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ความเช่ือ.. ความเช่ือความศรัทธาของใจ เวลาเราเล้ียงร่างกาย เราเอาอาหารใส่ปากกินเป็น
อาหาร แต่ใจกินอะไรเป็นอาหาร? ใจกินอารมณ์เป็นอาหาร กินบุญกศุลเป็นอาหาร อาหารของใจ 
ถา้อาหารของใจเป็นอาหารท่ีดี ใจกร่็มเยน็เป็นสุข ถา้อาหารของใจเป็นอาหารท่ีมีพษิ ความโกรธ 
ความหลง เห็นไหม  

ความหลงนะเราไม่รู้เร่ืองเลย ความโกรธน่ีมนัเห็น เวลาเราโกรธมนัเดือดร้อน แต่เวลาหลง
น่ีเราไม่รู้เลยวา่เราหลง เพราะเราคิด พอเราคิดคิดวา่เราถกู เราท าไป พอท าไปแลว้มนัเป็นอดีต
อนาคตตรงน้ี ตรงท่ีเวลาผลเกิดข้ึนมา มนัจะใหผ้ลเป็นความเจบ็ปวดแสบร้อน เพราะเราหลง เรา
หลงท าอะไรไปแลว้มนัจะไม่ไดผ้ลตามท่ีความเป็นจริง เพราะเราหลง  

ความหลงไปมนัไม่ตามความเป็นจริง ท าไปโดยตามความไม่เป็นจริง ผลจะใหต้ามความ
เป็นจริงไปไม่ได ้ แต่! แต่มนัเป็นความเป็นจริงของกิเลส ความเป็นจริงของเรา เราท าจริงๆ หลง
จริงๆ  

เขาวา่ศรัทธาความเช่ือ ความเช่ือน่ีถา้พดูถึงวา่เวลาทางน้ี โลกน่ีเขาจะต่อตา้นกนัมากวา่
ความเช่ือจะท าใหค้นหลงใหล แต่ตอ้งอาศยัความเช่ือเพื่อเกิดมีก าลงัใจ ความเช่ือน่ีเป็นส่ิงท่ีวา่
ประเสริฐมาก ถา้เราไม่มีความเช่ือไม่มีความศรัทธา เราจะไม่รับรู้ส่ิงใดๆ เลย เราจะปิดกั้นทั้งหมด
เลย เราจะถือตวัตนของเราเป็นใหญ่ ถือตวัเราน่ีเป็นท่ีตั้งแลว้ถือตวัเราเป็นใหญ่ จะไม่ยอมฟังใคร
ทั้งส้ิน  

มนัถึงตอ้งมีความเช่ือความศรัทธา เช่ือในอะไร? เช่ือในศาสนา ทุกคนจะมีความเห็นของ
ตวัเองเป็นหลกั แลว้ตวัเองกคิ็ดเองวา่ตวัเองพึ่งตวัเองไม่ได ้ ตวัเองน่ีพึ่งตวัเองไม่ไดห้รอก เพราะ
มนัวา้เหว ่มนัทุกขม์นัร้อน มนัไม่สามารถจะเอาความทุกขน่ี์ออกจากใจได ้มนัถึงตอ้งเช่ือศาสนา  
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ความเช่ืออนัน้ีเป็นความเช่ือของโลก ความเช่ือของเขาน่ีความเช่ือในศาสนา แลว้ความเช่ือ
น้ี พอเช่ือในศาสนามนัถึงจะเกิดการกระท า การกระท าอนันั้นท่ีวา่หลงไม่หลงอยูต่รงน้ี ถา้เราท า
คุณงามความดี เราท าความถกูตอ้ง คุณงามความดีของเรามนัจะพฒันาข้ึนไปเร่ือยๆ อยา่งเช่นพอ
เราท าบ่อยเขา้ๆ เราจะเห็นความผดิพลาดของเรา  

เรามาท าบุญกศุล เม่ือก่อนเรามาท าบุญกศุล เราจะไม่พอใจเลยท่ีท าอยา่งน้ี เพราะวดัอ่ืนๆ 
เขาท าอีกอยา่งหน่ึง ถา้วดัอ่ืนๆ ทัว่ไปเขาตอ้งถวายเป็นพิธีกรรม พอพิธีกรรมแลว้จะวา่อนัน้ีเป็น
บุญกศุล มนักข็ดัอกขดัใจ เราจะมีความขดัอกขดัใจเลย ขดัวา่มนัไม่สมกบัความเห็นของเรา  

แต่พอเรามองไปนานเขา้ๆ ท าอยา่งน้ีมนัสะดวก มนัสบาย มนัเป็นเน้ือหาสาระเป็นความ
จริง ความจริงเพราะอะไร? เพราะเราคิดจะถวายทาน เราคิดตั้งแต่ทีแรกแลว้ เราอยากใหท้าน พอ
เราไปใหท้านเรากถ็วายไปเลย เห็นไหม มนัมีความคิดแบบผูใ้หญ่ ไม่ตอ้งอาศยัพิธีกรรมมาเป็น
เคร่ืองหล่อหลอมใจอีกทีหน่ึง  

เราอยากไปวดั เอาของไป แลว้พอไปท่ีวดัแลว้ตอ้งท าพิธีกรรม เพื่อตดัความผกูพนัของเรา
ไง เพื่อตดัวา่ใหม้นัเป็นความใหด้ว้ยความเช่ือ ใหด้ว้ยความจริงจงั แต่ในความใหด้ว้ยเห็นคุณกบั
ใหด้ว้ยความเช่ือต่างกนั  

จากท่ีวา่พฒันาข้ึนไป จิตพฒันาข้ึนไปเร่ือยๆ เราใหด้ว้ยความเห็นคุณ เพราะเราสละ
ออกไป บุญกศุลจะเขา้มาถึงใจเรา แลว้มนัจะสะสมลงมาท่ีใจ พอท านานเขา้ๆ มนัจะเห็น เห็นไหม 
น่ีจิตท่ีมนัพฒันาข้ึน พฒันาเน่ืองจากวา่เม่ือก่อนถา้ไม่ท าอยา่งน้ีจะวา่มนัไม่ใช่บุญกศุล แต่พอท า
ความเขา้ใจไปถึงถวายป๊ับ ท่านรับแลว้  

อนันั้นเป็นเน้ือหาสาระของการบุญกศุล คือการให ้ผูใ้หใ้หด้ว้ยความคิดวา่อยากให ้ขณะท่ี
ให ้ ใหแ้ลว้ ผูรั้บรับดว้ยความบริสุทธ์ิ ขณะท่ีรับ เห็นไหม อนัน้ีเป็นไทยทานท่ีเขาถวายมา เขาให้
มา รับดว้ยความบริสุทธ์ิ ตกัดว้ยความบริสุทธ์ิ ใชด้ว้ยความบริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิทั้ง ๒ ฝ่าย ปฏิคาหกน้ี
เป็นส่ิงท่ีใหบุ้ญกศุลมากท่ีสุด ผูใ้หใ้หด้ว้ยความบริสุทธ์ิ ขณะใหใ้หด้ว้ยความบริสุทธ์ิ ใหแ้ลว้ดว้ย
ความบริสุทธ์ิ ผูรั้บรับดว้ยความบริสุทธ์ิ ความบริสุทธ์ิผดุผอ่ง บุญกศุลจะมหาศาล  

แต่ถา้เป็นพิธีกรรมมนัตะขิดตะขวงใจ ตะขิดตะขวงใจวา่เม่ือไหร่จะเป็นอยา่งนั้น เม่ือไหร่
จะเป็นอยา่งน้ี พิธีการวา่แลว้มนัผดิพลาดไป มนัจะไม่ได ้ นัน่คือการกระท าท่ีผดิ เห็นไหม การ
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กระท าท่ีผดิมนักจ็ะผกูพนักบัใจไป น่ีเวลาใหถ้กูใหผ้ดิ การกระท าท่ีผดิการกระท าท่ีถกู แลว้
พอการกระท าท่ีถกูแลว้ การประพฤติปฏิบติัน่ีมนัจะเป็นศรัทธา เป็นความเห็น เห็นไหม ความเช่ือ
อนัน้ีมนัจะเกาะเขา้ไปเพราะอะไร? เพราะเราผา่นการประพฤติปฏิบติั ผา่นการพิจารณาเขา้ไป  

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติักเ็หมือนกนั ถา้การกระท าของตวัเอง มนัเอาตวัเองเป็นใหญ่ พอตวัเอง
เป็นใหญ่ ตวัเองคิด ค าสอนจะสอนขนาดไหนกแ็ลว้แต่ เวลาท าไปจะตอ้งมีตวัเราเคลือบแคลงเขา้
ไปดว้ย มีตวัเราเอนเอียงเขา้ไปในความเห็นท่ีประพฤติปฏิบติั แลว้พอท าบ่อยเขา้ๆๆ จนเขา้ถึง
เน้ือหาสาระของมนั  

พอเขา้ถึงเน้ือหาสาระของมนั มนัจะเป็นไปธรรมชาติของมนั พอเป็นธรรมชาติของมนั มนั
จะเป็นตามความเป็นจริง พอเป็นตามความเป็นจริงมนัหลุดออกไปไง ความเห็นท่ีมนักระท าแลว้
มนัจะหลุดออกไป คือวา่มนัเหมือนสะสมประสบการณ์ตรงเขา้มาถึงใจ พอใจผา่นนั้นเขา้ไปแลว้ 
ศรัทธากเ็กิดข้ึนอีก ศรัทธาอนัน้ีเกิดข้ึน เห็นไหม ศรัทธาท่ีผา่นการประพฤติปฏิบติั ศรัทธาท่ีผา่น
ประสบการณ์ตรงเขา้ไปแลว้ มนัเห็นตามความเป็นจริงมนัจะปล่อยวางตามความเป็นจริง อนัน้ีก็
เป็นความเช่ือ แต่เขาไม่รู้วา่อนัน้ีเป็นความเช่ือไง  

ความเช่ือไง ศรัทธา อจลศรัทธา ศรัทธาท่ีคลอนแคลนอยู ่ ศรัทธาท่ีมีเรายดึมัน่ เรามี
ความเห็นของเราเอาเขา้ไปปนเปดว้ย ความเห็นของเรา เห็นไหม กบัประพฤติปฏิบติัเห็นตามความ
เป็นจริง พอเห็นตามความเป็นจริงมนัเป็นอกปุปะ จิตน้ีมนัช าระกิเลสแลว้หลุดออกไป อนัน้ียิง่กวา่
ศรัทธา เพราะเป็นอจลศรัทธา  

ฟังสิ! ศรัทธาของในศาสนามีศรัทธาปกติ ศรัทธาทัว่ไป กบัอจลศรัทธา อจลศรัทธามนัเขา้
กบัอกปุปธรรม เห็นไหม อจลศรัทธาคือศรัทธาท่ีไม่คลอนแคลน ไม่บ่ายเบ่ียง ตอ้งถือพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆน้ี์เป็นรัตนตรัยโดยสมบูรณ์ ใครจะวา่กล่าวขนาดไหนจะไม่เบ่ียงเบน ไม่
เป็นไป ไม่หลงไป ไม่ผดิพลาดไปจากไตรสรณคมน ์ จะไม่มีการเปล่ียนแปลงเลย จะเป็นอจล
ศรัทธาท่ีแน่นอนตายตวัในใจนั้น แลว้ใจดวงนั้นจะเกิดตายอีกกมี็ขอบเขต เพราะอะไร? เพราะเขา้
กระแสแลว้ ถา้เขา้กระแสถึงจะเป็นอจลศรัทธา อจลศรัทธากเ็ป็นความเช่ือใช่ไหม?  

น่ีเราไปดูถกูความเช่ือๆ ความเช่ือคือก าลงัใจ ก าลงัใจของเรามนัตอ้งมี ถา้มีก าลงัใจ มีความ
เช่ือมีศรัทธาข้ึนมา แลว้มนัจะประพฤติปฏิบติัเขา้ไปจนกลายเป็นอจลศรัทธาเขา้ไป เป็นบุคคลท่ี
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จะตอ้งศึกษาต่อไป เสขบุคคลกบัอเสขบุคคล ตอ้งศึกษาไปๆ จนถึงท่ีสุดไง ถึงท่ีสุดเป็นอเสข
บุคคล ไม่ตอ้งศึกษาอีก เห็นไหม ถึงไม่ตอ้งอาศยัศรัทธาอีก  

ศรัทธาน้ีเป็นอาการของใจ ใจน้ียงัเกิดยงัตายอยู ่ เราหาบุญกศุลมาใส่ใจของเราใหเ้รามี
ก าลงัใจข้ึนไป หาบุญกศุลมาใส่ใจกนัไป น้ีถา้เราคิดวา่ศรัทธาน้ีมนัเป็นความเช่ือ มนัไม่เป็นไป
ตอ้งใชแ้ต่ปัญญาๆ ปัญญามนัเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เหมือนกนั เป็นประโยชน์มาก แต่ถา้
เป็นประโยชน์มากตอ้งอาศยัศรัทธา มนัถึงจะเป็นปัญญาในภาวนามยปัญญา  

ถา้ไม่มีศรัทธาเลย มนักเ็ป็นความคิดของเรา มนักเ็ป็นโลกียะเหมือนกนั ถา้ศรัทธามนัหลง 
แลว้ปัญญามนัเกิดข้ึนมา ปัญญากปั็ญญาโจรไง ปัญญาข้ีโกง เห็นไหม คนท่ีมนัจะโกงกนั ปัญญา
มนัมากมายขนาดไหน มนัหาเล่ห์เหล่ียมใหเ้ราจบัมนัไม่ไดเ้ลย อนันั้นกเ็ป็นปัญญาเหมือนกนั แต่
ปัญญาในทางโกง  

ถา้ศรัทธาในทางสมัมา สมัมามนัเขา้มา พอมนัเขา้มามนักเ็ป็นไปโดยธรรมชาติของมนั 
แลว้เกิดอจลศรัทธาข้ึนมา นัน่ยิง่สมัมาเขา้ไปใหญ่เพราะมนัผา่นมรรคแลว้ มรรคมนัผา่นไป มนั
วิปัสสนาไปรอบหน่ึง มนัรู้เท่าวงจรรอบหน่ึง แลว้มนัปล่อยวางไปตามความเป็นจริงกลายเป็น 
อจลศรัทธาข้ึนมา อจลศรัทธาข้ึนมาน้ีกฝั็งไปอยูท่ี่ใจดวงนั้น  

ในเม่ือยงัตอ้งเวียนตายเวียนเกิด ในเม่ือยงัตอ้งกา้วเดินต่อไป มนัตอ้งอาศยัอาหารน้ีไป
ตลอด จนกวา่มนัถึงท่ีสุดของการประพฤติปฏิบติั เห็นไหม จะวา่ศรัทธากไ็ม่ใช่ ไม่ศรัทธากไ็ม่ใช่ 
มนัรู้อยูใ่นใจของมนัเองเพราะมนัปล่อยวางหมด มนัขาดออกไปจากใจหมด แต่ขณะท่ียงัตอ้ง
ด าเนินอยู ่ตอ้งกา้วเดินอยู ่ตอ้งอาศยัอจลศรัทธา ศรัทธาน้ีไม่คลอนแคลนข้ึนไป  

มนัถึงวา่เราถึงเห็นคุณค่าของความศรัทธา (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี)  


