่เป็นผู้ไร้ค่า ไม่มี

ประโยชน์ แต่จะทิ้งแบบไม่มีข้ออ้าง ก็กลัวว่าคนในหมู่บ้านจะ 

กล่าวหาหรือจะว่าร้าย ลูกก็เลยหาข้ออ้างว่าจะไปทำางานกับพ่อค้า 

ที่เดินทางด้วยเรือสำาเภา 
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แม่ก็โอบกอดลูก ”อย่าไปเลยลูก อย่าไปเลยนะลูก„ ลูกก็ 

สะบัดตัวแม่ออกไป แล้วรีบว่ิงไปท่ีชายหาดเพื่อจะไปขึ้นเรือ แม่ก็ 

วิ่งตาม วิ่งตามไปโอบกอดลูก ”อย่าทิ้งแม่„ ใจจริงแม่ไม่ต้องการ 

ให้ลูกมาเลี้ยง แต่อยากเห็นหน้าลูก ถ้าลูกไปอย่างนี้แล้ว แม่จะ 

เป็นห่วงมาก ลูกทำางานแถวๆ นี้ก็ได้ ขอให้แม่ได้เห็นหน้า ถ้าลูกไป

ห่างไกลเกินไปแล้ว แม่จะเป็นห่วง ลูกก็ไม่ฟัง แม่ก็กอด ลูกก็ 

สะบัด  แม่ก็กอดรัดแน่นยิ่งขึ้น  ลูกไม่พอใจ ก็ถีบแม่เลย

นี่เป็นตัวอย่างท่ีไม่ดี อย่าเอาเป็นเย่ียงอย่าง ลูกถีบแม่ ถีบ 

จนแม่จุก  แม่เดินต่อไม่ไหว  แล้วลูกก็รีบวิ่งขึ้นเรือสำาเภาไป

ปรากฏว่าขึ้นเรือสำาเภาไปแล้ว เรือสำาเภาสมัยก่อนเดินทาง 

ด้วยลม ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ ลมพัดเรือสำาเภาไป แต่พัดไปได้ 

ไม่กี่วันลมก็สงบนิ่งกลางทะเล ซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อน หัวหน้าพ่อค้า

เอะใจว่าเกิดอะไรขึ้น ปกติฤดูนี้มันต้องมีลมมาจากทิศนี้ไปทางทิศนี้ 

แต่ตอนนี้ทำาไมลมมันเงียบ พวกเขาจึงเฝ้ารอดู รอไปรอมาก็คิดว่า 

ถ้าปล่อยน่ิงอย่างนี้แล้วต้องตายกันหมดแน่ น่าจะเกิดอาเพศอะไร 

สักอย่างหนึ่ง  คิดว่าน่าจะมีคนที่เป็นกาลกิณีอยู่บนเรือ 
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รู้จักคำาว่า ”กาลกิณี„ ๑๙ ไหม คือคนที่ทำาชั่วเอาไว้มาก แล้ว 

พลอยให้คนอ่ืนเขาเดือดร้อนด้วย ทำายังไงจะหาคนที่เป็นกาลกิณีได้ 

จะรู้ได้อย่างไรว่าคนไหนเป็นกาลกิณี จึงให้จับไม้สั้นไม้ยาว เอาธูป 

มาหัก แล้วหักก้านส้ันท่ีสุดไว้ก้านหนึ่ง ให้คนในเรือทุกคนจับ  

รวมทั้งหัวหน้าเรือด้วย บอกว่าถ้าเรือนิ่งอยู่อย่างนี้ เราก็ไปไหน 

ไม่ได้ ต้องตายอยู่กลางทะเลกันหมด ลองจับดูซิว่าใครเป็นกาลกิณี 

พอจับแล้ว โยมคงจะรู้นะ ก็ลูกคนนั้นแหละ ลูกคนนั้น 

จับได้ไม้สั้นที่สุด เขาก็โวยวายบอกว่า ”นี่ไม่ยุติธรรมสำาหรับเขา  

มันอาจจะบังเอิญก็ได้„ ให้ลองจับสัก ๓ ครั้ง ถ้าเกิดเป็นเขาทุกครั้ง

แล้ว เขาจะยอม นายเรือก็ยอม จับอีก ครั้งที่ ๒ โดนเขาอีก ครั้งที่  

๓ ก็โดนเขาอีก  นายเรือจึงจับนายคนนั้นไปปล่อยลงแพกลางทะเล 

พอนายคนนั้นลงแพปุ๊บ ลมก็มาเลย พอลมมาแล้ว เรือก็ 

แล่นไป ส่วนแพก็อยู่ตรงนั้น ไปตามกระแสลมได้บ้างนิดๆ หน่อยๆ 

แล้วแพก็พาไปติดที่เกาะแห่งหนึ่ง เกาะนั้นเป็นที่อยู่ของเปรต เป็น 

เปรตผู้หญิง ๔ ตน เปรตนั้นเป็นเปรตที่พอมีบุญอยู่บ้าง เป็น  

๑๙ กาลกิณี แปลว่า เสนียดจัญไร, ลักษณะที่เป็นอัปมงคล
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เวมานิกเปรต๒๐ เคยได้ยินไหม คือเปรตที่มีวิมาน หนุ่มคนนั้น 

ไปเจอเปรตก็ดีใจ เพราะเป็นเปรตผู้หญิง เลยจัดการทำาเป็นภรรยา 

ทั้งหมดเลย ๔ ตน มีภรรยาเป็นเปรต กลางวันเป็นเปรต กลางคืน 

เป็นเทวดาอยู่วิมาน เจ้าหนุ่มคนนั้นมีเมีย ๔ ตน ยังไม่พอใจ คิดว่า  

”เอ เราโชคดีจริงๆ ท้ิงแม่มา ได้เมีย ๔ คน ถ้าเราไปอีก คงต้อง 

เจอดีอีก„ 

ขึ้นเรือสำาเภามา ถูกท้ิงลงแพ ยังได้ของดี ได้เมีย ๔ ตน  

เขาก็ลงแพไปอีก ไปเจอเกาะอีกเกาะหนึ่ง มีเปรตมากขึ้น แล้ว 

เป็นเพราะเหตุอะไรก็ไม่รู้ เปรตบนเกาะนี้ก็เป็นผู้หญิงอีก เลยไปได้

เมียเปรตที่เกาะนั้นอีก เขาก็นึกดีใจว่า ”เรานี่โชคดี ไม่ใช่กาลกิณี 

อย่างที่พ่อค้าเขาว่า„ ก็ลงแพไปอีก หนีไปอีก คิดว่าต้องได้ของดี 

มากกว่านี้ 

เขาไปอีก ไปถึงเมืองอะไรไม่รู้ เมืองแปลกๆ ได้ไปเจอคนใน

เมืองกำาลังบูชาดอกบัวไว้บนศีรษะ ดอกบัวนั้นงามมาก สวยมาก 

ดอกบัวสีแดง เคยเห็นไหมดอกบัวสีแดง แล้วคนที่บูชาดอกบัวนั้น 

๒๐ เปรตจำาพวกหน่ึงอยู่วิมาน ได้เสวยสุขและทุกข์สลับกันไป บางตนข้างแรม 
 เสวยทุกข์ ข้างข้ึนเสวยสุข บางตนกลางคืนเสวยสุข กลางวันเสวยทุกข์ เวลา 
 เสวยสุขอยู่ในวิมาน มีร่างเป็นทิพย์สวยงาม เวลาจะเสวยทุกข์ต้องออกจาก 
 วิมานไป  และร่างกายก็กลายเป็นน่าเกลียดน่ากลัว
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ก็ร้องรำาทำาเพลงน่าชื่นใจ หนุ่มคนนั้นได้เห็นคนกำาลังบูชาดอกบัว 

ไว้บนศีรษะ กล่ินหอมน่าชื่นใจ เลยบอกขอว่า ”ขอดอกบัวนั้นมา 

ไว้บนศีรษะฉันบ้างได้ไหม?„ อยากได้บัวนั้นไว้บนศีรษะตัวเองบ้าง 

กลิ่นหอมของบัวนั้นเย้ายวนใจ อยากจะได้มาชื่นชมบ้าง คนนั้น 

ได้ฟังแล้วก็บอกว่า ”อะไรกันคุณ นี่ไม่ใช่ดอกบัว นี่มันจักร!„ 

รู้จักจักรไหม ไม่ใช่จักรเย็บผ้านะ จักรนี่คือจักรที่เป็นกงจักร  

ท่ีพระรามเอาไว้ตัดศีรษะทศกัณฐ์ จักรที่เป็นตราของทหารบก คม

เหมือนกับเลื่อยวงเดือนอย่างนั้น เขาบอกว่า ”นี่ไม่ใช่ดอกบัว นี่มัน

จักร ไม่รู้จักจักรเหรอ„ เจ้าหนุ่มคนนั้นท่ีถีบแม่ก็บอกว่า ”แหม  

อย่าหวงนักเลย มีของดีก็แบ่งกันบ้างสิ ฉันเห็นนะ บัวนี่สวยและ 

มีกลิ่นหอม  ท่านเองยังยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจอยู่เลย„ 

เจ้าหนุ่มคนนั้นเขาเห็นว่ากงจักรท่ีหมุนบาดศีรษะเปรตตนนั้น

เป็นดอกบัว เปรตตนนั้นก็เลยนึกว่า ”เจ้าหนุ่มคนนี้มันคงทำากรรม 

แบบเดียวกับที่เราเคยทำามาก่อน เราเองเคยถีบแม่มาก่อน เราก็เลย

ต้องมาเป็นเปรตถูกกงจักรหมุนบาดศีรษะ เจ็บปวดทุรนทุราย ตาย 

ก็ไม่ตาย  เพราะกรรมรักษาเอาไว้„ 

เวลามนุษย์เราถูกปาดคอ เราตายเลยนะ เป็นมนุษย์นี่ตาย 

เลย แต่เป็นเปรตถูกกงจักรหมุนบาดศีรษะอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืน  

ร้องไห้ครวญครางอย่างไรก็ไม่ตาย เพราะอัตภาพของความเป็น 

เปรตนั้น เสียเลือดเท่าไหร่ก็ไม่ตาย ถ้าเป็นมนุษย์นี่ทนพิษบาดแผล 
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ไม่ไหวก็ตายใช่ไหม แต่เปรตนี่ทนได้ เปรตทนได้นะ ไม่ใช่สีทนได้ 

เปรตทนได้ เปรตไม่ตาย แต่ทรมาน 

เปรตตนนั้นคิดว่า ”บัดนี้คงเป็นเวลาที่เราหมดเวรกรรมแล้ว  

เวรกรรมที่เราเคยถีบแม่เอาไว้ คงจะหมด ณ บัดนี้ เราทนทุกข์ 

ทรมานอยู่น้ีเป็นหมื่นๆ ปีแล้ว„ เป็นหมื่นปีนะ ไม่ใช่เป็นวันสองวัน  

เป็นหมื่นๆ ปี ”เราทนทุกข์ทรมานถูกกงจักรปั่นหัวอยู่นี้เป็นหมื่นปี 

บัดนี้คงเป็นเวลาที่เราจะหมดบาปกรรมนั้น เจ้าหนุ่มคนนี้คงถีบแม่ 

มา เหมือนกับเราเมื่อคราวเป็นมนุษย์คราวก่อน เขาก็เลยเห็นกงจักร 

บนหัวของเราเป็นดอกบัว เราก็ควรให้เขาเสียดีกว่า„ เปรตตนนั้น 

จึงยกกงจักรบนหัวตนเองออกไปมอบให้กับเจ้าหนุ่มคนนั้น เจ้าหนุ่ม

คนนั้นก็ดีใจมาก กล่าว ”ขอบคุณๆ„ แล้วยกกงจักรขึ้นมาทูนไว้ 

บนหัวตัวเอง 

ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา กงจักรก็ยังปั่นหัวเจ้าหนุ่มนั้นยัง 

ไม่หยุด เพราะยังไม่ครบหมื่นปี ส่วนเปรตที่ถูกปั่นหัวอยู่ก่อนนั้น 

ก็เป็นอันหมดบาป  กลับมาเกิดเป็นคน๒๑ 

๒๑ เล่าแบบเก็บความจาก จตุทวารชาดก (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก)
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โยมอย่าไปทำาบาปกับแม่ ความบาปของมนุษย์ที่ทำา ทำาให้ 

มองเห็นสิ่งต่างๆ จากกงจักรเป็นดอกบัว โยมเคยได้ยินคำานี้ไหม 

สำานวนไทยเรียกว่า ”เห็นกงจักรเป็นดอกบัว„ ซึ่งมาจากเรื่องราว 

ในพระไตรปิฎก คนที่ไม่เห็นบุญคุณของแม่ ไม่เห็นคุณค่าของแม่  

คนนั้นกำาลังเห็นกงจักรเป็นดอกบัว คนที่เห็นว่า ”แม่แก่แล้ว แถม 

ยังป่วยด้วย แม่ที่ป่วยที่แก่นี่เป็นภาระของเราเหลือเกิน เมื่อไหร่ 

จะตายๆ ไปเสียที„ อย่างนั้นกำาลังเห็นกงจักรเป็นดอกบัว 

ใครที่เห็นว่า ”แม่จนเหลือเกิน ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรให้เรา 

เลย แม่จนมาก ฉันนี่ช่างโชคไม่ดีที่เกิดมาเป็นลูกแม่ เพราะแม่จน  

ไม่มีอะไรให้ ไม่มีเงินซื้อไอโฟนให้ฉัน ไม่มีเงินซื้อไอแพดให้ฉัน  

ไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์มือถือจอสัมผัสให้ฉัน ไม่มีเงินซื้ออะไรต่างๆ ที่

ฉันอยากได้เทียบเท่ากับแม่คนอื่น„ คนนั้นกำาลังเห็นกงจักรเป็น 

ดอกบัว ใครที่กำาลังเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ให้รีบไปล้างหน้าล้างตา 

แล้วกราบเท้าแม่นะ กราบเท้าแม่ ถ้ามีดอกไม้ เอาดอกไม้ไปขอโทษ 

แม่ มีธูปเทียน เอาธูปเทียนไปไหว้แม่ ถ้าไม่มีมาขอที่วัดก็ได้ ที่วัด 

มีธูปเทียนเยอะ พอจะแบ่งให้ได้อยู่ 

ใครที่กราบแม่เมื่อครู่นี้แล้วรู้สึกว่ายังไม่ถึงใจ รู้สึกว่าเมื่อครู่นี้

ยังไม่ได้ขอโทษขออภัยในความเห็นผิดๆ ของตัวเอง ที่เห็นแม่เป็น

ภาระ เห็นแม่เป็นคนแก่ไร้ค่า เห็นแม่เป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปี  

ใช้ปากที่แม่เฝ้าทะนุถนอม มาด่าแม่ ใช้มือที่แม่เฝ้าทะนุถนอม  
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มาทำาร้ายแม่ เวลามีดบาดมือลูก แม่รีบเอายามาทาให้ รีบเอา 

พลาสเตอร์ยามาแปะให้ เฝ้าทะนุถนอมมือนุ่มๆ อันนี้ เราใช้มือ 

ที่แม่ทะนุถนอมนี้ไปชี้หน้าด่าแม่ ทำาร้ายแม่ บาปมากนะ คนนั้น 

กำาลังเตรียมกงจักรเอาไว้สำาหรับตัวเอง เป็นกงจักรแบบพกพา 

ส่วนตัว

ใครที่ระลึกถึงความไม่ดีของตัวเองที่ทำาไว้กับแม่ ถ้าระลึกได้  

ให้รีบไปขอขมาแล้วกลับตัวกลับใจ ถ้าเมื่อครู่นี้เป็นเพียงขอขมา 

แบบตามพิธีเฉยๆ ให้รีบไปทำาใหม่ ถ้าเมื่อครู่นี้เป็นเพียงออกหน้า 

ออกตาเพื่อให้คนเห็นว่าเรากตัญญู เป็นเพียงสร้างภาพ ถ้าเป็น 

การสร้างภาพ ให้ทำาใหม่ ให้ทำาด้วยความจริงใจ เห็นความผิดของ 

ตัวเองจริงๆ แล้วขอขมา เห็นบุญคุณของแม่จริงๆ แล้วจึงไปกราบ 
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เวลาที่เราเกิดมานี้ เราร้องไห้ แต่แม่ดีใจ แม่หัวเราะดีใจ  

ไม่ใช่ดีใจที่เราร้องไห้นะ แต่ดีใจที่ลูกได้เกิดมา แต่ถ้าตอนเราตาย  

เราเสียใจว่าไม่ได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ เราจะร้องไห้อยู่คนเดียว  

คนอื่นจะดีใจ ”ตายเสียได้ก็ดี ไอ้คนหนักแผ่นดิน„ เราอย่าให้การ 

ตายของเราเป็นการตายที่คนอื่นเขาหัวเราะ ต้องเป็นการตายที่  

คนอ่ืนเขาอาลัยอาวรณ์ แล้วเรายิ้มตาย ยิ้มตายว่าเกิดมาได้ทำา 

หน้าที่ของมนุษย์ได้บริบูรณ์  ทำาหน้าที่ของลูกได้บริบูรณ์แล้ว 

เวลาของแม่ที่จะให้เราตอบแทนนั้นมีน้อย เพราะแม่เกิด 

ก่อนเรา อายุของแม่น้อยลงทุกที โอกาสท่ีเราจะทดแทนบุญคุณแม่ 

มีน้อยลงทุกวันๆ ทุกเวลาทุกนาที ให้เรารีบระลึกถึงบุญคุณแม่ให้ได้ 

รีบระลึกถึงความไม่ดีของตัวเองท่ีเคยทำากับแม่ให้ได้ แล้วไปขอโทษ 

รีบระลึกถึงบุญคุณของแม่  แล้วไปกราบขอบคุณ ขอบคุณแม่ 

คำาที่ควรพูดในวันนี้ คือพูดว่า ”ขอบคุณครับที่แม่ให้กำาเนิด 

ผมมา„ ”ขอบคุณค่ะที่แม่ให้กำาเนิดหนูมา เลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังจำาความ

ไม่ได้„ คำาที่ควรพูดคำาแรกคือคำาว่า ”ขอบคุณ„ คำาที่จะพูดคำาที่สอง 

คือคำาว่า ”ขอโทษ„ ขอโทษที่ผม ที่หนู ที่ดิฉัน ได้ทำาอะไรไม่ดีกับพ่อ

กับแม่ 
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จริงๆ แล้ว วันนี้เราจะขอขมากับพ่อด้วยก็ได้ อาศัยวันแม่ 

เป็นเหตุ ขอขมากับแม่ก่อน ขอขมากับพ่อด้วย รีบทำาเสียก่อน 

ที่จะหมดโอกาส แล้วต้องมาเสียใจตอนพ่อแม่ตาย บางคนพอ 

แม่ตาย จะเสียใจว่า ”โอ้ ไม่น่ารีบตายเลย เรายังทำาดีไม่สะใจเลย„  

หรือบางคนพอแม่ตายแล้ว นึกเสียใจว่า ”เราเคยทำาไม่ดีกับแม่เอาไว้ 

แล้วยังไม่ได้ขอขมา„ 

อย่าให้คำาเหล่านี้มาเกิดขึ้นกับเราคราวแม่ตาย อย่าให้เรา 

เสียใจตอนตายว่าเรายังไม่ได้ทำาดีกับแม่ ให้ทำาตอนนี้  นึกถึง 

ความดีแล้ว ”ขอบคุณ„ นึกถึงความไม่ดีของตัวเองแล้ว ”ขอโทษ„  

คำาที่แม่จะพูดกับลูกก็คือว่า ”ไม่เป็นไร„ ซึ่งตอนนี้ไม่ต้องสอน แม่ 

พูดอยู่แล้ว ”ไม่เป็นไร แม่ให้อภัยอยู่แล้ว„ นี่เป็นน้ำาใจของแม่ซ่ึงมี 

อยู่ตลอด เขาจึงกล่าวว่าน้ำาใจของแม่เปรียบดังแผ่นดิน เปรียบดัง

มหาสมุทร เปรียบดังผืนฟ้า  เปรียบกับอะไรก็ได้ที่มันยิ่งใหญ่ 

หวังว่าการบรรยายในครั้งนี้ พอจะช่วยเตือนให้ลูกๆ ที่คิดผิด 

รีบพับดอกบัวเสียใหม่ อย่าไปเตรียมกงจักรเอาไว้ วิธีพับดอกบัว 

ให้เป็นดอกบัวแท้ๆ ก็คือระลึกถึงบุญคุณของแม่ให้ได้ แล้วก็นึกถึง

ความผิดของตัวเอง ทุกคนเคยผิดเคยพลาดกับแม่ เชื่อได้ว่า 

เคยผิดเคยพลาดกัน ระลึกแล้วก็รีบขอโทษขออภัย เพ่ือจะได้ 

ไม่เป็นเวรเป็นภัยแก่กันและกัน 
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บุญทั้งหลายท่ีเราได้ทำาในวันนี้ ถ้าแม่ของใครเสียชีวิตไปแล้ว 

ให้ระลึกถึงบุญนั้น แล้วอุทิศให้แม่ด้วย เป็นหน้าที่ของลูกอีก 

ประการหนึ่ง เป็นประการสุดท้ายท่ีพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ให้กับ 

ลูกทุกๆ คนว่า เมื่อพ่อแม่สิ้นชีวิตไปแล้ว ให้ทำาบุญแล้วอุทิศให้  

ไม่จำาเป็นว่าพ่อแม่นั้นจะไปเป็นเปรตคอยรับบุญจากเรา พ่อแม่ 

อาจจะไปเป็นเทวดาก็ได้ หรืออาจจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ แต่ถ้า

เผ่ือว่าพ่อแม่เกิดในภพภูมิที่มีทุกข์อยู่ แล้วรอรับบุญจากเราซึ่งเป็น 

ลูกที่ท่านรักเลี้ยงดูมาก่อน การทำาบุญแล้วเราอุทิศให้ท่านนั้นก็จะ

เป็นการตอบแทนบุญคุณอีกวาระหนึ่งท่ีเราสามารถทำาได้ วันนี้ไม่ 

จำาเป็นว่าเป็นวันของเด็กๆ หรือหนุ่มๆ  สาวๆ แต่เป็นวันของคนที่ 

อายุมากด้วย แม้แต่คนอายุมากท่ีสุดในท่ีนี้ต่างก็เคยมีแม่ด้วยกัน 

ทั้งนั้น แม่เราตายไปแล้ว เราก็ทำาบุญอุทิศให้ บุญที่เราทำา ทำาได้ทั้ง 

การให้ทาน การรักษาศีล การทำาใจให้สงบ การเจริญภาวนาทำาให้ 

เกิดปัญญา  บุญต่างๆ เหล่านี้ ทำาแล้วมีใจผ่องใสแล้วจึงอุทิศให้ 

การอุทิศบุญไม่ใช่นึกถึงแล้วก็พูดว่าขอให้แม่มีความสุข ขอให้

แม่พ้นทุกข์ แค่นี้ไม่พอ อันนี้ถือว่าเป็นการพูด ถ้าครูบาอาจารย์สอน

ก็จะบอกว่า กำาลังฟุ้งซ่าน พูดอย่างนี้กำาลังฟุ้งซ่าน แต่ว่าฟุ้งซ่าน 

ปรารภเรื่องบุญ สิ่งที่เราควรทำาก่อนที่จะอุทิศให้ คือทำาบุญ เพราะ 

เราจะอุทิศบุญ ไม่ใช่อุทิศคำาพูด ไม่ใช่อุทิศความฟุ้งซ่าน ต้องทำาใจ 

ให้มีบุญ บุญจะเป็นสิ่งที่ทำาให้ใจนั้นเบาและสว่าง สิ่งที่ทำาให้ใจเบา 
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และสว่างคือการทำาบุญ การให้ทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา 

ต้องทำาบุญเหล่านี้ก่อน 

ไม่ใช่จะระลึกถึงแม่แล้วอุทิศอะไรก็ไม่รู้ สิ่งที่จะอุทิศให้เป็น 

คำาพูดยังไม่พอ ต้องทำาบุญก่อน อย่างท่ีเราได้ทำาในวันนี้ ได้ให้ทาน  

คือนำาข้าวน้ำามาถวายพระ ได้มารักษาศีล วันนี้รับศีลไปแล้ว อย่าง

น้อยๆ ต้องถือศีลเอาไว้ อย่าได้ละเมิดทั้ง ๕ ข้อ ผู้ที่สมาทานศีล ๘ 

เอาไว้ ก็อย่าได้ละเมิดศีล ๘ นั้น ฝึกกายวาจาตนเอง ไม่ละเมิดศีล

เหล่านั้น นอกจากนั้นแล้ว วิธีทำาบุญที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งคือเจริญ

จิตตภาวนา ทำาการภาวนาให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่น พิจารณากายให้ 

เห็นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลก็ได้ หรือเห็นกายนี้ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น 

อนัตตาก็ได้ หรือเห็นด้วยว่าใจนี้ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ทำา

เหล่านี้ได้แล้วอุทิศให้ เมื่อทำาแล้ว อุทิศให้ ท่านก็จะได้บุญอย่าง 

เต็มที่ 

เพราะฉะนั้น ทำาใจตัวเองให้เป็นบุญเสียก่อน ก่อนที่จะอุทิศ 

แต่ละคนตั้งใจนะ อุทิศให้กับคุณแม่ของเราคุณพ่อของเรา ใครที่ 

แม่ยังมีชีวิตอยู่ รีบไปบอกข่าวบุญนี้ให้แม่ได้ฟัง แล้วก็ให้ท่าน 

อนุโมทนา ใครที่แม่เสียชีวิตไปแล้วก็ระลึกถึงท่าน ก่อนจะระลึกถึง 

ให้ทำาบุญเสียก่อนแล้วระลึกให้ ระลึกด้วยจิตที่มีบุญ ส่งตรงไปเลย 

คือนึกถึงก็ส่งถึงเลย นึกถึงหน้านึกถึงชื่อก็ได้ ส่วนใหญ่แล้วนึกถึง 

หน้าก็ถึงได้เลย  เพราะแม่กับเรานี่จะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว 
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นอกจากนั้นแล้ว อุทิศเป็นพระราชกุศลแด่แม่แห่งชาติของเรา

ด้วย เราอยู่ใต้พระบารมีของท่าน ชาติไทยเรานี้ร่มเย็นได้ก็ด้วย 

พระองค์ ซึ่งท่านก็ได้เจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

องค์ภูมิพลมหาราชของเรา เราอยู่ในแผ่นดินของคนมีบุญ เราจึงได้

รอดพ้นจากภัยต่างๆ มาได้ แล้วเราก็ทำาตนให้เป็นสมาชิกของสังคม 

ที่ร่มเย็นต่อไปด้วย อย่าสร้างความร้อนใจให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ถ้า 

ใจเราร้อน บ้านเราก็ร้อน บ้านเราร้อน สังคมก็ร้อนมากขึ้น เพราะ 

สังคมเราก็ประกอบด้วยหน่วยสำาคัญๆ ก็คือ บ้านนั่นเอง 

ตั้งใจอุทิศบุญกุศลของเรานี้ให้กับหมู่ญาติของเรา โดยเฉพาะ

แม่ของเรา อุทิศให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระ- 

นางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วย ต้ังใจอุทิศนะ ระลึกถึงบุญแล้วอุทิศ 

ให้ ต่อไปพระสงฆ์จะอนุโมทนา มีบังสุกุลหรือเปล่า เดี๋ยวขอบังสุกุล

ก่อน (พระภิกษุสวดบังสุกุล)



ช่วงเวลาที่มีพุทธศาสนามีน้อย 

ช่วงเวลาที่ไม่มีพุทธศาสนามีมาก 

เราเกิดมาในยุคที่ยังมีพุทธศาสนา ถือว่าเป็นบุญของเรา 

แต่อย่าให้เป็นแค่มาเจอเท่านั้น 

มาเจอแล้วต้องเรียนรู้ แล้วก็ศึกษาธรรมะให้เกิดความเข้าใจ 

ให้เกิดความสว่างจากปัญญาขึ้นมาให้ได้



มาทำาบุญปรารภครบ ๑๐๐ วันของโยมสว่างลาล อัจฉริย- 

วิริยะ คำาว่า ”สว่าง„ นี้ในทางพุทธศาสนาจะสว่างได้ด้วยหลายวิธี  

ในอดีตชาติของพระอินทร์นั้น ท่านเป็นมาณพชื่อ ”มฆมาณพ„ ใน 

สมัยที่ท่านทำาบุญสร้างสมบารมี ท่านทำาบุญด้วยการสร้างทาง ทำา 

ทางที่รกให้โล่งขึ้น สะอาดขึ้น ทำาทางให้คนเดิน เป็นทางสาธารณะ  

แล้วก็ชักชวนคนอื่น ทำาศาลา ขุดสระน้ำาให้เป็นที่พักสำาหรับคน 

ทั่วๆ ไปคือทำาประโยชน์สาธารณะ ทำาประโยชน์ทำาบุญกับหมู่คน 

จำานวนมาก 

ท่านทำาบุญแล้ว พอท่านตายไปกับพวกทั้ง ๓๐ กว่าคน  

พวกท่านก็ไปเป็นเทวดาด้วยกันท้ังหมด โดยในสมัยที่ท่านทำาบุญ 

นั้น เป็นการทำาบุญในยุคที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้า แต่ท่านทำาบุญด้วย 

การทำาแบบให้กับหมู่ชนจำานวนมากเป็นสาธารณะ เป็นบุญใหญ่  

ธรรมเทศนา ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สว่างปัญญา
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บุญที่ใหญ่น้ีพอขึ้นไปบนสวรรค์ แสงสว่างจะมาก สว่างจ้า สว่าง 

ลาล๒๒ เทวดาเขาดูกันตามรัศมีแสงสว่าง หากเทวดาองค์ไหนรัศมี 

สว่างมาก  เทวดาทั้งหลายก็จะยกให้เป็นหัวหน้า 

มฆมาณพทำาบุญและไปเกิดเป็นพระอินทร์มีรัศมีแสงสว่าง 

กว่าเขาเลย เพราะทำาบุญแบบไม่ได้เจาะจงคน ทำาบุญกับหมู่ชน 

ทั่วๆ ไป สำาหรับเราอาจจะยากที่จะทำาบุญให้กับสาธารณะใช่ไหม  

เวลาเรารักใคร เราก็อยากจะให้เฉพาะคนนั้นใช่ไหม เรารักคน 

ในครอบครัว เราก็ดูแลเฉพาะคนในครอบครัว รักญาติก็เริ่มกว้าง 

ออกไปอีกหน่อย แต่พระอินทร์ตอนสมัยที่ท่านเป็นมฆมาณพนี่ 

ท่านทำาบุญให้กับทุกๆ คนเลย ทำาทางให้กับทุกคนได้เดิน เห็นคน 

เดินทางมาเหนื่อยๆ ก็สร้างศาลาให้ด้วย ให้พักผ่อน มานั่งพักแล้ว  

ไม่มีน้ำากิน  ก็ขุดสระน้ำาให้กินให้ใช้ให้อาบได้ด้วย 

แต่พอในยุคพุทธกาล เทวดารุ่นใหม่สว่างกว่า จากเดิมที่ 

พระอินทร์สว่างแล้วนะ สว่างกว่าเทวดาท้ังหลายแล้ว เทวดารุ่นใหม่

ยังสว่างกว่า สว่างขนาดที่เรียกว่าพระอินทร์ยังไม่กล้าเดินด้วย  

เทวดาทั้งหลายจะมีวิมาน เวลาท่ีเทวดารุ่นใหม่ในสมัยพุทธกาล 

ไปเกิดบนสวรรค์นั้นรัศมีสว่างมาก สว่างขนาดที่ว่าพระอินทร์ 

๒๒ ”ลาล„ เป็นคำาในภาษาฮินดี แปลว่า แดง มักนำามาใช้ต่อท้ายชื่อผู้ชาย เมื่อมา 
 ประกอบกับคำาว่า ”สว่าง„ เป็น ”สว่างลาล„ จะแปลว่า สว่างจ้า
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ไม่กล้าออกมาแสดงตัวประกบกับเทวดารุ่นใหม่ เพราะคิดว่าเรา 

เป็นถึงพระอินทร์ แต่รัศมีสว่างน้อยกว่าเทวดาแบบปกติ รู้สึกอาย  

จึงส่งให้ลูกน้องไปสืบว่าเขาทำาบุญอะไรมา ทำาไมถึงได้สว่างจัง  

จนเรานี้ไม่กล้าออกไปเดินด้วยเลย ไม่กล้าออกไปเทียบรัศมี ลูกน้อง 

ไปสืบแล้วก็กลับมาบอกว่าเทวดาเหล่านั้นเคยทำาบุญในพุทธศาสนา 

พระอินทร์เลยต้องปลอมตัว โดยชักชวนนางสุชาดา ภรรยา

พระอินทร์ชื่อสุชาดา เป็นภรรยาท่ีพระอินทร์รักมาก พระอินทร์มี 

ภรรยา ๔ องค์ องค์ท่ีรักมากท่ีสุดคือนางสุชาดา พระอินทร์ชักชวน

นางสุชาดาไปทำาบุญด้วยกัน บอกว่าถ้าเราไม่มีบุญเพิ่ม แสงสว่าง 

รัศมีไม่มากขึ้นแล้ว เราคงอยู่ปกครองเทวดาเขาไม่ไหวล่ะ อาย 

เทวดารุ่นใหม่ 

พระอินทร์ก็แปลงตัวเป็นพราหมณ์ผู้ชายแก่ๆ นางสุชาดา 

ก็แปลงตัวเป็นนางพราหมณีแก่ๆ คือผู้หญิงที่เป็นพราหมณ์แก่ๆ  

เป็นคู่กัน เป็นตาแก่ยายแก่ พระอินทร์พิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าจะ 

ทำาบุญนี่ต้องทำากับพระอรหันต์ พระอรหันต์ท่ีเข้านิโรธสมาบัติและ 

ออกจากนิโรธสมาบัติแล้ว เราไปทำาบุญทันที จะได้บุญมาก ท่าน 

ดูแล้วก็เห็นว่ามี พระมหากัสสปะเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติ ท่านเลย

ปลอมตัวเป็นตาแก่ยายแก่ไปดักรอใส่บาตร แล้วพระอินทร์ท่าน 

ก็รู้ด้วยว่าพระมหากัสสปะจะโปรดคนยากจน จึงแปลงตัวเป็น  

ตาแก่ยายแก่จนๆ อยู่ตามป่า  แต่ดักรออยู่ก่อนจะเข้าหมู่บ้าน 
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พระมหากัสสปะออกจากนิโรธสมาบัติแล้ว จะไปบิณฑบาต 

ในหมู่บ้าน พระอินทร์ปลอมตัวก็มาดักรออยู่ที่ปากทาง พระ- 

มหากัสสปะเดินผ่านมาก็นิมนต์ ”พระคุณเจ้า ได้โปรดอนุเคราะห์  

สงเคราะห์คนยากคนจน มารับบาตรด้วยเถิด„ พระอินทร์ปลอมตัว

กล่าวอย่างนั้นแล้ว  พระมหากัสสปะก็เข้าไปรับบาตร 

พอเปิดบาตร พระอินทร์ปลอมตัวใส่บาตรเข้ามา อาหารทิพย์ 

ที่พระอินทร์ใส่นี่กลิ่นมันหอมพิเศษ พระมหากัสสปะรู้สึกผิดสังเกต 

”เอ๊ะ ตาแก่ยายแก่คู่นี้ เป็นมนุษย์หรือเทวดากันแน่„ ท่านจึงใช้ 

ตาทิพย์ดู ปกติท่านไม่ได้ใช้ตาทิพย์ ท่านก็ใช้ตาปกติ แต่ทีนี้พอ 

ผิดสังเกตขึ้นมา ท่านก็สงสัย ก็ใช้ตาทิพย์ดู ”อ้าว นี่เป็นพระอินทร์ 

นี่นา„ 

พระมหากัสสปะก็เลยต่อว่าพระอินทร์ ”โยมนี่ขโมยโอกาสของ

คนยากคนจน โยมเป็นถึงพระอินทร์แล้ว ทำาไมถึงมาขโมยโอกาสนี้ 

น่าจะให้โอกาสกับคนยากคนจนให้เขาได้ทำาบุญ ให้เขามีโอกาสได้มี

บุญมากๆ เราต้องการท่ีจะสงเคราะห์คนยากคนจนจริงๆ ไม่ใช่ 

สงเคราะห์เทวดาชั้นสูง  ท่านก็เป็นถึงพระอินทร์แล้ว„ 

พระอินทร์บอกว่า ”กระผมนี่แหละจน„ 

พระมหากัสสปะจึงถามว่า ”จนอะไร เป็นถึงพระอินทร์แล้ว 

มันจนยังไง?„ 
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พระอนิทรก์เ็ลา่ใหฟ้งัวา่ ”กระผมนีเ่ปน็ถงึหวัหนา้ของเหลา่เทวดา

ทั้งหลายในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แต่กระผมเจอเทวดารุ่นใหม่มีรัศมี 

สว่างกว่า กระผมปกครองเหล่าเทวดาเขาไม่ได้แล้ว ถ้ากระผมยังมี

รัศมีสว่างเท่านี้ ผมต้องอยู่แต่ในวิมาน ออกมาปกครองเขาไม่ได้  

ตอนนี้กระผมนี่แหละจน ขอพระคุณเจ้าได้โปรดกรุณาเมตตา 

รับบาตรผมด้วยเถิด เพื่อให้กระผมได้มีบุญมากขึ้น มีรัศมีสว่าง 

มากขึ้น„ พระมหากัสสปะฟังเหตุผลแล้วก็โอเค อย่างนี้ยอมรับได้  

ก็เลยรับบาตรนั้นมาฉัน 

พอพระอินทร์ใส่บาตรแล้ว พอนางสุชาดาใส่บาตรแล้ว  

ปรากฏว่าบุญเพ่ิมขึ้น รัศมีสว่าง คราวนี้สว่างลาลจริงๆ เพราะว่า 

บุญที่จะทำานั้น ถ้าผู้ให้บริสุทธิ์มีศีลบริสุทธิ์ ของที่ให้ได้มาด้วย 

ความบริสุทธิ์ ให้กับผู้รับท่ีมีความบริสุทธิ์ การให้อย่างนั้นจึงจะ 

สมบูรณ์  พระอินทร์ในสมัยที่เป็นมนุษย์ก่อนที่จะเป็นเทวดานี่  

ตัวเองก็บริสุทธิ์มีศีล ของที่ให้ก็บริสุทธิ์ แต่ผู้รับที่บริสุทธิ์ยังไม่มี  

ไม่มีผู้รับที่มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิมีปัญญา มีเพียงผู้รับทั่วๆ ไป ถึงแม ้

จะทำาแบบไม่เจาะจงคน ทำาเหมือนเป็นสังฆทาน แต่ผู้รับไม่ใช่เป็น 

ผู้มีศีลบริสุทธิ์ ไม่ใช่มีสมาธิบริสุทธิ์ ไม่มีปัญญาบริสุทธ์ิ ยังมีกิเลสอยู่ 

พอพระอินทร์มาทำาบุญใหม่กับพระมหากัสสปะ ซึ่งเป็นผู้มีศีล

มีสมาธิมีปัญญาบริสุทธิ์ หมดกิเลสแล้ว เป็นพระอรหันต์ ทำาบุญ 

ครั้งนี้ ถ้าว่าโดยเนื้อวัตถุแล้วนี่ ก็แค่ข้าวม้ือเดียว กับที่ก่อนจะ 
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ได้มาเป็นพระอินทร์นี่ สละแรงกายสละแรงงาน ชักชวนคนอื่นทำา  

สร้างถนน สร้างศาลา สร้างบ่อน้ำา ลงทุนมาก วัตถุมีราคามาก  

แต่ผู้รับไม่บริสุทธิ์  สู้ให้ข้าวมื้อเดียวกับผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ 

เพราะฉะนั้นเวลาเราทำาบุญ ก่อนอื่นเราเองต้องมีศีลบริสุทธิ์ 

อย่างวันน้ีเวลาเราจะทำาบุญ ทุกครั้งเวลาเราจะเริ่มพิธี นักปราชญ์ 

ของเราจะวางศาสนพิธีไว้ว่า ก่อนจะเริ่มทำาบุญให้รับศีลก่อน ทำา 

ตัวเองให้บริสุทธิ์ก่อน ดังนั้นเวลาที่เราขอศีลแล้ว พระท่านจะบอก

สิกขาบท บอกวิธีว่าทำาอย่างไรให้เราเองปราศจากเครื่องเศร้าหมอง  

คือทำาอย่างไรจะไม่เบียดเบียนคน ไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่ทำาร้าย 

ชีวิตเขา ไม่ฆ่าสัตว์ ทำาอย่างไรเราจะไม่เบียดเบียนด้วยการเอาของ 

ของคนอ่ืนเขาคือไม่ลักทรัพย์ ไม่เบียดเบียนคนรักของคนอื่นเขาคือ

ไม่ผิดกาเมฯ ไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยคำาพูด เราเบียดเบียนด้วย 

คำาพูดด้วยลักษณะต่างๆ คือ พูดปด พูดส่อเสียด พูดคำาหยาบ  

พูดเพ้อเจ้อ 

รู้จักพูดส่อเสียดไหม พูดส่อเสียดคือพูดยุยงให้เขาแตกแยก 

กัน คนกำาลังสามัคคีกันอยู่ ทำาให้เขาแตกแยกกัน ยิ่งทำาให้คน 

แตกแยกกันมากเท่าไหร่ ยิ่งมีผลเสียเท่านั้น ยิ่งคนในบ้านนี้รักกัน 

อยู่ เราพูดให้เขาแตกแยกกันก็มีผลเสียมาก คนในเมืองนี้คนใน 

ประเทศนี้ยิ่งแตกแยกกันไป  ยิ่งมีผลเสียมาก 
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พูดคำาหยาบคือพูดแบบเสียดแทงใจ ให้เขาเจ็บใจ เจ็บแสบ  

เช่น พูดด่าด้วยคำาเปรียบเทียบเป็นสัตว์ เป็นหมูเป็นหมาอะไรต่างๆ 

หรือเอารูปร่างหน้าตาเขามาประชดประชัน เขาตัวดำาๆ ก็เรียกเขาว่า

สำาลี เป็นต้น กลายเป็นว่าพูดกระทบกระเทียบให้เขาเจ็บใจ กระทบ

กระเทียบตระกูล กระทบกระเทียบรูปร่างผิวพรรณ กระทบ 

กระเทียบว่าเป็นคนชั้นต่ำาหรือเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรอย่างนี้ 

พูดเพ้อเจ้อคือพูดแบบไร้สาระ ทำาให้เสียเวลา เสียเวลาทั้ง 

ผู้พูดและผู้ฟัง 

การรักษาศีลนั้น เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์  

เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการพูดที่ไม่ดีต่างๆ ๔  

อย่าง และไม่ทำาให้ตนเองขาดสติ ในสมัยก่อน คนจะขาดสติก็ด้วย

การดื่มเหล้า ดื่มเหล้าท่ีมาจากการหมักและมาจากการกลั่น เหล้า 

จากการกลั่นเรียกว่าสุรา เหล้าจากการหมักเรียกว่าเมรัย ดื่มเข้า 

ไปแล้วขาดสติ ท่านเลยห้ามไม่ให้ไปดื่มสุราและเมรัยในศีลข้อที่ห้า 

แต่สมัยนี้มีหลายอย่างท่ีมันทำาให้ขาดสติ เสพอะไรแล้ว 

ขาดสติ ก็ไม่ควรเอาสักอย่างเลย ยาบ้า ยาอี ทั้งฉีดทั้งดม ทั้งดูด้วย 

เดี๋ยวนี้ถ้าดูแล้วขาดสติก็ไม่ควรเอา ดูทีวีมากเกินไป ขาดสติไหม  

หรือเล่นเกม เมื่อเล่นเกมไป ใจก็ไหลไปอยู่ในจอ บางคนเรียกว่า 
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ปีศาจจอสี่เหลี่ยม ดูดเอาสติของเราเข้าไปในจอหมดเลย ใครไป 

เตือนก็ไม่พอใจ ลูกเล่นอยู่ แม่ไปเตือน ไม่พอใจแม่ ครอบครัว 

อยู่กันไม่เป็นปกติสุขเพราะมีฝ่ายหนึ่งขาดสติ สติไหลลงไปอยู่ 

ในจอหมด 

การรักษาศีลให้เว้นข้อที่ไม่ควรทำา ๕ อย่าง ทำาตนเองให้ศีล

บริสุทธิ์ก่อน แล้วส่ิงของท่ีจะเอามาให้ ท่ีจะเอามาทำาทาน ก็ต้องเป็น

สิ่งของที่ได้มาโดยบริสุทธิ์ ไม่ได้ไปลักขโมยเขามา ไม่ได้โกงมา  

ไม่ได้ยักยอกใครมา แล้วเลือกผู้รับ เลือกให้กับผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์  

หากมีสมาธิมีปัญญาด้วยยิ่งดี แล้วถ้าเป็นการให้โดยไม่เจาะจง  

เช่น ให้เป็นสังฆทาน ให้เป็นส่วนรวมอย่างนี้ การให้ครั้งนั้นยิ่งมี 

อานิสงส์มาก 

ถ้าให้แบบเฉพาะเจาะจง บุคคลที่เราให้แบบเฉพาะเจาะจง 

แล้วเราจะได้อานิสงส์สูงสุดก็คือถวายพระพุทธเจ้า รองลงมาคือ 

ถวายพระอรหันต์ แล้วก็พระอริยเจ้าระดับลงมาเรื่อยๆ แต่ใน 

สมัยนี้ เรามองยากว่าใครเป็นพระอรหันต์ พระพุทธเจ้าก็ปรินิพพาน 

ไปแล้ว เหลือแต่พระคุณของท่าน พระภิกษุสมัยนี้เราก็ดูยากว่า 

องค์ไหนธรรมะท่านขั้นไหน เราก็ควรถวายเป็นสังฆทาน คือไม่ 

เจาะจง และให้เป็นส่วนรวม 
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ถ้าสมมุติว่าเราถวายเฉพาะพระองค์น้ี เช่น เจ้าอาวาสที่นี่  

เรานับถือศรัทธา เราถวายไปแล้ว ต่อมาอีก ๒–๓ ปี ท่านสึก  

(ลาสิกขา) ไป เราก็เสียใจว่า ”โอ้โห ทำาบุญกับเจ้าอาวาส ยังสึก„โอ้โห ทำาบุญกับเจ้าอาวาส ยังสึก„„  

หรือเราทำาบุญกับพระอาจารย์องค์นี้ เราเชื่อว่าพระอาจารย์องค์นี้ดี  

เราทำาบุญกับพระอาจารย์องค์นี้องค์เดียว ปรากฏพระอาจารย์องค์ 

นั้นก็สึกเหมือนกัน อย่างนี้เราก็จะเสียใจ เราทำาบุญมา ๒–๓ ปี  

เคยดีใจมาตลอด  พอท่านสึกไป เราก็เสียใจมาก 

เพราะฉะน้ันการทำาบุญแบบเฉพาะเจาะจงมันเสี่ยง เราต้อง 

ทำาบุญด้วยวิธีทำาบุญแบบส่วนรวม เพื่อสงเคราะห์พระภิกษุทั้งหลาย 

เพื่อให้พระศาสนานี้ตั้งมั่นอยู่นาน ให้พระภิกษุท่านได้ศึกษา ให้ท่าน

ได้เรียนรู้มีความเข้าใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอน แล้วเอา

ความรู้นั้นมาบอกสอนต่อ ทำาบุญแบบส่วนรวม วัดนี้พระภิกษุจะ 

สึกก่ีองค์ก็ไม่เป็นไร แต่ให้มีพระภิกษุอยู่ก็แล้วกัน มีพระภิกษุอยู่ 

ให้ท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้รักษาศีลได้เจริญภาวนา ท่านเรียนรู้ 

อะไรแล้วมาบอกสอนต่อ  เราเองก็ต้องเรียนรู้ด้วย 

แสงสว่างจากการให้ทาน ยังไม่เท่าแสงสว่างจากการรักษาศีล 

จิตใจที่สว่างจากการให้ทานที่พระอินทร์ได้มาถวายให้กับพระมหา- 

กัสสปะ ยังไม่เท่ากับผู้นั้นมีศีล ผู้นั้นมีศีลก็ยังไม่สว่างเท่ากับผู้นั้น 

มีสมาธิ ผู้นั้นมีสมาธิก็ยังไม่สว่างเท่ากับผู้นั้นมีปัญญา เกิดปัญญา 

รู้เห็นความเป็นจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรา กายนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ 
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เสมอ ไปยึดถือกายนี้ เดี๋ยวพอมันป่วยขึ้นมา ก็เป็นทุกข์ พอมันแก ่

ขึ้นมา ก็เป็นทุกข์ จิตใจนี้เดี๋ยวก็เป็นบุญเดี๋ยวก็เป็นบาป มาศึกษาดู 

ให้ดี จิตใจนี้เป็นยังไง เรายึดกายนี้ยึดใจนี้ว่าเป็นเรา ยึดอยู่เรื่อยๆ  

มันก็เป็นทุกข์เพราะกายเพราะใจนี้แหละ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านให้ 

ศึกษาให้เกิดปัญญา  คือมาเจริญสติดูกายดูใจนี้ตามความเป็นจริง 

พอมีสติมากขึ้นๆ เห็นกายนี้ใจนี้บ่อยขึ้น เห็นกายนี้ใจนี้  

ลงเป็นปัจจุบัน มีสติและมีสมาธิประกอบกัน จะเกิดปัญญา จะ 

เห็นว่ากายน้ีใจนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มันเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

เหตุด้วยปัจจัย ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะเราสั่งหรืออยากได้  

เราอายุ ๗๐-๘๐ ปีแล้ว อยากจะให้ร่างกายนี้มันแข็งแรงเหมือน 

ตอนหนุ่มๆ สาวๆ นี่มันเป็นไปไม่ได้ มันไม่ได้เป็นไปด้วยการ 

ตามใจเราอยาก มันไม่ใช่ของเรา ถ้าเป็นของเราจริง มันต้องเป็น 

ไปตามสั่ง 

เคยมีพระภิกษุท่านหนึ่งอธิบายให้กับพระราชาองค์หนึ่งฟัง  

โดยถามพระราชาว่า ”ท่านเป็นพระราชาคือท่านเป็นเจ้าของประเทศ 

ใช่ไหม„ 

พระราชาตอบว่า ”ใช„่ 

”ท่านสั่งอะไรในเมืองนี้  สั่งได้ทุกอย่างเลยใช่ไหม„ 

พระราชาตอบว่า ”ใช„่ 
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”แล้วท่านเห็นว่ากายนี้เป็นของท่านด้วยใช่ไหม„ 

พระราชาตอบว่า ”ใช่„ 

”ท่านสั่งกายนี้ได้ไหมว่า อย่าแก่„

พระราชาตอบว่า ”ไม่ได้„ 

”ท่านสั่งกายนี้ได้ไหมว่า อย่าตาย„ 

พระราชาตอบว่า ”ไม่ได้„ 

สั่งว่าไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตาย สั่งไม่ได้เลย ”ถ้าเช่นนั้น  

ท่านเห็นว่ามันเป็นของท่านจริงรึเปล่า” พระราชาตอบว่าไม่จริง 

แล้วเวลาพระภิกษุท่านสอนพระราชา ท่านเปรียบเทียบให้เห็นว่า  

พระราชาเป็นเจ้าของประเทศ สั่งได้ทุกอย่างเลย สั่งตัดคอสั่ง 

ประหารชีวิตคนได้ทุกคน แต่กับร่างกายตัวเองท่านสั่งไม่ได้ แสดง 

ว่ามันไม่ใช่ของเราจริง  มันเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยเท่านั้นเอง 

จิตใจล่ะ เราสั่งให้มันดีทุกวันได้ไหม สั่งให้มันสุขทุกวัน 

ได้ไหม สั่งไม่ได้ สุขทั้งวันได้ไหม ก็ไม่ได้ โยมมีความสุขทั้งวัน 

ได้ไหม ไม่ได้ใช่ไหม เดี๋ยวก็มีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์ใช่ไหม สั่งให้มันคิดดี

ทั้งวันได้ไหม  คิดเป็นบุญเป็นกุศลทั้งวันได้ไหม  สั่งไม่ได้ 
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นี่แหละ ท่านให้มาดูตรงนี้ ท่านให้มาเรียนรู้ตรงนี้ว่ากายใจนี้ 

เป็นของเราจริงหรือเปล่า เราสั่งมันได้จริงไหม เราหลงยึดว่ามัน 

เป็นของเรา ถ้ามันเป็นของเราจริง มันต้องส่ังได้ ต้องเที่ยงแท้ ต้อง

แน่นอน แต่จริงๆ แล้ว มันไม่เท่ียง กายนี้ไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลง 

อยู่เสมอ ตอนหนุ่มตอนสาวเป็นแบบหนึ่ง ตอนอายุเท่านี้ก็เป็นอีก 

แบบหนึ่ง ต่อไปอีก ๑๐ ปีก็ไม่ใช่อย่างนี้แล้วใช่ไหม อยู่ไปอีก  

๑๐ ปีก็ไม่ใช่อย่างนี้แล้ว อีก ๒๐ ปีก็ไม่ใช่อย่างนี้แล้ว จะอยู่ถึง 

หรือเปล่าก็ไม่รู้ จิตใจก็เหมือนกัน เปล่ียนแปลงไปเรื่อยๆ เปลี่ยน- 

แปลงไปตามเหตุตามปัจจัย แต่ท่ีเรายังไม่ยอมรับ เพราะเรายัง 

ไม่ได้ไปดูมันจริงๆ 

การดูมันจริงๆ ก็คือ เจริญสติ เข้ามาดูในปัจจุบันว่า ร่างกาย

ขณะนี้อยู่ในท่าไหน อยู่ในลักษณะอย่างไหน จิตใจขณะนี้เป็นยังไง  

ไม่ต้องสนใจว่ามันคิดเรื่องอะไร แต่ดูว่าจิตใจขณะนี้มันเป็นยังไง  

มันรัก มันโกรธ มันโลภ หรือมันหลง มันดีใจหรือเสียใจ เป็นบุญ 

หรือเป็นบาป ดูในสิ่งที่มันเกิดบ่อยๆ คนขี้โกรธ ให้ดูความโกรธ 

เกิดขึ้นบ่อยๆ คนขี้งก ให้ดูความงกบ่อยๆ คนที่เหม่อๆ ใจลอย  

ให้ดูความเหม่อลอยบ่อยๆ ดูความฟุ้งซ่านบ่อยๆ ดูสิ่งที่มันรุนแรง 

ก่อน จะดูง่าย เช่น โกรธแรงๆ คนที่ฝึกเจริญสติใหม่ๆ ดูความ 

โกรธที่มันเกิดขึ้นแรงๆ ดูง่ายนะ บางคนดูความตกใจ ตกใจก็เป็น

อาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจ 
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สรุปแล้วคือดูกิเลส ดูกิเลสท่ีเกิดขึ้นในใจ ดูจนยอมรับ 

ความจริงว่าเราบังคับมันไม่ได้จริงๆ มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ คือทนอยู่นิ่งไม่ได้ แล้วก็เป็นอนัตตา คือเราสั่ง 

มันไม่ได้ ไม่ใช่เจ้าของมันจริง เห็นอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญา เกิด 

ปัญญาแล้วจะสว่าง สว่างยิ่งกว่าสว่างอย่างอื่น พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

”นัตถิ ปัญญาสมา อาภา„ แปลว่า ”แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี„ 

เราต้องเอาให้ได้ขนาดนั้น 

มาทำาบุญปรารภโยมสว่างลาล ต้องให้ได้แสงสว่างจากปัญญา 

ปัญญาจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเอาไว้ทรงแสดงเอาไว้ เราได้ 

มีโอกาสเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้ว ไม่ใช่พบได้ง่ายๆ พระพุทธเจ้า 

ไม่ได้อุบัติขึ้นมาง่ายๆ ในกัปนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติอีกพระองค์

หนึ่ง แต่ก็ไม่ใช่ว่าทั้งกัปนี้จะมีพระพุทธเจ้าอยู่ตลอด จะเว้นว่างไป 

อีกนานเลยจนคนลืม เว้นว่างไปเป็นหมื่นๆ ปี แสนๆ ปี ล้านๆ ปี 

เลยก็ได้ พุทธศาสนานี้มีอายุแค่ไม่กี่พันปี แต่เว้นว่างจากพุทธ- 

ศาสนานี่อีกนานเลย 

ช่วงเวลาที่มีพุทธศาสนามีน้อย ช่วงเวลาที่ไม่มีพุทธศาสนา 

มีมาก เราเกิดมาในยุคท่ียังมีพุทธศาสนา ถือว่าเป็นบุญของเรา  

แต่อย่าให้เป็นแค่มาเจอเท่านั้น มาเจอแล้วต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษา 

ธรรมะให้เกิดความเข้าใจ ให้เกิดความสว่างจากปัญญาข้ึนมาให้ได้ 
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แล้วเมื่อเราได้บุญอย่างนี้และอุทิศให้ญาติ จะเป็นบุญที่มีคุณภาพ  

ไม่ใช่เพียงแค่ให้ทาน แต่เป็นบุญจากการรักษาศีล รักษากายวาจา 

ของเราเอง บุญเกิดจากการมีสมาธิ บุญเกิดจากเราได้เจริญปัญญา 

แล้วพอมีแสงสว่างหลายๆ ระดับ หลายๆ แบบ แล้วเราก็อุทิศให้ 

กับญาติของเรา ให้กับโยมสว่างลาล ให้กับใครก็ได้ที่เราต้องการ 

จะอุทิศให้ 

แต่ในงานนี้ เราปรารภโยมสว่างลาล เราก็ได้ปัญญา ได้ศีล  

ได้สมาธิ ได้บุญจากการให้ทาน ระลึกถึงบุญอันนั้น แล้วก็อุทิศ 

ให้กับโยมสว่างลาล ท่านอยู่ในที่ใด ขอให้มารับรู้ว่าเราในที่นี้ที่เป็น

ญาติมิตรทั้งหลาย ทำาบุญแล้วด้วยการให้ทาน การรักษาศีล การ 

เจริญปัญญา เรามีความสุขมีความปีติมีความอิ่มใจอย่างไร อุทิศ 

ให้กับโยมสว่างลาล ให้เขามีความสุขมีความปีติมีความอิ่มใจ 

เหมือนกับเขาได้ทำาเอง เราทำาแล้วมีความสุขมีความปีติอย่างไร  

ให้เขาได้มีความสุขมีความปีติอย่างนั้นด้วย ตั้งใจอุทิศบุญ (พระ- 

ภิกษุสวดให้พร)



เกมชีวิตนี้เล่นยากตรงที่ว่า

ไม่มีใครบอกกติกา

แต่ผิดแล้วได้รับผลทันทีเลย

จะคลำาหากฎกติกากันเอง

เราก็คลำาหากันมาตลอดทั้งชีวิต

แต่ชาตินี้เราได้เกิดมาในยุคที่มีคนรู้กติกา 

และบอกกติกาไว้แล้ว



การที่ให้เด็กๆ ได้ทำากิจกรรมเล่นเกมและสรุปให้เขาฟัง ก็เห็น

ว่ามีประโยชน์ วันก่อนท่ีได้สรุปเกมไป ขอนำามาสรุปที่นี่อีกที คือว่า

เด็กๆ เขาเล่นเกมและสรุปว่าในแต่ละเกมๆ นั้น อารมณ์ที่เกิดขึ้น 

จากการเล่นเกมมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเกม มีตื่นเต้นบ้าง  

ผิดหวัง สนุก สะใจที่เพื่อนๆ ทำาอะไรผิดพลาด อะไรอย่างนี้ แล้ว 

พอจบเกมไปแล้ว อารมณ์นั้นก็ดับไป เมื่อผ่านอารมณ์นั้น อารมณ์ 

นั้นดับไป  พี่ๆ ที่นำาเกมนั้นก็จะมาสรุป 

ในอันที่จริง ตัวเกมไม่ค่อยสำาคัญ สำาคัญตรงที่สรุปว่า ”ชีวิต

เหมือนเล่นเกม„ 

ธรรมเทศนา ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓

กติกาของเกมชีวิต
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ชีวิตเรานี้เหมือนเล่นเกม เราอาจจะไม่ได้เล่นเกมแบบเด็กๆ  

ที่เขาเข้าคอร์ส แต่เกมในชีวิตจริงมันมีอยู่แล้ว เกมชีวิตนี้เล่นยาก 

ตรงที่ว่า ไม่มีใครบอกกติกา แต่ผิดแล้วได้รับผลทันทีเลย จะคลำา 

หากฎกติกากันเอง เราก็คลำาหากันมาตลอดทั้งชีวิต แต่ชาตินี้ 

เราได้เกิดมาในยุคที่มีคนรู้กติกา  และบอกกติกาไว้แล้ว 

ผู้ที่รู้กติกาคนแรก ท่านก็คลำามาตลอดระยะเวลา ๔ อสงไขย

กับแสนกัป กว่าจะรู้กติกานี้ได้ว่าทำายังไงจะอยู่ในเกมนี้อย่างสะดวก

สบาย มีอุปกรณ์การเล่นเกมนี้ อย่างไม่ลำาบากมากนัก มีที่ร่มเย็น  

มีอาหารกิน มีที่พักในระหว่างทางในระหว่างการเล่นเกมไปเรื่อยๆ  

แต่ถ้าคนไม่รู้กติกา ก็จะทำาผิดกติกา เครื่องล่อที่ให้ทำาผิดกติกาคือ

ความอยาก ความอยากทำาให้เราเล่นผิดกติกา อยากจะได้แล้วก็ 

เอามาสนองความอยาก 

กติกาก็ไม่มีอะไรมาก ศีล ๕ เป็นพื้นฐานก่อน เราจะเล่น 

เกมน้ีโดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกายด้วยวาจา ไม่ไปฆ่าเบียด- 

เบียนชีวิตเขา ไม่ไปลักทรัพย์เบียดเบียนทรัพย์สินของคนอื่นเขา  

ไม่ไปเบียดเบียนคนรักของคนอื่นเขา ไม่เบียดเบียนด้วยวาจา ไม่ 

พูดโกหก ไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกแยกกันทะเลาะกัน วิวาทกัน  

คำาพูดก็มีโอกาสเบียดเบียนคน ไม่ใช่เฉพาะจะไปโกหกเขาอย่างเดียว 
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ก็มีทั้งพูดให้เขาแตกแยกกัน พูดให้เขาเจ็บใจคือคำาด่าคำาหยาบ 

ต่างๆ พูดล้อเลียนล้อเล่นทำาให้เขาเผลอ ตัวเองก็เผลอไปแล้ว นี่คือ

พื้นฐาน 

อีกอย่างหนึ่งก็คือ การหลงเพลิน ที่ทำาให้ขาดสติ สมัยก่อน 

ก็มีแต่สุรากับเมรัย สุราก็คือน้ำาเมาท่ีมาจากการกลั่น เมรัยก็คือ 

น้ำาเมาที่มาจากการหมัก สมัยก่อนเขาไม่มีอะไรที่จะล่อลวงให้ขาดสติ

มาก ก็มีสุรากับเมรัย สมัยนี้มีมากมาย มียาบ้า ยาอี ยาเสพติด 

ต่างๆ 

อาตมาได้ฟังเทศน์ของหลวงพ่อปราโมทย์ หลวงพ่อท่านก็ชี้ 

ให้เห็นว่าเกมคอมพิวเตอร์น่าจะสงเคราะห์ให้อยู่ในข้อห้าด้วย มัน 

หลงเข้าไปขาดสติ พวกเล่นเกมก็ขาดสติ พวกที่ทำาให้ขาดสติ  

ทั้งหลายนี้น่าจะสงเคราะห์ให้อยู่ในข้อห้าเพราะมันทำาให้ติด สุรา 

ก็ติด เมรัยก็ติด นี่ก็อาจจะเส่ียงต่อการผิดศีลข้อห้าโดยที่ไม่ต้อง 

ดื่มเหล้า โดยที่ไม่ต้องเสพยาเสพติด เพราะทำาให้เสียผู้เสียคนได้  

พอติดไปแล้วก็ทำาให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจ คนกินเหล้าแล้วเดิน 

ผ่านมา เราก็รู้สึกไม่ปลอดภัย รู้สึกไม่สบายใจ คนในบ้านกินเหล้า 

สมาชิกในบ้านก็รู้สึกไม่สบายใจ ลูกติดเกม พ่อแม่ก็ไม่สบายใจ  

จึงสงเคราะห์อยู่ในเรื่องเดียวกัน 
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เลยบอกกับเด็กๆ ในคอร์สนั้นว่า หน้าที่ของเราคือพยายาม 

ศึกษาว่าผู้ที่รู้จักกติกานั้นเขามาบอกแล้ว เราก็เรียนรู้กติกาและ 

ทำาให้ถูกกติกาต่อไป ถ้าเราไม่ถึงกับอยู่ในข่ายที่จะพ้นจากเกมคือ 

ไปเป็นพระอริยบุคคล แต่ตอนที่พูดกับเด็กๆ นั้นไม่ได้พูดถึงใน 

แง่นี้ประเด็นน้ีเพราะเห็นว่ายังห่าง แต่ตรงนี้จะพูดได้ว่าถ้าเราอยาก 

จะพ้นจากเกม พ้ืนฐานแรกเลย คือต้องเล่นเกมไม่ผิดก่อน เพราะว่า 

จะพ้นจากเกมได้ เราต้องเล่นเกมอย่างสบายๆ จึงจะพ้นจากเกมได้ 

ถ้าเรายังรู้สึกว่าถูกเกมทำาร้ายอยู่ ยังอยู่ในโซน๒๓ที่ต่ำาๆ อยู่ใน

โซนที่ทุกข์ทรมานนี้ เราจะไม่มีแรงที่จะไปพ้นจากเกมได้ ฉะนั้น 

เราต้องเล่นเกมถูกกติกาให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยหาทางพ้นจาก 

เกมไป คือรู้สึกว่าเกมนี้เล่นไปเล่นมาก็มีแค่นี้แหละ เดี๋ยวขึ้นโซนดี 

เดี๋ยวตกมาโซนเลว เดี๋ยวขึ้นโซนดี เดี๋ยวตกมาโซนเลว เล่นไปจน 

รู้สึกว่าเบื่อ ให้เบื่อตรงนี้ก่อน  แล้วอยากจะพ้นจากเกมนี้ไป 

วิธีจะพ้นจากเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ให้กลับมาเรียนรู้ที่อุปกรณ์

การเล่นเกม อุปกรณ์การเล่นเกมก็มีกายและใจ เรียนรู้ว่าจริงๆ แล้ว 

เราบังคับอะไรมันไม่ได้ ใจนี้บังคับมันไม่ได้ กายนี้ก็บังคับมันไม่ได้ 

อยากจะให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้ตลอดไปก็ไม่ได้ อยากจะให้

๒๓ Zone คือพื้นที่ บริเวณ หรือขอบเขต
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แข็งแรงอย่างนี้ตลอดไปก็ไม่ได้ อยากจะให้มันไม่มีโรคภัยเบียดเบียน

เลยก็เป็นไปไม่ได้ 

ใจนี้ก็ยิ่งเห็นชัดเลยว่า จะให้มันอยู่นิ่งๆ คงที่กับสิ่งที่เรา 

ต้องการ ก็ไม่ได้ เราจะให้ใจดีตลอดไป ก็ไม่ได้ จะให้ใจคิดดีๆ  

ตลอดไป ก็ไม่ได้ เห็นแล้วว่าอุปกรณ์การเล่นเกม ๒ อย่างนี้ ถึงแม้ 

เราอยากจะเป็นเจ้าของมัน เราก็เป็นไม่ได้ 

เราไม่มีหน้าท่ีอะไรมาก เพียงศึกษาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรง 

สอนไว้ คำาสอนของพระพุทธเจ้านี้จะสรุปในแง่ไหนก็ได้หลายแง่ 

พระพุทธเจ้าทรงสอนแก่คนจริตต่างกัน บางคนฟังคำาสอนเพียง 

บทเดียวก็สำาเร็จเลย อย่างเช่นท่านพาหิยะ บางคนบอกเพียงแค่ 

หัวข้อศีล สมาธิ ปัญญาแล้วท่านก็ศึกษาเอาเอง บางคนก็ต้อง 

แจกแจงว่าศีลทำายังไง สมาธิทำายังไง ปัญญาทำายังไง ไปฝึกแล้ว 

หลายปีกว่าจะเข้าใจ บางคนปีเดียวเข้าใจ บางคนหลายๆ ปีเข้าใจ  

บางคนทั้งชาติก็ยังไม่เข้าใจ  ต้องรอชาติหน้าหรือชาติต่อๆ ไป 

วันนั้นที่สรุปให้เด็กก็บอกว่า คนที่อยู่ในห้องนี้ได้รับสิทธิ 

และมีหน้าที่ต้องเล่มเกม ปฏิเสธไม่ได้ คนเราเกิดมาแล้ว จะอยาก 

หรือไม่อยาก ก็ต้องเล่นเกมนี้ เหมือนเป็นเกมที่จำาเป็นต้องเล่น  

เพราะได้เกิดมาแล้ว เป็นเกมท่ีหากเล่นไม่จบ ก็จะวนไปเรื่อยๆ 

อยู่ในสังสารวัฏไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพ้นจากเกมนี้ไป ถ้ายังไม่เข้าใจ  
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ยังติดในอุปกรณ์การเล่นอยู่ ก็ยังต้องเล่นต่อไป เง่ือนไขคือ ถ้าเรา 

ยังติดในอุปกรณ์การเล่นนี้ มีอุปกรณ์การเล่นมาเมื่อไร ก็ต้องเล่น 

อยู่ตลอด จะยินดีหรือไม่ยินดี จะชอบใจหรือไม่ชอบใจ ก็ต้องเล่น 

อยู่ตลอด เพราะยึดอุปกรณ์ไว้แล้ว จนกว่าจะเห็นทุกข์เห็นโทษว่า  

ไม่เอาแล้วอุปกรณ์นี้ ก็ใช้จนกว่าอุปกรณ์ในปัจจุบันนี้พังไปแล้ว 

ก็เลิก ไม่ต้องไปหาใหม่  เลิกเล่นไปโดยปริยาย 

ในการหาโอกาสที่จะเล่นเกมนี้ต่อไปอย่างสบายๆ ควรอยู่กับ

คนที่เข้าใจกัน อยู่กับคนที่เอื้อเฟื้อกันและมองในแง่มุมเดียวกัน  

จะเล่นเกมได้ง่ายขึ้น มีกลุ่มคอยสนับสนุน ถ้าพลาดก็มีคนคอย 

สะกิด ถ้าเห็นว่าทางไหนท่ีจะไปหาคำาปรึกษากับผู้รู้ได้ ก็พากันไป  

อย่างเช่นที่เราทำากันอยู่ ผูกพันกับกลุ่มคนที่ดีๆ ก็เรียกว่ามีธรรมะ 

ที่ผูกพันกันอยู่ 

มีธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ บอกว่าคนเราจะ 

ผูกพันกันได้จะต้องมีการแสดงออกทางกายท่ีเมตตาต่อกัน แสดง 

ออกทางวาจาที่เมตตาต่อกัน หรือแม้แต่คิดก็คิดแบบเมตตาต่อกัน  

มีศีลเสมอกัน มีลาภอะไรก็แบ่งปันกัน มีทิฏฐิเสมอกัน คำาว่า ”มีทิฏฐิ

เสมอกัน„ แปลเป็นไทยว่ามีความเห็นตรงกัน  ในแนวเดียวกัน 
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ภาษาไทยสมัยนี้ คำาว่า ”ทิฏฐิ„ มีอีกคำาหนึ่ง รากศัพท์เดียวกัน 

คือคำาว่า ”ทฤษฎี„ ส่วนใหญ่ตอนสมัยเด็กๆ เราจะเรียนทฤษฎี 

จากฝรั่ง ทฤษฎีจากคนโน้น ทฤษฎีจากคนนี้  เราก็เก็บสะสม 

ความคิดแบบฝรั่งมาเรื่อยๆ ตอนนี้เราลองหาทฤษฎีที่จะพาให้พ้น 

ทุกข์ ทฤษฎีแบบฝรั่งมันไม่จบ มีทฤษฎีนี้แล้วก็มีทฤษฎีโน้นมา 

ลบล้างอยู่เรื่อยๆ แต่ทฤษฎีของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครมาลบล้างได้ 

แล้วก็มีคนยืนยันทฤษฎีของพระองค์อยู่เรื่อยๆ จนกระทั่งปัจจุบัน 

ก็ยังมีบุคคลยืนยันทฤษฎีของพระองค์อยู่ เราก็นำาพาตนเองมาลอง

ยืนยันทฤษฎีของพระองค์ดู ยังมีคนคอยให้คำาปรึกษาอยู่ ยังมีคน 

คอยทำาให้ดูอยู่ ยังมีโอกาสที่เราจะยืนยันทฤษฎีนี้ได้ เกิดมาได้พบ 

คำาสอน ได้พบผู้ที่ปฏิบัติตามคำาสอนแล้วได้ผลอยู่ พึงใช้โอกาสใน 

ชาตินี้ศึกษาและยืนยันทฤษฎีของพระองค์ 

วันนั้น จริงๆ แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ย้ำากับพวกเด็กๆ คือเรื่อง 

คำา ๓ คำา คือเปรียบเทียบกับเด็กว่า ในระหว่างที่เราเล่นเกม เราก็มี

ผิดพลาด มีเอื้อเฟื้อกันระหว่างเด็กๆ ด้วยกัน มีการไปแกล้งเขาบ้าง 

อะไรอย่างนี้เป็นต้น ในชีวิตจริงก็มี คนที่เอื้อเฟื้อกับเราก็มีอยู่เรื่อยๆ 

แม้แต่ในค่ายที่เขาเดินทางไปข้างนอก ไปสวนสัตว์หรือสถานที่  

ท่องเที่ยว เวลาเราหิว เพื่อนๆ นำาน้ำามาให้ คุณครูนำาขนมมาให้  

มีการเอื้อเฟ้ือกันเล็กๆ น้อยๆ ในค่าย เราก็ประทับใจ เลยช้ีให้ 
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เด็กๆ ดูว่าขนาดเขาให้น้ำามาแก้วเดียว เราก็ประทับใจใช่ไหม ขนาด

เขาเอาขนมปังมาให้เราก้อนเดียว  เราก็ประทับใจใช่ไหม 

แล้วลองคิดดูสิว่า ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ คุณแม่ให้ข้าว

เรากี่คำา ให้ข้าวเรากี่จาน ให้ผลไม้มาเท่าไร ให้ขนมมาเท่าไร ตอน 

เราเจ็บป่วย คุณแม่พาเราไปโรงพยาบาลกี่ครั้งแล้ว พาไปหาหมอ 

กี่ครั้งแล้ว แล้วเราเองเคยทำาผิดพลาดกับพ่อแม่บ้างไหม เคยทำา 

หน้าบึ้งใส่บ้างไหม เคยทำาตึงตังกระทืบเท้าบ้างไหม เคยงอนแม่ไหม 

เคยงอนใช่ไหม เคยทำาหน้าบ้ึงใส่แม่ไหม นั่นแหละ เราต่างเคย 

พลาดกันมาทั้งนั้น 

ก็บอกเด็กๆ ว่า ไม่ใช่เรื่องเสียหายที่เคยทำาผิดพลาดไป แต่ 

ขอให้ระลึกถึง พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า บุคคลที่หาได้ยากใน 

โลกนี้มีอยู่ ๒ คน คนแรกคือผู้ท่ีทำาดีให้เราก่อน เอื้อเฟื้อเราก่อน  

ภาษาบาลีเรียกว่า ”บุพการี„ คนท่ีสองคือบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่าน 

ทำาแล้วทำาตอบแทนเรียกว่า ”กตัญญูกตเวที” 

บุพการีคือผู้ที่ให้เราก่อน ผู้ที่ให้เราก่อนมีอยู่ ๒ คนแรก 

ที่เห็นชัดๆ ก็คือพ่อกับแม่ แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเจาะจงว่า 

บุพการีหมายถึงพ่อกับแม่เท่านั้น ผู้ที่ให้เราก่อนจะเป็นใครก็ได้  

ให้เราโดยท่ีจริงใจ ปรารถนาดี อย่างท่ีบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ ด้วยกาย 

ก็เมตตา ด้วยวาจาก็เมตตา ด้วยใจก็เมตตา อาจจะไม่ใช่พ่อแม่ 

เพียงผู้เดียว อาจจะเป็นลุงป้าน้าอาที่เลี้ยงเรามาก็ได้ หรือจะเป็น 
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พระมหากษัตริย์ก็ได้ อย่างในชาตินี้เราได้เจอในหลวง เห็นได้ชัด 

เลย ท่านให้เรามาตลอดทั้งพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน เห็นเลย 

ว่าท่านให้เรา ถึงไม่ให้เราโดยตรง แต่งานที่พระองค์ทรงทำามานี้  

เราก็ได้รับโดยปริยาย ทำาให้ญาติพี่น้องเราได้อยู่ดีกินดี ทำาให้ 

ประชาชนได้อยู่ดีกินดีขึ้นมา  หรือแม้แต่ทรงให้ปัญญา 

จริงๆ แล้วในหลวงไม่ได้ทรงให้เฉพาะสิ่งของ ท่านทรงให้ 

ปัญญาด้วย คำาสอนของท่านท่ีเป็นพระบรมราโชวาทก็กลั่นกรองมา

จากคุณธรรมที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมา หรือแม้แต่ครูบาอาจารย์

ท่านก็ให้ความรู้ ให้ข้อคิด ให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้หนทาง

แก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆ

สรุปแล้วมีคำาพูด ๓ คำาท่ีเราควรจะพูดให้มากๆ ในแต่ละวัน  

ในแต่ละวันด้วยนะ อย่าให้ข้ามวัน คือรีบพูดเสียก่อนจะสิ้นวัน  

คำาแรกคือคำาว่า ”ขอบคุณ„ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ ขอบคุณเพื่อนๆ 

เป็นต้น ที่ให้ขอบคุณทันทีนี้ ก็เพื่อให้รีบมองเห็นคุณค่าว่า สิ่งที่ 

เขาทำาดีต่อเรานี้  เราต้องรีบรู้และขอบคุณท่าน 

อีกคำาหน่ึงคือคำาว่า ”ขอโทษ„ คำาว่าขอบคุณและขอโทษนั้น 

ต่างกันคือ ขอบคุณจะมองว่าคนอื่นทำาดีอะไรกับเรา ขอโทษจะ 

มองที่ตัวเอง มองว่าตนเองทำาผิดพลาดอะไรกับคนอื่นรอบๆ ข้าง 

บ้าง ยิ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดกัน เรายิ่งมีโอกาสผิดพลาดมาก คนอยู่  

ในบ้านนี่แหละผิดพลาดบ่อยๆ พ่อกับแม่ พ่อกับลูก ลูกกับแม่  
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อะไรอย่างนี้ พ่ีกับน้อง จะผิดพลาดกันบ่อย ถ้าอยู่ที่วัด ลูกวัด 

กับเจ้าอาวาส พระกับเณร อะไรอย่างนี้ ก็จะผิดพลาดกันอยู่เรื่อยๆ  

ต้องหาทางขอโทษกัน 

พระพุทธเจ้าถึงตรัสกับพระภิกษุว่า ถ้ามีอาบัติ อย่ารอถึง 

วันรุ่งขึ้น ให้รีบปลงอาบัติเสียก่อนรุ่งอรุณของวันใหม่ ต้องรีบ 

ปลงอาบัติเสียเลย อย่ารอ คือปกติแล้ว ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเลย 

๑๕ วันก็ปลงอาบัติครั้งหนึ่งก่อนท่ีจะลงอุโบสถ ถ้าพระภิกษุไม่ 

เข้าใจก็จะคิดว่า ”เดี๋ยวรอปลงอาบัติก่อนลงอุโบสถก็ได้ ๑๕ วัน 

ปลงอาบัติทีหนึ่ง„ พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่อย่างนั้น รู้แล้วว่าผิด  

ต้องรีบแก้เลย  ถ้ารู้ปุ๊บ ต้องรีบแก้ปั๊บเลย

อีกคำาหนึ่งท่ีคู่กันกับคำาว่าขอโทษคือคำาว่า ”ให้อภัย„ คือไม่ใช่ 

เราเองผิดได้คนเดียว ไม่ใช่เราเองจะขอโทษคนอ่ืนได้คนเดียว ถ้า 

เขารู้สึกว่าเขาผิดต่อเรา ถ้าเขาขอโทษ เราก็ต้องให้อภัย ไม่ใช่ว่าจะ 

ผูกโกรธผูกเจ็บ มึงทำากู กูจะทำามึงตอบ อะไรอย่างนี้ เรียกว่าเป็น 

การแบกความโกรธ แบกความพยาบาท ภาษาทางพระท่านเรียกว่า 

”ผูกโกรธ„ จะมองอีกแง่หนึ่งเรียกว่าเป็นการแบกเอาไว้ก็ได้ การ 

ให้อภัยก็เหมือนเป็นการคลายปมของความผูกโกรธนั้นหรือวาง 

ภาระน้ันไปเลยว่า เราจะไม่แบกหรือยึดเอาว่าเราจะผูกความโกรธนี้ 

เราจะแก้แค้น  เราจะทำาคืน 
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ทำาคืนของความโกรธ คือแก้แค้น ส่วนทำาคืนของเรื่องที่ดีๆ  

คือเรารู้คุณท่าน เราจะทำาคืน คือ กตัญญูและกตเวที มี ๒ คำา 

คู่กัน คือกตัญญูและกตเวที กตัญญูคือรู้คุณท่าน กตเวทีคือทำา 

ตอบแทน มันต้องมาด้วยกัน ถ้ารู้คุณท่านเฉยๆ อืมม์ เข้าใจแล้ว 

ว่าแม่ทำาดี แล้วนั่งยิ้ม ไม่พอนะ ต้องทำาคืน อยู่บ้านด้วยกันก็ต้อง 

ช่วยงานบ้าน แสดงออกทางร่างกายด้วย ทางวาจาด้วย พูดด้วยคำา 

ท่ีดีๆ คำาที่ไพเราะ คำาที่พ่อแม่จะชื่นอกชื่นใจ ทำาดีก็คือช่วยทำา 

กิจการงานต่างๆ ในบ้านให้ท่านชื่นใจ  แบ่งเบาภาระท่าน 

อย่างวันนั้นที่ไปดู เห็นว่าลูกกำาลังช่วยทาสีหรือ (โยมตอบว่า 

”ค่ะ„) อย่างน้ันแหละ ใช้ได้ เราต้องทำาจนกระทั่งถึงแม้ว่าพ่อหรือ 

แม่หรือผู้มีพระคุณนั้นตายไปแล้ว ก็ทำาบุญอุทิศให้ เราเองตอนนี้ 

เป็นแม่เป็นพ่อ มีลูก อาจจะมองแค่ลูกของเรา แต่จริงๆ แล้วต้อง 

มองย้อนขึ้นไปว่าเราเองก็มีพ่อมีแม่ เราอาจจะทำาหน้าที่เป็นแม่ 

ในชีวิตปัจจุบัน แต่จริงๆ แล้วเราก็เคยเป็นลูกมาก่อน เวลาทำาบุญ 

อะไรก็ต้องอุทิศให้ผู้ที่เป็นบุพการีของเราด้วย 

คนที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องตอบแทนบุญคุณนี้เลย จะมีโอกาส 

ที่จะแก้ตัวอยู่ไม่กี่ครั้ง ถ้าเป็นผู้ชาย ครั้งแรกก็ตอนบวชที่จะมา 

ระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ ถ้าระลึกถึงตอนบวชไม่ได้ สึกไปแล้ว

แต่งงานมีครอบครัว จะมาระลึกถึงอีกทีหนึ่งก็ตอนมีลูกแล้ว มีลูก 
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แล้วจะมาระลึกได้ก็คือว่าตัวเองมีความรู้สึกกับลูกอย่างไร ซึ่ง 

ตอนเราเป็นลูก พ่อแม่เราก็คงรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน แต่ท่าน 

ก็บอกว่ายาก ส่วนใหญ่แล้วพอเห็นลูก ก็จะไหลไปที่ลูก ทุ่มเท 

ความรักไปให้ลูก  ลืมพ่อแม่ที่อยู่ข้างหลังเรา  หันหน้าไปหาลูก 

มีตัวอย่างที่พอเห็นลูกแล้วนึกถึงพ่อก็คือพระเจ้าอชาตศัตรู  

พระเจ้าอชาตศัตรูหลงเชื่อคำาพูดของพระเทวทัตที่ยุยงให้ฆ่าพ่อคือ 

พระเจ้าพิมพิสาร เพราะไม่แน่ว่าพ่อจะให้ราชสมบัติกับเราหรือเปล่า 

ท่านอาจจะอยู่ยาวก็ได้ หรืออาจจะคิดเปล่ียนใจไม่ให้เราก็ได้ คือ 

พระเทวทัตต้องการจะเป็นใหญ่ในวงการศาสนา ต้องการจะปกครอง

หมู่สงฆ์ ก็ต้องการหาทายก (ผู้ให้หรือผู้สนับสนุน) ที่ดีๆ เข้มแข็งๆ  

ซึ่งเมื่อหลอกให้พระเจ้าอชาตศัตรูศรัทธาได้แล้ว ก็ต้องให้พระเจ้า 

อชาตศัตรูเป็นใหญ่เป็นกษัตริย์ครองแคว้นมคธให้ได้ จึงอยากจะ 

ให้ครองแคว้นเร็วๆ พระเจ้าพิมพิสารเป็นเหมือนก้างขวางคออยู่  

เห็นว่าพระพุทธเจ้าปกครองหมู่สงฆ์ มีพระเจ้าพิมพิสารเป็นทายก

สนับสนุน ตัวเองจะขึ้นมาก็ต้องหาทายกสนับสนุนให้ได้ก่อน จึง 

แนะนำาให้พระเจ้าอชาตศัตรูฆ่าพ่อคือพระเจ้าพิมพิสาร 

พระเทวทัตยุให้พระเจ้าอชาตศัตรูจับพ่อไปขัง ให้อดอาหาร  

และห้ามเยี่ยม ทรมานจนกว่าจะตาย วันที่พ่อตายเป็นวันเดียวกับ 

วันที่ลูกเกิด อำามาตย์ ๒ คนมาเจอกัน นำาข่าวมาทั้งคู่ ปรึกษากัน  

๒ คนว่าใครจะนำาข่าวกราบทูลพระราชาก่อน ในตอนนั้นพระเจ้า 
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อชาตศัตรูเป็นพระราชาแล้ว เป็นกษัตริย์แล้ว ก็ปรึกษากันว่าน่าจะ 

บอกข่าวดีก่อน ถ้าบอกข่าวร้ายไปแล้วก็ไม่มีอารมณ์ที่จะดีใจแล้ว  

จึงกราบทูลข่าวดีว่า ”พระโอรสของพระองค์ได้ประสูติแล้ว„ 

พระเจ้าอชาตศัตรูก็ดีใจ แค่ได้ยินข่าวเท่านั้นเอง ความรักลูก 

ก็เกิดขึ้นทันที ความรู้สึกนี้ท่วมท้นไปทั้งพระวรกาย ลึกลงไปถึง 

เยื่อในกระดูก ก็เลยนึกว่า ”เรายังรักลูกขนาดนี้ พ่อเราก็คงรักลูก 

คือตัวเรานี้ไม่ต่างกัน„ 

พอนึกถึงพ่อ จึงหันไปหาอำามาตย์ ”เอ ตอนนี้พ่อเราเป็นยังไง 

รีบๆ ปล่อยพ่อดีกว่า„ เพราะนึกถึงพ่อขึ้นมา 

อำามาตยก์ราบทลูวา่ ”ตอนนีพ้ระเจา้พมิพสิารสิน้พระชนมแ์ลว้„ 

พระเจ้าอชาตศัตรูก็เลยเสียพระทัยร้องไห้ บอกว่าเราหลงผิด 

ไปเชื่อพระเทวทัต  ทำาให้เราทำาบาปกรรมถึงขนาดนี้ 

เป็นเรื่องท่ีว่าไปคบคนท่ีไม่ดี ไปคบคนพาล และทำาให้ตนเอง

ต้องพลาดในการที่ทำาให้พ่อตาย พลาดอย่างมากเลย เพราะว่าการ

ทำาให้พ่อตายนี้เป็นอนันตริยกรรม อนันตริยกรรมเป็นกรรมหนัก  

ถ้าทำาไปแล้ว ทำาให้ปิดทางบรรลุมรรคผลนิพพาน ขนาดว่าได้พบ 

พระพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังแล้ว ถ้าไม่ได้ฆ่าพ่อ 

ไว้แล้ว จะบรรลุอย่างน้อยๆ เป็นพระโสดาบัน แต่เพราะได้ฆ่าพ่อ  
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แม้ได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ตาม ขนาดว่าวันนั้นพระพุทธเจ้า

แสดงธรรมยาวมากเป็นพระสูตรที่ยาวมาก พระพุทธเจ้าทรงแสดง

ละเอียดยิบเลย พระเจ้าอชาตศัตรูก็ได้แค่มีศรัทธา แสดงตน 

เป็นอุบาสกเท่านั้นเอง พอพระเจ้าอชาตศัตรูเสด็จกลับไปแล้ว  

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ”ถ้าพระเจ้าอชาตศัตรูไม่ได้ฆ่าพ่อนะ ต้องบรรลุ 

ธรรมขั้นใดขั้นหนึ่ง อย่างน้อยๆ ต้องได้เป็นพระโสดาบัน„ จึง 

เห็นว่าการทำาผิดพลาดมันมีผล ถ้าพลาดหนัก ผลก็หนัก เป็นเรื่อง 

น่าเสียดาย 

ฉะนั้น เราต้องเรียนรู้ว่าอะไรควรทำา อะไรไม่ควรทำา พลาดได้

แต่อย่าพลาดบ่อย พลาดได้ต้องรีบ ”ขอโทษ„ พลาดได้ต้องรีบ 

แก้ตัว ถ้าเขาทำาดีกับเรา ให้รีบ ”ขอบคุณ„ ถ้าเขาขอโทษเรา ให้รีบ  

”ให้อภัย„ มีอยู่ ๓ คำาท่ีต้องจำา และต้องรีบพูดในแต่ละวัน เรียกว่า 

ก่อนที่จะหมดไปวันๆ หนึ่ง ให้เรามาสำารวจตัวเองว่าได้ทำาผิดพลาด 

กับใครไว้บ้าง ให้รีบขอโทษ  ใครทำาดีกับเราบ้าง ให้รีบขอบคุณ

มีธรรมะอีกชุดหนึ่ง พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่า ทำาแล้ว ให้ผล 

ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เป็นธรรมชุดใหญ่ คือมีความยินดี 

ในธรรม ยินดีในการภาวนา ยินดีในการละ  เป็นต้น มีอยู่คำาหนึ่ง  

อ่านแล้วสะกิดใจคือ ”วิเวก„ ยินดีในความวิเวก 
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ทีแรกก็ยังไม่เข้าใจว่าวิเวกจะใช้ได้กับทุกคนไหม พอได้อ่าน 

ประวัติหลวงพ่อชา หลวงพ่อชาบอกว่าท่านรับแขกญาติโยมทุกๆ วัน 

ญาติโยมมาหาเยอะแยะทุกๆ วัน ท่านบอกกับพระลูกศิษย์ว่าท่าน 

อยู่กับวิเวกตลอดเวลา ก็เลยมาเข้าใจว่าที่ท่านแจกแจงว่ากายวิเวก 

กับจิตวิเวกนี้ มันไม่จำาเป็นว่าจะต้องปลีกตัวออกไปอยู่คนเดียว 

เสียทั้งหมด 

ถ้าปลีกตัวออกไปได้ เรียกว่ากายวิเวก แต่ถ้าปลีกตัวออกไป 

ไม่ได้ อยู่ร่วมกลุ่มด้วยกันอย่างนี้ ก็สามารถหาโอกาสทำาจิตวิเวกได้ 

จิตวิเวกก็ไม่มีอะไรมาก กลับมาอยู่กับตัวเอง ถ้าเมื่อไรที่เราส่งใจ 

ไปผูกพันกับคนอื่น ตอนนั้นเราไม่วิเวก แต่เมื่อกลับมารู้กายรู้ใจ 

ตอนนั้นเกิดจิตวิเวก เมื่อทำาจิตวิเวกได้ มีประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน 

ที่ทำาจิตวิเวกตรงนั้นและในอนาคต สรุปมาถึงตรงนี้คือกลับมารู้กาย 

รู้ใจของเราอยู่เรื่อยๆ รู้กายรู้ใจนี้มีศัพท์หรูๆ อีกคำาหนึ่งคือวิเวก  

กลับมาหาวิเวกให้กับตนเอง และไม่จำาเป็นต้องไปเข้าป่าที่ไหน อยู ่

บ้านด้วยกัน นั่งรถไปด้วยกัน ก็หาเวลาวิเวกส่วนตัวสักแวบอยู่ 

เรื่อยๆ ทำาบ่อยๆ เป็นประโยชน์มาก ใครจะหลงก็ช่างเขา มีโอกาส 

เตือนได้ก็เตือน 

เวลาเราเตือน เราก็เจริญเมตตาด้วยวาจา มีวาจาที่เมตตา 

ต่อกัน เราอยู่กับสังคม อยู่กับหมู่พวก ไม่จำาเป็นต้องทำากายวิเวก  

ทีนี้พอมาอยู่ร่วมกันแล้ว ต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่เช่นนั้น 
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แล้วจะแตกแยก อยู่ด้วยกันแต่ฉันจะปลีกวิเวกคนเดียวไปเรื่อยๆ  

ก็แตกแยก หมู่พวกก็ไม่คบ อยู่ด้วยกันก็ต้องแสดงออกทางกาย 

ด้วยเมตตา แสดงออกทางวาจาด้วยเมตตา ทั้งกายและวาจามาจาก

จิตที่เมตตา มีลาภก็แบ่งปันกัน มีทิฏฐิเสมอกัน มีศีลเสมอกัน  

มีความเห็นลงรอยตรงกัน ถ้าในหมู่นักปฏิบัติก็คือว่ามีแนวทางปฏิบัติ

แนวทางเดียวกัน ไม่ทะเลาะกัน ฉันว่าจะต้อง ”พุทโธ„ ฉันว่าจะต้อง 

”สัมมาอะระหัง„ ฉันว่าจะต้องทำาสมถะก่อนหรืออะไรก่อน ถ้าเรา 

เข้าใจตรงกันแล้ว ก็ไม่มีเรื่องต้องทะเลาะกัน เรียกว่ามีทิฏฐิเสมอกัน

มีศีลเสมอกันคือมีข้อปฏิบัติท่ีไม่แตกต่าง ถ้ามีศีลไม่เท่ากัน  

เวลาจะอยู่ด้วยกันก็ยาก คนนี้ชอบดื่มสุรา เราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้  

คนนี้ชอบเล่นไพ่ เราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ คนนี้ชอบนินทาด่าเพื่อน  

เราไม่ชอบ ก็อยู่ด้วยกันยาก 

อีกข้อหน่ึงคือจาคะ ซึ่งใช้ได้ท้ังหมู่เพื่อนและครอบครัว ถึงจะ

อยู่ด้วยกันได้ คนนี้อยากทำาบุญ พ่ออยากทำาบุญ แม่ขี้เหนียวก็อยู่ 

ด้วยกันยาก แม่ชอบทำาบุญ พ่อขี้เหนียวก็อยู่ด้วยกันยาก ต้องคนนี้

ทำาแล้วอนุโมทนา จึงจะใช้ได้ 

ในสมัยพุทธกาล มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง ภรรยาไปวัดพบพระ 

ภิกษุป่วย ถามพระภิกษุว่า ”ท่านเคยป่วยอย่างนี้มาก่อนไหม„ ตอบว่า 

”เคย„ ถามต่อไปว่า ”แล้วเคยหายด้วยวิธีการไหน„ พระภิกษุตอบว่า 

”ด้วยฉันน้ำาต้มเนื้อ„ แต่วันนั้นเหมือนเป็นวันพระของทางชาวบ้าน  
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ไม่มีเนื้อขาย หญิงคนนั้นกลับมาแล้วเฉือนเนื้อน่องตนเองต้มน้ำา 

ถวายพระภิกษุ แล้วเอาผ้าพันแผลไว้ นอนซม ฝ่ายพระภิกษุได้ฉัน 

ก็หายป่วย 

ต่อมา สามีมาเห็น ”เอ๊ะ ทำาไมเมียเราถึงเป็นอย่างนี้„เอ๊ะ ทำาไมเมียเราถึงเป็นอย่างนี้„ ถามไป 

ถามมา ”อ๋อ ตัดเนื้อต้มเอาน้ำาถวายพระภิกษุ„ แทนที่จะไปบุกวัด  

ชี้หน้าพระภิกษุว่าทำาไมทำาเมียฉันเป็นอย่างนี้ เขากลับดีใจกับภรรยา 

”อนุโมทนาด้วยนะ ทำาส่ิงท่ีทำาได้ยาก ฉันเองยังทำาไม่ได้เลย เธอทำาอนุโมทนาด้วยนะ ทำาส่ิงท่ีทำาได้ยาก ฉันเองยังทำาไม่ได้เลย เธอทำา 

ได้น้ี ดีมากเลย„ เรียกว่ามีจาคะเสมอกัน มีศีลเสมอกัน อยู่ด้วยกัน 

ได้  ไม่ไปขัดแย้งกัน 

ต่อมา สามีไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำาบุญ พอภรรยาได้เห็น

พระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง ปีติที่ตนเองได้พบพระพุทธเจ้านี้ก็เกิด 

อัศจรรย์ว่าเนื้อมันพอกขึ้นมา ไม่เป็นแผลเป็นด้วย มีรูขุมขน 

กลับมาเหมือนเดิมเลย อ่านแล้วอัศจรรย์มากเลย เพราะทำาสิ่งที่ 

ทำาได้ยาก เฉือนเนื้อตนเองถวาย พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจาก 

กิจนิมนต์นั้นแล้ว จริง ๆ พระองค์คงรู้อยู่แล้วแหละ แต่ท่านหาเหตุ 

ไปกิจนิมนต์นั้น 

พอพระองค์กลับจากกิจนิมนต์มาแล้ว พระองค์ก็เสด็จไปหา

พระภิกษุรูปที่อาพาธนั้น ถามพระภิกษุว่า ”เธอได้ฉันน้ำาต้มเนื้อหรือ„ 

พระภิกษุรูปนั้นก็รับ แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงถามต่อไปว่า ”แล้วได้

พิจารณาก่อนหรือไม่„ พระภิกษุทูลว่าไม่ได้พิจารณา และทูลถามว่า 
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”แล้วเนื้อนั้นคือเนื้ออะไรพระเจ้าข้า?„ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ”เป็น

เนื้ออุบาสิกา„ พระภิกษุรูปนั้นก็ตกใจ ทำายังไงดีล่ะ  

พระพุทธเจ้าจึงทรงยกเหตุนี้ขึ้นมาบัญญัติว่า ภิกษุห้ามฉัน 

เนื้อมนุษย์ รวมถึงส่ิงท่ีได้มาจากเนื้อมนุษย์คือน้ำาต้มเนื้อก็ไม่ได้ แต่

พระภิกษุรูปนั้นถือว่าเป็นต้นบัญญัติ ทำาไปแล้วไม่มีโทษ แต่ถ้า 

ทำาอีก  ก็ผิดและมีโทษด้วย 

คิดว่าพอสมควร เดี๋ยวให้พรก่อน ตั้งใจนะ กรวดน้ำาไหม  

จริงๆ แล้วอยู่ท่ีใจ แต่น้ำาก็ไม่ใช่ว่าจะไร้สาระ ก็เป็นประโยชน์ น้ำา 

ทำาให้จิตใจเราแน่วแน่ในสิ่งที่เราทำา ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่น การกรวดน้ำานี้ 

ได้ตัวอย่างครั้งแรกจากพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิมพิสารถวายวัด 

เวลาถวายนี้ ถ้าเป็นส่ิงของเราก็ยกให้ได้ใช่ไหม แต่อันนี้เป็นที่ดิน 

เป็นวัด ยกไม่ได้ ท่านก็ใช้วิธีกรวดน้ำา แสดงว่าสิ่งที่ได้ถวายไปแล้ว 

ไม่เอาคืน  เหมือนน้ำาที่ไหลไปแล้วไม่ย้อนกลับขึ้นคนโท 

ตั้งใจอุทิศบุญกุศลที่ทำามาแล้วจนถึงวันนี้ ทั้งได้ถวายอาหาร  

ได้ฟังธรรม และก็ได้เจริญภาวนาต่างๆ อุทิศให้กับหมู่ญาติของเรา  

ทั้งเทวดาทั้งหลายท่ีปกปักรักษาสถานท่ีนี้ด้วย และบุพการีของเรา 

ที่ได้สิ้นชีวิตไปแล้ว ขออุทิศบุญกุศลเหล่านี้ให้กับท่านด้วย นึกถึง 

ชื่อนึกถึงหน้าแล้วอุทิศให้ท่าน นึกถึงความอิ่มใจที่เกิดข้ึนแล้วอุทิศ 

ไป (พระภิกษุสวดให้พร)



บุญคุณพ่อแม่นี้มีมาก เวลาระลึกถึงตรงนี้แล้ว 

ต้องเลี้ยงดูท่านตอบ

มีอะไรที่เป็นกิจการงานของท่านที่เราพอจะช่วยได้ 

ก็ต้องช่วย

ยิ่งตอนนี้ท่านถึงความชราแล้ว

เราก็ควรใช้โอกาสนี้แหละ ตอบแทนบุญคุณท่าน



วันน้ีทำาบุญเนื่องในโอกาสทั้งทำาบุญบ้านและเปิดร้าน ร้านช่ือ 

”เตรียมเสบียง„ ก็ขออนุโมทนา ชื่อร้านก็เป็นการเตือนใจตนเอง  

และเป็นการบอกข่าวกับลูกค้าเราด้วย เวลาเราทำาการค้าสังฆภัณฑ์  

เราก็อำานวยความสะดวกให้กับคนท่ีคิดจะเตรียมเสบียง ให้ทำาใจ 

ไว้ว่าจะเป็นผู้ช่วยให้เขาได้สมประสงค์ในการที่เขาจะทำาบุญ 

บางคนคิดอยากจะทำาบุญแต่นึกไม่ออกว่าจะทำาอะไรดี เรา 

ในฐานะอยู่ใกล้พระ อยู่ใกล้วัด เราก็บอกเขาได้ แนะนำาในสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ที่สุดเท่าท่ีเราจะนึกได้คิดได้ กำาไรที่เป็นตัวเงินในชาตินี้ 

เป็นเรื่องรอง เรื่องสำาคัญคือเสบียงตามชื่อร้านของเรา คือเสบียง 

ท่ีจะเอาไว้ใช้ในชาติหน้าภพหน้า ถ้าชาตินี้เราไม่พ้นทุกข์ไปเสียก่อน  

ยังไงๆ เสีย  เราก็อุ่นใจว่าเราจะมีเสบียงต่อไป 

ฉะนั้นเวลาเราทำาอาชีพหรือกิจการตรงนี้ ให้ระลึกว่าช่วยเขา  

หน่ึง คือให้เขามีความสุขมากขึ้น สอง คือคนที่มาแบบมีทุกข์  

ธรรมเทศนา ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

เตรียมเสบียง
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บางคนมีทุกข์แล้วจึงคิดทำาบุญ เราก็อยากให้เขาพ้นทุกข์ด้วย ไม่ได้

คิดจะค้ากำาไรจากการขายให้คนทุกข์ ถ้าทำาการค้าแบบนี้แล้วคิดไม่ดี 

มันก็เหมือนเบียดเบียนคนท่ีกำาลังทุกข์ เราควรใช้อาชีพตรงนี้หรือ

กิจการตรงนี้ หนึ่ง เพื่อสร้างบารมี สอง เพื่อเลี้ยงชีพ ข้อนี้เป็น 

ผลพลอยได้ 

การค้าทุกอย่างต้องมีกำาไร เพื่อให้มีทรัพย์สำาหรับใช้จ่ายให้ 

เป็นประโยชน์กับชีวิต พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีการใช้จ่ายทรัพย์ 

ไว้หลายหมวด โดยสรุปก็คือ หนึ่ง เพื่อเลี้ยงตนเองและคนใน 

ครอบครัว รวมท้ังบริวาร สอง ใช้เก้ือหนุนกิจการประกอบการงาน  

เอาไว้ต่อทุนหรือลงทุน ส่วนนี้ต้องมีเยอะหน่อย สาม ต้องเตรียม 

เอาไว้สำาหรับใช้จ่ายยามฉุกเฉินขึ้นมา เราก็ต้องมีทุนสำารองสำาหรับ 

ทำาธุระนั้น และแบ่งอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ทำาบุญ เพื่อเตรียมเสบียงไว้ 

สำาหรับชาติหน้า 

สมบัติต่างๆ ที่เราเห็นอยู่นี้ ที่เป็นรูปธรรมต่างๆ ตึกราม 

บ้านช่อง รถยนต์ ทุกอย่างนี้ ตายไปแล้วก็ฝากไว้กับโลกนี้ ตายไป 

ชาติหน้า เกิดขึ้นมาใหม่ ของนี้ก็เป็นของคนอื่น เราก็ต้องไปเกิด 

อยู่กับพ่อแม่คนใหม่ ครอบครัวใหม่ จะเกิดกับครอบครัวใหม่ที่ดี 

มีฐานะหรือจะยากจนอย่างไรก็อยู่ท่ีบุญของเรา ไม่ได้เป็นที่พ่อแม่  

ไม่ใช่ว่าเกิดครอบครัวท่ียากจนแล้วไปโทษพ่อแม่ว่า ”พ่อแม่ทำาไม 

จนจัง ทำาไมไม่มีมรดกเหมือนคนอื่น„ ไม่ใช่อย่างนั้น เป็นบุญของ 

เราที่ได้แค่นี้ หรือได้มาเกิดในครอบครัวท่ีรวยๆ ก็ไม่แน่ว่าจะดี 
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เสมอไป อยู่ในครอบครัวรวยๆ ท่ีเขาเล้ียงลูกไม่ดี อาจจะแย่กว่า 

อยู่ในครอบครัวที่ยากจนแต่ว่ามีศีลมีธรรมเลี้ยงลูกได้ดีก็ได้ 

ฉะนั้น เราจะไปเกิดครอบครัวไหน จะยากจนหรือจะร่ำารวย  

อยู่กับครอบครัวท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ มันเป็นบุญของเรา 

ส่วนเราเกิดมาแล้ว ท่านเล้ียงดูเรามา อันนี้เป็นบุญคุณของท่าน  

ท่านเลี้ยงดูเรามา เราต้องเลี้ยงดูท่านตอบ เพราะเราเกิดมานี้ ไม่ 

เหมือนวัวไม่เหมือนควายท่ีเกิดมาแล้วแป๊บเดียวเดินได้เลย หรือ 

เป็นลูกอ๊อดหรือลูกกบที่เกิดมาแล้วว่ายน้ำาได้เลย เลี้ยงตัวเองได้  

คนเกิดมาแล้วกี่ปีกว่าจะช่วยเหลือตนเองอยู่รอดได้ สิบปียังไม่รอด

เลย ปล่อยเด็กสิบขวบให้อยู่ในสังคมเลยได้ไหม ปล่อยไปเลย 

ได้ไหม ไม่ได้นะ แม้แต่น้อง ๒ คนนี้ปล่อยได้ไหม ยากใช่ไหม  

อายุเท่าไรแล้ว (โยมตอบว่ายี่สิบปี) ยี่สิบแล้ว เลี้ยงมายี่สิบปีแล้ว  

ยังรู้สึกว่ายากที่จะเลี้ยงตัวเองได้เลย 

ฉะนั้นบุญคุณพ่อแม่นี้มีมาก เวลาระลึกถึงตรงนี้แล้ว ต้อง 

เล้ียงดูท่านตอบ มีอะไรที่เป็นกิจการงานของท่านที่เราพอจะช่วยได้  

ก็ต้องช่วย ยิ่งตอนนี้ท่านถึงความชราแล้ว เราก็ควรใช้โอกาสนี้  

แหละ ตอบแทนบุญคุณท่าน พอดีพรุ่งนี้เป็นวันแม่ ก็ถือโอกาส 

ทำาบุญและระลึกถึงบุญคุณของแม่ไปด้วย อาชีพก็เป็นอาชีพที่  

สุจริตและมีส่วนส่งเสริมธรรมะด้วย ร้านข้างๆ ก็ดี อยู่ในแวดวง 

ที่ใฝ่ธรรมะด้วยกัน ถือว่าดี ก็ขออนุโมทนา ทั้งร้านนี้และร้านข้างๆ 

ด้วย  ต่อไปรับพร (พระภิกษุสวดให้พร)



นามเดิม กฤช น้อยใจบุญ เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๖ ที่ริมฝ่ังแม่น้ำาบางปะกง  
ตำาบลบางปะกง อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บิดาและมารดา คือ  
นายธรรมนูญและนางกาญจนา น้อยใจบุญ  มีพี่ ๓ คน เป็นน้องคนสุดท้อง 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทำางานทางโลกอยู่ ๓ ปี

อุปสมบท 

เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๑ ที่วัดสังฆทาน ตำาบลบางไผ่ อำาเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี พระราชกิตติโมลี (ปัจจุบันคือ พระธรรมกิตติมุนี อดีตเจ้าคณะ 
จังหวัดนนทบุรี) เป็นพระอุปัชฌาย์

สอบได้นักธรรม ชั้นเอก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑
ปัจจุบัน (๒๕๕๘) จำาพรรษาที่ สำานักปฏิบัติธรรมสวนป่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

งานเผยแผ่ธรรม

• ปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ ช่วยงานเผยแผ่ธรรมะในรายการ ”ธรรมะสว่างใจ„, 
รายการ ”ธรรมะจัดสรร„ และรายการ ”เสียงหนังสือ„ ที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม 
FM.89.25MHz.

• อ่านหนังสือธรรมะ บันทึกเสียงแจกจ่ายเป็นธรรมทานหลายเรื่อง เช่น  
มหาปรินิพพานสูตร  จากพระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย, การศึกษาเพื่อความเป็น 
คนท่ีสมบูรณ์ และ ชีวิตนี้น้อยนัก พระนิพนธ์โดย สมเด็จพระญาณสังวร  
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ของ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ทางเอก, ประทีปส่องธรรม, วิถีแห่งความ 
รู้แจ้ง, วิมุตติมรรค และ แก่นธรรมคำาสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล เขียนโดย  
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช, คำาสอนของพ่อ ของธรรมสภา, ชวนม่วนช่ืน  ของ 
พระอาจารย์พรหมวังโส, ดูจิตปีแรก จากข้อเขียนของคุณสันตินันท์ (ปัจจุบันคือ  
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช), ท่านธมฺมวิตกฺโกภิกฺขุ  พระกรรมฐานกลางกรุง  
เขียนโดยคุณดำาเกิง สงวนสัตย์ และ เสียดาย..คนตายไม่ได้อ่าน ฉบับปฏิรูป  
เขียนโดยดังตฤณ 

• บรรยายธรรม ณ สถานที่ต่างๆ หลายแห่ง เช่น บ้านจิตสบาย ถนน 
พุทธมณฑลสาย ๒, WBTV วัดยานนาวา และฐณิชาฌ์รีสอร์ต อัมพวา เป็นต้น  

• ติดตามกำาหนดการบรรยายธรรมได้ที่ www.nimmalo.com หน้า 
ปฏิทินธรรม หรือ www.facebook.com/nimmalo.com 

ประวัติพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล


