
 

 

 

 

 



 

 

การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง 
 

สมเด็จพระญาณสงัวร 
สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ ร ะ นิ พ น ธ เ พ่ื อ ค ว า ม ส วั ส ดี แ ห ง ชี วิ ต  
แ ล ะ พ ร ะ ค ติ ธ ร ร ม เ พ่ื อ เ ป น แ ส ง ส อ ง ใ จ  



พระคติธรรม 
 
 
 
 

หนาที่ของคนเราที่จะพึงปฏิบัติตอชีวิตรางกายคือ การบริหารรักษารางกายใหปราศจากโรค ใหมี
สมรรถภาพ และประกอบประโยชนเพ่ือใหเปนชีวิตดี ชีวิตที่อุดม ไมใหเปนชีวิตชั่ว ชีวิตเปลาประโยชน 
และในขณะเดียวกัน ก็ใหกําหนดรูคติธรรมดาของชีวิต เพ่ือความไมประมาท 
 
พระพุทธเจาตรัสหามมิใหทําลายชีวิตรางกาย ถาจะเกิดความอยาก ความโกรธ ความเกลียด ในอันที่
จะทําลายชีวิตรางกาย ก็ใหทําลายความอยาก ทําลายความโกรธ ทําลายความเกลียดนั้นแหละเสีย 
 
อีกอยางหนึ่ง ธรรมคือคุณงามความดี ตรงกันขามกับอธรรมคือความชั่ว ซึ่งโดยมากก็รูกันอยู ฉะนั้น 
เมื่อเคารพในความรู หมายความวา เมื่อรูวาไมดี ก็ตั้งใจเวนไว เมื่อรูวาดี ก็ตั้งใจทํา ดังนี้เรียกวา เคารพ
ในธรรมที่รูโดยตรง ซึ่งทําคนใหเปนคน กลาวคือ เปนมนุษยโดยธรรม 
 

 

 

 

สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก 

 



คํานํา 
 
 
 
 

พุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่ง ซึ่งเปนที่คุนหูคุนใจคนจํานวนมาก คือบทที่วา.. “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ 

แปลความวา การใหธรรม ยอมชนะการใหทั้งปวง”  เพราะพุทธศาสนานิกชนจํานวนไมนอย มีศรัทธา

เช่ือในคุณแหงการใหธรรมเปนทาน จึงแมสามารถก็จะพากันพิมพหนังสือธรรมะแจกเปนธรรมทาน ซึ่ง
เช่ือวาเหนือการใหทั้งปวง ซึ่งจักเปนบุญเปนกุศล ยิ่งกวาบุญกุศลที่เกิดจากการใหทานอื่นทั้งปวง นี้เปน
การถูก เปนการดี เพราะการเผยแพรธรรมของพระพุทธเจาเปนความดีอยางยิ่ง ยิ่งผูไดรับนําไปปฏิบัติก็
จะยิ่งเปนการดีที่สุด 
 
เพราะการปฏิบัติธรรม ทรงธรรม ตั้งอยูในธรรม เปนการนําใหถึงความสวัสดีอยางแทจริง และไมเพียง
เปนความสวัสดีเฉพาะตนเองเทาน้ัน ยังสามารถแผความสวัสดีใหกวางไกลไปถึงผูเกี่ยวของไดมากมาย 
 
กลาวไดวา ผูมีธรรมเพียงคนเดียว ยอมยังความเย็นความสุขใหเกิดไดเปนอันมาก ตรงกันขามกับผูไมมี
ธรรม...แมเพียงคนเดียว ก็ยอมยังความรอนความทุกขใหเกิดไดเปนอันมาก 
 



สารบัญ 
การใหธรรมะ  ชนะการใหท้ังปวง 

 

 

 
o การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง ๑ 
o ทุกชีวิตมีความตายเปนเบื้องหนา ๕ 
o ความดีเปรียบประดุจแสงสวาง ๘ 
o ปราชญกลาววา ชีวิตนี้นอยนัก ๑๓ 
o ทางแหงความตาย ๑๙ 
o ปลดปลอยใจ  กอนถูกความตายบังคับ ๒๓ 
o ทุกชีวิตมีเวลาอันจํากัด ๒๗ 
o พุทธวิธีเพ่ือการหัดตาย ๓๔ 
o ผูประพฤติดี  ยอมฝกตน ๓๙ 
o ชัยชนะอันยิ่งใหญของมนุษย ๔๓ 
o ผูเปนที่รักของมนุษยและเทวดา ๕๐ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง 
 
 
 

สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก 

 



การใหธรรมะ  ชนะการใหท้ังปวง 
 

 

o การใหธรรมะ  ชนะการใหท้ังปวง 
 
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่ง ซึ่งเปนที่คุนหูคุนใจคนจํานวนมาก คือบทที่วา ”สพฺพทานํ  ธมฺมทานธ ชินาติ 
แปลความวา การใหธรรม ยอมชนะการใหท้ังปวง”  เพราะพุทธศาสนิกชนจํานวนไมนอย มศีรทัธาเชือ่ใน
คุณแหงการใหธรรมเปนทาน จึงแมสามารถก็จะพากันพิมพหนังสือธรรมะแจกเปนธรรมทาน ซึ่งเชื่อวา
เหนือการใหทั้งปวง ซึ่งจักเปนบุญเปนกุศลยิ่งกวาบุญกุศลที่เกิดจากการใหทานอื่นทั้งปวง 
 
นี่เปนการถูก เปนการดี เพราะการเผยแพรธรรมของพระพุทธเจา เปนความดีอยางยิ่ง ยิ่งผูไดรับนําไป
ปฏิบัติก็จะยิ่งเปนการดีที่สุด เพราะการปฏิบัติธรรมทางธรรม ทรงธรรม ตั้งอยูในธรรม เปนการนําให
ถึงความสวัสดีอยางแทจริง และไมเพียงเปนความสวัสดีเฉพาะตนเองเทาน้ัน ยังสามารถแผความสวัสดี
ใหกวางไกลไปถึงผูเกี่ยวของไดมากมาย 
 
กลาวไดวา ผูมีธรรมเพียงคนเดียว ยอมยังความเย็นความสุขใหเกิดไดเปนอันมาก ตรงกันขามกับผูไมมี
ธรรม แมเพียงคนเดียว ก็ยอมยังความรอนความทุกขใหเกิดไดเปนอันมาก 
 

o การใหธรรมทีแ่ทจริง หมายถึงการทําตนเองของทกุคนใหมีธรรม 

 
พิจารณาจากความจริง ที่วาผูมีธรรมเปนผูใหความเย็น ความสุขแกผูอื่นได เชนเดียวกันกับที่ใหความ
เย็นความสุขแกตนเอง อาจเห็นไดวา การใหธรรมไมหมายถึงเพียงการพิมพหนังสือธรรมแจก หรือการ
อบรมสั่งสอนดวยวาจา ใหรูใหเห็นธรรมเทาน้ัน 
 
แตการใหธรรมที่แทจริง ยอมหมายถึงการทําตนเองของทุกคนใหมีธรรม ใหธรรมในตนปรากฏแกคน
ทั้งหลายโดยอัตโนมัติ ไมตองมีการแสดงออกเปนการสั่งสอนดวยวาจา หรือเชนดวยการแสดงธรรม
แบบพระธรรมเทศนาของพระ 



 

การส่ังสอนธรรมหรือใหธรรมดวยความประพฤติปฏิบัติธรรมดวยตนเองน้ัน มีความสําคัญเหนือกวาการ
แจกหนังสือธรรมเปนอันมากดวยซํ้า เพราะการประพฤตปิฏิบัติธรรมดวยตนเองอยางสมํ่าเสมอ จนธรรม
น้ันเปนอันหน่ึงอันเดียวกับกายกับใจ น่ันแหละเปนการแสดงธรรมใหปรากฏแกผูรูผูเห็นท้ังหลายท้ังปวง 
และจะตองไดผลมากกวาการใหธรรมที่เปนขอเขียนในหนาหนังสือ 
 

o ความสูงตํ่า หางไกลของธรรมที่ดีและช่ัวน้ันมีมากมายย่ิงนัก 
 
อันคําวาธรรมนั้น ที่แทจริงมีความหมายเปนสองอยาง คือทั้งที่ดีและที่ชั่ว หนังสือธรรมมิไดแสดงแต
ธรรมที่ดี แตแสดงธรรมที่ชั่วดวย เพียงแตแสดงธรรมที่ดีวาใหประพฤติปฏิบัติ แสดงธรรมที่ชั่ววาไม
ควรประพฤติปฏิบัติ และผูประพฤติธรรมหรือผูมีธรรมนั้นก็คือ ผูประพฤติธรรมที่ดี ไมประพฤติธรรมที่
ชั่ว ผูประพฤติธรรมที่ดีเรียกไดวาเปนสัตบุรุษ ผูประพฤติธรรมที่ชั่ว เรียกไดวาเปนอสัตบุรุษ ความสูงต่ํา
หางไกลของธรรมที่ดีและที่ชั่วน้ันมากมายนัก 
 
มีพุทธศาสนสุภาษิตกลาวไววา “ฟากับดินไกลกัน และฝงทะเลก็ไกลกัน แตนักปราชญกลาววา ธรรมของ
สัตบุรุษกับของอสัตบุรุษไกลกันย่ิงกวาน้ัน” 
 

o การทําตนท่ีช่ัว ใหเปนตนท่ีดีได เปนกุศลท่ีสูงท่ีสุด 
 
ผูใหธรรมทั้งดวยการใหหนังสือธรรม และทั้งการปฏิบัติดวยตนเองใหปรากฏเปนแบบอยางที่ดีงาม เปน
แบบอยางของสัตบุรุษ กลาววา เปนผูใหเหนือการใหทั้งปวง เพราะการพยายามชวยใหคนเปนผูมีธรรม
ของสัตบุรุษ ละธรรมของอสัตบุรุษนั้น ก็เทากับพยายามชวยใหคนบนดินคือต่ําเต้ีย ไดเขาใกลฟาคือ
สูงสง หรือชวยใหคนชั่วเปนคนดีนั่นเอง 
 
การชวยใหคนชั่วเปนคนดีนั้น ผูใดทําไดจักไดกุศลสูงยิ่ง การชวยตนเองท่ีประพฤติไมดีใหเปนคน
ประพฤติดีนั้น ก็เปนการชวยคนชั่วใหเปนคนดีเชนกัน และจะเปนกุศลที่สูงที่สุดเสียดวยซ้ํา เพราะ
นอกจากตนเองจะชวยตนเองแลว คนอื่นยากจักชวยไดนี้หมายความวา อยางนอยตนเองตองยอมรับฟง
การแนะนําชวยเหลือของผูอื่น ยอมปฏิบัติตามผูอื่นที่ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีใหปรากฏอยู คือทําตนเอง
ใหเปนผูประพฤติธรรมของสัตบุรุษ ละการประพฤติปฏิบัติธรรมของอสัตบุรุษใหหมดสิ้น 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๒ 



 

o ฟงอบรมปญญา เพ่ือเปนแสงสวางขับไลโมหะ 
 
ผูมาบริหารจิตทั้งนั้น พึงดูจิตตนเองใหเห็นชัดเจนวา มีความปรารถนาตองการจะกอทุกขโทษภัยใหแก
ตนเองหรือไม ถาไมมีความปรารถนานั้น ก็พึงรูวาจําเปนตองอบรมปญญาเพื่อใหปญญาเปนแสงสวาง
ขับไลความมืดมิดของโมหะ ใหบรรเทาเบาบางถึงหมดสิ้นไป 
 
ปญญาจะชวยใหเห็นถูกเห็นผิดตามความเปนจริง และเมื่อเห็นตรงตามความเปนจริงแลว การปฏิบัติ
ยอมไมเปนเหตุแหงทุกขโทษภัยของตนเอง และของผูใดทั้งสิ้น ทุกขโทษภัยยอมไมมีแกตน อาจมีปญหา
วาแมตนเองไมกอทุกขโทษภัยแกตนเอง ดวยกระทําที่ไมถูกไมชอบทั้งหลาย แตเมื่อยังมีผูอื่นอีกเปนอัน
มากที่กอทุกขโทษภัยอยู แลวเราจะพนจากทุกขโทษภัยนั้นไดอยางไร 
 
ปญหาน้ีแมพิจารณาเพียงผิวเผิน ก็นาจะเปนปญหาที่ตองยอมจํานน คือตองรับวาถูกตอง แตถา
พิจารณาใหลึกซึ้งอยางประกอบดวยปญญาแทจริง ยอมไดรับคําตอบแกปญหาใหตกไปไดอยางสิ้นเชิง 
เพราะผูมีความเห็นชอบ ปราศจากโมหะ ยอมเห็นไดวาไมมีทุกขโทษภัยใดจะเกิดแกตน ถาตนสามารถ
วางความคิดไวไดชอบ เพราะความทุกขทั้งปวงเกิดจากความคิด 

 

o ผูมุงปฏิบัติธรรม ตองรูจักพิจารณาเลือกเฟนธรรม 
 
ผูมุงมาบริหารจิต มุงปฏิบัติธรรมเพื่อความพนจากกิเลส ตองพิจารณาใจตนในขณะอานหนังสือหรือฟง 
เรียกวาเปนการเลือกเฟนธรรม ธรรมใดกระทบใจวา ตรงกับที่ตนเปนอยู พึงปฏิบัตินอมนําธรรมนั้นเขา
สูใจตน เพ่ือแกไขใหเรียบรอย 
 

ที่ทานกลาววา “เห็นบัณฑิตใด ผูมีปกติชี้ความผิดให ดุจผูบอกขุมทรัพยให ซึ่งมีปกติกลาวกําราบ มี

ปญญา พึงคบบัณฑิตเชนนั้น เมื่อคบทานเชนนั้น ยอมประเสริฐไมเลวเลย”  “บัณฑิต” นั้นคือ “คนดีผูมี

ธรรม หรือผูรูธรรมปฏิบัติธรรมที่พระพุทธองคทรงสั่งสอนนั่นเอง” 

 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๓ 



 

การกลาวธรรมของบัณฑิต คือการกลาวตามที่พระพุทธเจาทรงสอนไว และบัณฑิตนั้นมีพุทธภาษิต

กลาวไวดวยวา...”บุรุษจะเปนบัณฑิตในที่ทั้งปวงก็หาไม แมสตรีมีปญญาเฉียบแหลมในที่นั้น ๆ ก็เปน

บัณฑิตไดเหมือนกัน” 

 

o สามารถหนีไกลจากกิเลสไดมากเพียงไร 
ก็สามารถแลเห็นพระพุทธเจาไดใกลชิดเพียงน้ัน 

 
คนดีมีปญญา คือคนมีกิเลสบางเบา โลภนอย โกรธนอย หลงนอย 
 
กิเลสนั้นมีมากเพียงไร ก็ทําใหเหลือนอยได ทําใหหมดจดอยางสิ้นเชิงได สําคัญที่ผูมีกิเลสตองมีปญญา 
แมพอสมควรที่จะทําใหเชื่อวา กิเลสเปนโทษอยางยิ่ง ควรหนีใหไกล สามารถหนีไกลกิเลสไดมาก
เพียงไร ก็สามารถเปนคนดี เปนบัณฑิตไดเพียงนั้น ทั้งยังจะสามารถแลเห็นพระพุทธเจาไดใกลชิดเพียง
นั้นดวย 
 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๔ 



 

ทุกชีวิต  มีความตายเปนเบ้ืองหนา 
 

 

o ทุกชีวิตมีความตายเปนเบ้ืองหนา 
 

มีพระพุทธศาสนสุภาษิตวา “ทั้งเด็ก ทั้งผูใหญ ทั้งคนพาล ทั้งบัณฑิต ลวนไปสูอํานาจแหงความตาย 

ลวนมีความตายเปนเบื้องหนา”  แทบทุกคน เคยไดรับรูความหมายของขอความนี้อยูตลอดมาแลว 

แทบทุกคนเคยพูดออกจากปากตนเองมาแลวนับครั้งไมได แมจะไมตรงเปนคําคํา แตก็มีความหมาย
ตรงกัน 
 

o ไมมีสักคนเดียว ท่ีจะหนคีวามตายพน 
 
ทุกคนมีความรูอยูแกใจ วาทุกคนเกิดมาแลวตองตาย ไมมีสักคนเดียวที่จะหนีความตายพน แลวทุกคน
มีความไดเปรียบอยูประการหนึ่ง ที่มีความรูนี้ติดตัวติดใจอยู  แตแทบทุกคนก็มีความเสียเปรียบอยู
ประการหนึ่ง ที่ไมเห็นคา ไมเห็นประโยชนของความรูนี้ จึงมิไดใสใจเทาที่ควร ปลอยปละละเลย รูจึง
เหมือนไมรู สิ่งที่เปนคุณประโยชนจึงเหมือนเปนส่ิงที่ไมมีคา 
 

o ความรูวาตองตาย เปนคุณประโยชนย่ิงใหญ 
 
ความรูวาทุกคนเกิดมาแลวตองตาย เปนส่ิงเปนคุณประโยชนยิ่งใหญ แมใสใจในความรูนี้ใหเทาที่ควร ก็
จะสามารถนําใหเกิดคุณเกิดประโยชนแกตนเองไดมหาศาล ยากจะหาประโยชนใดอาจเปรียบได 
 

o ปราชญทางพระพทุธศาสนา สอนใหหัดตายกอนถึงเวลาตายจริง 
 
ปราชญทางพระพุทธศาสนาทั้งหลาย สอนใหหัดตายกอนถึงเวลาตายจริง ทานสอนใหหัดตายไวเสมอ 
อยางนอยก็ควรวันละครั้ง ครั้งละ ๕ นาที ๑๐ นาที เปนอยางนอย 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๕ 



 

การหัดตายนั้นบางผูบางพวกนาจะเริ่มหัดคิดถึงสภาพเมื่อตนกําลังจะถูกประหัตประหารใหถึงตาย คิด
ใหลึกซึ้งถึงความกลัวตายของตนในขณะนั้น แลวก็คิดจนถึงเมื่อตองถูกประหัตประหารถึงตายจนได แม
จะกลัวแสนกลัว แมจะพยายามกระเสือกกระสนชวยตนเองใหรอดพนอยางไร ก็หารอดพนไมตองตาย
ดวยความทรมานทั้งกายทั้งใจ 
 

o การหัดตาย มีคุณเปนพิเศษแกจิตใจอยางย่ิง 
 
การหัดตาย ดวยเริ่มตั้งแตความกลัวตายอยางทารุณโหดรายเชนน้ี มีคุณเปนพิเศษแกจิตใจ จะสามารถ
อบรมบมนิสัยที่แมเหี้ยมโหดอํามหิต ปราศจากเมตตากรุณาตอชีวิตรางกายผูอื่น สัตวอื่นให
เปลี่ยนแปลงได ความคิดที่จะประหัตประหารเขา เพ่ือผลไดของตนก็จะเกิดไดยากหรือจะเกิดไมไดเลย 
 
การพยายามหัดตาย ใหรูสึกหวาดกลัวการถูกประหัตประหาร ผลาญชีวิตตนนั้น เมื่อทําไวเสมอ ก็จะ
เกิดผลเปนความเขาใจถึงความรูสึกของผูอื่นที่จะตองหวั่นกลัว เชนเดียวกัน ความเมตตาปรานีชีวิตผูอื่น 
สัตวอื่น ก็จะเกิดไดแมจะไมเคยเกิดมากอน ซึ่งก็เปนการเมตตาปรานีชีวิตตนเองพรอมกันไปดวยอยาง
แนนอน 
 

o กรรม...ใหผลเหมือนยาพิษราย และสัตยซ่ือย่ิงนัก 
 
ผูประหัตประหารเขา แมจะไดสิ่งที่มุงได แตผลที่แทจริงอันจะเกิดจากกรรม คือการประหัตประหารที่ได
ประกอบกระทําลงไปนั้น จะเปนทุกขโทษแกผูกระทํา อยางหลีกเลี่ยงไมได 
 
กรรมนั้นใหผลสัตยซื่อยิ่งนัก เหมือนผลของยาพิษราย กรรมนั้นเมื่อทําแลว ก็เหมือนดื่มยาพิษรายแรง
เขาไป จักไมเกิดผลแกชีวิตและรางกายไมมี  ถาเปนกรรมดี ก็จักใหผลดี ถาเปนกรรมชั่ว ก็จักใหผลชั่ว 

 

 

 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๖ 



 

o พุทธศาสนกิพึงมีปญญาเช่ือเร่ืองกรรมใหถูกตอง 
 
เราเปนพุทธศาสนิกนับถือพระพุทธศาสนา พึงมีปญญาเชื่อใหจริงจังถูกตองในเรื่องกรรม และการใหผล
ของกรรม จักเปนสิริมงคล เปนความสวัสดีแกตนเอง 
 
ยุคสมัยนี้นาจะงายพอสมควร สําหรับจะนึกใหกลัวการถูกประหัตประหารถึงชีวิต เพราะเหตุการณ
ทํานองนี้เกิดขึ้นแกใครตอใครไมวางเวน อาจจะเกิดแกเราเองวินาทีใดวินาทีหนึ่งก็ได หัดคิดไวกอนจึง
เปนการเตรียมพรอมที่ไมปราศจากเหตุผล แตเปนความไมประมาท 
 

o ทุกชีวิต...จะถูกมฤตยูรุกรานเม่ือไร  ไมมีใครรูได 
 

ความตายเกิดขึ้นไดแกทุกคน ทุกแหง ทุกเวลา พุทธศาสนสุภาษิตกลาววา “เมื่อสัตวจะตาย ไมมีผู

ปองกัน จะอยูในอากาศ อยูกลางสมุทร เขาไปสูหลืบเขา ก็ไมพนจากมฤตยูได ประเทศคือดินแดนที่

มฤตยูจะไมรุกรานผูอยู...ไมมี” เราจะถูกมฤตยูรุกรานเมื่อไร ที่ไหน..เราไมรู หายใจออกครั้งนี้แลว 

อาจจะไมหายใจเขาอีก เมื่อถึงเวลาจะตองตาย ไมมีผูใดผัดเพ้ียนได ไมมีผูใดจะชวยได เพราะเมื่อสัตว
จะตายไมมีผูปองกัน และความผัดเพ้ียนกับมฤตยูอันมีกองทัพใหญนั้นไมไดเลย 
 

o ทุกยางกาวของทุกคน  นําไปถึงมือมฤตยูได 
 
ทุกยางกาวของทุกคน ไมวาจะเปนใคร อยูแหงหนตําบลใด นําไปถึงมือมฤตยูได ผูรายก็เคยตกอยูในมือ
มฤตยู ทั้งที่ถุงใสเงินแสนเงินลานที่ไปปลนจ้ีเขามายังอยูในมือ ไมทันไดใช ไมทันไดเก็บเขาบัญชีสะสม 
เพ่ือความสมปรารถนาของตน  นักการเมืองไมวาเล็กไมวาใหญ ก็เคยตกอยูในมือมฤตยู ในขณะกําลัง
เหนื่อยกายเหนื่อยใจ ใชหัวคิดทุมเทเพื่อบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดของตน 
ผูที่กําลังยิ้มแยมแจมใสมีความสุขกับครอบครัว เค้ียวขาวอยูในปากแท ๆ ก็เคยตกอยูในมือมฤตยูโดย
ไมรูเน้ือรูตัว ผูเหินฟาอยูบนเครื่องบินใหญโตฬารราวกับตึก  ก็เคยอยูในมือมฤตยูโดยไมคาดคิด 
ผูโดยสารเรือเดินสมุทรใหญ ก็เคยตกอยูในมือมฤตยูพรอมกันมากมายหลายรอยชีวิต  นักไตเขาผู
สามารถ ก็เคยหายสาบสูญในขณะกําลังไตเขา โดยตกเขาไปอยูในมือมฤตยู 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๗ 



 

ความดีเปรียบประดุจแสงสวาง 
 

 

o กิเลสมีมากเพียงใด  ทุกขมีมากเพียงน้ัน 
 
ความทุกขจะตองมีอยู ตราบที่กิเลสทั้งสามกองคือ โลภ โกรธ หลง ยังมีอยู  กิเลสมีมากเพียงใด ทุกขมี
มากเพียงนั้น เมื่อใดกิเลสสามกองหมดไปจากจิตใจอยางสิ้นเชิงแลวนั่นแหละ ความทุกขจึงจะหมดไป
จากจิตใจอยางสิ้นเชิงได จึงควรพยายามทํากิเลสใหหมดสิ้นใหจงได มีมานะพากเพียรใชสติใชปญญาให
รอบคอบ เต็มความสามารถใหทุกเวลานาทีที่ทําได แลวจะเปนผูชนะ 
 

o ความทุกขท้ังส้ิน เกิดจากกิเลสในใจเปนสําคัญ 
 
เราทุกคนตองการเปนสุข ตองการพนทุกข แตไมปฏิบัติเพ่ือความเปนสุข เพ่ือความสิ้นทุกข แลวผลจะ
เกิดไดอยางไร 
 
ความคิดเรารอนตาง ๆ อันเปนเหตุใหเปนทุกขกันอยูในทุกวันน้ี ลวนเกิดจากกิเลสในใจเปนเหตุสําคัญ
ทั้งสิ้น กิเลสนั่นแหละเปนเครื่องบัญชาใหความคิดเปนไปในทางกอทุกขทุกประการ ถาไมมีกิเลสพาให
เปนไปแลว ความคิดจะไมเปนไปในทางกอทุกขเลย ความคิดจะเปนไปเพ่ือความสงบสุขของตนเอง ของ
สวนรวม ตลอดจนถึงของชาติ ของโลก 
 

o ทําความเช่ือม่ันวากิเลสทําใหเกิดทุกขจริง 
จักสามารถแกปญหาทุกขท่ีเกิดข้ึนท้ังปวงได 

 
ความสําคัญที่สุดอยูที่วา ตองพยายามทําความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นเสียกอน วากิเลสทําใหเกิดทุกขจริง คือ
กิเลสนี้แหละทําใหคิดไปในทางเปนทุกขตาง ๆ เมื่อยังกําจัดกิเลสไมไดจริง ๆ ก็ตองฝนใจหยุดความคิด
อันเต็มไปดวยกิเลสเรารอนเสียกอน 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๘ 



 

การหยุดความคิดที่เปนโทษ เปนความรอนนั้น ทําไดงายกวาตัดรากถอนโคนกิเลส ฉะนั้นในขั้นแรก
กอนที่จะสามารถทํากิเลสใหสิ้นไปได ก็ใหฝนใจไมคิดไปในทางเปนทุกขเปนโทษใหไดเปนครั้งคราวกอนก็
ยังดี 
 

o หยุดความคิดท่ีเกิดดวยอํานาจของกิเลส 
 
อยาเขาขางตัวเองผิด ๆ ดูตัวเองใหเขาใจ เมื่อโลภเกิดขึ้นใหรูวากําลังคิดโลภแลว และหยุดความคิดนั้น
เสีย   เมื่อโกรธเกิดขึ้นใหรูวากําลังคิดโกรธแลว และหยุดความคิดนั้นเสีย  เมื่อหลงใหรูวากําลังคิดหลง 
และหยุดความคิดนั้นเสีย 
 
หัดหยุดความคิดที่เปนกิเลสเสียกอนตั้งแตบัดนี้เถิด จะเปนการเริ่มฐานตอตานกําราบปราบทุกขใหสิ้น
ไป ที่จะใหผลจริงแทแนนอน  ความคิดของคนทุกคนแยกออกไดเปนสองอยาง หนึ่งคือความคิดที่เกิด
ดวยอํานาจของกิเลสมีโลภ โกรธ หลง อีกอยางหนึ่งคือความคิดที่พนจากอํานาจของความโลภ โกรธ 
หลง ความคิดอยางแรกเปนเหตุใหทุกขใหรอน ความคิดอยางหลังไมเปนเหตุใหทุกขใหรอน 
 

o นับถือผูส่ังสอนความถูกตองดีงามเปนครู 
 
จะถือผูใด สิ่งใดเปนครูได ก็ตองเมื่อผูนั้นสอนความถูกตองดีงามใหเทานั้น  ตองไมถือผูที่สอนความไม
ถูกไมงามเปนครูโดยเด็ดขาด และที่วาตองไมถือเปนครูหมายความวาตองไมปฏิบัติตาม ที่วาใหถือเปน
ครูก็คือใหปฏิบัติตาม 
 
ทุกคนมีหนาที่เปนศิษย หนาที่ของศิษยก็คือปฏิบัติตามครู อยางใหความเคารพ กลาวไดวาใหเคารพ
และปฏิบัติตามคนดีแบบอยางที่ดี รําลึกถึงคนดีและแบบอยางที่ดีไวเสมอ อยางมีกตัญูกตเวทีคือรู
พระคุณทานและตอบแทนพระคุณทาน การตอบแทนก็คือทําตนเองใหไดเหมือนครู นั่นเปนการถูกตอง
สมควรที่สุด จะไดรับความสุขสวัสดีตลอดไป 

 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๙ 



 

o ความดีหรือบุญกุศลเปรียบเหมือนแสงไฟ 
 
ความดีหรือบุญกุศลเปรียบเหมือนแสงไฟ ผูที่ทําบุญทํากุศลอยูสม่ําเสมอเพียงพอ แมจะเหมือนไมไดรับ
ผลของความดี บางครั้งก็เหมือนทําดีไมไดดี ทําดีไดชั่วเสียดวยซ้ํา เชนนี้ก็เหมือนจุดไฟในทามกลางแสง
สวางยามกลางวัน ยอมไมไดประโยชนจากแสงสวางนั้น แตถาตกตํ่ามีความมืดมาบดบัง แสงสวางนั้น
ยอมปรากฏขจัดความมืดใหสิ้นไป สามารถแลเห็นอะไร ๆ ได เห็นอันตรายที่อาจมีอยูได จึงยอม
สามารถหลีกพนอันตรายเสียได สวนผูไมมีแสงสวางอยูกับตน เชนไมมีเทียนจุดอยู เมื่อถึงยามกลางคืน
มีความมืดมิด ยอมไมอาจขจัดความมืดได ไมอาจเห็นอันตรายได ไมอาจหลีกพนอันตรายได 
 

o ผูมีแสงสวางอยูกับตัว สามารถดํารงตนอยูไดดวยความดีท่ีทําอยู 
 
ผูทําความดีเหมือนผูมีแสงสวางอยูกับตัว ไปถึงที่มืดคือที่คับขันยอมสามารถดํารงตนอยูไดดวยดี
พอสมควรกับความดีที่ทําอยู ตรงกันขามกับผูไมไดทําความดี ซึ่งเหมือนกับผูไมมีแสงสวางอยูกับตัว 
ขณะยังอยูในที่สวางอยูในความสวาง ก็ไมไดรับความเดือดรอน แตเมื่อใดตกไปอยูในที่มืดคือที่คับขัน 
ยอมไมสามารถดํารงตนอยูไดอยางสวัสดี ภัยอันตรายมาถึงก็ไมรูไมเห็น ไมอาจหลีกพน คนทําดีไว
เสมอกับคนไมทําดี แตกตางกันเชนน้ีประการหนึ่ง 
 

o การทําความดี ตองทาํใหย่ิงข้ึนอยูเสมอ 
 
การทําดีตองไมมีพอ ตองทําใหยิ่งขึ้นอยูเสมอ เพราะไมมีใครอาจประมาณไดวาเมื่อใดจะตกไปในที่มืด
มิดขนาดไหน ตองการแสงสวางจัดเพียงใด ถาไมตกเขาไปในที่มืดมิดมากมายนัก มีแสงสวางมากไว
กอน ก็ไมขาดทุน ไมเสียหาย แตถาตกเขาไปในที่มืดมิดมากมาย แสงสวางนอย ก็จะไมเพียงพอจะเห็น
อะไร ๆ ไดถนัดชัดเจน การมีแสงสวางมากจะชวยใหรอดพนจากการสะดุดหกลมลงเหวลงคู หรือตกเปน
เหยื่อของสัตวรายจนถึงตายถึงเปน 
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o อานุภาพของความดีหรือบุญกุศล 
 
อานุภาพของความดีหรือบุญกุศลนั้น เปนอัศจรรยจริง เชื่อไวดีกวาไมเชื่อ และเมื่อเชื่อแลวก็ใหพากัน
แสวงหาอานุภาพของความดีหรือของบุญกุศล 
 

o นํากิเลสออกจากใจหมดสิน้เชิง ใจก็บริสุทธ์ิส้ินเชิง เปนสภาพท่ีแทจริงของใจ 
 
ที่จริงนั้นใจบริสุทธ์ิผองใส กิเลสเขาจับทําใหสกปรกไปตามกิเลส ปลอยใหกิเลสจับมากเพียงไรใจก็
สกปรกมากขึ้นเพียงนั้น นํากิเลสออกเสียบาง...ใจก็จะลดความสกปรกลงบาง  นํากิเลสออกมาก..ใจก็
ลดความความสกปรกลงมาก นํากิเลสออกหมดสิ้นเชิง..ใจก็บริสุทธ์ิสิ้นเชิง เปนสภาพที่แทจริงมีความ
ผองใส   
 
เมื่อใจกับความสกปรกหรือกิเลสเปนคนละอยาง ไมใชอยางเดียวอันเดียวกัน ทุกคนจึงสามารถจะแยก
ใจของตนใหพนจากกิเลสได คือสามารถจะนํากิเลสออกจากใจได 
 

o การทําใจใหเปนสุข ตองทําดวยตัวเอง 
 
การจะทําใจใหเปนสุขผองใสนั้น ไมมีใครจะทําใหใครได เจาตัวตองทําของตัวเอง วิธีทําก็คือ เมื่อเกิดโลภ
โกรธหลงขึ้นเมื่อใด ใหพยายามมีสติรูใหเร็วที่สุด และใชปญญายับยั้งเสียใหทันทวงที อยาปลอยใหชา 
เพราะจะเหมือนไฟไหมบาน ยิ่งดับชาก็ยิ่งดับยาก และเสียหายมากโดยไมจําเปน 

 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๑๑ 



 

o พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา  
ช้ีชัดไดวา ส่ิงใดคือดี ส่ิงใดคือช่ัว อยางถูกตอง 

 
ถาไมรูจริง ๆ วา อะไรคือดี อะไรคือชั่ว ก็ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา แลวเชื่อตามที่ทรง
สอน ก็จะรูวาอะไรคือดี อะไรคือชั่ว ที่จริงแลวทุกคนรูวาอะไรดีอะไรชั่ว แตไมพยายามรับรูความจริงนั้น
วาเปนความจริงสําหรับตนเองดวย มักจะใหเปนความจริงสําหรับผูอื่นเทานั้น ดังที่ปรากฏอยูเสมอ ผู
ที่วาคนนั้นไมดีอยางนั้นอยางนี้ และตัวเองก็เปนเชนนั้นดวย โดยตัวเองก็หาไดตําหนิตัวเองเชนที่ตําหนิ
ผูอื่นไม ถาจะใหดีจริง ๆ ถูกตองสมควรจริง ๆ แลว ก็ตองเชื่อพระพุทธเจา ทานทรงสอนใหเตือนตน
แกไขตน กอนจะเตือนผูอื่น แกไขผูอื่น 
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ปราชญกลาววา ชีวิตน้ีนอยนัก 
 

 

o ชีวิตในชาติปจจุบันน้ีนอยนัก ส้ันนัก 
 

พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่ง กลาววา “อปฺปกฺจิทํ ชีวิตมาหุ ธีรา...ปราชญกลาววาชีวิตนี้นอยนัก” ทุก

ชีวิต ไมวาคน ไมวาสัตว มิไดมีเพียงเฉพาะชีวิตนี้ คือมิไดมีเพียงชีวิตในชาตินี้ชาติเดียว แตทุกชีวิตมีทั้ง
ชีวิตในชาติอดีต ชีวิตในชาติปจจุบัน และชีวิตในชาติอนาคต 
 
“ชีวิตน้ีนอยนัก” หมายถึง  ชีวิตในชาติปจจุบันนั้นนอยนัก สั้นนัก  ชีวิตคืออายุ ชีวิตในปจจุบันของแตละ
คน อยางยืนนานที่สุดก็เกินรอยปไดไมเทาไร ซึ่งก็ดูราวเปนอายุที่ยืนมากนัก แมไมนําไปเปรียบกับชีวิต
ที่ตองผานมาแลวในอดีต ที่นับชาติไมถวน นับปไมได และชีวิตจะตองเวียนวนเกิดตายตอไปอีกใน
อนาคตที่ก็จะนับชาติไมถวน นับปไมไดอีกเชนกัน 
 

ที่ปราชญทานวา “ชีวิตนี้นอยนัก” นั้น ทานมุงใหเปรียบชีวิตนี้กับชีวิตในอดีตที่นับชาติไมถวน และชีวิตใน

อนาคตที่จะนับชาติไมถวนอีกเชนกัน สําหรับผูไมยิ่งดวยปญญา ไมสามารถพาตนใหพนทุกขอยางสิ้นเชิง
ได  
 

o ทุกชีวิตลวนผานกรรมดีกรรมช่ัวมามากมาย 
 
ทุกชีวิตกอนแตจะไดมาเปนคนเปนสัตวอยูในปจจุบันชาติ ตางเปนอะไรตอมิอะไรมาแลวมากมาย แยก
ออกไมได วามีกรรมดีกรรมชั่วอะไรบาง ทํากรรมใดกอน ทํากรรมใดหลัง ทั้งกรรมดี กรรมชั่วที่ทําไวใน
ชาติอดีตทั้งหลาย ยอมมากมายเกินกวาที่ไดมากระทําในชาตินี้ ในชีวิตนี้อยางประมาณมิได และกรรม
ดีกรรมชั่วทั้งหลายเหลานั้น ยอมใหผลตรงตามเหตุทุกประการ แมวาผลจะไมอาจเกิดขึ้นพรอมกันทุก
สิ่งทุกอยาง และไมอาจเรียบเรียงลําดับตามเหตุที่ไดกระทําแลวก็ตาม แตผลทั้งหลายยอมเกิดแน แม
เหตุไดกระทําแลว 
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o ทุกชีวิตลวนผานกรรมดีกรรมช่ัวมามากมาย 
 
เมื่อมีเหตุยอมมีผล เมื่อทําเหตุยอมไดรับผล และผลยอมตรงตามเหตุเสมอ ผูใดทําผูนั้นจักเปนผูไดรับ
ผล เที่ยงแทแนนอน เมื่อใดกําลังมีความสุข ไมวาผูกําลังมีความสุขน้ัน จะเปนเราหรือเปนเขา เมื่อนั้น
พึงรูความจริงวา เหตุดีที่ไดทําไวแน กําลังใหผล ผูทําเหตุนั้นกําลังเสวยผลแหงเหตุนั้นอยู 
 
แมบุถุชนจะไมสามารถหยั่งรูใหเห็นแจงได วาทําเหตุดีหรือกรรมดีใดไว แตก็พึงรูพึงมั่นใจวา เหตุแหง
ความสุขที่กําลังไดเสวยอยูเปนเหตุดีแน เปนกรรมดีแน ผลดีเกิดแตเหตุดีเทาน้ัน ผลดีไมเกิดแตเหตุไมดี
ไดเลย  เมื่อใดกําลังมีความทุกขความเดือดรอน ไมวาผูกําลังมีความทุกขความเดือดรอนนั้นจะเปนเรา
หรือเปนเขา เมื่อนั้นพึงรูความจริงวา เหตุไมดีที่ไดทําไวแนกําลังใหผล ผูทําเหตุไมดีนั้นกําลังเสวยผล
แหงเหตุนั้นอยู 
 
แมบุถุชนจะไมสามารถหยั่งรูใหเห็นแจงไดวา ทําเหตุไมดีหรือกรรมไมดีใดไว แตก็พึงรูพึงมั่นใจวา เหตุ
แหงความทุกขความเดือดรอนที่กําลังไดเสวยอยู เปนเหตุไมดีแน เปนกรรมไมดีแน ผลไมดีเกิดแตเหตุ
ไมดีเทาน้ัน ผลไมดีไมมีเกิดแตเหตุดีไดเลย 
 

o ทําดีตองไดดีเสมอ ไมมียกเวนดวยเหตุผลใดทัง้ส้ิน 
 
เมื่อใด มีความคิดวาเราทําดีไมไดดี หรือเขาทําดีไมไดดี ก็พึงรูวา เมื่อนั้นกําลังหลงคิดผิดจากความจริง 
กําลังเขาใจผิดจากความจริง ทําดีตองไดดีเสมอ ไมมียกเวนดวยเหตุผลใดทั้งสิ้น 
 
เมื่อใดมีความคิดวาเราทําไมดี แตกลับไดดี หรือเขาทําไมดีแตกลับไดดี ก็พึงรูวาเมื่อนั้นกําลังหลงคิดผิด
จากความจริง กําลังเขาใจผิดจากความจริง ทําไมดีตองไดไมดีเสมอ ไมมียกเวนดวยเหตุผลใดทั้งสิ้น 
 
ชีวิตในชาตินี้ชาติเดียวยอมนอยนัก เมื่อเปรียบกับชีวิตในอดีตชาติ ซึ่งนับจํานวนชาติหาถวนไม ดังนั้น 
กรรมคือการกระทําที่ทําในชีวิตนี้ ในชาตินี้ชาติเดียว จึงนอยนัก เมื่อเปรียบกับกรรมหรือการกระทาํทีท่าํ
ไวแลวในอดีตชาติ อันนับจํานวนชาติไมถวน 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๑๔ 



 

o ความซับซอนของกรรม 
 
การเขียนหนังสือดวยปากกาหรือดินสอ ลงบนกระดาษแผนเดียวนั้น เขียนลงครั้งแรกก็ยอมอานออก
งาย อานเขาใจไดงาย แตยิ่งเขียนทับเขียนซ้ําลงไปบนกระดาษแผนเดียวนั้น ตัวหนังสือยอมจะทับกัน
ยิ่งขึ้นทุกที การอานก็จะยิ่งยากขึ้นทุกที จนถึงอานไมออกเลย ไมเห็นเลยวาเปนตัวหนังสือ จะเห็นแต
รอยหมึกหรือรอยดินสอทับกันไปทับกันมาเปนสีสันเทานั้น ใหเพียงรูเทาน้ันวาไดมีการเขียนลงบน
กระดาษแผนน้ัน หาอานรูเรื่องไมและหาอาจรูไดไมวา เขียนอะไรกอนเขียนอะไรหลัง นี้ฉันใด 
 
การทํากรรมหรือการทําดีทําชั่วก็ฉันน้ัน ตางไดทํากันมานับภพนับชาติไมถวน ทับถมกันมายิ่งกวา
ตัวหนังสือที่อานไมออก รูไมไดวาเขียนอะไรกอนเขียนอะไรหลัง ทํากรรมใดไวก็ไมรู ไมเห็น แยกไมออก 
วาทํากรรมใดกอนทํากรรมใดหลัง ทําดีอะไรไวบาง ทําไมดีอะไรไวบาง มากนอยหนักเบากวากันอยางไร 
มาถึงชาตินี้ไมรูดวยกันทั้งสิ้น เปนความซับซอนของกรรมที่แยกไมออก เชนเพียงกับความซับซอนของ
ตัวหนังสือที่เขียนทับกันไปทับกันมา 
 

o ผลแหงกรรมเปนเคร่ืองช้ีใหเห็นถึงการกระทาํ 
 
ความซับซอนของกรรม แตกตางกับความซับซอนของตัวหนังสือตรงที่ตัวหนังสือนั้นเมื่อเขียนทับกัน 
มาก ๆ ยอมไมมีทางรูวาเขียนเรื่องดีหรือเรื่องไมดีอยางไร 
 
แตกรรมน้ัน แมทําซับซอนมากเพียงไร ก็มีทางรูวาทํากรรมดีไวมากนอยเพียงไร หรือทํากรรมไมดีไวมาก
นอยเพียงไร โดยมีผลท่ีปรากฏขึ้นของกรรมนั้นเอง เปนเครื่องชวยแสดงใหเห็น ชีวิตหรือชาตินี้ของทุกคน
มีชาติกําเนิดไมเหมือนกัน เปนไทยก็มี จีนก็มี แขกก็มี ฝรั่งก็มี มีชาติตระกูลไมเสมอกัน ตระกูลสูงก็มี 
ตระกูลต่ําก็มี มีสติปญญาไมทัดเทียมกัน ฉลาดหลักแหลมก็มี โงเขลาเบาปญญาก็มี มีฐานะตางระดับ
กัน ร่ํารวยถึงยากจนก็มี 
 
ความแตกตางหางกันนานาประการเหลาน้ี ลวนเปนเครื่องชี้ใหผูเช่ือในกรรมและผลของกรรม เหน็ความ
มีภพชาติในอดีตของแตละชีวิตในชาติปจจุบัน เกิดมาตางกันในชาตินี้ เพราะทํากรรมไวตางกันในชาติ
อดีต 
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o อํานาจท่ีย่ิงใหญของกรรม นําใหเกิดความแตกตางของชีวิต 
 
ความแตกตางของชีวิตที่สําคัญที่สุด ที่แสดงใหเห็นอํานาจที่ใหญยิ่งที่สุดของกรรม คือความไดภพชาติ
ของมนุษย กับความไดภพชาติของสัตว เทวดาอาจมาเปนมนุษยได เปนสัตวได มนุษยอาจไปเปนเทวดา
ได เปนสัตวได และสัตวก็อาจไปเปนเทวดาได เปนมนุษยได ดวยอํานาจที่ยิ่งใหญของกรรมอันนําใหเกิด
นี้เปนความจริงเสมอไป ไมมีอะไรจะเปลี่ยนแปลงใหผิดไปจากความจริงได เชื่อหรือไมเชื่อก็ควรกลัว
อยางหนึ่ง คือกลัวการไมไดกลับมาเกิดเปนคน ไมไดไปเกิดเปนเทวดา 
 
เทวดาถือภพชาติเปนมนุษย เปนที่ยอมรับเชื่อถือกันมากกวาเทวดาจะไปเปนอะไรอื่น จึงมีคําบอกเลา
หรือสันนิษฐานกันอยูเสมอวา ผูนั้นผูนี้เปนเทวดามาเกิด 
 

o กรรม...ทําใหเทวดามาเกิดเปนมนุษยได 
 
ทั้งนี้ก็โดยสันนิษฐานจากความประณีตงดงามสูงสงของผูนั้นผูนี้ บางรายก็มีพรอมทุกประการ ทั้งชาติ
ตระกูลที่สูง ฐานะที่ดี ผิวพรรณวรรณะที่งาม กิริยาวาจามารยาทที่สุภาพออนโยนไพเราะ เรียบรอย 
เฉลียวฉลาด บางผูแมไมงามพรอมทุกประการดังกลาว ก็ยังไดรับคําพรรณนาวาเปนเทวดานางฟามา
เกิด เพราะผิวพรรณมารยาทงดงาม ออนโยน นุมนวล นี้ก็คือการยอมรับอยูลึก ๆ ในใจของคนสวนมาก
วา เทวดามาเกิดเปนมนุษยได 
 
เทวดามาเกิดเปนมนุษย มีตัวอยางสําคัญยิ่งที่พึงกลาวถึงไดเปนที่ยอมรับทั่วไป โดยเฉพาะในหมู
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย นั่นคือสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จากสวรรคชั้นดุสิต เสด็จลง
โลกมนุษย ประสูติเปนพระสิทธัตถะราชกุมาร พระราชโอรสพระเจาสุทธโทธนะกับพระนางสิริมหา
มายา 
 
เรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่รูจักกันกวางขางคือ เรื่องของเทพธิดาเมขลา เทพธิดาองคนี้ไดรับแตงตั้ง
ใหเปนผูพิทักษรักษามหาสมุทร มีหนาที่คุมครองชวยเหลือมนุษยที่ถือไตรสรณาคมน มีศีลสมบูรณ 
ปฏิบัติชอบตอบิดามารดา 
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พราหมณโพธิสัตวเดินทางไปเรือแตกกลางมหาสมุทร พยายามวายเขาฝงอยูถึง ๗ วัน เทพธิดาเมขลา
จึงแลเห็น ไดไปแสดงตนตอพระมหาสัตวทันที รับรองจะใหทุกอยางที่พระมหาสัตวปรารถนา และได
เนรมิตสิ่งที่พระมหาสัตวของทุกอยาง คือ เรือทิพยและแกวแหวนเงินทอง พระมหาสัตวพนจาก
มหาสมุทรไดบําเพ็ญทานรักษาศีลจนตลอดชีวิต 
 
ครั้นเสียชีวิตแลวไดไปบังเกิดในเมืองสวรรค พระมหาสัตวครั้งนั้นตอมาคือพระพุทธเจา  เทพธิดาเมขลา
ตอมาคือพระอุบลวัณณาเถรี และผูดูแลชวยเหลือพระมหาสัตวตอมาคือพระอานนท นี้คือเทวดามาถือ
ภพชาติเปนมนุษยได อยางนอยก็ตามความเชื่อ จึงมีการเลาเรื่องเทพธิดาเมขลาดังกลาว 
 

o มนุษยก็เกิดเปนเทวดาไดเพราะกรรมทีก่ระทํา 
 
เทวดามาเกิดเปนมนุษยได และมนุษยก็เกิดเปนเทวดาได ดังที่สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู ณ 
พระวิหารเชตะวัน ไดทรงนําเรื่องในอดีตมาสาธกวา เมื่อทรงเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตวหัวหนา
พอคาเกวียน ไดทรงซื้อสินคาในนครพาราณสี บรรทุกเกวียนนําพอคาจํานวนมากเดินทางไปในทาง
กันดาร เมื่อพบบอน้ําก็พากันขุดเพ่ือใหมีน้ําดื่ม ไดพบรัตนะมากมายในบอนั้น พระโพธิสัตวทรงเตือนวา
ความโลภเปนเหตุแหงความพินาศ แตไมมีผูเช่ือฟง พวกพอคายังขุดบอตอไปไมหยุดหวังจะไดรัตนะ
มากขึ้น บอนั้นเปนบอที่อยูของพญานาค เมื่อถูกทําลาย พญานาคก็โกรธ ใชลมจมูกเปาพิษถูกพอคา
เสียชีวิตหมดทุกคน เหลือแตพระโพธิสัตวที่มิไดรวมการขุดบอดวย จึงไดรัตนะมากมายถึง ๗ เลม
เกวียน ทานนําออกเปนทานและไดสมาทานศีล รักษาอุโบสถจนสิ้นชีวิต ไดไปเกิดในสวรรค เปนมนุษย
หนึ่งที่เกิดเปนเทวดาได 
 
มนุษยมีบุญกุศลและความดีพรอมทั้งกายวาจาใจมากเพียงไร ก็จะเกิดเปนเทวดาชั้นสูงไดเพียงนั้น คือ
สามารถขึ้นไปอยูบนสวรรคชั้นสูงไดเมื่อละโลกนี้แลว 
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o กรรมทาํใหมนุษยเกิดเปนสัตวก็ได 
 
มนุษยเกิดเปนเทวดาได และเกิดเปนสัตวก็ได  ในสมัยพุทธกาล ชายผูหนึ่งโกรธแคนรําคาญสุนัขตัวหนึ่ง 
ที่ติดตามอยูตลอดเวลา พระพุทธเจาทรงทราบก็ไดตรัสแสดงใหรูวา บิดาที่สิ้นไปแลวนั้นมาเกิดเปนสุนัข
นั้น และไดทรงใหพิสูจน โดยบอกใหสุนัขนําไปหาที่ซอนทรัพย ซึ่งไมมีผูใดรูนอกจากผูเปนบิดาของชายผู
นั้น และสุนัขก็พาไปขุดพบสมบัติที่ฝงไวกอนสิ้นชีวิตได 
 

o อานุภาพของการใหความเคารพในพระธรรม 
ก็นําสัตวใหเกิดมาเปนเทวดาและมนษุยได 

 
สัตวไปเกิดเปนเทวดาไดคงจะมีเปนอันมาก มีเรื่องตาง ๆ ในพระพุทธศาสนาที่เลาสืบมา คือในสมัย
พุทธกาล มีสัตวไดยินเสียงพระทานสวดมนต ก็ตั้งใจฟงโดยเคารพ ตายไปก็ไดไปบังเกิดเปนเทพใน
สวรรค ดวยอานุภาพของการใหความเคารพในพระธรรมของพระพุทธเจา 
 
สัตวมาเกิดเปนมนุษยได นี้ตองเปนที่เช่ือถืออยูลึก ๆ ในจิตสํานึก จึงแมเมื่อพบมนุษยบางคนบางพวก ก็
ไดมีการแสดงความรูสึกจริงใจออกมาตาง ๆ กัน เชน ลิงมาเกิดแท ๆ สัตวนรกมาเกิดแน ๆ ทั้งนี้ก็ดวย
เห็นจากหนาตาทาทางบาง กิริยามารยาทนิสัยใจคอ ความประพฤติบาง ซึ่งโดยมากผูที่พบเห็นดวยกัน 
ก็จะมีความรูสึกตรงกันดังกลาว เปนความรูสึกที่เกิดจากความเชื่อนั่นเอง วาสัตวมาเกิดเปนมนุษยได 
หรือมนุษยเกิดมาจากสัตวได 
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ทางแหงความตาย 
 

 

o ความประมาทปญญา เปนทางแหงความตาย 
 
ความประมาทเปนทางแหงความตาย นี้เปนพุทธศาสนสุภาษิตและความประมาททั้งหลายรวมลงใน
ความประมาทปญญา  ปญญาคือเหตุผล ผูไมเห็นความสําคัญของเหตุผล ประมาทเหตุผล จึงไมใช
เหตุผล ความไมใชเหตุผลนี้แหละ คือความประมาทปญญา 
 
ผูประมาทปญญา หรือผูไมใชเหตุผล คือผูเดินอยูบนทางแหงความตาย 
 

o ความประมาท  :  ทางแหงความตาย 
 
ความตายนั้น มีทั้งตายดวยสิ้นชีวิต และตายดวยสิ้นช่ือเสียง เกียรติยศ ทั้งสองอยางนี้เกิดไดแกผู
ประมาทปญญา 
 

o ความประมาททางกาย 
 
ความประมาทในการกระทํา ที่เรียกวาประมาททางกาย เชน ความประมาทเกี่ยวกับอาวุธราย มีปน
และระเบิด เปนตน ไมคํานึงถึงเหตุผลวาอาวุธเชนนั้นมีโทษรายแรง ความประมาทเชนน้ีที่ทําใหเกิด
ความตายดวยส้ินชีวิตแลวเปนจํานวนมาก นี้คือความประมาทเปนทางแหงความตายประการหนึ่ง 
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o ความประมาททางวาจา 
 
ความประมาทในการพูด คือพูดโดยไมระวังถอยคํา เรียกวาประมาททางวาจา ไมคํานึงใหรอบคอบวา
จะเกิดผลอยางไรในการพูด พูดไปตามอารมณ โดยเฉพาะอยางยิ่งความโกรธ  ความประมาทเชนนี้ทํา
ใหเกิดความตายดวยส้ินชีวิตแลวเปนอันมาก ดวยสิ้นชื่อเสียงเกียรติยศก็เปนอันมาก นี้คือความ
ประมาทเปนทางแหงความตายประการหนึ่ง 
 

o ความประมาททางใจ 
 
ความประมาทในความคิด คือคิดฟุงซานไปโดยไมระมัดระวัง เรียกวาประมาททางใจ การฆาตัวตายก็
เกิดจากความประมาทนี้ ความเสียสติก็เกิดจากความประมาทนี้ ความทําลายผูอื่นก็เกิดจากความ
ประมาทนี้ นี้คือความประมาทเปนทางแหงความตายประการหนึ่ง 
 

o ความตายดวยส้ินชีวิต 
 
ความตายดวยสิ้นชีวิต แมจะเกิดจากความประมาท ก็ยังดีกวาความตายดวยสิ้นช่ือเสียงเกียรติยศ ที่
เรียกกันวาตายทั้งเปน 
 

o ความตายทัง้เปน 
 
ความตายดวยส้ินชื่อเสียงเกียรติยศ เกิดจากความประมาทปญญาในเรื่องตาง ๆ เปนความประมาท
ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ไมอบรมปญญาในเรื่องความโลภ ความโกรธ ความหลง 
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o ผลท่ีเกิดจากความประมาทปญญา 
 
ผลที่เกิดจากความประมาทปญญา คือความตาย ไมวาจะตายดวยสิ้นชีวิต หรือตายดวยสิ้นชื่อเสียง 
เกียรติยศ เปนความไมดีทั้งสิ้น ความประมาทปญญา หรือความประมาท จะใหผลดีไมมีเลย จึงไมควร
ประมาทปญญา 
 
ความไมประมาทปญญา คือความเห็นความสําคัญของปญญา ทั้งปญญาตนและปญญาผูอื่น จะเห็น
ความสําคัญแตปญญาตน ไมเห็นความสําคัญปญญาผูอื่นดวย ก็ไมได 

 

o ประมาทปญญาตนและผูอ่ืน ใหผลเหมือนกัน 
 
ความไมเห็นความสําคัญปญญาตนมีโทษอยางไร ความไมเห็นความสําคัญปญญาผูอื่นก็มีโทษอยางนั้น 
ผูไมประมาทปญญา จึงหมายถึงผูไมประมาททั้งปญญาตนและปญญาผูอื่น 
 
ประมาทปญญาตนเปนหนทางแหงความตาย ประมาทปญญาผูอื่นก็เปนทางแหงความตาย ผูพายแพ
แกผูอื่น ตองเสื่อมเสียสูญสิ้นเปนอันมาก ตองเศราโศกเสียใจถึงเสียสติก็มี ก็เพราะประมาทปญญาผูอื่น 
 

o ผูไมอบรมปญญาตนเทาน้ัน จะเปนผูท่ีประมาทปญญาของผูอ่ืน 
 
ความประมาทปญญาผูอื่น ก็คือความประมาทปญญาตนนั่นเอง ผูไมอบรมปญญาตนเทาน้ันที่จะ
ประมาทปญญาผูอื่น ผูอบรมปญญาตนจะไมประมาทปญญาผูอื่นเลย นั่นก็คือผูเห็นความสําคัญของ
ปญญาตน จะแลเห็นความสําคัญของปญญาผูอื่นดวย 
 
ประมาทปญญาผูอื่น คือเห็นผูอื่นไมมีปญญา ไมสามารถ เห็นตนเองมีปญญามีความสามารถยิ่งกวา
ผูอื่น จะคิดจะพูดจะทําอะไรที่เกี่ยวของกับผูอื่น จึงไมรอบคอบ ไมใชปญญาใหเต็มที่เปนการประมาท
ปญญา เปนการเดินอยูบนทางแหงความตายไดทั้งสองอยาง คือ ทั้งอยางสิ้นชีวิต และอยางสิ้นชื่อเสียง
เกียรติยศ 
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o การดํารงชีวิตจะสวสัดีเพียงไร สําคัญอยูท่ี...... 
การประมาทปญญาตนและผูอ่ืนมากนอยเพียงไร 

 
ความประมาทปญญา หมายถึงทั้งความประมาทปญญาตน ความประมาทปญญาผูอื่น และความ
ประมาทปญญาที่เปนกลาง มิใชปญญาตนหรือปญญาผูใด  ความประมาทปญญาที่เปนกลาง คือความ
ไมเช่ือวาปญญาเปนความสําคัญ ปญญาเปนความจําเปนสําหรับประคับประคองชีวิตใหสวัสดี ทั้งที่
ปญญาเปนสิ่งที่ควรอบรมใหมีเปนอันมากในตน ก็ไมเห็นคาของปญญา ไมพยายามทําปญญาใหเปน
ปญญาตน เปรียบเชนเห็นส่ิงมีคาเปนส่ิงไมมีคา ก็ไมพยายามแสวงหาไวเปนสมบัติตน เรียกวาประมาท
สิ่งนั้น ผูประมาทปญญา ยอมไมอบรมปญญา 
 
การดํารงชีวิตจะสวัสดีเพียงไร สําคัญที่ประมาทปญญาตนและปญญาผูอื่นมากนอยเพียงไร ประมาท
ปญญาตนและปญญาผูอ่ืนมาก ชีวิตจะสวัสดีนอย  ประมาทปญญาตนและปญญาผูอ่ืนนอย ชีวิตจะสวสัดี
มาก 
 

o ผูไมประมาทปญญา ยอมไมพบกับความตายดวยส้ินช่ือเสียงเกียรติยศ 
 
ผูไมประมาทปญญา แมจะตองพบความตายดวยความสิ้นชีวิต อันเปนธรรมดาที่ไมมีผูหลีกเลี่ยงพน 
แตก็ยอมไมพบความตายดวยส้ินช่ือเสียงเกียรติยศ   
 
ประมาทปญญาผูอื่น คือไมรอบคอบในการคิดพูดทําเกี่ยวกับผูอื่น ดวยเห็นวาไมจําเปนตองรอบคอบ
ระมัดระวัง อยากคิดอยากพูดอยากทําเกี่ยวกับผูอื่นอยางไร ก็คิดก็ทําก็พูด มีความไววางใจเปนเหตุ
สําคัญบาง มีความระแวงสงสัยเปนเหตุสําคัญบาง ผลที่ตามมาจากความประมาทปญญา อาจเปน
ความตาย ตายดวยส้ินชีวิต หรือตายดวยส้ินช่ือเสียงเกียรติยศอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสอง 
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การปลดปลอยใจ  กอนถูกความตายบังคับ 
 
 
o ปลอยใจจากส่ิงท้ังหลาย กอนถูกความตายบงัคับ 
 
ปราชญทางพระพุทธศาสนา คือผูมีปญญา สอนใหเรงอบรมมรณสติ นึกถึงความตาย หัดตายกอนตาย
จริง  จุดมุงหมายสําคัญของการหัดตายก็คือ เพ่ือใหปลอยใจจากสิ่งทั้งหลาย กอนที่จะถูกความตาย
บังคับใหปลอย กิเลสเครื่องเศราหมอง ตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก อุปาทานความยึดมั่นถือมั่น
ทั้งหลายทั้งปวง หัดใจใหปลอยเสียพรอมกับหัดตาย 
 
สิ่งอันเปนเหตุใหโลภ ใหโกรธ ใหหลง ใหเกิดตัณหา อุปาทาน หัดละเสีย ปลอยเสียพรอมกับหัดตาย ซึ่ง
จะมาถึงเราทุกคนเขาจริงไดทุกวินาที 
 

o กิเลสท้ังหลาย ลวนเปนโทษแกผูตาย 
 
อันความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัณหา อุปทานนั้น บางครั้งบางคราวก็ทําใหผูยังมีชีวิตอยูทั้งหลาย 
ไดรับวัตถุตอบสนองสมปรารถนา เชน ผูมีความโลภอยากไดขาวของทรัพยสินเงินทองของเขาผูอื่น 
บางครั้งบางคราวก็อาจขอเขา โกงเขา ลักขโมยเขา ไดสิ่งที่โลภอยากเปนของตนสมปรารถนา 
 
หรือผูมีความโกรธ อยากวารายเขา อยากทํารายรางกายเขา บางครั้งบางคราวก็อาจทําใหสําเร็จสมใจ 
แตถาตกอยูในมือมฤตยูแลว เปนคนตายแลว แมยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัณหา 
อุปาทาน เปนอันหนึ่งอันเดียวกับจิตใจ จะไมสามารถใชกิเลสกองใดกองหนึ่ง ใหผลสนองความ
ปรารถนาตองการไดเลย 
 
ผูมีความโลภที่ตายแลวไมอาจลักขโมยของของเขาได หรือผูมีความโกรธที่ตายแลว ก็ไมอาจวารายเขา
ทํารายเขาได กลาวไดวา แมใจของผูตายจะยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัณหา อุปาทาน อยู
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มากมายเพียงไร ก็จะไมสามารถกอใหเกิดผลดีอันเปนคุณแกตน หรือแกผูใดไดเลย มีแตผลรายเปน
โทษสถานเดียวจริง  
 
กิเลสเปนคุณแกผูตายไมได แตเปนโทษแกผูตายได 
 

o ผูละโลกนีไ้ปในขณะทีจิ่ตเศราหมอง ทุคติสําหรับผูน้ัน เปนอันหวังได 
 
เมื่อลมหายใจออกจากรางไมกลับเขาอีกแลว สิ่งที่เปนนามแลไมเห็นดวยสายตาเชนเดียวกับลมหายใจ
คือจิต ก็จะออกจากรางโดยคงสภาพเดิม คือพรอมดวยกิเลสเครื่องเศราหมองทั้งปวง ที่มีขณะจิตยังอยู
ในราง คือยังเปนจิตของคนเปน คนยังไมตาย พระพุทธองคทรงกลาวไววา “ผูละโลกน้ีไปในขณะที่จิต
เศราหมอง ทุคติเปนอันหวังได” 
 

o จิตท่ีมีกิเลสมาก...ยอมเศราหมองมาก 
 
กิเลสทั้งปวง เปนเครื่องเศราหมองของจิต จิตที่มีกิเลสเปนจิตที่เศราหมอง มีกิเลสมาก...จิตก็เศรา
หมองมาก กิเลสนอย...จิตก็เศราหมองนอย  จิตที่มีกิเลสเศราหมอง เมื่อละรางไปสูภพภูมิใด ก็จะคง
กิเลสนั้นอยู คงความเศราหมองนั้นไว ภพภูมิที่ไปจึงเปนทุคติ คติที่ชั่ว คติที่ไมดี มากนอยหนักเบาตาม
กิเลสความเศราหมองของจิต 
 

o จิตท่ีเศราหมองดวยกิเลส  เปนจิตท่ีไมบริสุทธ์ิ 
 

คําวา “จิตเศราหมอง” มิไดหมายถึงจิตที่หดหูอยูดวยความเศราโศกเสียใจเทาน้ัน  จิตเศราหมอง

หมายถึง จิตที่ไมบริสุทธ์ิ ผองแผว คือเศราหมองอยูดวยกิเลส  จิตมีกิเลสมากก็เศราหมองมาก จิตมี
กิเลสนอยก็เศราหมองนอย 
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o กิเลสกองหลง เปนเหตุแหงราคะ โลภะ และโทสะ 
 
อันกิเลสกองหลงหรือโมหะนั้น เปนกองใหญ กองสําคัญ เปนเหตุแหงราคะหรือโลภะหรือโทสะ  ความ
หลงหรือโมหะคือความรูสึกที่ไมถูก ความรูสึกที่ไมชอบ ความรูสึกที่ไมควร คนมีโมหะคือคนหลง  ผูมี
ความรูสึกไมถูก ไมชอบ ไมควรทั้งหลาย คือคนมีโมหะ คือคนหลง เชน หลงตน หลงคน หลงอํานาจ 
เปนตน 
 

o ผูมีโมหะมาก คือมีความหลงมาก  
มีความรูสึกท่ีไมถูกไมชอบไมควรในตน, คน, อํานาจ 

 
คนหลงตนเปนคนมีโมหะ มีความรูสึกที่ไมถูกไมชอบไมควรในตนเอง คนหลงตนจะมีความรูสึกวาตน
เปนผูมีความดี ความสามารถ ความพิเศษเหนือใครทั้งหลายเกินความจริง เปนความรูสึกในตนที่ไมถูก
ไมชอบไมควร เมื่อมีความรูสึกอันเปนโมหะความหลง ราคะหรือโลภะและโทสะก็จะเกิดตามมาไดโดย
ไมยาก 
 
เมื่อหลงตนวาดีวิเศษเหนือคนทั้งหลาย ความโลภใหไดมาซึ่งสิ่งอันสมควรแกความดีความวิเศษของตน 
ยอมเกิดขึ้นเปนธรรมดา ความโกรธดวยไมตองการใหความดีความวิเศษนั้น ถูกเปรียบหรือถูกลบลาง
ยอมเกิดขึ้นเปนธรรมดา  ผูหลงคนเปนผูมีโมหะ มีความรูสึกที่ไมชอบไมถูกไมควรในคนทั้งหลาย 
 
ผูหลงคนจะมีความรูสึกวาคนนั้นคนนี้ที่ตนหลง มีความสําคัญ มีความดีวิเศษเหนือคนอื่น เกิดความ
มุงหวังเกี่ยวกับความสําคัญความดีความวิเศษของคนนั้นคนน้ี  ความมุงหวังนั้นเปนโลภะ และเมื่อมี
ความหวังก็ยอมมีไดทั้งความสมหวังและความผิดหวังเปนธรรมดา ความผิดหวังนั้นเปนโทสะ 
 
ผูหลงอํานาจเปนผูมีโมหะ มีความรูสึกที่ไมถูกไมชอบไมควรในอํานาจที่ตนมี ผูหลงอํานาจจะมี
ความรูสึกวาอํานาจที่ตนมีอยูนั้นยิ่งใหญ เหนืออํานาจทั้งหลายเกินความจริง เปนความรูสึกที่ไมถูกไม
ชอบไมควร 
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ผูหลงอํานาจของตนวายิ่งใหญเหนืออํานาจทั้งหลาย ยอมเกิดความเหอเหิมทะเยอทะยานในการใช
อํานาจนั้น ใหเกิดผลเสริมอํานาจของตนใหยิ่งขึ้น ความรูสึกน้ีจัดเปนโลภะ และแมไมเปนไปดังความ
เหิมเหอทะเยอทะยาน ความผิดหวังนั้นจักเปนโทสะ 
 

o บุคคลผูมีโมหะมาก หลงตนมาก 
จัดเปนพวกมีกิเลสมาก มีจิตเศราหมองมาก 

 
ผูมีโมหะมาก คือความหลงมาก มีความรูสึกที่ไมถูกไมชอบไมควรในตน ในคน ในอํานาจ ยอมปฏิบัติ
ผิดไดมาก กอทุกขโทษภัยใหเกิดไดมาก ทั้งแกตนเองและแกผูอื่น ทั้งแกสวนนอยและแกสวนใหญ 
รวมถึงแกประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 
บุคคลผูมีโมหะมาก หลงตนมาก จัดเปนพวกมีกิเลสมาก จิตเศราหมองมาก จะเปนผูขาดความออน
นอม แมแตตอผูควรอยางยิ่งที่จะไดรับความออนนอม บุคคลเหลานี้เมื่อละโลกนี้ไปในขณะที่ยังไมไดละ
กิเลส คือโมหะใหนอย จิตยอมเศราหมอง ยอมไปสูทุกคติ 
 

o ผลของกรรมทีเ่ท่ียงแท หลังความตาย 
 
ทุคติของผูหลงตนจนไมมีความออนนอมตอผูควรไดรับความออนนอมอยางยิ่ง คือจะเกิดในตระกูลต่ํา 
ตรงกันขามกับผูรูจักออนนอมตอผูควรไดรับความออนนอม ที่จะไปสูสุคติ คือจะเกิดในตระกูลสูง เปน
เรื่องกรรมและการใหผลของกรรมที่เที่ยงแท 
 
ผูใดทํากรรมใดไว จักไดรับผลของกรรมนั้น ทําดีจักไดดี ทําช่ัวจักไดชั่ว ทําเชนใดจักไดเชนนั้น การไม
ออนนอมตอผูควรไดรับการออนนอม เปนกรรมไมดี การเกิดในตระกูลต่ําเปนผลของกรรมไมดี เปนผล
ที่ตรงตามเหตุแทจริง  ผูที่เกิดในตระกูลต่ํา ปกติยอมไมไดรับความออนนอมจากคนทั้งหลาย สวนผูที่
เกิดในตระกูลสูง ยอมไดรับความออนนอมที่ผูเกิดในตระกูลสูงมีปกติไดรับ นั้นเปนผลที่เกิดจากเหตุอัน
เปนกรรมดี คือความออนนอม 
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ทุกชีวิตมีเวลาอันจํากัด 
 

 

o อานุภาพแหงพระพุทธศาสนา 
 
เราตางเปนตัวเปนตนขึ้นมา...เพราะพระพทุธศาสนาจริง ๆ  
ดีไดเพียงนี้ ไมดีนอยกวาน้ี...เพราะพระพุทธศาสนา 
รายเพียงเทานี ้ไมรายไปกวานี้...เพราะพระพุทธศาสนา 
ถาไมมีอยูในแวดวงโอบออมอยางดีที่สุดของพระพุทธศาสนา เราจะไมเปนเชนน้ี 
 
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่ง กลาวไวมีความวา “ถารูวาตนเปนท่ีรัก ก็ควรรักษาตนน้ันใหดี” เปนการเตือน
ดวยถอยคําอันไพเราะยิ่งนัก ควรนักที่จะไดรับความสนใจอยางยิ่ง ถารูวาตนเปนที่รัก ควรรักษาตนนั้น
ใหดี ขอใหทบทวนคําเตือนนี้ใหเสมอ จะรูสึกวาเปนคําเตือนที่สุภาพออนโยน ไพเราะลึกซึ้ง เปยมดวย
เมตตา 
 
เมื่อทบทวนคําเตือนนี้แลว ก็นาจะนึกเลยไปใหไดความเขาใจวาทานผูกลาวคําเตือนไดเชนนี้ ตองมีจิตใจ
สูงสง มีเมตตาปรารถนาดีอยางที่สุดตอเราทุกคน จึงควรเทิดทูนความเมตตาของทาน ใหความสนใจ
และปฏิบัติใหเปนไปตามคําของทาน เพ่ือเปนการแสดงกตัญูกตเวทีตอบแทนพระคุณ และน้ําใจ
งดงามที่ทานมีตอเราทั้งหลาย และทานผูนั้นคือพระพุทธเจา 
 

o ความจริงท่ีควรระลึกถึงอยางสมํ่าเสมอ 
 
เรารักตัวเรา คนอ่ืนก็รักตัวเขา เราไมอยากใหใครทําเชนไรกับเรา คนอ่ืนก็ไมอยากใหเราทําเชนน้ันกับเขา 
เราอยากใหคนอ่ืนทําดีกับเราอยางไร คนอ่ืนก็อยากใหเราทําดีกับเขาอยางน้ัน  ขอใหพยายามคิดถึง
ความจริงนี้ใหบอยที่สุดเทาที่จะมีสตินึกได จะเปนคุณแกตนเองอยางยิ่ง การคิดพูดทําทั้งหมดจะเปนไป
อยางดีที่สุด ไมเปนการทํารายผูอื่น ไมเปนการเบียดเบียนผูอื่น 
 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๒๗ 



 

o เพราะรักตนอยางย่ิงน่ันเอง จึงเปนผูประพฤติ ปฏิบัติดี เพ่ือใหตนเปนคนดี 
 
การสามารถรักษาจิตใจ รักษาวาจา รักษาการกระทํา ใหเปนไปเพื่อไมกอทุกขโทษภัยแกผูอื่น ไมเรียกวา
เปนการทําเพ่ือผูอื่น ไมเรียกวาเปนการถือวาผูอื่นเปนที่รักของตน แตเปนการทําเพ่ือตนเอง เปนการถือ
วาตนเปนที่รักของตนอยางยิ่ง ไมมีความรักอ่ืนเสมอดวยความรักตน 
 

ผูที่สามารถรักษากายวาจาใจตนใหดีไดนั้นก็คือ “ผูที่รักตนอยางยิ่ง” นั่นเอง เพราะรักตนอยางยิ่งจึง
ประพฤติดีปฏิบัติดี เพ่ือใหตนเปนคนดี ผูที่ถือเอาการไดมาดวยวิธีตาง ๆ ไมเลือกสุจริต ทุกจริต ไมใช
คนรักตนเอง  
 
ผูที่มีกิริยาวาจาหยาบคายกาวราว ทิ่มแทงหลอกลวง ไมใชคนรักตนเอง ไมใชคนที่จะทําใหตนเองสวัสดี
ได ตรงกันขามที่ทําเชนน้ันเปนการไมรักตนเอง แมคนจะคิดวาการที่ทําเพราะไมรักผูอื่นก็ตาม แตความ
จริงแทเปนการไมรักตน เปนการทําใหตนต่ําทราม  เมื่อคิดจะพูดชั่วทําชั่วเมื่อใด ขอใหนึกถึงตนเอง นึก
วาตนเปนที่รักของตน จึงไมควรทําลายตนเหมือนตนเปนที่รังเกียจเกลียดชังอยางยิ่ง จนถึงตองทําลาย
เสีย การคิดชั่วพูดชั่วทําชั่ว เปนการทําลายตนอยางแนแท 
 

o ความดีความช่ัวเปนปจจัยสําคัญใหสังคมวุนวาย 
 
สังคมแหงมนุษยชาติ บางคราวสงบเย็น บางคราวเดือดรอนวุนวาย ก็เพราะมีความดีความชั่วเปนปจจัย
สําคัญ  พระพุทธศาสนาจึงมุงแนะนําส่ังสอนใหประกอบความดี ละเวนความชั่ว และอบรมจิตใจใหผอง
แผว ซึ่งจะผลักดันใหทําความดี สวนจิตใจชั่วทรามยอมนําใหสรางความชั่วเสียหายทั้งแกตนเอง ทั้งแก
ผูอื่น 
 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๒๘ 



 

o ทุกชีวิตมีเวลาอันจํากัด จงอยาชา รีบเรงทําความดี 
 
ทุกชีวิตมีเวลาจํากัด อยางมากไมเกินรอยปก็จะตองละรางนี้ละโลกนี้ไป อยาผลัดวันประกันพรุงที่จะทํา
ความดี เพราะถาสายเกินไปเมื่อไร ก็ตนเองนั่นแหละจะตองไดเสวยผลของการไมกระทํากรรมดี ไมมี
ผูใดอื่นจะรับผลของความดีความชั่วที่ตนเองทําไว เจาตัวเองเทานั้น จักเปนผูรับผลของความดีความชั่ว
ที่ตนทํา 
 

o อยายอมใหความช่ัวมีอํานาจแยงเวลาในการทาํดี 
 
ความดีก็ตาม ความชั่วก็ตาม เปนส่ิงที่ทําไดทุกเวลา แตจะทําสองอยางพรอมกันไมได ตองทําทีละอยาง 
จึงตองตัดสินใจเลือกวาจะทําอยางไหน จะทําความดีหรือจะทําความชั่ว อยามีใจออนแอโลเลเพราะจะ
ทําใหพายแพตออํานาจของความชั่ว ยอมใหความชั่วมีอํานาจแยงเวลาที่ควรทําความดีไปเสีย ซึ่งไม
สมควรอยางยิ่ง จะเปนการแสวงหาทุกขโทษภัยใสตัว อยางไมนาทํา 
 

o ตนน่ันแหละ เปนผูนําพาชีวิตของตน 
 

พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่ง กลาวไวแปลความวา “ตนเทียวเปนคติของตน” คือตนนั้นแหละจักเปนผูพา
ตนเองไป ไปดีไปชั่วไปสวางไปมืด ไปอยางไรก็ไดทั้งนั้นแลวแตตนจะพาตนเองไป   
 
ที่มักกลาวกันวา คนนั้นพาคนน้ีไปดีไมดีนั้น ไมถูกตองตามความจริง ไมมีผูใดจะพาใครไปไหนได 
นอกจากเจาตัวเองจะเปนผูพาตัวเองไป ผูอื่นเปนเพียงสวนประกอบเทานั้น  แมตัวเองไมพาตัวเองไปดี
แลว ก็ไมมีผูใดอื่นจะสามารถพาไปดีไดอยางแนนอน หรือแมตัวเองไมพาตัวเองไปชั่วแลว ก็ไมมีผูใดอื่น
จะสามารถพาไปชั่วไดอยางแนนอน  เชน มีผูมาชวนไปทําบุญ แมตัวเองไมทําตาม ก็จะไมไดบุญ หรือมี
ผูมาชวนใหทําบาป แมตัวเองไมทําตาม ก็จะไมไดทําบาป ไมวาในเรื่องใดทั้งนั้น ถาตัวเองไมเห็นดีเห็น
งามตามไปดวยแลว ไมทําตามแลว ก็จะไมมีผูใดมานําได ตนเองเทานั้น จักนําตนเองไปไดทุกที่ทุกทาง 
ทั้งที่ดีทั้งที่ชั่ว ตนเองจึงสําคัญนัก ตนจึงเปนคติของตนจริง 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๒๙ 



 

o ทุกชีวิต ลวนปรารถนาไปสูท่ีดีท่ีสวาง 
 
ทุกคนควรตั้งปญหาถามตนเอง วาชอบจะพาตนเองไปสูที่ดีหรือไปสูที่ชั่ว ไปสูที่สวางหรือไปสูที่มืด 
คําตอบนาจะตรงกันทั้งหมด วาทุกคนชอบจะพาตนไปสูที่ดีที่สวาง ไมใชไปสูที่ชั่วสูที่มืด 
 
เมื่อรูคําตอบปญหาเชนนี้ ก็ตองรูตอไปวา ผูนําคือตนเองนั้นจะตองรูทางไปสูที่ดีที่สวางใหถนัดชัดแจง
ถูกตอง ไมเชนน้ันก็จะพาตนไปไมถูกตองดังปรารถนา นั่นก็คือตองรูวาทําอยางไรจึงจะไปสูที่ดีที่สวาง ไม
หลงไปสูที่ชั่วที่มืด 
 
เราเปนพุทธศาสนิก มีโอกาสดีอยางยิ่ง มีโอกาสดีกวาผูอื่น พระพุทธศาสนาแสดงทางดีทางสวางไวชัด
แจงละเอียดลออ ดีนอยดีมาก สวางนอยสวางมาก มีแสดงไวแจงชัดในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาผู
ทรงตรัสรูแลว ทรงเห็นแจงทุกส่ิงทุกอยาง ไดทรงมีพระมหากรุณาแสดงไว เพ่ือพุทธศาสนิกไดดําเนิน
รอยพระพุทธบาทไดถูกตอง ไดไปถึงที่ดีที่สวางโดยไมตองคลําทางดวยตนเองใหลําบาก สําคัญที่วาพุทธ
ศาสนิกจะตองศึกษาพระธรรมคําที่พระพุทธองคทรงสอนและตองปฏิบัติตาม 
 

o ผูปรารถนาความดี ความสวางแหงชีวิต  
พึงดําเนินชีวิตตามพระธรรมคาํส่ังสอน 

 
พระพุทธองคทรงตามประทีปไวแลว ใหเราเห็นทางดําเนินไปสูที่ดีที่พนทุกข เราจงอยาปดตา จงลืมตาดู
แสงประทีปนั้น ใหเห็นทางสวางดวยแสงแหงพระมหากรุณา แลวพากันนอมรับพระมหากรุณานั้น
ดําเนินไปตามทางที่สวาง จักไมพบอันตรายที่ยอมแอบแฝงอยูในความมืด 
 
ความสําคัญจึงมิไดอยูที่แสงประทีป ซึ่งพระพุทธองคทรงจุดประทานไวดวยพระมหากรุณาเทานั้น แต
ตองอยูที่ตนเองของทุกคนดวย ถาพากันปดตาไมแลใหเห็นแสงประทีป ก็อาจจะเดินไปสูที่มืดที่ชั่ว ที่มี
อันตรายรอยแปดประการได แตถาพากันลืมตาขึ้นดูใหเห็นทางอันสวางไสว แลวเดินไปตามทางนั้น ก็
ยอมจะเดินไปสูที่สวาง ไปสูที่ดี พนภยันตรายมากมีทั้งหลาย 
 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๓๐ 



 

o พึงอบรมตนใหเปนคติ  คือทางทีดี่ของตน 
 
ไมมีผูใดปรารถนาจะมีหนทางชีวิตที่มืด มีแตปรารถนาหนทางชีวิตที่สวาง ดังนั้นตองอบรมตนใหรูจัก
ทาง ทางมืดก็ใหรู ทางสวางก็ใหรู ทางไปสูที่มืดก็รู ทางไปสูที่สวางก็รู  รูแลวยังไมพอ ตองศึกษาวิธี
เดินทางใหดีดวย เดินทางสวางนั้นทานเดินกันอยางไรตองศึกษาใหดี เดินอยางไรจะเปนการเดินทางมืด 
และตองรูวาขึ้นช่ือวาทางมือตองมีอันตรายแอบแฝงอยูอยางไมตองสงสัย ไมพึงเดินไปอยางสงเดช 
อบรมใจใหดีใหตาสวาง จะไดเดินถูกทาง สามารถนําไปดีได ทําตนใหเปนคติคือทางที่ดีของตนได 
 

o ทุกชีวิต ลวนตกเปนเคร่ืองมือของกรรม 
 
ความรังเกียจหรือความนิยมยกยองคนที่ชั่วและคนดี ไดรับเปนผลแหงกรรมของตน ไมใชเปนอะไรอื่น 
ความรังเกียจที่คนชั่วไดรับ เปนผลแหงกรรมชั่ว ความนิยมยกยองที่คนดีไดรับ เปนผลแหงกรรมดี คน
ทั้งหลายรวมทั้งตัวเราทุกคน เปนเครื่องมือของกรรมที่จะเปนเหตุใหผลของกรรมชั่วและผลของกรรมดี
ปรากฏชัดเจนขึ้นเทานั้น  ผูมีปญญาไมนิยมคําวา ชั่วชางชี ดีชางสงฆ เพราะเปนความไมถูกตอง ความ
เส่ือมทั้งหลายเกิดจากความนิยมนี้ไดมากมาย 
 

o ผูยินดีในความถูกตอง พึงอบรมตนใหมีสัมมาทิฐิ 
 
แมทําความเขาใจที่ถูกตองใหเกิดขึ้นในจิตใจตนไดแลว การปฏิบัติที่ถูกตองก็ยอมจะตองตามมาอยาง
แนนอน เพราะใจเปนใหญ ใจเปนประธาน ทุกสิ่งสําเร็จดวยใจ คือทุกสิ่งเปนไปตามอํานาจความเห็นถูก
เห็นผิดของใจ  การอบรมความเปนใหถูก ใหเปนสัมมาทิฐิ...ความเปนชอบไมใหเปนมิจฉาทิฐิ..
ความเห็นผิด จึงเปนความสําคัญที่สุดของผูยินดีในความถูกตอง 
 
ใจของเราทุกคนนี้สําคัญนัก สติก็สําคัญนัก ปญญาก็สําคัญนัก เมตตากรุณาก็สําคัญนัก ทั้งหมดนี้ไมควร
แยกจากกัน มีใจก็ตองใหมีสติ ตองใหมีปญญา ตองใหมีกรุณา ประคับประคองกันไปใหเสมอ อยาใหมี
สิ่งอื่นนอกจากสติปญญาและเมตตากรุณาเขากํากับใจ 
 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๓๑ 



 

สติและปญญาพรอมเมตตากรุณานั้น เมื่อเปนอันหนึ่งอันเดียวกับใจ จะทําใหใจมีสัมมาทิฐิ...ความ
เห็นชอบได ตรงกันขาม เมื่อใจขาดสติปญญา และเมตตากรุณา ก็จะทําใหใจมีมิจฉาทิฐิ..ความเห็นผิด
ไดงาย 
 

o สติปญญา เมตตากรณุา สําคัญย่ิงแกทุกชีวิต 
 
สติ ปญญา และเมตตา กรุณา เปนความสําคัญอยางยิ่งของทุกคน เปนส่ิงชวยใหคนเปนคนอยาง
สมบูรณขึ้น งามพรอมขึ้น จึงพึงเพ่ิมพูนทั้งสติ ปญญาและเมตตา กรุณา ซึ่งสามารถอบรมไดพรอมกัน 
ใหเกิดผลเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได 
 
กอนจะพูดจะทําอะไร พึงมีสติรูวาแมพูดแมทําลงไป จะเกิดผลอะไรตามมา เปนความเสียหายแกผูใด
หรือไม ตองใชปญญาในตอนนี้ใหพอเหมาะพอควร พรอมทั้งใชเมตตากรุณาใหถูกตอง เวนการพูดการ
ทําที่จะเปนเหตุแหงความกระทบกระเทือนใจผูฟงโดยไมจําเปน 
 
พระพุทธเจาทรงยิ่งดวยพระมหากรุณา ทรงตั้งพระพุทธศาสนา อันเปนศาสนาเพ่ือจิตใจ ผูเปนพุทธ
ศาสนิกพึงคํานึงถึงความจริงนี้ใหอยางยิ่ง จะคิด จะพูด จะทําอะไร มีสตินึกถึงจิตใจผูเกี่ยวของทั้งหลาย 
อยาใหไดรับความชอกช้ําโดยไมจําเปน 
 

o สติปญญา เมตตากรณุา สําคัญย่ิงแกทุกชีวิต 
 
สติ ปญญา และเมตตา กรุณา เปนความสําคัญอยางยิ่งของทุกคน เปนส่ิงชวยใหคนเปนคนอยาง
สมบูรณขึ้น งามพรอมขึ้น จึงพึงเพ่ิมพูนทั้งสติ ปญญา และเมตตา กรุณา ซึ่งสามารถอบรมไดพรอมกัน 
ใหเกิดผลเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได 
 
กอนจะพูดจะทําอะไร พึงมีสติรูวาแมพูดแมทําลงไป จะเกิดผลอะไรตามมา เปนความเสียหายแกผูใด
หรือไม ตองใชปญญาในตอนนี้ใหพอเหมาะพอควร พรอมทั้งใชเมตตากรุณาใหถูกตอง เวนการพูดการ
ทําที่จะเปนเหตุแหงความกระทบกระเทือนใจผูฟงโดยไมจําเปน 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๓๒ 



 

พระพุทธเจาทรงยิ่งดวยพระมหากรุณา ทรงตั้งพระพุทธศาสนา อันเปนศาสนาเพ่ือจิตใจ ผูเปนพุทธ
ศาสนิกพึงคํานึงถึงความจริงนี้ใหอยางยิ่ง จะคิด จะพูด จะทําอะไร มีสตินึกถึงจิตใจผูเกี่ยวของทั้งหลาย 
อยาใหไดรับความชอกช้ําโดยไมจําเปน 
 

o ท่ีพ่ึงของชีวิต อันไมมีท่ีพ่ึงใดเปรียบได 
 
พระพุทธศาสนา เปนศาสนาเพ่ือจิตใจโดยแท เปนศาสนาที่ทะนุถนอมจิตใจเปนอยางยิ่ง มุงพิทักษรักษา
จิตใจเปนอยางยิ่ง มุงพิทักษรักษาจิตใจใหหางไกลจากความเศราหมองทั้งปวง อันจักเกิดแตความโลภ 
ความโกรธ ความหลง 
 
ศึกษาพระพุทธศาสนาใหรูจริง ก็จะเห็นพระพุทธเจาวา ทรงมีพระหฤทัยละเอียดออนและสูงสงเหนือ
ผูอื่นทั้งปวง ความออนโยนประณีตแหงพระหฤทัย ทําใหทรงเอื้ออาทรถึงจิตใจสัตวโลกทั้งหลาย ทรง
แสดงความทะนุถนอมหวงใยสัตวนอยใหญไวแจงชัด สารพัดที่ทรงตรัสรูอันจักเปนวิธีปองกันจิตใจของ
สัตวโลก สมเด็จพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณาพร่ําช้ีแจงแสดงสอนตลอดพระชนมชีพที่บริสุทธ์ิผอง
แผว เชนนี้แลวไมควรหรือที่พุทธศาสนิกชนทุกถวนหนา จะตั้งใจสนองพระมหากรุณาเต็มสติปญญา
ความสามารถปฏิบัติตามที่ทรงสอน เอื้ออาทรตอเพ่ือนรวมทุกขทั้งหลาย ดวยการแนะนําบอกเลาให
รูจัก ใหเขาใจวา สมเด็จพระพุทธศาสดานั้นทรงยิ่งดวยพระมหากรุณาจิตทรงอบรมพระปญญา จนถึง
สามารถทรงยังใหเกิดพระพุทธศาสนาขึ้นได เปนที่พ่ึงยิ่งใหญของสัตวโลกทั้งหลายไดจนถึงทุกวันนี้ ไมมี
ที่พ่ึงอื่นใดเปรียบได 
 

o ทุกชีวิตมีเวลาอันจํากัด พึงรําลึกในพระคุณและน้าํใจของพระพทุธองค 
 
ทุกคนที่เคยประสบความขัดของในชีวิต ปรารถนาจะไดรับความชวยเหลืออยางที่สุด เมื่อมีผูใดมาให
ความชวยเหลือแกไขความขัดของนั้นใหคลี่คลาย...ชวยใหรายกลายเปนดี  แมมีจิตใจที่กตัญูรูคุณ ผู
ไดรับความชวยเหลือดวยเมตตา ใหผานพนความมืดมัวขัดของ ยอมสํานึกในพระคุณและน้ําใจ ยอมไม
ละเลยที่จะตอบแทน พระมหากรุณาของพระพุทธเจา ยิ่งใหญเหนือความกรุณาทั้งหลายที่ทุกคนเคยได
รับมาในชีวิต แมไมพิจารณาใหประณีตก็ยอมไมเขาใจ แตแมพิจารณาใหประณีตดวยดี ยอมไมอาจที่จะ
ละเลยพระคุณได ยอมจับใจในพระคุณพนพรรณนา 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๓๓ 



 

พุทธวิธีเพ่ือการหัดตาย 
 

 

o พุทธวิธีเพ่ือการหัดตาย 
 
การหัดตายที่ปราชญในพระพุทธศาสนาทานแนะนํา คือการหัดอบรมความคิด สมมติวาตนเองใน
ขณะนั้นปราศจากชีวิตแลว ตายแลว เชนเดียวกับผูที่ตายแลวจริงทั้งหลาย 
 

o ฝกอบรมความคดิวาเม่ือปราศจากชวิีตแลว 
สภาพรางกายของตนทีเ่คยเคล่ือนไหว จักทอดน่ิง 

 
คิดใหเห็นชัดวาเมื่อตายแลว ตนจะมีสภาพอยางไร รางที่เคยเคลื่อนไหวไดก็จะทอดนิ่ง อยาวาแตเพียง
จะลุกข้ึนไปเก็บรวบรวมเงินทองขาวของที่อุตสาหสะสมไวเพ่ือนําไปดวย จะเขยิบไปพนแดดพนมดสักนิ้ว
สักคืบก็ทําไมได เมื่อมีผูมายกไปนําไปยังที่ซึ่งเขากําหนดกันวาเหมาะวาควร ก็ไมอาจขัดขืนโตแยงได   
 
แมบานอันเปนที่รักที่หวงแหน เขาก็จะไมใหอยู...จะยกไปวัด เคยนอนฟูกบนเตียงในหองกวาง ประตู
หนาตางเปดโปรง เขาก็จะจับลงไปในโลงศพแคบทึบ ไมมีประตู ไมมีหนาตาง ตีตาปูปดสนิทแนน ไมให
มีแมแตชองลมและอากาศ จะรองก็ไมดัง จะประทวงหรือออนวอนก็ไมสําเร็จ ไมมีใครสนใจ 
 

o ถูกทอดทิง้อางวางตามลําพัง หลังปราศจากชวิีต 
 
สามี ภริยา มารดา บิดา บุตรธิดา ญาติสนิทมิตรทั้งหลาย ที่เคยรักหวงใยกันนักหนา ก็ไมมีใครมาอยู
ดวยแมสักคน  อยาวาแตจะเขาไปนั่งไปนอนในโลงศพดวยเลย แมแตจะนั่งเฝานอนเฝาอยูขางโลงทั้งวัน
ทั้งคืน ก็ยังไมมีใครยอม บานเรือนใครก็จะพากันกลับคืนหมด ทิ้งไวแตลําพังในวัดที่อางวาง มีศาลาตั้ง
ศพ มีเมรุเผาศพ มีเชิงตะกอน มีศพที่เผาเปนเถาถานแลวบาง ยังไมไดเผาบางมากมายหลายศพ 
 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๓๔ 



 

o ทรัพยสมบัติท่ีสะสมไว ในขณะทีมี่ชีวิต 
ส้ินสุดลงแลวพรอมกับลมหายใจและชวิีตท่ีส้ินสุด 

 
ทีนี้เมื่อยังไมตาย เราเคยกลัว เคยรังเกียจ แตเมื่อตายเราก็หนีไมพน เรามีอะไรหรือในขณะนั้น เราไมมี
อะไรเลย มือเปลาเกลี้ยงเกลาไปทั้งเนื้อทั้งตัว เงินสักบาททองสักเทาหนวดกุงก็ไมมีติด มีแตตัวแท ๆ 
เขาไมไดแตงเครื่องเพชรเครื่องทองมีคาหรือมอบกระเปาใสเงินใสทองใหเลย อยางดีก็มีเพียงเส้ือผาที่
เขาเลือกสวมใสแตงศพใหไปเทานั้น ซึ่งไมกี่วันก็จะชุมน้ําเหลืองที่ไหลจากตัว มีใครเลาจะมาเปลี่ยนชุด
ใหม ๆ ให ทั้ง ๆ ที่สะสมไวมากมายหลายสิบชุด ลวนเปนที่ชอบอกชอบใจวาสวยวางาม โอกาสที่จะไดใช
เงินใชเส้ือผาอาภรณ เครื่องเพชรเครื่องทองเหลานั้นส้ินสุดลงแลว... พรอมกับลมหายใจ พรอมทั้งชีวิต
ที่สิ้นสุดนั้นเอง ไมคุมกันเลยกับความเหนื่อยยากแสวงหามาสะสมโดยไมถูกไมชอบดวยประการทั้งปวง 
ที่เปนบาป เปนอกุศล เปนการเบียดเบียนกอทุกขภัยใหผูอื่น 
 

o มองใหเห็นสภาพรางกายทีต่ายแลว 
 
หัดมองใหเปนรางกายของตนเอง ที่ตายแลวขึ้นอึดอยูในโลก เริ่มปริแตก มีน้ําเหลืองน้ําหนองไหลออก
จากขุมขน เสนผมเปยกแฉะดวยเลือดดวยหนอง ลิ้นที่เคยอยูในปากเรียบรอยก็หลุดออกมาจุก นัยนตา
ถลนเหลือกลาน 
 
รูปรางหนาตาของตนเองขณะนั้น อยาวาแตจะใหใครอื่นจําไดเลย แมตัวเองก็จําไมได อยาวาแตจะให
ใครอื่นไมรั ง เกียจสะดุ งกลัว เลย  แมแตตัว เองก็ตองยากจะหามความรูสึก น้ัน  ผิวพรรณที่
อุตสาหพยายามถนอมรักษาใหงดงามเจริญตา เจริญใจ ใสหยูกใสยา เครื่องอบเครื่องลูบไล เครื่อง
ประทินอันมีกลิ่นมีคุณคาราคาแพงทั้งหลาย มีลักษณะตรงกันขามกับความปรารถนาอยางสิ้นเชิง เมื่อ
ความตายมาถึง 
 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๓๕ 



 

o ทรัพยสมบัติสักนิด เม่ือตายไปก็นําไปไมได 
 
เมื่อความตายมาถึง ไมมีผูใดจะสามารถถนอมรักษาทะนุบํารุงรักษารางกายของเขาไวได  แมสมบัติ
พัสถานที่แสวงหาไวระหวางมีชีวิตจนเต็มสติปญญาความสามารถ แมดวยเลหกล เพ่ือใชทะนุถนอม
รักษาเชิดชูบํารุงตัวของเรา ก็ติดรางไปไมไดเลย 
 

o แมรางกายของเรา ก็ตองท้ิงไวในโลก 
 
เปนจริงดังพุทธศาสนสุภาษิตวา.. ทรัพยสักนิดก็ติดตามคนตายไปไมได ใหความสุข ความสมบูรณ 
ความสะดวกสบาย ความปกปองคุมกันรางของคนตายไมได ตองปลอยใหรางนั้นผุพัง เนาเปอยคืนสู

สภาพเดิม เปนตน น้ํา ไฟ ลม ประจําโลกตอไป ตองตามพุทธศาสนสุภาษิตวา “สัตวทั้งปวงจะทิ้งรางไว

ในโลก” 

 

o ความเช่ือในชีวิตหลังความตาย 
 
ผูมีความเขาใจวา ตายแลวจะไปเกิดเปนอะไร สุขทุกขอยางไร เราไมรับรูดวยแลว จึงไมมีความหมาย  
น้ีเปนความเขาใจผิดอยางย่ิง เปนโมหะสําคัญ ก็ที่เราเกิดเปนน่ันเปนน่ีกันในชาตินี้ ทําไมเราจึงรูสึกสุข 
รูสึกทุกข ทั้ง ๆ ที่เราไมรูวาเกี่ยวของกับชาติกอนอยางไร 
 
พุทธศาสนิกชนสวนใหญเช่ือวามีชาติในอดีตและชาติในอนาคต เชื่อวากอนที่จะมาเกิดในชาตินี้ ไดเคย
เกิดในชาติอื่นมาแลว และก็จะตองเกิดในชาติหนาตอไป ไมรูกี่ชาติตอกี่ชาติ ถายังทํากิเลสใหสิ้นไปไมได  
อยาพลอยเปนไปกับคนเปนอันมาก ที่มีโมหะหลงเขาใจผิดอยางยิ่งวา จบสิ้นความเปนคนในชาตินี้แลว 
ก็ไมรูเรื่องราวเกี่ยวกับชาติอื่นตอไป เพราะฉะนั้นความสําคัญจึงอยูที่ควรแสวงหาความสุขสมบูรณให
ตนเองใหเต็มที่ในชาตินี้ ผูใดมีโมหะหลงผิดเชนนี้ จะสามารถทําความผิดรายไดทุกอยางเพ่ือประโยชน
ตน ทรยศคดโกง เบียดเบียนทํารายแมกระทั่งถึงชีวิตเขาก็ทําได เปนการสรางกรรมที่จะใหผลแกตนเอง
แนนอน คนจะตองเสวยผล เสวยทุกขเวทนา ทั้งในโลกนี้และเมื่อละโลกนี้ไปแลวตามกรรมของตน ตอง

ตามพุทธภาษิตวา “กรรมของตนเอง ยอมนําไปสูทุคติ” 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๓๖ 



 

o ชีวิตในชาติขางหนายาวนาน ไมอาจประมาณได 
 
ปราชญกลาววา ชีวิตนี้นอยนัก ก็คือชีวิตในชาตินี้นอยนัก ชีวิตในชาติขางหนายาวนานไมอาจประมาณได 
ชีวิตในภพขางหนาจะสิ้นสุดเมื่อไร ขึ้นอยูกับความหมดจดจากกิเลสอยางสิ้นเชิงเทานั้น เปรียบชีวิต
ขางหนากับชีวิตนี้แลว ชีวิตนี้จึงนอยนัก 
 

o แมรักตนจริง ควรรักไปถึงชีวิตขางหนาดวย 
 
แมรักตนจริง ก็ควรรักใหตลอดไปถึงชีวิตขางหนาดวย ไมใชจะคิดเพียงสั้น ๆ รักแตชีวิตนี้เทานั้น หา
ความสมบูรณพูนสุขในชีวิตนี้ ภายในขอบเขตที่ชอบที่สุด ทํานองคลองธรรมเถิด ผลแหงกรรมทั้งในชาติ
นี้และชาติหนาตอ ๆ ไปที่จะตองเสวยแน จะไดไมเปนผลราย ไมเปนผลของบาปกรรม ที่ใหความทุกข 
มิไดใหความสุข 
 

o เม่ือชีวิตดับสลาย...ทุกส่ิงท่ีเคยครอง ก็ตองสูญสลายพลัดพราก 
 

ชีวิตใคร...ใครก็รัก 
ชีวิตเรา...เราก็รัก   ชีวิตเขา...เขาก็รัก 
ความตาย...เรากลัว   ความตาย...เขาก็กลัว 
ของของใคร...ใครหวง   ของของเรา...เราหวง   ของของเขา...เขาก็หวง 

 
จะลักจะโกงจะฆาทํารายใครสักคน ขอใหนึกกลับกันเสีย ใหเห็นเขาเปนเรา เราเปนเขา คือเขาเปนผูที่จะ
ลักจะโกงจะฆาจะทํารายเรา เราเปนเขาผูที่จะถูกลักถูกโกงถูกฆาถูกทําราย ลองนึกเชนนี้ใหเห็นชัดเจน 
แลวดูความรูสึกของเรา จะเห็นวาที่เต็มไปดวยโมหะนั้น จะเปลี่ยนเปนเมตตากรุณา 
 
ขาวผูพยายามปองกันสมบัติของตนจนเสียชีวิตนั้น นาสลดสังเวชยิ่งนัก หรือขาวแมผูกําลังจะสิ้นชีวิต
แลว แตก็ยังพยายามกระเสือกกระสนรักษาสมบัติมีคาของตนที่ติดตัวอยู ก็นาสงสารที่สุด  พบขาว
เหลาน้ีเมื่อไร ขอใหนึกถึงใจคนเหลาน้ัน อยาคิดทําราย อยาคิดเบียดเบียนกันเลย 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๓๗ 



 

o ทุกชีวิตตองตาย...และจะตายในเวลาไมนาน 
 
ชีวิตของมนุษยนี้ จะยืนนานเกิน ๑๐๐ ป ก็ไมมาก ทั้งยังเหลืออยูไมถึง ๑๐๐ ปอีกดวย คนไมไดอายุยืน
เพราะทรัพย จะทําทุกวิถีทางแมที่ชั่วชา โหดรายเพ่ือใหไดมาซึ่งทรัพยทําไมเลา ในเมื่อชีวิตดับสลายแลว 
ทุกส่ิงที่ชีวิตเคยครอง ก็ตองสูญสลายพลัดพรากจากไป 
 
ทรัพยสมบัติติดตามคนตายไปไมได แตเหตุแหงการแสวงหาทรัพยโดยมิชอบ ซึ่งเปนกรรมไมดี ติดตาม
คนตายไปได ใหผลเปนความทุกขความเดือดรอนแกคนที่ตายไปแลวได ทรัพยจึงไมใชสิ่งที่พึงแสวงหา 
โดยไมคํานึงใหรอบคอบถึงความถูก ความผิด ความควร ความไมควร 
 

o ความโลภไมมีขอบเขตน้ัน เปนทุกขหนักนัก 
 
ทรัพยที่แสวงหาดวยความโลภเปนใหญ ไดทําลายชีวิตและทําลายชื่อเสียงเกียรติยศของใครตอใคร
มาแลวอยางประมาณมิได ปรากฏใหเห็นอยูในชีวิตนี้  ความโลภโดยไมมีขอบเขตนั้นเปนทุกขหนักนัก 
ทั้งโลภในทรัพย ในยศ ในชื่อ ลวนเปนทุกขหนักนักทั้งสิ้น ตนเองก็เปนทุกข ทั้งยังแผความทุกขไปถึงผูอื่น
อีกดวย จึงเปนกรรมไมดี 
 

o ผูมีปญญา มีความฉลาด มีสัมมาทิฐิ 
จักมุงเพียรละกิเลสกอนความตายมาถึง 

 
ถาทุกขรอนเพราะความอยากไดไมสิ้นสุดในลาภ ในยศ ในชื่อ จะดับทุกขรอนนั้นไดดวยการทํากิเลสให
หมดจด  ชีวิตในภพชาติขางหนาอันยาวนานนักหนา จะเปนชีวิตดีมีสุขเพียงไร ขึ้นอยูกับกรรมที่ทําไว
แลวทั้งในอดีตชาติและในชาตินี้เปนสําคัญ จะฉลาดนักถาจะไมลืมความจริงนี้ จะฉลาดที่สุดถาจะไม
คํานึงถึงแตความสุขเฉพาะในชีวิตนี้ หรือชีวิตหนา แตจะมุงคํานึงวาจะพึงปฏิบัติอยางไรใหเต็มสติปญญา
ความสามารถ เพ่ือไมตองมีภพชาติขางหนาอีกตอไป เพราะความเกิดเปนความทุกขแท ผูฉลาดมี
สัมมาทิฐิความเห็นชอบ จักมุงมั่นเพียรอบรมสติปญญาใหสามารถทําลายกิเลสคือราคะ หรือโลภะ 
โทสะ และโมหะ ใหหมดจด เพ่ือพาตนใหพนไดจากความเกิดอันเปนทุกข 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๓๘ 



 

ผูประพฤติดี  ยอมฝกตน 
 

 

o บัณฑิต คือคนดี คนท่ีมีปญญา คนท่ีไมใชพาล 
 
บัณฑิต ตามพจนานุกรมแปลวา ผูมีปญญา นักปราชญ แตความหมายแทจริงที่ทานใชกัน บัณฑิต
หมายถึงคนดี คนที่ไมใชพาล และเมื่อพิจารณากันแลว คนดีหรือผูมีปญญาก็เปนคนเดียวกันน่ันเอง  คน
มีปญญาจะเปนคนไมดีไปไมได ถาเปนคนไมดีก็เพราะไมมีปญญา 

 

o บัณฑิตยอมรูถูก รูจริง วาความดีคืออะไร ความช่ัวคืออะไร 
 

“บัณฑิตยอมฝกตน” หมายความวา คนดีหรือคนมีปญญา ยอมฝกตน คืออบรมตนใหเปนคนดี ในทาง

หนึ่งคนเรามีสองพวก คือพวกผูฝกตนและพวกผูไมฝกตน  พวกผูฝกตนคือผูที่พยายามศึกษาใหรูวา 
ความดีเปนอยางไร ทําอยางไรจึงจะเปนผูมีความดี จึงจะเปนคนดี 
 
บัณฑิตไมประมาทวาคนมีความดีเพียงพอแลว บัณฑิตไมหลงคิดวาความไมดีเปนความดี แลวก็ทํา
ความไมดีอยางไมสะดุงสะเทือน แตบัณฑิตยอมรูถูก รูจริง วาความดีคืออะไร ความชั่วคืออะไร แลวก็
ไมประมาท ตั้งใจทําความดี ตั้งใจหลีกเลี่ยงความไมดีเต็มสติปญญาความสามารถ 
 

o การเพงโทษตนเอง เปนการฝกตนท่ีไดผลจริง 
 
บัณฑิตไมมีความเพงโทษผูอื่น บัณฑิตจะเพงโทษตนเอง การเพงโทษตนเองนั้นเปนการฝกตนเองอยาง
หนึ่งที่จักเกิดผลจริง การเพงโทษผูอื่นเปนวิสัยของผูไมใชบัณฑิต ผูที่เพงแตโทษผูอื่น ไมเพงโทษตนเอง 
ยอมไมเห็นโทษของตนเอง ยอมไมเห็นความบกพรองที่จะตองแกไขใหดีขึ้น ยอมไมรูวามีโทษเพียงไรใน
แงใด ไมมีโอกาสจะแกไขตนเอง แตจะมุงไปแกผูอื่น ซึ่งจะไมเปนประโยชนแกตนอยางใด ผูอื่นนั้นไมใช

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๓๙ 



 

วาจะยอมใหแก เพราะถาเปนผูอื่นที่เปนบัณฑิต ก็ยอมแกตนเองอยูแลว ฝกตนเองอยูแลว สวนผูที่ไม
เปนบัณฑิตก็ยอมไมสนใจที่จะแกตนเอง ฝกตนเองอยูแลว ผูอื่นจะไปแกจึงเปนไปไดยาก 
 
ทุกคนจะดีหรือช่ัว...สําคัญท่ีตนเอง ตนเองมีความดีพอจะยอมรับความไมถูกตองไมดีงามของตน ยอม
ยินดีฝกตน ยอมยินดีแกไขตน ยอมมีโอกาสเปนคนดีย่ิงข้ึน 
 

o ผูคุนเคยกับความดี ทําดีไดโดยงาย 
 
การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไดทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งอยูเสมอ ยอมมีความชํานาญในสิ่งนั้น มีความคุนเคยกับ
การทําส่ิงนั้น ยอมทําไดดี ประพฤติดีเสมอ ก็จะเปนผูคุนเคยกับความดี คุนเคยกับการทําดี จะไม
เกี่ยวของกับความไมดี ไมคุนเคยกับความไมดี 
 
ผูที่ประพฤติดีลุม ๆ ดอน ๆ คือบางทีก็ทําดี บางทีก็ทําไมดี เชนนี้ก็จักเปนคนดีไมสม่ําเสมอ  ถาทําดี
มากครั้งกวา ทําไมดีนอยครั้งกวา ก็จักเปนคนที่มีโอกาสดีมากกวาที่ไมดี คือคุนเคยกับความดีมากกวา
คุนเคยกับความไมดี เหมือนผูที่ติดตอไปมาหาสูกับบานใดมาก ก็รูจักคุนเคยกับบานน้ัน และผูคนใน
บานน้ันมาก ติดตอไปมาหาสูบานใดนอย ก็จักคุนเคยกับบานน้ันและผูคนในบานน้ันนอย 
 

o ผูท่ีมีเหตุผล ก็คือผูมีปญญา 
 
ผูที่อบรมสมาธิ ทําใจใหสงบมาก ก็เทากับฝกใจใหคุนเคยกับความสงบมาก มีความสงบมาก  ผูที่ปลอย
ใจใหฟุงซาน วุนวายไปกับเรื่องกับอารมณตาง ๆ มาก ก็เทากับฝกใจใหวุนวายฟุงซานมาก เพราะคุนเคย
กับความวุนวายฟุงซานมาก ความสงบก็มีนอย 
 
ผูอบรมปญญามาก พยายามฝกใหเกิดเหตุผลมาก ก็จะคุนเคยกับการใชเหตุผล ไมขาดเหตุผล ผูที่มี
เหตุผลก็คือผูที่มีปญญา ผูที่ขาดเหตุผลก็คือผูที่ขาดปญญา เหตุผลหรือปญญาก็ฝกได เปนไปตรงตาม

พุทธศาสนสุภาษิตวา “บัณฑิตยอมฝกตน” และที่วา “ผูประพฤติดียอมฝกตน” 

 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๔๐ 



 

ทุกคนควรพิจารณาดูใจตนเอง ใหเห็นความปรารถนาตองการที่แทจริง วาตองการอยางไร ตองการเปน
คนฉลาด มีปญญา มีเหตุผล ก็ตองประพฤติคือคิดพูดทําแตสิ่งที่เปนไปตามเหตุผล ถูกตองดวยเหตุผล 
ตองการเปนคนดีก็ตองประพฤติดีใหพรอม ทั้งกาย วาจา ใจ ใหสม่ําเสมอ การคิดดี พูดดี ทําดี เพียง
ครั้งคราว หาอาจทําตนใหเปนคนดีไดไม หาอาจเปนการประพฤติดีที่เปนการฝกตนไม 
 

o ผูวางเฉย เปนผูไมมีกิเลสเครือ่งฟูข้ึน 
 
ผูวางเฉย มีอุเบกขา ไมยินดียินราย เปนผูพอ...พอใจในสภาพของตน ไมดิ้นรนเพ่ือใหตนสูงขึ้นดวย
ประการทั้งปวง ไมเหอเหิมวาตนสูงแลว เมื่อความไมยินดียินรายมีอยู ทานจึงกลาววา ผูวางเฉย
ดังกลาว เปนผูไมมีกิเลสเครื่องฟูขึ้น   
 
ความพอใจในสภาพของตนเปนความสําคัญอยางยิ่ง ความพอใจนั้นเรียกอีกอยางหนึ่งก็คือความพอ ผูที่
มีความพอแลว ยอมมีความพอใจในภาวะและฐานะของตน จนกระทั่งไมเห็นความสําคัญที่ตองนําตนไป
เปรียบกับผูอื่น ผูอื่นจะสูงจะต่ําจะดีจะไมดีอยางไร ผูที่มีความพอแลวยอมไมนําตนไปเปรียบ ยอมไม
เกิดความรูสึกเหอเหิมวาคนอื่นตํ่ากวา ตนสูงกวา ไมดิ้นรนทะเยอทะยานที่จะยกฐานะของตนใหสูงขึ้น 
เพราะเห็นวาผูอื่นสูงกวา ตนต่ํากวา 
 

o ผูวางเฉยเปนผูมีสติทุกเม่ือ 
 
ผูที่ดูถูกผูอื่นก็ตาม ผูที่ตื่นเตนในความใหญโตของผูอื่นก็ตาม ลวนเปนผูไมอยูในความหมายของคําวา 

“ผูวางเฉย” แตเปนผูขาดสติ เพราะผูวางเฉยเปนผูมีสติทุกเมื่อ  ผูวางเฉยเปนผูไมดูถูกผูอื่น เพราะไม

เห็นวาผูอื่นตํ่าตอยกวาตน ไมเห็นวาตนสูงกวาผูอื่น 
 
ผูวางเฉยมีสติทุกเมื่อ ยอมไมตื่นเตนในความใหญโตของผูอื่น เพราะไมเห็นวาผูอื่นสูงกวาตน ไมเห็นวา
ตนต่ํากวาผูอื่น ความสําคัญตนวาเสมอเขานั้น มีไดเปนสองนัย คือสําคัญตนวาเสมอกับผูที่ต่ําตอย เมื่อ
มีความสําคัญตนนี้เกิดขึ้น ก็ตองมีความนอยเนื้อต่ําใจ มีความแฟบลงของใจ เพราะยอมสําคัญตนเลย
ไปถึงวาตนต่ํากวาผูมีภาวะฐานะสูง นี้เปนนัยหนึ่งของความสําคัญตนวาเสมอเขา 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๔๑ 



 

ความสําคัญตนวาเสมอเขานั้น มีไดเปนสองนัย คือสําคัญตนวาเสมอกับผูที่ต่ําตอย เมื่อมีความสําคัญ
ตนนี้เกิดขึ้น ก็ตองมีความนอยเนื้อต่ําใจ เพราะยอมสําคัญตนเลยไปถึงวาตนต่ํากวาผูมีภาวะฐานะสูง นี้
เปนนัยหนึ่งของความสําคัญตนวาเสมอเขา  
 
ความสําคัญตนวาเสมอเขาอีกนัยหนึ่งคือ สําคัญตนวาเสมอกับผูที่สูงดวยภาวะและฐานะ เมื่อ
ความสําคัญตนเชนนี้เกิดขึ้น ก็ตองมีความลําพองใจยกตนขมทาน มีความฟูขึ้นของจิตใจ เพราะยอม
สําคัญตนเลยไปถึงวา ตนสูงกวาผูที่มีภาวะฐานะต่ําตอย 
 
ความไมวางเฉย ไมมีสติทุกเมื่อ เปนเหตุใหเกิดกิเลสเครื่องฟูขึ้นและแฟบลงของจิตใจ เพราะความไม
วางเฉยเปนทางใหเกิดความสําคัญตนสามประการคือ สําคัญตนวาเสมอกับเขา ดีกวาเขา ต่ํากวาเขา 
ความสําคัญตนทั้งสามประการมีแตโทษสถานเดียว ไมมีคุณอยางใด จึงควรอบรมความวางเฉยใหมาก 
พยายามตัดความรูสึกสําคัญตนดังกลาวใหส้ิน จะไดรับความสงบสุขย่ิงนัก 
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ชัยชนะอันย่ิงใหญของมนุษย 
 

 

o หนีไกลกิเลสไดดวยปญญา เม่ือน้ันเปนชัยชนะ 
 
ชัยชนะทางใจนั้น ทุกคนมีอยูเสมอ ในเรื่องนั้นบาง ในเรื่องนี้บาง เปนชัยชนะเล็ก ๆ นอย ๆ และชัยชนะที่
ยิ่งใหญตาง ๆ กัน เมื่อใดความโลภเขาใกล แมสามารถหนีไกลความโลภไดดวยปญญา คือดวยเหตุผล
...เมื่อนั้นเปนชัยชนะ 
 
เมื่อใดความโกรธเขาใกล แมสามารถหนีไกลความโกรธไดดวยปญญา คือดวยเหตุผล...เมื่อนั้นเปนชัย
ชนะ  เมื่อใดความหลงเขาใกล แมสามารถหนีไกลความโกรธไดดวยปญญา คือดวยเหตุผล...เมื่อนั้น
เปนชัยชนะ 
 

o ชัยชนะท่ีย่ิงใหญท่ีสุดของมนษุย 
 
หนีไกลความโลภ หนีไกลความโกรธ หนีไกลความหลง ไดเพียงในเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ดวยปญญา คือ
ดวยเหตุผล ก็เปนชัยชนะเล็ก ๆ นอย ๆ แตแมหนีไกลความโกรธ หนีไกลความโลภ หนีไกลความหลงที่
ยิ่งใหญไดดวยปญญา คือดวยเหตุผล ก็เปนชัยชนะที่ยิ่งใหญ  
 
ชัยชนะท่ีย่ิงใหญท่ีสุด คือสามารถไกลกิเลสท้ังความโลภ ท้ังความโกรธ ท้ังความหลง ท้ังนอยท้ังใหญ ได
ส้ินเชิง ไดแนนอนเด็ดขาด ดวยปญญาคือดวยเหตุผล กิเลสจักไมกลับเขาใกลใหเกิดความเศราหมอง
จิตใจไดอีกตอไป ทําไดเมื่อไร เมื่อนั้นเปนชัยชนะที่ใหญยิ่งจริง ไมมีชัยชนะใดเสมอเหมือน 
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o ผูตองการชัยชนะ พึงอบรมปญญาใหย่ิง 
 
เมื่อวาระสุดทายของทุกคนมาถึง เมื่อไมอาจสามารถเปนผูมีชัยชนะทางกายได แตก็สามารถมีชัยชนะ
ทางใจได แมเช่ือฟงและปฏิบัติตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนไว อบรมสติให
ยิ่ง อบรมปญญาใหยิ่ง ตั้งแตบัดนี้ ตั้งแตวาระสุดทายยังมิไดมาถึง 
 

o ผูมีปญญา แมในความทกุขก็หาความสุขได 
 

สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงมีพระพุทธานุศาสนีวา “ปญญาเปนเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่ฟง
แลว ปญญาเปนเครื่องเพ่ิมพูนเกียรติคุณและชื่อเสียง คนผูประกอบดวยปญญาในโลกนี้ แมในความ

ทุกขก็หาความสุขได” 

 

o ปญญาในธรรมเกดิจากจติท่ีบริสุทธ์ิสะอาด 
 
ปญญา หรือสัมมาปญญา มีคุณสถานเดียว เพราะเมื่อใชคําวาปญญายอมหมายถึงปญญาในธรรม ซึ่ง
จะเกิดไดก็ตอเมื่ออาศัยจิตบริสุทธ์ิ จิตบริสุทธ์ิสะอาดระดับใด ปญญาจะรูชัดจริงในระดับนั้น จิตเศรา
หมองขุนมัว...ปญญาก็จะเปนเชนน้ันดวย คือเมื่อจิตเศราหมอง ปญญาก็จะหมอง คือไมใสสวาง 
 

o เหตุแหงความมีชัยชนะอันย่ิงใหญ 
 
จิตที่มีความสงบ มีความบริสุทธ์ิก็ดวยมีศีลเปนที่รองรับ หรือเปนพ้ืน ทานจึงเปรียบศีลเปนเชนแผนดิน 
อันเปนที่ดํารงอยูของสรรพสัตวในโลก และของสิ่งทั้งปวง ศีลเปนเชนแผนดิน เพราะศีลเปนที่รองรับ
กุศลธรรมทั้งปวง แมปราศจากศีลเปนแผนดินรองรับ กุศลธรรมก็ตั้งขึ้นไมได ตั้งอยูไมได 
 
นอกจากศีล ความบริสุทธ์ิของจิตตองมีสมาธิเปนสวนสําคัญ เพราะสมาธิจักทําใหจิตบริสุทธ์ิจากนิวรณ
ทั้งหลาย ความบริสุทธ์ิจากนิวรณนั้นเปนบาทของปญญา   
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เปรียบกับทางรางกาย สมาธิเปนสวนเทา อันเปนที่ตั้งของลําตัวและศีรษะ ฉะนั้นจึงตองมีสมาธิเปนเทา 
เปนที่รองรับลําตัว คือปญญา เพ่ือวิมุตติคือความหลุดพน อันเปรียบเปนเชนศีรษะ  ศีล สมาธิ ปญญา 
ทั้งสามนี้เปนสวนเหตุ ซึ่งมีวิมุตติ...ความหลุดพนจากกิเลสเปนสวนผล จึงตองอาศัยกัน เหมือนดั่ง
แผนดิน เปนเทา เปนลําตัว เปนศีรษะ การปฏิบัติจึงตองปฏิบัติใหมีศีลดวย มีสมาธิดวย มีปญญาดวย
ประกอบกัน 
 

o กิเลสหนาแนนเพียงไร ตาปญญามืดมิดเพียงน้ัน 
 
ตาปญญาก็เหมือนตาธรรมดา คือตาธรรมดานั้น แมไมมีหมอกมัวมานฝามาบังกั้น จึงจะแลเห็นส่ิงที่มี
อยูรอบตัวไดถนัดชัดเจน เชนตาไมเปนตอก็จะแลเห็นไดชัดเจนดี แตถาตาเปนตอก็จะแลเห็นพรามัว
จนถึงมืดมิดในที่สุด ตาปญญาก็ทํานองเดียวกัน ตอของตาธรรมคือกิเลสของตาปญญา 
 
แมมีกิเลสปดบังอยู ตาปญญาก็หาอาจเห็นสัจธรรมไดถนัดชัดเจนไม กิเลสหนาแนนมากเพียงไร ตา
ปญญาก็ยิ่งมืดมิดแลไมเห็นสัจธรรมเพียงนั้น  แมกิเลสจะเปนส่ิงที่ฆาไมตายทําลายไมได มีอยูเต็มโลก
ทุกหนทุกแหง ทุกเวลานาที เหมือนโรคตาตอที่มีอยูในโลก ที่เกิดแกใคร ๆ ทั้งหลายเปนอันมาก 
 
ถารักษาตาไวใหดี ไมใหโรคตองเกิดแกตาก็จักเปนผูมีตาดี ตาสวาง เห็นผูคนสิ่งของถนนหนทางได
ชัดเจน เชนนี้ฉันใด ถารักษาใจไวใหดี ไมใหกิเลสเขาใกลครอบคลุมบดบังจิต ตาปญญาก็จะสวางแลเห็น
ไดลึกซึ้ง กวางไกล ชัดเจน ถูกตอง ฉะนั้น 
 

o เม่ือใดเห็นสัจธรรม เม่ือน้ันถึงวิมุตติ...ไดเปนสุข 
 
จิตมีสมาธิ คือมีความสงบเพียงไร ยอมมีสติเพียงนั้น สติยอมสามารถกั้นกระแสแหงกิเลสไมใหเขาใกล
จิตไดเพียงนั้น เห็นสัจธรรมเพียงนั้น เมื่อใดเห็นสัจธรรมอันเปนความรูจริง รูถูก รูพรอม เมื่อนั้นก็ยอม
วางความยึดถือ ถึงวิมุตติ...หลุดพน ไดเปนสุข 
 
การฟงพระธรรมคําสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน ทานสอนมิใหฟงเพ่ือจดจํา
เทานั้น แตสอนใหฟงเพ่ือขัดเกลาจิตใจใหบริสุทธ์ิสะอาด เพ่ือใหเปนที่เที่ยวไปของใจอยางสบาย เพ่ือให
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ยังเกิดความหนายความสิ้นติดใจยินดี เพ่ือดับตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก เพ่ือความรูพรอม เพ่ือ
ความรูยิ่ง เพ่ือที่จะหนีไกลกิเลสใหอยางยิ่ง ทานจึงสอนใหปฏิบัติไปพรอมกับการอานหรือการฟงธรรม 
ใหเกิดปญญา คือแกไขจิตใจตนไปใหเกิดผล พรอมกับการฟงหรือการอานทีเดียว มิใชพยายามจดจําไว
เทาน้ัน 
 

o ผูปรารถนาชัยชนะ  พึงเปนผูไมประมาท 
 

มีพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกลาวไววา “ไมควรสมคบดวยความประมาท” นั่นก็คือไมควรประมาท 

เพราะความประมาทเปนเหตุแหงความตาย หรือความประมาทเปนทางแหงความตาย คําเต็มสมบูรณ
ของความประมาท คือความประมาทปญญา ซึ่งหมายความวาไมเห็นความสําคัญของปญญา หรือไม
เห็นความสําคัญของเหตุผลนั่นเอง 
 
เหตุผลคือปญญา เปนเหตุใหพนทุกขได ตั้งแตพนทุกขนอย พนทุกขใหญ จนถึงพนทุกขสิ้นเชิง ซึ่งสมเด็จ
พระบรมศาสดาไดทรงถึงแลว เหตุดวยทรงถึงพรอมดวยพระปญญาคุณ ทั้งทรงยังพระอรหันตสาวก
ทั้งหลายผูมีปญญา ใหได ใหถึงตามเสด็จพระพุทธองคดวย ผูมีปญญามากหลายที่กําลังดําเนินตามทาง
ที่ทรงชี้แสดงไวเพ่ือไปสูความพนทุกข ตางก็ไดพบความพนทุกขมากนอยเปนลําดับ ตามกําลังแหง
สติปญญาของตน 
 

o ผูไมประมาททางปญญา  เปนผูมีความเห็นชอบ 
 
สัมมาทิฐิ...ความเห็นชอบ อันเปนองคสําคัญของมรรคมีองค ๘ ทางไปสูความพนทุกขอยางสิ้นเชิง เกิด
ไดดวยปญญา ประมาทปญญาก็พนทุกขไมได เพราะเมื่อประมาทปญญา ไมใชปญญา สัมมาทิฐิ..ความ
เห็นชอบจะไมมี เมื่อไมมีความเห็นชอบ สิ่งที่ตามมาตลอดสายยอมเปนส่ิงไมชอบ 
 
สิ่งใดเปนสิ่งไมชอบ สิ่งนั้นจะเปนเหตุใหเกิดผลดีผลชอบไมได แตจะใหเกิดผลรายเปนโทษเปนทุกข 
ดังนั้นทุกขโทษทั้งปวงจึงเกิดแตเหตุสําคัญเหตุเดียว คือความไมใชปญญา หรือความประมาทปญญา
นั่นเอง  ความไมใชปญญา กับความประมาทปญญา เกี่ยวเนื่องเชนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดวยเหตุผล
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ดังนี้ คือเมื่อประมาทปญญา ไมเห็นความสําคัญของปญญา ยอมไมใชปญญา ไมอบรมปญญา ปญญา
ยอมนอย ปญญายอมไมเจริญ 
 

o ความไมประมาทปญญา 
 
ความไมประมาทปญญา ตองเปนความไมประมาทพรอมทั้งกายวาจาใจ คือไมประมาทในการคิด ไม
ประมาทในการพูด ไมประมาทในการดู ไมประมาทในการฟง และไมประมาทในการทํา 
 

o ความไมประมาทความคิด เปนตนสายของความไมประมาททัง้ปวง 
 
ในบรรดาความไมประมาททั้งหลาย ความไมประมาทความคิดเปนส่ิงสําคัญที่สุด เปนตนสายของความ
ไมประมาททั้งปวง  ความคิดเปนเรื่องของใจ และใจนั้นทานก็แสดงไวแจงชัดวาเปนใหญ เปนประธาน 
ทุกส่ิงสําเร็จดวยใจ การพูด การดู การฟง การทํา เปนไปตามที่ใจคิดทั้งนั้น 
 
ความคิดใหเกิดความเห็นชอบ คือความคิดดวยอาศัยเหตุผล อาศัยปญญา ใหตรงใหถูกตามความจริง 
ความจริงเปนอยางไร ตองอาศัยปญญา ตองไมประมาทปญญา คิดใหเห็นตามความจริงนั้น ไมคิดให
เห็นผิดจากความจริง 
 

o ความคิดเห็นชอบ...ปญญาก็เห็นชอบ 
 
ความคิดใหเห็นชอบในเรื่องทั่วไปทั้งหลาย ก็คิดใหเห็นผิดเปนผิด ไมคิดใหเห็นผิดเปนชอบ  
คิดใหเห็นชอบเปนชอบ ไมคิดใหเห็นชอบเปนผิด 
คิดใหเห็นชอบเปนชอบ ไมคิดใหเห็นชอบเปนผิด 
คิดใหเห็นถูกเปนถูก ไมคิดใหเห็นถูกเปนผิด 
คิดใหเห็นคุณเปนคุณ ไมคิดใหเห็นคุณเปนโทษ 
คิดใหเห็นโทษเปนโทษ ไมคิดใหเห็นโทษเปนคุณ 
คิดใหเห็นเหตุแหงคุณเปนเหตุแหงคุณ ไมคิดใหเห็นเหตุแหงคุณ เปนเหตุแหงโทษ 
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คิดใหเห็นบาปเปนบาป ไมคิดใหเห็นบาปเปนบุญ 
คิดใหเห็นบุญเปนบุญ ไมคิดใหเห็นบุญเปนบาป 
คิดใหเห็นดีเปนดี ไมคิดใหเห็นดีเปนช่ัว 
คิดใหเห็นช่ัวเปนช่ัว ไมคิดใหเห็นช่ัวเปนดี 
คิดใหเห็นบัณฑิตเปนบัณฑิต ไมคิดใหเห็นบัณฑิตเปนพาล 
คิดใหเห็นพาลเปนพาล ไมคิดใหเห็นพาลเปนบัณฑิต 
คิดใหเห็นมิตรเปนมิตร ไมคิดใหเห็นมิตรเปนศัตรู 
คิดใหเห็นศัตรูเปนศัตรู ไมคิดใหเห็นศัตรูเปนมิตร 
ดังนี้เปนตน คือ “ปญญาเห็นชอบ” 

 

o ผูมีปญญา ไมลําเอียงตามอํานาจของกิเลส 
 

พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกลาววา “คนฉลาดกลาววาปญญาประเสริฐ เหมือนพระจันทรประเสริฐกวา

ดาวทั้งหลาย แมศีลสิริและธรรมของสัตบุรุษ ยอมไปตามผูมีปญญา”  ผูมีปญญา คือผูมีเหตุผล รูถูก รู

ผิด รูดีรูชั่ว รูควรรูไมควร รูอยางถูกตรงจริง มิใชอยางประมาณไปตามอํานาจของอคติคือโลภ โกรธ 
หลง แมประกอบดวยอคติ ความลําเอียงเพราะโลภ เพราะโกรธ เพราะหลง เพราะกลัว ยอมไมเปนไป
อยางถูกแท 
 

o พระพุทธศาสนา เปนศาสนาของปญญา 
 
พระพุทธศาสนา เปนศาสนาของปญญาโดยแท สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนยอด
ของผูมีปญญา ซึ่งมีสัจจะรับรองปรากฏอยู ทรงสามารถใชพระปญญาตรัสรูดวยพระองคเอง เสด็จสู
ความพนทุกขพิเศษ คือพนทุกขอยางสิ้นเชิงได ไมทรงกลับพบทุกขใดอีก 
 
เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเปนยอดของผูมีพระปญญาเชนน้ี ศาสนาของพระ
พุทธองคจึงเปนศาสนาที่สมบูรณดวยคําสอนที่เปนปญญายิ่ง ไมอาจหาเปรียบได ทั้งในอดีตและปจจุบัน 
อันจะกาวสูอนาคตดวยเปนลําดับ 
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o พระธรรมคาํสอน เปนไปเพ่ือเสริมสงปญญา 
 
พระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา มิใชเปนคําสอนที่เปนไปเพื่อความขลังความศักดิ์สิทธ์ิ มิใชเพ่ือการ
สวดออนวอน ขอประทานพระเมตตาจากพระพุทธองค หรือจากพระอริยสาวกหรือจากพรหมเทพนอย
ใหญ พระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาเปนไปเพื่ออบรมเสริมสงปญญาทั้งสิ้น ปญญาสูงสุดที่สมเด็จ
พระบรมศาสดาทรงมุงประทานในการแสดงธรรม คือปญญาเพ่ือความพนทุกขเปนลําดับ ตั้งแตพนทุกข
เล็กนอย ถึงพนทุกขใหญยิ่ง จนถึงพนทุกขสิ้นเชิง 
 
ความเขาใจคําสอนคือธรรมะของพระพุทธเจาจึงสําคัญนัก ไดความเขาใจเพียงไรก็จะสามารถปฏิบัติได
เพียงนั้น จะไดรับความสงบสุขอันเปนผลของการปฏิบัติเพียงนั้น ความเขาใจและปฏิบัติพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธศาสนาจึงสําคัญยิ่งนัก 
 

o ความเมตตา สามารถชนะความทกุขท้ังปวง 
 
พระพุทธศาสนาเกิดแตพระปญญาสูงสุด ของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา และพระปญญา
ก็เริ่มแตพระเมตตาเปนเหตุที่แทจริง ทรงมุงมั่นอบรมพระปญญาจนรุงเรืองเต็มที่ ก็ดวยทรงมีพระพุทธ
ปรารถนาจะชวยทุกขของสัตวโลกเทาน้ัน มิใชทรงมุงมั่นเพ่ืออะไรอื่น เมตตาจึงสําคัญที่สุด 
  
ทุกคนมีความแตกตางไมเสมอกันดวยปญญา และถาพิจารณาใหประณีตจริงแลวนาจะเห็นไดวา เปน
เชนนั้นเพราะเหตุใดคือยอมจะเห็นไดพอสมควรวา ผูมีเมตตามาก มีความเย็นมาก มีความสงบมาก ผู
นั้นจะมีปญญาปรากฏใหเห็นในเรื่องทั้งหลายมากกวาผูอื่น จึงควรคิดไดวาเมตตาเปนเหตุสําคัญอยางยิ่ง
ที่จะนําไปสูความมีปญญาได 
 
สมเด็จพระบรมศาสดา ทรงพระเมตตาคนทั้งโลก สัตวทั้งโลก จึงทรงดําเนินถึงจุดหมายสูงสงรุงเรือง
ดวยพระปญญา สามารถชนะความทุกขทั้งปวงได ไมตองทรงพบความทุกขอีกตอไป แมที่เพียงเล็กนอย
เพียงใด และทรงสมพระหฤทัยชวยสัตวโลกนอยใหญอีกประมาณมิได ใหหางไกลทุกขมากนอยตามการ
ปฏิบัติ 
 

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๔๙ 



 

ผูเปนท่ีรักของมนุษยและเทวดา 
 

 

o ผูมีขันติ เปนท่ีรักของมนุษยและเทวดา 
 

“ผูมีขันติ นับวามีเมตตา มีลาภ มียศ และมีสุขเสมอ ผูมีขันติเปนที่รักที่ชอบใจของเทวดา และมนุษย

ทั้งหลาย” นี้เปนพุทธศาสนสุภาษิต 

 
ขันติ คือความอดทน เปนตนอดทนตอหนาวรอนหิวระหาย อดทนตอถอยคําแรงราย และอดทนตอ
ทุกขเวทนาตาง ๆ ไมแสดงอาการผิดไปจากปกติ เมื่อพบความหนาวรอนหิวระหาย เมื่อไดยินถอยคํา
แรงราย และเมื่อเกิดทุกขเวทนาตาง ๆ 
 

o ความอดทน...เกิดไดดวยความเมตตาเปนสําคัญ 
 
ผูมีขันติ นับไดวาเปนผูมีเมตตา เพราะความอดทนจะทําใหไมปฏิบัติตอบโตความรุนแรงที่ไดรับ คือจะ
ไมทํารายแมผูที่ใหราย จะอดทนได สงบอยูไดอยางปกติ ความอดทนไดเชนนี้มีเหตุสําคัญประการหนึ่ง 
คือความเมตตา 
 
ความเมตตาจะทําใหไมคิดราย ไมพูดราย ไมทํารายผูใดทั้งนั้น แมวาผูนั้นจะคิดราย พูดราย ทํารายตน
สักเพียงใด เมตตาจะทําใหมุงรักษาผูอื่น รักษาจิตใจผูอื่นไมใหตองกระทบกระเทือน เพราะการคิด การ
พูด การทําของตน ความมุงรักษาจิตใจผูอื่นเชนนั้น เปนเหตุใหพยายามระงับกายวาจาใจของตนใหสงบ
อยู ไมแสดงความรุนแรงผิดปกติใหปรากฏออกกระทบผูอื่น นี้คือขันติ...ความอดทน ที่เกิดไดดวย
อํานาจของเมตตาเปนสําคัญ 
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o ผูมีขันติ...ความอดทน สงบอยูไดดวยอํานาจขันติ 
 
ผูมีขันติ...ความอดทนนั้น ไมใชผูไมรูรอนไมรูหนาว ไมใชผูไมรูหิวระหาย ไมใชผูไมรูคําหนักคําเบา ไมใช
ผูไมรูสุขไมรูทุกข  ผูมีขันติก็เชนเดียวกับใครทั้งหลาย ที่มีสติสัมปชัญญะดีอยู คือเปนผูรูรอนรูหนาว เปน
ผูรูหิวระหาย เปนผูรูคําหนักคําเบา เปนผูรูสุขรูทุกข 
 
แตผูมีขันติแตกตางจากผูไมมีขันติตรงที่ผู ไมมีขันตินั้น เมื่อพบรอนพบหนาวมากไปนอยไป ก็
กระสับกระสาย กระวนกระวาย แสดงออกถึงความเรารอนไมรูอดไมรูทนของจิตใจ สวนผูมีขันติ เมื่อ
พบรอนพบหนาวมากไปนอยไป ก็จะสงบใจอดทน ไมแสดงออกใหปรากฏทางกาย ทางวาจา หรือเมื่อ
หิวระหาย ผูไมมีขันติก็จะวุนวาย กระสับกระสาย แสวงหา สวนผูมีขันติจะสงบกายวาจา หิวก็เหมือนไม
หิว ระหายก็เหมือนไมระหาย ไมปรากฏใหใครอื่นรูไดจากกิริยาอาการภายนอก 
 
คําหนักเบาก็เชนกัน ผูไมมีขันติเมื่อกระทบถอยคําถึงตน ที่หนักหนารุนแรง ก็จะเกรี้ยวกราด เรารอน ให
ปรากฏทางกาย ทางวาจา สวนผูมีขันติจะสงบอยูไดดวยอํานาจของขันติ ไดยินก็เหมือนไมไดยิน คาํหนกั
ก็เหมือนคําเบา เสียงติฉินก็จะเหมือนเสียงลมแววผาน ไมอาจทําใหปรากฏเปนการกระทํา คําพูดที่
รุนแรงเปนปฏิกิริยาตอบโต 
 

o ขันติ...เปนเหตุแหงความลาภยศ และมีสุขอยูเสมอ 
 
ผูมีขันติ ไมหวั่นไหววุนวายกับความเรารอน ความหนาว ความหิวระหาย ไมเรารอนโกรธเคืองขุนแคน
กับถอยคําแรงราย ไมคร่ําครวญหวนไห ไมทุกขระทมกับความทุกขเวทนา ที่มาประสบพบเขา เมื่อเปน
เชนนี้ การดํารงชีวิตอยูในโลกของผูมีขันติ ยอมไมสะดุดหยุดยั้งเพราะความหนาว ความรอน เพราะ
ความหิวระหาย เพราะวาจาแรงราย หรือเพราะทุกขเวทนาตาง ๆ งานการยอมดําเนินไปไดเปนปกติ 
หนาวก็ปกติ รอนก็ปกติ หิวก็ปกติ ระหายก็ปกติ ถูกตําหนิติฉินนินทาวารายก็เปนปกติ เกิดทุกขเวทนาก็
เปนปกติ งานการที่ดําเนินไปเปนปกติตลอดเวลา ไมเลือกหนาหนาวหนารอน ไมเลือกเวลาอื่นเวลาหิว 
ไมเลือกเวลาระหายหรือไมระหาย ไมวาทุกขเวทนาจะกําลังรุมลอมหรือไม เมื่อเปนเชนนี้ยอมมีลาภ มี
ยศ และมีสุขเสมอเปนธรรมดา 
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o เมตตา...เปนเหตุใหเกิดขันติ คือความอดทน 
 
ผูมีขันติเปนผูมีเมตตา อีกนัยหนึ่งก็คือ เมตตาเปนเหตุใหเกิดขันติ คือความอดทน  เมื่อตองการจะเปนผู
มีขันติ ตองนําเมตตามาใช คือตองคิดดวยเมตตาเปนประการแรก แลวจึงพูดจึงทําดวยเมตตาตาม
ตอมา เมื่อไดรู ไดเห็น ไดยิน ไดสัมผัส ไดกระทบเรื่องใด สิ่งใด ผูคนใด ที่รุนแรงหยาบกระดาง ไม
ประณีตงดงาม แกตาแกหูเปนตนของตน แมใจหวั่นไหว ไมวามากหรือนอย เมื่อสติเกิดรูตัว เปนความ
หวั่นไหว ความเรารอนแหงจิตของตน อันเกิดแตความโกรธก็ตาม ความคับแคนใจ ความนอยใจก็ตาม 
ความเศราเสียใจทุกขโทมนัสใจก็ตาม ผูไมมีขันติจะคิดจะพูดจะทําเพ่ือระบายความกดดันในใจออก ให
รุนแรงสาสมกับความกระทบกระเทือนที่ไดรับรูรับเห็น 
 
แตผูมีขันติพอสมควร จะระงับความกดดันใหอยูแตภายในใจ ไมใหระเบิดออกมาเปนการกระทําคําพูด 
ไมใหรูไมใหเห็น ไมใหประจักษ ไมใหกระทบกระเทือนผูเปนเหตุใหมีเสียงมีเรื่องเกี่ยวกับตน มาถึงตน 
 

o ขันติท่ีแท  เปนความเบาสบายแกใจและกาย 
 
ใจเปนใหญ ใจมีความสําคัญแกทุกชีวิตอยางยิ่ง การปลอยใหใจมีเรื่องเรารอนเขาเผาลน ยอมมีผลราย
แกชีวิต  ขันติที่แทจริง เปนขันติที่ใหความเบาสบายแกใจ เบาสบายแกกาย เบาสบายแกใจคือใจเบิก
บาน ปลอดโปรง ไมบอบช้ําเศราหมองดวยความเสียใจ นอยใจ เจ็บใจ อันเกิดแตความไมสมหวัง ไม
อาฆาตพยาบาท อันเกิดแตความโกรธแคนขุนเคืองอยางรุนแรง เบาสบายกายคือ จะปฏิบัติหนาที่การ
งาน เขาสังคมสมาคม ไดอยางสบายใจ มั่นใจ ไมสะทกสะทาน ใหความเย็นแกผูพบเห็นของเกี่ยว
ใกลชิด 
 
เมตตาเปนเหตุใหเกิดขันติได คือเมื่อไดยินไดฟง ไดรูไดเห็นอะไรที่ทําใหกระทบกระเทือนความสงบเย็น
ของใจ ใหคิดถึงผูกอใหเกิดเรื่องเกิดเสียงเหลานั้นอยางถูกตอง  ความสําคัญอยูที่ความคิดนั้น ถาคิดใหด ี
คิดใหถูกตอง ก็จะใหเกิดผลดีแกจิตใจ ถาคิดไมดี ไมถูกตอง ก็จะเกิดผลไมดีแกจิตใจตนเอง 
 
เมื่อใดพบเห็นหรือไดยินไดฟงเรื่องใดสิ่งใด แลวรูสึกวาผลไมดี คือความเดือดรอนกําลังเกิดแกจิตใจตน 
เมื่อนั้นใหรูวาตนกําลังคิดไมดี คิดไมถูกตอง แมจะอดทนไมพูดไมทําอะไรกระทบตา กระทบหูกระทบใจ
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ผูอื่น แตเมื่อใจเรารอนอยู นั้นเปนเพียงขันติที่ไมถูกแท พึงแกที่ใจ ใหขันติที่ถูกแทเกิดขึ้นใหได คือแกที่ใจ
ใหสงบเย็นไดเมื่อใด เมื่อนั้นมีขันติที่ถูกแทแลว 
 

o คิดใหดี คิดใหถูกตองดับทุกขรอนในใจไดจริง 
 
คิดใหดี คิดใหถูกตอง จักเกิดเมตตา อันจักเปนเหตุใหมีขันติที่ถูกแท ดับทุกขดับรอนในจิตใจไดจริง ไม
เพียงแตอดทนบังคับกายวาจาไมใหแสดงออกเทานั้น แตใจเรารอนอยู  เมตตา...เหตุแหงขันติที่ถูกแท 
จะเกิดขึ้นดับทุกขดับรอนในจิตใจไดจริง ก็ตองคิดใหถูกตอง ถึงผูเปนเหตุแหงเสียงทั้งหลาย เรื่อง
ทั้งหลาย อันนําใหเกิดความเรารอนขุนมัว คือตองคิดใหตระหนักชัดแกจิตใจวา ใจของผูเปนเหตุอยูใน
ระดับเดียวกับเสียงกับเรื่องที่เขากอขึ้น เสียงและเรื่องที่หยาบที่รุนแรงเลวราย จะเกิดก็แตใจที่หยาบ
รุนแรงเลวราย และใจเชนนั้นที่กอใหเกิดเสียงเกิดเรื่องเชนน้ัน ยอมทําใหเจาของใจนั้นหาความสุขสงบ
ไมได ใจเชนน้ันจึงควรไดรับความเมตตาจากผูมีเมตตาทั้งหลาย ไมใชควรไดรับความโกรธแคนขุนเคือง 
 

o อุบายรักษาใจไมใหหว่ันไหว เรารอน 
 
แมปรารถนาจะรักษาใจไมใหหวั่นไหว เรารอน เมื่อไดยินไดฟงไดรูไดเห็นเรื่องที่ไมประณีตแกหู หรือแก
ตาแกใจ ตองคุมสติ คุมความคิด เตือนตนใหตระหนักในความจริงวา ตนกําลังไมเมตตา พึงย้ําเตือนตน

ใหตระหนักแมเพียงสั้น ๆ แตตองจริงใจวา “เราเมตตาไมพอ เราเมตตาไมพอ”  

 
เมื่อใจรอนดวยความขัดใจ นอยใจ เสียใจ หรือโกรธแคนขุนเคือง ใหย้ําเตือนตนเองวากําลังขาดเมตตา 
เมตตาไมพอจึงเรารอน เพราะโกรธผูที่พูดที่ทําเรื่องไมเจริญหูเจริญใจใหเกิดแกตน หรือแกผูเปนที่รัก
แหงตน ถาเมตตาพอ...จะเห็นความนาเมตตาของผูเปนเหตุใหเกิดเรื่องเกิดเสียงรายแรงทั้งหลาย 
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o อบรมเมตตาใหย่ิง แลวขันติจะตามมา 
 
เมตตาเปนเครื่องค้ําจุนโลก คือค้ําจุนทุกคน ผูมีเมตตาคือผูค้ําจุนทั้งตัวเองและผูอื่น ค้ําจุนตัวเอง
ประการสําคัญ คือทําความสงบสบายใจใหเกิดแกตนเอง ไมมีความสบายใด จะเสมอดวยความสบาย
ใจ และความสบายใจจะไมเกิดแตเหตุใดเสมอดวยเหตุคือเมตตา การอบรมเมตตาจึงสําคัญ จึงจําเปน 
 

“เมตตา” นั้น เมื่ออบรมเสมอ จะเพ่ิมพูนไพศาล แผไปไดถึงสรรพสัตวทั้งหลาย มนุษยทั้งปวง และ

กระทั่งถึงพรหมเทพ  ทานจึงแสดงไววา “ผูมีขันติ เปนที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย” 
เพราะผูมีขันติคือผูมีเมตตา  อบรมเมตตาใหยิ่ง แลวขันติจะตามมา เปนผลของเมตตา 
 

o สติ : ตัวสําคัญในการอบรมเมตตา 
 
การอบรมเมตตาเพื่อใหเกิดขันติ มีสติเปนตัวสําคัญ เมื่อใจจะหวั่นไหวดวยความไมชอบใจ ดวยความ
โกรธ พึงมีสติระลึกรูใหทัน ปรามตัวเองใหทัน ดวยบอกแกตัวเองอยางจริงใจวา มีเมตตาไมพอ ถา
เมตตาพอก็จะเมตตาผูที่ทําใหใจเกิดความหวั่นไหว จะเขาใจที่เขาพูดเขาทําเชนนั้น อันไมถูกไมชอบ วา
เพราะจิตใจเขาอยูในระดับนั้น อันจะฉุดลากเขาใหลําบากสถานเดียว ควรเมตตาเขานัก 
 

o ไมมีอํานาจรายแรงใด ทานอํานาจแหงเมตตาได 
 
ทุกคนจะตองประสบพบสิ่งไมตองหู ไมตองตา ไมตองใจ มากมายในแตละวัน พึงเตือนตนเองใหจริงใจ
วา เมตตาของตนยังไมพอ ตองอบรมเมตตาใหมากยิ่งขึ้น หยุดโกรธแคนขุนเคืองนอยใจเสียใจรอนใจ 
เพราะเสียงเพราะเรื่องที่กระทบไดเมื่อใด เมื่อนั้นจึงแสดงวามีเมตตาพอสมควร พอจะชวยตนเองและ
ชวยผูอื่นใหรมเย็นเปนสุขได เมื่อนั้นทุกคนจะรูสึกดวยตนเองวา เมตตาค้ําจุนโลกจริง เมตตาชวยตน
กอนจริง เมตตาใหญยิ่งจริง 
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ชางนาฬาคิรีที่กําลังบาคลั่งเมามัน ยังพายแพแกพระเมตตาของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ
เจา ไมมีอํานาจแรงรายใดจะทานอํานาจแหงเมตตาได นี้เปนสัจจะคือ ความจริงที่จะเปนจริงเสมอไป 
ไมมีเปลี่ยนแปลง พลังรายภายนอกยิ่งแรง ยิ่งตองใชพลังเมตตาที่แรง เมื่อใดพลังเมตตาแรงพอก็จะ
สยบพลังรายไดสิ้น 
 

o เมตตา เปนบาทของศีล 
 
เมตตาเปนบาทของศีล เพราะเมตตาจะทําใหไมเบียดเบียนทําความเดือดรอนใหเกิด ความไม
เบียดเบียนคือศีล ผูมีศีลเปนผูไมเบียดเบียนใหเกิดความเดือดรอน ทั้งมากนอยหนักเบา   
การเวนจากการทําชีวิตสัตวใหตกลวง เปนการไมเบียดเบียน เปนเมตตา และเปนศีล 
การเวนจากการถือเอาของที่เจาของไมยินดีอนุญาตให เปนการไมเบียดเบียน เปนเมตตา และเปนศีล 
การเวนจากประพฤติผิดประเวณีในบุตรภริยาสามีผูอื่น เปนการไมเบียดเบียน เปนเมตตา และเปนศีล 
การเวนจากพูดใหเกิดความเขาใจผิดจากความจริง เปนการไมเบียดเบียน เปนเมตตา และเปนศีล 
การเวนจากสิ่งทําใหมึนเมา เปนการไมเบียดเบียน เปนเมตตา และเปนศีล 
 

o ผูมีเมตตา ยอมเปนผูมีศีล 
 
เมตตากับศีลเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเสมอ ยากจะแยกจากกันได ผูมีศีลก็คือผูมีเมตตา ผูมีเมตตายอม
เปนผูมีศีล  ผูไมมีศีลคือผูไมมีเมตตา เพราะศีลคือความไมเบียดเบียนดวยประการทั้งปวง ไมเบียด
เบียดทั้งตนเอง และไมเบียดเบียนทั้งผูอื่น ความไมมีศีล...เปนความเบียดเบียนใหเกิดความทุกขความ
เดือดรอน ทั้งแกตนเองและแกผูอื่น ซึ่งแมเปนผูมีเมตตาจะไมอาจละเมิดศีลขอที่ ๑ คือเวนจากการทํา
ชีวิตสัตวใหตกลวง รวมทั้งไมอาจทําความทุกขทรมานใหเกิดแกสัตว 
 
ผูมีเมตตาจะไมอาจละเมิดศีลขอที่ ๒ คือเวนจากการถือเอาขาวของที่เจาของไมยินดีอนุญาตให ของที่
เจาของใหอยางจําใจ อยางไมยินดี ผูมีเมตตาก็จะตองเวน จะไมละเมิดศีลขอนี้ เพราะการละเมิดนี้จะ
เปนการกอทุกขใหเกิดแกผูเปนเจาของ 
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ผูมีเมตตาจะไมอาจละเมิดศีลขอที่ ๓ คือเวนจากการประพฤติผิดประเวณีในบุตรภริยาสามีผูอื่น อันเปน
การกอความทุกข และผูมีเมตตาจะไมอาจละเมิดศีลขอที่ ๔ คือเวนจากพูดใหเกิดความเขาใจผิดจาก
ความจริง อันจักกอใหเกิดความเสียหาย ความเปนทุกขเดือดรอนได ผูมีเมตตาจะไมอาจละเมิดศีลขอที่ 
๕ คือเวนจากสิ่งทําใหมึนเมา อันจักเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนวุนวายไดตาง ๆ 

 

o การไมเมตตาผูอ่ืน เปนการไมเมตตาตนดวย 
 
ศีลเกิดแตเมตตา เมตตาเกิดกับศีล ทั้งสองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ศีลของผูใดบกพรอง เมตตาของผูนั้น
ก็บกพรองดวย บกพรองทั้งเมตตาตนเอง และบกพรองทั้งเมตตาผูอื่น อันเมตตาตนเองกับเมตตาผูอื่น 
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แยกจากกันไมได 
 
การไมเมตตาผูอื่นก็เปนการไมเมตตาตนไปพรอมกัน พึงคิดถึงสัจจะประการหนึ่งที่พระพุทธองคทรง

แสดงไว คือ “ทําดีจักไดดี ทําช่ัวจักไดชั่ว ผูใดทํากรรมใดไว จักเปนผูรับผลของกรรมนั้น” เมื่อเบียดเบียน
เขา เราเองนั่นก็จะตองไดรับผลนั้น เมื่อไมเมตตาเขา เราเองนั่นก็จะตองไดรับผลนั้น 
 

“เมตตาเปนเครื่องค้ําจุนโลก” มีพระพุทธศาสนสุภาษิตแสดงไวเชนนี้ เมื่อเมตตาเปนเหตุใหมีศีล ศีลเกิด

แตเมตตา เมตตาเปนเครื่องค้ําจุนโลก ก็คือศีลเปนเครื่องค้ําจุนโลกเชนกัน โลกมิไดหมายถึงเพียงดาว
ดวงหนึ่งดังเปนที่เขาใจกันอยู แตโลกหมายถึงตนเอง หมายถึงเขาอื่นทั้งหลายทั้งปวง ผูมีเมตตาหรือผูมี
ศีลจึงเปนผูค้ําจุนตนเอง และค้ําจุนผูอื่นทั้งหลาย 
 

o โทสะ...เปรียบด่ังไฟ รอนท้ังกายและใจ 
 
โทสะคือความโกรธเปรียบไดดังไฟ เพราะเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเมื่อไร ความรอนจะเกิดขึ้นพรอมกัน
ทันที ไมรอนเพียงที่ใจ แตยังรอนถึงกายไดดวย มากนอยตามแรงแหงโทสะ  แตทั้ง ๆ ที่พากันกลัวไฟ
ไหม ก็ไมพากันกลัวโทสะ ทั้งที่ความจริงนั้น โทสะไหมแรงกวาไฟทั้งหลายเปนอันมาก โทสะอาจจุดไฟ
ทั้งหลายใหลุกโพลงได เมื่อความโกรธเกิดถึงจุดหนึ่ง ก็เปนเหตุใหจุดไฟเผาผลาญอาคารบานเรือน ให

 
การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง  ๕๖ 



 

พินาศหมดสิ้นไปไดพรอมกับชีวิตผูคนไดดวย มีปรากฏใหรูใหเห็นอยูเสมอ เพียงแตไมพากันคิดใหเขาใจ 
วานั่นคือโทษของโทสะที่รุนแรง นาสะพรึงกลัวยิ่งกวาพระเพลิงหลายรอยหลายพันเทา 
 

o เมตตาด่ังนํ้า ดับไฟรอนแหงโทสะใหมอดลง 
 
เมตตาเปรียบไดดั่งน้ําจริง ๆ น้ําดับไฟไดฉันใด เมตตาก็ดับโทสะหรือความโกรธไดฉันนั้น  เปรียบโทสะ
ดั่งไฟ เพราะไฟรอน และโทสะก็รอน เปรียบเมตตาดั่งน้ํา เพราะน้ําเย็น และเมตตาก็เย็น ความรอนและ
ความเย็นทั้งสองนี้ จะปรากฏไดในจิตใจ รูไดดวยตนเอง รูสึกรอนที่ใจเปนประจํา ก็พึงรูวาตนถูกโทสะ
ครอบคลุมมาก...มากกวาเมตตา รูสึกเย็นอยูที่ใจเปนปกติ ก็พึงรูวาตนมีเมตตาหอมลอมอยูมากกวา
โทสะ 
 

o หนีพนไฟรอนแหงโทสะ ไดดวยสติ 
 
ทุกคนชอบเย็น ทุกคนไมชอบรอน แตไมทุกคนที่รูจริงวา ความเย็นเกิดแตเมตตาจริง ๆ และความรอนก็
เกิดแตโทสะจริง ๆ จะใหรูไดดวยตนเองตามความเปนจริง เพ่ือสามารถหนีพนความรอนไดมีความเย็น 
ก็ตองใชสติ 
 
เมื่อความโกรธคือโทสะเกิด ใหรูตัววากําลังโกรธแลว ขณะเดียวกันก็ใหสังเกตวา จิตใจหนาตาเนื้อตัว
รอนผิดปกติหรือไม จะรูสึกชัดวาจิตใจเนื้อตัวหนาตาเวลาโกรธ..รอนผิดปกติ นั่นคือเครื่องยืนยันวา 
โทสะใหความรอน และเปนความรอนที่ไมมีประโยชน มิใชความรอนที่อาจนําไปหุงหาอาหารได โทสะจึง
ใหแตโทษ ไฟยังดีกวาโทสะ เพราะไฟใหคุณคือใชทําประโยชนได โทสะมีแตใหโทษ พึงระลึกถึงความจริง
นี้ไว จะเปนคุณตอไป 
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o “เมตตาไมพอ เมตตาไมพอ” คาถาปองกันโทสะ 
 
มีเปนอันมากที่รูความเปนผูมักโกรธของตน รูโทษนั้น เมื่อปรารถนาจะหนีใหพนโทษของความโกรธก็พึง
รับความจริงวาเมตตาเทานั้นที่จะดับความโกรธได เมตตาเทานั้นที่จะปองกันมิใหความโกรธรุนแรงได 
บางทีจึงใชวิธีที่งาย คือใชคําภาวนาเมื่อความโกรธเกิดขึ้น เชน ทองพุทโธ แตแมจะใหเปนปญญา 
ปองกันความโกรธใหไกลออกไปเปนลําดับ ใหเมตตามากขึ้นเปนลําดับ ก็ตองเปลี่ยนคําภาวนาอันเปน

สมาธิ ใหมาเปนคําภาวนาอันเปนปญญา คือดวยการบอกตัวเอง หรือเตือนตัวเองนั่นแหละวา “เมตตา

ไมพอ เมตตาไมพอ” 

 

ความสําคัญในการภาวนาวา “เมตตาไมพอ” อยูที่ตองทําใจใหยอมรับความบกพรองของใจตน วา

เมตตาไมพอจริง ๆ นั่นแหละ จึงจะเปนการคอยผลักดันโทสะที่มีอยูเต็มโลก ใหหางไกลใจตนไดสําเร็จ

เปนลําดับไป  “เมตตาไมพอ เมตตาไมพอ” นี้เปนความจริงที่ทุกคนตําหนิตนได ไมใชไปตําหนิผูอื่น แม

ใช “เมตตาไมพอ” กับผูอื่นแทนที่จะเปนคุณ ก็จะกลับเปนโทษอยางแนนอน พึงสํานึกในความจริงนี้ให

เสมอ 
 

o ผูเปนท่ีรักของพรหม เทพ มนุษย และสัตว 
 
ผูมีเมตตา เปนที่รักทั้งของพรหม เทพ มนุษย สัตว พระเมตตาของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจา เห็นไดชัดกวาเมตตาของใครทั้งหลายวา ทําใหทรงเปนที่รักทั้งของพรหม เทพ มนุษย สัตว 
 
ผูมีสัมมาทิฐิ มีสัมมาปญญา ยอมไมปฏิเสธที่ทานแสดงไววาสมเด็จพระบรมศาสดาประทับที่ใด ที่นั้น
พรหมเทพจะแวดลอมเสด็จสูที่ใดทานกลาวไววา พรหมเทพที่ลวงรูกอน จะบอกกลาวกัน ชักชวนกันลง
ไปเฝา ถาไมดวยพระเมตตามหาศาลแลว อะไรอื่นจะมีพลังอํานาจเสมอได 
 

 
ทานที่ปรารถนามีไวศึกษาหรือพิมพแจกเปนธรรมทาน โปรดติดตอที่...ธรรมสภา 
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