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ขอเจรญิพร ทานคณบด ีคณาจารยและนสิิตคณะวทิยาศาสตรทกุทาน

ขออนุโมทนาที่คณะวิทยาศาสตรไดจัดพิธีทํ าบุญประจํ า
ปเปนประเพณีติดตอกันมากวา 10 ป ทานคณบดีและคณาจารย
ในปจจุบันยังรักษาประเพณีนี้ไว การทํ าบุญวันนี้เปนการทํ าดี
ตอนรับปใหมไปในตัว เพราะระยะนี้ยังอยูในชวงขึ้นปใหม คํ า   
วา "บุญ"  เปนชื่อของความสุข การตอนรับปใหมดวยการทํ า  
บุญจะทํ าใหชีวิตปใหมเต็มไปดวยความสุข

เวลาที่เราพูดถึงบุญ เชนในประโยควา “คนมีบุญ” คน  
ทั่วไปมักเขาใจวาคนมีบุญคือคนโชคดี เขาจะไปไหนหรือทํ า  
อะไรมีแตความสะดวกราบรื่น เชนเขาเกิดมาในตระกูลร่ํ ารวย 
เรียนมหาวิทยาลัยในคณะที่ตนชอบ ทั้งที่ต้ังมหาวิทยาลัยก็อยู
ใกลบานเหลือเกิน เดินทางไปมาสะดวกสบายรถไมติด เวลา

                                               
๑ธรรมบรรยายเนือ่งในวนัท ําบญุคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร  วันที่ ๑๕  มกราคม  ๒๕๓๖
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เขาเรียนก็เกงเปนที่โปรดปรานของอาจารย เวลาทํ าวิทยา-         
นิพนธก็ปลอดโปรงไปหมด คนมีบุญ ตรงขามกับตัวเราที่แสน          
จะลํ าบากลํ าบน พอเราเกิดมาพอแมเร่ิมลํ าบาก แตกอนนั้น          
ฐานะครอบครัวก็ดีเปนเหมือนราชสีห พอเราเกิดมาครอบ         
ครัวกลายเปนราชสีหกินนํ้ าขาว เราไมมีบุญ นี่คือความเขาใจ
ของคนทัว่ไป

บุญคืออะไร เชนในประโยคที่วา “ยามบญุมาวาสนาชวย
ที่ปวยก็หาย ที่หนายก็รัก  บุญไมมาวาสนาไมชวย ที่ปวยก็หนัก
ที่ รักก็หนาย” ขอนี้แสดงวาเวลาหมดบุญเรามักพบปญหามาก
มาย บางทีอธิบายไมไดวาทํ าไมชวงนี้ไมคอยดีเลย ถาไปถาม
แพทยเขาอาจบอกวาตองผาตัด ถาไปถามหมอดูเขาก็บอกให
สะเดาะเคราะหเพราะพระศุกรเขาพระเสารแทรก ถาไปถาม  
พระ พระบอกวาตองทํ าบุญ เพราะตอนนี้บุญใกลจะหมดแลว 
ถาขืนอยูตอไปอาจจะหมดบุญ ปรากฏการณเดียวกันนี้อธิบาย
กันคนละอยาง ดังโคลงโลกนิติที่วา

     หมอแพทยทายวาไข ลมคุม
โหรวาเคราะหแรงรุม โทษให
แมมดวาผีกุม ทํ าโทษ
ปราชญวากรรมเองไซร กอสรางมาเอง

คํ าวาบุญที่คนทั่วไปเขาใจนั้นแทที่จริงคือผลของบุญ
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อันที่จริงการพูดถึงบุญจะรวมเรื่องตอไปนี้คือเหตุของบุญ วิธี   
ทํ าบุญและผลของบุญ

สวนมากเวลาคนพูดถึงบุญมักมุงไปที่วิบากหรือผลของ
กรรมดี กรรมคือการกระทํ าซึ่งมีทั้งดีและชั่ว ถาทํ ากรรมดีเชน   
ใหทานและรักษาศีลทานเรียกวาทํ าบุญ การทํ ากรรมดีดวย
เจตนาที่ดี เจตนานี้เปนเหตุของบุญ บุญที่ทํ าเสร็จแลวจะมีผล  
ซึ่งถูกเก็บสะสมไวในภวังคจิต ทานเรียกผลที่เก็บไววาวิบาก   
เมื่อจิตสะสมวิบากไวมากพอ คนเราจะไดรับผลบุญทีหนึ่ง 
เหมือนกับการฝากเงินประจํ าไวในธนาคาร เมื่อครบกํ าหนด    
หกเดือนหรือหนึ่งปเราจึงจะไดดอกเบี้ยครั้งหนึ่ง เร่ืองผลบญุก็
เชนเดียวกัน นั่นคือบุญใหผลเปนรูปธรรมตอเมื่อถึงกํ าหนดที่   
จะใหผลซึ่งเรารู ลวงหนาไมได

ในชีวิตประจํ าวัน เรากํ าหนดไมไดวาเราจะไปพบอะไร  
บาง นั่นขึ้นอยูกับการจัดสรรของผลบุญและผลบาป บางที 
เราขับรถไปดีๆ รถคันอื่นมาชนรถเรา เราอยูดีๆ คนก็มาดาเรา
บางหรือมาชมเราบาง ภาพที่เราเห็นบางครั้งถูกใจและบาง
คร้ังไมถูกใจ ส่ิงที่กลาวมาภาษาพระเรียกวาผัสสะ คือ ส่ิงที่มา
กระทบกับประสาทสัมผัสของเรา เชนการเห็นภาพหรือไดยิน
เสียงเปนสิ่งที่เราไมไดจัดสรร เราไมไดเปนคนกํ าหนดวาเรา
ตองเห็นหรือไดยินสิ่งนั้นสิ่งนี้ แมเราจะเลือกกํ าหนดวิถีชีวิต
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ของเราก็จริง แตเลือกไปแลวจะไดดีหรือไมนั้น เปนเรื่องที่ผล
บุญหรือผลบาปจัดสรร รายละเอียดในการจัดสรรนี้อธิบายไม
ไดวาบางคนไดส่ิงนี้เพราะทํ าบุญอะไร หรือบางคนเสียสิ่งนั้น
เพราะทํ าบาปอะไร คนธรรมดาไมสามารถสาวหาที่มาของ
เหตกุารณเหลานัน้ เมือ่อธบิายไมไดเราจงึเรยีกวา coincidence
คือการประจวบเหมาะหรือความบังเอิญ เพราะเราไมรูวาจะ
เรียกวาอะไร เชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนคน บังเอิญวาคนนั้น
จะตองไปอยูตรงนั้น และรถตองมาตรงนี้ เหมือนมีการจัดฉาก
เตรียมไว ผลบุญและบาปเปนผูจัดสรร

บางคนไดพบแตส่ิงที่ดีในชีวิต แตบางคนเชื้อเชิญแตส่ิง
ที่ไมดีมาใหกับชีวิต เราก็บอกวาคนที่พบแตส่ิงที่ดีๆ นั้นเปนคน
โชคดี เรามักพูดอยางนั้นในภาษาชาวบาน และคนที่พบแตส่ิง
ไมดีเราก็บอกวาเขาโชคไมดี อันที่จริงก็คือบุญและบาปจัดสรร
ปนผลใหเขา คนมีบุญจึงพบสิ่งที่ดี คนที่มีบาปจึงมักพบสิ่งที่ไม
ดีในชีวิต ดังคํ าประพันธที่ว า
          “ยามบุญมากาไกกลายเปนหงส   ยามบุญลงหงสาเปนกาไก”

สมเด็จฯกรมพระยาดํ ารงราชานุภาพบันทึกเอาไววา ใน
สมัยรัชกาลที่ ๔ เจาเมืองนครศรีธรรมราชชื่อพระเสนหามนตรี
มาบวชชัว่คราวที่วัดพิชัยญาติการาม ขณะที่บวชนั้นพระเสนหา-
มนตรียังไมไดเปนเจาเมือง เพราะวาใน พ.ศ. ๒๔๑๑ เจา
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พระยานครศรีธรรมราชเพิ่งสิ้นไป มีการเก็งกันวาพระเสนหา-
มนตรีจะไดข้ึนเปนเจาเมือง เพราะในหลวงรัชกาลที่ ๔ ทรง      
โปรด แตติดขัดอยู อยางหนึ่งที่ทานยังไมไดบวชพระ ตาม
ประเพณีสมัยนั้นทานตองบวชกอนถึงจะเขารับราชการเปน
เจาเมืองได พระเสนหามนตรีจึงไปบวชอยูที่วัดพิชัยญาติการาม
ซึ่งอยูใกลวัดประยุรวงศาวาส ปรากฏวาทานพระเสนหามนตรี
นี้เชื่อเร่ืองบุญกรรม เวลาบวชทานเครงครัดมาก ทานสวด
มนตและนั่งกรรมฐานกอนนอนทุกคืน

คนโบราณเชื่อวาคนไดยศศักดิ์ใหญข้ึนมาตองทํ าบุญ 
เพราะการที่เขาไดเชนนั้นก็เพราะบุญใหผล เมื่อไดยศศักดิ์ 
แลวเหมือนกับใชบุญหมด เมื่อบุญหมดเขาอาจจะหลนจากยศ
ศักดิ์นั้นก็ได เพราะฉะนั้นเวลาคนเราไดตํ าแหนงหรือยศศักดิ์
มักทํ าบุญฉลองกัน เขาทํ าบุญเพื่อใหบุญใหมอุปถัมภอยูในยศ
ศักดิ์ ทานพระเสนหามนตรีเชื่ออยางนั้น ทานจึงสวดมนตและ
นั่งกรรมฐานทุกวันทุกคืน

คืนหนึ่งขณะที่ทานพระเสนหามนตรีกํ าลังสวดมนตอยู  
กอนนั่งกรรมฐานทานกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ เวลา
สวดมนตทานสวดในใจ เพราะทานไมอยากสงเสียงรบกวน       
ใคร พอสวดวา “อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควา พุทธัง ภควันตัง 
อภิวาเทมิ” ทานก็กมกราบพระ ขณะที่ทานกมกราบพระนี่มือ
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ปนคนหนึ่งกํ าลังเล็งปนจองยิงทาน ขณะที่เขาเหนี่ยวไกลั่น 
กระสุน พอดีเปนจังหวะที่ทานกมลงกราบพระ ลูกกระสุน  
ถากศีรษะไปเสนยาแดงผาแปด ปนแกปสมัยกอนยิงไดทีละ        
นัด พอมือปนยิงพลาดแลว เขาก็วิ่งหนีไป คนไลจับไมทัน  
ทานพระเสนหามนตรีรอดชีวิตเพราะกมกราบพระแทๆ ตอ 
จากนั้นเมื่อทานลาสิกขาออกมาก็ไดรับแตงตั้งเปนเจาเมือง
นครศรีธรรมราช ตอนหลังไดเลื่อนบรรดาศักดิ์เปนเจาพระยา 
สุธรรมมนตรี

การที่พระเสนหามนตรีรอดชีวิตเพราะผลบุญคุมครอง
ทาน คนทํ าดียอมไดรับผลดี บางทีผลดีเกิดขึ้นเร็วจนคาดไม 
ถึงดังเรื่องตอไปนี้

เร่ืองนีเ้กดิที่สหรัฐอเมริกา ขณะที่ตํ ารวจสายตรวจ ๙๑๑
คนหนึ่งกํ าลังขับรถตระเวนตรวจความเรียบรอย ผูหญิงคนหนึ่ง
โทรศัพทแจงไปที่ศูนยวิทยุตํ ารวจวา ลูกตัวเล็กของเธอกลืน
ของบางอยางเขาไปติดคอหายใจไมออก ขอใหตํ ารวจที่อยู 
ใกลบานเธอชวยรับเด็กไปสงโรงพยาบาลโดยดวน ศูนยวิทยุ
จึงแจงรถตํ ารวจทุกคันวาบานนั้นอยูที่ไหน ปรากฏวาตํ ารวจ
คนหนึ่งกํ าลังขับรถอยูใกลบริเวณนั้นพอดี เขารูดีวาเด็กอาจจะ
เสียชีวิต ก็ไดเพราะตัวยังเล็กเหลือเกิน ตํ ารวจคนนี้มีลูกเล็กๆ 
อยูคนหนึ่ง เขานึกถึงหัวอกพอแมวารักลูกแคไหน ถาเด็กตาย
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พอแมจะเสียใจขนาดไหน เขาจึงรีบขับรถไปที่บานนั้นเพื่อชวย
เด็ก ปรากฏวารถบนถนนขางหนาติดยาวเหยียดเหมือนที่
เมืองไทย ตํ ารวจคนนั้นรอนใจมาก ในที่สุดเขาก็นึกไดวามี
ซอยทางลัดอยูเสนหนึ่ง เขาจึงหักรถเขาไปในซอย รถวิ่งไป
เกือบจะทะลุปากซอย เขาพบปญหาใหญ บริเวณนั้นกํ าลังมี
การสรางทางใหม มีดินกองใหญปดปากซอย รถผานไปไมได 
ตํ ารวจหัวเสียมาก เขาลงมาจากรถแลวก็ยืนสบถดาอะไรตอมิ
อะไรลั่นไปหมด

ขณะนั้นชายคนหนึ่งกํ าลังทํ างานอยูแถวนั้น เขาเห็นวา
ตํ ารวจโกรธมากจึงเขามาถามวา “คุณตํ ารวจมีปญหาอะไรหรือ”

ตํ ารวจตอบวา “ผมจะไปทํ างานราชการอยางหนึ่ง แต
ไมรูจะไปไดอยางไร เพราะพวกคุณขนดินมากองปดปากซอย”

ชายคนนั้นก็บอกวา “ขับรถตามหลังผมมาเลย” เขา
เปนคนขับรถไถ เขาขึ้นรถไถจัดการไถกองดินใหเปนทางลาด
ลงไป ตํ ารวจก็ขับรถตามหลังรถไถจนผานพนออกมาได เมื่อ
ตํ ารวจไปถึงบานที่เกิดเหตุ แมของเด็กไดอุ มเด็กรออยูหนา
บานมีทาทางกระวนกระวายมาก เด็กอยูในอาการยํ่ าแยแลว 
เนื่องจากตํ ารวจคนนี้รูวิธีปฐมพยาบาล เขารีบจับเด็กควํ่ าหนา
ลงแลวตบเบาๆ ที่ดานหลังของเด็ก ฝาจุกกลมที่เด็กกลืนเขา 
ไปอุดหลอดลมไดกระเด็นหลุดออกมา เด็กก็รองจาพนจาก
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อันตราย ถาตํ ารวจไปถึงชาอีกนิดเดียว เด็กอาจตายกอนก็ได

ตํ ารวจดีใจมากที่ไดชวยชีวิตเด็กคนนั้น นับวาเปนบุญ
มหาศาล เขานึกวาที่เขาไดทํ าบุญก็เพราะคนขับรถไถพลเมือง
ดีคนนั้น ถาไมไดความชวยเหลือจากเขา เด็กคนนั้นคงตายไป
แลว ตํ ารวจคิดจะไปกลาวขอบคุณชายผูนั้น

วันรุงขึ้น ตํ ารวจขับรถไปยังซอยที่พบชายคนนั้น พอไป
ถึงที่นั่นก็ไดพบเขาอีก เขากํ าลังขับรถไถอยู เขาจํ าตํ ารวจได 
จึงลงมาถามวา “คุณตํ ารวจมีเร่ืองอะไรอีกหรือ”

ตํ ารวจตอบวา “ผมมาบอกขาวใหคุณรวมดีใจดวย คุณรู
หรือเปลาเมื่อวานนี้ที่ผมมาที่นี่นะ คุณชวยไถเกรดดินเปดทาง
ใหรถผมผาน ผมไดไปชวยชีวิตเด็กไวคนหนึ่ง เราทํ าใหเด็ก
รอดตาย คุณควรจะไดรับรูและดีใจดวย”

คนขับรถไถตอบวา “ผมรูเร่ืองนี้แลวครับ”
“คุณรูไดอยางไร” ตํ ารวจสงสัย
เขาตอบวา “พอผมกลับไปบานเมื่อเย็นวานนี้ ผมจึงรู

วาเด็กที่คุณตํ ารวจไดชวยชีวิตไวนั้นคือลูกผมเองครับ”
บุญเปนชื่อของความดีซึ่งชวยชํ าระจิตใหผองใส จิตที่

ผองใสยอมเบาสบาย สวนบาปเปนเครื่องทํ าจิตใหเศราหมอง 
บาปทํ าใหจิตตกตํ่ า บุญเปนเรื่องของกรรมหรือการกระทํ าที่ดี 
แตการทํ าดีนี่ตองบวกกับเจตนาที่ดีถึงจะเปนบุญ บางคนเดิน
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ละเมอไปหาบนํ้ าตั้ง ๓ ตุมโดยไมรูตัว แลวกลับมานอนเฉย  
พอเขาตื่นขึ้นมารูสึกงงวามีใครมาชวยหาบนํ้ า นี่แสดงวาคน
ละเมอไมมีเจตนา การกระทํ าที่ไรเจตนาไมเรียกวากรรมจึง
ไมเปนบุญหรือบาป บุญจะตองทํ าดวยเจตนาคือความจงใจ 
ถาทํ าดวยเจตนาที่ดี การกระทํ านั้นเปนบุญ ถาทํ าดวยเจตนา
ที่ไมดี การกระทํ านั้นเปนบาป เจตนาดีเปนเหตุของบุญ บุญ
หมายถึงวาการกระทํ าดีหรือกุศลกรรม

เหตุของการกระทํ าดีตองมาจากใจคือเจตนาที่ดี กรรม
ที่เราทํ าดวยเจตนาที่ดีจึงเปนบุญ ทํ าไมจึงเปนบุญ เพราะปกติ
ใจเรานั้นจะมีองคประกอบทั้งฝายดีและฝายชั่ว ฝายดีเรียกวา
คุณธรรม เชน เมตตา ความรัก จาคะ ความเสียสละ ปญญา 
ความรอบรู ฝายชั่วเรียกวากิเลส เชน ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง พระพุทธศาสนาถือวา ชีวิตเรานั้นตองละกิเลส  
เมื่อกิเลสหมดเราก็บรรลุนิพพานคือความดับทุกขอันเปนจุด
หมายแหงชีวิต การกระทํ าใดที่ชํ าระกิเลสใหหมดไปจากใจ
และเพิ่มคุณธรรมเขาไป การกระทํ านั้นเปนความดี สวนการ
กระทํ าใดที่ เพิ่มความโลภความโกรธและความหลง  การ
กระทํ านั้นเปนบาป

เพราะฉะนัน้ เจตนาจึงเปนเกณฑหนึ่งในการกํ าหนดบุญ
และบาป เชนถาเรามีเจตนาฟงธรรม เพื่อชํ าระกิเลส หรือเรา



ทํ าความดีมีความสุข                                                           ๑๒
มีเจตนาถวายทานเพื่อชํ าระความโลภในจิตใจ การกระทํ าของ
เราเปนบุญ การฟงธรรมเพื่อชํ าระความหลงผิดเปนบุญ การ
แผ  เมตตาเพื่อชํ  าระความความโกรธเกลียดเป นบุญ  จุด
ประสงค ที่ เป นแก นแท ของการทํ  าบุญก็คือเพื่อชํ  าระกมล
สันดานใหผองใสปราศจากกิเลสตัณหาทั้งหลาย

ในโอวาทปาติโมกขพระพุทธเจาสอนใหเราไมทํ าชั่วทั้ง
ปวง ทํ าดีใหถึงพรอมและทํ าจิตใจใหผองใส การไมทํ าชั่วคือ
ไมทํ าบาป การทํ าดีคือทํ าบุญ จุดมุงหมายของการทํ าบุญอยู
ในขอที่สามคือเพื่อทํ าจิตใจใหผองใส การทํ าชั่วจะทํ าใหจิตใจ
เศราหมองดวยอํ านาจกิเลส กิเลสแปลวาเครื่องทํ าจิตใจให
เศราหมอง เมื่อคุณมีกิเลส คุณจะเปนคนหนามืดตามัว เมื่อ
โกรธใครขึ้นมานี่คุณอาจเห็นชางตัวเทาหมู กิเลสเหมือนมาน
บังตาที่ปดกั้นใจเราจากความจริงและบาปบุญคุณโทษ ดัง
เร่ืองกองขาวนอยฆาแม ที่ลูกฆาแมเพราะโมโหหิวขาว เขาหิว
จนตาลายเห็นกองขาวที่แมนํ ามาใหวาเล็กนิดเดียวคงไมพอ      
กิน เมื่อเขาฆาแมไปแลวลงมือกินขาว เขากินไมหมดจึงรูวาตน
เขาใจผิด กิเลสพาใหเปนไปเชนนั้น พอแมมีบุญคุณ แตบาง 
คนไมเห็นบุญคุณเพราะมานบังตาคือกิเลส เขาไมเห็นสิ่งที่ 
เปนบุญคุณและความจริงความดีความงามใดๆ

สรุปวากิเลสเปนเครื่องทํ าจิตใจใหเศราหมอง จิตของเรา
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นี้เหมือนกับดวงไฟฉาย ถาเราใชกระจกสีเขียวมาหอหุม เมื่อ
เราฉายไปทางไหนแสงไฟก็เปนสีเขียวหมด ถากระจกสีแดง 
แสงไฟก็เปนสีแดง จิตเหมือนกับแสงไฟ กิเลสที่มาบังตาเหมือน
กระจกสีตางๆ ความโลภเหมือนสีเขียว เราเห็นอะไรเปนอยาก
ไดไปหมด ความโกรธเหมือนสีแดง ตอใหเขาพูดดีอยางไรเรา
ก็ไมมีอารมณที่จะฟง วันไหนกลับบานเจอรถติดรูสึกหงุดหงิด 
พบหนาลูกที่เคยนารักชักดูไมนารักเสียแลว เราเห็นอะไรเปน
สีแดงไปหมด  กิเลสทํ าจิตใจใหเศราหมองอยางนี้

พระพุทธศาสนาสอนใหชํ าระจิตใหผองใสเพื่อใหเกิด          
ยถาภูตญานทัสสนะ แปลวารูเห็นตามความเปนจริงโดยไม    
ถูกบิดเบือนดวยอํ านาจกิเลสคือความโลภ ความโกรธและ
ความหลง เมื่อจิตใจผองใส เราจะเห็นความจริงความดีและ
ความงาม

วิธีปฏิบัติใหรูเห็นตามความเปนจริงเรียกวา วิปสสนา 
แปลวา การเห็นแจง วิปสสนา ฉะนั้นกรรมฐานทํ าใหไดบุญ       
มาก เพราะเปนเครื่องชํ าระกิเลสโดยตรง การทํ าบุญจะชวย
ระงับความทุกข และกํ าจัดกิเลสไดหลายระดับ มีคํ ากลาววา 
“สวดมนตเปนยาทา ภาวนาเปนยากิน” ความทุกขตางๆ อยู
ในใจ มีการแกไดหลายระดับ การสวดมนตชวยระงับทุกขได
ระดับหนึ่ง การฟงธรรมชวยไดระดับหนึ่ง การปฏิบัติกรรมฐาน
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เปนวิธีดับทุกขระดับสูงสุดและทํ าใหไดบุญมาก

เหตุของบุญอยูที่เจตนาที่ดีเพื่อไปตอสูกับกิเลสตัณหา
ในจิตใจ เจตนาที่ดีจะไลความโลภ ความโกรธ และความหลง
ออกไปจากจิตใจ เพราะฉะนั้น เราทํ าบุญเมื่อใด เราไดลดละ
กิเลสเมื่อนั้น เชนเราทํ าทานดวยการบริจาคสิ่งของชวยคนเจ็บ 
ดวยการบริจาคนี้เราชนะใจตัวเองและลดความตระหนี่และ
ความเห็นแกตัว เจตนาอันนี้ทํ าใหจิตของเราเบาสบายขึ้น 
เจตนาเปนบุญที่ชํ าระจิตใจใหสะอาดสวางสงบ หรืออีกกรณี
หนึ่งคือเราโกรธกับเพื่อนตั้งแตปที่แลว พอถึงปใหมเราแผ
เมตตาใหเขา เรากํ าจัดความโกรธเขาออกไปจากใจ เราให
อภัยเขาและยิ้มแย มแจ มใสเข าหากัน  บรรยากาศทั่วไป
ระหวางเขากับเราก็ดีข้ึนทันที เรามีความสุขในการทํ างานหรือ
การเรียน เมื่อใจเบาสบาย สุขภาพจิตก็ดีข้ึนเพราะเราลดศัตรู
ไปไดหนึ่งคน มีสุภาษิตจีนอยูวา “มีมิตรหารอยคนยังนับวา
นอยเกินไป มีศัตรูหนึ่งคนก็นับวามากเกินไป”

ดังนั้น บุญจึงเกิดจากเจตนาหรือความตั้งใจดีเปนกุศล 
ที่ชวยชํ าระจิตใจใหบริสุทธิ์ การทํ าความดีดวยใจไมบริสุทธิ์
ทํ าใหไดบุญนอย เชนกรณีที่เจาภาพทอดกฐินมาจากหลาย       
กลุม หัวหนากลุมแตละคนแยงกันเปนประธานกลาวคํ าถวาย 
เมื่อไมมีใครยอมใครจึงตองแขงกันบริจาคเพิ่มเติม ใครบริจาค
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มากที่สุดคนนั้นไดเปนประธาน คนที่ชนะนึกกระหยิ่มยิ้มยอง 
ผูแพรู สึกไมพอใจและไมรวมอนุโมทนาบุญ ความอยากเดน
ของเขาไมไดรับการตอบสนอง แทนที่เจตนาจะเปนบุญกลับ
เศราหมองไปแลว

แกนของบุญอยูที่เจตนาที่บริสุทธิ์ กอนทํ าบุญเจตนา
ตองบริสุทธิ์ กํ าลังทํ าบุญเจตนาบริสุทธิ์ เมื่อทํ าเสร็จแลว
เจตนาก็ยังบริสุทธิ์ อยางนี้จึงเปนบุญสมบูรณ

กอนทํ าบุญแตละครั้งเราทํ าจิตเจตนาใหบริสุทธิ์ผองใส
ดวยศรัทธาคือเห็นคุณคาของการกระทํ า ตัวอยางคือกอนที่
ทานทั้งหลายจะมาทํ าบุญที่นี่ในวันนี้ ทานไดทํ าใจใหศรัทธา 
วานี่เปนบุญประเพณีที่คณะวิทยาศาสตรไดทํ าติดตอกันมา
หลายป ประเพณีนี้ดีมากเพราะสรางความสามัคคีในคณะ 
ทานเห็นประโยชนอยางนี้มีความตองการทํ าบุญ นั่นคือทานมี
เจตนาที่ดี เหมือนกับเวลาผูเฒาผูแกจะใสบาตรพระ ทานจะ
ยกขันขาวขึ้นจบเหนือศีรษะกอน นั่นคือทานกํ าลังทํ าจิตใหผอง
ใสและอาจจะอธิษฐานอะไรตางๆ การตั้งเจตนาใหบริสุทธิ์กอน 
ทํ าบุญเรียกวามีบุพพเจตนา

บุพพเจตนาคือเจตนากอนที่จะทํ าบุญ ใจจะตองจดจอ
อยูกับเร่ืองบุญนั้น เหมือนกับเวลาที่บางทานจะวาดภาพ เขา
จะสรางอารมณและจินตนาการกอนลงมือวาดภาพ ใจเขาตอง
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จดจออยู กับเร่ืองนี้ ภาพที่ออกมาจึงจะสวยงาม นี่เรียกวา
บุพพเจตนา การที่ศิลปนสมัยกอนเชนขรัวอินโขงวาดภาพ
พระพุทธเจาไดงดงามซึ่งเราพบเห็นตามผนังพระอุโบสถเปน
เพราะวากอนวาดภาพทานไดทํ าจิตใหผองใสมีสมาธิแนวแน
อยู กับเร่ืองนั้น ขรัวอินโขงวาดภาพฝาผนังอยางงดงามได
เพราะทานทํ าดวยศรัทธาเพื่อถวายเปนพุทธบูชา

อาจารยโกวิท(เขมานันทะ)เลาวาสมัยที่ตนบวชพระอยู
ที่สวนโมกข ทานอาจารยพุทธทาสไดส่ังใหอาจารยโกวิทปน
รูปพระเยซู อาจารยโกวิทลงทุนอานคัมภีรไบเบิล แมวาจะ
พยายามอยางหนัก อาจารยโกวิทก็ไมสามารถปนรูปพระเยซู
ไดเพราะทานไมมีศรัทธาในพระเยซู ในที่สุดอาจารยโกวิทแก
ปญหาโดยทํ ารูปปนพระพุทธเจาขึ้นกอนแลวจึงเติมหนวดเครา
ใหดูเปนพระเยซู

ตํ าราที่แตงในสมัยกอนสวนมากจะเริ่มตนดวยคํ าวา  
“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสมัพทุธสัสะ” แปลวา
“ขอความนอบนอมจงมีแดพระผู มีพระภาคเจาพระองคนั้นผู 
เปนพระอรหันต ตรัสรูโดยชอบไดโดยพระองคเอง” เปนการ
บอกวาหนังสือที่ขาพเจาแตงนี้อุทิศถวายพระพุทธเจา นี้คือ    
บุพพเจตนาอันเปนการเตรียมใจใหพรอมที่จะทํ าความดี

สวนเจตนาในขณะทีท่ ําความดเีรียกวามญุจนเจตนา นัน่
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คือในขณะที่ใสบาตรนั้นใจตองผองใสมีศรัทธา ความโลภไม
เขามารบกวนจิตใจ หรือขณะวาดภาพก็มีจิตแจมใส นี่เรียกวา
มญุจนเจตนา  คือมคีวามตัง้ใจแนวแนอยูในความดทีีก่ ําลงักระท ํา

หลังจากทํ าความดีแลว จิตใจยังคงสดชื่นผองใสมีปติ
เบิกบานนั่นคือยังมีอปราปรเจตนาที่ดี หมายถึงความตั้งใจดีที่
เคยมีอยูยังไมดับไป บางคนทํ าความดีเสร็จไปต้ังหลายวันแลว 
แตเขายังปลื้มใจไมหาย นี่คืออปราปรเจตนา

การทํ าบุญหรือความดีอันใดก็ตามควรมีเจตนาดีทั้งสาม
เวลา คือกอนทํ า กํ าลังทํ า และหลังจากทํ าแลว นั่นคือมีทั้ง         
บุพพเจตนา มุญจนเจตนา และ อปราปรเจตนา

ชวงขึ้นปใหมปนี้อาตมาไดไปบรรยายธรรมที่วัดธรรมา-
รามที่ชิคาโก กอนบรรยายธรรมมีพิธีทํ าบุญตักบาตรในหอง
ประชุมเอนกประสงคของวัดซึ่งจุคนไดหลายรอย จํ าไดวา
อากาศหนาวมากในวันขึ้นปใหม หนาวถึงขนาดนํ้ ากลายเปน
นํ้ าแข็ง พอฝนโปรยลงมาก็กลายเปนนํ้ าแข็งอยู บนผิวถนน
เหมือนกับนํ้ าในตูเย็นนั่นแหละ รถที่วิ่งไปบนถนนเชนนั้นจะ
เบรกไมอยู เพราะถนนจะลื่นมากเหมือนลานสเกต เจาหนาที่
ต องขับรถนํ าเอาเกลือไปโรยบนผิวจราจรทันทีที่ฝนหยุดตก 
ปรากฏวาในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๖ เกลือที่โรยไวก็ชวยไมได 
ถนนลื่นมากจนเกิดอุบัติเหตุรถยนตชนกันที่ทางดวนในชิคาโก
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เพราะรถเบรกไมอยู มีรถชนกันถึง ๔๐ คัน หนังสือพิมพราย 
งานวาเปนอุบัติเหตุที่มีจํ านวนรถเกี่ยวของสูงสุดในรอบ ๑๐ ป 
มีคนตายไป ๑ คน นอกนั้นก็บาดเจ็บกันหลายคน

ขนาดอากาศหนาวมากอยางนั้นในวันขึ้นปใหม คนไทย
ในชิคาโกไมยอมถอย พอถึงเวลาทํ าบุญตักบาตรปรากฏวามี
คนมากันเต็มวัดเลย พระตองวนรับบาตรถึง ๓ รอบเพื่อใหทุก
คนไดทํ าบุญ สังเกตดูสีหนาของคนใสบาตรพบวาทุกคนสดชื่น
แจมใส พวกเขาถายรูปกันใหญ แมจะอยูตางประเทศก็นับวา
โชคดีเพราะมีพระในวัดคอยรับบาตรถึง ๘ รูป พวกเขามีความ
สุขที่ไดทํ าบุญวันขึ้นปใหมในตางแดน กอนจะมาที่วัดพวกเขา 
ก็ต้ังใจมาใสบาตรดวยบุพพเจตนาที่ฝาอากาศหนาวมาได ใน
ขณะที่ใสบาตรพวกเขามีความสุขดวยมุญจนเจตนา หลังจาก
ใสบาตรไปแลว พวกเขาฟงพระสงฆเจริญพระพุทธมนตตอ
ดวยความปลื้มใจดวยอปราปรเจตนา

การทํ าบุญตองทํ าดวยเจตนาที่ดีทั้งสามเวลา บางคน
กอนทํ ามีเจตนาดี กํ าลังทํ าเจตนาก็ดี เชนใสบาตรดวยศรัทธา
เต็มเปยม ตอนหลังมานั่งนึกวาเราถวายทานแลวทานจะเอา
ไปแจกใครเสียก็ไมรู เรารึอุตสาหเตรียมมาอยางดี เจตนาชัก
จะเศราหมอง ทางที่ดีคือคิดวาเมื่อเราถวายทานไปแลวก็แลว
กันทานจะเอาไปทํ าอะไรก็เปนเรื่องของทาน เราใหทานเพื่อ
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ชํ าระกิเลสของเรา

การใหทานมีหลายแบบ ถาเปนการใหเพื่อชํ าระกิเลส
เรียกวาทํ าบุญกิริยาวัตถุ บางครั้งเปนการใหเพื่อสงเคราะห        
เชน ใหทานแกคนขอทาน บางครั้งเปนการใหเพื่อตอบแทน         
คุณ เชน ใหของขวัญหรือเงินทองแกคุณพอคุณแม ส่ิงของที่ 
เราใหอาจไมมีราคามากมาย บางทีทานมีสตางคมากกวาเรา 
ถึงวันขึ้นปใหมหรือวันสงกรานตเราไปใหของขวัญแกทาน 
อยางนี้เรียกวาใหเพื่อตอบแทนคุณ เปนการแสดงนํ้ าใจกตัญู
การใหเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารยก็จัดอยูในประเภทนี้ การให
ทานทุกแบบเปนบุญทั้งนั้น ถามีเจตนาดีทั้งสามเวลาดังกลาว       
มา ของที่เราใหจะมากหรือนอยไมสํ าคัญ ขอสํ าคัญอยูที่เจตนา
ถามีเจตนาดีมาก ผลบุญก็มีมากไปดวย ดังพระพุทธพจนที่วา

“ของที่ใหเปนทานแมจะมีเล็กนอย ผลบุญกลับมีมาก 
เพราะเมื่อมีใจเลื่อมใสพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา หรือ
พระสาวกของพระพุทธเจา การใหทานไมจัดวาเล็กนอยเลย 
ไมวาพระพุทธเจาจะทรงพระชนมอยู หรือดับขันธปรินิพพาน
ไปแลวก็ตาม ถามีใจเลื่อมใสในพระองคไมยิ่งหยอนกวากัน 
ผลบุญยอมมีเทากัน” (ขุ.วิ.๒๖/๘๒)

เมื่อเรามีเจตนาที่ดีแลวเทากับมีเหตุของบุญ คํ าถามตอ
ไปคือเราทํ าบุญหรือความดีไดกี่วิธี วิธีทํ าบุญเรียกวาบุญกิริยา
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วัตถุมี ๑๐ ประการ เพียงเจตนาดีอยางเดียวไมพอ ตองลงมือ
ทํ าดวยจึงจะไดผลบุญ บางคนมีเจตนาดีแรงกลาแตไมลงมือ
ทํ า เพียงเอาใจชวย เชน เห็นคนตกนํ้ าก็รองวาขึ้นมาๆ เขามี
เจตนาดี แตไมชวย คนประเภทอยางนี้ไดบุญนิดเดียว เจตนา
อยางเดียวเปนจุดเริ่มตนเทานั้น เราตองแสดงออกตามเจตนา
ดวย เจตนาดีอยางเดียวยังไมพอ

ชายหนุมคนหนึ่งไปยืนอยูที่แพริมแมนํ้ าเพื่อรอเรือขาม
ฟาก มีคนรอเรือเต็มไปหมด เมื่อเรือมาถึง ปรากฏวามีผูหญิง
สาวคนหนึ่งกาวพลาดจึงตกลงไปในแมนํ้ า เธอวายนํ้ าไมเปน
กํ าลังจะจมนํ้ า ผูชายทั้งหลายก็ยืนดูกันเฉยๆ บางคนมีแผ
เมตตาใหดวยซํ้ า ชายหนุมคนนั้นไดโดดนํ้ าลงไปชวยดึงผูหญิง
ข้ึนมาโดยปลอดภัย คนอื่นปรบมือใหเขาพรอมกับชมวาสุภาพ
บุรุษคนนี้เกงจริงๆ ผูส่ือขาวคนหนึ่งไปถามชายคนนั้นวาเหตุ
ใดคุณถึงโดดลงไปชวยเธอ เขาตอบดวยเสียงโกรธวา “ไมรู
หนาไหนมันถีบผมตกนํ้ าลงไป ผมกํ าลังยืนแผเมตตาใหเธอ 
อยูพอดี”

แตเจตนาดีอยางเดียวยังไมพอ จะตองมีการแสดงออก
ทางกายหรือทางวาจาดวย การแสดงออกดวยกรรมซึ่งเรา
แปลกันเปนภาษาทั่วไปวาการกระทํ า เมื่อคิดดีแลวก็พูดดีและ
ทํ าดี การคิดเปนมโนกรรม การพูดเปนวจีกรรม อยางนอยเมื่อ
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เราอยากจะชวยคนอื่นแตไมมีอะไรจะชวย เราพูดปลอบใจเขา
ก็ยังดี เรียกวามีวจีกรรมที่ดี มโนกรรมคือใจคิดดวยเจตนาดี
แลวควรแสดงออกมาทางวาจาบาง ชวยอะไรไมไดก็ใหกํ าลัง
ใจเขา บางคนไมชวยแลวแถมยังพูดถากถางอีก จัดเปนพวก
มือไมพายเอาเทารานํ้ า นอกจากนั้นยังมีการกระทํ าทางกาย 
เชนเราเห็นคนแกยกของหนักมา เราชวยยกของใหทาน นี่
เปนกายกรรม ในการเตรียมจัดงานทํ าบุญนี้ เราชวยยกโตะ
บาง ชวยจัดดอกไมบาง การทํ าอยางนี้เปนการทํ าบุญที่
เรียกวา เวยยาวัจจมัย หมายถึงบุญซึ่งสํ าเร็จดวยการขวน 
ขวายชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชนเราบอกทางแกคนหลงทาง
หรือชวยขบัรถนํ าคนเจ็บสงโรงพยาบาล  เหลานี้เปนการเอื้อเฟอ
ดวยเจตนาที่ดีแลวแสดงออกทั้งนั้น

บุญกริยิาวตัถุหรือวธิที ําบุญ ม ี๑๐ วธิ ีแตสรุปใหเปนหมวด
หมูแลวมี ๓ วิธี คือ

๑. การใหเรียกวาทานมยั หมายถงึบญุทีสํ่ าเรจ็ดวยการ
ใหทานมี ๓ อยางคือ (๑) ใหส่ิงของ ใหส่ิงของแกกันเรียกวา
อามิสทาน (๒) ใหความรูหรือคํ าปรึกษาเรียกวาวิทยาทาน
หรือธรรมทาน และ (๓)ใหอภัยแกกันเรียกวาอภัยทาน

ทานที่ควรเนนในเทศกาลขึ้นปใหมคืออภัยทาน หมาย 
ถึงการชํ าระความโกรธในจิตใจดวยการใหอภัยคนอื่น การให
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ที่เราลงทุนนอยแตไดกํ าไรมากก็คือการใหอภัย การขอที่คน
ถูกขอไมรังเกียจและคนใหก็ชอบใจก็คือการขออภัย ดังนั้น 
การใหอภัยและการขออภัยจึงเปนการใหและการรับที่ประทับ  
ใจ แตเรามักจะใหอภัยกันไมได หากจะถามวาเพราะอะไร ก็
ตองตอบวาเพราะเราชอบเก็บความโกรธไวในจิตใจ ปใหม
แลวแทนที่จะลืมแลวใหอภัยกันเรากลับจํ าแมน ใครดาวา
อะไรตั้งแตปกลายแลวเรายังจํ าไมลืม แตกลับลืมวิชาการที่
มีประโยชน เร่ืองที่ดีเราไมจํ า ชอบจํ าเรื่องไมดี

ทํ าไมเราจํ าเรื่องไมดีแมนยํ านัก บางคนบันทึกลงไดอารี่
ไวดวยวาวันที่เทานั้นเวลานั้น ยายคนนั้นดาฉันวาอยางนั้น 
แลวอานไดอารี่หนานั้นทุกคืนเลย อานแลวกัดฟนกรอดพรอม
กับพึมพํ าวา “บุญคุณตองทดแทน ความแคนตองชํ าระ ทีเอ็ง
ขาไมวา ทีขาเอ็งอยาโวย” เขาไมไดคิดที่จะใหอภัยกันเลย  การ
ใหอภัยนั้นทํ าใหมีสุขภาพจิตดี คนที่ไมใหอภัยนั้นเห็นชัดเลย
วาบุญไมมี เขาไมคอยจะมีความสุขเพราะเปนคนเก็บกด ชาง
คิดชางแคน เหมือนกับคนชื่อคัสสิอุสในคํ าประพันธที่วา “นั่น
คัสสิอุสมีสีหนาแหงกระหายใจ เขาคิดมากเกินไป คนเชนนี้สิ
นากลัว” หรือเหมือนกับจิวยี่ที่โกรธขงเบงจนกระอักเลือดตาย
เพราะความโกรธ กอนตายจิวยี่อุทานวา “ฟาสงใหจิวยี่มาเกิด
แลวไฉนตองสงขงเบงมาเกิดดวยเลา”
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บางคนมีสุขภาพจิตดีเพราะใหอภัยคนงาย บางทีเราตอ

วาเขาดวยถอยคํ ารุนแรง เรานึกวาเขาจะคิดมากหรือเสียใจ 
จนนอนไมหลับ พอเราโทรไปขออภัย ปรากฏวาเขาหลับไป      
แลว เรายังนอนไมหลับเลยเพราะกังวลใจแทนเขา เราเปน
คนที่เก็บทุกอยางทั้งดีและรายซึ่งเหมือนกับวาเราอยู ในบาน
ของเราดีๆ เพื่อนบานโยนเมล็ดตํ าแยใสบานเรา แทนที่เราจะ
กวาดมันใหพนไป เรากลับบรรจงกอบใสภาชนะเก็บเอาไว
แลวขุดดินในร้ัวบาน เพาะตํ าแยในบานตัวเอง ทั้งรดนํ้ าพรวน
ดินจนตํ าแยเติบโตออกดอกมีเมล็ดแลวมันก็ทํ าใหเราคัน คํ า
ดาวาของคนเหมือนเมล็ดตํ าแย เราจะเก็บไวใหคันหัวใจทํ าไม 
ลืมเสียเถิด อยาคิดถึง ใครทํ าไดอยางนี้จะมีสุขภาพจิตดี

วิธีลดความโกรธมีหลายวิธี วิธีหนึ่งก็คือวาระบายออก      
ไป ดังมีเร่ืองเลาวา ประธานาธิบดีลินคอลนตอนที่สหรัฐฝาย
เหนือประกาศสงครามกับฝายใตหรือทํ าสงครามกลางเมือง มี
นายพลสองคนรบเกงมาก แตพวกเขาไมคอยถูกกัน นายพล
คนหนึ่งมาฟองทานลินคอลนวา “ทานประธานาธิบดีครับ ผม
ไมอยากรวมรบกับเพื่อนผมเลย เขาดาผมเรื่อย เอาผมไป
นนิทาตางๆ หาวาผมไมไดเร่ืองไดราว ผมดาเขากลับดีไหมครับ”

ทานประธานาธิบดีวา “ไดเลย คุณรับกระดาษนี้ไป” วา
แลวก็สงกระดาษใหสองแผน
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นายพลสงสัยจึงถามวา “ทานใหกระดาษผมทํ าไมละ

ครับ”
“ใหคุณเขียนดาเขาใหผมรับรู อยาไปดาปากเปลา 

เพราะไมมีหลักฐาน เขียนดาเลย ระบุลงไปวาเขียนที่ทํ าเนียบ
ประธานาธิบดี”

“อยางนี้ก็ดีซีครับ ถาทานอนุญาต ผมจะดาเขาใหสะ  
ใจเลยครับ” นายพลตอบแลวก็นั่งเขียนอยู ชั่วโมง  ทาน
ประธานาธิบดีก็ไปที่ทํ างาน เมื่อทํ างานเสร็จทานก็ออกมา    
ปรากฏวานายพลเขียนไดสองหนาเสร็จแลวสงใหประธานา-    
ธิบดี ประธานาธิบดีอานดูแลวก็บอกวา “ไมไหวเลยคุณดา
ดวยคํ าหยาบคาย คุณมีไมขีดไฟไหม”

“เอาไมขีดไฟมาทํ าไมหรือครับ” นายพลถาม
ทานประธานาธิบดีตอบวา “จะเผาจดหมายนี่”
“เผาทํ าไมละครับมันใชไมไดเลยหรือ” นายพลถาม

ดวย ความสงสัย
ประธานาธิบดีอธิบายวา “คุณเขียนดาเขาแลวนี่ รูสึก

สบายใจขึ้นบางไหมละ”
“รูสึกดีข้ึนมากครับ เพราะไดดาระบายใหประธานาธิบดี

ฟงแลวผมรูสึกดีข้ึนจริงๆ”
“ถาคณุสบายใจข้ึนแลว คุณยังอยากจะสงจดหมายนี้ถึง
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เพื่อนคุณไหมหรือวาเราเผามันทิ้งดีกวา” ประธานาธิบดีถาม

“ผมวาเผามันทิ้งก็ไดครับ ผมสบายใจแลวครับ เผาทิ้ง
เลย” นายพลเห็นดวย

ประธานาธิบดีกลาววา “วันไหนคุณกลุมข้ึนมา คุณมา
พบผมนะ มีอะไรแลวเราคอยคุยกัน” ต้ังแตวันนั้นเปนตนมา 
นายพลไมมาดาเพื่อนใหฟงอีกเลย พวกเขาก็ไมทะเลาะกัน      
ดวย นี่เรียกวาไดระบายออกไปบาง

เร่ืองนี้มีคติอีกวาผูใหญควรมีใจหนักแนนไมหูเบา บาง 
ทีอาจมีผูใตบังคับบัญชามาระบายเรื่องคับของใจเกี่ยวกับคน
อ่ืนใหฟงบาง ในกรณีนี้ควรเอาอยางประธานาธิบดีลินคอลน
คือฟงแลวก็แลวกันไป ไมเก็บเอามาเปนเรื่องราวใหญโต เรา
เพียงแตฟงคนระบายเพื่อชวยทํ าใหสุขภาพจิตของผูใตบังคับ
บัญชาดีข้ึน ที่ใหโอกาสเขาไดระบายออกบาง

แตการระบายออกนั่นเปนวิธีของฝรั่ง ยังไมใชพุทธวิธี 
เราจะสังเกตไดวาฝร่ังชอบการระบายออก พระพุทธศาสนา
สอนใหใชวิธีการใหอภัยคือไมเก็บมาคิดมาแคน เมื่อไมมีอะไร
เก็บกดก็ไมจํ าเปนตองระบายออกไปรบกวนคนอื่น เชนบาง
ทานไมสนใจวาใครจะดาจะวาอะไร เขาทํ าตัวแบบพระปด      
ทวาร ใครดามาก็ไมใสใจ พยายามนับหนึ่งถึงสิบดังที่โบราณ
ทานสอน ใครดามาเขาก็นับหนึ่งถึงสิบเร่ือยไป เขาไมใสใจคํ า
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ดาวานั้น บางคนก็ภาวนาวา “พุทโธ” เร่ือยไปเพื่อวาใจจะไมมี
ชองที่จะคิดถึงคํ าดา

ตามปกติ จิตเราจะคิดหลายเรื่องในขณะเดียวกันไมได 
ทานลองมองไปที่ไมโครโฟน ดอกไม และพระพุทธรูป ทาน
สังเกตไหม จิตดวงที่คิดถึงไมโครโฟนจะคิดไดเร่ืองเดียว ขณะ
นั้นมันจะคิดถึงเรื่องอื่นไมได ทานเรียกจิตวา เอกจรํ แปลวา
เที่ยวไปตามลํ าพังคือคิดไดขณะหรือดวงละเรื่อง ดังนั้นจิต 
ดวงที่คิดถึงดอกไมจะไมคิดถึงพระพุทธรูป จิตดวงที่คิดถึงพระ
พุทธรูปจะไมคิดถึงไมโครโฟน คนเรามีสมาธิคือ คิดเรื่องเดียว
ไดเพราะจิตมีธรรมชาติเปนอยางนั้น ถาเราสามารถฝกจิต   
ใหคิดเรื่องเดียวติดตอกันนานพอก็ถือวามีสมาธิดี ตอไปนี้ใคร
จะดาเรา เราไมสนใจเขา เราอานหนังสือของเราไปเรื่อย อยาง 
เชนแมบานดาพอบาน แตพอบานอานหนังสือพิมพสบายใจ 
เพราะมีสมาธิกับหนังสือพิมพ โบราณจึงสอนวาใหนับหนึ่งถึง
สิบเมื่อถูกดา บางคนภาวนาวา “พุทโธ พุทโธ”

พระรูปหนึ่งเวลาโดนเจาอาวาสดาขึ้นมา ทานเอาตาชั่ง
มาแขวนที่มีถาด ๒ ถาดมาแขวนไวที่หนากุฎิแลวก็เอาหัวมัน
มาใสไวในตาชั่ง ใหมันเทาๆ กัน พอโดนดาทีไรก็นึกในใจวา 
“ชั่งมัน ชั่งมัน” ปรากฏวาไดผลทํ าใหอดทนได

ยังมีวิธีคิดบรรเทาความโกรธอีกมากมาย อาตมาไปพบ
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ทานหนึ่งคือ ทานอาจารยนาวาเอกพิเศษออน บุณยพันธุ วัน
นั้นไปบรรยายดวยกันที่นครสวรรค เรากลับจากนครสวรรค
ดวยกัน ตอนหนึ่งอาจารยออนบอกวา “ทานครับ ต้ังแตผม
เกิดจากทองพอทองแมมานี่ไมเคยถูกใครดาเลย”

อาตมาถามวา “อาจารยพูดเกินไปหรือเปลา เปนไปได
อยางไร พระพุทธเจายังถูกดาเลย พระพุทธเจาตรัสวา นัตถิ     
โลเก อนินทิโต คนไมถูกดาหรือนินทาไมมีในโลก แลว 
อาจารยจะดีกวาพระพุทธเจาไดอยางไร”

อาจารยออนตอบวา “ไมใชอยางนั้น เพราะคนมันไมดา
ผมเอง ก็แปลกนะที่คนไมดาผม เวลาเพื่อนๆ โกรธผม มันไม
ดาผม แตไปดาพอผม ดาแมผม ทานก็เสียไปตั้งแตผมอายุ 5 
ขวบแลว ทานไมรูเร่ืองอะไรแลว บางทีเพื่อนก็ไปดาเปรต ดา
สัตว ดานรก ผมก็สองกระจกดูแลวมันก็ไมใชผมหรอกครับ
ถามันดาไอออนซิผมถึงจะโกรธ รอจนบัดนี้มันก็ไมยอมดา”

สรุปวาการใหส่ิงของ ใหคํ าปรึกษา และใหอภัยนีเ้ปนทาน
๒. สีลมัย บุญส ําเร็จดวยการรักษาศีลรวมทั้งการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบที่ดีงามและการแสดงความเคารพและออน 
นอมถอมตนที่เรียกวาอปจายนมัย เชนกราบคุณพอคุณแม  
ไหวครูบาอาจารย และเวยาวัจจมัยคือการลุกใหที่นั่งแกคน
พิการบนรถเมลหรือการชวยเหลือคนชรา เหลานี้เปนเรื่องของ
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การทํ าความดีที่เรียกวาศีลมัยทั้งนั้น ทํ าทีไรไดบุญทุกครั้ง 
เพราะทํ าดวยนํ้ าใจเสียสละ สุภาพบุรุษใหที่นั่งแกเด็กคนชรา
หรือสุภาพสตรีก็ยังไดบุญ แตเดี๋ยวนี้คนไมคอยชอบทํ าบุญ แต
เขาชอบความสบายมากกวา พอคนชราขึ้นรถมาเขาทํ าเปนนั่ง
หลับ เขาไมตองการบุญทั้งที่ความจริงแลวในขณะที่เขาลุกให
บริการตางๆ นี้ เปนการทํ าบุญชํ าระความโลภความเห็นแกตัว 
ขอที่สองนี้เรียกวาสีลมัย บุญสํ าเร็จดวยการประพฤติที่ดี

๓. ภาวนามยั บุญส ําเรจ็ดวยการอบรมจติใจและท ําจติ  
ใจใหผองใสโดยตรงคือปฏิบัติกรรมฐานบางฟงเทศนบางจน
เกิดความเขาใจที่ถูกตองขึ้นมาและทํ าใหลดกิเลสได เมื่อเกิด
ความผองใสแลวก็มีธรรมอยู ในหัวใจตลอดเวลา อยางบาง
ทานไดฟงธรรมบางหัวขอจดจํ าไวใชแกปญหาในสถานการณ
ตางๆ ได ดังนั้นเราควรฟงธรรมใหพอแกการแกไขปญหาตาม
สถานการณ

บุญมีอานิสงสหรือผลลัพธเปนความสุขดังบาลีวา “สุโข
ปฺุญสฺส อุจฺจโย การสั่งสมการทํ าบุญนํ าสุขมาให” การทํ า
ความดีทุกครั้งถูกเก็บไวในใจของเราที่ภวังคจิตคือจิตใตสํ านึก
นั่นเอง จิตมี ๒ ระดับ คือ วิถีจิต ไดแก จิตรูสํ านึก ส่ิงที่เรารับรู 
ทางตาทางหูฯลฯ เราไมไดลืมเพราะถูกเก็บไวในภวังค ที่เรา
เรียกวาภวังคจิต บุญกุศลที่เราทํ าทั้งหมดนั้นภวังคจิตจะจด
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จารจารึกไว และจะแสดงออกเปนผลรูปธรรมเมื่อถึงเวลาที่
บุญเรื่องนั้นเต็มเปยม อยางเชนคนที่ไปชวยตํ ารวจ ๙๑๑ บาง
คนทํ าดีแลวก็ไดเห็นผลทันตาเพราะเจตนาแรงกลา ถาทํ าบุญ
ดวยเจตนาแรงกลาจะไดผลเร็ว ถาทํ าไปดวยเจตนาออนก็ได
ผลนอยและรอนานกวาจะเห็นผล

บุญที่ทํ าดวยเจตนาที่จะถูกเก็บสะสมไวในภวังคจิต 
บุคลิกภาพของเราก็ดีข้ึนเรื่อยๆ เพราะบุญที่ส่ังสมไวในจิต  
คนที่ทํ าบุญจัดเปนคนดีและชีวิตจะพบแตส่ิงที่ดี คนที่ชอบทํ า
ชั่วชีวิตจะพบสิ่งไมดี เชนเพื่อนชั่วมาหา อบายมุขก็มาหา ชีวิต
จะตกลงไปเรื่อยๆ แตชวงไหนที่เราชนะใจตัวเอง บังคับตัวเอง
ใหอยู ในระเบียบ ใหทํ างานหรือเรียนหนังสือใหคบเพื่อนที่ดี 
ชวงนั้นชีวิตเราก็จะเหมือนกับหักมุมคือจะพบสิ่งที่ดี นี่คือผล       
บุญ ฉะนั้นจงทํ าความดีไวเสมอ ที่วา “ทํ าดีไดดี ทํ าชั่วไดชั่ว”
หมายความวาในขณะที่เราทํ าดีนั้นเราก็ไดความดีเก็บไวใน   
ภวังคจิต เปนวิบากที่ดี คือผลที่ดีอยูในจิตและชวยชํ าระจิตใจ
ใหผองใส เราก็เปนคนดี ทํ าดีไดดีคือไดความดีเก็บไวในจิต
และบุคลิกภาพของเรา เราจึงเปนคนดี สังคมตองการคนดี
และยกยองคนดี เมื่อทํ าดีแลวเราก็ไดผลดีจากสังคมดวย
และจิตที่ผองใสก็ไปเกิดในสุคติในชาติหนา พระพุทธเจาตรัส
วา คนธรรมดาอาจจะพิสูจนไมไดวามีชาติหนา แตเชื่อไวดีกวา
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ไมเชื่อ การเชื่อเร่ืองชาติหนากับการไมเชื่อมีความหมายจะ
ตางกัน คนที่เชื่อจะทํ าบุญมาก ถาชาติหนามีจริง บุญที่เราทํ า
นั้นจะติดตามตัวเราไปดวย ถาชาติหนาไมมีจริง เราก็มีความ
สุขในชาตินี้ดวยเพราะเราเปนคนดี

สุขมี ๒ อยางคือ สุขแบบพึ่งพาอาศัย และ สุขแบบเปน
ไท  สุขแบบพึ่งพาอาศัยขึ้นอยู กับความบังเอิญหรือความ
กรุณาของคนอื่น เรียกวา สามิสสุข คือสุขแบบอิงอาศัยเงื่อนไข
หมายความวา วันนี้เรามีความสุขเพราะตื่นแตเชา อากาศสดชื่น
มองเห็นพระอาทิตยข้ึน แตถาบางวันเราตื่นแตเชา ฟามันมืด    
คร้ึม ฝนตกทั้งวันและรถติดมาก เราหงุดหงิดทันที เรียกวา
ความสุขขึ้นอยูกับความกรุณาของดินฟาอากาศและคนขางเคียง
ถาเราพบแตคนพูดดีๆ เราก็มีความสุข พอคนยิ้มให เรามีความ
สุข แตถาเขาไมยิ้มให เราก็มีความทุกขเพราะคนอื่น ความสุข
จึงขึ้นอยูกับเงื่อนไขภายนอกที่เรากํ าหนดไมได นี่คือชีวิตทั่วไป 
ความสุขจึงอยูกับคนอื่นและสิ่งอื่น นี่เรียกวาสุขแบบพึ่งพา สุข
แบบเปนทาส

แตยงัมีความสุขอีกแบบหนึ่ง คือสุขแบบเปนไทที่เรียกวา
นิรามิสสุข สุขแบบไมอิงเงื่อนไข ซึ่งตรงขามกับสุขแบบเปนทาส
หรือสุขแบบพึ่งพาที่ตองเปนฝายรอรับหรือเปนฝาย passive 
สุขแบบเปนไทนั้นเปนสุขแบบ active เปนผูสรางความสุขหรือ
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ผูทํ าความสุข เราทํ าเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้น คนบางคนบอก
วาชีวิตเปนทุกขเหลือเกิน เมื่อเราถามวาทํ าไม เขาตอบวาชีวิต
เขาจะหาเพื่อนแทสักคนก็ไมได เขาไมมีเพื่อนแท เมื่อเราถาม
อีกวาเพื่อนแทหมายถึงเพื่อนแบบไหน เขาตอบวาก็เพื่อนตาย
นะซิ เพื่อนกินหางายเพื่อนตายหายาก เพราะฉะนั้นเพื่อนแท
ของเขาคือเพื่อนตาย เมื่อเราถามอีกวาเขาอยากมีเพื่อนแท 
คือเพื่อนที่ตายแทนเขาไดแลวเขาเองเคยคิดวาจะตายแทน
เพื่อนบางไดไหม เขาตอบวาไมเคยคิด ถาเขายังตายแทน
เพื่อนไมไดแลวเขาจะเกณฑใหเพื่อนตายแทนเขาไดอยางไร 
เขาคาดหวังเกินไป

อันที่จริง คํ าวา “มิตร” สัมพันธกับคํ าวา “เมตตา” เมื่อ
ใดคุณมีไมตรีจิตกับใครหรือคุณใหส่ิงของแกใคร เมื่อนั้นแหละ
คุณกํ าลังผูกไมตรี คุณกํ าลังมีเพื่อน การมีเพื่อนไมใชรอใหคน
เขามาหาคุณ เพื่อนเกิดจากคุณนี่แหละใหนํ้ าใจกับเขาคือคุณ
ทํ าบุญดวยการใหเมตตาหรือใหส่ิงของแกเขา เมื่อใดที่คุณให
ความสุขแกคนอื่น เมื่อนั้นคือคุณมีเพื่อน เมื่อนั้นคุณมีความสุข
ไดแลว เราใหคํ าพูดที่ไพเราะหรือรอยยิ้มแกเขาหรือใหส่ิงของ
แกเขาเหมือนกับคนที่ไปใสบาตรที่ชิคาโก ทํ าไมเขามีความสุข 
เขาไมไดเปนฝายรอรับ เขาเปนคนใหดวยการใสบาตรเองและ
เขาก็มีความสุขเอง ทานเคยพบไหมที่คนบางคนมีความสุขกับ
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การทํ าบุญดวยสิ่งของเล็กๆ นอยๆ เชน ใสบาตรทัพพีเดียวแต
มีความสุขมากกวาคนที่ขนของถวายใสรถเปนคันๆ เจตนาเขา
ไมดีเพราะอยากเดนอยากดัง เมื่อไมดังสมใจเขาจึงมีความ
ทุกข แตอีกคนหนึ่งทํ าบุญดวยของนิดเดียว มีเจตนาดีเปน
สํ าคัญ ของจะมากจะนอยไมสํ าคัญ เจตนาที่ดีทํ าใหมีความสุข
ใจ นั่นคือบุญ

เพราะฉะนั้น การที่เราพูดไพเราะออนหวานดวยไมตรี 
จิตเทากับเปนการใหความสุขแกคนอื่น แลวเราก็มีความสุขไป
ดวย การที่เราชวยใครเล็กๆ นอยๆ เราปลื้มใจวาเรามีคุณคา
แลวก็มีความสุข ถามวาในชีวิตเรานี้เรามีโอกาสทํ าการชวยคน
อ่ืนไดมากกวาที่คนอื่นชวยเราใชหรือไม เราสามารถทํ าความ
ดีไดทุกขณะ เพราะฉะนั้นเราทํ าความดีดวยการปฏิบัติธรรม
เมื่อใด เราไดความสุขเมื่อนั้น เราทํ าบุญเมื่อใดเราไดความสุข
เมื่อนั้น บุญเปนชื่อของความสุข เราควรสรางสุขไมใชรอรับสุข 
เราเปนสุขไดทุกครั้งที่เราเลือกทํ าความดีเพื่อตนเองหรือเพื่อ
คนอื่นก็ตาม

ถาอาจารยมาบรรยายในหองเรียนดวยความรูสึกวาเรา
กํ าลังใหความรู แกนิสิต ในขณะนั้นมีเจตนาดีที่คิดจะใหเพื่อ
สอนใหนิสิตมีความรูหรือจุดประทีปในดวงใจของเขา เพื่อให
เขาเอาความรู เหลานั้นไปเปนประทีปสองทางชีวิตและจะได 



ทํ าความดีมีความสุข                                                           ๓๓
ใชประทีปเหลานั้นไปจุดตอใหคนอื่น เราภูมิใจดีใจในขณะที่
เรายืนสอนอยูหนาชั้น เราสุขใจในฐานะของผูให ไมตองไป
คํ านึงวาจะไดเงินตอบแทนเทาไร หรือจะไดรับการยกยองบาง     
ไหม ในขณะทํ าหนาที่ดวยจิตเปนกุศลนั้นนั่นเองเรามีความสุข

คนเปนฝายใหนี่นอกจากไดสุขแลวยังเปนที่รักของคน
อ่ืนอีกดวย มีพระบาลีวา “ททมาโน ปโย โหติ ผูใหยอมเปนที่
รัก” ในขณะที่นิสิตบูชายกยองครู การบูชาคุณครูนั้นเทากับ 
ไดแสดงนํ้ าใจและความเคารพตอครู เราปลื้มปติที่เห็นผลงาน
การเสียสละของครู การบูชานั้นเปนความสุข เราเองก็ทํ าให
อาจารยมีความสุขที่เราแสดงความเคารพบูชาทาน การที่เรา
แสดงนํ้ าใจตอทานทํ าใหทานมีกํ าลังใจที่จะทํ างาน

เมื่อนิสิตบูชาอาจารย อาจารยก็ใหนํ้ าใจตอบแทนแก
นิสิต พระพุทธเจาตรัสวา “ปูชโก ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ
บูชาเขาจะไดรับการบูชาตอบ ไหวเขาจะไดรับการไหวตอบ”  
เมื่อเราใหนํ้ าใจแกเขา เราจะไดนํ้ าใจตอบ คนที่ไมเคยใหอะไร
แกใครหรือไมเคยมีนํ้ าใจเลย เขาจะอยูในโลกคนเดียว

เพราะฉะนั้นบุญจึงเปนความสุข เปนสิ่งที่เอื้อแกชีวิต
ของเราใหดี ขอสํ าคัญก็คือจงทํ าบุญทุกขณะและมีธรรมประจํ า
ใจ เราทํ าบุญตลอดเวลา แมแตการสอนก็เปนเรื่องของการทํ า
บุญ การชวยเหลือก็เปนการทํ าบุญ คํ าวาทํ าบุญคือการสราง
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ความสุขดวยเจตนาที่ดี ทํ าความดีเมื่อใดเรามีความสุขแบบ
เปนไทเมื่อนั้น

อาตมาเคยพบคนๆ หนึ่ง เขาทํ าบุญตลอดเวลาแลวเขา
มีความสุขมาก งานของเขาก็ไมมีเกียรติเหมือนอยางงานของ
พวกทานทั้งหลาย เขาเปนคนขับแท็กซี่ เมื่อสองปที่ผานมา  
อาตมาเรียกแท็กซี่คันหนึ่งเพื่อใหไปสงที่วัดมหาธาตุ ตกลง  
จะจายคาโดยสาร ๕๐ บาท อาตมานั่งขางหนาคูกับคนขับ 
เมื่อรถแลนไปไดพักหนึ่ง คนขับแท็กซี่ถามวา ทานบวชพระมา
นานแลวหรือ อาตมาตอบวาบวชมานานแลว

เขาถามตอวา “ทานบวชแลวมีความสุขดีหรือ”
“ก็เร่ือยๆ นะ” อาตมาตอบแลวถามกลับไปบางวา 

“คุณขับแท็กซี่มานานหรือ”
“นานแลวครับ ผมขับแท็กซี่มา ๒๗ ปแลวครับ”
“ขับแท็กซี่แลวมีความสุขดีหรือ”
“มคีวามสขุมากครบั ผมขับแทก็ซีแ่ลวผมดบัทกุขได” เขา

ตอบดวยนํ้ าเสียงที่จริงจัง ทํ าใหอาตมานึกถึงเรื่องสิทธารถะที่
พายเรือขามฟากขึ้นมาทันที

“คุณขับแท็กซี่ตลอดเวลาไมเคยประกอบอาชีพอื่นเลย
หรือ” อาตมาถามตอ

เขาตอบวา “ผมเคยขับรถที่กระทรวงแหงหนึ่ง แตผม
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อยู ไมได ผมไมชอบระบบราชการที่เล นพรรคเลนพวกกัน
เหลือเกิน ทํ าราชการตองมีเสนสายครับ คาของคนไมไดอยูที่
ผลของงาน คาของคนอยูที่วาเปนคนของใคร ผมเบื่อหนายจึง
ลาออกไปเปนพนักงานขับรถที่มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง แตผมก็
อยูไมได”

“ทํ าไม ที่มหาวิทยานั้นก็มีการเลนพรรคเลนพวกเหมือน
กันหรือ”

“ไมใชอยางนั้น ผมขอถามหนอย คนเราเรียนหนังสือไป
เพื่ออะไร คนเรียนมากเปนคนฉลาดมากขึ้นใชไหม”

“ก็ควรจะเปนเชนนั้น”
“คนเรียนมากฉลาดมากควรมีความสุขมากขึ้นใชหรือไม

แตผมวาไมจริง ประสบการณที่มหาวิทยาลัยแหงนั้นสอนผม        
วา คนเรียนมากฉลาดมากกลับทุกขมากขึ้น พวกดอกเตอรครู
บาอาจารยที่นั่นมีความทุกขเหลือเกิน ตัวเองทุกขคนเดียวไม
พอยังทํ าใหนิสิตนักศึกษาทุกขไปดวย ที่เปนเชนนั้นแสดงวา
ตองมีอะไรผิดพลาดในระบบการศึกษาของชาติเปนแน”

“คุณเห็นวาผิดพลาดอยางไร” อาตมาซักตอ
“ผมวาครูบาอาจารยสอนผิด พวกเขาสอนใหคนมีความ

ทุกขแทนที่จะสอนใหคนมีความสุข ผมเตือนพวกเขาใหเปลี่ยน
วิธีสอนใหมเพื่อใหคนมีความสุข  พวกเขาไมเชื่อผม ผมจึงลา
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ออกมาขับแท็กซี่เลยครับ”

“คุณบอกพวกเขาวาอยางไร”
“อักษรไทยมีพยัญชนะกี่ตัว” เขายอนถาม
“ส่ีสิบส่ีตัว” อาตมาตอบ
“ในสี่สิบส่ีตัวนี้ทานทราบไหมวาอักษรตัวไหนดี และตัว

ไหนชั่ว ผมไปบอกพวกครูบาอาจารยใหสอนเด็กวาอักษรตัว
ไหนเปนตัวดีและตัวใดเปนตัวชั่วเด็กจะไดไมทุกข พวกครูบา
อาจารยไมฟงผม พวกเขาบอกวาหนังสือไมมีตัวดีตัวชั่ว มีแต
ตัวกลางๆ”

อาตมาถามเขาวา “อักษรอะไรเปนตัวดี อะไรเปนตัวชั่ว”
“ตัวชั่วมี ๓ ตัวคือ ล ก ล ตัวดีมี ๓ ตัว คือ พ ห ช”
“ล ก ล หมายถึงอะไร”
เขาตอบวา “ทานเปนพระไมรูเร่ืองนี้ไดอยางไร พระ 

พุทธเจายังสอนไววา ล ก ล ก็คือ โลภ โกรธ หลง นั่นไง มัน
ชั่วใชไหมทาน”

“ใชแลว โลภ โกรธ หลง เปนอกุศลมูลคือรากเหงาของ
ความชั่ว คุณเลนยออยางนี้ใครจะไปรู วาแต พ ห ช คืออะไร 
เปนตัวดีจริงหรือเปลา”

เขาตอบวา “เพื่อนที่ขับแท็กซี่ดวยกันมีความทุกขมาก 
พวกเขาบนวา คาเชารถแพง รายไดก็นอย แตผมไมทุกข
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เพราะผมใช พ พาน คือ รูจักพอ คนเราถารูจักพอจะมีความ
สุขใชไหม”

อาตมาเห็นดวยกับคํ าตอบของเขา เพราะพระพุทธเจา
ตรัสวา “สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ ความรูจักพอเปนยอดทรัพย” คน
จนมีสองประเภทคือ คนจนเพราะไมมี กับคนจนเพราะไมพอ 
คนสวนใหญจนเพราะไมรูจักคํ าวาพอ

      ความไมพอใจจนเปนคนเข็ญ
พอแลวเปนเศรษฐีมหาศาล
จนทั้งนอกทั้งในไมไดการ
ตองคิดอานแกจนเปนคนพอ

คนที่มีความสุขในชีวิตตองเปนคนรูจักพอ หมายถึงวา 
“พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ทํ า” ใครไมมีส่ิงที่ตัวชอบก็ตองขอ
ชอบส่ิงที่ตัวมี ภาษิตฝร่ังวา “นกตัวเดียวในกํ ามือดีกวานก
สองตัวบนตนไม” คนไทยทุกวันนี้หลงอยูในวัตถุนิยม ไดเทา
ไรก็ไมรูจักพอ

อาตมาถามคนขับแท็กซี่ตอไปวา “ห คืออะไร”
เขาตอบวา “ห คือ รูจักให ถาผูโดยสารตอราคากับผม 

ผมลดใหเขาบาง ถาผูโดยสารขอใหผมไปสงตออีกนิด ผมก็  
ไปให ผมถือวา ผมใหบริการแกผูโดยสาร ผูโดยสารก็ใหคา
โดยสารแกผม”
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อาตมาเห็นดวยกับเขา สังคมอยูไดเพราะมีการใหและ

การรับ จิตที่คิดจะใหดีกวาจิตที่คิดจะเอา ในครอบครัวใดทุกคน
คิดแตจะเอาจะไมมีใครได แตถาทุกคนคิดแตจะใหทุกคนจะได

อาตมาถามตอไปวา “แลว ช คืออะไร”
ขณะนั้นรถแท็กซี่ติดไฟแดงอยู หนาสุด ไฟเขียวสง

สัญญาณขึ้นแลว คนขับแท็กซี่ยังไมยอมออกรถเพราะสนทนา
ธรรมเพลิน รถคันหลังจึงบีบแตรไล คนขับแท็กซี่จึงบอกวา
“ไฟเขียวเพิ่งขึ้น เขาบีบแตรไลผมแลว ไมรูจะรีบไปตายที่ไหน 
ผมโดนบีบแตรไลเป นประจํ า แตผมก็ไมโกรธหรือหัวเสีย
เพราะผมใช ช ครับ”

“หมายถึงอะไร”
“ชางเขาเถอะ ผมโดนบีบแตรไลผมก็คิดวาชางเขาเถอะ”
นั่นคือการปลอยวางแบบหนึ่งทํ าใหสบายใจดี

   ใครชอบใครชังชางเถิด
   ใครเชิดใครแชงชางเขา
   ใครเบื่อใครบนทนเอา 
   ใจเรารมเย็นเปนพอ

เมือ่รถแทก็ซี่มาถึงวัดมหาธาตุฯ อาตมาจายคาแท็กซี่ไป 
๖๐ บาท เพิ่มจากราคาที่ตกลงกันไว ๑๐ บาท แตเขารับเพียง  
๕๐ บาท เมื่อถามวาเพราะเหตุใด เขาตอบวา
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“ผมไมเอาหรอกครับ ผมรูจักพอ”
แลวเขาก็ขับรถตอไปอยางมีความสุข เพราะเขามีธรรม

ประจํ าใจสามขอเทานั้นคือ รูจักพอ(สันโดษ) รูจักให(ทาน) 
และรูจักปลอยวาง(จาคะ)

เพราะฉะนัน้ขอฝากธรรมประจ ําใจวาความสขุมาจากเหตุ
แหงความสุขคือเจตนาที่ดีเปนกุศล ความสุขแบบเปนไทเกิด
จากการทํ าบุญ เจตนากอนทํ าขณะทํ าและหลังทํ า ดีทั้งนั้น ทํ า
บุญดวยทาน ศีล และภาวนา การทํ าบุญเปนการสรางสุขและ
มีความสุขทุกครั้งที่ทํ าบุญคือมีความสุขเหมือนกับคนขับแทกซี่
ที่เลามานั้น

ขออนุโมทนาบุญที่ทานทั้งหลายตั้งใจบํ าเพ็ญดวยกุศล
เจตนา ขออานิสงสแหงบุญกุศลที่ทานไดบํ าเพ็ญและคุณพระ
ศรีรัตนตรัยคือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆจงมารวมกันเปน
ตบะเดชะพลวะปจจัย อํ านวยอวยพรใหท านทั้งหลายซึ่ง
ประกอบดวยทานคณบดีผูเปนประธาน คณาจารย นิสิตและ
ทานผูมารวมงานทุกทาน จงประสบความสํ าเร็จในหนาที่การ
งานและการศึกษาเลาเรียน มีจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ 
สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบ
ประกอบดวยธรรม ขอใหความปรารถนานั้นจงพลันสํ าเร็จ จง
พลันสํ าเร็จทุกทานทุกคนตลอดกาลนานเทอญ


