
 

ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น ๖๒ 

๖๒ 

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
พระเมตตาสงสารตอสัตวโลก 

 
 ที่ประเพณีเราถือกันมาวา 
 พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ 
 กตฺอฺชลี อนฺธิวร ํอยาจถ 
 สนฺตีธ สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา 
 เทเสตุ ธมฺมํ อนุกมฺปมํ ปชํ 

น้ันหมายถึงทาวมหาพรหมลงมาอาราธนาพระพุทธเจา ใหทรงแสดงธรรมโปรด
สัตวโลก เริ่มแรกก็คือพระพุทธเจาไดทรงปรารถนาเปนโพธิญาณ เพื่อความตรัสรูเปน
ศาสดาเอกของโลก แลวโปรดบรรดาสัตวจนกวาจะถึงอายุกาลของพระองค แลว
ประทานพระศาสนาไว นี่เปนความปรารถนาดั้งเดิมของพระพุทธเจา พอบําเพ็ญพระ
องคจนไดเปนพระพุทธเจาแลว พระทัยดวงที่ไดพระนามวาเปนพระพุทธเจาผูจะทรงสั่ง
สอนสัตวโลกน้ัน เปนพระทัยที่บริสุทธิ์สุดสวน เปนความอัศจรรยเหนือโลกทั้งสาม ไมมี
สิ่งใดละเอียดออนและอัศจรรยยิ่งกวาพระทัยที่ไดตรัสรูในวันเดือนหกเพ็ญ ปจฉิมยาม 
เวลาจวนสวาง 
 เมื่อทรงเห็นธรรมอัศจรรยภายในพระทัยแลว ทรงเทียบดูใจสัตวทั้งหลายที่เต็ม
ไปดวยกิเลสความโสมม กับธรรมประเภทที่จะนําไปสั่งสอนสัตวโลกนี ้ รูสึกวาไกลกัน
หางกันลิบลับ ทําใหทอพระทัยคือทอใจ ภาษาเราพระทัยก็หมายถึงใจ ทําใหทอใจไม
อยากส่ังสอนใครๆ ทรงทําความขวนขวายนอย อยากจะอยูลําพังพระองคเดียว แมจะ
พูดใหใครฟงก็ไมมีใครจะทราบจะรูเรื่องรูราวได เพราะอันหน่ึงหนา มืดแปดทิศแปด
ดาน อันหนึ่งเปนธรรมชาติอัศจรรย จะเขากันไดอยางไร ทําใหทรงมีความขวนขวาย
นอย การสงสารสัตวโลกก็สงสารเต็มพระทัย แตท่ีจะแนะนําส่ังสอนใหสัตวโลกทราบ
หรือไดรูไดเห็นไดนั้นนาจะสุดวิสัย ในขณะนั้นทรงคิดรําพึงเฉพาะในวงปจจุบันที่ทรงรู
ทรงเห็นเทานั้น ไมไดแยกแยะออกไปถึงปฏิปทาเครื่องดําเนิน 
 หลังจากนั้นก็เปนเหตุใหทรงคิดถึงปฏิปทาเครื่องดําเนินที่ทรงบําเพ็ญมานี้ และ
ยกเอาความบริสุทธ์ิอัศจรรยน้ันข้ึนพิจารณาเทียบเคียงทดสอบวา ถาหากธรรมชาตินี้
เปนสิ่งที่สุดวิสัยของโลกทั้งหลายจะพึงรูไดเห็นไดจริงอยางที่วานั้น เราก็เปนมนุษยคน
หนึ่งเหมือนกับมนุษยทั่วๆ ไป เหตุใดเราถึงรูถึงเห็นได เรารูไดเห็นไดเพราะเหตุไร ก็
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เปนเหตุใหขยายเรื่องราวออกไปถึงปฏิปทาทางดําเนินเขามาสูธรรมจุดนี ้ ก็ทรงเขาพระ
ทัยวา เรารูไดดวยเหตุนั้นๆ 
 ยกตัวอยางยอๆ ก็ทรงพิจารณา อานาปานสติ คือการกําหนดลมหายใจเขาออก 
ภาษาของเราเรียกวา กําหนดลมหายใจเขาออก ดวยความมีสติ เมื่อจิตมีความจดจอตอ
เน่ืองกันอยูกับลมโดยลําดับ ดวยความมีสติเปนเครื่องประคับประคองไมใหพลั้งเผลอ
จากงานของตนอยูแลว จิตที่เคยคิดยุงเหยิงวุนวายไปกับอารมณตางๆ ก็รวมตัวเขามาสู
จุดแหงงานท่ีกําลังทําอยูเวลาน้ัน ไดแกอานาปานสติ จนพระจิตของพระองคสงบรวม
ลงอยางละเอียดสุขุม แลวทรงพิจารณา ปฏจิจสมุปบาท ในขณะน้ัน คือทรงถอยออก
มาพิจารณา ปฏิจจสมุปบาท เพราะถึงขั้นแหงธรรมอันละเอียดแลว เน่ืองจากใจมีความ
ละเอียดเพราะปราศจากอารมณใดๆ มากอกวน เริ่มแต อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา,สงฺ
ขารปจฺจยา วิญญาณํ, วิฺญาณปจฺจยา นามรูป, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ...เรือ่ยไป 
กําหนดดูความดับของจิต อาการของจิตมีอะไรเปนสาเหตุใหปรุงแตงดวยเรื่องราว
ตางๆ ไมจบสิ้น เพราะความอยากไมมีวันอ่ิมพอเปนเคร่ืองหนุนออกมา อะไรเปนเหตุ
ใหอยาก อะไรเปนสาเหตุใหคิดใหปรุงถึงกับตองมีภพมีชาติ มีความเกิดแกเจ็บตายไม
แลวไมเลาสักที 
 กําหนดเขาไปสูตนเหตุแหงภพแหงชาติ แหงความเกิดแกเจ็บตาย หรือตนเหตุ
ของกิเลสแทๆ ก็ไดแกอวิชชา รวมตัวอยูภายในจิตใจดวงเดียวในขณะน้ัน ไมมีก่ิงกาน
แขนงใดๆ แสดงตัวออกไปทางอายตนะ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ก็ทรงทราบชัดและ
ทําลายอวิชชาในขณะน้ันท่ีเรียกวาตรัสรู นั่นแหละทานไดตรัสรู ดวยปฏิปทาที่ทรง
ดําเนินเขาถึงธรรมอัศจรรยนั้น การดําเนินในขั้นเริ่มแรกก็ทรงพิจารณาอานาปานสต ิ
และกําหนดวิปสสนาญาณในขณะน้ัน วิปสสนาญาณคือความละเอียดแหงพระปญญา
ปรีชาสามารถรอบรูในส่ิงท่ีเก่ียวพันกับจิต แมจะเปนสวนละเอียดเพียงไร คืออวิชชา
เปนความละเอียดมากในบรรดากิเลสทุกประเภท ไมมีกิเลสประเภทใดละเอียดแหลม
คมและนาติดย่ิงกวาอวิชชา แตพระปญญามีความละเอียดสามารถย่ิงกวาอวิชชา จึง
สามารถถอดถอนหรือร้ือถอนธรรมชาติน้ันออกจากพระทัยได กลายเปนความบริสุทธ์ิ
ขึ้นมา 
 เมื่อทรงทบทวนทั้งเหตุคือการปฏิบัติของพระองค และผลคือความบริสุทธ์ิอยาง
ละเอียดถ่ีถวนแลว จึงปลงพระทัย เออ ส่ังสอนสัตวโลกไดแลวละท่ีน่ี เพราะมีทาง
ดําเนิน จําตองส่ังสอนอุบายวิธีตางๆ ดังที่เราไดปฏิบัติมาแกบรรดาสัตว ผูมีอุปนิสัยสม
ควรจะไดรูไดเห็น ตองรูตองเห็น เพราะความจริงเหลานี้มีอยูกับทุกคน สิ่งที่ปกปด
กําบังจิตใจก็ไดแก ทุกข สมุทัย นี่มันปดบังจิตใจของสัตวไว จนกลายเปนของไมมีคุณ
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คาอันใดท้ังส้ิน โดยเห็นส่ิงอ่ืนวาเปนของท่ีมีคุณคากวาใจไปเสียส้ิน ลืมสิ่งที่มีคุณคา
อยางแทจริง เพราะถูกสิ่งที่ไมมีคุณคาปกปดกําบังไวรอบดวงใจ ดังที่เคยเปนในพระ
องคมาแลว ตองใชสติปญญาบุกเบิกเต็มพระสติกําลังความสามารถ ราวกับฟาดินถลม 
กวาจะควํ่าจอมกษัตริยวัฏจักรลงได โดยยึดอานาปานสติเปนสนามรบ และพิจารณา
ปจจยาการตามลําดับ 
 คําวาสมาธิก็มาพรอมกันกับขณะท่ีจิตมีความสงบดวยอานาปานสติ คําวาปญญา
เม่ือจิตสงบตัวเขาแลวก็มีพลัง สามารถแยกแยะพิจารณาสวนตางๆ ของรางกายและ
ขันธตางๆ เก่ียวโยงกับอวิชชา และหย่ังเขาไปถึงตัวการของสมมุติคืออวิชชาไดอยาง
ตลอดท่ัวถึง จนไดบรรลุธรรมหรือตรัสรูขึ้นมา นิโรธคือความดับทุกข ก็ดับทุกขอยาง
สนิทในขณะที่กิเลสดับไปโดยสิ้นเชิง มรรคมีสติปญญาเปนตนก็หมดหนาที่ นิโรธคือ
ความดับทุกข เพียงดับทุกขขณะเดียวเทานั้นก็หมดปญหาไป เพราะไมมีทุกขใดที่จะมา
ใหดับแลว เนื่องจากสาเหตุที่จะใหเกิดทุกขไมม ีผูที่รูวาทุกขดับไป กิเลสดับไป นิโรธทํา
หนาท่ีผานไป มรรคทําหนาท่ีประหารกิเลสแลวผานไป น้ันคือความบริสุทธ์ิ เมื่อไดถึง
ความบรสุิทธ์ิแลวจงึทรงรูเห็นความอัศจรรยอยางประจกัษ และทรงมีความขวนขวาย
นอย วาเปนสิ่งที่เหลือวิสัยที่สัตวทั้งหลายจะรูได 
 เม่ือไดทรงทบทวนปฏิปทาเก่ียวโยงกันกับผล  คือทั้งเหตุทั้งผลเกี่ยวโยงกันแลว 
จึงปลงพระทัยที่จะสั่งสอนสัตว หลังจากนั้นจึงทรงเล็งญาณวา สมควรจะส่ังสอนบุคคลผู
ใดกอน ซึ่งควรจะบรรลุธรรมไดในเวลาอันรวดเร็ว พระทัยก็ประหวัดถึงอาฬารดาบส
และอุทกดาบสท้ังสอง ซึ่งเคยเปนครูเปนอาจารยพระองคมาแตกอน แตไมใชทาง จึง
ทรงหลีกหนีจากดาบสท้ังสองน้ันเสีย เมื่อตรัสรูแลวจึงทรงมีพระเมตตาจะทรงยอนไป
ส่ังสอนดาบสท้ังสองน้ี วาเปนผูควรจะรูธรรมไดอยางรวดเร็ว แตทรงทราบในพระญาณ
วาไดส้ินไปเสียแลวต้ังแตเย็นวานน้ี นาเสียดาย ก็ทอดพระทัยหมดหวังที่จะไปสั่งสอน 
จึงทรงยอนกลับมาถึงเบญจวัคคียท้ังหา วาทานเหลานี้เปนผูสมควรที่จะรูเห็นธรรม
เหลานี้อยางรวดเร็ว จึงไดเสด็จไปสั่งสอนเบญจวัคคียทั้งหา 
 ปฐมเทศนาก็ทรงแสดง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เก่ียวกับทางดําเนินวา ทางคด
โคงหยอนยานเกินไปยอมไมเกิดผล และการทรมานตนจนเกินไปโดยหาเหตุผลไมได ก็
ยอมไมเกิดผลท้ังสองทาง อันดับจากนั้นก็ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทา อันเปนทางตรง
แนวตอมรรคผลนิพาน คือ สมฺมาทิฏฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมาอาชีโว สมฺ
มากมฺมนฺโต จนกระทั่งถึง สมฺมาสมาธิ ไปโดยลําดับๆ ทรงแสดงอริยสัจ โดยยก ชาติ
ป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา ขึ้นแสดง สมุทัยก็แสดง มรรคก็แสดง นิโรธก็แสดง เบญจวัคคีย
ทั้งหาพระอัญญาโกณฑัญญะที่เปนหัวหนา ไดบรรลุพระโสดาบันในขณะประทานพระ
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ธรรมจักรจบลง ไดเปลงอุทานขึ้นวา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ สิ่งใดมี
ความเกิดขึ้น สิ่งนั้นตองดับ ทานไดดวงตาเห็นธรรม 
 หลังจากน้ันก็แสดงอนัตตลักขณสูตร แสดงเรื่องอนตฺตา รูปก็เปนอนตฺตา 
เวทนาก็เปนอนตฺตา คําวารูปไมวารูปอะไรๆ ทั้งหมดเปน อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนอนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตาทั้งสิ้น สุดทายรวมลงวา สพฺเพ ธมฺมา 
อนตฺตา ธรรมทั้งมวลเปนอนตฺตา ไมควรยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวง นี่เรียกวา
รวมยอดธรรม จะเปนรูป เปนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สวนใดก็ตาม ไมเพียงแต
เปน อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา เพียงเทานั้น ยังรวมลงเปนอนตฺตาท้ังส้ิน คือรวมลงธรรมทั้ง
หลายเปนอนตฺตา ทานเหลานี้จึงไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันตขึ้นมา นี่เพราะพระองค
มีพระเมตตาปลงพระทัยในการสั่งสอนสัตวในเบื้องตน ทรงไดพระเบญจวัคคียทั้งหา
เปนพยานในธรรมทั้งหลายที่ตรัสรูแลว และประกาศศาสนาแกมวลสัตว 
 อันดับแรกน้ีเปนธรรมาธิษฐาน ทรงมีพระเมตตาที่จะสั่งสอนสัตวโลกอยูแลว
ตามความปรารถนาที่ทรงตั้งไว อันดับท่ีสองก็มีทาวมหาพรหมลงมาอาราธนาดังท่ีกลาว
ไวเบ้ืองตนน้ันวา พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ มาอาราธนาพระพุทธเจาใหทรงแสดง
ธรรมสั่งสอนสัตวโลก ผูมีธุลีอันเบาบางยังมีอีกมาก ทานเหลาน้ีจะไดพนทุกขพนภัย
ตามนิสัยวาสนาและกาลอันเกินควร แมผูที่ยังหนาอยูก็จะพลอยไดรับผลรับประโยชน
และเล่ือนภูมินิสัยวาสนาข้ึนไปตามลําดับแหงการไดยินไดฟงและการอบรมบมอินทรีย 
 จึงไดมีธรรมเนียมเรื่อยมา เวลาทานจะเทศนก ็พฺรหฺมา จ โลกาฯ ใหชาวพุทธ
ไดทราบทั่วกันขณะจะแสดงธรรม แตกรรมฐานสวนมากไมไดใหอาราธนาแหละ ทาน
นึกนอมความเคารพถึงพระพุทธเจาผูเปนองคศาสดา อันเปน นโม ข้ึนมาภายในใจ
ขณะนั้น จากน้ันทานก็แสดงอุบายตางๆ อันเปนอรรถเปนธรรม เปนแนวทางที่จะใหคน
รูดีรูชั่วและประพฤติปฏิบัติตาม ทั้งฝายละและฝายบําเพ็ญไปโดยลําดับ จนกระท่ังสม
ควรแกกาลเวลาแลวก็ยุติ ที่เรียกวาจบธรรมเทศนา ปกติทานมักวา เอวํ ก็มีดวย
ประการฉะนี้ สรุปธรรมทั้งหลายลงใน เอวํ มีเทาน้ี จบเพียงแคนี้ 

บางคนก็จะไมเขาใจวา พฺรหฺมาฯ มีมาตั้งแตครั้งไร มีมาตั้งแตครั้งโนนแหละ 
เปนประเพณีกันมาเรื่อยๆ ถึงเราจะไมวา   พฺรหฺมา จ โลกาฯ ก็ตาม การแสดงธรรมก็
แสดงเพื่อผูฟง เมื่อเหตุการณหรือบุคคลที่ควรจะรับฟงพรอมกันอยูแลวกับผูเทศน 
พระทานก็เทศน เทศนแปลวาบอก แนะ เทศนาๆ แปลวาบอก แปลวาแนะแนวทางให 
เรียกวา เทศน กรุณาทําความเขาใจไวอยางน้ัน 
 เราไดเกิดมาในทามกลางแหงพระศาสนา ใหพากันระลึกถึง พุทโธ ธมฺโม สงฺโฆ 
บาง วันคืนปเดือนลวงไปๆ อยาใหลวงเลยไปเสียเปลาๆ จะเสียประโยชน เมื่อถึงเวลา
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จําเปนจะควาอะไรไมเจอ เราพยายามอบรมจิตใจของเราใหมีอรรถมีธรรมมีคุณงาม
ความด ี เวลาจําเปนจาํใจข้ึนมา เราจะไดอาศัยอันนี้แลเปนเครื่องยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะ 
เปนเครื่องพยุงจิตใจเราใหมีความอบอุน อยางนอยก็พอประทัง ตั้งเนื้อตั้งตัวได ไมพัง
ทลายไปแบบไมเปนทานาทุเรศเวทนา 
 เราอยูในโลกน้ีเราก็พ่ึงบุญคือความสุข ถามีแตความทุกขลวนๆ แผดเผาอยู
ตลอดเวลาใครจะทนไดใครจะอยูได และใครจะอยากมาอยูในโลกนี้ เทาที่อยูกันไดก็
เพราะมีทั้งความสุขมีทั้งความทุกขเจือปนกันไป พอบรรเทากันไปในชวงระยะหนึ่งๆ 
อาศัยความเย็นบางรอนบาง ไมมีแตรอนอยางเดียว อาศัยความสุขบาง ไมมีแตความ
ทุกขอยางเดียว คนเราเมื่อเจอรอนยอมคิดถึงเย็น เม่ือเจอหนาวยอมคิดถึงความอบอุน 
เม่ือหิวกระหายยอมคิดถึงอาหารเคร่ืองเยียวยา เมื่อเกิดทุกขยอมคิดถึงสุขเครื่องแกกัน 
อันเปนความรูสึกของโลกท่ัวไปปฏิเสธไมได ดังนั้นจึงจําตองคิดหาส่ิงบรรเทาและแกกัน
ไวกอนเหตุการณยังไมเกิด จึงเรียกวาผูรอบคอบ 
 คําวาบุญก็คือความสุข สาเหตุที่จะใหเกิดความสุขก็คือการกระทําความด ี ทาน
กลาวไวอยางน้ี ปฺุญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ บุญทําใหเกิดสุขทั้งปจจุบันและอนาคตที่สิ้น
ชีวิตไปแลว ทานบอกไวเตือนไวอยางน้ันเรือ่ยมา เพราะกลัวสัตวโลกจะเสียทาใหกิเลส
ตัวเปนภัยเอาไปกินไปเผาใหแหลกเสียหมดน่ันเอง คําวาบุญไมเคยเปนภัยตอผูใดสัตว
โลกรายใดทั้งสิ้น เปนส่ิงท่ีพยุงและสนับสนุนใหมีความสุขความสบาย ไปเกิดในภพใด
แดนใดความสุขนี้จะปราศจากไมได ตองอาศัยความสุขคืออาศัยบุญเปนชีวิตจติใจ
ตลอดไป เพราะฉะนั้น เราจึงควรทําบุญไวเพ่ือเรากอนอ่ืน 
 การทําบุญ ไมจําเปนตองมีเงินทองขาวของตั้งแสนตั้งลานมาทํา เราทําดวยนํ้าใจ 
เรามีมากนอยทําตามกําลังศรัทธาความสามารถของเรา เชน ใหทาน เรามีอะไรเราก็
ทาน นํ้าใจเปนสําคัญมาก วัตถุเปนเครื่องประกอบ ถาวัตถุของเราไมดีไมเยี่ยมสมใจที่
อยากมี เอา เรามีอะไรก็ทานอันนั้น ดวยนํ้าใจท่ีรักบุญรักทาน ก็ไดบุญมากเชนเดียวกัน 
ขอสําคัญอยูท่ีนํ้าใจ เอา วัตถุดีดวย น้ําใจดีดวย ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกและภาวนาพุทฺโธ ธมฺ
โม สงฺโฆ อยาละอยาวาง อยูที่ไหนก็นึกพุทโธ ถึงองคศาสดาได ผลท่ีปรากฏข้ึนมาก็คือ
ความรูไดแกใจของเรานี้เดนดวง 
 เราระลึกถึงพระพุทธเจาไมไดหมายจะเอาความสุขความสบาย ผลประโยชนอัน
ใดนอมถวายพระพทุธเจา เราระลึกถึงพระพุทธเจาคือพุทธะ ก็หมายถึงความระลึกรูจิต
ตัวเอง ที่มีอยูกับตัวเรานี้แลใหเปนความรูที่เดนดวงขึ้นมา แตอาศัยพระนามของพระ
พุทธเจา ชื่อของพระพุทธเจา เขามาบริกรรมภายในจิตใจ วาพุทโธๆ เพื่อสงเสริมจิต
ของเราตางหาก เมื่อพุทโธ กับความรูของเรากลมกลืนกันอยางสนิทแลว คําวาพุทโธอัน
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แทจริง ก็คือความรูของเราท่ีเดนดวงอยูในเวลาน้ันน่ันแล อันเปนผลมาจากการภาวนา
พุทโธ น่ีก็เปนบุญอันหน่ึง เปนความผาสุกเย็นใจไมมีสิ้นสุด ตามแตผูภาวนาไดมาก
นอย ใหพากันบําเพ็ญคุณงามความดีดังที่กลาวมา ใจจะมีที่ยึดที่เกาะ ใจจะไมวาเหว
เควงควาง ใจจะมีความสุข ความอบอุนประจาํตนในท่ีทุกสถานตลอดกาลทุกเม่ือ 

อยาตําหนิติเตียนตนเองวาบุญนอยวาสนานอย วาทุกขวาจน คนเราถาพูดถึง
เรื่องทุกขแลว ทุกขดวยกันทุกคน ทุกๆ คนทั้งคนมีคนจน คนโง คนฉลาด เกิดมาทีแรก
ผาผืนหนึ่งก็ไมไดติดตัวมา มีแตรางเปลาๆ เทานั้น ส่ิงเหลาน้ีมีอยูกับโลก รางกายน้ีก็
คือธาตุส่ี ดิน น้ํา ลม ไฟ ผสมกันเขา มีจิตเขาไปเปนตัวการยึดครองเปนเจาของ ก็แปร
รูปมาเปนหญิงเปนชายเปนสัตวเปนบุคคลดังที่เห็นกันอยูนี่แล เวลาจะตายก็ตองสละส่ิง
เหลานี้ไวตามโลกเดิมธาตุเดิมของเดิมของเขา 

สมบัติเงินทองขาวของมีมากนอย เสื้อผาที่อยูที่อาศัยปจจัยตางๆ ตลอดรางกาย
ของเรา ก็ตองมอบไวเปนสมบัติเดิมของโลกไป ใครจะยึดจะถือจะหอบจะแบกจะหาม
ไปดวยไมได นอกจากคุณงามความดีท่ีเราอาศัยส่ิงสมมุติเหลาน้ีเปนเคร่ืองมือทําไวใน
เวลามีชีวิตอยูเทานั้น เชนอาศัยวัตถุเหลาน้ีเปนทาน อาศัยรางกายอันน้ีบําเพ็ญกุศล ผล
ที่เกิดขึ้นจากการกระทําดวยวัตถุใดก็เปนความด ี เปนบุญหลั่งไหลเขาไปเปนสมบัติของ
ใจ ส่ิงน้ีแลท่ีจะติดสอยหอยตามเราจริงๆ คือบุญน้ีแล นี้เปนของแท เปนสมบัติแนใจ 
เปนสมบัติที่ฝากเปนฝากตายฝากผีฝากไขไดไมสงสัย ฉะน้ันจงอยาไดนอนใจ อยาได
ตําหนิติเตียนตนวาเปนคนทุกขคนจนแลวไมสรางบุญ จะขาดทุนร่ําไป คนจนนั่นแล
สรางบุญ คนมีน่ันแลสรางบุญ เพราะตองการความสุขความเจริญดวยกัน 
 พูดถึงเรือ่งมี มีดวยกัน จนดวยกัน ใครไมไดเปนเศรษฐีมาตั้งแตอยูในทอง เกิด
มาคอยเปนเศรษฐี เมื่อมีสมบัติมาก สกุลรํ่ารวย วาสนาอํานวย ผูเปนคนจนก็ไมควร
เสียใจ เพราะนั่นเปนกรรมนิยมตางๆ กัน สมบัติเกิดมีมากนอยน้ันแลวแตบุญแตกรรม
ท่ีเราเคยสรางไวแตกาลกอน ไมตองไปตําหนิ ถาตําหนิก็ตําหนิเราน่ีแหละ การตําหนิเรา
ไมใชตําหนิเพ่ือใหทอถอย เชนสมมุติวาชาติน้ีเรามีวาสนานอย เอา เราสรางความด ีไม
มีวัตถุเปนเครื่องมือที่จะสราง ก็ใหสรางดวยจิตตภาวนา คือ พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ให
เปนเคร่ืองอบอุนภายในจติใจ ก็เรียกวาคนมีบุญเหมือนกัน เปนบุญเหมือนกัน เพราะ
บุญวาสนาน้ันเกิดไดหลายทางจากผูขวนขวาย เกิดจากการใหทาน เกิดจากรักษาศีล 
เกิดจากภาวนา รวมแลวก็เปนกองมหากุศลเชนเดียวกัน จึงสําคัญอยูท่ีการขวนขวาย 
 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร เอาละ 


