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ธรรม อันเปนเอกลักษณของชาวพุทธเรา เมื่อถึงวันพระก็จะไปวัดเพื่อฟงธรรม เพราะการฟงธรรมนั้น
ยอมมอีานสิงสมากมาย ทํ าใหไดฟงในสิ่งที่ไมเคยฟง ส่ิงที่เคยฟงไปแลวแตยังไมเขาใจ ฟงบอย ๆ ฟง
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อยาพราก ค ําวา อุเบกขา สัตวทั้งหลายทั้งปวงเปนผูมีกรรมเปนของตัว ทํ าดีไดดี ทํ าชั่วไดช่ัว เปนไปตาม
อํ านาจกรรมที่ตนเองสราง เราก็ใชคํ าภาวนาวา กรรมตน
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เมือ่ศกุรทีแ่ลวไดบรรยายใหทานทั้งหลายไดฟงวา การเจริญเมตตาแคเพียงขอเดียวนั้น ก็มี

อานิสงสมากมาย พระพุทธเจาทรงตรัสไวใน เมตตานสิังสสูตร สูตรที่วาดวยอานิสงสของเมตตา เมตตา
ยะ ภิกขเว เจโต วิมุตติยา ฯลฯ ภกิษุทั้งหลาย ถาใครพากันปฏิบัติเจริญเมตตาอยูเปนประจํ ายอมทํ าใหได
รับอานสิงส 11 ประการ ดังที่ไดกลาวไปแลว จากนี้จะไดอธิบายในอานิสงส11 ขอ ดังตอไปนี้ หลับเปน
สุข หมายความวา คนที่เจริญเมตตานี่เขาไมเปนคนที่นอนหลับยาก พอหัวถึงหมอนเขาก็หลับสบายไม
หงดุหงดิไมตองพลิกไปพลิกมา ไมตองพึ่งยานอนหลับ เพราะเมตตานั้นทํ าใหหลับงายหลับสบาย และ
ขณะทีต่ืน่ขึน้มา เขาก็ไมตองหงุดหงิดอันเกิดมาจากการนอนหลับไมพอ ตื่นมาก็สดชื่นที่สํ าคัญก็คือ ไม
ฝนราย

ควรจะเขาใจในเรื่องความฝนกันสักนิดกอนวา ความฝนในทางพระพุทธศาสนาทานแสดงไววา
มเีหตุมาจาก 4 ประการ  1. กรรมนิมิตร  2. จิตอาวรณ  3. เทพสังหรณ และก็  4. ธาตุกํ าเริบ

 กรรมนิมิตร หมายความวา กรรมจะบอกเหตุใหรูลวงหนา อยางถาเราเคยอานวรรณคดีไทยนี่
เราจะเคยเห็นคนกํ าลังจะตายอยางขุนไกรพอของขุนแผน จะฝนเห็นแมงมุมขยุมอกบาง ซ่ึงเปนนิมิตรบ
อกเหตุเภทภัยตาง ๆ

 จติอาวรณ ก็คือการที่จิตเราผูกพันกับสิ่งใดมาก คิดถึงแม พอ ภรรยา สามีคนที่รักจิตก็จะผูกพัน
ท ําใหเราก็จะฝนถึงเขา อันนี้เรียกวา จิตอาวรณ จิตหวงหา

เทพสงัหรณ เทวดาที่คุมครองรักษาเรา ก็จะมานิมิตรบอกเหตุให ทํ าใหเราฝนหรือรูเหตุการณ
ลวงหนา อยางนี้เปนตน

ธาตกุ ําเริบ หมายความ วารางกายเรามันผิดปกติ มันไมคอยสบาย ธาตุ ดิน นํ้ า ลม ไฟ ก็เลย ไม
สมดุลกัน ทํ าใหเกิดอาการฝนรายตาง ๆ

เพราะฉะนั้น ถาบุคคลที่แผเมตตาจิต เขาก็จะเกิดความสบายใจ จึงไมฝนราย ฝนแตในสิ่งที่ดี เปน
มงคล ขอตอไปก็คือ เปนที่รักของพวกมนุษย ความจริงขอนี้เปนสิ่งที่เขาใจไดงายมากเพราะบุคคลที่แผ
เมตตานัน้เขาไมมีเร่ืองวุนวายกับใคร อยูที่ไหนคนก็รัก อยูที่ไหนคนก็อาลัย จากไปคนก็คิดถึง เพราะไป
อยูทีไ่หนไมเคยสรางปญหา มีแตสรางความดี สรางความสุข หนาตายิ้มแยมแจมใส จิตใจเบิกบาน เขา
ใกลใครก็สามารถแผรังสีแหงความรัก รังสีแหงความปรารถนาดี ไปในบุคคลทั้งหลายทํ าใหบุคคลทั่วไป
สามารถสัมผัสรังสีเหลานี้ได

อยาวาแตมนุษยเลย แมแตสัตวเดรัจฉานอยางเจาดาง 4 ขานี่ มันก็ยังสามารถสัมผัสรังสีแหงความ
เมตตาได คนมีเมตตานี่เขาใกลสุนัขนี่ สุนัขมันไมเหา มันไมกัด แตถาใครมีรังสีอํ ามหิต รังสีแหงความ
โกรธ เกลยีด อาฆาต พยาบาท เดินเขาใกลสุนัข สุนัขก็ยังวิ่งหนีเลย ดีไมดีมันอาจจะเหามันอาจจะกัดเอา
ได เพราะวาฉายรังสีแหงการฆาฟนอํ ามหิตมากเหลือเกิน

เปนทีรั่กของพวกอมนุษย อมนุษยก็คือ พวกที่ไมใชมนุษยนั่นเอง ภูตผี ปศาจ เทวดา พวกที่เกิด
ในภพอืน่ทีไ่มใชภพมนุษยถือวาเปนพวกอมนุษยหมด พวกนี้บางประเภทก็อาจจะเปนพวกหงุดหงิด
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โมโหราย ถาเราแผเมตตา รังสีแหงเมตตา จะทํ าใหพวกอมนุษยทั้งหลายเกิดจิตใจออนโยน แลวก็มี
เมตตาตอเราได

เทพยดาทั้งหลายจะคุมครองผูที่แผเมตตา เมื่อเราจะไปในทิศทางใดถาแผเมตตา จะทํ าใหเทพย-
ดาเกดิความรักในตัวเราและจะใหความคุมครอง ที่เขาเรียกวาคนดีผีคุม

 ไฟ ยาพษิ ศาสตรา อาวุธ ไมสามารถทํ าลายบุคคลนั้นได อันนี้ก็อาจจะฟงดูแปลกไปสักนิดหนึ่ง
อาจท ําใหคดิไปไดวา พวกที่เจริญเมตตานั้น เปนพวกที่อยูยงคงกระพันหรืออยางไร อันที่จริงเขาหมายถึง
วา เมื่อเปนคนดีมีเมตตนา ใครจะอยากฆา อยากจะทํ าลาย ก็มีแตคนรัก เมื่อมีคนรักก็ไมมีคนเกลียด เมื่อ
ไมมคีนเกลียด ใครเขาจะมาฆาดวยอาวุธ ดวยไฟ ยาพิษ ก็ไมมี

คนทีเ่จริญเมตตานั้นสามารถกํ าหนดจิตเขาสมาธิไดอยางรวดเร็ว การเขาสมาธิแตละครั้งไมเปน
อุปสรรคสํ าหรับเขา กํ าหนดจิตเมื่อไหรกส็ามารถเขาสมาธิไดทันที ไมมีความโกรธมาเปนตัวขวางจิตใน
การเขาสมาธิ

มใีบหนาทีผ่องใส ไมแกกอนวัย ใหสังเกตดูบรรดาพระสงฆองคเจาที่ทานแผเมตตาอยูเปน
ประจ ํา บางองคอายุ เจ็ดแปดสิบ เราดูใบหนาทานเหมือนคนอายุส่ีสิบหาสิบ มีใบหนาที่ออนกวาวัยมาก
เหตทุีเ่ปนเชนนั้น ก็เพราะวาทานมีรังสีแหงเมตตา มันก็เลยเอิบอาบจากใจไหลไปทั่วรางกาย ทํ าใหผิว
พรรณผุดผองไมตองพึ่งเครื่องสํ าอาง แตถาเกิดบุคคลที่ไมเจริญเมตตานี่ เปนคนขี้โกรธ มักโกรธ ผิว
พรรณจะเศราหมอง ไมงดงาม หนานิ่วคิ้วขมวด ดีไมดีสองกระจกอาจจะมีเขี้ยวงอกออกมาปรากฏที่มุม
ปากทัง้ 2 ขาง กลายเปนพอยักษ แมยักษ นางยักษไปไมรูตัว ขอนี้สํ าคัญมาก โดยเฉพาะทานสุภาพสตรี
ทัง้หลายพยายามแผเมตตาไว จะไดไมตองไปพึ่งเครื่องสํ าอาง รอยตีนกาทั้งหลายจะไดไมปรากฏเร็วนัก
อํ านาจของเมตตาจะทํ าใหผิดพรรณผุดผอง ผองใส

เวลาจะขาดใจตาย เวลาจะสิ้นใจตายจากโลกนี้ไป จะไมขาดสติ อํ านาจของเมตตาจะทํ าใหมีสติ
แมกระทัง่เวลาจะขาดใจตาย เราจะพบวาคนบางคนที่ไมไดเจริญเมตตา โกรธจนเสนโลหิตในสมองแตก
หรือโกรธจนหัวใจวาย ซ่ึงทํ าใหการไปเกิดในชาติหนา จะทํ าใหไปเกิดในที่ ๆ ไมดี

ถาไมสามารถไดบรรลุคุณธรรมชั้นสูง เมื่อตายจากโลกนี้ไปแลวอานิสงสของเมตตา ทํ าใหมี
พรหมโลกเปนที่ไป สูงขึ้นไปจากภพมนุษย เรียกวา สวรรค 6 ช้ัน  สวรรค  6 ช้ันยังเปนภูมิที่ตํ่ าไปสํ าหรับ
ผูเจรญิเมตตา เพราะวาผูที่เจริญเมตตาจนกระทั่งทํ าเมตตาใหเปนอารมณฌานไดนั้น มีพรหมโลกเปนที่
ไปเกิด พรหมนี่มีอยูทั้งหมด 20 ช้ัน

เมตตานัน้เปนสิ่งที่นาปฏิบัติมาก แตก็ปรากฏวาคนสวนมากก็ทํ ากันไดยากมาก เพราะวาความ
โกรธนีม่ันเหมือนกับเปนเพื่อนเรามายาวนาน แมบางครั้งจะรูวาโกรธคือโง โมโหคือบา โกรธเขาเหมือน
กบัจดุไฟเผาตวัเรา แตมันไมรูเปนยังไง มันก็โกรธอยูไดทุกวัน บางวันอุตสาหตั้งสติไวบอกวันนี้จะไม
โกรธ เคยมีลูกศิษยอยูคนหนึ่งมาปฏิบัติกรรมฐาน เธอเลาใหฟงวา คุมลูกนองทํ างาน ปรากฎวา ลูกนอง
ท ํางานไมเปนที่สบอารมณ นึกโกรธขึ้นมา แตก็ไมถึงกับดาออกไป เพราะมีสตินึกขึ้นมาไดวาวันนี้เปน
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วนัพระ เธอจงึบอกวาวันนี้ดีนะที่เปนวันพระ ถาไมใชวันพระ คงดาออกไปเปนชุด  เปนสิ่งดีที่เธอยังรู
สึกเกรงใจพระเกรงใจเจาอยูบาง

เพราะฉะนัน้ การแผเมตตานี่ทานบอกวา มีวิธีการแผหลายอยาง เชน ใหพยายามทํ าความเขาใจ
ในอนัดบัแรกใชปญญาเสียกอน ทุก ๆ คนก็อยากจะทํ าถูกดวยกันทุกคน ไมมีใครอยากจะทํ าผิด แตที่เขา
ท ําผิดนีอ่าจจะมาจากความประมาท ความรูเทาไมถึงการณ ดังนั้น อยาไปโกรธเขาเลย เวลาจะโกรธเขาก็
ควรจะถามตัวเองเสียกอนวา

ตัง้แตเราเกิดมาจนถึงปจจุบันนี้ เราไมเคยทํ าอะไรผิดบางเลยหรือไง ? เมื่อถามตัวเองแลวความ
โกรธมนักจ็ะเบาลงไป เพราะวาในชีวิตเราก็ทํ าผิดมาเยอะ ทํ าผิดมากมาย เมื่อเปนเชนนั้น จะตองไปโกรธ
ไปเกลยีดคนอื่นเขาทํ าไม ทุกคนก็ยอมมีสิทธิผิดพลาดดวยกันไดทั้งนั้น no one is perfect ไมมีใครที่
สมบูรณแบบ เพราะฉะนั้น อีแรงจะไปรงัเกียจอีแรงดวยเหตุอะไร ? ไมมีความจํ าเปนเลย นี่ก็เปนวิธีการ
คดิอีกแบบหนึ่ง

 มพีระภิกษุรูปหนึ่งชื่อวาพระปณุณะ มาทูลลาพระพุทธเจาไปที่สุนาปรันตะชนบท  พระพุทธเจา
จงึรับสัง่ถามวา เธอไมรูหรือวาชาวสุนาปรันตะชนบทนี่เปนพวกที่โหดรายมาก ถาเกิดเธอไปอยูในหมู
บานเขา สมมติวาเขาดา เธอจะทํ าอยางไร ทานปณุณะจงึกราบทูลวา เขาดาก็ดีกวาเขาตีพระเจาคะ แลวถา
สมมตวิาเขาตีเธอละ เขาตีก็ดีกวาเขาฆาพระเจาขา และถาสมมติวาเขาฆาเธอละ เขาฆาก็เปนการดีพระเจา
ขา เพราะสาวกของพระพุทธเจาเบื่อหนายการแบกขันธ 5 เต็มที มีคนชวยสงเคราะหก็นับวาเปนความดี
เปนความประเสริฐ พระพุทธเจาทรงยกพระหัตถขึ้นสาธุการ บอก สาธุ สาธุ ดีแลว ปณุณะ เธอมีธรรมะ
คุมครองแลว เธอไปที่สุนาปรันตะชนบทไดแลว

  เวลาใครเขามาดาเรา ทานปณุณะถอืวา เขาดายังนับวาเขามีพระคุณนะ ดีกวาเขาลงมือตี ลงมือ
ทบุ พอเขาทุบก็ยังดี ดีกวาเขาจะฆา พอเขาฆาบอก เปนการดี เราไมตองแบกขันธ 5 ไมตองมานั่งเล้ียงดูหา
ขาวหาปลามาใหมันกิน ตายไดก็สบายจะไดไปนิพพาน นี่พระเขาคิดกันแบบนี้

เพราะฉะนัน้ การแผเมตตาก็มีวิธีคิดอีกมากมาย ยกตัวอยางเชน นึกวาคนที่เขามาทํ าไมดีกับเรานี่
เขาไมใชใครอื่นหรอก ก็เปนญาติพี่นองของเรานั่นเอง เพราะพระพุทธเจาทานบอกวา คนที่เกิดมาในโลก
นี ้ไมมใีครทีไ่มเคยเปนพี่เปนนองกันมา ช้ีไปที่คนทุกคน บางคนก็เคยเกิดเปนพอ บางคนก็เคยเกิดเปนแม
บางคนกเ็คยเกิดเปนพี่เปนนองกันมาแทบทั้งนั้น ดังนั้น ในสังสารวัฏนี้ ไมเคยมีใครที่ไมเปนพี่นอง พอ
แมกนั คนทีเ่รามองเขาวาเปนศัตรูนี่ อดีตชาติเขาอาจจะเปนลูกที่รักของเราก็ได แตดวยอํ านาจแหง
สังสารวัฏที่ยาวนาน ก็ทํ าใหเกิดไปเปนคนอื่นที่ไมใชญาติพี่นองกันบาง

การคดิไดอยางนี้ จิตมันก็จะกลายเปนสภาพที่ออนโยน หรืออาจจะคิดเอาพระพุทธเจาเปนตัว
อยางกไ็ดวา พระพุทธเจานั้นทรงความดีมากมายมหาศาล แตก็ยังมีคนตามมาราวีพระพุทธองค เชน พระ
เทวทัตตามมาฆาพระองค มีคนมาใสรายพระองค เชน นางจณิจมาณวิกา ขณะที่พระพุทธเจากํ าลังเทศน
อยู กบ็กุขึน้ไปทามกลางบริษัททั้งสี่ ช้ีหนาดาพระพุทธองควา พระสมณะโคดม มัวมาเทศนเสียงหวาน
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จอยอยูท ําไม หมอมฉันทองแกจวนจะคลอดอยูแลว ทํ าไมไมบอกใหลูกศิษยเตรียมที่ใหหมอมฉันคลอด
เตรยีมบานใหหมอมฉันอยู เลนเอาชาวพุทธฮือฮาตกใจกันใหญเลยวา พระพุทธเจาทํ าผูหญิงทอง พระ
พทุธเจาทานก็ทรงหยุดเทศนตรัสกับนางวา นองหญิง เร่ืองที่เธอพูดมาทั้งหมดนี่ มีเธอกับเราสองคนเทา
นัน้นะที่รูวาเรื่องจริงหรือเท็จเปนประการใด

 ในคมัภรีกลาววา พระอินทรทนไมไหวปลอมลงมาเปนหนูกัดเชือก จะเปนจริงหรือเท็จประการ
ใดก็ไมทราบ หรือนางจณิจมาณวกิาคงจะออกงิ้วมากเกินไป คงจะเปนแบบชี้หนากระทืบเทา ไอไมกลึงที่
ซอนไวมันก็เลยหลนลงมา เลยโดนชาวบานอัดประชาทัณฑ ในคัมภีรเขาบอกวาถูกธรณีสูบ อยางนี้
เปนตน กด็พูระพุทธเจาเปนตัวอยาง พระพุทธเจาดีขนาดไหนทานก็ยังถูกคนดา ลอบทํ าราย แลวเราเปน
ใคร เราเปนมนุษยธรรมดา เดินดินกินขาวแกง จะไมใหถูกคนดามันก็ดูกะไรอยู

หามไฟไมใหมีควัน หามสุริยะจันทรไมใหสองแสง หามดังนี้ได จึงจะหามคนนินทา นัตถิ โลเก
อนินทิโต คนไมถูกคนนินทาไมมีในโลก ถาเราเลว เขาชมวาเราดี เราก็ไมดีไปตามคํ าพูดเขา ถาเราดีแลว
เขามาดาวาเราเลว เราก็ไมไดเลวไปตามคํ าพูดเขา ดีและชั่วมันอยูที่ตัวของเรา เพราะฉะนั้น เราก็พยายาม
คดิแบบนี้ วิธีการคิดมันมีมากมาย คิดอยางไรก็ได ใหความโกรธมันเบาลงไป ใหความโกรธมันลดลงไป
และใหความโกรธมันไมเกิดขึ้นในจิตใจ เร่ืองของเมตตาและพรหมวิหารทั้งสี่ประการนี่ บรรยายซะเจ็ด
วนัเจด็คนืกไ็มจบ เพราะวามีวิธีการเยอะแยะมากมาย

 มแีมคนหนึ่งเห็นลูกสาวขี้โกรธมากก็เลยบอกวา เอาแบบนี้ก็แลวกัน ลูกจา แมมีฆอนกับตะปูให
ลูกนะ เวลาลูกโกรธลูกจงเอาตะปูไปตอกที่ร้ัว ปรากฏวาพอลูกสาวโกรธแกก็ควาฆอนควาตะปูไปตอก
ตอกไปตอกมาแกก็เหนื่อย พอเหนื่อยมาก ๆ แกก็ไมอยากตอกแลว แกก็เลยเอาฆอนเอาตะปูไปคืนแม
บอกหนไูมตอกแลว โกรธก็เหนื่อยอยูแลว ยิ่งไปตอกตะปูมันก็ยิ่งเหนื่อยเขาไปใหญ  แมก็บอกวา ถาอยาง
นัน้ใหลูกเอาฆอนไปถอนตะปูซิลูก ปรากฏลูกสาวก็ทํ าตาม ไปถอนตะปูออกมา ร้ัวก็เปนรูเปนรอย
เยอะแยะ แมกเ็ลยสอนวา เห็นไหมลูก แมจะหายโกรธแลวแตมันก็ยังมีรอยแผลอยูเห็นไหม ร้ัวที่สวย ๆ ก็
เปนรอยเปนรูไปหมด ความโกรธนี่ไมดีเลยนะลูก อยางนี้เปนตน ในวันนี้ก็พอสมควรแกเวลา ขอใหทาน
ทัง้หลายตั้งสติคือตัวรูไวที่ดวงตาทั้งสองขาง แลวก็ลืมตาขึ้นชา ๆ ออกจากสมาธิ ฯ
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