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เทศนว์ันพระแรก ช่วงเขา้พรรษา 

หลวงพอ่ประสิทธ์ิ ปญุญมากโร 

เทศนว์นัท่ี ๒๑ ก.ค.๒๕๔๖ 

วนัพระเป็นวนัพระวนัแรกซึง่เราเขา้อยู่จาํพรรษา เราก็นบัมา 

๓ วนัท่ีลว่งไปไดอ้าทิตยห์นึ่ง ถา้วา่ตามภาษาของเจา้อาวาส

หรอืภาษาสากล แตภ่าษาทางพระพทุธศาสนาเรยีกวา่วนัพระ ๘ 

คํ่า การอยู่จาํพรรษาท่ีเราเคยปฏิบติักนัมา อย่างพระท่ีเคยจาํ

พรรษาท่ีน่ี เราเคยจาํมาพรรษาก่อนก็มีหลายองค ์คอยสลบั

สบัเปล่ียนกนัจาํพรรษาในท่ีตา่งๆดว้ย ก็จะไดน้าํตวัอยา่งจาก

ท่ีน่ีท่ีเราถือวา่เป็นท่ีอยู่ศกึษาดตูวัอย่างในทางปฏิบติั ก็สว่นท่ีเรา

ออกพรรษา หรอืนอกพรรษาน่ีเราเท่ียวไปตามสถานท่ีตา่งๆเรา

มกัจะไดต้วัอยา่งนาํไปปฏิบติัฝึกจิตฝึกขอ้วตัรไปในตวั  

อย่างท่ีเขา้พรรษาทกุปีก็เขา้ตรงตามเวลาตามฤด ูแลว้ก็มี

กาํหนดอยู่สามเดือนเทา่กนั สามเดือนนีเ้ม่ือสมยัก่อนทา่นผูเ้ป็น

บรูพาจารยเ์ป็นครูสายพระกรรมฐานเราอย่างสมยัหลวงปู่ มั่น 

หลวงปู่ อบุาลี ท่านมาโปรดมาเผยแพรศ่าสนาทางภาคเหนือ 
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จงัหวดัเชียงใหม่เป็นครัง้แรก ใหเ้กิดมีวดัธรรมยติุฝ่ายปฏิบติั

ขึน้มาก็เป็นวดัมาจนถึงทกุวนันี ้อย่างวดัเจดียห์ลวง มีอายุ

เก่าแกม่านาน ก็เป็นวดัสายพระกรรมฐานนั่นแหละ มนัมาสรา้ง

มาอยู่จาํพรรษา มาอบรมจติ ภาวนา แลว้ก็มาฝึกสอนพวก

ศรทัธาชาวเชียงใหม่ชาวภาคเหนือ แลว้ก็โปรดสอนพทุธบรษัิท

ทัง้ ๔ใหเ้กิดมีขึน้ ส่ิงธรรมท่ีท่านสอนก็คือสอนไปตามหลกั

พระพทุธศาสนา สอนไปตามพระรตันตรยั เช่นยกเอาพระ

พทุธคณุ พระธรรมคณุ พระสงัฆคณุ คือพระคณุทัง้๓น่ี เป็น

พระคณุหลกัในพระพทุธศาสนา แลว้ก็เทียบกบัเวลากบัเดือนท่ี

จาํพรรษาอยู่ก็มี ๓ เดือนเทา่กนั  

เหตนุัน้พอคณุท่ีเริม่ตน้อยา่งท่ีเราเริม่ตน้เขา้น่ี เรยีกวา่

เขา้พรรษา เดือนตน้เดือนแรกอย่างนีก็้เป็นการท่ีเราจะตอ้งเจรญิ

พระพทุธคณุ หรอืปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัพระพทุธคณุ คือคณุ

ของพระพทุธเจา้ คณุของพระพทุธเจา้ท่ีเราสวดนั่นน่ะ แตท่่าน

มาอธิบายมาขยายขอ้ความใหเ้ป็นภาษาของพวกเรา ภาษาไทย

อย่างนี ้ภาษาท่ีเราเรยีนรูใ้หเ้ขา้ใจอย่างท่ีวา่ ท่านใหเ้จรญิ
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ภาวนาใหค้าํบรกิรรมวา่พทุโธอย่างนี ้ก็เป็นช่ือพระพทุธคณุ เป็น

คณุของพระพทุธเจา้นั่นนะ่ เป็นอารมณ ์เป็นคาํแรกเพ่ือใหเ้รา

เริม่ตน้เขา้ตน้คณุ ตน้ศาสนา รูจ้กัท่ีมาของพระพทุธศาสนา 

เหมือนเราเขา้พรรษา เริม่ตน้แรกๆน่ี ก็จะตอ้งเริม่เจรญิพระ

พทุธคณุ  

พทุธคณุคือคณุความรูท่ี้เกิดจากจิตของพระพทุธเจา้ท่ีท่าน

ไดป้ฏิบติั ท่านไดข้ดัเกลากิเลส ฟอกกิเลสออกจากจิต จิตได้

บรรลไุดพ้ทุธคณุบงัเกิดขึน้มาในดวงจิตของพระองค ์แตห่ากวา่

พระองคไ์ดท้าํพระพทุธศาสนาใหเ้กิดขึน้ทางใจของพระองคท่ี์จะ

เกิดขึน้ได ้พระองคก็์ปฏิบติัหละทีนี ้มาปฏิบติั มาขดัเกลา มา

สาํรอกซกัฟอกกิเลสออกจากใจ ใชพ้ระพทุธคณุเป็นหลกั คือ

เป็นคาํบรกิรรมและเป็นอารมณเ์ป็นท่ีกาํหนดจิต กาํหนดความรู้

ไวภ้ายใน แตข่องจิตของสตัวท์ั่วๆไปของคนทั่วๆไปน่ีมนัไม่ไดมี้

พระพทุธคณุ ไปเกิดไปมีมนัมีพวกอารมณท่ี์มาจากบาปจาก

กิเลสตา่งๆอยา่งเน่ีย ท่ีห่อหุม้ปกคลมุจิตใจมนั ฉะนัน้ทา่นจงึเอา

พระพทุธคณุเขา้ไป เกิดไปมีในใจหละทีนี ้ก็ไปขบัไปไลพ่วก
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อารมณ ์พวกความรูซ้ึง่ไม่ใช่เป็นคณุ เป็นฝ่ายบาปฝ่ายโทษให้

ออกไป 

เหตนุัน้พระพทุธคณุท่ีเกิดมาจากใจของพระพทุธเจา้มีมาก 

คือมีมากท่ีเรยีกวา่ไม่มีประมาณในการท่ีจะวดัจะนบั เรยีกวา่มนั

มีมาก ไม่มีประมาณหละทีนี ้เพราะแผ่กระจายกวา้งไปทั่วโลก 

อย่างท่ีเราวา่ บทสดุทา้ยนั่นหละ คือพระองคเ์ป็นผูรู้แ้จง้โลก 

โลกวิท ูคือท่านรูแ้จง้โลกคือ ความรูใ้นโลกตา่งๆน่ีมาบอกมาทลู

จิตของพระองคใ์หรู้ท้ั่วรูถ้งึ เรยีกวา่โลกวทิ ูเป็นผูรู้แ้จง้โลก โลกก็

คือรูป คือกิเลส คือรา่งกายของคนเราอยา่งน่ี ไม่ใช่ดินฟ้าอากาศ

หรอืพืน้แผ่นดินท่ีกวา้งใหญ่ โลกคือรา่งกายของผูช้ายผูห้ญิงตวั

ของเราของเขา เป็นโลก แตพ่ระพทุธเจา้ทา่นรู ้ท่านรูแ้จง้ ไม่ใช่รู ้

มืดดาํ รูล้บูคลาํ แตส่ตัวโ์ลกมนษุยส์ตัวท์ั่วไป เคา้ไม่ไดรู้แ้จง้ เคา้

รูมื้ดดาํลบูคลาํอย่างนี ้คือความท่ีเคา้มีจิต รกัจิต ผกูพนัจิต 

กาํหนดัยนิดีอะไรตา่งๆอย่างนี ้ก็เลยตอ้งมีความคิดผกูพนัหละที

นี ้แตพ่ระพทุธเจา้ทา่นไมมี่ ท่านรูแ้จง้ ท่านแยกส่ิงท่ีผกูพนั

ห่อหุม้ออกจากใจ พระคณุท่ีพระพทุธเจา้ไดป้ฏิบติัไดท้าํใหต้รสัรู ้
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นัน้รวมย่อก็จะมี ๓ อย่าง อย่างท่ีวา่พระปัญญาคุณนัน้หนึง่ 

แลว้ก็พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธคุิณอย่างนี ้น่ีท่านย่อ

เขา้มาก็อาศยัเกิดจากจิตของพระพทุธเจา้นั่นแหละไดต้รสัรูไ้ด้

ความสวา่งในทางจิตของพระองค ์ไดแ้ผ่กระจายออกไปในรูปใน

โลกไดเ้ห็นทั่วถึง  

เม่ือพระพทุธเจา้เหน็ทั่วถงึ พระเมตตา พระมหากรุณาธิคณุ

ก็เกิดขึน้ในจิตของพระองค ์เกิดความสงสารสงัเวชสลดจติใน

ชีวิตของสตัวโ์ลกของคนเราอย่างนีท่ี้มนัมวัเมา มนัมืดมดิปิดบงั 

ท่านก็สงสารฉะนัน้จงึเกิดพระมหากรุณาธิคณุขึน้ คือคณุ

พระพทุธเจา้ไดเ้กิดขึน้ในจิตในบารมีท่ีพระพทุธองคไ์ดบ้าํเพ็ญ

มามาก ไดร้วมความสวา่งความดีทัง้หมดท่ีพระพทุธเจา้ไดส้รา้ง

ไดบ้าํเพ็ญมา ท่านก็มองเหน็ไปกวา้งไกลทีนี ้เห็นไปทั่วถงึ ไม่มี

ประมาณมนษุยส์ตัวห์ญิงชาย สตัวท์กุประเภทอะไรอย่างนี ้

เรยีกวา่ถา้พดูถึงปัญญาคณุของพระพทุธเจา้ก็ไม่จบไม่สิน้

เพราะมีมาก ท่านจงึบอกรวมวา่ไม่มีประมาณ อยา่งท่ีเราสวดใน

ขนัธปรติรท่ีวา่โดยฤทธ์ิ โดยอาํนาจอะไรท่ีวา่ อัปมาโณพุทโธ 
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คือคณุของพระพทุธเจา้ไมมี่ประมาณ ท่ีประมาณท่ีเอามาเป็น

ตวัอย่างฝึกสอนพทุธบรษัิทน่ีท่านก็เลือกคดัมาเทา่นัน้แหละ 

ท่ีวา่พระมหากรุณาธิคณุอยา่งนี ้แลว้ก็พระบรสิทุธิคณุ แลว้พระ

ปัญญาคณุอย่างนี ้ 

ท่ีวา่สอนพทุธบรษัิท สอนเพราะวา่ทา่นเหน็ดว้ยญาณดว้ย

ปัญญาดว้ยวชิชาความรู ้เหน็ถกูแลว้พระองคก็์สงสารทีนี ้สงสาร

ท่ีสตัวต์อ้งทกุขท์รมานตอ้งเวียนวา่ยตายเกิด ไม่รูจ้กัทางแก ้รูแ้ต่

ส่ิงท่ีจะผกูพนัหรอืวา่ยวน คือสตัวท์ั่วไปรูแ้ตส่ิ่งท่ีทาํผกูมดัวา่ยวน

ไม่รูจ้กัท่ีจะวา่ยไป คือไม่เป็นถา้พดูงา่ยๆ คือมาปฏิบติัแลว้ก็ไม่

เป็น เหมือนเราเอามาฝึกสตัวฝึ์กควายไถนาอะไร มนัก็ไมเ่ป็น ผู้

ท่ีทา่นมองเห็นท่านก็สงสาร เพราะวา่ส่ิงท่ีเห็นอยู่ส่ิงท่ีมีอยู่ก็มีทกุ

อย่างใหเ้ราดเูราเหน็แตก็่ทาํไม่เป็น เม่ือทา่นเป็น ทา่นเหน็ ท่านก็

เห็นแตค่วามสงสารวา่ทาํไมทาํไม่เป็น เพราะวา่ส่ิงทัง้หมดน่ีท่ี

เป็นพระพทุธศาสนาหรอืวา่ พระพทุธคณุท่ีพระพทุธเจา้ไดท้าํให้

เกิดใหมี้ใหส้มบรูณ ์พระพทุธเจา้ก็เอาส่ิงในรูปในรา่งกายของ

พระองคม์าสรา้งขึน้อย่างนี ้ไม่ไดเ้อาจากอ่ืนนอกตวั คือสรา้ง
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จากรูปจากรา่งกายของพระองคท์ัง้หมดใหเ้กิดเป็นคณุขึน้ในจิต 

แตเ่ม่ือเกิดเป็นคณุเป็นความรูที้นีไ้ม่ใช่วา่ความไม่รู ้เป็นความรู้

จงึวา่พระพทุธคณุ คือพุทธะ ก็รูอ้ยู่แลว้ พทุธะแปลวา่ผูรู้ ้เป็นจิต

รู ้พทุธะ รูค้ณุ รูส่ิ้งท่ีเป็นคณุเป็นประโยชนแ์ก่ตนแก่สตัวอ่ื์นดว้ย 

รูข้องพระองคก์่อน สอนพระองคไ์ดเ้ท่ากบัมาสอนสตัวอ่ื์นใหรู้ ้

ตาม เรยีกวา่พระพทุธคณุทีนี ้ 

น่ีแหละท่านเอามาสอน ท่านแตง่เป็นหนงัสือเป็นเลม่อยา่งนี ้

แตง่เป็นตาํราออกมา เราจะไดเ้ห็นสมยัก่อน พอหลงัๆก็ไม่คอ่ยมี

ใหเ้ราไดเ้หน็ไดอ้า่น ซึง่ลว่งกาลผ่านสมยัมานาน มนัจะมีแต่

หนงัสือรุน่ใหม่หนงัสือท่ีคนรุน่หลงัแตง่ใชป้ฏิภาณโวหาร

การศกึษารุน่หลงัๆมา แตก่อ่นนัน้ทา่นมี มีท่ีวา่หนงัสือพระ

พทุธคณุท่ีคณุทัง้ ๓ นั่นแหละ พระธรรมคณุ พระสงัฆคณุอย่าง

นี ้แตท่า่นจะเอามาสอนในพรรษา เพราะมนัตรงกบัเวลา ตรงกบั

ผูอ้ยู่ปฏิบติัดว้ย ผูท่ี้ปฏิบติัอยู่ทั่วไปก็จะจาํพรรษาอยู่ตามท่ีตา่งๆ 

ถา้ในเขตท่ีทา่นเอาตวัอยา่งไปฝึกไปสอนไดก็้จะไดป้ฏิบติั

เหมือนกนั เน่ียอย่างท่ีวา่ตน้พรรษาทา่นก็จะสอนอธิบายเรื่อง
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พระพทุธคณุ แตท่่านก็อธิบายในหลกับาลี หลกัท่ีแตง่มาเป็นคาํ

สรรเสรญิ คาํสวดอย่างท่ีเราทาํวตัรนั่นแหละ อย่างในวรรคท่ีเป็น

พทุธคณุท่ีเราสวด อิติปิโสภควา อะไรเน่ีย เราวา่เป็นบทพระ

พทุธคณุบทตน้ ใหท้า่นอธิบายเป็นคาํเป็นความหมายขยาย

ขอ้ความใหเ้ขา้ใจอย่างนีน้ะ คือใหเ้ขา้ใจท่ีคนท่ียงัไม่รูไ้ม่เขา้ใจ

ไดเ้ขา้ใจเป็นความรูท่ี้จะนาํไปปฏิบติัเพ่ือจะไปขดัจิตใจของ

ตวัเองอยา่งนีแ้ลว้ก็เป็นแบบเป็นตวัอยา่งแลว้ก็เป็นส่ิงท่ีใหเ้ราได้

เอามาเทียบเทา่ในความรูก้ารปฏิบติัของเราดว้ย เราจะไดเ้ป็น

การบาํรุงความรูค้วามเพียร ความท่ีจะทาํพทุธคณุใหเ้กิดขึน้ใน

ตวัเรา คือจะเป็นการสง่เสรมิการปฏิบติัของเราใหมี้ศรทัธา ใหมี้

ศรทัธาคือความเช่ือในธรรมท่ีพระพทุธเจา้ท่านสอนไว ้แลว้ก็ยงั

มีความเล่ือมใสดว้ย ไม่ใช่แตเ่ช่ืออย่างเดียว เพราะความ

เล่ือมใสเพราะจิตใจขดัเกลาไปเห็นความรูท่ี้เกิดมาจากการ

ปฏิบติัอย่างนี ้เป็นความดีท่ีเกิดขึน้มาในความสงบท่ีเราทาํให้

เกิดใหมี้อยา่งนี ้มนัก็เหน็ขึน้ เม่ือความเหน็ความเช่ือมนัก็มีขึน้ 

แตถ่า้เราไม่มีความรูค้วามเห็น ความเช่ือมนัก็ไม่เกิดขึน้ เหมือน
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เราทาํอะไรไม่เกิดไม่เป็นมนัไม่เหน็อะไรงอกงามอย่างนี ้มนัก็

หมดกาํลงั มนัก็เส่ือมถอย  

พุทธคุณก็เหมือนกนั ไม่เกิด ไม่เกิดในจิตผูท่ี้ไม่เคารพ

หรอืไม่ปฏิบติัตามอย่างนี ้อย่างท่ีวา่เรานกึพทุโธอยา่งนี ้

เพราะวา่ถา้ใจเราไม่เคารพ ไม่รกัพทุธคณุจรงิมนัก็ไม่เกิดหละที

นี ้คือวา่เรานกึไปมนัก็จะเผลอไป นกึเอากิเลสเขา้มา เราก็จะลืม

ไปเป็นช่วงเป็นระยะอย่างนีเ้พราะกิเลสมนัก็ตามกนัไปเรยีกวา่

มนัเป็นเครื่องท่ีจะคอยแข่งคอยแย่งกบัคณุกบัพระพทุธคณุ

อย่างนี ้อย่างนัน้กิเลสมนัมีอาํนาจ มนัเคยครองจิตครองพืน้ฐาน

มานาน มนัไมย่อมใหค้ณุพระพทุธเจา้เขา้ไปเกิดไปอยูห่ละทีนี ้

มนัก็เลยเป็นมารเป็นขา้ศกึอย่างน่ี มนัแข่งกนั คือเราจะทาํแต่

มนัก็สูกิ้เลสไมไ่หว กิเลสมนัเป็นเจา้ของอยูก่่อน เหตนุัน้เรา

จะตอ้งมาศกึษามาใชค้วามเพียรมาปฏิบติัน่ะทีนี ้เพ่ือใหเ้กิด

พระพทุธคณุขึน้  

พระพทุธคณุเกิดขึน้เราถงึจะมองเห็น มองเหน็โทษเห็นบาป

เห็นความมืดความดาํตา่งๆนะทีนี ้มนัถึงจะไดเ้ห็น จงึจะไดเ้ห็น 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 10 
 

เหมือนกบัวา่แสงสวา่งกบัความมืดมนัเป็นคูก่นั พระพทุธคณุก็

เหมือนแสงสวา่ง เหมือนประทีปเม่ือลกุอยู่ในท่ีไหนน่ีมนัก็ขบั

ความมืดออกไป แตถ่า้พทุธคณุดบัไป ความมืดก็เขา้มา มนัก็ปิด

มิดมองไม่เหน็อย่างนี ้เหตนุัน้พระพทุธเจา้ท่านมีพระมหา

กรุณาธิคณุแกส่ตัวโ์ลก คือสงสารทา่นก็สรา้งบารมีช่วยจติของ

พระองคม์าก่อนได ้ทา่นก็สงสารสตัวโ์ลกท่ียงัไม่รูไ้ม่เป็นไม่เหน็ท่ี

จะหลีกออกไปจากความมืดนั่นแหละ ท่านก็สอนหละทีนี ้

เรยีกวา่มีพระมหากรุณาธิคณุ แลว้ก็มีพระบรสิทุธิคณุแก่สตัว์

โลกคือท่านมีความบรสิทุธ์ิคือท่านปฏิบติัขดัเกลาชาํระกิเลสท่ี

มนัห่อหุม้มานานออก ฟอกส่ิงท่ีห่อหุม้จิตออก เกิดความผ่องใส

ขึน้ เรยีกวา่เกิดมาจากพระพทุธคณุท่ีมาจากความเมตตาความ

กรุณาหละทีนี ้เกิดความบรสิทุธ์ิขึน้มา ใจบรสิทุธ์ิ เพราะทา่นก็

ปฏิบติัขดัเกลาชาํระจิต ไม่ใช่วา่จะมาทาํความดีดว้ยส่ิงภายนอก

หละทีนี ้คือทาํจากการปฏิบติั ไม่ไดเ้ก่ียวกบัวตัถท่ีุนีส้ว่นนงึ คือ

เก่ียวกบัปฏิบติัคือทาํจิตของเรา คือตอ้งมาปฏิบติักายของเราให้

มนัเกิดพระพทุธคณุขึน้  
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คือเราไม่รู ้เราไม่เขา้ใจ เราไม่เล่ือมใส เราไม่ศรทัธา ก็เพราะ

มนัมีพวกกิเลสตณัหา พวกมารมนัแฝงฝังอยู่ใน ฉะนัน้เวลาเรา

ทาํอะไรมนัจะมีอาการ มีอารมณท่ี์จะกระซิบ มนัจะพดูขึน้มา

ทางใจหละทีนี ้ส่ิงท่ีเราแกไ้มไ่ดห้ละทีนีก็้เหน็อยู่ ทัง้ท่ีเรารู ้ๆ เห็นๆ

เราก็ไม่ยอมแก ้เราก็ปลอ่ยใหม้นัเป็นไป แตถ่า้เรามารูม้าปฏิบติั 

มาเจรญิพระพทุธคณุใหเ้กิดมีขึน้ พทุธคณุมีอาํนาจทีนี ้มีพลงัท่ี

จะกาํจดัพวกกิเลสหละทีนี ้ถา้ไม่มีพระพทุธคณุน่ี เราจะไปแก้

ดว้ยทางอ่ืนวธีิอ่ืนก็ไม่ไดที้นี ้คืออาศยัพระพทุธคณุอยา่งเดียว 

จะเกิดขึน้ จะเกิดความบรสิทุธ์ิขึน้ในจิตของเรา เกิดความสงบ

ขึน้ในจิตเทา่นัน้ จะเกิดปัญญาคณุ ปัญญาคณุคือความรอบรู ้

ความรูร้อบในตวั รูร้อบในสงัขารน่ีจะเกิดขึน้  

คือส่ิงทัง้หมดเน่ียเป็นพระพทุธคณุน่ะทีนี ้คือคณุท่ีเกิดมา

จากพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ปฏิบติัทาํใหเ้กิดใหมี้ขึน้ แต่

พระพทุธเจา้ก็ปฏิบติับาํเพ็ญบารมีมาทกุอย่างท่ีมีในพระบารมี

นะน่ี คือสรา้งใหเ้กิดเป็นพระพทุธคณุขึน้ นบัตัง้แตท่าน ศีล 

ภาวนา เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ สัจจะ ขันต ิอธษิฐาน 
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เมตตา อุเบกขา อยา่งนี ้ก็เป็นการเจรญิพทุธคณุทัง้หมด ทาํ

พระพทุธคณุใหส้มบรูณ ์ใหเ้กิดขึน้ ไม่ใช่วา่หามาจากท่ีอ่ืนหละที

นี ้หามาจากรูป จากรา่งกาย จากส่ิงท่ีคนเรามี เรยีกวา่เป็นส่ิงท่ี

เรามีไวส้าํหรบัท่ีจะเอามาปฏิบติัเขา้มาทาํใหเ้กิดมี จงึวา่บารมี

ทาํใหเ้กิดมีขึน้ มนัมีอยู่ก่อนแลว้แตเ่รามาทาํใหดี้ขึน้อยา่งนี ้ก็มนั

ใสอยู่ก่อนแตเ่รามาขดัใหม้นัใสขึน้ มนัก็เป็นแตเ่พียงเพิ่มแค่

นัน้น่ะ ไม่ใช่วา่มนัไม่มี  

ฉะนัน้คนท่ีไมไ่ดศ้กึษา ไม่เขา้ใจ เราก็จะมีแตพ่วกกิเลส 

พวกส่ิงท่ีมนัหลอกมนัหลอน มนัก่อกวนหละทีนี ้มนัไม่มี 

พทุธคณุไม่เกิด ไม่มีหละทีนี ้มนัจะเกิดเป็นแตค่วามทกุขโ์ทษ

บาป มนัจะทาํอะไร มารทางจิตมนัจะถกจะเถียงเอา มนัจะมี

ความประมาท มนัจะขาดสติ นกึพทุโธมนัก็หายไป นั่นหละเป็น

ความประมาท ถา้เรานกึพทุโธไม่ติด ก็ถือวา่มีความประมาทตดั

ตอนไป มีความลืมนั่นแหละ ความลืมทา่นถือวา่เป็นความ

ประมาท เหตนุัน้คนลืม คนขาดสติ ท่านก็บอกวา่เหมือนคนตาย 

เป็นคนตายอย่างนีน้ะ คนตายไม่รูอ้ะไร เพราะวา่จิตมนัไมมี่อยู่
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ในรา่งกายอยา่งนี ้อยา่งนัน้ขาดสติก็เป็นคนตายและเป็นคน

ประมาท เป็นคนขาด ไม่สมบรูณ ์พทุธคณุก็ไม่เกิดหละทีนี ้มีแต่

มารแตบ่าปแตกิ่เลส ใจก็ไมส่งบไม่ใสไม่รม่เย็น เพราะวา่มนัมี

กิเลส มีพวกส่ิงไม่ดีเป็นพิษเป็นของรอ้นเป็นของสกปรกมวัหมอง 

น่ี! เหตนุัน้การเจรญิพทุธคณุก็เป็นการขบัพวกส่ิงไม่ดี ส่ิงท่ีมี

ความประมาทอีกท่ีมวัหมองตา่งๆอยา่งนี ้เราก็ตอ้งมาปฏิบติัมา

เจรญิอย่างนี ้ 

อย่างท่ีเจรญิภาวนาพทุโธอยา่งนี ้ก็เจรญิพทุธคณุใหเ้กิดขึน้

ในชัน้ตน้ก่อน เม่ือพระพทุธคณุเกิดขึน้แลว้ พระธรรมคณุ 

พระสงัฆคณุก็เป็นผลตามลาํดบั เพราะวา่พระพทุธคณุนัน้เป็น

ตน้ เป็นผูอ้บุติัตรสัรูข้ึน้มาในโลกอย่างพระพทุธเจา้ สว่นพระ

ธรรมคณุ ท่านก็สอนใหเ้ป็นธรรมะเป็นขอ้ปฏิบติักระจายแผ่

ออกไปในโลกนั่น ก็ไปจากพระพทุธเจา้ท่ีเดียวหละทีนี ้เหมือน

อย่างเราจาํพรรษาอย่างน่ี เราขึน้ตน้ดว้ยพทุธคณุหรอืเดือนแรก 

เดือนตอ่ไป เดือนท่ีสองท่ีสามก็ตอ่ไปจากเดือนแรกหละทีนี ้ตอ้ง

ขึน้จากตน้เสียก่อน พระพทุธคณุ พระธรรมคณุก็จะลาํดบัไป จะ
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ขยายไปทีนี ้แลว้ทา่นจะมาแตง่มาสอนใหต้รงใหถ้กูกบัเวลากบั

ผูท่ี้อยู่จาํพรรษา ผูท่ี้ปฏิบติัเพ่ือจะไดเ้ป็นเครื่องประดบั

สติปัญญาความรู ้คือเจรญิพระพทุธคณุใหเ้กิดขึน้ตามวนัเวลา

หรอืสถานท่ี เราอยู่หรอืเราจาํพรรษาอย่างนี ้ใหเ้กิดขึน้ เม่ือ

เกิดขึน้แลว้ เราทาํถกู เราทาํถกูคณุพระพทุธเจา้ เราทาํถกูท่ี ทาํ

ถกูฤดกูาล ทกุอย่างเน่ียมนัไม่ผิดท่ีน่ี มนัตรงตามท่ีมาของ

พระพทุธศาสนา มนัเป็นไปตามหลกัคณุของพระพทุธเจา้ ท่าน

เป็นไป ท่ีวา่พทุธคณุไดเ้กิดไดมี้ ไดเ้จรญิเติบโตเต็มท่ีแลว้น่ี มนัก็

จะตอ่ไป พระธรรมคณุก็เกิดขึน้ท่ีน่ี  

คือความรูต้า่งๆน่ีมนัไม่เป็นโลกเป็นกิเลส มนัเป็นธรรม เป็น

ส่ิงท่ีมีคณุ เป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้รามีสติ มีความเคารพ ไมห่ลงลืม

ความดี ไมห่ลงลืมพทุโธ คือพทุโธน่ีวา่โดยคณุ วา่โดยการปฏิบติั 

วา่การฝึกการบรกิรรมอย่างนี ้ถา้วา่โดยผล โดยเหตโุดยผลก็จะ

ไดแ้ก่ความรูท่ี้เกิดมาในทางจิตเรา อย่างท่ีเราฝึกเราบรกิรรมเรา

ปฏิบติัควบคมุจิตใจอย่างนี ้เรานกึพทุโธ เรากาํหนดลมหายใจ

อย่างนี ้อนันัน้เป็นเหตท่ีุจะทาํคณุ แตเ่ม่ือจติมนัไดเ้ขา้ถึงเกิด
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พทุธคณุขึน้มาแลว้ทีนี ้มนัเป็นผล รูที้นี ้ถงึเราไม่นกึไม่บรกิรรม 

เราไม่ไปควบคมุมนัก็เป็นอยู่ เรยีกวา่เป็นผลท่ีเกิดมีขึน้ เรยีกวา่

เป็นผลท่ีเบิกบาน (จบวีดีโอ) 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/eV8zF3LwEWQ 

 

https://youtu.be/eV8zF3LwEWQ

