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บุญกุศลเป็นทีพ่ึง่ของสัตวไ์ปในโลกหน้า 

หลวงปู่ เปล่ียน ปัญญาปทีโป 

ณ บดันีพ้ากนัตัง้ใจนั่งทาํสมาธิไปดว้ยกนัก็ได ้พวกเราทา่น

ทัง้หลาย การท่ีไดม้าเกิดเป็นมนษุย ์ก็เป็นผูโ้ชคดี ไดร้า่งกาย

บรสิทุธ์ิบรบิรูณไ์ม่ขาดตกบกพรอ่ง มีแขง้ขาหตูาครบบรบิรูณ ์

พระพทุธเจา้ทา่นตรสัวา่เป็นผูโ้ชคดี สว่นบคุคลเหลา่นีเ้กิดขึน้

มาแลว้สว่นมากก็มีรูปรา่งกายยงัไม่สมบรูณ ์ไม่ประกอบดว้ย

มนษุยท่ี์สมบรูณ ์ขาดตกบกพรอ่ง อวยัวะตา่งๆทพุพลภาพ ให้

พวกเราไดรู้ไ้ดเ้หน็ไดย้นิไดฟั้ง การเกิดมาซึง่ของบคุคลทัง้หลาย

ก็ถือวา่พวกเหลา่นัน้เป็นผูท่ี้ทาํบาปความชั่วเอาไว ้กรรมก็เลย

ใหผ้ลแก่เคา้ เกิดขึน้มาเป็นคนก็ไม่บรสิทุธ์ิบรบิรูณ ์ 

สว่นพวกเรานัน้ เกิดขึน้มาแลว้ไดส้มบติักบัรูปรา่งกาย

บรบิรูณ ์จงึถือวา่เป็นผูโ้ชคดีอยา่งหนึง่ โชคดีอีกอย่างหนึ่ง ชีวิต

ของเรานัน้ดาํเนินมาถงึปัจจบุนันี ้ยงัมีชีวิตอยู่ก็เป็นโชคดีอีก

อย่างหนึง่ โชคดีอีกอย่างหนึ่ง ไดม้าพบพระพทุธศาสนามีเหตมีุ

ผล วา่ทาํดีไดดี้มีความสขุเป็นผล วา่ทาํบาปความชั่วมีความ
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ทกุขค์วามเดือดรอ้นเป็นผลของบาป เรามาไดย้ินไดฟั้งเรือ่ง

อย่างนี ้ก็เป็นผูโ้ชคดี มีครูบาอาจารยบ์วชสืบศาสนามา ศกึษา

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้ก็ไดม้าเทศนาแนะนาํสั่งสอน

พวกเราใหรู้จ้กับญุจกับาป รูจ้กัดีจกัชั่ว รูจ้กัอะไรเป็นประโยชน์

หรอืไม่ใช่ประโยชน ์เพ่ือจะไดข้วนขวายแสวงหาส่ิงท่ีเป็น

ประโยชนใ์หชี้วิตของเราน่ีมีคณุคา่สงู มีประโยชนเ์กิดขึน้ไม่เสีย

เปลา่ประโยชน ์ท่ีไดเ้กิดขึน้มาเป็นมนษุย ์เรยีกวา่เป็นผูโ้ชคดี  

พวกเราทา่นสาธุชนทัง้หลายท่ีเป็นพทุธบรษัิทเล่ือมใสใน

พระศาสนานีเ้ป็นผูมี้ความเช่ือมั่นในกรรมดงัไดก้ลา่วมานัน้ 

เรยีกวา่พทุธบรษัิทท่ีแทจ้รงิ ความท่ีพวกเรามีศรทัธาความตัง้มั่น

เช่ือมั่นอยา่งนีเ้อง เราจงึพากนัขวนขวายสรา้งคณุงามความดี 

เพ่ือจะใหเ้พิ่มพนูบญุบารมีของพวกเรานัน้ใหเ้จรญิรุง่เรอืงขึน้ไป 

ดงัพวกเราทัง้หลายไดถ้วายเทียนจดุบชูาพระรตันตรยัในพรรษา 

และผา้ผ่อนทอ่นสไบอาบนํา้ฝน และของท่ีเป็นบรวิารนัน้ก็มี

หลายส่ิงหลายอย่างท่ีพวกเราไดบ้รจิาคทาน กลา่วคาํถวายไป

แลว้ อนัความเช่ือมั่นในคณุงามความดีท่ีเราพากนัทาํนีเ้อง จงึ
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ทาํใหเ้รานีมี้คณุคา่ คนท่ีมีความเช่ือมั่นในบญุในบาป ฝังอยู่ใน

จิตใจเป็นพืน้ฐาน ก็ย่อมพากนัสรา้งแตค่ณุงามความดี บาป

ความชั่วนั่นไมเ่อาเพราะมนัจะมีความทกุข ์จงึแสวงหาแต่

ความสขุใหเ้กิดใหมี้ขึน้แก่ตนดว้ยกนัทกุทา่นทกุคน  

เราควรเช่ือมั่นท่ีพระพทุธองคท์รงตรสัสั่งสอนเอาไว ้การ

บรจิาคเทียนจดุบชูาพระรตันตรยัคือพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์นีเ้อารวบรวมเพ่ือการบชูา แตถ่า้เราพิจารณาอีกมมุ

หนึง่ เพ่ือจะใหเ้ขา้ใจแจง้ชดั ก็คือการบชูาเทียนนีส้ว่นมากเราก็

บชูาสองเลม่ เหมือนพวกเราไดถ้วายเม่ือตะกี๊นีเ้อง เรยีกวา่บชูา

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ พระธรรมวินยั เราบชูาทัง้สอง

อย่างนีเ้ป็นหวัใจของพระพทุธศาสนา หากเราไปจดุบชูาในท่ีมืด 

แสงสวา่งก็ย่อมกาํจดัความมืดออกไป ใหม้องเหน็สวา่งไสว

เห็นชดัเหน็เจนเกิดขึน้  

ฉนัใดก็ดี เทียนท่ีเราจดุบชูานีก็้เหมือนพระธรรมวนิยั คาํสั่ง

สอนพระพทุธเจา้ หากบคุคลทัง้หลายนัน้นอ้มนาํธรรมะ คาํสอน

ของพระพทุธเจา้ไปประพฤติปฏิบติัแลว้ ก็จะกาํจดัความมืดคือ
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กิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน้ใหเ้บาบางจากดวงใจ

ของพวกเรา จงึถือวา่เราบชูาซึง่พระธรรมวนิยั คาํสอนในพทุธ

ศาสนาทกุคาํท่ีพระพทุธองคท์รงสั่งสอนเอาไว ้ก็เรยีกวา่พระ

ธรรมคาํสอน เราขอบชูาพระธรรมนัน้ ปฏิบติัในศีลก็ดี ในภาวนา

ก็ดี ส่ิงทัง้หลายเหลา่นีเ้ป็นเครื่องกาํจดักิเลสใหล้ดนอ้ยถอยลง

ไปเบาบางจากดวงใจของพวกเรา ใหเ้ห็นเดน่ชดัขึน้มามี

ความสขุ  

ไม่ใช่แตไ่ดอ้านิสงสแ์ตเ่พียงเท่านี ้อานิสงสท่ี์จะไดบ้คุคล

บชูาเทียน ถวายเทียนจดุบชูา บคุคลนัน้จะเกิดชาติใดภพใด

ย่อมมีดวงตาแจ่มใส มองไดเ้ห็นชดัเจน ตาไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ

ตัง้แตเ่ลก็จนถงึเฒา่ถึงแก ่ไม่ตอ้งตดัแวน่ตา อานิสงสข์องผล

บญุ ถา้หากบคุคลลว่งลบัดบัไป ไปเกิดท่ีบนสวรรคเ์ป็นเทพบตุร 

เทพธิดาย่อมมีรศัมีสวา่งไสวออกจากรา่งกายของเทพบตุร 

เทพธิดาเป็นอานิสงสข์องผลบญุ พวกเราทา่นทัง้หลายการบชูา

ไดอ้านิสงสอ์ยา่งนี ้บชูาเทียนอีกอยา่งหนึง่ อีกอยา่งหนึง่นัน้จะ

ทาํใหบ้คุคลนี ้เป็นผูมี้สติปัญญาสวา่งไสว วอ่งไวเฉลียวฉลาด 
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รูจ้กับาปบญุคณุโทษ ประโยชนห์รอืไม่ใช่ประโยชน ์เป็น

อานิสงสอี์กอย่างหนึ่งเพิ่มเติมเขา้ไป น่ีเป็นเรยีกวา่บญุผูบ้คุคลท่ี

ไดส้รา้งบรจิาคเทียนบชูาเอาไว ้ 

เราทานผา้ผ่อนท่อนสไบเครื่องนุง่ห่มผา้อาบนํา้ฝนแก่ภิกษุ

สามเณร เพ่ือจะไดอ้าบในพรรษา ผลดัเปล่ียนใหค้วามสะดวก 

อานิสงสท่ี์จะไดเ้กิดชาติใดภพใด จะมีเครื่องนุ่มห่มสะดวกสบาย

เป็นอานิสงสข์องผลบญุ น่ีเราไดบ้ญุ  

สว่นดา้นยารกัษาโรคภยัไขเ้จ็บทัง้หลายท่ีเราบรจิาคมา ยา

นัน้สาํหรบับาํบดัทกุขเวทนาเม่ือเวลาไม่สบาย เป็นไข ้เจ็บป่วย 

อาพาธ ภิกษุสงฆท์ัง้หลายเม่ือกินยารบัประทานยา ฉนัยาลงไป

ก็ระงบัดบัทกุขเวทนาใหห้ายไป ไดร้บัความสขุเกิดขึน้ อานิสงส์

ท่ีจะได ้บคุคลบรจิาคยารกัษาโรคภยัไขเ้จ็บนีเ้กิดชาติใดภพใดก็

ดี จะเป็นคนท่ีไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ ตัง้แตเ่ลก็จนถงึเฒา่ถึงแก่อยู่มี

แตค่วามสขุสบายเป็นอานิสงสข์องผลบญุ  

บคุคลบรจิาคทานหนงัสือ ใหเ้ป็นหนงัสือสวดมนตห์รอื

หนงัสือธรรมะก็ดี หนงัสือศกึษาเลา่เรยีนก็ดี ใหค้นมีสติปัญญา
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เฉลียวฉลาด เกิดชาติใดภพใดจะไดมี้สติปัญญาวอ่งไว เฉลียว

ฉลาด รูแ้จง้ซึง่ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นอานิสงสข์อง

ผลบญุ  

บคุคลบรจิาคสบู ่แฟ้บก็ดีเครื่องกาํจดัความสกปรกออกให้

สะอาด เกิดชาติใดภพใด จะไดมี้ผิวพรรณผดุผ่องใสเกลีย้งเกลา 

สะอาดหมดจดเป็นอานิสงส ์ 

บคุคลบรจิาคอาหารการกินเครื่องบรโิภคบาํรุงรา่งกาย เกิด

ชาติใดภพจะไดร้า่งกายแข็งแรงสมบรูณ ์ไปอยู่ท่ีไหนก็มีอาหาร

การกินสมบรูณ ์เป็นอานิสงสข์องผลบญุ อนันีเ้รยีกวา่บญุดา้น

วตัถ ุ 

เม่ือเราบรจิาคทานเอาไวแ้ลว้ ส่ิงใดก็ดี บรจิาคเงนิทอง เงินก็

เป็นส่ิงสาํคญัจะซือ้เครื่องนุง่เครื่องห่มมานุ่งห่ม ก็ตอ้งอาศยัเงนิ 

จะซือ้อาหารการกินมาบรโิภคใหร้า่งกายแข็งแรงมีความสขุ ก็

อาศยัเงนิ จะซือ้รถ ซือ้เรอื ซือ้บา้น ซือ้ช่อง ซือ้ส่ิงของใชภ้ายใน

บา้นอาํนวยความสะดวก ทกุส่ิงทกุอยา่ง ก็ตอ้งอาศยัเงนิ เวลามี

โรคภยัไขเ้จ็บไปหาหมอ ซือ้หยกูซือ้ยามาพยาบาลตนเองให้
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ระงบัดบัทกุขเวทนาใหห้ายไป ใหไ้ดร้บัความสขุก็ตอ้งอาศยัเงนิ 

เหตฉุะนัน้ผูบ้รจิาคเงนิเอาไว ้ก็เหมือนบรจิาคปัจจยั ๔ โดย

สมบรูณ ์อานิสงสท่ี์จะไดเ้กิดชาติใดภพใดจะไดมี้เงินมีทองใช้

จ่ายสะดวกสบายเป็นอานิสงสแ์ละปัจจยั ๔ ดงัไดก้ลา่วมานัน้ 

แตร่บัซึง่ผลบญุเป็นของบคุคลท่ีบรจิาคเอาไว ้ 

พวกเราทา่นสาธุชนทัง้หลาย เม่ือหากเราไดบ้รจิาคทานการ

กศุลดา้นวตัถเุอาไว ้พวกเราจะเหน็เดน่ชดัขึน้มาในใจของตน วา่

เราจะเสียสละบรจิาคได ้เราตอ้งมีชยัชนะ ละความตระหน่ี 

ความหวงแหนทรพัยส์มบติัของเรานัน้ออกจากใจของพวกเรา 

พวกเราจงึบรจิาคทานได ้เม่ือเราบรจิาคทานแลว้เรามีความ

ปลืม้ปีติยินดี มีความสขุใจ ระงบัดบัความทกุขร์อ้นอยู่ภายในใจ

ออกไป คือความเศรา้หมองนัน้ออกไป ใจก็เลยมีความสขุก็เห็น

ผลบญุในปัจจบุนัแลว้ วา่เราไดส้รา้งความดีไว ้ใจของเรามี

ความสขุ เกิดชาติใดภพใดไม่ตอ้งหวั่นไหว เราตอ้งมีส่ิงของดงัได้

กลา่วมานีอ้าํนวยความสะดวกใหมี้ความสขุ ใจก็เลยมีความสขุ
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เกิดขึน้อยู่กบับญุ เรยีกวา่เราไดบ้ญุคือความสขุเกิดขึน้ เราได้

บญุไดค้ณุงามความดีเกิดขึน้แก่ตน  

อนันีพ้วกเราก็พากนัมารกัษาศีล สมาทานศีล ใหเ้ป็นผูมี้ศีล

บรสิทุธ์ิในปัจจบุนัเด๋ียวนี ้ศีลก็เรยีกวา่เป็นของเยน็ เพราะศีลเป็น

เครื่องระงบัดบัความโกรธใหเ้บาบางลงไป มนัจะระงบัใหสิ้น้ไป 

ผูร้กัษาศีล ๕ ก็ดี ศีล ๘ ก็ดี เป็นเครื่องระงบัดบัความโกรธใหเ้บา

บางลงไปจนสิน้สดุ จงึเรยีกวา่เป็นของเยน็ เป็นปกติ ปกติกาย 

ปกติวาจา ปกติจิตใจ เป็นผูจ้ิตใจมีศีล ศีลอยู่ประจาํตวัของตน 

ศีลน่ีเองเป็นบอ่เกิดแห่งคณุงามความดีอีกอย่างหนึ่ง  

ถา้หากบคุคลเราอยู่ดว้ยกนัในโลกนี ้บา้นใดเมืองใดก็ดี แห่ง

หนตาํบลใดท่ีไหน หากมีศีลแลว้ พวกเราจะอยู่ดว้ยกนัแบบ

ความรม่เยน็เป็นสขุสงบสขุ มีสนัติสขุเกิดขึน้ น่ีทกุคนก็ควรท่ีจะ

เขา้ใจในเรื่องอย่างนี ้ถา้พดูธรรมดาก็ศีลน่ีก็ตดัส่ิงของท่ีไม่ดีไม่

งามออกจากกายทางวาจาและจิตใจ ศีลตดัขาดออกไป ส่ิงไม่ดี

ไม่งาม ถา้เราเปรยีบเทียบก็เหมือนตน้ไม ้ตน้ไมม้นัมีทัง้ก่ิงทัง้

กา้น มีทัง้ปดูทัง้เปาก็มี มีท่ีเลก็ท่ีใหญ่ ศีลนัน้ก็เหมือนกบัเล่ือย



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 9 
 

กบับนัทดั เม่ือตีบนัทดัก็เลื่อยออกไป เล่ือยตรงไปตามบนัทดั ตดั

ส่ิงท่ีไม่สวยไมง่ามมนัออกไปหมด อะไรมนัไม่ดีไม่งามทางกาย 

อะไรไม่ดีไม่งามทางพดู อะไรไม่ดีไม่งามทางคิด ถา้ตดัส่ิง

เหลา่นัน้ออกไป มนัก็เป็นระเบียบเรยีบรอ้ย มนัก็เลยสงบอยู่ใน

ความเรยีบรอ้ย เรยีกวา่ศีล เรยีกวา่ของเยน็ เราก็ละกิเลสออกไป

ใหเ้บาบางจากใจ ก็ไดบ้ญุอีกเป็นขัน้หนึ่ง  

ทีนีบ้ญุอีกขึน้หนึง่คือเราฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเรา เพ่ือ

จะใหใ้จของเราอยู่ในความรม่เย็นเป็นสขุ ใจของคนเรานี ้ถา้ไม่

ฝึกฝนอบรม ไม่แกไ้ข ไม่ปรบัปรุงไม่พฒันา จิตใจของบคุคลนัน้

จะรั่วไหลไปตามกระแสของกิเลส ไปตามอาํนาจของกิเลส ตาม

ความคิด คิดไปเรื่อยๆ คิดทกุขม์นัก็คิด คิดสขุมนัก็คิด สว่นมาก

แลว้มนัจะคิดแตเ่รื่องมีความทกุข ์จิตฟุ้งซา่นราํคาญ จิตไม่อยู่

กบัตนกบัตวั พวกเราทา่นทัง้หลายก็จะเหน็แลว้วา่ คนเป็นบา้ใบ้

เสียจรติผิดมนษุยก็์ดี เป็นโรคประสาททัง้หลายอยู่ทกุวนันี ้ก็

อาศยัซึง่จิตของเขาไม่ดี เคา้คิดมากนั่นเอง เม่ือคิดมากเท่าไหรก็่

ยิ่งมีความกงัวลและมีความทกุขม์ากเกิดขึน้  
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เหตฉุะนัน้องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้จงึอยากให้

ฝึกฝนอบรมท่ีจิตใจ เรามีพืน้ฐานดีแลว้ บรจิาคทานเราไดท้าํแลว้ 

เรามีพืน้ฐานดีมีศีลเป็นเครื่องรองรบัอยู่แลว้ บดันีเ้รามาทาํสมาธิ 

ฝึกฝนอบรมจติใจของตนเพ่ือจะใหจ้ิตใจของเราไดส้งบเป็นปกติ 

จิตใจไม่ฟุ้งซา่นราํคาญไม่คิดมาก ไม่มีความกงัวล ไมมี่ความ

ทกุข ์ก็อยากใหจิ้ตของพวกเรานัน้น่ิงอยู่ สงบอยู่ อารมณใ์ด

อารมณห์นึง่เป็นอารมณเ์ดียว เรยีกวา่จิตสงบเป็นสมาธิ 

ถา้จิตของเราไม่สงบเป็นสมาธิ จิตก็มีแตค่วามทกุข ์ความ

เดือดรอ้นวุน่วายอยู่ตลอด เราควรท่ีจะใชส้ติคือความระลกึได ้

สมัปะชญัญะความรูต้วั มาประคองจิตใจของตนใหอ้ยูก่บัตนกบั

ตวัก่อน อย่าใหไ้ปคิดท่ีไหน เราอยู่ท่ีน่ี เราอยู่ท่ีวดันี ้สถานท่ีนี ้

เราไม่ตอ้งคิดถึงบา้นถงึช่อง ไม่คิดถึงส่ิงของ ไม่ตอ้งคิดถึงบคุคล

อ่ืน ใหจ้ิตของเราอยู่กบัตนกบัตวัเรา ลองดซูิ ไม่ตอ้งคิดวุน่วาย

กบัอะไร ลดละปลอ่ยวางออกไป ใหจ้ิตใจของเรานีว้า่ง ใหจ้ิตใจ

ของเรานีห้ยดุ คิดอยู่กบัตนกบัตวัเทา่นัน้ ไม่ตอ้งไปคิดภายนอก 

น่ีการฝึกฝนอบรมจิตใจ จะทาํใหจ้ิตของเราไม่ยุ่งเหยงิกบัของ
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ภายนอก ใหอ้ยู่ภายใน ใหอ้ยู่ท่ีตนท่ีตวัของเราเอาไวจ้ดุใดจดุ

หนึง่ ก็คือเอาความคิดนั่นเองคือจิต  

ถา้จิตของเราไม่ไปคิดยุ่งเหยงิกบัภายนอก มาสงบอยู่ มา

สงบอยู่แลว้ เราก็จะเหน็ความสขุเกิดขึน้ จติสงบ ถา้จิตของเรา

ไม่สงบ เราก็เห็นแตค่วามทกุข ์เราจงึหยดุอยาก ฝึกฝนอบรม

จิตใจ การท่ีจะทาํใหจ้ิตใจสงบไดร้วดเรว็นัน้ก็คือตอ้งละทัง้อดีต

อนาคต อดีตก็ส่ิงท่ีลว่งแลว้ไปแลว้ อย่านาํมาคิด อนาคตส่ิงท่ียงั

มาไม่ถึง ก็ไมต่อ้งคิดเหมือนกนั เรามาคิดในปัจจบุนัธรรม 

เด๋ียวนีจ้ิตของเราอยู่ท่ีไหน อยู่กบัตนกบัตวัมัย้ อยูก่บัลมหายใจ

เขา้ออกมัย้ กบัขอ้ธรรมกรรมฐานมัย้ หรอืจิตของเราไปอยู่ท่ีอ่ืน 

วิ่งไปอยูท่ี่อ่ืน เราควรท่ีจะมีสติสมัปะชญัญะ รูว้า่จิตของตนอยู่ท่ี

ไหน ถา้มนัอยูข่า้งนอก มนัอยู่ท่ีอ่ืน ตอ้งเอามาไวก้บัตนกบัตวั 

กบัลมหายใจเขา้ออก น่ีการวิธีทาํสมาธิ  

ถา้จิตใจของเราน่ิงอยู่ สงบอยู่สกันิดหน่อย เราก็รูว้า่จิตของ

เราสงบนิดหนอ่ยได ้น่ีผูฝึ้กไดง้่าย ถา้บางบคุคลก็ฝึกยาก จิตก็

ยงัฟุง้ซา่นอยู ่ยงัไม่สงบ เราก็พยายามท่ีจะใชส้ติสมัปะชญัญะ
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ของตน ควบคมุดแูลจิตใจอยู่กบัขอ้ธรรมกรรมฐาน ถา้จติใจของ

เราสงบนานลงไป ๒๐ ๓๐ นาทีก็ดี ๔๐ นาที สงบน่ิงอยูใ่น

อารมณห์นึง่อารมณเ์ดียวได ้เราก็เห็นจิตใจของเราสงบนานลง

ไปถึงอปุจาระสมาธิได ้ถา้มีความสขุสบายเกิดขึน้ จิตท่ีสงบเป็น

อย่างนี ้เรามีสติสมัปะชญัญะประคองจิตของตนอยู่ในอารมณ์

นัน้  

เม่ือตัง้อยู่ในอารมณน์ัน้ จิตก็น่ิงนานลงไปจนถงึชั่วโมงอย่าง

นี ้สงบน่ิงอยู่ ด่ิงอยู่ เราก็จะเห็นเดน่ชดัขึน้มาทนัทีวา่จิตของเราน่ี

สงบนาน จิตสงบนานมนัก็สขุนาน เป็นอปัปนาสมาธิได ้ผูฝึ้กได้

ง่าย น่ีการฝึกฝนอบรมจิตใจ ถา้จิตใจของเราสงบแลว้เราก็เหน็

ความสขุชดัเจนวา่ความสงบนีคื้อความสขุ เปรยีบเทียบ

เหมือนกบันํา้อยู่ในโอง่ หรอืนํา้อยู่ในทะเลก็เหมือนกนั เราไปยืน

อยู่รมิทะเล ถา้นํา้มนัน่ิงเราก็สามารถมองเห็นปลา เหน็หอย เหน็

กุง้ เหน็กรวด เห็นทราย อยู่ในพืน้นํา้นัน้ไดช้ดัเจน ถา้หากนํา้ไม่

น่ิงถกูลมพดัอยู่ น ํา้นัน้เป็นฟอง เป็นคล่ืนอยู่ กระเพ่ือมอยู่ตลอด 

ไม่สงบ นํา้ไมส่งบ เราก็ไม่สามารถท่ีจะมองเหน็หอย เหน็ป ูเหน็
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ปลาอะไร และกอ้นกรวดทัง้หลายอยู่ในนํา้ เพราะมนัไมส่งบ นํา้

ไม่สงบ ลมพดัอยู่ จิตใจท่ีไมส่งบก็ฉนันัน้เหมือนกนั ถา้จติใจสงบ 

ก็เหมือนนํา้มนัสงบ มนัน่ิง ก็สามารถท่ีจะเห็นส่ิงตา่งๆอยู่ใตน้ ํา้

ไดช้ดัเจน  

ฉนัใดก็ดีถา้จติใจของพวกเรานัน้ ถา้หากวา่จิตไม่สงบ เราก็

มองไม่เหน็ความโลภ ความโกรธ อยู่ในใจของพวกเรา แลว้

ความทกุขเ์กิดขึน้ในใจก็ไม่รู ้มีแตค่วามวุน่วายเทา่นัน้เพราะจิต

ไม่สงบ ถา้จิตของพวกเราสงบเป็นสมาธิน่ิงอยู่ เราก็สามารถท่ี

จะเหน็วา่จิตของเราน่ีมีทกุขห์รอืมีสขุ หรอือยู่ในอารมณอ์ะไร เรา

ก็เขา้ใจไดก็้ฉนันัน้เหมือนกนั  

น่ีการฝึกฝนอบรมจิตใจอย่างสัน้ๆ เพ่ือใหพ้วกเราไดพ้ากนั

นาํพาไปปฏิบติัในปัจจบุนัธรรม ในชีวิตประจาํวนั นอ้มนาํธรรมะ

ไปประกอบกบักิจการงานและชีวิตประจาํวนั เพ่ือจะใหจ้ิตใจ

ของเรานัน้ รบัรสของธรรมะด่ืมดํ่าในธรรมะคาํสอนของ

พระพทุธเจา้เป็นคูก่นัไปกบักิจการงานตา่งๆ แลว้จะใหจ้ติใจของ

เราสงบ จิตใจของเราวา่งจากความยุ่งเหยงิ จิตใจก็จะมาสงบ
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ระงบัเป็นสมาธิ มีความสขุเกิดขึน้มาไดด้ว้ยการมีความ

พากเพียรพยายาม เพราะการนั่งทาํสมาธินี ้เราตอ้ง

ขยนัหมั่นเพียร ไหวพ้ระสวดมนตเ์สรจ็ก็นั่งทาํสมาธิ ไดส้ติสมัปะ

ชญัญะประคองจิตของตน ใหอ้ยู่กบัขอ้ธรรมกรรมฐาน ทัง้เชา้

และทัง้คํ่า ตอนวา่งมีเวลาไหนก็ตอ้งทาํ เพราะเราจะฝึกจิตของ

เรานัน้ใหส้งบ  

เม่ือจิตสงบแลว้เราจงึจะมาแกไ้ขเรื่องความโลภ ความโกรธ

ออกจากใจของเรา ใหเ้บาบางลงไป ใหไ้ดร้บัความรม่เยน็เป็นสขุ

เกิดขึน้ จงึไดพ้ากนัทาํสมาธิ ทาํไมเราจงึฝึกฝนอบรมจติใจของ

พวกเรา ก็เพราะจิตใจของพวกเรานัน้ถา้มนัทกุขแ์ลว้ มนัไม่ดีไม่

งามแลว้ มนัคิดไปในทางท่ีตํ่าท่ีสดุ บคุคลท่ีจิตใจไม่ดีน่ีเอง เคา้

ทาํบาปความชั่วอยู่ในปัจจบุนันี ้เพราะจติเคา้มีความทกุข ์จิต

เคา้มีบาปมีความชั่วอยู่ เคา้จงึพาทาํบาปความชั่ว ทาํใหวุ้น่วาย

อยู่ บา้นเมืองไม่สงบ ไม่มีศีลธรรมประจาํใจของเคา้ จิตใจของ

เคา้ไม่สงบแลว้ ก็ทาํใหเ้กิดความสบัสนวุน่วาย ความเดือดรอ้น

เกิดขึน้ทกุหยอ่มหญา้ และทกุแหง่หนตาํบลบา้นใดเมืองใด
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ประเทศใดท่ีไหน คนไรศี้ลธรรมนาํแตค่วามทกุขค์วามเดือดรอ้น

เกิดขึน้ในสถานท่ีนั่น ไปอยู่ท่ีใดก็ดี น่ีมนัเป็นอย่างนี ้เพราะจิตใจ

ของเขาไม่ดีนั่นเอง เคา้จงึทาํบาปความชั่ว ทาํใหมี้ความทกุข์

เดือดรอ้นเกิดขึน้อยู่ทกุบา้นทกุเมืองแหง่หนตาํบลใดท่ีไหน เกิด

ความวุน่วายอยู่ท่ีนั่น เพราะคนไม่มีศีลธรรม  

บดันีพ้วกเรามาพิจารณาดวูา่ ถา้หากเราเป็นผูมี้ศีลธรรมมนั

ก็ทาํใหมี้ความสงบ เพราะศีลมนัเป็นของปกติ เพราะเราละ

ความชั่วออกไป มนัมีแตค่วามดี และมีแตค่วามดีมนัก็มีแต่

ความสขุเกิดขึน้ มนัเป็นอย่างนีเ้ราก็ควรท่ีจะรูว้า่เม่ือฝึกจิตใจ

ของเรานัน้ มนัดีแลว้ มนัมีความสขุแลว้ มนัก็ทาํอะไรก็ทาํใหมี้

แตค่วามสขุ พดูอะไรก็มีแตเ่ป็นประโยชน ์คิดอะไรก็คิดใหมี้แต่

ความสขุทัง้ตนและบคุคลอ่ืน  

เหมือนพวกเราสวด สพัเพ สตัตา สตัวท์ัง้หลายอยา่งนีน้ะ่ 

เกิดขึน้มาเป็นเพ่ือนทกุข ์เกิดแก่เจ็บตายดว้ยกนัหมดทัง้สิน้ ถา้

หากเราจะอยูด่ว้ยกนั วา่เกิดเป็นเพ่ือนรว่มทกุขก์นั เราก็ไม่ควร

เบียดเบียนกนั ไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกนัอยู่ภายใน
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จิตใจของพวกเรา เราก็มีแตเ่มตตาอาร ีอยากใหค้นอ่ืนมี

ความสขุ ตนเองก็อยากมีความสขุเกิดขึน้เช่นนี ้มนัก็เรยีกวา่

บคุคลคิดดี จิตก็มีความสขุอยู่กบัความเมตตา ด่ืมดํ่านํา้ธรรมคาํ

สอนของพระพทุธองคท์รงตรสัไว ้เอาฝังไวใ้นใจของตน ใจนัน้รบั

รสอารมณคื์อความสขุ มีอาหารกินคือความสขุใจ ใจมีอาหาร

เรยีกวา่วหิารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจ ใจท่ีมีธรรมะนีเ้อง ใจท่ีมี

ความสขุ  

ใจท่ีมีความสขุมนัก็สั่งงานใหพ้ดูตัง้แตส่ิ่งท่ีเป็นประโยชนท่ี์

จะนาํความสขุมาให ้ใจท่ีมีความสขุเคา้ก็สั่งงานใหแ้ตรู่ป

รา่งกายทาํแตค่ณุงามความดี ฉะนัน้มนัสั่งงานพวกเราใหเ้รามา

ทอดผา้ป่าก็ดี ถวายเทียนพรรษา ผา้อาบนํา้ฝนก็ดี ปัจจยัไทย

ธรรมทัง้หลาย ก็มาจากจิตใจของพวกเรานั่นเองเป็นผูมี้ศรทัธา 

มีบญุ มีกศุลเกิดขึน้เสียก่อน เราจงึไดห้าวตัถทุัง้หลายเหลา่นีม้า

บรจิาคทาน ก็เพราะใจของเราดีนั่นเอง ใจของเรามีบญุมีกศุล

นั่นเอง น่ีเราเห็นชดั เคา้สั่งงาน ก็เลยมาพดูคยุกนั ชกัชวนกนัมา

ทาํบญุทาํกศุล กราบไหวค้รูบาอาจารยส์ถานท่ีโน่นท่ีน่ี และได้
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ถวายส่ิงของเพ่ือใหเ้ป็นประโยชนใ์นชีวิตของตน ไดเ้ป็นบญุเป็น

กศุลเกิดขึน้ ชีวติก็เลยมีคณุคา่สงู มีประโยชนม์ากเกิดขึน้อย่างนี ้

น่ีมนัเกิดขึน้มาจากจิตใจถา้เราฝึกจิตใจของเราเป็นบญุเป็นกศุล

มีความสขุ เม่ือจิตมีความสขุแลว้ พดูก็ดี ทาํก็ดี ไดฝ่้ายในเป็น

สจุรติธรรมเป็นกศุลกรรมเกิดขึน้ เราก็เหน็ชดั คนใจดีเคา้พดูเคา้

ก็พดูดี ทาํก็ทาํดี  

นีแ้หละเม่ือฝึกฝนอบรมใจดีแลว้ บคุคลก็จะมีคณุคา่สงู 

สรา้งสมแตบ่ญุบารมี สรา้งแตค่ณุงามความดี สรา้งแตค่วาม

บรสิทุธ์ิเป็นมนษุยว์า่เป็นผูมี้จิตสงูกวา่สตัวเ์ดรจัฉานทัง้หลาย จงึ

พากนัแสวงหาตัง้แตค่ณุงามความดีเอาไวเ้ป็นเครื่องประดบัตน 

ถา้บคุคลมีทาน มีศีล มีภาวนาเป็นเครื่องประดบัตนแลว้ บคุคล

นัน้ย่อมสวยสง่างามเพราะมีคณุธรรม มีจรยิธรรม ประจาํตวั

ของบคุคลนัน้อยู่ ทกุคนก็ยอ่มรูย้่อมอยากไดอ้ย่างนี ้ 

ถา้เราอยากไดอ้ย่างนีมี้เครือ่งประดบัท่ีดีท่ีสวยสดงดงาม

อย่างนี ้เราก็พากนัขวนขวาย สรา้งสมอบรม เอาไวต้ามมกัมาหา

ไดข้องตน เหมือนทกุทา่นทกุคนพากนัทาํน่ีเอง ควรพยายามท่ี
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จะอบรมฝึกฝนจิตใจของพวกเราน่ีแหละ เพราะตน้เหตมุนัอยู่ท่ี

จิตใจ เขาจะรกัษาศีล เคา้ก็อยู่ ใจเคา้อยากมีศีล เคา้จะบรจิาค

ทานก็เพราะใจเคา้อยากบรจิาค ทาํทานการกศุลเอาไว ้ออกมา

จากจิตใจหมด จงึไปฝึกท่ีตน้เขา้ รากเหงา้เคา้มลูของกศุล

ทัง้หลายอยู่ท่ีใจ  

เหตฉุะนัน้เม่ือหากพวกเรามาฝึกฝนอบรมจิตใจแลว้ จะยืน 

เดิน นั่ง นอนอยู่ท่ีไหน นั่งรถ นั่งเรอืไป ดจูิตใจของตนเองอยู่

เรื่อยๆ เรื่อยๆนั่นแหละ ถา้เกิดมนัคิดไม่ดีไม่งาม มนัคิดทกุข์

ขึน้มา ก็รบีหาวิธีละ วิธีปลอ่ย วธีิวาง ทิง้ออกไป ถา้มนัจะสั่งให้

พดูไม่ดีไม่งามก็พยายามหาวิธีเสียสละละทิง้คาํพดูท่ีไมดี่นัน้

ออกไป ถา้มนักาํลงัทาํไม่ดีไม่งามเกิดขึน้ ก็รบีหาวิธีเสียสละ ละ

ออกไป อย่าไปทาํส่ิงท่ีไม่ดีไม่งามนัน้ เน่ียเราเป็นผูมี้สติสมัปะ

ชญัญะตรวจตราดตูนเอง พฒันาตนเองแกไ้ขปรบัปรุงตนเอง

เพ่ือจะใหดี้ขึน้  

แตค่นเราทกุคนนีไ้ม่ใช่จะดีมาแตเ่กิด พอเรามาฝึกฝนอบรม 

มาแกไ้ข มาพฒันา มาปรบัปรุง สรา้งสมคณุงามความดีเกิดขึน้ 
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เพิ่มเติมเกิดขึน้ใหม่ในทีหลงั ความชั่วทัง้หลายท่ีเคยทาํมาก็ละ

ปลอ่ยวางทิง้ไป สรา้งแตค่ณุงามความดีเอามาแทนท่ีไว ้ใจมนัก็

เลยมีความสขุวา่มองเหน็ตัง้แตค่ณุงามความดีท่ีตนเองสรา้ง

เอาไว ้น่ี! พวกเราควรสรา้งอย่างนัน้ สรา้งแตค่วามดี  

วนันีเ้ราก็สรา้งความดีน่ีแหละ ใหถ้วายทานแลว้รบัศีลแลว้ 

ไดฟั้งเทศนฟั์งธรรมนั่งเจรญิเมตตาภาวนา มีแตค่ณุงามความดี

ทัง้นัน้ ควรปลืม้ปีติยินดีในชีวิตของพวกเรา แลว้พวกเราจะมา

จากกรุงเทพมหานครก็ดี หรอืตา่งจงัหวดัท่ีไหนไกลแสนไกล 

แสวงหาคณุงามความดีเป็นเครื่องประดบัตนเอาไว ้บคุคลมีคณุ

งามความดีเป็นเครื่องประดบัตนก็เรยีกวา่บคุคลมีท่ีพึง่ เหมือน

บคุคลท่ีมีสตางค ์ 

สว่นบคุคลไม่ไดส้รา้งสมอบรมบญุบารมีอะไร ไม่ไดท้าํบญุ

ทาํทานการกศุล รกัษาศีลเจรญิภาวนาอะไร ไม่ปรบัปรุงพฒันา

จิตใจของตน ทาํแตบ่าปความชั่ว พดูแตช่ั่ว คิดก็คิดแตใ่นทางท่ี

ชั่วท่ีตํ่า ชีวิตของบคุคลทัง้หลายเหลา่นัน้ ความชั่วทัง้หลายจะ

นาํไปสูค่วามทกุข ์ความหายนะ ความเส่ือมโทรม เสียภพชาติท่ี
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เกิดขึน้มาเปลา่ประโยชน ์ตายจากคณุงามความดี ส่ิงท่ีพอจะได้

เป็นคณุงามความดีก็ไม่ไดไ้ม่ถึง เพราะตนเองไปทาํชั่วเสียหาย 

ทาํลายชีวิตของตนเองใหเ้ปลา่ประโยชน ์ไม่ไดอ้ะไรเกิดขึน้ 

เหมือนกบัลิงหรอืไก่เคา้เหน็เพชร ลิงมนัเหน็เพชร มนัเลน่ไป

เฉยๆไม่รูจ้กัคณุคา่ของเพชรก็ทิง้ ขวา้งทิง้ไป ไก่ก็เหมือนกนั มนั

คาบเพชร กอ้นเพชรคาบเลน่ไปเลน่มา อยู่เฉยๆ ไม่รูค้ณุคา่ก็วาง

ทิง้ไปก็เปลา่ประโยชน ์ 

ฉนัใดก็ดี คนเกิดขึน้มาแลว้มีรูปรา่งกายแลว้ ไม่สรา้งสมอ

บรมคณุงามความดี ทาํแตบ่าปความชั่ว ชีวิตนัน้ก็ไรป้ระโยชน ์

เปลา่ประโยชน ์ไม่ไดค้ณุงามความดีอะไร ก็ฉนันัน้เหมือนกนั 

สว่นบคุคลสรา้งคณุงามความดีมีการทาํทาน การกศุล รกัษาศีล 

เจรญิภาวนา ฝึกฝนอบรมจติใจของตนอยู ่บคุคลเหลา่นีก็้

เหมือนไดรู้ปรา่งกายมาแลว้ แตส่รา้งคณุงามความดีทัง้นัน้ มี

การพดูก็พดูดี มีจิตใจก็คิดแตดี่ สรา้งสมอบรมแตบ่ญุบารมี

เอาไว ้รา่งกายของเราน่ีก็เหมือนกบักอ้นเพชร รูจ้กัคณุคา่ของ

เพชร ถา้เพชรนีม้นัมีราคาแพง ขายไดเ้งนิไดท้อง เอามาไวใ้ชไ้ว้
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จ่ายได ้รา่งกายของพวกเราก็เหมือนกนั เอามาสรา้งคณุงาม

ความดีใหม้นัมีคณุคา่สงูเกิดขึน้เหมือนพวกเรา ควรแลว้ท่ีพวก

เราควรปลืม้ปีติยินดีในชีวิตของตนดว้ยกนัทกุทา่นทกุคนท่ีนั่งฟัง

เทศนอ์ยูนี่ ้ 

ชีวิตของเรามีคณุคา่สงูเหมือนกบัเพชรมีราคาแพง สรา้ง

สมอบรมบารมีเอาไว ้ก็เหมือนบคุคลมีสตางค ์มีทรพัยส์มบติั มี

เต็มกระเป๋าอยู่แลว้ ก็มีความอบอุน่ใจวา่ตวัเองน่ีมีเงนิ ใชจ้่าย

สะดวกสบายก็มีความสขุ ถา้มองดเูห็นคณุงามความดีของตน 

สรา้งสมอบรมเอาไว ้จะเกิดชาติใดภพใดเราก็ไม่ตอ้งหวั่นไหว 

วา่เราจะทกุขย์ากลาํบาก น่ีเราไม่ตอ้งหวั่นไหว เพราะเรามีบญุ

กศุลเป็นเครื่องประดบัจิตใจของตนเอาไวแ้ลว้  

พระพทุธองคจ์งึทรงสั่งสอนเอาไวว้า่ เครื่องประดบัของ

พระราชามหากษัตราธิราชก็ดี จะเป็นเครื่องประดบัประดา

หลายส่ิงหลายอย่าง แกว้แหวนเพชรนิลจนิดา เครื่องทรงตา่งๆ 

วา่สวย วา่สดวา่งดงามเต็มตนเต็มตวัก็ตาม แตย่งัไม่สวยงาม

เท่าบคุคลท่ีมีศีล สมาธิ ปัญญา บรจิาคทานการกศุลเอาไว ้
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เครื่องประดบันีส้วยสดงดงามมาก ถา้หากบคุคลใดสรา้งเอาไว้

แลว้ พวกเราทา่นสาธุชนทัง้หลายควรท่ีจะรูอ้ย่างนี ้คนมีทาน มี

ศีล มีภาวนาเป็นเครื่องประดบั มีปัญญารูดี้รูช้ั่วเป็น

เครื่องประดบั รอบรูใ้นกองสงัขารทัง้หลาย เป็นเครื่องประดบัตน

แลว้ ก็ทาํใหบ้คุคลนัน้อยูโ่ดยมีความผาสขุ ไปยืน เดิน นั่ง นอน

อยู่ท่ีไหน ก็จะทาํใหต้นเองน่ีมีความสขุ เพราะตนเองมี

เครื่องประดบัดีอยู่แลว้ มีอาหารกินอยู่แลว้ เรยีกวา่เหมือนเรามี

วตัถพุรอ้มอยูแ่ลว้ มีเงินพรอ้มอยู่แลว้ท่ีจะไปท่ีโนน่ท่ีน่ีใชจ้่ายได้

อย่างสะดวกสบาย น่ีเรยีกวา่คนมีบญุเป็นท่ีพึง่ของตน  

พวกเราทา่นสาธุชนทัง้หลาย การบรรยายธรรมตัง้แตเ่รื่อง

การบรจิาคทานและเป็นบญุชนิดหนึ่ง รกัษาศีลเป็นบญุชนิดหนึ่ง 

กาํจดักิเลสตามขัน้ตอน พากนัฟัง เจรญิเมตตาภาวนาฝึกฝน

อบรมจิตใจของตน ยืน เดิน นั่ง นอน อยูท่ี่ไหนใชส้ติปัญญา

ตรวจตราดจูิตใจของตนเองอยู่ ถา้มนัเศรา้หมองก็ละทิง้ไป เอา

คณุงามความดีมาไวใ้นใจของตนเป็นท่ีพึ่ง ใหใ้จมีความสขุด่ืม
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ดํ่าอยู่ในรสพระธรรมคาํสอนของพระพทุธองคท์รงตรสัไว ้เราก็

ไดท่ี้พึ่ง เรยีกวา่มีความสขุ  

เหตฉุะนัน้การบรรยายธรรมมาแตต่น้จนอวสานนี ้ดงัภาษิต

ท่ีอาตมาไดลิ้ขิตในเบือ้งตน้นัน้วา่ ปุญญานิ ปรโลกัสมงิ 

ปตฏิฐา โหนต ิปาณินังต ิบญุย่อมเป็นท่ีพึ่งอาศยัของสตัวใ์น

โลกหนา้ไดฉ้ะนัน้แล เหตฉุะนัน้ก็ขออาํนวยพรใหส้าธุชน

ทัง้หลาย เม่ือไดย้ินไดฟั้งแลว้ ควรกาํหนดจดจาํขอ้ธรรมดงัได้

บรรยายมานี ้นอ้มนาํไปประพฤติปฏิบติั ฝึกหดักายวาจาใจของ

ตน ผลออกมาก็จะไดร้บัความสขุความเจรญิเกิดขึน้ ก็ขอใหท้กุ

ท่านเจรญิดว้ยอาย ุวรรณะ สขุะ พละ ปรารถนาในส่ิงใดไวใ้นใจ

ก็ใหไ้ดส้าํเรจ็ในความมุ่งมาดปรารถนาดว้ยกนัทกุท่านทกุคน

เทอญ ก็ขอยติุการบรรยายธรรมไวเ้พียงแคนี่ ้เอวงัก็มีดว้ยประ

การะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/YpJvdgjlF48 
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