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การฟงธรรม เปรียบเหมือนการสรางถ้ําใหแกจิตใจ แตบางทานไมสนใจฟง
ธรรม ถาทานสรางถ้ําไวในจิตใจอยูดวยความสงบ ฟงไปก็เกิดความรู ความดี มีพลัง
และปญญา แตบางคนก็ไมอยากฟง มันใกลชิดกันเกินไป เหมือนสัปเหรออยูใกลผี ชี
อยูใกลพระ ใกลเกลือกินดาง
การฟงธรรมนั้นก็ยาก บางคนตองจางมาฟง จางก็ยากที่จะฟงอีก การที่จะมา
พบพระพุทธเจามาตรัสในโลกก็แสนจะยากแลว ทานนาจะตีปญหาใหไดกําไรชีวิตสัก
วันหนึ่ง ๑ สัปดาห ๗ วัน ฟงธรรมวันเดียวก็ไมเต็มวัน เพียง ๑ ชั่วโมงเดียวที่จะฟง
ธรรมก็หาฟงยาก
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย เรามาวัดเพื่อหากําไรชีวิตใชหรือไม หรือตองการ
ใหมันขาดทุนชีวิตเสียดายกับโยม การที่มาถวายเงินเปนแสนใหอาตมานั้น อาตมา
ไมไดสนใจกับโยมหรอก อยาคิดวาเอาปจจัยมาถวายอาตมา อาตมาจะดีใจเสมอไป
อาจจะเปนบาปเปนกรรมของอาตมาก็ไดที่ตอ งมารับเงินรับทองของโยมมากองไวอยู
ตรงหนา ขอฝากไปคิดเปนขอคิดวา อาตมาสนใจตองการใหโยมไดบุญไดกุศลเทานั้น
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วันพระเรามาแสวงหาพระ เรามาพบพระสักวันหนึ่ง ทานจะใจประเสริฐในการ
พบพระ ในการปฏิบตั ิหนาที่ของทาน โดยเฉพาะในกรอบของสติสัมปชัญญะ ธรรมที่
พระพุทธเจาสอนคือ สติสัมปชัญญะ บางคนขาดสติมาก ไมมีโอกาสที่จะแสวงหา
ธรรมะไดแลว พลาดทั้งโอกาสอันดีงาม ทานจะเสียดายเวลาของทานที่เกิดมาใน
สากลโลกนี้อยางแนนอน
เพราะฉะนั้นในวันพระคือ วันฟงธรรม ฟงใหเกิดประโยชน ฟงธรรมเหมือนสราง
ถ้ําใหจิตใจของเราเอง ทําใหจิตใจเรามีสติสัมปชัญญะ ฟงใหเกิดความรู ใจเปรียบ
เหมือนเสือ เสียงธรรมะเปรียบเหมือนถ้ําคอยกําบัง หูเราฟงใจเราคิด จิตจะไดสบาย
เกิดความรู ความดี มีพลังและปญญา
อานิสงสหรือผลดีอันเกิดจากการฟงนั้น มีประโยชนมากมายหลายสถาน เชน
๑.
๒.

ทําใหไดฟงเรื่องใหม ฟงเรื่องที่ยังไมเคยไดยินไมเคยไดฟงมากอน
ไดใสใจในเรื่องเกา ทบทวนหวนคิดถึงอดีตชีวิตที่ผานมา ศรัทธาฟง
สนใจฟง ทบทวน จดหัวขอ ปฏิบัตทิ ันที่อยารอรีแตประการใด
๓. บรรเทาความกังขา ปดประตูความกังวลสงสัยเสียได
๔. เปนสัมมาทิฏฐิ ไมเขาใจสิ่งใดในทางทีผ่ ิด
๕. มีสติมั่นคง มีสติดี จริตไมแปรปรวนทวนกระแส
สิ่งสําคัญที่สุด การฟงตองมีหลัก ๓ ประการ คือ
๑. ตั้งใจฟง
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๒. ตั้งใจทํา
๓. ตัง้ ใจนําไปปฏิบตั ิ
ทานจะไดประโยชนโสถิผลของทานโดยเฉพาะ แตบางคนก็ไมตั้งใจจํา ไมตั้งใจ
ฟง ไมตั้งใจปฏิบัติ จําไดบางไมไดบางก็ทิ้งไป ถาฟงไดประโยชนโทษไมมี ฟงดียอมมี
ปญญา บางทานพูดถึงการฟงแปลกแตกตางจากผูอื่น ซึ่งมีทั้งประเภท ฟงไดฟงเสีย
บางคนฟงได บางคนก็ฟงเสียเอาดีไมได แลวแตทัศนคติในการฟงวาจะเปนไปในทาง
ใด เชน
๑.

ฟงเลน บางเรื่องไมจริงจัง สักแตวาฟง หรือ ฟงแบบเสียไมได ก็ฟงสง
เดชไปอยางนี้ ไมไดเรื่องไดราว
๒. ฟงลอง เปนการฟงเพื่อเปรียบเทียบลองดู ลองความรู ลองพื้นความรู
และ ลองภูมิวาผูนี้จะสูผูนั้นไดหรือไม หรือ ใครจะเกงกวากัน
๓. ฟงเอาเรื่อง พระสงฆจะไดสาระ หรือ อรรถรสแหงธรรม และ ขอปฏิบัติ
นั้น
๔. ฟงหาเรื่อง เปนการฟงเพื่อจับผิด ฟงดวยจิตเปนอกุศล ไมไดสนใจในการ
ฟงแตประการใด จิตเปนอกุศลกรรม คนนั้นจะดีไมไดแนนอน
๕. ฟงไมรูเรื่อง ฟงไปหลับไป หรือคุยกัน ผลสุดทายไมรูเรื่อง จําไมได และไม
รูจะเอาอะไรเปนขอปฏิบัติ
ขอเจริญพรวาผูที่ฟงไดผลไมเทากัน บางคนตั้งแตตนกําหนดจดจํานําไปปฏิบัติ
แนนอน บางคนก็สับสนชนปลาย ไมเขาใจในการฟง นี่แหละทานสาธุชนทั้งหลาย
ไมใชจะเขาใจทุกคน ไมใชรูทุกคน ตั้งหมั่นฟง หมั่นจํา หมั่นจดหมั่นจํา สิง่ ใดงาม
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อยาไดงด หมั่นจดหมั่นจําเปนตํารา เอาตาชัง่ เขามาดู เอาตราชูขึ้นมาชั่ง ไมใชฟงแลว
ทิ้งไป เลยไมไดเรื่อง
จุดประสงคของการฟง ก็เพื่อ รูแลวนําไปคิดเพื่อใครครวญดวยปญญา เห็นวา
ถูกตองสอดคลองดวยเหตุผลก็นําไปใชได นําเอาไปใชไดประโยชน หลีกเลี่ยงที่เปน
โทษตอชีวิต ดังบัณฑิตทานกลาวไววา “รูแลวคิดพิชิตศัตรู รูแลวเงียบไดเปรียบศัตรู รู
แลวปฏิบัตขิ จัดศัตรู รูแลวทําหยิ่งจะยิ่งดวยศัตรู” พูดเทานี้บางคนไมรูไมเขาใจ โงเปน
คุณ ฉลาดเปนภัย เสนียดจัญไรสําหรับคนฉลาด ไมเอาการเอางาน คนฉลาดไมเอา
การเอางาน รูมากไมปฏิบัติธรรม ไมมีกิจกรรมที่มีประโยชนตอชีวิตแตประการใด
ขอเจริญพระทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเอย เราจะรูไดอยางไรวา คนที่
กําลังพนมมือวาเปนชาวพุทธ เปนพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา จะรูไดขอ
เดียววา เขาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาหรือเปลา ถา ปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจาก็เรียกวาเขาเปนชาวพุทธ พนมมือเรียบรอย แตไมเคยปฏิบัติตามคําสอน
ของพระพุทธเจาเลย จะเรียกวาชาวพุทธไดอยางไร เปนชาวพุทธแบบปลอม หา
ทํานองคลองธรรมไมไดเลย ขอฝากไว
มีคํากลาวที่นาคิด ทานกลาวไววา โงไมเปน เปนใหญยาก เมื่อสมัยอาตมาเปน
เด็ก จําไดวา ทานกลาวไววา โงบเ ปน บเปนใหญ โงไมเปน เปนใหญยาก ซึ่งก็ถูกตอง
และ ตรงกับหลักที่วา รูแลวคิดพิชิตศัตรู รูแลวเงียบไดเปรียบศัตรู แต อาตมาใครจะ
ฝากใหทานคิดตออีกนิดหนึ่งสักประโยควา โงไมเปน เปนใหญยากนั้นถูกตอง แตถาโง
มาก ๆ ก็ยากที่จะเปนใหญ
ความโงมีทงั้ โงเปนคุณและโทษ คนไมสนใจปฏิบัติก็ถือวาเปนคนฉลาด ไมใชโง
แตก็โงเปนคุณ เปนคุณปฏิบัติไดหรือ ความโงมีทั้งเหตุทั้งเปนคุณและเปนโทษ โงที่
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เปนคุณคือ โงในทางที่จะทรยศคดโกงผูอื่น ปฏิบัติกิจวัตรหนาที่ของอุบาสก อุบาสิกา
ไมโกงการปฏิบัติ ไมโกงหลักกติกากฎหมาย ประเทศชาติบานเมือง โงในการไมเอารัด
เอาเปรียบผูอื่น โงในการไมนําตนไปสูอบายหายนะ โงอยางนี้ควรจะชวยกันโงใหมาก
ๆ
อนึ่ง แม ความฉลาดก็เชนเดียวกัน มีทั้งฉลาดที่เปนภัยและฉลาดที่เปนคุณ
ฉลาดที่เปนภัยเชน ฉลาดในการใชเลหเพทุบาย เอารัดเอาเปรียบผูอื่น ฉลาดในการ
ทรยศคดโกงประเทศชาติบานเมือง ฉลาดในการเอาตัวรอด แตกลับทําใหเพื่อนลมจม
ฉลาดในการนําชีวิตเขาสูทางพิบัติจัดเปนอันตรายทั้งนั้น
แมระหวางโงกับฉลาดก็ยังมีขอแตกตางใหสังเกตกัน ฉลาดแตเกียจครานก็ไมดี
ฉลาดเลี่ยงงานเกงไมเอาการเอางานเลยก็ไมดีเทาไรนัก โงแตขยันก็อันตราย ก็ขอฝาก
ญาติโยมใหเปนหลักปฏิบัติ ธรรมทัศนกับโลกทัศน บางคนไมเขาใจธรรมทัศนกับโลก
ทัศน
อาตมาขอยก
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ได
พระราชทานแกบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คราวเสด็จพระราชทานปริญญา
บัตร เมื่อวันเสารที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ความตอนหนึ่งวา “การรูจักฟงอยาง
ฉลาดนั้น แทจริงคือ การระดมสติปญญาและประสบการณอันหลากหลายมาอํานวย
ประโยชน เปนการปฏิบัติบริหารงานใหประสบผลสําเร็จที่สมบูรณและมีสติปญญา
สมบูรณนั่นเอง”
ฉะนั้นการเปนนักฟงจะชวยในความคิดในการพัฒนาการ
อยางนอยก็
เปลี่ยนแปลงมนสิการไปในทางทีด่ ีงามได อาตมาจําไดวา พระเดชพระคุณ ทานเจา
คุณพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ปราชญแหงคณะสงฆไทย ทานไดกลาวไวใหคิดวา
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บุคคลที่จะแกไขและพัฒนาสังคม ประเทศชาติใหกาวหนา จะตองมีคุณลักษณะ
พิเศษ ดังตอไปนี้
๑. มองกวาง มีวิสยั ทัศนที่ไมแคบ
๒. คิดไกล คิดถึงโอกาส วัน เวลา และอนาคตขางหนาใหได
๓. ใฝสูง มุงดีใฝดี ทําดี คือ ใฝในธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ ความถูกตอง
สวน บุคคลที่มีลักษณะตรงกันขาม อันเปนเครื่องหมายแหงการไมพัฒนา ซ้ํา
ถอยหลังเขาคลอง ไดแกบุคคลผูมีปกติดังนี้
๑.
มองแคบ มีวสิ ัยทัศนหรือโลกทัศนคับแคบมาก ใจแคบไมเอาการเอา
งาน เลี่ยงงานเกง พวกใจแคบไมทําหนาที่ของตนใหถูกตอง ไมมีมนุษย
สัมพันธแตประการใด ใจแคบมาก เจอก็ไมทัก ไมมวี ิสยั ทัศน จิตใจคับแคบ
ทั้งขางนองขางใน แคบทั้งหลักการและวิธีการเห็นแกไดอยางเดียว เสียก็ไม
เอาดวย ขอฝากไวอยา
๑. มองแคบ ผูมองแคบก็คือ คนใจแคบ วิสัยทัศนใจแคบมาก
๒. คิดใกล ไมคาํ นึงถึงเหตุการณวันขางหนาเลย อยาคิดแคหัวบันได
คนเราเดี๋ยวนี้คิดแคหัวบันได ไมไดพิจารณาตัวเองเลย คับแคบมาก ไดก็
เอาเสียไมเอาดวย เหมือนคนที่บานใกลเรือนเคียง มีงานก็ไมเคยชวย
เขามีงานเราไมมองแตตัวเองมีงานบางไมมใี ครชวย วิสัยทัศนแคบมาก
เพราะไมเคยเจริญพระกรรมฐาน ถาบุคคลใดเจริญพระกรรมฐาน จะมี
มนุษยสัมพันธ จิตใจสดชื่นหรรษา พิจารณาธรรมมองเห็นโลกกวาง คน
คิดใกลไมคาํ นึงถึงเหตุการณที่จะมาวันขางหนาวาเปนอยางไร
๓. ใฝต่ํา มุงราย ใฝเลว ทําชั่วไมเกรงกลัวตอบาป คนใฝต่ํานีม้ ุงรายใฝ
เลว ทําชั่ว ไมกลัวบาป ไมมีวิสัยทัศนแตประการใด
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เพราะฉะนั้น ธรรมทัศนที่นํามากลาวนี้คอื การเจริญพระกรรมฐาน มีสติ
สมบูรณแบบ เพราะเปนธรรมทัศน อุปกรณชวยใหทานฟง ใหทานปฏิบัติพระ
กรรมฐาน ตาดู หูฟง ปากนิ่ง ตีนรีบวิ่ง มือทําแตความดี นั่นคือ ธรรมทัศน ชื่อวา ธรรม
ทัศน อานตัวออก บอกตัวได ใชตัวเปน เห็นตัวตาย จะไดคลายทิฏฐิ จะไดดําริชอบ จะ
ไดประเกอบกุศล ผลงานเปนหลักฐานสําคัญ ตรงนี้ธรรมทัศน
ผูที่ปฏิบัติพระกรรมฐานได ผูนั้นจะมีธรรมทัศน มองโลกอันสวางไสว อารีอา
รอบ เอื้อเฟอเผื่อแผ จิตใจเบิกบาน อยากจะให อยากจะชวย อุปกรณที่จะชวยใหทาน
ทั้งหลายเขาใจในเรื่องนี้ได คือ ผูฟ งตองไมมองโลกในแงราย
ทานทั้งหลายอยามองโลกในแงราย ทานมีธรรมทัศน ทานจะมองโลกในแงดี
ไมมองคนในแงรายตลอดไป คนที่จิตใจเลว ไมมีธรรมทัศน เขาวัดก็จะไปดูของไมดี
ตาสกปรก เปรียบเหมือนพวกแมลงหวี่ แมลงวันที่ชอบไปดมของสกปรกตาง ๆ ในกอง
ขยะ แตแมลงผึ้งบินมาจากดงดอยเขาไปเคลาคลอ ดมเกสรแลวสวัสดีมีชัย กลับไปจะ
บินสูง โบราณทานวาไว นอนสูงตองนอนคว่ํา นอนต่ําตองนอนหงาย นาจะคิดธรรม
ทัศน ถาทานเจริญวิปสสนาญาณ ทานจะทราบดวยญาณวิถีของทานวาเปนประการ
ใด
คนดีมีปญญาเขาดูกันที่ขอปฏิบัติ ดูที่กิจวัตรปฏิบัติของเขา เชน ฆราวาส ญาติ
โยม อุบาสก อุบาสิกา เนกขัมมะ ดูซิวา ขอปฏิบัตทิ ําไดหรือเปลา ถาไมไดไมมี
ความหมายอันนี้ นี่แหละมองใฝต่ํา มุงรายใฝเลว ทําชั่วไมเกรงกลัวตอบาปออกมา
อยางนี้ชัด เพราะฉะนั้น ธรรมทัศนที่กลาวมานี้ คือ การเจริญพระกรรมฐาน เรียกวา
ธรรมทัศน จึงเปนธรรมทัศนที่จะเปนอุปกรณที่ชวยใหเราฟงรูเรื่อง สนใจในการเขาใจ
ฟงในเหตุผลขอเท็จจริงจากธรรมทัศน ไมมองโลกในแงราย และ ไมหมายโลกในแงดี
คือ เขาใจความเปนไปของโลกทั้ง ๒ ฝาย ทั้งสมหวัง และ ผิดหวัง
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โลกลวนมีทั้งสมหวัง และ ผิดหวัง ทั้งเสียใจ ทั้งรองไห ทั้งหัวเราะอยางนี้ทั้งนั้น
ไมมีโลกทัศนใดเลยที่จะสมหวัง และ เสมอตนเสมอปลาย เสมอชีวิตดวยความถูกตอง
มีแงนี้ทั้งนั้น คือ เขาใจความเปนไปของโลกทั้ง ๒ ฝาย ทั้งสมหวัง และ ผิดหวัง ทั้งได
ทั้งเสีย ทั้งชื่นชม และ ติเตียน
กระแสของโลก และ ธรรมชาติของโลก จะมีลักษณะดังตอไปนี้ ยิ้มไดเมื่อถูก
เยาะ หัวเราะไดเมื่อถูกเยย วางเฉยไดเมื่อถูกชมภิรมยรัก และเอาตาชั่งขึ้นมาดู เอา
ตราชูขึ้นมาชั่ง นี่แหละธรรมทัศน ไดแกการเจริญพระกรรมฐาน ขื่นก็ตองอม ขมก็ตอง
กลืนอยูในจิตใจ ชุมชื่นและเบิกบานหรรษา รื่นฤดีตรีปฎกหยิบยกไวในใจ ชีวิตจะ
แจมใสตลอดกาลปาวสาน
คนที่เจริญพระกรรมฐาน นิสัยจะนิ่งและหนักแนน ไมมีเหลาะแหละเหลวไหล
เหมือนปุยนุน คนที่เจริญพระกรรมฐาน ก็ตอ งมีมารมาผจญ มารไมมีบารมีไมเกิด ได
ยินเสียงอะไรหนีเลย เปนคนขาดสติไมครบวงจรสมบูรณแบบ เปนคนไมสมบูรณ เปน
คนบกพรองมาก เปนมนุษยไมสมบูรณแลว เปนคนสุก ๆ ดิบ ๆ
นี่แหละที่ทานกลาววา บุคคลที่เจริญพระกรรมฐานเปนผูมีพื้นอารมณนิสัยนิ่ง
และ หนักแนนชนิดที่เรียกวา ยิ้มไดเมื่อภัยมา ไมโศกาเมือ่ ทุกขมี นั่นเอง ขอฝากทาน
ทั้งหลายวา การเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ทําใหวงจรของสติครบสมบูรณ จะยืน เดิน นั่ง
นอน คูเหยียด เหยียดขา มีสติสัมปชัญญะ จะไดระลึกเหตุการณชีวิตได
อาตมาไมสามารถไปเสก เปา ใหทานดีไดทกุ คน เพราะคนเรามีทั้งดีไมดี ญาติ
โยมจะดีทุกคนก็คงไมไดแลวแตโลกทัศนของทาน มีแคบบาง กวางบาง สูงบาง ต่ํา
บาง ไมเทากัน ปญญาก็ไมเทากัน แตเรามาปฏิบัติธรรมเหมือนกัน เสมอตนเสมอ
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ปลายแลวทานจะแกปญหาได ทานจะมีธรรมทัศน ธรรมะจะเกิดขึ้นแกทานโดยเฉพาะ
ออกมาอยางนี้ชัดมาก ขอเจริญพรอยางนั้น
คําวา ธรรมทัศน ก็คือ ทัศนศึกษาชีวิต ทําใหเรา
๑. เกิดความรู ปฏิบตั ิ
๒. เกิดความคิด
๓. เกิดความตั้งใจ
๔. เกิดประสบการณ เรียกวา ธรรมทัศน ปฏิบัตธิ รรมไดจะเกิดความรูขึ้นมา
ทันที เกิดความตั้งใจจริง จะทําอะไรก็มีความตั้งใจจริง
๔.๑ จริงตอการงาน
๔.๒ จริงตอหนาที่
๔.๓ จริงตอสัจจะ
๔.๔ จริงตอบุคคล
๔.๕ จริงตอความดี ทานจะมีธรรมทัศนออกมาชัดเจนอยางนี้
๕. ไดประสบการณ เรียกวา วิทยานิพนธชีวิตจะเกิดขึ้นแกทาน
บางคนบวชมาหลายพรรษา ยังไมเคยพบพระ พบแตพระโดยสมมติสงฆ แตถา
พบพระในใจเมื่อไหร ทานจะซึ้งใจ ใฝดี มีสจั จะ เรียกวา มีกตัญูกตเวทิตาธรรมตอ
ตัวเอง ตอคนอื่น จะออกมาเปนธรรมทัศนชัดเจนมาก แตบางคนก็ไมชัดเจนมาก แต
บางคนก็ไมชัดเจนก็ขอใหทานหายใจยาว ๆ แลวทานจะไดธรรมทัศนที่เหมาะสม ทาน
จะมีสติปญญากวางขวาง จะมีพลังสูงไดแกขอปฏิบัติธรรมของทานโดยเฉพาะ
เพราะฉะนั้นทานจะได
๑. ระลึกชาติ
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๒. จะรูกฎแหงกรรม
๓. จะแกไขปญหาได
คิดอะไรไมออก หายใจยาว ๆ ตั้งสติไวที่ลิ้นป คิดหนอ... คิดหนอ.... สมาธิทาน
ดีมีอยูแลว ปญญาเกิด ทานจะคิดออกทันที ไมตองไปถามคนอื่นเลย เสียใจ ดีใจ ก็
กําหนดไว กฎแหงกรรมจะแจงชัดกับเราเอง
ชั่วหรือดีที่ทํากรรมทั้งหลาย
ไมหนีหายสูญสิ้นไปถิ่นไหน
รวมเก็บไวที่จิตติดตัวเรา
ยอมอยูดีกินดีไมมีภัย
ประพฤติธรรมสําคัญอยูที่จิต ถาตั้งผิดมัวหมองไมผอ งใส
ถาตั้งถูกผุดผองไมหมองใจ
สติใชคุมจิตไมผิดนา
ขอใหเอาดีติดตัวไป หมั่นฝกฝน เดินจงกรมปฏิบัติ จะหยิบอะไรก็ตั้งสติไว อยา
ใหมันฝนธรรมชาติทวนกระแสโลก ทวนกระแสธรรม แตตองฝนใจจึงจะดีได ถาฝนใจ
ไมได ปลอยไปตามอารมณตน ตามสายชลสายธาร ชีวติ ทานจะเปนหมัน ทรัพยากร
ชีวิตทานจะไมมีอะไรอีกแลว
ฝากญาติโยมไว คนดีมีปญญาไมตองพูดมาก คนที่ไรเหตุผลไมไดสนใจความดี
อันนี้ ก็มากหลายไมไดวาอะไรกันเลยนะ แลวแตทานทั้งหลายเถิด ทานจะดีชั่ว
ประการใดอยูที่ตัวทาน รวมอยูที่จิตใจของทานแลว ถาทานเปนใหญแคไหนก็ตาม มี
ฟาเหนือฟา อะไรเหนือกฎแหงกรรมเปนไมมี ทานจะตองไปเสวยกรรมในโลกหนา
เสวยกรรมในปจจุบันนี้ ทานจะทนทุกขทรมานในอนาคตเบื้องหนาสืบไป
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