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ค�ำน�ำ

 หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชฺโช เมตตา

แจกแจงธรรมะต่างๆ ที่ท�าให้เจริญหรือเสื่อมใน 

ทางโลกและทางธรรมไว้อย่างชัดแจ้ง ในการแสดง

ธรรมที่วัดสวนสันติธรรม วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม 

๒๕๖๑ เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ฝึกตัวเองให้ท�าหน้าท่ี 

ครบถ้วน น�ามาซึ่งความเจริญในธรรม อันมีความ

พ้นทุกข์เป็นที่สุด

 มลูนธิิสือ่ธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโฺช 

จึงจัดพิมพ์เป ็นหนังสือ เพ่ือประโยชน์ในการ 

เดินทางบนมรรคของเพื่อนนักภาวนาต่อไป

มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วิสาขบูชา ๒๕๖๑  



หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

กถาวัตถุ
๑๐
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มีค�าถาม พวกเราลองตอบแทนหลวงพ่อดู

ข้อที่หนึ่ง

“มธีรรมะอนัไหนทีเ่ม่ือเรำท�ำมำกๆ แล้วจะท�ำให้ 

เจริญทั้งทำงโลกและทำงธรรม”

ข้อที่สอง

“มีธรรมะอะไรที่ท�ำมำกๆ แล้ว จะเส่ือมทั้งทำง

โลกและทำงธรรม”

ข้อที่สาม

“มีธรรมะอะไรที่ท�ำมำกๆ แล้ว ทำงโลกจะเสื่อม

แต่ทำงธรรมเจริญ”

แล้วข้อสุดท้าย

“มธีรรมะอะไรทีท่�ำแล้ว ทำงโลกเจรญิแต่ธรรมะ

เสื่อม”

ถ้าจะตอบนี่ยาวหลายชั่วโมง เอาย่อๆ ก็แล้วกัน 
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ข้อที่หนึ่ง ธรรมะที่ถ้ำเรำมี เรำเสพ เรำคุ้นเคย 

แล้ว เรำเจริญทั้งทำงโลกทำงธรรม คือ กำรมี

กัลยำณมิตร กับ กำรมีโยนิโสมนสิกำร

 อยู ่ในโลก ถ้ามีกัลยาณมิตร จะช่วยกัน 

แนะน�าอะไรดีๆ ให้ กระทั่งเรื่องท�ามาหากิน การมี

กัลยาณมิตร อยู่ใน ๑ ใน ๔ ของคาถาที่ท�าให้รวย 

การมีโยนิโสมนสิการ มีความแยบคายในการใช้ 

เหตุใช้ผล คิดพิจารณาอย่างมีเหตุผล อันนี้ส�าหรับ

ทางโลก

 ส�าหรับทางธรรม การมีกัลยาณมิตร แล้วก็

โยนิโสมนสิการเพียงอันใดอันหนึ่ง เป็นต้นทางของ

อริยมรรค พระพุทธเจ ้าบอกอย ่าง น้ี เลย มี

กัลยาณมิตรก็มีต้นทางของอริยมรรค มีโยนิโส

มนสิการก็มีต ้นทางของอริยมรรค แต ่โยนิโส 

มนสิการของธรรมะกับโลกก็ไม่เหมือนกันทีเดียว



8 9

 กัลยาณมิตรทางโลกกับทางธรรมก็ไม ่ 

เหมือนกัน กัลยาณมิตรทางโลกจะชวนเราลงทุน  

ซ้ือหุ้นบริษัทอะไรดีที่ก�าลังดี ที่ใกล้เจ๊งไม่เอา เขา

แนะน�าได้ โยนิโสมนสิการในทางธรรม ไม่ได้คิดเอา

เอง ต้องดูว่าสิ่งที่เราท�าตรงกับท่ีพระพุทธเจ้าให ้

ท�าไหม สิ่งที่เรางดเว้น ตรงกับที่พระพุทธเจ้าให้งด

เว ้นไหม ถ้าเราไปท�าสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้เว ้น  

ไม่ท�าในสิ่งที่ท่านให้ท�า เรียกว่าไม่มีโยนิโสมนสิการ  

ใช้ไม่ได้

ข้อที่สอง ธรรมที่เรำมีมำกๆ แล้วจะเสื่อมทั้ง 

ทำงโลกทำงธรรม คืออบำยมุข อันนี้ไม่ต้อง 

อธิบายมากเลย เสื่อมทั้งทางโลกทางธรรม อยู่กับ

อบายมุข มี ๖ ตัว

๑. ดื่มน�้าเมา

๒. เท่ียวกลางคืน กลางคืนควรจะเอาเวลาไว ้



8 9

พักผ่อนหรือไว้ภาวนา ผ่าไปเที่ยวอยู่ตามผับตาม

บาร์ กินเหล้าเมายาอะไรอย่างนี้ มันเจริญไม่ได้ 

ทั้งทางโลกทางธรรม 

๓. ดูการละเล่นทั้งหลายทั้งปวง หรือจะดูซีรีส์ทั้ง 

วันทั้งคืน ดูบอลโต้รุ่งอะไรอย่างนี้ ก็เสื่อมแน่นอน 

เช้าขึ้นมาก็ตาแดงมาท�างาน แทบจะท�าไม่ไหว  

แอบมานั่งหลับในท่ีท�างาน ดูบอลดึกหรือดูซีรีส์  

คือดูการละเล่น 

๔. เล่นการพนันนี่ไม่ต้องอธิบาย 

๕. คบคนชั่วเป็นมิตร อย่างเป็นพระ ไปคบพระชั่ว 

ไปคบเทวทัต ก็เส่ือม 

๖. เกียจคร้านในการงาน อย่างโยมขี้เกียจท�างาน 

ถึงเวลาท�างาน บางคนก็บอกว่าไม่อยากท�างาน 

อยากภาวนา ให้เมียเลี้ยง ให้พ ่อให้แม่เลี้ยง  

หลวงพ่อเคยเจอคนหนึ่ง อายุตั้ง ๓๐ แล้ว ให้พ่อ 

ให้แม่เลี้ยง แล้วเลี้ยงแบบเลี้ยงพระเลย ต้องเอา
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อาหารมาประเคน ต้องรับ อะไรอย่างนี้ ไม่เจริญ 

เลย เสื่อม เกียจคร้าน สิ่งท่ีควรท�า หน้าที่ที่ควร 

ท�าไม่ท�า ละเลย อย่างเป็นพระ เกียจคร้านก็มี  

มีหน้าที่บิณฑบาต ก็ไม่อยากจะบิณฑบาต มีหน้าที่

กวาดวัด ก็จะไม่กวาด อ้างโน่นอ้างนี่ ฝนตก  

แดดออก ร้อนไป หนาวไป เหนื่อยไป หิวไป ง่วง 

ไป สารพัดเลย อิ่มเกินไปก็ท�างานไม่ได้ พวกน้ี 

พวกขี้เกียจ เป็นทางเสื่อม

 ดื่มน�้าเมา เที่ยวกลางคืน ดูการละเล่น เล่น

การพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร เกียจคร้านในการงาน 

ถ้าท�าแล้วเสื่อมทั้งทางโลกทางธรรม

ข้อท่ีสาม ธรรมะที่ท�ำแล้วทำงโลกอำจจะเสื่อม

ถอยไป แต่ทำงธรรมเจริญ ลองไปดูในเรื่อง 

กถาวัตถุ ๑๐ ข้อ เริ่มจากมักน้อย สันโดษ ฝักใส่ใน

ความสงบ ไม่คลุกคลี ไม่มั่วสุม ปรารภความเพียร 
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คือพิจารณาตัวเองแล ้ว อกุศลอะไรยังไม ่ละ  

ก็ละเสีย กุศลอะไรยังไม่เจริญ ก็เจริญเสีย

 ๕ ตัวแรกนี้ มักน้อย หมายถึง ปรารถนา 

น้อย รู้จักพอเพียง สันโดษ หมายถึง พอใจในสิ่ง 

ซึ่งเราท�ามาเต็มที่แล้ว ทุ่มเทลงไปแล้ว เราได้แค่น้ี 

พอใจ ฝักใฝ่ในความสงบ ถ้าวันๆ คิดแต่เรื่อง 

ฟุ้งซ่าน ฝักใฝ่ไปทางฟุ้งซ่าน ไม่มีทางเจริญ ไม่

คลุกคลี ถ้าคลุกคลี เจริญไม่ได้ แต่อยู ่ในโลก  

ไม่คลุกคลีไม่ได้ อยู ่ในโลก มักน้อยมากๆ เลย  

ท�างานแบบนิดเดียวพอกินแล้ว พรุ่งนี้มีกิน ไม่ม ี

กินก็ช่างมัน อย่างนี้อยู่ไม่ได้

 ในทำงโลก บำงคนไปท�ำ ๕ ตัวแรกนี้  

งำนทำงโลกเสื่อมลงไป แต่ในทำงธรรมจะเจริญ



12 13

 พอมีมักน้อย สันโดษ ใฝ่หาความสงบ ไม่

คลุกคลี ปรารภความเพียรแล้ว ก็ลงมือท�า ศีล  

สมาธิ ปัญญา น่ีคือสิ่งที่จะต้องท�า ๕ ตัวแรกเป็น

เง่ือนไขที่จะท�าให้เราท�า ๓ ตัวนี้ได้ ศีล สมาธิ  

ปัญญา

 ถัดจำกศีล สมำธิ ปัญญำอีก ๒ ตัว  

วิมุตติ วิมุตติญำณทัสสนะ เป็นผลจากการที่เรา 

มีศีล สมาธิ ปัญญา เรียกว่ำ กถำวัตถุ ๑๐ เป็น 

เรื่องที่พระพุทธเจ้าบอกให้ศึกษา ให้เรียน ให้ฟัง  

ให้สอนกัน ในเรื่องกถาวัตถุ ๑๐ ท่านยกย่อง จนมี

พระองค์หนึ่ง พระปุณณมันตานีบุตร ได้รับยกย่อง

ว่าสอนแต่เรื่องกถาวัตถุ ท�ากถาวัตถุด ้วย สอน 

กถาวัตถุด้วย เป็นหนึ่งเลย เรื่องนี้

 ถ้าเราท�าในสิ่งเหล่านี้ บางทีทางโลกหย่อน

ไป เพราะใจมันจะไม ่ เอาโลก ใจมันหนีโลก  
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กิจกรรมทางโลกอาจจะเสียไป แต่ถ้ามองในมุม 

ที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีก ถ้ำเรำมีองค์ธรรม ๑๐ ข้อนี้  

เรำเสือ่มจำกโลกจรงิๆ มนัจะขึน้ไปอยูเ่หนอืโลก 

ขึ้นสู่โลกุตระ เพราะอย่างนั้นโลกน้ีเสื่อมจริงๆ 

เสื่อมจากกิจการทางโลก จะขึ้นสู่โลกุตระ

 ถ้าเราท�ากถาวัตถุ ๑๐ นี้ ทางโลกอาจจะไม่

ค่อยดี อย่างเจ้านายก็จะดูว ่าพวกชอบเข้าวัด  

ไม่ค่อยไว้ใจ กลัวมันจะขี้เกียจ กลัวมันอย่างโน้น

อย่างนี้ หรือกลัวมันบ้า คนส่วนใหญ่บางทีมันก็คิด

ว่าไปฝึกกรรมฐานแล้วจะบ้า 

 ถ้ามีกถาวัตถุ ๑๐ ข้อ มักน้อย สันโดษ  

ใฝ่หาความสงบ ไม่คลุกคลี ปรารภความเพียร  

อะไรที่เลวไม่ท�า อะไรที่ดีก็ท�า ส�ารวจเอา สิ่งที่จะ

ต้องท�าก็คือศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าท�าเต็มที่แล้ว  

จะได้วิมุตติ ก็คืออริยมรรค อริยผล วิมุตติญาณ 
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ทัสสนะ ถ้าตามปริยัติ ก็คือปัจจเวกขณญาณ  

ต่อจากมรรคญาณ ผลญาณ จะเป็นการทวน 

เข้ามาส�ารวจ ว่ากิเลสอะไรล้างแล้ว กิเลสอะไร 

ยังไม่ล้าง กิเลสที่ล้าง ตัวไหนล้างเด็ดขาด ตัวไหน

ล้างชั่วคราว มันจะส�ารวจ ถ้าเป็นขั้นสุดท้าย มัน 

จะท�าพระนิพพานให้แจ้ง ถ้ามีกถาวัตถุ จะเสื่อม 

จากโลก จะขึ้นสู่โลกุตระ จะทิ้งโลก

ข้อสุดท้าย ธรรมะที่ท�ำแล้ว ท�ำบ่อยๆ คุ้นเคย  

ทำงโลกเจริญ ทำงธรรมเสื่อม ก็กลับข้ำงกับ 

กถำวัตถุ ท�ำสิ่งท่ีตรงข้ำมไป มักมำก โลภมำก 

หำควำมวุ่นวำย อยู่อย่ำงนี้ สนุก แต่ธรรมะ 

เสียหมด

 ที่เราไปเที่ยววุ ่นวายทุกวันนี้ เรารู ้สึกมี 

ความสุขไหม กระทั่งเฮฮาปาร์ตี้ พากันไปท�าบุญ 

นู่นนี่ บางทีก็สนุก ขึ้นรถทัวร์ไป เที่ยววัดโน้นวัดนี้ 
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คลุกคลี รวมกลุ่มกัน ไม่เคยสนใจความสงบสุข  

ไม่สนใจศีล สมาธิ ปัญญา

 ทางโลกไปได้ เพราะโลกทุกวันนี้เป็นโลก 

ของอธรรม พวกอธรรมมันเจริญรุ ่งเรือง พวก 

ธรรมะถดถอย ยุคนี้เป็นยุคที่อธรรมเจริญรุ่งเรือง 

แต่ธรรมะถดถอย มาตรฐานสังคมนี้ชั่ว ใครท่ีดี 

เกินไป มันไม่ชอบหรอก ถ้าชั่วด้วยกัน ก็อยู่ด้วย 

กันได้ ช่วยกันกอบโกยผลประโยชน์ไปได้ ต่างคน 

ต่างก็ช่วยกันโลภมาก รวมฝูงกันไป ในทางธรรมะ

เสื่อมไปหมดเลย

 ยุคที่ธรรมะเจริญ อธรรมถดถอย ใครท�าชั่ว

สักนิดเดียว สังคมลงโทษ ยุคน้ีท�าชั่ว สังคมไม่ 

ลงโทษเท่าไร เด๋ียวนี้มีโซเชียล โซเชียลก็ยังเชื่อ 

ไม่ได้ มันเป็นอารมณ์ มันไม่ใช ่หลักการไม่ใช ่ 

เหตุผล
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 อย่างเรื่องป้าเอาขวานมาฟันรถ ทีแรกก็ 

ด่าป้า พอคนบอกว่า นี่ขวางออกจากบ้านไม่ได้  

คนตายจะท�าอย่างไร ก็เห็นใจป้า กลับมาด่าคน 

จอด การตัดสินของโซเชียลเป็นอย่างน้ัน ยัง 

เชื่อถืออะไรไม่ได้หรอก มันเป็นเสียงข้างมาก 

เรียกว่าประชาธิปไตย แต่ไม่ใช่ธรรมาธิปไตย ไม ่

ได้ตัดสินกันด้วยธรรมะ อะไรถูกอะไรผิด ไม่ได้ 

ตัดสินอย่างนั้น

 ฉะนั้นในยุคที่สังคมเต็มไปด้วยความช่ัวร้าย 

การท�าความชั่วร้ายไม่ใช่ความผิดที่คนจะมองว่าผิด 

ถ้าทุกคนคอรัปชัน ทุกพรรคคอรัปชัน มันแทบจะ

ไม่ใช ่มีค�าว ่าถ้าด้วย แทบจะไม่มีค�าว ่าถ้าเลย  

ทุกคนเป็นอย่างนี้ เหมือนๆ กัน ไม่เป็นไร ทฤษฎี

แมลงวันไม่ตอมแมลงวัน คนชั่วไม่ท�าร ้ายกัน  

ปล่อยไว้ คนดีข้ึนมาค้าน โดนเหยียบ ในสังคม 
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ที่แย่ การท�าความช่ัวน�าความเจริญทางโลกมา 

ให้แต่ยังไงก็เสื่อมทางธรรม เสื่อมแน่นอน

 ถ้าจะพูดให้ละเอียดใช้เวลาไม่น้อยกว่า  

๓ ช่ัวโมง พูดสั้นๆ พอ แล้วไปศึกษาเพิ่มเติม 

เอาเอง

 ไปภาวนาเข้า แล้วชีวิตจะได้ดีขึ้น แต่ต้อง 

รู้จักค�าว่าหน้าที่ เป็นฆราวาสก็มีหน้าที่ เป็นพระ 

ก็มีหน้าที่ถ้าจะภาวนาแล้วทิ้งหน้าที่ มันก็เสื่อม 

 อย่างหลวงพ่ออยู่ในโลก หลวงพ่อไม่เสื่อม 

ทั้งๆ ที่หลวงพ่อท�าตามกถาวัตถุ ๑๐ ไม่เสื่อมทาง

โลก แล้วก็เจริญทางธรรมด้วย งานเราก็ท�าได้ดี  

ท�าได้เก่ง เพราะเราฝึกจิตเราดี สมาธิเราดี บางท ี

เวลาหลวงพ่อท�างาน บางทีจะส่งรัฐมนตรี เจ้านาย

ทั้งหลาย มาชุมนุมอยู่รอบโต๊ะเราเลย คุยกันจ้อก 
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แจ้กๆ มารอเซ็น ถ้าสมาธิเราไม่ดี ตบะเราแตก 

เครียดตายเลย เกร็ง เราศึกษาเอกสารเยอะแยะ 

ศึกษาคนเยอะแยะ หาข้อสรุปออกมา อ่านรวด 

เดียว หนังสือตั้งหนึ่งน่ีหลวงพ่อดูฟึบๆ  ๆ ใช้เวลา 

ไม่มาก เวลาอ่านหนังสือ อ่านตรงกลาง อ่าน 

เฉพาะตรงกลาง ไม่ต้องอ่านหัวท้าย แล้วมันจะ 

relate ได้เอง ถ้าสมาธิพอ แล้วลงมือพิมพ์เลย  

คีย์เข ้าคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว ปรินท์ออกมา  

ก็ เซ็นได ้แล ้ว พอเจ ้านายเซ็นเสร็จ เขาก็ไป  

เรานี่หมดเรี่ยวหมดแรง

 อยู ่ในทางโลก ถ้าบริหารจัดการเป็นไม่ 

เสื่อมหรอก มีศีลมีธรรม แรกๆ คนอาจจะหัวเราะ 

แต่นานๆ ไปไม่หัวเราะ ตอนเรา (เป็นข้าราชการ)  

ซีน้อยๆ ไปนั่งโต๊ะกับผู้ใหญ่ เขากินเหล้า เราไม่กิน 

ท�ายังไงจะรักษาตัว รักษาศีลเราได้ ต้องใช้สติ  
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ใช้ปัญญามากมาย แต่พอเขารู้ว่าเราไม่กิน พอเรา 

โตขึ้นมา ใครมานั่งโต๊ะเราไม่กล้ากินเหล้า ไม่กล้า 

มันกลับกัน ขอให้ตั้งใจให้เด็ดเดี่ยว

 แต่รู้หน้าที่ ไม่ใช่ทิ้งหน้าท่ี มีหน้าที่ท�ามา

หากิน ท�าหน้าที่ที่เขาจ้างเรา มีหน้าที่ต่อเจ้านาย  

ต่อบริษัท มีหน้าที่ต่อลูกค้า มีหน้าท่ีต่อครอบครัว 

เรา มีหน้าที่ต่อตัวเอง คือพัฒนาใจ ต้องรู้จักท�า

หน้าที่ให้ดี ถ้าท�างานอันหนึ่งแล้วหน้าที่ของเราเสีย 

นี่ไม่ถูก อย่างหลวงพ่อกว่าจะได้บวช อายุตั้ง ๔๘ ปี 

หลวงพ่อมีหน้าที่ หลวงพ่อต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม ่

อยู่ พ่อแม่บุญธรรม จริงๆ เป็นระดับปู่ย่า แต่เขา

ไม่มีลูก เขาขอหลวงพ่อไปเลี้ยงแต่เล็กๆ แม่แท้ๆ 

ของหลวงพ่อยังอยู่ 

 ทีนี้แม่บุญธรรมอายุ ๙๐ ปีตาย พ่อก็อายุ

ประมาณเดียวกัน เราก็นึกทุกวันเลย ถ้าเขาตาย  
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เราจะบวช แล้ววันหน่ึงก็นึกได้ มันเหมือนแช่ง 

กลายๆ เลยไปชวนเขา “ไปอยูว่ดัด้วยกนัไหม”  เขารู ้

ว่าเราอยากบวช เอาพ่อเข้ามาอยู่วัดด้วย มีความ 

สุขมากเลย อยู่บ้านธรรมดามีเด็กมาช่วยท�างาน 

ที่บ ้าน จ ้างเขามา จะเหงา ไม ่มีคนคุยด ้วย  

มาอยู่วัด คนเรียงหน้ากระดานเข้าไปคุยด้วย ชอบ

มากเลย แกช่างคุย คุยๆๆ คุยเช้ายันเย็น พอ 

ตกเย็นจะเข้าบ้าน ลุกขึ้นมา ขามันไม่ได้ออกก�าลัง

เลย พับลงไป สะโพกหัก เข้าโรงพยาบาล จะไปผ่า 

ก็ผ่าไม่ได้ เบาหวานขึ้น รอไปรอมา ส�าลักอาหาร 

ปอดอักเสบ ติดเชื้อ ตายอยู่วัด (กับหลวงพ่อ) ได้

เดือนเดียว แต่ว่าได้อยู่วัดแล้ว

 หลวงพ่อมีหน้าท่ี เราท�าหน้าที่ของเรา 

เต็มที่แล้ว มาบวช เราไม่นึกกังวลทีหลัง อย่างที่น่ี 

ก็มีพระองค์หนึ่ง ท่านท�ามาหากิน เอาเงินไว้ให้พ่อ 
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ให้แม่ จัดสรรให้ ก็มีเวลาให้ตัวเอง อย่างนี้ท�า 

หน้าที่ได้ครบถ้วนอยู่ ฉะนั้นไปฝึกตัวเอง




