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วันนี้เปนวันฟงธรรม เปนวันสรางบุญสรางกุศลในวันธรรมสวนะ ทุกวันพระ ชาวพุทธ
อยางไดขาดประกาศตนเปนอุบาสกอุบาสิกา แทรกธรรมในพระบวรพุทธศาสนามาตามลําดับ
แตเปนที่นาเสียดายมากวา คนไทยเปนชาวพุทธมาตั้งแตกาํ เนิดครั้งปูยาตายาย ประเพณี
เดิมของไทยก็นับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ทั้งมหาบพิตรสมภารเจาก็
ทรงเปนพุทธมามกะในพระพุทธศาสนาดวย นอกจากนั้นก็ทรงเปนศาสนูปถัมภก ยกยอง
พระพุทธศาสนาเชนเดียวกัน ในหลักการเรามีพระพุทธศาสนาประจําชาติไทยมานานแลว มี
ศาสนาประจําจิตประจําใจ ประจําหมู ประจําคณะ ประจําครอบครัวของเรา ในบานที่มีทั้งพอ
พระ แมพระ อยูเย็นเปนสุข สรางความสนุกในสังคมดวยธรรมะและคุณคาทุกชีวติ ไมพลาด
ผิดในสังคมนั้น มีมากหนาดวยกัน แตเปนที่นาเสียดายและเสียใจ กลับตรงกันขาม หนามือ
เปนหลังมือ คุณยุคใหมสมัยโลกาภิวัตน แตไมภิวัตน ไมพัฒนา กลับเลวรายในสังคม
มากมาย จะเปนหนุมและเปนสาวหนาขาว ๆ ในสังคม ขาดการเคารพผูใหญ ไมมีระเบียบ
วินัย ประเพณีวัฒนธรรมของชาติก็สูญไปแลว ไรประเพณี ไรวัฒนธรรม กิจกรรมก็ไมมี
ประโยชน และดังที่กลาวแลวนี้ เปนที่นาเสียดาย เรามีของดีประจําชาติก็คือศาสนา
ประจําใจ ทําอะไรก็ประจําเหตุ ประจําผล มีตน มีปลาย มีผูนอย มีผูใหญ การเคารพผูใหญ
เปนระเบียบแบบแผน ทําใหเราเกิดวินัย ทําใหเราเกิดวัฒนธรรมของชาติ ปจจุบันคุณสมบัติ
เหลานี้หมดไปเพราะเด็กรุนใหมไมเคารพผูใหญ ไมเชื่อฟงพอแม ไมเชื่อฟงครูบาอาจารย
และออกไปนอกลูนอกทาง นี่หรือโลกาภิวัตน ไมมีความเจริญในโลก แตมีความเจริญใน
อบายมุข หาความสนุกในสังคม หันหลังเขาวัด หันหนาเขาวิก ชีวิตแจมใสไมได มีแตมัวเมา
และมัวหมอง ประคองไวไมไดดังกลาวแลว มีกิเลสนานาประการ
ทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย วันนี้เปนวันพระ เมื่อกอนนีว้ นั พระ คนจําแมน จําได
ตั้งแตยังเปนนักเรียนเด็ก ๆ มาเรียนหนังสือที่วดั เพราะวันโกนตองเก็บโตะกัน เขาจะทําบุญ
กันในวันพระ หรือเขาจะมีงานศพกัน ก็เก็บโตะเก็บเกาอี้ เก็บกระดานดํา มีงานบวชนาคก็
ตองเก็บโตะ จึงรูวาเขาทําบุญวันพระ นําขาวขันแกงโถมาถวายพระ และสดับพระธรรม
เทศนา มันยังฝงแนนมาตั้งแตเปนเด็ก เดี๋ยวนี้เด็กโตเปนหนุมเปนสาวหนาขาว ๆ ในสังคม
ไมรูจักคําวาวันพระในปฏิทิน ไดอารี่ก็ไมมีวันพระแลว ไมมีขา งขึ้นขางแรม จันทรคติ บางเลม
ไมมีเลย มีแตวันอาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร เสาร วันที่ ๑ ถึง สิ้นเดือน นี่แหละก็
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เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ แลวอะไรมันจะฝงแนนหนาในชีวิตของทาน คงหมดโอกาสไป
แนนอนแลว คนโตไมจาํ ก็ตองใหเด็กวา แคพอแมก็ยังลืมวันพระ ไมรวู าวันพระเปนวันอะไร
วันสรางบุญทําใหเกิดพระในใจ วันพระเราตองงดสรางความชั่ว สรางตัวใหดี มีจติ ใจเมตตา
ปรานีอารีเอือ้ เฟอ ขาดเหลือคอยดูกัน เปนสายสัมพันธของบุคคลที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพ
เมื่อกอนนี้ ปูยาตาทวดเรา เรียนหนังสือในศาลาวัดมาโดยตลอด เปนใหญเปนโตก็
อาศัยศาลาวัดเปนศาลาการเปรียญ ตองเรียนหนังสือที่ศาลาวัด เดี๋ยวนี้โรงเรียนก็แยกออกไป
เด็กไมเขาวัด เพราะพอแมก็ไมพาเด็กมาวัดแตประการใด ในการปฏิบัติหนาที่ยุคใหมโลกาภิ
วัตน แตจติ ใจไมพัฒนา จิตใจก็เลวลงไปสูความโลภ ความโกรธ ความหลงตลอดรายการ
ไหนเลยเลาเทคโนโลยี่จะแกปญหาสรางความดีในสังคมนั้น ไมมีแลว คนเราขาดการมีน้ําใจ
ขาดกําหนดจิต ขาดในใจชีวิต เปนภัยตอสังคม เปนภัยตอเหตุการณมากหลาย เราทาน
ทั้งหลายตองมีน้ําใจนะ ขาดน้ําสิ้นชีวิต ขาดคูค ิดชีวิตยังอยู
ทานสาธุชนพุทธบริษทั ทั้งหลาย โปรดคิดคําวา โลกาภิวัตน พัฒนาโลกอยางเดียว แต
จิตใจมันเลวลงไป ไมมกี ารพัฒนาจิต ชีวิตไมแจมใส ชีวิตจะอับจน จะสวดมนตภาวนาก็ไม
เปน อุทิศสวนกุศลก็ไมเปน แผเมตตาก็ใชไมได สมัยโบราณนั้น เขาใหแผเมตตาตอนตืน่
นอนจะไดโลกสวาง จะไดทํางานโลก โลกวิทู แจงโลก จะไดไมปดบังอําพราง ใหแผเมตตา
ตอนตืน่ นอน วา โลกมนุษยนี้เต็มไปดวยเมตตาปรานี อารีเอื้อเฟอ ขาดเหลือคอยดูกัน นอน
หลับก็เปนสุข ตื่นนอนก็เปนสุข ก็ตอ งแผเมตตากอนนอน หลับก็ไมเปนอันตราย ไมฝนราย
แตประการใด ก็เกิดผลงานขึ้นมาแกตัวของทานเองโดยเฉพาะอยางนี้เปนตน อันนี้มี
ความหมายมาก เพราะฉะนั้น การเจริญกรรมฐานตองการมาปฏิบัตธิ รรม เพื่อพัฒนาจิต
นั่นเอง ในเมื่อจิตดีแลวก็ตองพัฒนา พัฒนาวิชาความรูในดานการศึกษาทุกประการ ตามคํา
สอนของพระพุทธเจา ในเมื่อพัฒนาการศึกษาดีแลว ก็มาพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบอาชีพการ
งานอยางสมสวน และก็มีวิชาความรู จะไดประกอบความรูด วยการพัฒนา พัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาสังคมตอไป
วันนี้จะใหคติเรื่อง โลภ โกรธ หลง ใหทานทั้งหลายฟงวา เรามานั่งปฏิบัติกรรมฐาน
จะไดแกปญหาความโลภ ความโกรธ ความหลง ของเราไดอยางไร ก็ติดตามฟงตอไป ณ
โอกาสบัดนี้ ขอเจริญพร เจริญสุขดวยทั่วหนากัน ณ บัดนี้ขอไดโปรดตั้งใจฟง คําวา ใจเรา จะ
พัฒนาตรงไหน มีโลภ มีโกรธ มีหลง แตเรามาเจริญสติปฏฐาน ๔ นั่งกรรมฐาน จะรูว า ความ
โลภเปนอยางไร ความโกรธเปนอยางไร ความหลงเปนอยางไร โลภ โกรธ หลง ๓ เรื่องที่เรา
พูดมาเปลืองเวลา เรามานั่งกรรมฐานจะรูว าคนที่มีธรรมะเขาไปหลงงมงาย เขาจะไมหลง
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ไปสูจุดมุงหมายของคําวา งมงาย มีความหมายมากอยูในพุทธภาษิตที่พระพุทธเจาได
สอนไวทุกประการ
เรื่องที่ ๑ เลเภนะ ชะยะเต เปโต จะเกิดเปนเปรต คือ คนที่มีความโลภ โทสะก็จะไป
เกิดในนรก โมหะก็ไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ชัดเจน ชะยะเต นะโตเต จะไปเกิดเปนเปรต
ดวยอํานาจโลภะ ก็เพราะอาศัยความโลภ
เรื่องที่ ๒ โทเสนะ ชะยะเต นิระโย จะไปสูนรกก็เพราะอํานาจโทสะ
เรื่องที่ ๓ โมเหนะ ชะยะเต ติระฉาโน จะไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉานก็เพราะโมหะ
ความหลงเนื่องจากเรื่องที่ ๓ นี้ลวนแตใหโทษ ใหทุกขเปนอันมาก ดังนั้นสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา ทรงสอนใหละเสีย ทานทั้งหลายกอนที่จะไดบรรยายตามพุทธภาษิตทั้ง ๓ นี้ จะขอ
ถือโอกาสทําความเขาใจกับผูที่ฟง ผูปฏิบัติธรรมสักเล็กนอยกอน โดยวาทางบานเมือง ทาง
ราชการหรือรัฐบาล ก็จะจัดใหมีการอบรมการปฏิบตั ิธรรมตามนโยบายพัฒนาจิตของรัฐบาล
ตองการใหประชาชนเขาหาธรรมะ นี่เปนแผนของราชการ ตองการใหปฏิบัติธรรม แต
จุดประสงคก็คือ ตองการใหศีลธรรมแพรหลายเขาไปสูจิตใจของประชาชน เปนแผนงานของ
รัฐบาลก็จริงอยู เพราะตระหนักดีวา โลกรมเย็นเปนสุขเพราะศีลธรรม แตเจตนารมณนี้ทาง
บานเมืองที่รฐั บาลวางแผนไว จะสําเร็จผลได ประชาชนตองสนใจตอการปฏิบัติธรรม คือ
จะตองปฏิบตั ิใหครบวงจรทั้ง ๓ คือ
๑. ตั้งใจฟงดวยดี
๒. ตั้งใจจําดวยดี
๓. ตั้งใจปฏิบัตดิ วยดี
เมื่อครบ วงจรทั้ง ๓ ประการนี้แลว ก็จะมาเขาหลักที่วา สุตสุสัง ละภะเต ปญญัง ฟงดวยดี
ยอมจะเกิดปญญา แตถาพลาดจากหลักเหลานี้แลว ก็จะเขากับหลักที่โบราณกลาวมา ตักน้ํา
รดหัวเสา คนประเภทตักน้ํารดหัวเสามีมากเหลือเกิน นาเสียดาย ธรรมดาเสามันเปนตนไมที่
ตายแลว ถึงจะพยายามรดน้ําใหมากเพียรไรก็ตาม เสาก็ไมมีวันทีจ่ ะผลิตดอกออกใบใหได
เหมือนกับผูท ี่ฟงเทศนฟง ธรรม โดยมิไดตั้งใจปฏิบัติ แมจะฟงตั้ง ๑๐๐ กัณฑ ๑,๐๐๐ กัณฑ
ฟงกี่คัมภีรกเ็ อาดีไมได แตก็หวังใจวาทานทั้งหลายคงจะไมยอมเปนเสาแน ๆ จะตองเปน
ตนไมที่พรอมจะรับน้ําอยูตลอดเวลา ใชหรือไมประการใด แตถาทานไมตองการรับน้ํา ทานก็
เปนไมตาย เดี๋ยวนี้ไมตามมีมากมายอยูในตัวคนทั้งนั้น ไมใชอยูที่อื่นแตประการใด ถาทานไม
เปนไมตาย คนรดน้ําก็จะชื่นใจหายเหนื่อย ทางบานเมืองก็จะปลื้มใจ สมดังเจตนารมณขอ
รัฐบาลดังที่กลาวมาแลว
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๑. ละจากโลภะ คือ โลภ เมื่อทําความเขาใจอยางนี้แลว ก็ขอใหทานทั้งหลายได
ติดตามฟงกันยอ ๆ ดังตอไปนี้ อันดับแรก จะวาดวยเรื่องที่ควรจะละ ไดแก โลภะ คือ ความ
โลภ ตามพระบาลีที่วา โลเภนะ ชะยะเต เปเต จะเกิดเปนเปรตก็เพราะความโลภ เพื่อยืนยัน
ขอความนี้ ก็จะขอถือโอกาสนําเรื่องมาเลายอ ๆ ใหฟงประกอบเสียกอน ตอนหลังจะได
อธิบายถึงลักษณะของความโลภวามีลักษณะเปนอยางไร เรื่องที่เลาตอไปนี้ มีมาในคัมภีร
ภูมิวิลาสินี มีใจความวา
เมื่อพระพุทธเจาทรงพระนามวา ปุสสะ ประทับอยูที่พระมหาวิหารพรอมพระสงฆเปน
จํานวนมาก ครั้งนั้นพระเจาพิมพิสารถือกําเนิดเปนขุนคลัง ทําหนาที่จัดหาอาหารถวาย
พระสงฆ โดยมีพระพุทธเจานามวา ปุสสะ เปนประธาน ตอเนื่องดวยพระสงฆเปนจํานวน
มาก ขุนคลังใหพวกญาติ ๆ ของตนมาชวยกันจัดอาหาร แตเนื่องจากญาติบางคนโลภใน
อาหาร แอบบริโภคอาหารกอนพระสงฆบาง บางคนก็สงไปใหบุตรภรรยา สามีที่บานบาง
เอาไปแบงกันกินกอนที่จะถวายพระบาง พวกนี้เมื่อตายไปก็ไปบังเกิดในนรก เมื่อพนจาก
นรกแลวก็มาเกิดเปน ปรทัตตูปชีวกิ เปรต สวนขุนคลังนัน้ ในชาติสุดทายก็มาเกิดเปนพระ
เจาพิมพิสาร พระองคทรงเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนา ไดทรงบําเพ็ญบุญกุศลอยู
ตลอดเวลา
และไดทรงสรางวัดถวายพระพุทธเจาดวย
วัดนี้แหละเปนวัดแรกใน
พระพุทธศาสนา เรียกวา วัดเวฬุวนั
คืนวันหนึ่งขณะที่พระองคกําลังบรรทมหลับสนิทอยูก็ตองสะดุงตกพระทัย ตื่นขึ้นก็ได
ยินเสียงรองอยางโหยหวนของเปรต
จึงรีบเสด็จไปเฝาพระพุทธเจาแตเชาตรู
นําเอา
เหตุการณที่พระองคประสบนั้นขึ้นทูลถาม พระพุทธเจารับสั่งวานั่นคือ เปรตมาขอสวนบุญ
เพื่อความพนทุกขของพวกเขาแลว พระองคก็ทรงแนะนําวิธีที่สามารถจะชวยเปรตเหลานั้น
ใหพนทุกขได โดยทรงแนะวา ใหพระองคบําเพ็ญบุญถวายทาน มีขาว มีน้ํา มีผา เปนตน
แลวก็กรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให เปรตเหลานั้นก็จะพนจากทุกขทั้งหลายได พระเจาพิม
พิสารก็ถือโอกาสอาราธนาพระพุทธเจาพรอมดวยพระสงฆไปฉันภัตตาหารที่พระราชวังใน
วันรุงขึ้น หลังจากที่ถวายภัตตาหารเสร็จแลว ถวายจตุปจจัยไทยธรรม มีผาเปนตนแลวทรง
กรวดน้ําตามบทที่พระพุทธเจาทรงแนะนําวา อิทัง โน ญาตินัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
แปลวา ขอสวนทานอันนี้ จงสําเร็จแกหมูญาติของขาพเจาดวยเถิด ขอหมูญาติทั้งหลายของ
ขาพเจา จงเปนสุขเปนสุขเถิด ในทันใดนั้นเอง เปรตทั้งหลายเหลานั้นก็แปรสภาพเปลี่ยนราง
เปนเทพบุตรและเทพธิดา สมบูรณดว ยขาว น้ํา เครื่องนุงหม และวิมาน ซึ่งลวนแตเปนทิพย
ทั้งนั้น เรื่องที่แสดงมานี้ สรุปแลวก็มคี ติเปน ๒ อยางคือ
๑. แสดงโทษของความโลภ
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แสดงอานุภาพของบุญวาสามารถจะชวยผูตายใหพนจากความทุกขไดสมกับที่วา
ปุญญานิ ปะระโลกัสมิง ปติฏฐา โหนติ ปาณินัง บุญยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้ง
ในโลกนี้และโลกหนา
ระดับของความอยาก ตอจากนีจ้ ะไดชี้แจงเรื่องของโลภะ ความอยากวา อยากขนาดไหน
จัดเปนโลภะ กรุณอยาเขาใจไขวเขวไปเลย ขึ้นชื่อวาอยากแลว จะตองเกณฑใหเปนโลภะไป
เสียทั้งนั้น ซึ่งยังมีบางทานเขาใจคลาดเคลื่อนอยูมาก ที่จริงความอยากนั้นที่เห็นกันงาย ๆ รู
กันทั่วไป ทานจัดไวอยู ๕ ระดับ ดังตอไปนี้
๑. รติ
แปลวา ความชอบใจ
๒. อิจฉา
แปลวา ความอยากได
๓. มหิจฉา
แปลวา ความอยากใหญ
๔. ปาปจฉา
แปลวา ความอยากไดโดยวิธีเลว ๆ
๕. โลภะ
แปลวา ความอยากไดโดยวิธีทุจริตผิดศีลธรรม
มีอยู ๕ ระดับดวยกัน อยาจําไขวเขว อยาแปลวา โลภะทั้งหมดได ตองแปลเปน ๕ ลําดับ
ดังนี้
รติ แปลวา ความชอบใจ อธิบายวา รติทีแปลวาความชอบใจนั้น เชน เห็นของสวย ๆ
งาม ๆ ถูกอกถูกใจก็เกิดความชอบขึ้น ตัวอยางเชน เห็นเสื้อผาสวย ๆ รถยนตคนั งาม ๆ ก็
ชอบใจ นี่คอื รติ
อิจฉา ความอยากได อิจฉานั้น หมายถึงความอยากได คือ อยากไดสิ่งที่ชอบนัน่ เอง
พึงเขาใจวา อิจฉา ในทีน่ ี้ แปลวา ความอยากได อยากมี ไมใชริษยา ซึง่ แปลวา เห็นเขาไดดี
แลวทนอยูไมได อยาเขาใจผิด
มหิจฉา แปลวา ความอยากใหญ ซึ่งตรงกับชาวบานเรียกคนมักมาก คนรูมาก คน
เอารัดเอาเปรียบบุคคลอืน่ ตองแปลอยางนี้ ตัวอยางเชน คนที่เขาไปรับแจกหนังสือในงาน
ยกตัวอยางที่วัด ในวัดแจกหนังสือในงาน เวียนรับเสียสองสามเที่ยว นี่แหละคนมักมากเที่ยว
เดียวยังไมพอ เอาตั้งสองเที่ยว สองเที่ยวไมพอ เอาสามเที่ยว คนมักมากเวลาทํางานก็เกี่ยง
เพื่อนทําไป สวนตัวเองเที่ยวไปเที่ยวมา นี่คอื คนรูมาก คนรูมากอยางนี้ คนมักมากอยางนั้น
ไมเหมือนกัน คนรูมากนี่มันเปนอยางนี้ เวลานั่งรถ ในเรือ ก็เอาของมาตั้งกันทา ซึง่ แทนที่จะ
นั่งไดอีกสองสามคน ก็พยายามนั่งเสียคนเดียว นี่คือ คนเห็นแกตัว คนเอารัดเอาเปรียบเพื่อน
เปนอยางนี้หนอ
ปาปจฉา อยากลามก แปลวา ความอยากลามก คือ อยากไดโดยวิธีต่ํา ๆ เลว ๆ ใคร
จะติเตียน ใครจะดูหมิ่นเหยียดหยามก็ชาง ใหตัวไดเปนก็แลวกัน เชน ขอทานเขาเลี้ยงชีวิต
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ทั้ง ๆ ที่รางกายสมบูรณแตไมยอมทํางาน หรืออาชีพบางอยางที่เรียกกันวา ขายตัว ก็ความ
อยากลามกในขั้นปาปจฉานี้ ถาไมยับยั้งไว ปลอยใหกําเริบตอไป ก็จะกลายเปนโลภะ
ลามก ความอยากไดโดยวิธีทุจริตผิดศีลธรรม คําวา โลภะ นั้นหมายความวา อยาก
ไดในทางทุจริตผิดศีลธรรม เชน ไปเที่ยวลักขโมย ปลนสะดม หรือฉอราษฎรบังหลวง เปน
ตน
ทานทั้งหลายควรทําความเขาใจ อยากอยากที่เปนโลภะนั้น จะตองแทรกทุจริตอยูใน
ความอยากนั้นดวยเสมอตัวไมมี ถาไมคดิ จะทําในทางทุจริตแลว แมจะอยากเทาไรก็ไม
จัดเปนโลภะ โทษของความโลภ อนึง่ ความโลภ นี่ใชวาจะใหโทษเฉพาะเมื่อตายไปแลวก็หา
ไม ขณะยังมีชีวติ อยูใหโทษเริ่มตนแคทําใจใหเรารอน กระวนกระวายอยางแผดเผา เพราะทํา
ใหเกิดความตระหนี่ ไมกลาเสียสละ ไมกลาทําบุญใหทาน บางทีก็โลภมาก เลยพลอยทําให
สมบัติเปนวิบัติไปก็มี ตัวอยาง ครอบครัวหนึ่งมีพอแมและลูกสาว ตอมาพอตายไปเกิดเปน
หงสทอง ฝายทางครอบครัวก็ยากจนลงทุกที หงสทองสงสารจึงอุตสาหไปสลัดขนใหครั้งละ ๑
ขน ใหแมลูกไดอาศัยขนทองคํานี้ขายพอประทังชีวิตสืบมา ภายหลังแมก็เกิดโลภมาก เห็นวา
ที่หงสทองมาสลัดขนใหครั้งละ ๑ ขนนอยไปไมพอตั้งตัว จึงปรึกษากับลูกสาว แตลูกสาว
คัดคานไมเห็นดวย แตแมไมฟงเสียง
วันหนึ่งเมื่อหงสทองมาสลัดขนใหตามที่เคยปฏิบัติมา แมก็แอบจับแลวถอนขนจน
หมดตัว แตนาอัศจรรยขนเหลานั้นแทนที่จะเปนทอง กลับเปนขนธรรมดา จึงขังเอาไว โดย
คิดวาเมื่อขนงอกขึ้นมาใหมคงจะเปนขนทองตามเดิม แตอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หาเปนอยาง
ที่เธอคิดไม ก็เมื่อขนงอกขึ้นมาใหมก็เปนขนธรรมดา นี่แหละตําราที่วา โลภมากลาภหาย
คนเราชอบโลภมากกันเหลือเกินยุคใหมสมัยนี้ มีวิธีปฏิบตั ิเพื่อลดความโลภ ทําอยางไร ทาน
ที่ไดฟงตัวอยาง ควรพยายามลดความโลภเสียบาง โดยวิธีหมั่นเสียสละ หมั่นใหทาน หมั่น
ทําบุญ ทานวาคนที่สมบัติมากนั้น ใชวาจะมีความสุขเสมอไป บางทีทุกขกวาคนจนเสียอีก
เพราะเปนหวงสมบัติ กลัวโจรผูรา ย กลัวไฟไหม จะไปไหนก็ไมสะดวก พะวักพะวง หวงหนา
หวงหลัง คนร่ํารวยบางคนไมมีเวลารองเพลง เพราะคิดแตจะหาเงินทาเดียว เรียกวา ถมไม
เต็ม ความจริงถึงจะมีบานใหญโตสักเทาใด ที่นอนจริง ๆ ก็แค ๔ ศอกเทานั้นเอง อาหารก็แค
อิ่มเดียว ถึงจะมีสมบัตลิ นฟา ตายไปก็เอาไปไมได ครั้งหนึ่งพระรัฏฐบาลเถระไดแสดงธรรม
ถวายพระเจาโกรัพยะ ตอนหนึ่งวา อูนะ โลโก อะติตโต ตัณหาทาโส แปลวา สัตวโลกมีใจ
พรองอยูเปนนิจ เปนทาสแหงตัณหา ทานผูรูจึงเตือนคนทีถ่ มไมเต็มวา ความไมพอจนเปน
คนเห็นพอแลว เปนเศรษฐีมหาศาล จนทั้งนอกทั้งในไมไดการ จนคิดอานแกจนเปนคนพอ ที่
กลาวมาทั้งหมดนี้ คือ วิธีบรรเทาความโลภใหแกเราได
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ละจากโทสะ ความโกรธ อันวาโทสะตามบาลีที่วา โทเสนะ นิระยัง คะโต
แปลวา จะไปนรกก็เพราะโทสะ เรื่องที่จะนํามาเลาประกอบนี้มาจากคัมภีรธรรมบทขุททก
นิกาย เลาถึงนายพรานชื่อโกกะ เชาวันหนึ่งเขาไปสูปาเพื่อไปจับสัตว บังเอิญไปสวนทางเขา
กับพระเถระที่กําลังบิณฑบาตอยู นายพรานโกรธมาก เพราะถือวาเปนโชคราย ปรากฏวา
ตลอดทั้งวันนายพรานไมไดสัตวเลย เขาก็รีบกลับบาน ขากลับก็ไปสวนทางกับพระเถระรูป
นั้นอีก โกรธเกายังไมทันหาย โกรธใหมก็โหมซ้ําเขามาอีก จึงยุใหสุนัขใหกัดพระเถระ พระ
เถระรีบปนขึน้ ไปบนตนไม แมกระนัน้ นายพรานก็ยังไมลดละ เอาหอกแทงพระเถระ ทั้งเทา
ซายเทาขวา แมทานจะออนวอนขอชีวติ นายพรานก็ไมฟง เสียง ทานไดรับทุกขทรมาน
เจ็บปวดจนสิ้นสติ ถึงวาระของทาน คือ จีวรของทานก็หลุดรวงมาคลุมรางนายพรานพอดี
สุนัขก็เขารุมกัดกินเนื้อเหลือแตกระดูก พอทานไดสติจึงใหสัญญาณกับสุนัข พอมันรูว ามันกัด
ผิดคนเลยพากันวิ่งหนีเขาปาไป พระเถระคอย ๆ ไตลงจากตนไมดวยความลําบากเปนอยาง
ยิ่ง แลวไปเฝาทูลถามเรื่องนี้แกพระพุทธเจา วาศีลทานจะขาดหรือไม พระองคตอบวา “ศีล
เธอยังไมขาดหรอก เพราะไมมีเจตนา เขาทําของเขาเอง เวลานี้นายพรานก็ตายไปแลว ไป
อยูที่นรกแลว ณ บัดนี้”
อนึ่ง โทสะหรือความโกรธนี้ ซึ่งเปนกิเลสเครือเดียวกัน เมื่อเกิดขึ้นกับใครแลวก็
เหมือนกับโจรที่เขามาปลนเอาเกราะความดีของผูนั้นไป เริ่มตั้งแตทําใหใจเรารอนกระวน
กระวายใจ ปดบังสติปญ
 ญา หมดความรูสึกผิดชอบชั่วดี พรอมทั้งเขาไปบังคับใหทําในสิ่งที่
ไมควรทํา บังคับในสิ่งที่ไมควรจะพูด หากระงับไวไมได ก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นถึงกับทํา
รายซึ่งกันและกัน ผลก็คือ ชีวติ และคุกตะราง ความโกรธไมเคยใหคุณประโยชนกับใครเลย
มีแตใหโทษใหทุกขสถานเดียว พิษของความโกรธ หากจะมีบางตามนิสัยปุถุชนก็ควรจะเก็บ
ไวในใจ พยายามขมไวดวยขันติ ความอดทนทีก่ ําหนดวา โกรธหนอ... โกรธหนอ... โกรธ
หนอ คือ ขมตั้งสติใหระลึกอยูเสมอวา อยาไปโกรธเขา โกรธเขา โกรธเรา โกรธเขาได
อยางไร ขันติทําดวยการกําหนดกรรมฐาน จะเกิดเมตตา เราระงับความโกรธได ก็อาศัย
เมตตาปรานีอารีเอื้อเฟอ ขาดเหลือคอยดูกัน
ในคัมภีรพระธรรมบท ขุททกนิกาย ทานเลาถึงนางอุตตราอุบาสิกา ที่ถูกนางสิริมา
หญิงแพศยา ที่จางมาเพื่อใหบําเรอสามี นางสิริมาเผลอสติ เขาใจวาตนเปนภรรยาของทาน
เศรษฐี ก็เกิดความหึงหวง เขาไปตักน้ํามันที่กําลังเดือดราดลงบนศีรษะของนางอุตตรา แต
ดวยอํานาจเมตตาจากกรรมฐาน เพราะนางนั่งกรรมฐาน ดลบันดาลใหนางปลอดภัย และก็ไม
โกรธนางสิริมา ทั้งยังหามหญิงบริวารมิใหเขาไปทํารายนางอีกดวย เพราะคุณธรรมอันนีค้ ือ
เมตตานี่เอง จึงทําใหนางสิริมาไดสํานึก ตรงเขาไปหมอบกราบแทบเทาของนางอุตตราพรอม
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กับขอโทษ แตนางกลับขอรองใหไปขอโทษกับพระพุทธเจา นางก็ปฏิบัตติ าม ฆาความโกรธ
ไดแลวก็ยอมอยูเปนสุขทั้งนั้น ดวยการเจริญกรรมฐาน ทานทั้งหลายเมื่อไดพิจารณาเห็นโทษ
ของความโกรธเชนนี้แลว จงพยายามฆาความโกรธ ใชเมตตาธรรมสัมมาปฏิบัติในการเจริญ
สติปฏฐาน ๔ เมตตาธรรมก็จะเกิดกับทานทั้งหลาย กอนที่ความโกรธจะฆาเรา พระทานวา
โกธัง ฆัตวา สุขัง เสติ ฆาความโกรธไดแลวยอมอยูเปนสุข
๓. ละจากโมหะ ทีนี้มาถึงอันดับ ๓ อันวาดวยเรื่องโมหะตามพระบาลีที่ไดยกขึ้น
ตั้งไวในขั้นตน โมเหนะ ติระฉานะ โหมิ แปลวา จะเกิดเปนสัตวเดรัจฉานก็เพราะโมหะ
ความหลงงมงาย เพื่อเปนหลักฐานจะขอยกตัวอยางมาประกอบ โดยนําเรื่องนางสุชาดามา
เสนอพอเปนอุทาหรณ นางเปนภรรยาของมาฆมาณพ เธอเปนคนรูปรางสวย เธอเลยหลงใน
รูปสวย หลงผิดคิดไปวาเธอเปนภรรยาของมาฆมาณพ ซึง่ เปนญาติกนั อีกดวย ดังนั้นเมื่อ
สามีทําบุญ ภรรยาก็ไดบุญดวย เธอจึงไมสนใจที่จะทําบุญอะไรเลยทั้ง ๆ ที่สามีอุตสาหชี้แจง
ชักชวนอยูเสมอแตไมเกิดผล ดวยเหตุดังกลาวมานี้ เมื่อเธอตายแลวจึงไปเกิดเปนนางนกยาง
อยูที่เกาะแหงหนึ่ง สวนมาฆมาณพ ซึ่งเปนชายหนุมที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. เลี้ยงดูบิดามารดาอยางดียิ่ง ไมใหตกระกําลําบากแตประการใด
๒. เปนคนสุภาพออนนอมออนหวาน เคารพผูใหญในตระกูลของตน ไมลบหลู
บุญคุณแตประการใด
๓. พูดจาไพเราะออนหวาน
๔. พูดจาสมานสามัคคี ไมยยุ งใหใครแตกสามัคคีกัน
๕. ไมตระหนี่ขี้เหนียว หมั่นทําบุญทําทาน
๖. มีสัจจะ พูดจริงทําจริง
๗. ไมโกรธใคร ฆาความโกรธได ถึงจะโกรธ ในไมชา ก็หาย
นี่คือคุณสมบัติ ๗ ประการของมาฆมาณพ ๗ ประการนี้เธอก็ไดปฏิบัติตลอดชีวิต
และยังเปนนักพัฒนารักษาความสะอาด สรางถนน สรางศาลาสําหรับใหคนพักริมทาง โดย
ไดรับความรวมมือจากบุคคลในครอบครัวและมิตรสหายเปนอยางดีตลอดมา ดวยอานุภาพ
แหงบุญกุศลเหลานี้ เธอจะไดไปเกิดเปนพระอินทร เสวยทิพยสมบัตอิ ยูในสวรรคชนั้ ดาวดึงส
ชาวคณะที่ทาํ บุญรวมกับเธอก็ไดไปบังเกิดในสวรรคเชนเดียวกัน เมื่อพระอินทรตรวจดูทิพย
สมบัติทุกอยางก็บริบูรณดี ขาดแตนางสุชาดาเทานั้น และทราบวาบัดนี้เธอไปเกิดเปนนางนก
ยาง พระองคจึงเสด็จลงไปแนะนําใหนางรักษาศีล ๕ เพราะอานิสงสในศีล ๕ ทีน่ างรักษา
สงผลใหในชาติสุดทานไดไปเกิดเปนเอกอัครมเหสีของจักรินทรเทวราชดังที่กลาวมา
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อนึ่ง โมหะความหลงนี้ ยังเปนเหตุทําใหคนหลงทํากรรมหนักขึ้นถึงขั้นอนันตริยกรรม
ได ฆาพอฆาแมได ฆาผูมีบุญคุณได ตัวอยางของพระโมคคัลลานะ ในอดีตสมัยทานยังเปน
หนุม ไดภรรยาที่นิสัยไมดี คอยยุยงสามีใหเกลียดบิดามารดาซึ่งตาพิการ ดวยความหลง
ภรรยา เลยลวงเอาบิดามารดาไปทุบเสียในกลางปา กรรมอันหนักนี้เองติดตามทานมา
ตลอดเวลา จนถึงชาติทเี่ ปนพระโมคคัลลานะ กรรมนั้นยังแฝงมาอยูในรูปของโจรหารอย มา
ฆาทานจนเขาสูพระนิพพาน นี่แหละสงผลแหงโมหะความหลง ขึ้นชื่อวาความหลงแลว ไมมีดี
ทั้งนั้น ไมวาจะหลงรัก หลงชัง หลงลูก หลงหลาน หลงสมบัติพัสถาน หลงอํานาจวาสนา หลง
ยศฐาบรรดาศักดิ์ ความหลงเหลานี้แหละทําใหลืมทุกสิ่งทุกอยาง ลืมความแก ลืมความเจ็บ
ลืมความตาย ลืมบุญลืมกุศล ลืมกระทั่งตัวเอง ทานเปรียบคนหลงเหลานี้วา เหมือนไกในเขง
ที่เขาขังไวเพื่อฆาเปนอาหาร แตไกเหลานั้นหารูไมวา ในเวลาไมชาก็จะตองโดนเชือดคอแลว
ไกเหลานั้นยังทะเลาะวิวาทจิกตีกัน ยังโกงคอขัน เอกอีเอกเอก อยูความสําเริงสําราญอยาง
คึกคะนอง แตชางเถอะนั่นเปนเรือ่ งของไกซึ่งเปนสัตวเดรัจฉาน ไมไดศึกษาเลาเรียนอะไร
สวนคนเรานีห้ นอผูมากดวยความรูมากดวยคงแกเรียน ก็ยังเต็มไปดวย โลภะ โทสะ โมหะ
อยางสมเพทเวทนายิ่งนักหนอ ธรรมโอสถเพื่อละความโลภ ความโกรธ ความหลง ไมเกิน
การเจริญวิปส สนากรรมฐาน เจริญสติปฏฐาน ๔ กายานุปสสนา กายยืน เดิน นั่ง นอน มีสติ
ไว พิจารณาเวทนาไวอยาหลง แลวก็โมหะเกิดขึ้น กําหนดจิตรู กําหนดจิตมันจะไมหลงงม
งายตลอดไป ทั้ง ๓ ประการนี้ ถึงจะไดผลดวยธรรมโอสถของพระพุทธเจา ดวยการเจริญสติ
ปฏฐาน ๔ สามารถจะรูค วามโลภ ความโกรธ ความหลงได เราจะโลภกันไปถึงไหน จะโกรธ
กันไปถึงไหน จะหลงกันไปถึงไหน เพราะในไมชา ตางก็จะจากกันไปแลว ไมมใี ครจะอยูค้ํา
ฟาหรอก
ดังนั้น จงมาชวยกันบรรเทากิเลสทั้ง ๓ ดวยการมาเจริญวิปสสนากรรมฐานกันเถิด
ประเสริฐที่สุด อะไรจะดีเทา ทาน ศีล และภาวนา ทําใหจิตใจเบิกบาน กิเลสทั้ง ๓ กองนี้จะได
ลดนอยถอยลงไป ดวยหมั่นนึกถึงความตายไวเสมอ ทานทัง้ หลายที่ไดชี้แจงแสดงมาในเรื่อง
กรรมฐานวา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็ตาม ความที่จะมีอยูในกุศลบุญราศีแกทาน
ทั้งหลายก็ตาม มาเจริญกรรมฐาน ตั้งสติสัมปชัญญะทุกประการ ลมหายใจเขารู พองหนอ...
ยุบหนอ... ยืนหนอ ๕ ครั้ง มีอะไรก็กําหนด โกรธหนอ... เสียใจหนอ... ดีใจหนอ... ตลอด
รายการ เราจะไดเห็นวาความตายมีชีวิตอยางมัน่ คงถาวร
ทานเจาคุณศาสนโสภณ ทานยังแตงกลอนไววา
มันหักรักหักหลงในสงสาร
ระลึกถึงความตายสบายนัก
บรรเทามืดมัวมันอันตระการ
ทําใหหาญหายสะดุงไมยุงใจ
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แตทานทั้งหลาย ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย
เวลาใดทําใหใจผองแผว
เหมือนไดแกวมีคาคือราศี
เวลาใดทําใจใหราคี
เหมือนมณีแตกหมดลดราคา
อันความสุขทางใจนั้นหายาก
คนสวนมากไมชอบเสาะแสวงหา
ชอบแสวงหาแตความสนุกเพียงหูตา มันจะพาชักจูงใหยุงใจ
นี่แหละทานทั้งหลาย พระพุทธเจาจอมปราชญ ไดประทานธรรมโอสถ คือ การเจริญ
กรรมฐาน มีพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ สําหรับแกโรคโลภ โกรธ หลง ให
ปรากฏในอภิณหปจจเวกขคาถา ตอนหนึ่งวา มรณะ
ธัมโมมหิ เรามีความตายเปนธรรมดา มะระณัง อะนะตีโต ลวงพนความตายไป
ไมได คือยาอันวิเศษที่พระพุทธเจาประทานไว ฉะนั้นจึงขอใหทานสาธุชนพุทธบริษทั
ทั้งหลาย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ โปรดไดนํายาขนานนี้ คือการเจริญกรรมฐานมาใช แลว
โรคภัยไขเจ็บทานก็จะไดหาย ทั้งโรคภายนอก โรคภายใน ทั้งโรค โลภ โกรธ หลง กิเลส ๓
ประการนี้จะคอย ๆ ทุเลาเบาบางลง และความรมเย็นเปนสุขก็จะพลันบังเกิดขึ้น สมดังความ
ปรารถนาทุกประการ ดังอาตมาภาพไดชี้แจงแสดงบรรยายมา เรื่อง ความโลภ โกรธ หลง ก็
สมควรแกเวลา ขอยุติลงคงไวแตเพียงนี้ เอวังก็มดี วยประการฉะนี้....
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