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 คณะศิษย์ผู้จัดท�า
 พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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วันนี้เป็นวันธรรมสวนะ พวกพุทธบริษัทเราทั้งหลาย  
ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต ซึ่งมารวมกันในธรรมสภาวันนี้  
เบือ้งต้นพวกเราท้ังหลาย เคยท�าบพุกจิอนัเป็นแนวทางของ
พทุธศาสนาพอสมควร ต่อนีไ้ป จงพากนัตัง้ใจสดบัพระธรรม
เทศนาต่อไป 

ญาติโยมท้ังหลาย การฟังธรรมให้เข้าใจในธรรม การฟังธรรม
ให้มุ่งในธรรม การฟังธรรมให้เห็นในธรรม การฟังธรรมให้
ปฏิบัตธิรรม และการฟังธรรมแล้วก็ให้เป็นธรรมทีพ่ระบรม
ศาสดาท่านทรงสอนไว้ ทุกวันนี้การฟังธรรมของพวกเรา 
ทั้งหลาย ไม่ค่อยเป็นกิจจะลักษณะ โดยมากญาติโยมเรา 
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ไม่ค่อยรู้จักการฟังธรรม เคยไปฟังตั้งแต่พระอ่านหนังสือ 
ให้ฟัง อ่านปัญญาบารมใีห้ฟังบ้าง... อ่านเรือ่งพระเวสสนัดร
ชาดกให้ฟังบ้าง อ่านเรือ่งกาละเกด สินไซ อ่านเรือ่งโสวตั  
แตงอ่อน อ่านแต่เรื่องแบบนั้น ยังไม่ได้พากันฟังธรรม  
ถ้าคนได้ฟังธรรมมนัจะรูจ้กัแล้วละ..ท่านว่า ละอนัไม่ดไีม่งาม  
มันละเอาโลดหรอก ไม่เช่นนั้นก็ยังเหมือนไม่ได้ฟังธรรม  
จึงว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เป็นภาษิต เป็นสุภาษิต  
คอืเป็นภาษติทีด่ ีภาษติทีถ่กู ภาษติทีจ่รงิ 

“จตฺตาโร ทุลฺลภา โลเก พุทฺธุปฺปาโท จ ทุลฺลโภ ธมฺโม จ 
ทลุลฺโภ โลเก ปพพฺชโิต จ ทลฺุลโภ สทธฺาสมฺปนโฺน จ ทลุลฺโภต”ิ 
อนันีเ้ป็นภาษามคธ เป็นภาษาพดู ท่านพดูให้เราฟัง เราก็
ไม่เข้าใจภาษา ท่านจงึแปลให้ฟัง เป็นภาษามคธอยูป่ระเทศ
อนิเดยี ไม่มใีครรูจ้กั มแีต่ได้ยนิเฉยๆ ใช่ไหม ไม่รูว่้าอะไร 
“จตตฺาโร ทลุลฺภา โลเก...” ถ้าไม่เข้าใจ ได้ยนิเฉยๆ กไ็ม่รูจ้กั 
ความหมาย ครั้นไม่รู้จักเรื่องก็พากันติดสมมติบัญญัติอยู่
นั่นแหละ พวกเราทั้งหลาย เหมือนโยมแม่ออก*น่ีแหละ  
ปลิงหนึ่งก็พากันกลัว หนอนบุ้งหนึ่งก็พากันกลัวจนตัวส่ัน 
ถ้าเราไปสมมติเป็นตัวไหมก็พากันจับมันได้ไม่เห็นพากัน
กลัวเลย เป็นเพราะอันนี้ หนอนบุ้งก็คือตัวไหม ตัวไหมนี่
แหละคอืตวัหนอนบุง้ใหญ่ แล้วพากนัเอาหนอนบุง้ไปเลีย้ง

* 
แม่ออก พระเรียกโยมผู้หญิง ถ้าเป็นโยมผู้ชายเรียก พ่อออก
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ตัง้หลายกระจาดไม่เหน็กลวั เพราะสมมตว่ิามนัเป็นตวัไหม 
มันเลยไม่เป็นตวับุง้ แค่นีแ้หละ หลงเท่าน้ีแหละ แต่ถ้าคิด
ว่าเป็นหนอนบุ้งแล้ว ก็กลัวจนขนลุกขนพอง เราไปสมมติ
ว่าเป็นตัวไหมแล้ว หนอนบุ้งก็หายไป เราจะไปจับหนอน
บุ้งทั้งเช้าทั้งเย็น แถมเลี้ยงเอาไว้อีก ซ�้าหาใบหม่อนให้มัน
กนิอิม่อกีด้วย ไม่กลวั นีแ่หละมนัหลงสมมต ิสมมตว่ิาเป็น
หนอนบุง้ มนักเ็ป็นหนอนบุง้ สมมตว่ิามนัเป็นตวัไหมกเ็ป็น
ตวัไหม เลยไม่เป็นหนอนบุง้แบบนี ้นีแ่หละคอืเราหลง หลง
ธรรมะกเ็หมอืนกนั 

“จตฺตาโร ทุลฺลภา โลเก พุทฺธุปฺปาโท จ ทุลฺลโภ ธมฺโม จ 
ทลุลฺโภ โลเก ปพพฺชโิต จ ทลฺุลโภ สทธฺาสมปฺนโฺน จ ทลุลฺโภต”ิ 
อย่างนีท่้านว่า ของหายากมอียู ่๔ อย่าง อนัอืน่หายากไหม..
กย็าก แต่กพ็อหาได้อยู ่ใครกพ็อหาได้ ของ ๔ อย่าง หายาก 
หนึง่..ศลี ๕ ของพระพทุธเจ้านีก่ห็ายาก จะเห็นกย็าก เหน็
พระพุทธเจ้าที่เป็นรูปธรรมก็ยาก เห็นทั้งที่เป็นนามธรรมก็
ยาก ไม่เคยรูจ้กั แต่เรากพ็ากนักราบอยู ่พากนัไหว้อยู ่ท่าน
ว่าไหว้พระพุทธเจ้า..ไม่รู้จัก อ้าว..กราบพระพุทธเจ้าพา
กนัเห็นไหม เขาป้ันรูปพระพทุธเจ้าไว้กพ็ากนักราบมบัมบั* 
ไม่ได้สนใจ ไหนพระพุทธเจ้ารู้จกัไหม..ไม่รูจ้กั กราบลมกราบ
แล้งไป นี่ชื่อว่าผู้ท่ีเห็นพระพุทธเจ้ายากอันหนึ่ง ทั้งที่เป็น

* มับมับ ลักษณะการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะเร็วต่อเนื่องกัน
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รปูเป็นนาม..ยาก “พทุธฺปุปฺาโท จ ทลุลฺโภ” ได้ยนิแต่ชือ่ว่า 
พระพุทธเจ้าๆ ไม่รู ้จักก็พากันกราบ..อยู ่ไหน ซึ่งเป็น
นามธรรมก็ไม่รูจ้กั ซ่ึงเป็นรปูกไ็ม่เหน็ น่ี..ทีพ่วกเราถอืตามๆ 
กนัมา 

ฉะนัน้ ความเช่ืออนัน้ีพวกเราท้ังหลายจงึคลายออก จึงไม่ 
รู้จักเนื้อแท้ของธรรมะ จึงไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร 
ครัน้เหน็พระพุทธเจ้าแล้วกก็ราบอยู่ไหว้อยู ่แต่ไม่เหน็ ความ
เชือ่ไม่ม ีจะพากนัประพฤตปิฏบิตักิไ็ม่กล้าปฏบิตั ิบดันี ้เกดิ
ความประมาท ไปอยู่วัดวาอารามก็ดี ไม่รู้จักพระพุทธเจ้า 
ฝ่ายฆราวาสพุทธบริษัทหากผู้ใดท่ีมาเป็นอุบาสกอุบาสิกา
มารกัษาศลี ๕ ศลี ๘ อย่างนี ้พอเข้าวดับ่อยๆ กจ็ะถกูว่า 
บางท ีบางครัง้เหน็เดก็น้อยเข้าวัดบ่อย ก็ไปบอกว่า ระวงัมงึ
เด๊อ* มงึจะตายเร็วนะ..เข้าวัดตัง้แต่เด็ก ว่าให้เขากลวัแบบนัน้ 
นีเ่พราะไม่รูจ้กัเรือ่งนะ พอแก่เฒ่าแล้วไปปฏบิตัธิรรมถือศลีก็
จะถกูคนว่า คนไปวัดกไูม่เหน็ใครเหาะได้สกัคนหรอก..อย่าง
นี ้คนทีพ่ดูแบบนีก้เ็ป็นคนหลง หลงทัง้ค�าพูดนัน่แหละ คน
ไม่ได้พจิารณา ไปลองภาวนา ไปลองรกัษาศลี ไปลองปฏบิติั
พระธรรมนี้ กูก็ไม่เห็นใครเหาะได้สักคนหรอก ผู้น้ีเห็นว่า
เหาะได้มนัดแีท้ เหาะไปบนอากาศ..คนว่ามนัด ี อแีร้งมนัก็
เหาะเป็นนะ กามันก็เหาะเป็น แมลงกุดจี่ขี้มันก็เหาะเป็น

* เด๊อ นะ เน้อ
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นะ เหาะไปตรงไหนก็เหม็นไปตรงนั้น มันไม่ดีเพราะเหาะ
ได้หรือเหาะไม่ได้หรอก อย่างนีใ้ห้พากนัเข้าใจ นีล่่ะเพราะ
คนไม่รูจ้กัพระพทุธเจ้า 

“พทฺุธปุปฺาโท จ ทุลลฺโภ” แปลความว่า เราจะเหน็พระพทุธเจ้า
กย็าก “ธมโฺม จ ทลุลฺโภ โลเก” จะเหน็พระธรรม จะได้ฟัง
ธรรมกย็าก จะเข้าใจในธรรมกย็าก จะปฏบิตัธิรรมกย็าก จะ
ได้เป็นธรรมมนักย็าก “ปพพฺชโิต จ ทุลลฺโภ” เกดิมาแล้วจะ
ได้บวชในพระพุทธศาสนานี่ก็ยาก..ท่านว่า บางคนบอกว่า
มนัจะยากอย่างไรกย็งัเหน็บวชกนัอยูน่ัน่ไง ครัน้บวชอยูแ่ต่
มันก็ไม่บวชอยู่ในพระศาสนา มันบวชอยู่นอกพระศาสนา 
บวชไม่ละความโลภ บวชไม่ละความโกรธ บวชไม่ละความ
หลง บวชไม่ละสิง่ทีไ่ม่ดไีม่งาม บวชหาลาภหายศ บวชหา
ทรัพย์สนิเงนิทอง หาได้หาดีแก่งแย่งกนัอยูอ่ย่างนัน้ นัน่ไม่ใช่
บวชในศาสนา..บวชนอกพระศาสนา เหมอืนกบัลกูของพ่อ
ของแม่น่ีแหละ ลูกไม่เชือ่ฟังพ่อแม่ มนักเ็หมอืนไม่ใช่ลกูของ
พ่อของแม่ 

นี่เหมือนกันฉันใด จึงว่าคนท่ีจะบวชจะต้องมีใจอ่อนน้อม
ประพฤตปิฏิบตัต่ิอพระศาสนา ต่อพระธรรมวนิยั..ยากๆ มนั
ยาก..ไม่มศีรทัธา คนมนัชอบสบาย มนัชอบตามใจเจ้าของ*  

* เจ้าของ ตัวเอง ตัวฉันเอง
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อยากนัง่กนิกไ็ด้ อยากนอนกนิกไ็ด้ อยากยนืกนิก็ได้ อยาก
ผิวปากก็ได้ อยากร้องเพลงก็ได้ อยากไปกินกาแฟตาม
ร้านเขาก็ได้ คนมันชอบสบาย ให้มาปฏิบัติ มาฉันหน
เดยีวเถดิ มานัง่สมาธเิถดิ มาท�าตามพระพทุธเจ้าเถดิ กว่็า  
โอ๊ย ! เราไม่ใช่พระอิฐพระปูนหรอก ว่าไปอย่างน้ันเลย  
นี่คือคนบวชนอกพระศาสนา แม้จะบวชอยู่ก็ออกไปไกล
พระพุทธเจ้า สู้บวดฟักทองไม่ได้ ถ้าบวชแบบน้ี สู้บวด 
กล้วยน�า้ว้าไม่ได้ บวดฟักทอง บวดกล้วยน�า้ว้า มนัยงัมมีนั
มหีวานมนี�า้ให้ซดด้วย ให้คนอืน่ได้กนิอยูน่ะ นีแ่หละท่านว่า
ชือ่ว่าบวชเฉยๆ มนัไม่ได้อยูใ่นพระศาสนา 

ถ้าบวชในพระศาสนาแล้ว ครั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ามันผิด  
เราก็พากันเลิกมันถึงจะถูก อันน้ีไม่ดีเราก็ไม่ท�ามันถึงถูก 
ทางมันผิดอย่าไปเดิน ให้เดินทางนี้ อย่าไปเดินทางนั้น 
พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้ เราก็ท�าตาม มันถึงจะเห็นศีล
เห็นธรรม น่ีแหละคือความหลง ใครหลง..ผู้ใดไม่รู้ผู้นั้นแหละ
คอืคนหลงหมด จะเป็นเจ้าใหญ่นายโต จะเป็นอะไรมาก็ตาม 
หลงโลด มนัหลง ไม่ใช่ว่ามยีศมลีาภใหญ่โตแล้วจะไม่หลง..
ไม่ใช่นะ เหมอืนคนแก่นีแ่หละ คดิว่าตวัเองเกดิก่อนคนอืน่
จะเก่งกว่าคนอืน่ อย่างนีก้ไ็ม่ใช่นะ เก่งกว่าตรงทีม่นัแก่กว่า
คนอืน่เท่านัน้ แต่ธรรมอนัดไีม่มเีลย..เป็นอย่างนี ้ ถ้าคนจะ
ดไีม่ต้องรอแก่เฒ่าหรอก อาย ุ๑๐ ปี ๒๐ ปี ดีกว่าคนทีเ่กดิ
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มา ๑๐๐ ปี กม็นีะ เหมอืนกบัแตงกวากบัลกูตมูกานีแ่หละ 
มลีกูตมูกาเตม็ตะกร้า กส็ูม้ลีกูแตงกวาลกูเดยีวไม่ได้ เพราะ
ลกูตมูกามนัขมถงึมเียอะกไ็ม่เกดิประโยชน์ มมีากในสิง่ทีไ่ม่ดี  
มนักย็ิง่ไม่ด ีคนเราถ้าไม่มคีวามดแีล้ว ยิง่แก่เฒ่ามากย็ิง่ขีเ้หร่ 
เหมอืนลกูบวบน่ีแหละ ลูกอ่อนเอาไปต้มไปแกงได้ แต่พอ
ลูกมันแก่แล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้ นอกจากเอาไปท�าเป็นลูก
ตะกร้อให้เขาเตะเล่น มนัเป็นอย่างนัน้ 

นีท่่านถงึบอกว่า ให้พากนัรูจ้กั ครัน้เกดิมาเป็นคนแล้ว อย่าเพิง่ 
เข้าใจว่าตนเองเป็นคนนะ ต้องให้รูด้้วยว่าอะไรพาให้เราเป็น
คนนะ คนเป็นอย่างไร ใจเรามนัเป็นคนไหมหรือว่ามนัเป็นสตัว์  
อจิฉากนัไหม เบยีดเบยีนกันไหม อนันีก้ใ็ห้พากนัด ูไม่ใช่ว่า
เกิดเป็นคนแล้วจะเป็นคนเลย..ยังนะ ขึ้นชื่อว่าบวชแล้วจะ
เป็นพระเลย..กยั็งไม่ใช่นะ มนัไม่ได้เป็นอย่างนัน้ ให้เราพากนั
เข้าใจ หลกัพทุธศาสนากเ็หมอืนกัน ฉะนัน้ ของทัง้หลายนัน้ 
หายาก คนเกดิมาเป็นคนจะเข้าใจในคนกย็าก บวชมาเป็นพระ
จะเข้าใจในพระกย็าก บวชเข้ามาในพระศาสนาจะอยูใ่นพระ
ศาสนากย็าก กท็�าเหมอืนพระพทุธเจ้านีแ่หละ ท่านโกนผม 
กโ็กนตาม ท่านห่มเหลืองกห่็มตาม ท่านท�าอย่างไรกท็�าตาม 
ไปอย่างน้ันแหละ แต่ใจมนัยังไม่ใช่ ใจไม่เป็นพระ ใจอยูน่อก.. 
ใจไม่อยู่ใน หลักพระพทุธศาสนานีพ้ดูถงึเรือ่งใจของเรา พดูถงึ 
เรือ่งจติใจอย่างเดียว ท่านจงึต้องให้ทรมานใจ ให้รูจ้กัธรรมะ 
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ฉะนัน้ บรรดาพทุธบรษิทัทัง้คฤหัสถ์และบรรพชติเราทัง้หลาย 
ทุกวันนี้โดยมาก นับวันมันจะหลงกันไป ท่านจึงบอกว่า  
“ธมโฺม จ ทลุลฺโภ โลเก” การได้ฟังธรรมกเ็ป็นของยาก ฟัง
อย่างอืน่กฟั็งตามๆ กนัไป ให้แต่พระธรรมมารกัษาเจ้าของ 
แต่เจ้าของไม่รกัษาพระธรรม ถ้าคดิแบบนีเ้ป็นคนโง่ โง่มาก 
เหมือนกับไปท�านา ก็ให้นามารักษาตัวเรา ลองดูซิ ถ้าให้
นามารกัษาเรา มแีต่หญ้าจะโตขึน้ท่วมต้นข้าวเท่านัน้แหละ 
มันต้องเรารักษานา มันถึงจะได้กินข้าว ปลูกต้นหอมผักชี  
กใ็ห้ต้นหอมผกัชรีกัษาเรา..อย่างน้ีผดิ เบือ้งต้น เราต้องรกัษา
มนัใช่ไหม..หรือไม่ใช่ รกัษาให้มนัโตแล้วมนัถงึจะมารกัษาเรา
อย่างนีส้ ิหรอืให้มนัมารกัษาเราเลย 

นีฉ่นัใดเหมอืนกนั พวกเราไม่รูจ้กัธรรมะ ครัน้ไปฟังธรรมะ 
ไปฟังทัง้วนัทัง้เดอืนทัง้ปี..ไปฟังธรรม ไปเอาบญุบ้านนัน้ ไป
เอาบุญบ้านนี ้ ฟังเทศน์เอาบุญ คิดแต่อย่างนี ้ แต่ไม่ได้ฟัง
ธรรม ถ้าได้ไปฟังธรรมกนัแล้วเข้าใจในธรรมนะ คนขีเ้หล้าไป
ฟังแล้วกลบัมาต้องเลิกกนิเหล้าแล้ว..มนัถงึถกู จงึเรียกคนฟัง
ธรรม..ใช่ไหม คนขีข้โมยไปฟังธรรมแล้วท่านว่ามันเป็นบาป..
เรากเ็ลกิ ท่านว่าความโลภโกรธหลงผดิ การต่อล้อต่อเถยีงกนั  
ท่านว่ามนัไม่ด ี เราไปฟังธรรมแล้วเรากเ็ลกิ อย่างนีถ้งึเรยีก
ว่าคนได้ฟังธรรม อนันีพ้วกเราไปฟังพระอ่านหนังสือเฉยๆ  



ของหายาก | 15

ไปแล้วก็มา มาแล้วก็ไป เลยเข้าใจว่าตัวได้ไปเอาบุญ เลย
เข้าใจว่าตวัได้ไปฟังธรรม..นี ่! เออ..มนัไม่ใช่

ท่านจึงว่ามันยาก เหมือนกันกับคนเกิดมานะ มันแต่ตัว
เฒ่า..มนัไม่เฒ่า คนอายมุากเฉยๆ ถ้าเฒ่ามนัต้องเหน็เฒ่า
เหน็แก่ส ิใจมนัยงัเป็นเดก็น้อย เป็นผูเ้ฒ่า..ใจมนักต้็องเฒ่า
แล้วส ิท�าบาปมากใ็ห้มนัเฒ่า ท�าไม่ดมีากใ็ห้มนัเฒ่า ให้มนั
เลกิให้มนัละให้มนัถอนออก..นีจ่งึเป็นคนเฒ่า รูจ้กัเกดิ รูจ้กั
แก่ รู้จักเจ็บ รู้จักตาย แต่คนส่วนใหญ่มันไม่รู้จักความแก่ 
ไม่รูจ้กัความแก่กไ็ม่รูจ้กัความตาย ไม่รูจ้กัความเกิดกไ็ม่รูจ้กั
ความตาย ไม่รูจ้กัได้กไ็ม่รู้จกัเสีย คนไม่รูจ้กัได้..พอได้มาแล้ว
กห็วัเราะร่าเรงิสนุกสนาน นีค่อืคนไม่รูจ้กั คนไม่รูจ้กัเสยี..พอ
มนัเสยีไปกร้็องห่มร้องไห้ ๓ วนั ๓ คนื นีค่อืคนไม่รูจ้กัเสยี 
เข้าใจไหม ถ้าคนรูจ้กัได้และรูจ้กัเสียแล้ว มันแสนสบาย ได้มา
กเ็ข้าใจว่ามนัได้มานะ พอมนัเสยีไป..เรากเ็ข้าใจว่า เออ..มนั
เสยีไป อย่างนี ้มนักส็บายอยูเ่ป็นปกต ินีเ่รยีกว่าคนรูจ้กัได้ 
คนรู้จักเสีย แต่คนไม่รู้จักได้ไม่รู้จักเสียพอได้มาก็หลงลืม  
ได้ยศมากห็ลงกบัยศ ได้ลาภมาก็หลงกับลาภ ไม่รูจ้กัสมมติ
บญัญตัิ 

นี่เหมือนพวกเราอยู่ด้วยกัน นั่นสมมติว่าเป็นผู้หญิง นั่น
สมมตว่ิาเป็นผูช้าย สมมตว่ิาน้อย สมมตว่ิาหนุม่ สมมตว่ิา
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พระ สมมติว่าเณร มันเป็นของสมมติหมดนั่นแหละ..เอ้า 
ครัน้รวมๆ ..รวมๆ กนัมาแล้วมนัเป็นอนัเดยีวกนั เป็นทีอ่นั
เดยีวกนั แล้วมนัมากม็าเหมอืนกนั แล้วมนัไปก็ไปเหมอืนกนั  
เกดิมากเ็กดิเหมอืนกนั มนัตายกต็ายไปเหมอืนกัน มนัมา
กไ็ม่ได้หาบอะไรมาเหมอืนกนั มนัไปกไ็ม่ได้หาบของไปอกี
เหมือนกัน นี่จึงว่าคนเหมือนกัน นี่คือตรงที่มันเหมือนนะ 
แต่คนหลงกท็�าให้เหมอืนเรามา เหมอืนเราไป เราไปอย่างไร
กท็�าอย่างนัน้ เรามาอย่างไรกท็�าอย่างนัน้ แต่คนส่วนใหญ่
ไม่รู้จัก..อย่างว่าไม่รูจ้กัแก่ไม่รูจ้กัเฒ่า บางคนยงัเป็นเดก็น้อย
อยู่ ผมจะหงอกก็ไม่ยอมให้มันหงอก หายามาย้อมมาทา 
เอาไว้อยู่ตลอด จะให้มันเป็นหนุ่มน้อยอยู่อย่างนั้น นี่คือ 
คนไม่รู้จักเฒ่า ดันเอาไว้เก็บเอาไว้ ไม่ได้มองดูเจ้าของ  
ไม่เหน็เจ้าของ ฉนัใด 

ท่านจึงกล่าวว่า “ธมฺโม จ ทุลฺลโภ โลเก” คนไม่รู้จักธรรม 
บางคนกไ็ปเรยีนเอาโน้น เรยีนเอาธรรมนัน้ เรยีนเอาธรรมนี้  
เรยีนเอาธรรมโท ธรรมอะไรไม่รูม้า เพือ่เอามารกัษาคนกนั 
พอเจบ็ป่วยมากไ็ปให้รกัษากนัในบ้าน เสกเป่าขมบุขมบิเอา
อยู่อย่างนั้นแหละ เอาขี้ผึ้งมาสีปากจนหมดตลับ บางครั้ง
ไม่รูว่้าเป็นอะไร ท่องไปเป่าแคนไปด้วย ท�ากนัอยูห่มดคืน  
๔ คน ๕ คน พอเหนื่อยก็เอาเหล้ามากิน น่ีเรียกว่า  
“ท�าผีบ ้า” พวกนั้นคนไม่รู ้จักธรรมะจริงๆ พอไปหา 
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หมอธรรม* พวกนั้นก็ว่า โอย..พวกเราไม่รู้จะท�าอย่างไร
แล้วแต่พ่อหมอจะว่านะ พวกฉันเป็นคนหูหนวกตาบอด
ไม่รู้จักอะไร แล้วแต่พ่อหมอธรรมจะไถ่จะถอนให้พวกเรา  
ค่าครูเท่าไหร่ก็แล้วแต่พ่อหมอจะว่าเอา หมอธรรมขี้เหล้า 
กส็นกุทีจ่ะเรยีกเอา อยากได้ควายกเ็รยีกเอาควาย อยากได้ 
วัวก็เรียกเอาวัว พวกนี้..โดยเฉพาะแถวบ้านน�้าเกล้ียงน้ัน
มีเยอะมากแบบนี้ บ้านหนองหลุบ ต�าบลหนองไฮ..โน้น  
นีเ้รยีกว่า “ท�า” แล้วนี ่ ไม่ใช่ “ธรรม” นีแ้หละ “ท�าแท้หนอ 
ท�ากแูท้หนอ ท�าแท้ๆ” นีแ่หละคนไม่รูจ้กัธรรม ธรรมะของ
พระพทุธเจ้าท่านไม่ได้ท�าอย่างนัน้ 

บางคนก็ไปเรียนนั่นเรียนนี่มา เอาข้าวแห้งไปบูชาทุกวันๆ 
อธษิฐานขอพรยาวๆ เอาดอกไม้ไปบชูา ๓ ปี กไ็ม่เปลีย่น 
ยงัทิง้ไว้อยูน่ัน่แหละ มแีต่ข้าวแห้งดอกไม้แห้ง มแีต่หนคูาบ
มาใส่หวัตอนกลางคืน บางคร้ังหนมูนัว่ิงเตะขนักะย่อง*ลงมา
ใส่หวั นีเ่รยีกว่า “ท�าข้าวแห้ง” “ท�าดอกไม้แห้ง” “ท�าแท้หนอ 
ท�ากแูท้หนอ ท�าแท้ๆ” น่ีแหละพวกเราเข้าใจผดิ เข้าใจผดิ
มนัจงึไม่ถกู มนัไม่ถกูมนักเ็ลยผดิ เลยไม่รูจ้กัศลีไม่รูจ้กัธรรม 
บ้านเมืองของเราทั้งหลายก็จึงเตลิด ลูกเต้าเหล่าหลานไม่
ฟังความพ่อความแม่ ครอบครวักไ็ม่ฟังความกนั นอกใจกนั  

* หมอธรรม หมอพ้ืนบ้านประเภทหน่ึงท่ีใช้เวทมนตร์คาถารักษาความเจ็บไข้ของคนในชุมชน
 ขันกะย่อง ภาชนะจักสานคล้ายพานหรือโตก ถ้าใหญ่ใช้เป็นส�ารับ ถ้าเล็กใช้เป็นเครื่องใส่

ข้าวตอกดอกไม้บูชาตามวัด กะย่อง ก็ว่า
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หาความสขุนอกบ้าน วุน่วาย เพราะไม่รูจ้กัธรรม เลยเกดิ
ความทกุข์ขึน้มา 

พูดมาถึงเรื่องนี้ก็คิดถึงเร่ืองแต่คราวเป็นเด็กน้อยนะ เวลา
ไปผ่าเมด็กระบก ไปท�างานอย่างนีแ้ล้วพอถกูไม้ทิม่ กว็ิง่มา
หาตาหายาย ว่าไม้ถกูมอืเรา ว่าเสยีมถกูเรา ว่าเจ้านัน่มนัตี
เรา ครัน้มาหาท่าน ท่านกจ็บัแขนแล้วว่า มานี.่.ตาจะเป่าให้ 
แล้วท่องเป็นคาถาว่า “อมมะลู อมมะลู คนบ่ฮูม้นัเจบ็..เพีย้ง” 
อาตมาก็เพิ่งจะมารู้เดี๋ยวนี้แหละ เมื่อตอนเป็นเด็กน้อยยัง
ไม่รูจ้กั คนไม่รูม้นักจ็ะเจบ็ตวัอย่างนีแ้หละ คนไม่รูม้นักเ็จ็บ 
คนไม่รูม้นักท็กุข์ ไม่รูเ้กดิกทุ็กข์เพราะความเกดิ ไม่รูแ้ก่กท็กุข์
เพราะความแก่ ไม่รู้ตายก็ทุกข์เพราะความตาย คนมีลาภ
ไม่รูจ้กัลาภกจ็ะทุกข์เพราะลาภ คนมยีศไม่รูจ้กัยศกจ็ะทุกข์
เพราะยศ คนมลูีกมีหลานไม่รูจ้กัลูกจกัหลานกจ็ะทกุข์เพราะ
ลูกเพราะหลาน เพราะเราไม่รู้จัก คนหลงน่ีมันทุกข์จริงๆ  
ว่าเลยแท้ ท่านว่ามนัถูกต้องจรงิแท้ อย่างนัน้

นี่แหละคือเราหลง หลงไปหลงมาก็หลงไป..ไม่รู้จักศีลรู้จัก
ธรรม ไม่ได้ฟังธรรม คดิว่าธรรมมนัอยูก่บัดอกไม้ ว่าธรรม
มนัอยูก่บัขนักะย่อง ว่าธรรมมนัอยูน่ั่น ว่าธรรมมนัอยูน่ี ่ไม่
เข้าใจว่ามันอยู่กับเจ้าของ และใครมาสร้างทุกข์ให้เจ้าของ 
ว่ามนัทกุข์กบันา ว่ามนัทกุข์กบัเงนิ ว่ามนัทกุข์กบัลกู ว่ามนั
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ทกุข์กบัเรอืน ว่ามนัทุกข์กบัลาภกบัยศ ว่ามนัทกุข์กบันัน่กบันี่  
อย่างนี้ล่ะ อย่างนี้คือความเห็นผิด มันทุกข์เพราะเจ้าของ
เหน็ผดิ..ว่าใดแท้ มถ้ีวยกท็กุข์เพราะถ้วย มหีม้อกท็กุข์เพราะ
หม้อ..ว่านั่น ผู้ที่จะทุกข์กับถ้วยกับหม้อน้ันคือคนเป็นถ้วย 
คือคนเป็นหม้อ..มันจึงทุกข์ ครั้นคนเอาถ้วยเอาหม้อมาใช้
เฉยๆ ไม่ทกุข์กบัถ้วยไม่ทกุข์กบัหม้อ ผูน้ีไ้ม่เป็นหม้อไม่เป็น
ถ้วย ผูใ้ดไปเกดิในถ้วยในหม้อ คนนัน้กท็กุข์อยูใ่นถ้วย ทกุข์
อยูใ่นหม้อ เกดิอยูใ่นถ้วยอยูใ่นหม้อ ได้ถ้วยมาก็เกดิกบัถ้วย 
ถ้วยแตกก็ตายกับถ้วย ได้หม้อมาก็เกิดกับหม้อ ให้เรียก  
“แม่ออกหม้อ” “พ่อออกหม้อ” อย่างน้ีมันถึงจะถูกนะ ได้
ตะกร้ามาก็ไปเกิดกับตะกร้า พอตะกร้าขาดก็ไปตายกับ
ตะกร้า

ท่านจงึบอกว่า ภพชาตนิัน้มนัช่างมากเหลอืเกนิ อย่างเกดิ
นี่ และเราไม่รู้จักเกิดนะ คิดแต่ว่าเกิดมาจากท้องแม่แล้ว
ก็ว่านั่นคือเกิด..มันไม่ใช่อันนั้นเกิดนะ ขณะจิตน้ันมันเกิด
มันตายนี้ โอย..วันหนึ่งนั่นมากมายนับไม่ถ้วน ไม่รู้จักเกิด 
ไม่รูจ้กัตาย ไม่รู้จกัภพไม่รู้จกัชาต ิน่ีเรยีกว่าความหลง ดงันัน้
เรามนัทุกข์ ทกุข์..ทกุข์ไม่รูจั้กอะไร ครัน้สบายใจมากห็วัเราะ 
ครัน้ไม่สบายใจมากร้็องไห้ ร้องไห้กบัหวัเราะนีม้โีทษพอกนั 
คนมีร้องไห้คนมีหัวเราะมีโทษพอปานกัน โทษเท่ากันน่ะ  
ผู้ร้องไห้ก็เท่ากันกับหัวเราะ ผู้หัวเราะก็เท่ากันกับร้องไห้  



20 | กตัญญุตา พระธรรมเทศนา

พอปานกัน เหมอืนความเกดิมากม็โีทษพอปานกนั มนัจะ
ไปกล็ะท้ิงร่างไว้เหมอืนกนักบัร่างกระดกู นีอ่ย่างนี.้.เท่ากนั 
ท่ีว่าผูน้ัน้ใหญ่ ผู้น้ันน้อย ผูน้ัน้งาม ผูน้ัน้ไม่งาม พระพทุธเจ้า
ท่านไม่ได้หมายถงึภายนอก ท่านหมายถงึร่างกายทีเ่ป็นร่าง
กระดกูนีล่่ะ ไม่มผีูใ้ดงามสกัคน พอปานกนั นี.่.อนัร่างอนันี้
ไม่ดมีนัไม่ชัว่ เป็นพอปานนี้

พระพุทธเจ้าเราทั้งหลายจึงให้พิจารณาธรรม เราแต่จะไป
มวัฟังแต่ล�า*นัน่ล�านี ่เทศน์นีเ่ทศน์นัน่อยู ่แล้วเท่านัน้แหละ 
ไม่รู้จักเรื่องของเจ้าของ ไม่รู้ว่าธรรมอยู่ไหน ท่านถึงว่า  
“ธมโฺม จ ทลุลฺโภ โลเก” ไม่รูจ้กัธรรมะธมัโม มลีาภตดิลาภ 
มยีศตดิยศ แสวงหาแต่สิง่ทีเ่ป็นทกุข์ ได้สิง่ท่ีเป็นทกุข์มามนั
กเ็กดิทกุข์ หาแต่ของทกุข์ใส่เจ้าของ บางคนพอมาฟังเทศน์
แบบนี ้กจ็ะเถยีงอยูใ่นใจว่า ถ้าอย่างนัน้กห็มายความว่าไม่
ต้องท�าอะไรเลยหรอื ไม่ใช่อย่างนัน้หรอก 

คนเราท้ังหลายนัน้ ถ้ารูจ้กัมนันะ อย่างเราได้ข้าวสารอนัหนึง่
เนีย่สล่ิะ จะเอาไว้ตรงไหนหนอ บางคนแบกมนัมาล่ะ..มา
เอามากแ็บกมนัอยูอ่ย่างนีล่้ะ..แบกข้าวสารน่ะ แล้วกบ่็นว่า
มนัหนกั อกีผูห้นึง่รูจ้กัว่ากระสอบข้าวสารมนัหนกั จะไปเอา
ข้าวสารมากนิเหมือนกนั แต่ได้มาแล้วกว็างลงไว้ข้างๆ นี ้เรา

* ล�า การขับร้องเพลงพื้นเมือง ใช้แคนเป็นเครื่องดนตรีประกอบ มีหลายท�านอง
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จะกนิข้าวสารอยูห่รอกแต่เราจะไม่แบกมนั นี.่.นีค่อืคนรูจ้กั
ธรรมะ เรือ่งสร้างอยูส่ร้างกนิ ท�าไร่ท�านา หาอยูห่ากนิ เป็น
เรือ่งธรรมดา คนหากนิอยูจ่ะไม่ให้ทกุข์ได้อย่างไร นีปั่ญหา
มนัเกดิขึน้มาเพราะโมหะคอืความหลง 

จึงได้เทียบให้ฟังว่าคนกินข้าว ใครก็กินข้าวอยู่นะ น่ีไปซ้ือ
กระสอบข้าวสารมา..เรากนิข้าวของเราทีซ่ือ้มา..เรากจ็ะแบก
อยูอ่ย่างนี ้นีอ่กีผูห้นึง่ว่า เรากจ็ะกินข้าวเหมอืนกนั ซือ้มา..
แต่เราจะไม่แบก มนัหนัก ก็จะเอาตัง้ไว้ข้างหนึง่ ข้างๆ เลยน่ี  
ผูใ้ดจะดกีว่ากนั ๒ คนนี ้อนัผูแ้บกอยูน่ัน่กว่าจะแช่ข้าวแล้ว 
น�ามานึ่งหมดกระสอบ..มันจะตายก่อน น่ีแหละคนที ่
มีปัญญา..เป็นอย่างน้ี คนหากินในโลกเหมือนกัน เกิดมา
เหมอืนกนั คนกนิข้าวสารเหมอืนกนั เรากนิข้าวสาร มนัหนกั.. 
กระสอบข้าวสารมันหนักเราจะไม่แบกไว้ เราตั้งข้าวไว ้
ข้างๆ นี ่เราจะคอยหงุกนิอยูน่ี ่นี.่.คนมปัีญญาเป็นอย่างนี้

เปรยีบอปุมาอปุไมยว่าคอื ลาภกด็ ียศกด็ ีลกูกดี็ หลานกด็ี 
สมบตัข้ิาวของเงนิทองกด็ ีนีค่อืกระสอบข้าวสาร ให้มนัมมีา
หลายๆ กช่็างมนั เราอย่าไปแบกมนั แต่เราใช้มนั เหมอืนเรา
กนิข้าวสารนี ่ กนิข้าวสารแต่เราไม่แบกกระสอบมนั ให้เอา 
ตัง้ไว้ข้างๆ นี ่อยากหุงกจ็ะหงุกนิ อยากน่ึงกจ็ะนึง่กนิ กบัอีก
ผูห้นึง่แบกกระสอบข้าวสารเอาไว้ กว่าจะหงุกนิหมด พอกนิ



22 | กตัญญุตา พระธรรมเทศนา

หมดมนัจะตายก่อน นีก่นิข้าวไม่ได้เพราะแบกเอาไว้ นีม่ลีกู
แบกลกู มหีลานกแ็บกหลาน มทีรพัย์แบกทรพัย์ มยีศแบกยศ  
แบกไว้หมดทุกอย่าง แม้จะมน้ีอยๆ กท็กุข์นะน่ี เพราะเข้าไป
ยดึไว้หมายไว้ 

ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าท่านถงึให้เราพจิารณาถงึธรรมะ ให้รูจ้กั
เรือ่งความเป็นจริงของมัน ถ้ารู้จักเร่ืองเป็นจรงิของมนัแล้ว 
แม้นเรามเีรอืนมชีาน มลีาภมยีศ มลีกูมหีลาน..เรากไ็ม่ต้อง
แบกมนั จะสมมตว่ิามนัเป็นลูกเป็นหลาน หรอืว่ามนัเป็นเรอืน
เป็นชานกช่็างมนั แต่เรารูจ้กัสมมตอัินนีว่้ามันเป็นอย่างนัน้
เอง น่ัน..อย่าไปแบก มหีลายปานไหนกช่็างมนัอย่าแบกมนั  
เหมอืนข้าวสารน่ี มหีลายกระสอบกช่็าง ตัง้ไว้ข้างๆ นัน่..มนั
ไม่หนกัหรอก แล้วจงึหุงกนิไป ถ้าคนรูจ้กัใช้ไม่มอีะไรในโลกนี้ 

“โลกวทิ”ู รูแ้จ้งโลก คนรู้แจ้งโลก รู้อย่างนี ้คือรูอ้ยูใ่นโลกนี ้ไม่ใช่
ให้โลกมนัหมดไป ไม่ใช่หนจีากโลกแล้วไป อยูใ่นโลกให้มนัรู้
โลก แล้วคนเรามนัไม่รูจ้กัพจิารณา ไม่พจิารณาธรรมะ ไม่รูจั้ก 
พิจารณาธรรมะ ถ้าเราถอนขึ้นดูอย่างนี้แล้วมันสบาย..มัน
สบาย ถ้าพจิารณาธรรมะเน่ียมนัสบาย ครัน้เหน็แจ้งแล้วมนั
สบาย รู้จักลกึ รู้จกัตืน้ รูจ้กัสัน้ รูจ้กัยาว รูจั้กสุข รูจ้กัทกุข์ รูจ้กั
เกดิ รูจ้กัแก่ รูจ้กัเจบ็ รูจ้กัตาย ถ้ารูจ้กัเรือ่งของมนักว็ดัมนัได้ 
เหมอืนกบัไม้นะ ได้ไม้ชิน้หนึง่แล้วเราแทงเข้าไปในกองทราย 
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แทงเข้าไปยาวๆ ไปแทงมาไว้อย่างนั้น พอเราเดินมาเห็น 
ไม้ทีอ่ยูใ่นกองทรายนัน่  มผีูม้าถามว่าไม้นีจ่ะว่ายาวเท่าใดนี่  
เราจะตอบได้ไหม..งัน้ใครกต็อบไม่ได้ เพราะมนัเหน็ส่วนเดยีว  
ไม่ได้วัด ถึงวัดก็วัดส่วนเดียว..มันไม่ได้ นี่..ตอบไม่ได้  
หลงหมด ไม่รูจ้กัว่ามนัสัน้ยาวเท่าไหร่ ยงัจะเอากนัมาถาม
กนัเล่น มนักท็ายปัญหากนัเล่นเฉยๆ นี.่.มนัไม่รูจั้ก 

พวกเราเหมอืนกนั มลีกูเต้าเหล่าหลานเรากไ็ม่รูจ้กัเรือ่ง ไม่รู้จกั 
ความเกิด ก็ไม่รู้จักความตาย ครั้นเห็นท้ังเกิดครั้นเห็นทั้ง
ตายแล้ว..มนัสบายหลาย เรยีนธรรมแล้วกร็ูธ้รรม รูธ้รรมก็
ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นธรรม..แล้วก็เป็นธรรม 
เห็นธรรมด้วย เป็นธรรมด้วย พอรู้จักเรื่องแล้วก็ไม่มีอะไร
มาเสยีดแทง ไม้ในกองทรายกเ็หมอืนกนั ไม่มใีครรูจ้กัว่ามนั
ยาวหรือสัน้เท่าไหร่ แต่พอดึงออกจากกองทราย เรากจ็ะรูจ้กั
แล้ว ท�าไมถงึรูจ้กั มนัเหน็ทัง้สองด้านถงึได้รูจ้กั เอาไม้มาวดัดู 
กไ็ด้ เพราะมนัเหน็สองด้านล่ะนะ เหน็ด้านเดยีววดัดไูม่ได้ 
เพราะด้านหนึง่จมอยูใ่นกองทราย ฉะนัน้ จงึกะคาดคะเน
ว่ายาวสัน้ไม่ได้ 

บคุคลผูรู้้ธรรมะแล้วเหมอืนกนั “โลกวทิ”ู ท่านรูแ้จ้งโลก คอืท่าน
รู้จักเง่ือนของโลก อะไรพาให้เราทกุข์ อะไรพาให้เราพ้นทกุข์  
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นัน่..ท่านรู้จักมนัเด๊ อนัไหนมนัจะพาทกุข์เกดิ เป็นต้นเหตุ
ให้เกิด..อันนั้นท่านก็ฆ่ามันซะ ท่านไม่สร้างเหตุมันขึ้นมา 
..อย่างนัน้ ครัน้สร้างเหตขุึน้มาเป็นต้น ทุกข์มนักเ็กดิขึน้มา 
ท่านรูจ้กัเหตมุนั ท่านเลยดับเหตมัุน ดับเหตมุนั..ผลมนักไ็ม่มี 
เหมือนกับเมล็ดขนุนน่ะ เอาไปต้มให้มันสุกๆ แล้วเอาไป
เพาะกล้าด.ู.มนัจะเกดิไหม นัน่..ไม่เกดิ น่ันมนัดับเหตมุนัแล้ว 
ผลมนักเ็กดิขึน้ไม่ได้ฉนัใด นีก่เ็หมอืนกนัฉนันัน้ ให้รูแ้จ้งโลก

บคุคลผูท้ีม่คีวามโง่เง่าเต่าตุน่หลาย กค็ดิว่า บ๊ะ ! มนัไปไม่
ได้หรอก..มนัมปีากมท้ีองอยูน่ี ่ว่าอย่างนีน้ะ มนัทกุข์มนัยาก  
มนัคาลกูคาหลาน มนัคานัน่คานีอ่ยู ่ถ้าได้บวชคงจะดขีึน้นะ  
คร้ันบวชแล้วก็ว่า ถ้าผมไม่คาสร้างโบสถ์พรุ ่งนี้ก็จะไป  
ถ้าผมไม่คาวดัพรุ่งน้ีผมกจ็ะไปได้เหมอืนกนั ผมยงัสร้างกฏุ ิ
ไม่เสร็จเฉยๆ หรอก ผมยงัท�าอนัน้ันอนันีไ้ม่เสรจ็เฉยๆ หรอก  
ถ้าผมท�าเสร็จแล้ว ผมกน่็าจะไปได้เหมอืนกนั พดูกนัอย่างนี้ 
มนักค็าไปทกุอย่างซะแล้ว พอเฒ่ามากคิ็ดว่า ถ้าผมยงัหนุม่อยู ่
ผมกจ็ะไปเหมอืนกนันะเดีย๋วนี ้ตอนนีเ้สยีทีม่นัเฒ่า กอ็ยูใ่ห้
มนัเฒ่า อย่าว่าแต่เฒ่าเลย เดีย๋วมนัจะตายนัน่แหละ 

นีแ่หละพ่อออกแม่ออกเรา อย่างท่ีว่านี.่.เรือ่งฐานมนัไม่พอ
สกัท ีเร่ืองมนัไม่พอ..ฐานมนัไม่พอ..ฐานเราเอง ฉะน้ัน คนโง่ 
ไปไม่ได้ คนมีปัญญาไปได้ เหมือนกับสะสมข้าวสาร 
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เอาไว้กนิฉนัใด อนันีเ้หมอืนกนัฉนันัน้ นีแ่หละคอืคนไม่รูจ้กั 
ในธรรม ถ้าคนฟังธรรมแล้วพิจารณาธรรมแล้วก็ต้องรู้จัก
ธรรม ครัน้รูจ้กัธรรมแล้ว กต้็องพยายามละ พยายามถอน 
เอาความทุกข์ออกจากใจของเราได้ อันนี้ท่านเรียกว่า  
“ธมโฺม จ ทลุลฺโภ โลเก” 

“ปพพฺชโิต จ ทุลลฺโภ” จะได้บวชในพระศาสนานีก้ย็าก..ยาก 
บวชมาแล้วก ็“สทธฺาสมปฺนโฺน จ ทลุลฺโภ” บวชมาแล้วจะได้
มาประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมวนิยัมนักย็าก มนัไม่สบาย 
คอืค�าสอนของพระพทุธเจ้ามนัไม่มอีะไรดสี�าหรบัเรา มนัมี
สิง่ดีๆ  ส�าหรบัพระอรยิเจ้า ส�าหรบัเราแล้ว ฟังแล้วมนัไม่มี
อะไรด ีนัน่..เจ้าอย่าไปฆ่าสัตว์เลยน่ัน เรากค็ดิว่ามนัจะดยีงัไง  
แกอย่าได้กินเหล้านะนั่น นั่น..เจ้าอย่าอยากได้หลายนะ
นัน่ นัน่..เจ้าอย่าโกรธนะนัน่..ฮ่วย ! เออ..อย่าไปเล่นไพ่นะ
นัน่ อย่าไปเล่นเบอร์นะนัน่..อย่างนี ้มนัมแีต่ไม่ดขีองเราทัง้
นั้นแหละ แต่มันดีส�าหรับพระอริยเจ้าทั้งหลาย พอเราฟัง
แล้วไม่มอีะไรน่าสนใจ คอืของขีเ้หร่ไปพบของดมีนักไ็ม่รูจ้กั
เรือ่งอย่างนัน้แหละ ท่านว่าของจริง..พระอริยเจ้าทัง้หลาย  
ค�าสอนของพระพทุธเจ้านัน้ ถ้าเทศน์มาใส่ใจของคนปถุชุน
คนหลงแล้ว มนัเป็นของปลอมหมด..มนัเป็นของปลอมหมด 
ไม่เป็นอย่างทีเ่อา... 
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ฉะนัน้ ท่านถงึว่า ของหายากท้ังหลาย ๔ ประการ เราจะเหน็
พระพทุธเจ้าเกดิมากย็าก พระพทุธเจ้าทีเ่กดิมาเป็นรปูเป็นนาม  
จะเป็นพระสธีาตรุาชกมุาร*เรากไ็ม่เหน็ เพราะเกดิต่อท้าย
ภายหลัง ธรรมะอันที่พระสีธาตุราชกุมารท่านตรัสรู้เป็น 
พระพทุธเจ้านัน้ เรากไ็ม่ได้ปฏบัิตซิะแล้ว ก็เลยพากันมากราบ 
มาไหว้ ว่าลมว่าแล้งไปอย่างนัน้ มนัไม่รูเ้รือ่งของมัน กเ็ลย
ไม่เห็น ไม่มีโอกาสท่ีจะเห็นพระพุทธเจ้า ครั้นไม่มีโอกาส
ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรม  
ฟังแต่ “ท�าแท้หนอ” “ท�าข้าวแห้ง” อย่างที่ว่า พอไม่รู้จัก 
ธรรม ไม่รู้จักเบื้องต้นเบื้องปลายก็มาบวช บวชก็ไม่รู้จัก
ทางไปอีก จับนวโกวาท*ขึ้นมาอ่านดู อันนั้นก็ไม่ให้ท�า  
อันนี้ก็ไม่ให้ท�า อันนั้นก็ไม่ให้เอา อันนี้ก็ไม่ให้ไป ไม่ให้
ขับ ไม่ให้ร�า ไม่ให้ฟ้อน ไม่ให้เป่าปี่สีซอ ไม่ให้กินข้าวเย็น  
ไม่ให้กนิข้าวแลง*แกงร้อน ไม่ให้เอาเงนิไม่ให้เอาทอง ไม่ให้
เอาร�า่เอารวย ว่าไปอย่างนัน้ ใครจะไปฟัง เกนิไป..มนัจะมี
แต่เรือ่งขดัใจไม่ให้ท�าทัง้นัน้ ถ้าให้เรากนิแล้วนอนเหยยีดขา 
แกว่งแขน..สบาย อยากผิวปากก็ผิว อยากร้องเพลงก็ร้อง 
มนักส็นกุสนาน ครัน้อยาก..กล็กุไปกนิโลด..อย่างนัน้ อนันี ้
ท�าไม่ได้แล้วพอบวชเป็นพระนี่ ผลหมากรากไม้น่ีมีอยู่  
แต่การอยู่การฉันนี่ถ้าเลยเวลาแล้วก็ไม่ได้ฉัน ถึงอยู่ใน

* สิทธัตถกุมาร (สิทธัตถ หรือ สิทธารถ) พระนามเดิมของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จออก
บรรพชา ทางอีสานเรียก สีธาตุราชกุมาร 

 นวโกวาท ค�าสั่งสอนส�าหรับผู้บวชใหม่ เป็นชื่อหนังสือหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี 
 ข้าวแลง อาหารมื้อเย็น หรือมื้อค่�า
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เวลา ครัน้ไม่มผีูเ้อาใส่ตนีใส่มอืให้ กด็กูนิไม่เป็น พระเนีย่.. 
ต้องให้ผู้อื่นมาประเคน ต้องให้ผู้อื่นมาเอาให้..อย่างน้ัน  
อนัผูอ้ืน่เอาให้ใส่เราหลายปานใดหนอ..พ่อออกแม่ออกเรา  
บางทีอยากได้มาก เขาก็ให้อยู่น้อยหนึ่ง..แน่ะ..ไม่พอใจ 
บางทขีองทีเ่ราไม่ชอบเขากใ็ห้หลาย กค็ดิโกรธเขาอกีเหมอืน
กัน บางทีก็จะให้ไวๆ เขาก็ช้าๆ อยากจะขว้างท่อนไม้ใส่
โน่นล่ะ ใจของเรามนัเป็นอย่างนัน้นะ  บางทนีัง่อยูส่บายๆ  
อยากให้มาช้าๆ แต่มนัไม่เหน็กม็าให้ไวๆ กผ็ดิใจเราอีกอยูน่ี่  
มนัเป็นแต่สิง่ทีไ่ม่ชอบใจ..นัน่แหละอนัใจของเรานี ้ของทีเ่ขา
เอาให้ เราจะท�าอย่างไร..เนอะ มนัไม่ชอบ มนัจะจางแค่ไหน
กก็นิอยูอ่ย่างนัน้แหละ 

พอพูดมาถึงตรงนี้ก็นึกถึงครูบาอาจารย์ดี เป็นกรรมฐาน
ทรมานป่าทรมานสตัว์ ไปบ้านหนึง่ ไปบณิฑบาต..ไม่ได้อะไร 
ข้าเจ้าไม่รู้จักหรอกว่าเป็นพระอย่างไหน ข้าเจ้าเคยแต่ไป
จงัหนั ใส่บาตร..ข้าเจ้ากใ็ส่เฉยๆ เคยใส่แต่ข้าวเปล่า ไม่เคย
เอาผกัเอาน�า้เอาหญ้าเอาพรกิเอาเกลือใส่ เป็นพระกรรมฐาน 
หรือ..ก็ใส่แต่ข้าว ใส่แต่ข้าวก็เอาแต่ข้าวมาอย่างนั้นแหละ 
กินข้าวอยู่นั่นล่ะ..กินเข้าไปอยู่นั่นล่ะ..เหมือนหมาเลย.. 
กนิข้าวเปล่าๆ นัน่นะ ท่านกพ็จิารณาว่าจะท�าอย่างไรหนอ 
ชาวบ้านเขาก็ไปดูเห็นพระท่านฉันในบาตร ก็ไม่รู ้ว่าฉัน
อะไรบ้างอยู่ในบาตรน้ัน ทีแ่ท้กรรมฐานฟาดข้าวเปล่าอยูต่ัง้  
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๗ วนั..โน่น แม่ออกกไ็ปนัง่ดเูฉย เวลาท่านฉนัท่านกไ็ม่ขอ  
นีแ่หละอาศยัผูอ้ืน่มนัทนไม่ได้ วนัหนึง่ท่านกเ็ทน�า้ใส่ฝาบาตร 
แม่ออกพ่อออกกไ็ปนัง่ดูกนั ท่านกป้ั็นข้าวแล้วกจ็ุม้ลงน�า้อยู่
ฝาบาตรเลย ใส่ปากเค้ียวตุย้ๆ ชาวบ้านเขาเหน็อย่างน้ันก็
พูดขึน้ว่า โอ๊ย..ครูบาอาจารย์มนัจะอร่อยได้อย่างไรฉนัแบบ
นี้ ท่านก็ว่าไม่อร่อยหรอก..อุตส่าห์ฉันไปอย่างน้ันแหละ.. 
กม็นัไม่ม ีชาวบ้านถามว่าเอาพริกเอาเกลือมาท�าแจ่วปลาร้า 
อย่างนี้ก็จะฉันได้ไหม ท่านก็ตอบว่า พอได้อยู่ถ้ามันมี.. 
พ่อออกเอ๊ย แต่มนัไม่มกีฉ็นัอย่างนัน้แหละ ให้มนัอร่อยมนั
กไ็ม่อร่อยหรอก อย่างทีพ่่อออกแม่ออกว่านัน่แหละ

อย่างนีล่้ะแม่ออกเรา..มนัเร่ืองอย่างนี ้เร่ืองอาศยัผู้อืน่ ถ้าเขา
เอาแจ่วไปให้ยังพอได้ป้ันข้าวจิม้หน่อย ถ้าเขาไม่เอามากก็นิ
ข้าวเปล่าอยูพ่อๆ กับหมานีแ่หละ นัน่ใครจะทนได้ อกีหน่อย
กข็อเรีย่ไรจากแม่ออกเท่าน้ันแหละ... ไม่สนใจบ้างนะ..พวก
นี ้จะหาเงนิมาซือ้กนิเอง..สบาย ทนีีก้ไ็ปกนัใหญ่ หมดเลย..
พระศาสนานี ้น่ีเป็นเรือ่งอย่างนีม้นัทนไม่ได้ ถงึว่ามนัหาได้
ยาก เร่ืองอดเร่ืองทนน่ี พระพทุธเจ้าท่านมาสูม้าชนในโลกนี้  
สูแ้ท้ๆ เลยนะ มนัเป็นอย่างนัน้ ให้พวกเราพากนัเข้าใจ นีค่อื
คนไม่รูเ้รือ่ง คนไม่รูธ้รรมะ ไม่รูศี้ล ไม่รูท้าน ไม่รูน้ัน่ ไม่รูน้ี ่แล้ว
การท�าบุญ..ได้ฟังธรรมแล้วมนัต้องละ โดยมากพทุธบรษิทั 
ญาตโิยมทัง้หลาย พระเจ้าพระสงฆ์คร้ันมันจะเจริญได้กเ็ป็น
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พวกเรานี่แหละรู้จักกัน รู้จักกันพากันมาประพฤติปฏิบัติ 
ญาตโิยมกร็ูจ้กัธรุะหน้าทีข่องตน พระเจ้าพระสงฆ์กร็ูจ้กัธรุะ
หน้าทีข่องตน ต่างคนต่างรู้จกัธรุะหน้าที ่ พระเจ้าพระสงฆ์
ปฏบัิตธิรรมวนิยัให้เคร่งครดัเข้าไว้ ญาตโิยมทัง้หลายกพ็ากัน 
อุปถัมภ์อุปัฏฐากพระเจ้าพระสงฆ์โดยทางธรรมะธัมโม  
ต่างคนต่างรกัษาธรุะหน้าทีข่องเรา มนักเ็จริญ

เหมือนกันกับหน้าที่ของใครของมัน เหมือนเกลือมันม ี
หน้าทีเ่คม็ พริกมนัมหีน้าท่ีเผด็ น�า้มันมหีน้าทีจ่ดืจาง พวกเนือ้
พวกปลาพวกผกัมนัมหีน้าทีค่าว..อย่างนีเ้ป็นต้น กระเทยีม
มนัมหีน้าทีห่อม..แบบนีน้ะ ต่างคนต่างมวีธิขีองใครของมนั 
ทกุอย่างนัน่แหละ..เอ้า พรกิมนักไ็ม่ฟังเคม็ เคม็กไ็ม่ฟังพรกิ 
หวานกไ็ม่ฟังขม ขมกไ็ม่ฟังหวาน มนัจะดือ้ไปอย่างไรกช่็าง
มนั ถ้าคนเราฉลาดเอามาใส่แกงหม้อเดยีวนีแ่หละ เอาใส่ทัง้
เกลอื เอาใส่ทัง้พริก เอาใส่ท้ังหอม เอาใส่ทัง้ผกั เอาใส่ทัง้เนือ้ 
เอาใส่ทัง้น�า้ ของมนัไม่ถกูกนัสกัอย่างหรอกแต่เราเอามาใส่
รวมกันเฉยๆ ถ้ารู้จักวิธีมันใส่แต่พอเหมาะพอควร มันก็ดี
อยูน่ะ ท�าแกงน่ีอย่างไร..พ่อออกแม่ออกเรา มนัถกูกนัไหม..
พรกิกบัเกลอืนี ่มนัไปคนละทาง แต่ท�าไมแกงมนัถงึอร่อยได้ 
นีก็่ประหลาดใจอยู ่ ไม่ได้ประหลาดใจเรือ่งอ่ืนเลยน่ีกด็ ี คิด
ไปคิดมาอาตมาก็ประหลาดใจอยู่น่ี พริกมันก็เผ็ดของมัน 
เกลอืมนักเ็คม็ของมนั ปปูลามนักค็าวไปของมนั ของแต่ละ
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อย่างมนักเ็ป็นไปของใครของมนันี ่พอเอาใส่รวมกนัมนัแซ่บ  
เคยคดิกันบ้างไหม..แม่ออก หรอืว่าแต่แซ่บๆ เฉยๆ ไม่สนใจ  
นัน่..ของเหล่านีเ้ป็นของท่ีไม่ถูกกนัท้ังนัน้ แต่เราเอามารวมกัน 
แล้วดไีด้ 

นีเ่หมอืนกนั พวกเราจะมเีป็นแสนคน จะมาต่างบ้านต่างเมอืง 
ก็ช่าง ใครจะมีโลภน้อยโลภมาก ใครจะมีโกรธน้อยโกรธ
มากก็ช่าง ใครจะมีกิเลสหนาปานใดก็ตาม ถ้าเข้ามาถึง
ธรรมะของพระพทุธเจ้าแล้ว เหมอืนกนัหมด..สบาย..ดด้ีวย
กนัหมด อยู่คนละบ้านละเมอืงกเ็หมอืนพีเ่หมอืนน้องกนั..
สบาย เห็นความเหน็อนัเดียวกนัหมด..เลยสบาย นีท่่านเรยีก
ว่า “ธรรมะ” ครัน้เหน็กนัท่านเรยีกว่า “พทุธบรษิทั” เลยเป็น 
บริษัทอันเดียวกัน..เลยสบาย บุคคลเราทั้งหลายเหมือน
กนัพุทธบรษัิททัง้หลายถ้ามาเหน็ธรรมะเหมอืนกนั ทัง้พระ
ท้ังเณรท้ังญาติทั้งโยมรู้จักหน้าที่ของใครของมันนะ โอย.. 
มนังามหลาย..มนัสบาย สบายทัง้ครอบทัง้ครวั แม้แต่มผีวั
มเีมยีมลีกูมเีต้าอย่างนี ้ ถ้าเข้าใจธรรมะแล้วสบาย ไม่ถอืสา
กันหรอก จะถูกพ่อออกดุบ้างก็แล้ว จะถูกแม่ออกดุบ้าง 
กแ็ล้ว ไม่มอีะไร ครัน้ไม่รูจั้กธรรมะก็เหน็บแนมกนั..ขงึตาใส่
กนั กหูนึง่มงึสอง กสูองมงึห้า..ไปอย่างนัน้ ด่าโคตรด่าเชือ้
กันไปใหญ่..ท�าอย่างน้ัน น่ีคือคนไม่รู้จักธรรมะ..ไม่สบาย  
ความสบายอยู ่ธรรมะเท่านัน้จงึพากนัมาฟังธรรม 
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ถ้ารูจ้กัฟังธรรมมนักส็บาย ละสิง่ท่ีควรละ เอาสิง่ไม่ดีไม่งาม
ละออกถอนออก อย่าไปแบกมนัหลาย ใครกเ็คยมลีกู ใคร
กเ็คยมหีลาน มเีรอืนมชีาน มสีิง่มขีองมอีะไร ใครๆ กเ็คยมี
หมดทกุคนนัน่แหละ ครัน้พวกเรารูเ้รือ่งหมดแล้วมนักส็บาย 
ไม่เข้าไปแบกมนั ไม่เอาใจเข้าไปแบกมนั มนัจะมหีลายกใ็ห้
มันหลาย มนัจะมน้ีอยก็ให้มนัน้อย มนัเป็นอย่างนัน้ ให้รู้
เรือ่งของมนั เหมอืนเรานีแ่หละ เกดิกเ็คยเกดิมา ตายกเ็คย
ตายมา ผูอ้ืน่ก็เคยเหน็เกดิ ผูอ่ื้นก็เคยเหน็ตายมาแล้วเป็นต้น 
ก็ยังร้องไห้พิไรร�าพันด้วยกันอยู่อย่างน้ันแหละ พวกน้ีก็ไม่
เคยพจิารณาดวู่า นีแ่หละ..เป็นของไม่แน่นอน นีแ่หละ..ถ้า
เรารูจั้กธรรมะแล้วจะพากนัสบาย สบายวนันีพ้รุง่นีก้ส็บาย 
พรุ่งนีส้บายไปมะรนืกส็บาย ว่าสบายวันใดแล้วมนักส็บาย 
น่ีคอืผูพ้บธรรมะ พ่อออกกเ็ข้าใจในธรรมะ แม่ออกกเ็ข้าใจ
ในธรรมะ ไม่ถอืมัน่ถอืหลกัถอืฐาน เป็นแต่ผดิแต่น้อยๆ ก็
ให้อภยักนั มนักส็บาย รกัษาน�า้ใจกนัได้ เช่ือใจกนัได้ ไม่ได้
นอกใจกนัมนักส็บาย ไปกค็อือยู ่อยูก่ค็อืไป มนักง่็าย..มนั
เป็นธรรมะ..มนัเป็นอย่างนัน้ ครัน้ไม่มธีรรมะในใจ มแีต่โลก
แล้ว..ฮ่วย ! เช้ากท็ะเลาะกนัเถยีงกนั เยน็กท็ะเลาะกนัเถยีง
กนัอยูอ่ย่างนัน้แหละ มนัไม่ได้อยูเ่ป็นสขุหรอก มนัเป็นทุกข์
เพราะไม่รูจ้กัธรรมะ 
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นั่นแหละ..พากันมีศรัทธา ญาติโยมท้ังหลายให้มีศรัทธา
อย่างน้ัน มันเป็นเพราะพุทธบริษัทเรานี้แหละเป็นต้น 
ไม่รู้จักธรรมะอนัแน่นอนมนัมอียู ่ ให้เราพิจารณาลองดทูกุวนั  
นีเ่หมอืนกนัเหน็ไหม เหน็ว่าพทุธบรษิทัเราทัง้หลายญาติโยม
ทั้งหลายนี่ ทุกวันนี้การปฏิบัติแตกต่างกัน ความนึกคิด
ความเป็นอยู่ของเด็กน้อยของชาวบ้านชาวเมืองต่างเก่า  
นีล้้วนแต่พทุธบริษทันะน่ี เพราะไม่รูจ้กัธรรมะถงึไม่ได้อบรม 
อย่างพระเจ้าพระสงฆ์กเ็หมอืนกนัเป็นต้น กป็ระพฤติปฏบิติั
แปลกๆ ไปทุกวันนี้เหมือนกัน แล้วก็นับวันมันน้อยเข้า.. 
น้อยเข้า..พระเราเองน่ะ วดัละ ๒ องค์ ๓ องค์..หมดไปๆ 
สิน้ไปๆ บวช ๙ วนั บวช ๑๐ วนั บวช ๗ วนั..ไป แค่นี ้อกี
หน่อยมนัจะบวชตอนเช้าสกึตอนเยน็ มนัจะหมดอปัุชฌาย์
อาจารย์ มนัหมด..ข้อวตัรไม่ได้พากนัทรงไว้ 

ดงัน้ัน ในระยะเวลานีเ้ขาถงึเน้นสร้างพระพทุธรปูองค์ใหญ่ๆ 
เจดย์ีใหญ่ๆ เข้าไว้ สร้างพระพทุธรปูใหญ่ๆ สร้างพระอนัที่ 
สกึไม่เป็น ก่อให้เป็นภเูขา ก่อให้มนัแน่นๆ หนาๆ เอาไว้  
กลุบตุรลกูหลานของเราต่อไป กจ็ะไปบวชกบัท่านนัน้แหละ 
บวชกับพระพุทธรูปก็สึกกับพระพุทธรูปเท่านั้นแหละ..
สบาย ต่อไปอปัุชฌาย์กไ็ม่มีเพราะมนัจะหมดไป จงึต้องเอา
พระพทุธรปูท่ีไม่มวัีนสึกนัน้ไว้ คนกส็นุกบวชสนกุสกึเอาตาม
ชอบใจเลยละทนีี ้บวชกบัเจดย์ีบ้าง บวชกบัพระเจ้าองค์ใหญ่
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บ้าง บวชตอนเช้า เยน็กล็าสกึเอาอย่างนัน้แหละ เหน็ไหม
ทกุวนันี ้ คนไม่มลีกูกไ็ปขอลกูกบัพระเจ้าองค์ใหญ่ คนมลีกู
เยอะกไ็ปขอให้ท่านกัน้เอาไว้อย่าให้มนัมเียอะ ครัน้คนจนก็
ไปขอให้มนัมี วุน่วายกนัอยูอ่ย่างนี ้ใครเป็นคดคีวามกนักไ็ป
ขอท่านว่า ให้ผูข้้าชนะเถดินะ..ช่วยผูข้้าท ีผูน้ัน้กอ็ยากชนะ
ผูน้ี ้แต่พระพทุธรปูองค์ใหญ่ท่านกน็ัง่เฉยๆ สบายๆ ต่อไป
พวกเรากจ็ะใช้พระเหล่านีแ้หละเป็นท่ีกราบทีไ่หว้ ไปขอบวช
ไปขอสกึอยูต่รงนัน้..สบาย
 
นัน่ถงึเรยีกว่าพระอฐิพระปนู ไม่กนิอะไร อยูเ่ฉยอย่างนัน้..
สบาย มแีต่พวกเราไปไหว้ไปวอนเอา ถ้าเจบ็ตากเ็อาแผ่นทอง
ไปปิดตาท่าน ถ้าเจบ็หูกเ็อาแผ่นทองไปปิดหทู่าน ถ้าปวดขา
กเ็อาทองไปปิดขาท่าน ครัน้ปวดท้องเป็นโรคกระเพาะกเ็อา
ทองไปปิดท้องท่าน ครัน้ปวดหลงักเ็อาทองไปปิดหลงัท่าน 
เอาตามใจชอบเลยล่ะทีนี้ มันจะเป็นไปแบบนั้นล่ะทีนี้ นี่
แหละเพราะเราไม่รูจ้กัธรรมะ พอมคีนมาบอกว่ามธีรรมะอยู่
ตรงน้ันกว็ิง่ไป อกีคนหน่ึงบอกว่านัน้ไม่ใช่ ต้องทางนีถ้งึจะใช่ 
เรากว็ิง่ไปอกีล่ะ..วิง่หาธรรมะอยูท่ัง้โลก มนัจะเป็นบ้าเท่านัน้
แหละ เราพากันไม่รู้จัก มิฉะนั้นเราทั้งหลายจะไม่มีที่พึ่ง 
ทีอ่าศยั เป็นอนาถา..จติอนาถา พลอยแต่จะล่องลอยไปตาม
อารมณ์ทัง้หลายนัน่เองล่ะ อนันีก้เ็พราะเราไม่รูจ้กัธรรมะ 
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ฉะนัน้ โอกาสทีพ่ระพทุธเจ้าทัง้หลายเกดิมาในโลก ซึง่เป็น 
รปูธรรม ทีท่่านเสดจ็ล่วงลบัดบัขนัธ์ปรนิพิพานไปแล้วน้ัน อัน
นัน้คอืผูเ้ข้าไปเหน็ธรรมเฉยๆ หรอก ตวัพระพทุธเจ้าจรงิๆ 
ไม่ตาย ตายอะไรยงัไม่ตายสกัครัง้ พระพทุธเจ้าคอืความดี  
ความดีในโลกนี้หมดไปหรือไม่ มาท�าเอาความดีว่านั่น.. 
ตายไป..ความดกีย็งัอยู่นีแ่หละ..จะไปไหนได้ ใครท�าดกีย็งัได้ดี 
อยูเ่หมอืนเดมิ ความชัว่กไ็ม่ตายตามคน..มนัอยู่นี ่ตายแต่ผู้
ท�าความชัว่ผูท้�าความด ีความดกีบัความชัว่อยูใ่นโลกนี.้.มนั
มอียู ่ใครมาท�ายามใดกไ็ด้ยามนัน้ 

นีพ่ระพทุธเจ้าจรงิๆ เหมอืนกนั นพิพานไม่เป็นหรอก เป็น
นามธรรม ธรรมอนัแท้อันจริงอันแน่อนันอน ไม่ได้ไปกบัใคร 
ไม่ได้ข้องแวะกบัใคร เทีย่งอยูอ่ย่างนัน้..ไม่ได้ไปไหน ครัน้ไม่
เหน็องค์นัน้กใ็ห้เหน็องค์นี.้.เราน่ะ เหน็นามธรรม เหน็ความ
ตรสัรูข้องพระพทุธเจ้าของเรา เห็นทกุข์ เหน็สมทุยั เหน็นโิรธ 
เหน็มรรค เหน็อรยิสจัธรรมทัง้หลาย ทัง้ ๔ ประการนี ้ ให้
พากนัมารูจ้กัอย่างนี ้จงึนีพ่ระพทุธเจ้ายงัไม่ตาย ฉะนัน้ ทัง้
คฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตทั้งหลาย ถ้าพูดถึงการปฏิบัติทุกวันนี้ก็
หวัเราะกนั พระพทุธเจ้าตายไปแล้วหนา..ว่าอย่างนัน้ ข้อวตัร
ข้อปฏบิตัทิัง้หลายมนัเป็นของพระพทุธเจ้าของพระอรหนัต์
ทัง้หลายหรอก เราจะมาปฏบิตัอิะไรเราเป็นปถุชุน..มนัคิดกนั
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แบบนีส้ ิให้คดิอย่างนัน้ว่า เราท�าไมใหญ่เป็น ครัน้อยากให้
เป็นเดก็น้อย กย็งัจะไม่ให้มนัเป็นเดก็น้อยอยูเ่หมอืนแต่ก่อน 
มนัอย่าให้มนัใหญ่ขึน้น่ะ กเ็ลยอย่าไปคิดว่าอย่างนัน้สนิะ

ทุกวันนี้อุปัชฌาย์อาจารย์บางรูปถ้าลูกศิษย์จะออกไปเป็น
พระกรรมฐานก็ห้ามศิษย์ว่า ไม่ต้องไป กรรมฐานเรียนไม่
ได้หรอกเดี๋ยวนี้ มันไม่มีอะไรหรอก..เลิก ท่านบวชก็ยังให้
กรรมฐานหมูอ่ยูเ่ลย “เกสา โลมา นขา ทนตฺา ตโจ”* แต่ลกูศษิย์
จะไปเป็นพระกรรมฐาน..ท่านห้ามไว้ว่า มนัไม่ใช่..ไม่มอีะไร
หรอก..แน่ะ เรือ่งของอย่างนีแ้ล้ว..มนัเรือ่งของพระอรยิเจ้า 
ทัง้หลายหรอก เรามนัไม่ควรปานนัน้หรอก ไม่คดิว่า..โอ..เรา
เกดิมาแต่ทแีรกมนัเท่านีห้รอื เกดิมากม็านอนอยูใ่นกระด้ง
นู่น ตัวเท่าล�าแข้งนี่ได้ คร้ันมันอยู่เหมือนเก่ามันเป็นอะไร
ท�าไมมันถงึใหญ่มาอย่างน้ี ท�าไมมนัถงึไม่น้อยอยูอ่ย่างนัน้..
กไ็ม่คดิกันอย่างนี ้คนดคีนชัว่ท�าด.ี.ท�าไมมนัจะไม่ได้ด ีคนท�า
ผดิมนัมาท�าให้มนัถกู..มนัท�าไมมนัจะไม่เป็น คนท�าชัว่มาละ
มนัเนีย่ มนักห็ยดุชัว่แล้วมนักด็.ี.ท�าไมมนัถงึจะไม่เป็น มนัจะ
หนไีปไหน ของจรงิมนัยงัอยูใ่นโลก แล้วไม่ได้คดิอย่างนัน้ นี่
ใจนัน้มนัหลงเหมอืนกนันะ..คนเรานี ้นัน่..ให้พากันพจิารณา

* ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง กรรมฐานที่ให้พิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูล
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ยุคสมัยปัจจุบันนี้เองล่ะ อย่าจะไปเข้าใจอื่นไกล..พวก
ญาตโิยมเราทัง้หลาย อรยิมรรค อรยิผล มอียู่ในปัจจบุนั ใคร
ใส่ใจท�าได้มีอยู ่ไม่ได้มากกไ็ด้น้อย เป็นหนทางอยู ่อย่าว่าเรา
ไม่ทนัพระพทุธเจ้านะ อย่าว่าเราไม่ได้พบพระพุทธเจ้า อย่าว่า
ระยะนีไ้ม่มพีระพทุธเจ้า..ยังมอียู่เป็นอยู่ กย็งัเป็นอยู่ยงัมอียู่
ไม่ได้หนีไปไหน ให้เข้าใจอย่างนัน้ บางคนว่าหมดพระพทุธเจ้า
แล้วนะ ไปขอแต่พระเจ้าเมตไตรย*ท่านมาโปรดน่ะ  
ให้พระเจ้าเมตไตรยโปรดผู้ข้าเด๊อ..ผู้ข้าเด๊อ..อยู่อย่างน้ัน 
รู้จักพระเจ้าเมตไตรยหรือเปล่า ก็ไม่รู้น่ี ให้พวกเราปฏิบัติ
ให้มันดี..พ่อออกแม่ออกเอ๊ย อันพระเจ้าเมตไตรยท่านจะ
มาเอาคน ท่านกจ็ะมาเอาคนดีหรอก ท่านไม่เอาคนขีโ้หด
สามานย์หรอก

เหมอืนกนักบัเราไปเกบ็มะม่วงน่ีแหละ จะไปหอบเอามะม่วง
ทีม่นัเน่านัน่หรอื ขนาดเรากย็งัต้องรูจ้กัมะม่วงเน่ามะม่วงดี
อยูเ่ลย พระเจ้าเมตไตรยท่านจะไปหอบเอาคนขีเ้หร่..ท่านจะ
เอาไปท�าอะไร ตวัเองดีแค่ไหนถึงจะให้ท่านมาเอาไปด้วย ฝึก
เข้าส ิหดัเข้าส ิวนัคนืปีเดอืนมนัล่วงไป..เหน็ไหม วนันีม้นัใช่
เมือ่วานนีไ้หม เมือ่วานมนัเป็นวนันีห้รอืมันตายไปแล้ว อายุ
มนัเท่าเมือ่วานหรือเปล่าวันน้ี กเ็ด๋ียวมนัเอามาอกีวันนงึแล้ว

* พระศรีอารยเมตไตรย พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ซึ่งจะอุบัติขึ้นในภายหน้า
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นะ พอถงึพรุ่งนีก้จ็ะแย่ไปกว่าวนันีอี้ก มันจะขยบัเข้าไป..ขยบั
เข้าไป ขยับเข้าไปหาอะไร..ขยบัไปหาความตายนัน่แหละ มนั
จะไม่เหลอืกนัหรอกทีน่ัง่อยูน่ี่ 

นัน่..จะมวัฟ้อนงานบญุบัง้ไฟอยูน่ัน่หรอื พ่อออกบ้านหนอง
เหลก็บ้านน�า้เกล้ียง ยามถงึเดือน ๖ กต็กีลอง..ตมู..กนิเหล้า..
เฮ่อ..เฮ่อๆ..อยูน่ั่นแหละ ให้ดใูห้ด ีให้พจิารณาดีๆ  หาบญุหา
กศุล อย่าพากนัเซ่อพากนัเมาอยูน่ัน่ อย่าพากนัร้องเสยีงดงั
เหมอืนอึง่เพ้ายามฝนตกนัน่ พอคนเขาจดุขีไ้ต้จะไปจับ อึง่
เหน็แสงไฟกพ็ากนันกึสนกุยิง่ร้องเสยีงดงั เขาจบัใส่ข้องตวั
แล้วตัวเล่า อยูใ่นข้องกย็งัร้องสนัน่กันสนกุสนาน คนกเ็อา
มือรูดเก็บใบมะขามอ่อนอยู่ตามทางไปเร่ือยๆ อึ่งยังร้อง
กนัอยูอ่ย่างนัน้แหละ ไม่รูจ้กัเรือ่ง เอาออกจากข้องเทใส่ไห
นูน่ ยงัร้องกนั อึง่..อ่าง..อึง่..อ่าง อยูน่ัน่ว่าแต่มนัสนกุ มวั
แต่เก้ียว*กันรวมกนัอยูน่ัน่ พอเอามา เขากเ็อาเกลือหว่าน
นะนัน่..เชด็หน้าถไูปถมูาอยูน่ัน่แหละ กเูกีย้วมงึ..มงึเกีย้วกู 
กเูกีย้วมงึ..เหยยีบข้ีแตกข้ีแตน ตายหมด..อ้าปากหวอ จงึรูจ้กั
ว่าแสบตาเพราะเกลอืทีห่ว่านใส่อยูนู่น่หรอก นัน่..ดแูสงไฟ
ข้ีไต้นะ เขามาจดุไฟให้แสงสว่างหรอืเขาจุดไฟมาเอาจบัเรา 
มนัเป็นอย่างไร..ให้ดใูห้ดี 

* เกี้ยว รัดเข้า พันเข้า
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บญุกใ็ห้รูจ้กับ้าง อย่าพากนักนิเหล้าฟ้อนกนัอยูห่มดคนืนัน่ 
ฟ้อนอยูน่ัน่ ออมแรงเอาไว้ท�านาเลีย้งลกูไม่ดกีว่าหรอื... ให้
พวกเราพากนัฝึกหดั คนตาบอดคนหหูนวกไม่รูจ้กัหนทาง..
เราน่ะ ว่าบุญอยูก่บัท่ีมนัสนกุ ว่าตรงทีมั่นสนุกน่ันมันมีแต่
บญุน่ะ..พ่อออกแม่ออก แต่มจัจรุาชทัง้หลายคอือึง่มนัสนกุ
ยามฝนนัน่แล้ว..เหน็ไหม ไม่รูจ้กัเลยว่าจะมาจบั เขาเลยจบั
เอา..จับเอาน่ะ บางตัวยังไม่ทันได้ร้องเลยโผล่จากดินมาก็
ถกูจบัไปแล้ว จบัใส่ข้องอย่างเดยีวยงัพอว่า บางทเีขาเอาไม้
แหลมๆ แทงทะลตุวัอกี ไม่ว่าไส้มันจะขาด..ตบัมนัจะแตก..
เขาไม่สนหรอก มแีต่จะแทงให้มนัขาดๆ เท่านัน้แหละ เอ้อ
นี.่.อึง่ไม่รูจ้กัคน คนไม่รูจ้กัอึง่..นีก่เ็วรอกีล่ะนีก่ดี็..ล�าบาก นี่
แหละท่านว่ามนัของหายาก..ให้พากนัหาเด๊อ หากบหาอึง่..
หานัน่หานี.่.มนัไม่ยากหรอกนี.่.ท่านว่า

“จตฺตาโร ทุลฺลภา โลเก พุทฺธุปฺปาโท จ ทุลฺลโภ ธมฺโม จ 
ทลุลฺโภ โลเก ปพพฺชโิต จ ทลฺุลโภ สทธฺาสมปฺนโฺน จ ทลุลฺโภต”ิ
อนัอย่างนี ้๔ อย่าง มนัของหายาก อยากให้พากนัหา หา
ยากแต่เฉพาะไปหาไม่ถกูทีมั่นหรอก ไม่ใช่หายากอย่างเดยีว 
มนัจะไม่เหน็ด้วย ถ้าไปหาไม่ถกูทีข่องมนั อย่าว่าแต่ธรรมะ
หากันยากเลย เข็มมันตกลงข้างล่างนั่น ก็หาไม่เห็นหรอก
ถ้าหาไม่ถกูท่ี..ฮ่วย ! เหมอืนว่ามนัไม่มนีีแ่หละ หาไปถกูที่
มนันะ..เหน็โลด
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นี่ก็เหมือนกันฉันใดให้พากันพิจารณา รู้ตัวหรือยังว่าเกิด
มาแล้วกี่ปี และจะเอาอีกกี่ปี..รู้จักไหม ถามมันลองดู เจ้า
เกิดมานี่กี่ปี ๔๐ ปี เอาอีกกี่ปี ถามมันดูมันจะรู้จักไหม  
นัน่..ไม่รูจ้กัหรอก..ผูน้ี ้เหมอืนไม่รูว่้าความตายมนัจะใกล้หรอื
มนัจะไกลเท่าไรจากวนัน้ี ไม่รูจ้กัไกลหรอืใกล้แล้ว..มนัจะรูจ้กั
อะไร..พวกนี ้อย่ามวัแต่น่ังเอ้อระเหยอยูอ่ย่างนัน้ 
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...มันแสดงความเป็นจริงเอาไว้หมดทุกอย่าง ทุกคนก็เป็น
แบบเดยีวกนัหมด หากมาพจิารณาตามความเป็นจรงิแล้ว 
มนัแสดงความจรงิให้ปรากฏอยูต่ลอดเวลา ผม ขน เลบ็ ฟัน 
หนัง เนื้อ เหล่านี้ ส่ิงท้ังหลายเหล่านี้คอยตักเตือนเราอยู่
เสมอ..เรือ่งกรรมฐานนี ้จะเป็น “เทวทตู” กไ็ด้ คอยตกัเตอืน
อยู่เสมอ ผมมันก็บอกเรา..เมื่อก่อนมันด�าแล้วมันก็หงอก  
นีมั่นแสดงถึงอนจิจงัของไม่เทีย่ง แล้วก็แสดงถงึความว่าไม่
เป็นของผู้ใดอีก เนื้อหนังมังสามันก็แสดงความแห้งเหี่ยว 
แสดงถงึความไม่เหมอืนเดิม น่ีคืออนจิจงั แสดงว่ามนัไม่เชือ่
ฟังใคร ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละในสกนธ์ร่างกายของเรานี้  
มันแสดงอยูเ่สมอๆ ถ้าหากเราหมัน่มาค้นมาคิดมาพจิารณา
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สิ่งเหล่านี้ เราก็จะเห็นตามความเป็นจริงกับสิ่งเหล่าน้ี  
ดูอย่างนี้คิดอย่างน้ีเรียกว่าภาวนา มันก็เหมือนกับมะม่วง
นี่แหละ มันสุกมาจากไหน มันก็มาจากท่ีมันดิบน่ันแหละ  
จะไปดูความสุกมาจากท่ีอื่น มันก็ไม่เห็นเพราะมันก็ดิบมา
ก่อน ขนาดมนัใหญ่มา มนัมาจากไหน กม็าจากลกูทีม่นัเลก็ๆ 
นัน่แหละ มนัถงึจะใหญ่มา มนัเปลีย่นสภาพ มนัเปลีย่นมาๆ 
ไม่ว่าอะไร..ธรรมชาตอัินนีส้งัขารนี้ 

ท่านถงึให้พจิารณาสงัขาร สมมตสิงัขาร เหน็สงัขาร สงัขารก็
เป็นของสมมต ิแม้กระทัง่ชือ่มนักเ็ป็นสมมตหิมด เรากก็ลบั
มาพดูตามสมมต ิถ้าไม่พดูตามสมมต ิก็จะนิง่ใครนิง่มนั ไม่มี
อะไรจะพดู สมมตใิห้พดูเพยีงเพือ่ให้รูจ้กัความหมายเท่านัน้
เองแหละ มนัไม่ใช่ของท่ีเป็นจริงหรอก ให้ถกูต้องจรงิๆ ต้อง
เรยีกว่าพดูสมมต ิเราพดูสมมตกิใ็ห้รู้สมมตนิะ พ้นจากสมมติ
กเ็ป็นวมิตุต ิสมมตกิใ็ห้รูจ้กั เหมอืนกบัเราน่ังอยูน่ี่แหละ..ตาสี 
ตาสา ตาม ีตามา แม่ออก* ก.  แม่ออก ข.  แม่ออก ค. เหล่า 
นีแ้หละ..สมมตขิึน้ หรอืใครมช่ืีอมาต้ังแต่วันเกิด..เหน็แต่มา
ตั้งเอาใหม่หมดน่ันแหละ ท�าไมถึงต้องตั้งชื่อคน..ตั้งชื่อให้
มนัเรยีกง่ายนัน่แหละ จะเรยีกคนๆๆ  ใครจะมา เรยีกคนๆ   
ใครจะขานล่ะ ต้ังเพือ่ให้มนัส�าเรจ็ประโยชน์ในการเรยีกขาน
กนั กเ็ลยมาใส่ชือ่ว่า แม่ออก ก.  แม่ออก ข.  แม่ออก ค.  

* แม่ออก พระเรียกโยมผู้หญิง ถ้าเป็นโยมผู้ชายเรียก พ่อออก
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เรยีกชือ่ใครคนนัน้กจ็ะตอบได้ ให้มนัง่ายแค่นีน้ะ มาตัง้ช่ือเอา
ใหม่นีล่่ะ มาใส่ชือ่เอาใหม่ มนัเลยเป็นสมมตหิมดทกุอย่าง  
มันเป็นสังขารเกิดขึ้นมานี่..มีวิญญาณครองก็ตามหรือไม่มี
วิญญาณครองกช่็างเถอะ มนัเป็นสงัขารนีก่ส็มมติ..กว่็าอย่าง
นี ้สมมตสิงัขาร สมมตว่ิาวัว ว่าควาย ว่าสงิสาราสตัว์ ว่านัน้
ว่านี ้สมมตไิปหมดทกุอย่าง..มแีต่ของสมมติ 

นีใ่ห้พากนัรูจั้กสมมต ิ ถ้ารู้เร่ืองสมมติ..ถ้ารูจ้กัสมมติแล้ว รู้
ตามเป็นจรงิของมนัแล้ว มนักเ็หน็สมมต ิเหน็สมมตกิใ็ห้มนั
ล่วงสมมตเิข้าไป..ให้มนัถงึสมมต ิถ้ามนัถงึสมมติจรงิแท้..เหน็
ตามเป็นจริงแท้แล้วมันกเ็ป็นวิมตุต ิครัน้เป็นวมิตุตแิล้วมนัก็
เอาสมมตมิาใช้เฉยๆ  ใช้ว่าด ีว่าชัว่ ว่าน้อย ว่าใหญ่ ว่าทกุข์  
ว่าจน ว่าเกดิ ว่าตาย..อย่างนี ้กว่็าไปเฉยๆ  นัน่แหละ..สมมต ิ
พระพทุธเจ้าท่านตรสัถงึด้านปรมตัถ์แล้ว ไม่มีผู้ใดมาเกดิมา
ตายหรอก ใครจะมาเกดิมาตายอยูน่ี่..ท่านว่า จะว่าเรานีห้รอื
ไปเกดิ จะว่าเราน้ีหรือไปตาย..ท่านว่าอย่างนีน้ะ ถ้าพูดถงึ
ตามความเป็นจรงิแล้ว ไม่มใีครมาเกดิ ไม่มีใครมาตาย สังขาร
มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น ธรรมอันน้ีเกิดแล้วมันก็ดับไป  
ดบัแล้วกเ็กดิ ให้พจิารณาอย่างนี้ 

ให้พจิารณาด ูมนัเป็นอยูอ่ย่างนัน้ ไม่มอีะไรปิดบงั มนัเปิด
เผยอยู่ตลอดเวลา เหมือนเปิดฝากระติบข้าวกล่องใหญ่..
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เห็นข้าวเต็มกระติบอยู่นั่นแหละ มันเกิดมันดับอยู่น้ัน เรา
จะไปเกิดไปดับกับมันท�าไม ดูมันเกิดมันดับอยู่นั่นแหละ 
สังขารมันเป็นอยู่อย่างนั้น มันเป็นอะไร..มันเป็นของมัน
อยู่อย่างนั้น ถ้ารู้อย่างนี้มันไม่ปิดบังความจริง คือมันเห็น
ความจริงนัน่แหละ เรือ่งมนัเป็นอย่างน้ี ท่านถงึให้ดใูห้มนั
ชดั มนัเกดิอย่างนัน้..มนัเกดิอยูอ่ย่างน้ัน มนัเกดิแล้วมนัตาย 
อยู่อย่างนัน้ อนัน้ันมนัเกดิมนัตาย คร้ันเราเข้าไปยดึไปหมาย
มนั เรากไ็ปเกดิไปตายกบัมนั คอืคนไม่รูจ้กัเกดิจกัดบั อนัที่
ชอบใจกไ็ปยึดมัน่ อันท่ีไม่ชอบใจกไ็ปยดึม่ัน มนัเกดิมนัตาย..
มนัเป็นภพเป็นชาตนิะน่ัน ก้อนภพก้อนชาตเิลยนะนัน่ ไปยดึ 
ไปม่ันมันก็เป็นภพเป็นชาติอยู่นั่นแหละ ถ้าปล่อยให้มัน
เกดิมนัดบั..มนัเกดิมนัดบั เราไม่เกดิกับมนั..ไม่ไปดบักบัมนั 
ปล่อยให้สงัขารมนัเป็นอยูอ่ย่างนัน้ อย่าไปเกิดกบัมนั..อย่า
ไปดบักบัมนั อย่าไปเกดิกบัมนั..อย่าไปตายกบัมนั มนัมแีต่
อาการอย่างน้ัน มนัเป็นอยูอ่ย่างนัน้..สภาวะอนันัน้ ครัน้เรา
รูข้องอย่างนัน้แล้วกเ็หมอืนกนั นัน่แหละ..มนัเกดิมนัดบัเป็น
อย่างนี ้ถ้าเรารู้อย่างน้ี ผลมนัก็เกดิข้ึนมาเพราะเรารูเ้หตขุอง
มนั..เหน็เหตมุนั 

มันไม่ใช่เร่ืองไกล มันเป็นเรื่องใกล้ๆ แต่เราไปพิจารณา
กันไปไกล การภาวนาการท�าสมาธิน้ัน บางคนก็ไปคุม
ตัวเองนั่งอยู่น่ันแหละ ถ้าใจเราไม่สบายก็กระวนกระวาย 
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อยากจะให้มันสงบอยู่นั่นแหละ หากไม่สงบแล้วก็ดิ้นรน
อยู่อย่างนั้น ท่านให้รู้จักถึงความสงบและความไม่สงบนี่
แหละ พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ภาวนา มันไม่สงบก็ดูเร่ืองที่
มันไม่สงบนี้ อ้าว..ลองๆ พิจารณาดูความไม่สงบนี้ นี่มัน
ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละ แต่เราก็ปฏิบัติอยู่สม�่าเสมอ
ไม่หยุด อีกหน่อยมันก็จะสงบเองนั่นแหละ ครั้นได้สงบ
แล้วก็ไปติดเข้าไปอีก ครั้นเห็นสงบก็ไปติดสงบเข้าไปอีก 
อันนี้ก็ไม่ถูกอีกล่ะ อย่าไปติดความสงบ อย่าไปติดความ
ฟุ้งซ่าน เพราะความสงบมันเป็นกามสุขัลลิกานุโยโค*  
ความฟุง้ซ่านความไม่สงบเป็นอตัตกลิมถานโุยโค* ทาง ๒ 
อย่าง ๒ ทางนี้..อย่าไปติดมัน เห็นแล้ววางมันออก สงบ
แล้วกอ็ย่าไปตดิมนั ให้รูแ้ล้วว่ามนัสงบ มนัไม่สงบกใ็ห้วาง
มนัออก ๒ อย่าง อย่าหลงไปกบัมนั กามสขุลัลกิานโุยโค  
อตัตกลิมถานโุยโค อย่าไปกบัมนั ให้เราไปทางกลางๆ เป็น
สมัมาปฏปิทา..นี.่.เหน็ความช่ัวกด็ ูเหน็ความดกีด็ ูเหน็ความ
สงบกด็ ูเหน็ความไม่สงบกด็ ูสิง่ท้ังหลายเหล่านีม้นัล้วนเป็น
อนิจจังทั้งหมด ของละเอียดก็ไปหาหยาบ หยาบแล้วก็มา
ละเอยีด มนัเหมอืนเดมิหมดนัน่แหละ..เอ้า

บางคนอยากได้แต่ความสงบ ได้แต่ความสงบ..สงบอยู่อย่าง
นัน้แหละ ไม่รูจ้กัว่าความสงบหรอืความไม่สงบนัน้ ครัน้ไป

* กามสุขัลลิกานุโยค การประกอบตนให้พัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสุข 
 อัตตกิลมถานุโยค การประกอบตนให้ล�าบากเปล่า
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ชอบไปมกัไปยดึไปหมายแล้ว มนัมรีาคาเท่ากัน ไม่มากกว่า
กนัไม่น้อยกว่ากนั เท่าๆ กนั มนัเท่าๆ กนั ถ้าพดูอกีแบบ
หนึง่ก็เหมอืนบญุกบับาปนัน่แหละ มนัไม่มรีาคาเกนิกนันะ 
มนัมรีาคาเท่าๆ กนั..นัน่ ดกีบัชัว่กม็รีาคาเท่ากนั ถ้าเราไป
ยดึตดิมนันะ เหมอืนเราว่าดีๆ  พอเขาว่าไม่ด ี เรากจ็ะโกรธ 
นี่..คนติดดีมันเป็นอย่างนี้ หากเราว่าสิ่งนี้ดี แต่เขาว่าไม่ดี  
เราก็เฉยเสียอย่างน้ี อย่าไปตายกับมันอย่าไปเกิดกับมัน..
ความดีนั้นก็ดี ให้รู ้..แล้วก็วางละ เห็นแล้วให้ละให้วาง 
พระพทุธเจ้าท่านสอน ท่านไม่ให้เอาสกัอย่างเลย รูแ้ล้วให้
ละ รูแ้ล้วให้วาง เหน็ดกีใ็ห้วางด ีเหน็ชัว่กใ็ห้วางชัว่ อย่าไป
หมายมนั อย่าไปมัน่มนั อย่าไปยดึมนั รูแ้ล้ววางรูแ้ล้วละ..น่ัน 

ท�าอย่างไรถงึจะได้บญุ..เอาไปท�าไมบญุ..อย่าไปเอา ถ้าเอา
ไปเราก็เป็นตัวเป็นตน ไปเอาบุญอยู่เหมือนเดิมน่ันแหละ  
มนักเ็กดิกต็ายอยูอ่ย่างนัน้แหละ สร้างบญุคอืสร้างความละ
ความวาง..ต้องอย่างนีน้ะ นีค่อืคนทีย่งัไม่เข้าใจ ถ้าเข้าใจ..ไม่
ได้ภาวนาแล้ว ไม่ได้บุญ ไม่เหน็บญุ ครัน้สร้างบญุกไ็ปตดิบญุ
อกี..มนักไ็ม่ใช่ สร้างบญุเพ่ือการละ ถงึจะเป็นบญุ ถ้าสร้างบญุ
เพือ่ไปยดึไปหมายกจ็ะเป็นบาปอกีล่ะ มนัเป็นอย่างนี ้ถ้าได้
ความสขุกไ็ปยดึสขุ ผูน้ัน้กเ็ป็นทกุข์เหมอืนเดมิน่ันแหละ เรือ่ง
มันเป็นอย่างนี ้ ฉะน้ัน พระพทุธเจ้าท่านสอนทางลดัตรงๆ  
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เข้าไป สร้างบญุ..อย่าเอาบญุ อย่าไปตดิบญุ ท่านว่า..อย่า
ไปตดิ คอืได้ดีอย่าไปตดิดี

(มเีสยีงอบุาสกิาถามหลวงพ่อ)
อบุาสกิา : ตกภวงัค์นีเ่ป็นสมาธหิรอืเปล่าเจ้าคะ
หลวงพ่อ : เคยตกแล้วบ่
อบุาสกิา : บ่เคยตกเจ้าค่ะ
หลวงพ่อ : โย่ว* ! นึกว่าจะรูจั้ก เออ..ให้มนัตกซะก่อนแล้ว

มนัจะรูจ้กัหรอก 
อบุาสกิา : บ่ตกหรอกค่ะ...
หลวงพ่อ : เออ..ให้มนัตกซะก่อน นัน่แหละ..บ่ตก..อย่า

รบีไปถามหามนั เราไม่เหมอืนหลวงปูม่ัน่นะ
 
ให้เราพจิารณา ให้เราปฏบิตัไิปน่ันล่ะ สร้างไปท�าไปปฏบิตัไิป 
รูจ้กัเพราะปฏิบตันิะ อย่าให้ผูอ้ืน่บอก ถ้าเขาบอกกร็ูจ้ากผู้อืน่ 
รูจ้ากผูอ้ืน่มนัยงัไม่ซึง้ใจหรอก อย่างตกภวงัค์เป็นอย่างไร ก็
ให้ปฏบิตัไิปๆ ไม่มสีกัแห่งหรอกทีจ่ะบอกได้ว่าตกปุบ๊..นีล่่ะ
ภวงัค์ ท่านไม่ว่าอย่างน้ันนะ ท่านไม่ได้สอนอย่างนัน้ มนัจะ
แปลกในใจของเรา มนัมคีวามรูส้กึต่าง อนันัน้เป็นของสมมติ 
มนัเป็นของสมมต ิจติสงบ..การตกภวงัค์..มนักภ็พนัน่แหละ 

* โย่ว อุบ๊ะ โธ่ แล้วกัน
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ภวังค์กค็อืภพน่ันแหละ ไปตกภวงัค์กต็กหลมุภพเหมอืนเดมิ
นัน่แหละ อย่าไปตดิมนัอกี

อบุาสกิา : ดฉินัจงึกลวัจะตกภวงัค์เจ้าค่ะ
หลวงพ่อ : กลัวมันท�าไม อย่าไปกลัว..การภาวนา.. 

กลัวท�าไมเกิดมาแล ้ว อย ่าไปกลัวมัน  
ภาวนาไม่ต้องกลัวหรอก..พวกเรา อะไรจะเกดิ
กเ็กดิ..มาดกูนั ถ้ามันจะตาย ถ้ามนัไม่กลัวทีจ่ะ
ต้องตายอกี มนักย็งัได้เกดิมา..ลองพจิารณา
ด ูมงึอยากไปยดึให้มงึยดึดลูองด ูเวลามนัเสยี
มนัง่อยเปลีย้มงึกทุ็กข์อยูอ่ย่างนัน้..นีม่งึรู้จกับ่  
ให้สอนตวัเองไปอย่างนีส้.ิ.พวกเรา

“ปิยโต ชายเต โสโก” ความโศกย่อมเกดิขึน้จากของทีร่กั สิง่
ใดเรารกั สิง่ใดเราหวงแหน สิง่นัน้ล่ะมนัให้ทกุข์แก่เรา ให้เรา
ยากให้เราล�าบาก อบรมญาตโิยมทัง้หลายทกุวนันีก้เ็หมอืน
กนั อบรมเพือ่การละ การเว้น ให้รูจ้กัใช้ ให้รูจ้กัดูเจ้าของ*

การสร้างบญุกเ็หมอืนกนั ทานมยั สลีมยั ภาวนามยั* นีค่อื
สร้างบญุ บญุคอืคณุงามความดขีองเราน่ันแหละ ดแีล้วกใ็ห้

* เจ้าของ ตัวเอง ตัวฉันเอง 
 บุญกิริยาวัตถุ แปลว่า เหตุเป็นที่ตั้งแห่งการท�าบุญ โดยย่อมี ๓ ประการ คือ ทานมัย 

(ท�าบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ) สีลมัย (ท�าบุญด้วยการรักษาศีล) ภาวนามัย (ท�าบุญ
ด้วยการเจริญภาวนา คือฝึกอบรมจิตใจเจริญปัญญา)
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ดคูวามดอีกี ดแีล้วกอ็ย่าไปตดิด ีคนไปตดิดแีล้วใครมาแตะ
กไ็ม่ได้หรอก

เหมอืนผูใ้หญ่บ้านส่วย เขาเล่าว่า..พอได้เป็นผูใ้หญ่บ้าน เพือ่น
มาหากบ็อกว่า อย่ามาใกล้เรานะ พอเพือ่นถามว่าเป็นอะไร 
ก็บอกเพือ่นว่า เราไม่เหมอืนเดิมนะ เราได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
แล้ว..อย่างนัน้นะ คนตดิดี..เหน็ไหม เขาให้เป็นผูใ้หญ่บ้าน
ก็เอาซะ ให้เพื่อนฝูงเข้าถึงได้หน่อย ท�าตัวให้เพื่อนได้ใกล้
ชิดผู้ใหญ่บ้าน..มันจะเป็นอะไรหนักหนา ไม่ใช่ว่าเพื่อนมา
หยอกล้อหน่อยก็บอกว่า อย่ามาเล่น เราไม่เหมือนเดิม
นะเดีย๋วนี ้ นีค่อืคนตดิด ี ได้เป็นผูใ้หญ่บ้านกใ็ห้มาพดูกบัพี่
กับน้องเราเหมือนเดิมน่ันแหละ..จะเป็นอะไรไป ความดีก็
เหมือนกันเป็นต้น ก็ให้มันเหมือนเดิมนั่นแหละ จะถือไป
ท�าไม ลาภอันนั้น ยศอันนั้น มันจะมีคุณค่าอะไร เห็นแต่
ผูใ้หญ่ทางบ้านส่วยหรอก..เขาพดูให้ฟัง (หวัเราะ) ตอนทีย่งั
ไม่ได้เป็น จะเขกหวักนักไ็ด้ จะไปไหนด้วยกไ็ด้ พอเขาตัง้ให้
เป็นผู้ใหญ่บ้านเท่าน้ันแหละ เพื่อนมาใกล้ก็ไม่ได้ บอกว่า 
อย่ามาใกล้เรานะ เราไม่เหมอืนเดมินะ อ้าว..อนันีก้เ็กนิไป  
นีแ่หละคอืคนตดิด.ี.มนัเป็นอย่างน้ัน มนัทกุข์..ใครมาใกล้ก็
ไม่ได้ ดดุ่ากย่ิ็งไม่ได้เป็นผูใ้หญ่บ้าน ตอนทีย่งัไม่ได้เป็นผู้ใหญ่
บ้านกกิ็นสบายอยูส่บาย ไปกบัเพือ่นกบัฝูงกไ็ด้ พอได้เป็น
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ผู้ใหญ่บ้าน..เขาเอาดีมาให้ ยิง่ยากกว่าเดมิ ใครจะมาพูดด้วย
กไ็ม่ได้ มาอยูใ่กล้กไ็ม่ได้

อนันีน้ทิานนะ..หรอืจะเป็นจรงิกไ็ม่รู ้นทิานเรือ่งนีส้อนให้รูว่้า 
เราได้ความดมีากอ็ย่าไปตดิด ี ให้ดมูนัอยูอ่ย่างน้ันล่ะ..พวก
เรา นี่คือเร่ืองการภาวนา ถ้าไปติดดีก็ไปเอาชั่วเหมือนกัน
นัน่แหละ มนัจะเป็นอย่างนัน้ ท่านถงึไม่ให้ตดิ ได้ดกีใ็ห้รูจ้กั
ด ีรกัษาให้มนัได้ ค�าสอนของพระพุทธเจ้าเรานัน้ มนัเป็นของ
ต้องใช้เวลา ต้องดใูห้รอบด้าน ให้ดูดีๆ ดลูกัษณะของเรานัน้ 
มนัอยากได้เดีย๋วนี ้จบัเอาเด๋ียวนี ้น่ังปุบ๊สงบป๊ับ ตดักเิลสไป
เลยโลด..โน่น จะเป็นอะไรต่อมอิะไร อยากให้มนัได้ไวๆ มนั
ไม่รูเ้รือ่งของเจ้าของนะ ท่านบอกว่าน่ังอยู่ตรงไหน เหน็อะไร
กใ็ห้พจิารณาอนันัน้ ยืนอยูก่ต็าม นัง่อยูก่ต็าม เดินไปไหน
กต็าม ให้พจิารณาให้รูต้วัมคีวามรูส้กึนกึคดิ 

เดนิผ่านหมูบ้่านหนึง่ เข้าไปในกลุม่หนึง่ เข้าไปในทีใ่ดทีห่นึง่ 
มนัได้อยูห่รอก ได้สกัเรือ่งนึงขึน้มาให้เราได้พิจารณาไป ท่าน
จงึให้มสีตคืิอความระลกึได้ สมัปชญัญะคอืความรูต้วั นัง่ ยืน 
เดนิ มสีต ิเดีย๋วนีเ้รามรีูอ้ยู ่ เราพดูอยู่เรากร็ูอ้ยูม่สีตอิยู่ เรา
นัง่อยู ่เราท�าอะไรอยู ่เราเป็นอะไรอยู ่มนัจะผดิจะพลาดจาก
ธรรมะธัมโมจากศีลจากธรรม..เราก็รู้จักอยู่ พูดอยู่ท�าอยู่..
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เรากร็ูจ้กัอยู ่ระวงัอยูว่่าเราจะเข้าไปใกล้สิง่เหล่านัน้ รูจ้กัอยู่
ว่าเราจะไปอยูท่างนัน้ มนัเหน็อยูอ่ย่างนัน้ อนันีเ้รยีกว่ามนั
เป็นสลีสงัวร สงัวรแล้วกม็นัส�ารวม คอืมนัรวมไว้ทีใ่จแล้ว ก็
เลยเป็นศลี อาการทีม่นัส�ารวมอยูอ่ย่างนัน้..นีม่นัเป็นศลี 
อาการทีม่นัรูอ้ยูต่ลอดกาลตลอดเวลานัน้ มนัมัน่หมาย
ของมนัอยู่อย่างนัน้..เป็นสมาธ ิ อาการท่ีมนัรูค้วามแจ่ม
แจ้งอารมณ์ทั้งหลายสภาวะทั้งหลายอยู่ในนั้น..เรียกว่า
ปัญญา กเ็ลยเป็นศลี กเ็ลยเป็นสมาธ ิกเ็ลยเป็นปัญญา 
อยู่ในที่อันเดียวกันคือจิต มันรู้อันเดียวกัน มีศีล สมาธิ 
ปัญญา กค็อืมมีรรค ๘ อยูใ่นนัน้ มมีรรคอยู่ในน้ัน..มผีลอยู่ใน
นัน้ มเีหตอุยูใ่นนัน้..มผีลอยูใ่นนัน้ กเ็ลยเป็น “เอโก ธมโฺม”  
ธรรมมอีนัเดยีว ธรรมเกดิอยูท่ีเ่ดยีว มีอนัเดยีว...

ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าท่านถงึให้เราดจูติเจ้าของ บางคนกคิ็ด
ว่ามนัจะไปรูอ้ะไร..เร่ืองจติ มนัเป็นอะไร..ยงัไง นี.่.มนัไม่รูจั้ก 
เรือ่งของมนั ไม่รูจ้กับ่อเกดิของมนั ทีเ่กดิของมนั ทีดั่บของ
มนั ทีต่ดิมัน่หมายของมนั กองทกุข์กองยาก ไม่รูจ้กัว่ามนั
เกิดมนัดบั ไม่ได้ดูเจ้าของ..คนเรามนัไม่ได้ดเูจ้าของ ถ้าเรา
ดเูจ้าของแล้วมนัน้อมเข้ามา เหน็อะไรมนักน้็อม..เหน็อะไร
มันก็น้อมเข้ามาๆ เห็นดีเห็นชั่วเห็นอะไรมันน้อมเข้ามา  
เห็นต้นไม้ภูเขาเลากา เห็นสภาวะทั้งหลายที่เป็นรูปเป็น
นามมนักน้็อมเข้ามาหาเรา มนัไม่มอีะไรให้ยดึถอื มนัเป็น 



ติดด ี| 51

* โยคาวจร เป็นค�าเรียกพระภิกษุผู้มีความเพียรพยายาม มีความอุตสาหะตั้งใจเรียนหรือ
เจริญสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้บรรลุธรรมตามประสงค์

อนัเดยีวกนัหมดทุกส่ิงทุกอย่าง คือกนั..เหมอืนกนั ถ้าเข้าไป
เหน็แล้วเหมอืนกนั..มนัเหมอืนกนั 

ฉะนัน้ พระโยคาวจรเจ้า*ทัง้หลาย ผูไ้ด้ประพฤติปฏบิติั ผู้มอง
เข้าไปเหน็ธรรมะแล้วพอสมควร ผูต้กกระแส ตกกระแสแห่ง
ความเหน็ชอบ คอืตกกระแสของมรรค ตกกระแสแห่งมรรค
เป็นต้นว่า จิตของพระโยคาวจรเจ้าผู้เป็นโสดาบันบุคคล..
หมายความว่าอย่างน้ี เป็นผู้ตกกระแส ครั้นจิตตกกระแส
เข้าไปแล้ว มนัเป็นอนัเดยีวกนั แม้นอยูฟ่ากฟ้าฟากแผ่นดนิ
ไหนกช่็าง มาพดูแล้วมนัเข้าอนัเดยีวกนั ไม่มวีนัแย้งกนัไม่มี
วันเถียงกัน มันลงอันเดียวกัน..นี่มันลงอันเดียวกันคือจิต 
ฉะนั้น พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจึงมีความเห็นร่วม
กนั เหน็สามคัคกีนั ท�าอนัเดยีวกนั เป็นอนัเดยีวกนั คอืมนั
ถงึความเป็นจรงิอนัเดยีวกนั 

ไม่ต้องพูดไปยาก พูดถึงผู้ปฏิบัติธรรมของเรานี่ล่ะ มาวัด
หนองป่าพงเรานี่ล่ะ มันมีความเห็นอันเดียวกัน บางคนมี
การพบสิง่เดยีวกนัมคีวามรูส้กึอย่างเดียวกนั คนหนึง่พดูแล้ว
ก็จบ ไม่มีเรื่องต้องเถียงกัน ผู้นั้นพูดข้ึนผู้น้ีก็ไม่มีเรื่องที่จะ
เถยีง นีช้ือ่ว่ามนัเหน็กนั ชือ่ว่าคนเหน็กนั..นัน่ มนัจะมาสกั 
๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ คน..กต็าม ถ้ามคีวามเหน็แบบนัน้มคีวาม
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รูส้กึอนัเดยีวกนัหมดล่ะก.็.สงบ แม้จะอยูต่รงไหนกต็ามมนั
มคีวามรูส้กึอย่างเดียวกนั เปรยีบเหมอืนความเยน็กบัความ
ร้อนแม้ผูเ้ฒ่าหรอืแม้เดก็น้อย หรอืแม้ภาษาใดๆ กต็าม ถ้า
มาจับความเย็นเข้าแล้วมันจะมีความเย็น จะมีความรู้สึก
เหมอืนกนั ไม่แปลกกนั ถ้ามาจบัความร้อนเข้าคอืไฟ กจ็ะมี
ความรูส้กึเหมอืนกนั สตัว์กเ็หมอืนกนั ของทีม่วีญิญาณอยู่
นี ่จะเป็นเขมรเจนจาม* เป็นเจ๊กเป็นจนี เป็นอะไรกต็าม มี
ความรูส้กึถงึความร้อนเสมอกนั เป็นอนัเดยีวกนั มีความเยน็
กเ็หมอืนกนั มคีวามสมัผสัถกูต้องกร็ูส้กึเหมอืนกนั มคีวาม
รูส้กึนกึคดิแบบเดยีวกนักบัสิง่ทีเ่ข้ามากระทบ 

อนันีฉ้นัใด อารมณ์อนัใดทีเ่ราปฏบิตัแิล้วมนัมากระทบ คอื
อารมณ์ท่ีไม่พอใจมากระทบเป็นต้น มันจะได้ความสบาย
ความสงบเหมอืนกนั ผูท้ีรู่แ้ล้ว..ไม่วุน่วาย ไม่เกิดไม่ตายกบั
มนั ไม่ยึดไม่หมาย ผูท่ี้มคีวามเหน็อนัเดียวกนั ถกูอารมณ์อนั
เดยีวกนั มคีวามรูส้กึอย่างเดยีวกนั นีค้อืความเสมอกนัทาง
จติ ฉะนัน้ ผูท้ีต่�า่กว่าหรอืผูท้ีส่งูกว่า..พูดมนัถงึยากทีจ่ะเข้าใจ 
ครัน้ผูท้ีม่คีวามเสมอกนันัน้รูจ้กักนัด ีผูท้ีส่งูกว่าเป็นต้น..พดู
เรากไ็ม่เข้าใจเหมอืนกนั ยากทีจ่ะเข้าใจ เพราะระดบัจติมนั
ต�า่ ท่านพดูความจริงไปอย่างหนึง่สู่กลุ่มหนึง่ เรากม็คีวาม
รูส้กึนกึคดิไปอกีอย่างหนึง่ นีเ่รยีกว่ามนัไม่ถงึ..มนัไม่ถงึนะ 

* จาม ชื่อชนชาติหนึ่ง ปัจจุบันส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตประเทศเวียดนามตอนใต้
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ฉะนั้น ให้พยายาม..พูดง่ายๆ ท่ีพระบรมศาสดาท่านว่า 
พระนิพพานอย่างน้ีเป็นต้น ถ้าว่าพากันไปพระนิพพาน..
โน่น ความเป็นจรงิสิง่ทัง้หลายเหล่านีน่้ะ มนัไม่มไีปไม่มมีา 
แต่ท�าไมถึงว่า “ไปพระนิพพาน” คือเราเคยไป..เคยไปนา  
ไปบ้าน ไปเรอืน ไปตลาด ไปนัน่ ไปนี ่เลยเอาสมมตภิาษา
ของเรานีม้าว่า “ไป” มนัจงึเข้าใจ พระนิพพานไม่เกดิไม่แก่ 
ไม่เจบ็ไม่ตายแล้วบดันี ้ถ้าใจต�า่ๆ เหมอืนพวกเราปถุชุนนัน้ 
กจ็ะคดิว่า บ๊ะ ! จะไปอยูอ่ย่างไรหนอ คนทีมี่ลกูมหีลานเยอะ
หน่อยกว่็า มนัจะไม่ได้มโีอกาสเหน็หน้ากนัแล้วนะ พอคดิถึง
ลกูหลานขึน้มา กเ็ลยบอกว่า โอ๊ย..ไม่ไปดกีว่าชาตินี.้.แน่ะ 
คอืคนไม่รูจ้กันัน่เอง คิดว่าไปไม่เกดิไม่ตาย ไม่มพีีม่น้ีองไม่มี
ลกูมหีลาน มนัไม่สนกุทีจ่ะไป 

ผูที้ต่ดิอยูใ่นกามาวจร* ตดิอยูใ่นรปู เสียง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ* 
ธรรมารมณ์* ครัน้จะให้อยูโ่ดยปราศจากสิง่เหล่านีแ้ล้วกอ็ยู ่
ไม่ได้ เหมอืนกนักบัปลา จากตรงนีไ้ปถงึเนินตรงนูน้ อยู่ไม่ได้
สกัแห่ง มนัไม่มท่ีีอยู่ มนัมคีวามคิดอยูเ่พยีงอย่างเดยีว มนัก็
จะตะกายลงไปหาแต่น�า้ มนัเคยอยูแ่ต่ในน�า้ ตัวเรากเ็หมอืน
กนั..มนัตดิในรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ จะ
ให้มนัแยกออกจากนี.้.โอ๊ย..มนักม็แีต่คล้อยไปหาสิง่เหล่านัน้

* กามาวจร ที่ยังติดอยู่ในกาม ที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามภพ
 โผฏฐัพพะ สัมผัสทางกาย สิ่งที่ถูกต้องกาย
 ธรรมารมณ์ อารมณ์ที่เกิดกับใจ หรือสิ่งที่ใจรู้
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แหละ กลิง้ไปเกลอืกไปหาแต่รปูแต่เสยีงนัน่แหละ หาแต่สิง่
ทีพ่อใจนัน่แหละ ของมนัเกดิอยูท่ี่นัน่ มนักอ็ยู่ทีน่ัน่แหละ 

ฉะนัน้ มนัจึงมองกนัยาก เหมอืนกบัพวกเป็ดพวกห่านอยู่ 
บนบกนัน่แหละ ปลามนัอยูใ่นน�า้ ถ้าเป็ดห่านมันคดิเหมือนเรา  
มันก็คงคิดว่า ปลามันอยู่ในน�้า..มันอยู่อย่างไร มันจะไป
หายใจได้หรือ คิดหาความสบายของปลาไม่มี สัตว์บกคิด
หาความสุขของสัตว์อยู่ในน�้าไม่มี เพราะอะไรถึงคิดไม่ได้
อย่างนัน้ เพราะมนัไม่เคยอยูใ่นน�า้ มนัเคยอยูแ่ต่บนบก ไอ้
ปลาทีม่นัอยู่ในน�า้ มนักจ็ะคดิแบบเดยีวกนั เหน็พวกสัตว์อยู่
บนบกมนักจ็ะกลุม้ใจเหมอืนกนั มนัอยูอ่ย่างไรมนัไม่มนี�า้ มนั
กจ็ะว่าอย่างนีเ้หมือนกนันัน่ล่ะ จะไปหายใจกนัอย่างไรหนอ 
มันกจ็ะพดูอย่างน้ีเหมอืนกนั..น่ัน เพราะว่านสิยัมนัอยูใ่นน�า้ 
เหมอืนกนัฉนัใด ผูท้ีน่กึคดิไปถงึท่ีไม่มภีพไม่มชีาตมินัจงึนกึ
ไม่ได้ เหมอืนกบัปลามนันกึหาอเีหน็หากระต่าย มนัไม่มนี�า้..
จะพากนัอยูอ่ย่างไร มนักค็งแปลกใจมากเหมอืนกนันีแ่หละ 
พวกกระต่ายพวกอเีหน็กจ็ะงงพวกปลาเหมอืนกนัน่ันแหละ 
มนัอยูอ่ย่างไรมแีต่น�า้ มนัจะหายใจอย่างไร แม้จะคดิไปจน
แก่ถงึวันตายก็ไม่รูเ้รือ่งกนั ถ้ามนัไม่ไปเกดิเป็นปลาซะก่อน 
หรอืมนัไม่ไปเกดิเป็นกระต่ายซะก่อน มนัไม่รูจ้กัหรอก จะ
มวัแต่ถามกนัวุน่วายอยูอ่ย่างนัน้แหละ..พวกนี้
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แก้ความสงสยัน้ีเหมอืนกนัฉนัใด แม้เราจะฟังสกัปานใดกต็าม 
เรียนขนาดไหนก็ช่าง ถ้าใจไม่เป็นแล้ว..ไม่รู้จัก ถ้าใจเป็น
แล้ว..ละโลด ! มนัไม่รู้ด้วยสัญญานะ มนัรูต้ามความเป็นจรงิ  
แม้เรียนเฉยๆ มันจะรู้แล้วก็ละไม่ได้ รู้แล้วไม่เห็น มันไม ่
ทัง้เหน็ทัง้รู ้มนัเป็นเรือ่งอย่างนัน้ 

ความโกรธเหมือนกัน ความโลภพวกนี้เหมือนกัน มันเป็น
ของละได้ยาก มนัไม่ใช่ว่ายาก ถ้าคนรูจ้กัตรงทีม่นัละมนัมี
แล้ว ไม่เป็นเรื่องยาก..มันของง่ายๆ ถ้าคนไม่รู้ที่จะละมัน
ก็จะยาก มันยากเพราะมันโง่ เราก็โง่เหมือนกันทุกคนนั่น
แหละ โง่มันทุกเรื่อง ถ้าเราที่เราไม่เป็นยังไม่ทันได้รู้จักมัน
กโ็ง่หมดนัน่แหละ มแีต่เรือ่งโง่ๆ มนัไม่ยาก..มนัไม่โง่..หาก
เรารูใ้นแนวทางทีถ่กูต้องตามธรรม ฉะนัน้ พระบรมศาสดา
ท่านถงึตรัสว่า “ปจฺจตตฺ� เวทติพโฺพ วญฺิญหิู” วญิญชูนรูเ้ฉพาะ
เจ้าของ..นั่น ดังน้ัน..จึงให้ปฏิบัติให้เจ้าของเข้าไปเห็น มัว
แต่ไปถามคนนัน้ มวัแต่ไปถามคนนีอ้ยู ่ เขากว่็าไปอย่างนัน้
แหละ..คนพวกนี ้เรามนัไม่เหน็เอง ให้เขาบอกแล้วเรากร็ูจ้กั 
แต่รูอ้นันี.้.รูไ้ม่ถงึ รูอ้นันี.้.รูไ้ม่แจ้ง รูค้นอืน่บอก..รูไ้ม่แจ้ง ถ้า
เราเข้าไปรูเ้องนัน่..เออ..รู้จกัดี..ได้ธรรม.. นีเ่ป็นวชิาการ เป็น
หลักการเป็นวิชาการ มันไม่เป็นธุรการ ธุรการก็ต้องไปท�า
ดูต้องไปปฏิบัติดูให้มันเกิดขึ้นมารู้เป็น “ปจฺจตฺต�” รู้เฉพาะ
เจ้าของ..อย่างนี้
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“เอโก ธมโฺม” ธรรมมอัีนเดยีว คือมรรคอันนี ้และเป็นหนทาง
อันนี้ เป็นหนทางของบุคคลท่ีเดินผู้เดียว เดินไปหลายคน
ไม่ได้ เดนิใครเดนิมนั มาอยูห่ลายๆ คนอย่างนีเ้หมอืนกนั 
รวมกนัไม่ได้ จะน้อยจะมากเฉพาะของใครของมนั..นัน่ เป็น
หนทางเดนิของคนผูเ้ดยีว เป็นหนทางเดินของจติอนัเดยีว..
ของบุคคลผู้เดียว เห็นแต่ไปบอกกันไม่ได้..บอกได้อยู่แต ่
ไม่รูจ้กั มนัเป็นเรือ่งของอย่างนัน้ 

ฉะนั้น ถ้าหากว่าเราทั้งหลายได้ปฏิบัติซึ่งกรรมฐานภาวนา
กนันี ้กใ็ห้รูจ้กัเรือ่งภาวนา ค�าว่า “ภาวนา” อย่าเข้าใจว่านัง่
หลับตาอย่างเดยีว ภาวนาคือการพจิารณา น่ังหลับตาท�าจติ
ให้สงบมอีารมณ์อันเดียวน้ี เรียกว่าเราเข้าไปบ่มจติของเรา 
เข้าไปสร้างก�าลงัของจิต ท�าจติให้มกี�าลงั ถ้าจติสงบแล้วมนั
มกี�าลงั ถ้าจติไม่สงบแล้วหมดก�าลงั เหมอืนกบัคนนอนแล้ว 
คิดนั่นคิดนี่ก็นอนไม่หลับ อีกหน่อยก็เป็นบ้า เพราะจิตไม่
สงบ เพราะจติไม่ได้พกั เพราะจติไม่มกี�าลัง การสร้างสมาธใิห้
เกดิขึน้กบัจิตของเราน้ัน คอืสร้างก�าลังของจติ คล้ายๆ กบัว่า  
มีดที่เราเอาไปลับกับหินเพื่อให้มันคม เมื่อคมแล้วก็เอาไป
ฟันไปตดัไปถาง ฉนัใด ดวงจติของเราคอืข้อปฏบิตันิี.้.คอืศลี 
เอาไปทรมานกบัศลี เปรยีบเหมอืนหนิกค็อืศลี มดีนีค่อืจติ
ของเรา เอาไปฝนเข้า มดีเอาไปฝนกบัหนิน่ะ ให้มนัขดัออก
มนัถงึคม ศลีกบัจติเรานีก้เ็หมอืนกนั ทรมานมนัเข้า ละมนั
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ออก ถอนมนัออก อนันัน้กห้็าม อนัน้ีกห้็าม จบัอย่างนีก้ห้็าม 
อนันีก้ห้็าม เลยมแีต่ข้อวตัรปฏบิตั.ิ.มนัขดั มนัขดัเกลากเิลส 
เราว่ามนัขดัจงัหวะเรา มนัไม่ถกูใจเรา มนัไม่ได้สิง่ทีถ่กูใจเรา 
ไม่ได้ดัง่ใจเรา เอากเิลสมาเป็นเรา เอาเรามาเป็นกเิลส ศีล
ท่านจงึเรยีกว่าเครือ่งลบั ให้ใจมนัคม ให้ใจมนักล้า ให้ใจมนั
แหลม เปรยีบประหนึง่ว่าเหมอืนมดีเอาไปลับกบัหิน ให้มนั
คมมนักล้า นีมั่นเป็นศีล คร้ันมนัคมแล้ว มัน่แล้ว อยูแ่ล้ว มนั
เป็นสมาธ ิครัน้มนัคมแล้วเอาไปท�างานได้รบัผลต่างๆ ขึน้มา 
มนัเป็นตวัปัญญา มนัเกดิจากจิตอนัเดยีว 

น้ันท่านถึงเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ท่านพูดออกไป 
เป็น ๓ แนว.. ๓ แนว นีอ้ยูร่วมกบัจติอนัเดยีว พดูออกไป 
เป็น ๓ อย่าง พดูออกให้เป็นหลายอย่างกว่านีก้ไ็ด้ เป็นศลี  
เป็นสมาธิ เป็นปัญญา มันออกจากจิตนี้ เป็นมรรค ๘ 
ประการ..กไ็ด้ สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัโป สมัมาอาชโีว สมัมา
กมัมนัโต สมัมาวายาโม... ว่าไปเถอะจนครบ ๘ อย่าง..โน่น 
กไ็ด้อกีล่ะ..ว่าไปเท่าไรๆ กไ็ด้ หากมนัออกจากจติอนันี ้แต่
ถ้ารวมเข้ามาท่านว่า “ศลี สมาธ ิปัญญา” รวมเข้ามาก ็“กาย
กบัจติ” รวมเข้ามากค็อื “จติอนัเดยีว” ..นัน่ ศลีอยูน่ี ่สมาธิ
อยูน่ี ่ ปัญญาอยู่นี ่ สร้างขึน้ตรงนี ้ สร้างขึน้ทีเ่ดยีวนี ้ ฉะนัน้ 
เราต้องภาวนา...
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...เราได้พากันอบรมจิตใจ..ถ้าเราพากันสังวรส�ารวมตั้งใจ 
เคารพในพระธรรมเทศนา เมื่อเราฟังไปมันก็จะถึงจิตของ
เรา เมือ่ถงึจติของเราแล้ว จติเรากจ็ะได้รู ้ถ้าจติเรารูแ้ล้วกจ็ะ
ทบทวนอยูข้่างใน ทบทวนพจิารณาเหตผุลกลับไปกลบัมาอยู่
ในทีน่ัง่นัน่แหละ ไม่ใช่ว่าจะไปปฏบิตัอิยูท่ีอ่ืน่หรอก ปฏบิตัิ
อยูใ่นทีเ่รานัง่นีแ่หละ ในท่ีเราได้ยนิ... อยูใ่นขณะนีแ้หละ ถ้า
จติของเรามนัมคีวามสงบ มนักจ็ะรูจ้กั ครัน้รู้จกักจ็ะทบทวน
พิจารณาเหตผุล เป็นธมัมวจิยะ*สอดส่องในธรรมในปัจจบัุน
เดีย๋วนี ้ ทีเ่รานัง่ฟังอยูใ่นขณะนี ้ อย่างในพทุธกาลกม็มีา มี

* ธัมมวิจยะ ความสอดส่อง สืบค้นธรรม การวิจัยหรือค้นคว้าธรรม (ข้อ ๒ ในโพชฌงค์ ๗)
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พระสาวกหลายองค์ไม่น้อย ท่ีได้บรรลุธรรมในอาสนะทีน่ัง่..
ไม่น้อย..มจี�านวนมาก นีค่อือานสิงส์ของการฟังธรรม และ
อานิสงส์ของการเคารพคารวะในพระสัทธรรมค�าสอนของ
พระพทุธเจ้าของเรา 

วันนี้..ตามสมมติของพวกเราทั้งหลายเป็นวันพระ วันพระ
เป็นวันธรรมสวนะ ซึง่เป็นวนัทีพ่วกเราทัง้หลายได้มโีอกาส
มาฟังธรรม ในโอกาสวนัพระเช่นนี ้ นีเ่ป็นกาลเป็นเวลาอนั
หนึง่ พทุธบรษิทัเราทัง้หลาย ทัง้คฤหสัถ์และบรรพชติ ถงึวนั
นีต้้องหาโอกาสเป็นพเิศษ เพือ่จะบ�ารุงจติใจของเจ้าของ*ให้
เข้าสูธ่รรมะ ให้น้อมธรรมะเข้ามาสูใ่จ น้อมใจเข้าสู่ธรรมะ มนั
เกีย่วเนือ่งถงึซ่ึงกนัและกนั เพือ่ให้มกี�าไร เป็นก�าไรในชวีติ
ของเจ้าของท่ีเกิดมา เพราะความรูข้องพวกเราทัง้หลาย ท่ี
มันรู้มาตามธรรมชาติของคนทุกคนที่เกิดมา เป็นความรู้ที่
ยงัไม่เข้าแบบเข้าแปลน เป็นความรูท้ีย่งัไม่ได้ฝึกได้หดั เป็น
ความรู้..คือเป็นสัญชาตญาณที่เกิดขึ้นมา..มันมีความรู้ทุก
คน ความรู้อันน้ีมันเป็นความรู้ท่ีเกิดขึ้นมาโดยสภาวะของ
มนัเอง ไม่ใช่ความรูท้ีเ่กดิมาจากปัญญา ความรู้ชนดินีเ้ป็น
ความรู้เสมอกนั ผูห้ญงิผูช้ายสตัว์ท้ังหลายและมนุษย์ทัง้ปวง 
มีความรู้สึกเหมือนกันหมดทุกคน ความรู้สึกอันน้ีมันไม่ได้

* เจ้าของ ตัวเอง ตัวฉันเอง
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แตกต่างกนัอย่างไร หนึง่..ต่างคนต่างหาความสขุใส่เจ้าของ 
หาความสบายใส่ใจเจ้าของ... สัตว์เหมอืนกนั มนษุย์เหมอืน
กนั เหมอืนกนัหมดทกุคน นี.่.สภาวะอนันี ้มคีวามรูเ้กดิมา
เหมอืนกนั..เป็นเหมอืนกนั..ความรูช้นดินี้ 

ความรูช้นดินีเ้หมอืนกนักับต้นไม้ท่ีมนัเกดิอยูใ่นป่าอนันี ้มนั
เหมอืนกนัทกุต้น มนัมรีาก มนัมลี�าต้น มเีปลอืก มแีก่น มี
กระพ้ี มีใบ มีดอก เหมือนกันทุกต้น..เป็นเหมือนกันทุก
ต้น ลักษณะต้นไม้เหมือนกันทุกต้น มันจะเป็นต้นพะยูง 
ต้นกระบาก ต้นพะยอม มันก็เหมือนกันโดยสัญชาติที่มัน
เกดิเหมอืนกนัทกุต้น..คอืต้นไม้ ทนีี.้.ถ้าหากว่าเราท้ังหลาย
ปล่อยต้นไม้เอาไว้นัน่ มนักง็าม งามตามธรรมชาตขิองมนั 
แต่ว่าเราจะปล่อยไว้อย่างน้ัน มันก็เหมือนกัน..มันเป็นป่า 
มนัเป็นต้นไม้ ฉะน้ัน ถ้าหากว่าเราจะท�าให้มนัเป็นประโยชน์
อกีส่วนหนึง่นัน่ จะต้องแปรไม้เป็นรปูอย่างอืน่อกี เช่น เรา
ท�าบ้าน ท�าเรอืน ท�าเสา ท�าแผ่นกระดานต่างๆ มนักล้็วน
เกดิมาจากต้นไม้ทัง้นัน้ มาเป็นกระดาน มาเป็นเครือ่งบ้าน
เคร่ืองเรือนทัง้หลาย..เกดิประโยชน์... ทกุส่ิงทกุอย่างล้วนซ่ึง
แปรรูปมาจากต้นไม้..ตัง้แต่มนัเป็นล�าต้นอยู ่ ทีน้ี..ผู้มคีวาม
ฉลาดสามารถกท็�าไม้ให้ได้งาม ท�าไม้ให้ได้สวย มรีาคาสงูขึน้
ไปได้ แล้วแต่ปัญญา แล้วแต่ผูฉ้ลาดทัง้หลาย 
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อนัความรูเ้ราทัง้หลายเหมอืนกนั ทีม่นัเกดิขึน้มาเป็นความ
รูท้ีเ่สมอกนัทกุๆ คน ไม่ว่าสตัว์ ไม่ว่าบคุคล จ�าเป็นจะต้อง
เหน็แก่ตวัเหลอืเกิน อยากได้มากกว่าหมู ่อยากมคีวามรูม้าก
กว่าหมู ่อยากมคีวามสขุมากกว่าหมู ่อยากดกีว่าหมู.่.อย่าง
นี้ล่ะ คือมันยังไม่พ้น..ไม่พ้นของเจ้าของ สัตว์เหมือนกัน..
เหน็แก่ตนแก่ตวั มนษุย์ทัง้หลายกเ็หน็แก่ตวัทกุคน ขณะนี.้.
จติไม่ทนัได้อบรม จติไม่ทนัมธีรรมะ จิตไม่ทนัมคีวามฉลาด 

เหมอืนกนักับสัตว์นี ้อย่างเราเอาข้าวให้สนุขักนินี ้ไม่เคยเหน็
มนัแบ่งให้หมูส่กัครัง้ แม้อิม่แล้วมนักย็งัไปกดัหมูอ่ยูด้่วยกนั
นี ่ ถงึมนัจะกนิไม่ได้แล้วมนักไ็ปกดัเขา..นี ่ ไม่เคยเหน็ว่ามนั
แบ่งให้หมู่สักครั้ง แบ่งให้ตัวนั้นตัวน้ี..คาบไปแบ่งกัน..เคย
เหน็ไหม..หมาบ้านเรานีแ่หละ นอกจากมนัอิม่แล้วมนัยังจะ
นอนเฝ้าอยูต่รงน้ัน ถ้ามนัไม่นอนเฝ้ามันกจ็ะคาบไปซ่อนเอา
ไว้ นี.่.ชือ่ว่ามนัเหน็แก่ตวัอย่างน้ี และจติอนันีม้นัจะอยูใ่น
มนุษย์กเ็หมอืนกนั มนัจะอยูใ่นสตัว์กเ็หมอืนกนั ความรูช้นดิ
น้ีมสีญัชาตญาณเบ้ืองแรกเหมอืนกนั ฉะนัน้ องค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าทัง้หลาย ท่านจึงเหน็สตัว์ทัง้หลายเหล่านี้
แหละ ไม่มคีวามรูแ้ละไม่มคีวามฉลาดอนัแท้จรงิ จติไม่เป็น
บุญไม่เป็นกุศล ไม่ประกอบไปด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา 
อเุบกขา ยังเป็นผูม้คีวามเกีย่วข้อง มคีวามเดือดร้อนอจิฉา
พยาบาทกนัวุน่วายอยูเ่สมอเลยทเีดยีว 
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ทนีี.้.ท่านมาพนิจิพจิารณาดแูล้ว มนัมอีกีอนัหนึง่ทีม่าท�าสตัว์
ให้เปลี่ยนแปลงไปจากหลักเดิมของมัน เหมือนกันกับเอา
ต้นไม้มาแปรออก มาเลือ่ยออก มาซอยออก เป็นขือ่ เป็น
เสา เป็นฐาน เป็นแผ่นกระดาน เป็นต่างๆ ให้แปรออกมา
จากรปูของต้นไม้ ต้นไม้น้ันกม็ปีระโยชน์ได้ดไีด้ เกดิประโยชน์
ทกุสิง่ทกุอย่าง เกดิประโยชน์ยิง่กว่าทีม่นัอยู่ในล�าต้นของมนั 
อนันีก้ฉ็นัใด พระบรมศาสดาของเราทีท่่านสอนสตัว์ทัง้หลาย 
เพื่อจะน�าจิตท่ีประกอบไปด้วยอวิชชาหรือตัณหาเหล่านั้น 
ซึง่มนัเห็นแก่เนือ้แก่ตวัแก่ตน ซะจนขาดความเมตตา กรณุา 
มทุติา อเุบกขา..อนันัน้ น�าจติอนันีม้าฝึก จิตอนันีม้นัฝึกได้ 
ถึงมันร้ายที่สดุก็จริง แต่วา่มนัฝกึของมนัได้ เหมอืนกันกบั
ต้นไม้ ถึงแม้ว่ามันเป็นล�าต้นอยู่ก็ตาม มันก็เอามาแปรรูป
ออกได้ มาเปลีย่นแปลงสภาพมนัออกได้อย่างด ีใช้ประโยชน์
ได้เป็นอย่างดี 

จิตเราก็เหมือนกัน ถึงแม้ว่ามันจะขุ่นจะมัวจะโลภจะหลง
กต็าม ถ้าเรามาฝึก เป็นจิตท่ีไม่โลภกไ็ด้ เป็นจติทีไ่ม่โกรธก็ได้ 
เป็นจติทีไ่ม่หลงกไ็ด้..มนัมอียูเ่ด๊ ถ้าพดูถงึเนือ้แท้มนัแล้ว เรา
ก็พากนัเหน็อยูใ่ช่ไหม ใจของเราน้ีบางทีมันไม่รบัอารมณ์ที่
น่าโกรธน่าโลภแล้วมันสบายเลยนะ..สบาย..อันนี้รูปหนึ่งนี่  
ถ้ามันถูกอารมณ์ที่ไม่พอใจขึ้นมานี่ มันก็จะไปอีกรูปหนึ่ง  
จตินีม้นัเปลีย่นได้ เปล่ียนเป็นดีกไ็ด้ เปล่ียนเป็นชัว่กไ็ด้ ถ้าถกู
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อารมณ์ข้ึนมามนักเ็ปล่ียนไป ถกูอารมณ์ดมีนักเ็ปลีย่นดไีป 
ถกูอารมณ์ทีช่ัว่มนักเ็ปลีย่นชัว่ไป มนัเปลีย่นได้..มนัแปรได้ 

พระบรมศาสดาท่านถงึว่า โอ..สัตว์นีพ้อสอนได้..ไม่ใช่ของ
ทิ้ง..อย่างนี้ท่านเอาอยู่ เหมือนกันกับดอกบัวอยู่ในน�้าก็มี 
อยู่ในโคลนก็มี ดอกบัว ๔ เหล่า..ท่านว่า อยู่ในโคลนก็มี 
อยู่ในตม..พ้นจากตมมาแล้วกม็ ี อยูก่ลางน�า้ก็มี เสมอน�า้ก็
ม ีผลทีส่ดุแล้วมนักพ้็นน�า้ข้ึนมาแล้วกบ็าน บาน..มกีลิน่ตลบ
อบอวลฟุง้ไปทศิทัง้หลายทัง้ปวง มแีมลงต่างๆ มาเอาเกสร
ดอกของมนัไปได้ ท้ังดอกบวัทุกๆ ดอกมนักเ็กดิมาจากโคลน 
มนักจ็มอยูใ่นโคลนด้วยกนัทัง้หมด แต่เมือ่มนัพ้นจากโคลน
แล้วเป็นต้น มนัเป็นดอกไม้ทีส่ะอาดสดใส น่าชม น่าทศันา 

ทุกดอกที่มันเกิดขึ้นมา อันนี้มันก็อาศัยเปือกตมเป็นที่เกิด
ของมนั อาศยัของสกปรกเป็นแดนเกดิของมัน ของสกปรก
นัน่แหละเป็นต้น..ให้อาหารมนั มนัเตบิโตมาด้วยของสกปรก 
ด้วยของท่ีเหม็นสาบเหมน็คาว ให้พ้นจากตมมา ให้อยูก่ลาง
น�า้ ให้เสมอน�า้ ให้พ้นน�า้ขึน้มา กเ็พราะเครือ่งสกปรก คอื
เปือกตม เป็นเครือ่งหล่อเลีย้งดอกบวันัน้เป็นต้น..ให้พ้นจาก
ความสกปรก เมือ่มนัพ้นมาแล้วมนัไม่สกปรก มนัหอม..มันมี
กลิน่อนัหอม มสีกีง็ามสดใส น่าด ูน่าแล น่าชม ถงึแม้คนเรา
มองไปถงึดอกไม้ แม้ใจจะเหีย่วแห้งอยูก่เ็บกิบานขึน้มา ใจที่
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เศร้าโศกอยูก่เ็บกิบานขึน้มาได้ นี.่.จิตมนษุย์เราท้ังหลายมนั
เปลีย่นได้อย่างนี.้.เปลีย่นได้ 

ฉะนัน้ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าของเรา ท่านจงึว่า 
มนุษย์สตัว์ทัง้หลายในโลกนีค้วรวางศาสนาไว้ ควรสอนอยู่
เพราะมันยังมีอยู่ ยังมีอยู่..สอนได้อยู่ สิ่งท่ีพอสอนได้ก็ม ี
สิง่ทีค่วรทิง้กม็ ีสอนได้ง่ายกม็ ีสอนได้ยากกม็ ีแต่เป็นของที่
สอนได้ ฉะนัน้ พระบรมศาสดาท่านถงึมกี�าลงัใจ วางลงด้วย
เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา ประกาศพระศาสนา สัง่สอน
ประชาชนทัง้หลาย จนมกีติตศิพัท์ฟุง้มาตลอดถงึทกุวนันี้ 

ธรรมะของท่าน ท่านสอนว่า “ท�าดกีไ็ด้ด ีท�าชัว่กไ็ด้ชัว่” ความ
จรงิอนันีเ้ป็นมาถงึปัจจบุนันี ้ ถ้าท�าดมีนักไ็ด้ดอียู่ถงึปัจจบัุน 
ถ้าท�าชัว่มนักช็ัว่อยู่ในปัจจบุนั..ถงึปัจจุบนั ถงึแม้ว่าจิตนีว่้า
มนัโกรธ เมือ่มนัหายโกรธกม็ไีด้ จตินีเ้มือ่ว่ามนัโลภ มนัหาย
จากโลภกไ็ด้ ฉะนัน้ จติอนันีจ้งึเป็นของทีค่วรสอนได้ ไม่เป็น
ของที่สอนไม่ได้..ของสอนได้ เมื่อจิตอันน้ีน�ามาจากสัตว ์
สัตว์มนุษย์นี่แหละ เป็นภัพพสัตว์* ได้มาสอนรู้สึกความดี
รูส้กึความช่ัว รูสึ้กผดิรู้สึกถกู และพจิารณาทบทวนเหน็ข้อ
เท็จจริงเป็นอริยสัจ..ความเป็นจริง ฉะนั้น จิตทั้งหลายซึ่ง
เกีย่วข้องอยู่กบัอาสวะทัง้หลาย เมือ่หากว่าเราได้ยนิได้ฟัง

* ภัพพสัตว์ สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องกั้น คือ กรรม กิเลส วิบาก  
เป็นผู้มีศรัทธา มีฉันทะ มีปัญญาที่ควรบรรลุธรรมพิเศษได้
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แล้ว พจิารณาเหตผุลไตร่ตรอง ทบทวนไปมาอยูไ่ม่ได้ขาด 
ท่านจงึเรยีกว่า “ภาวนา” 

ภาวนาคือการทบทวนอยู่ในจิตของเจ้าของ ไปประสบ
อารมณ์ทีด่ ี มนัจะเกดิดใีจ กเ็อาความดนีัน้มาทบทวนกลบั
ไปกลบัมา ทบทวนกลบัไปกลบัมาอยูใ่นใจ การทบทวนไป
มาถอืว่าการภาวนา ให้มนัรู้ ให้มนัเหน็ความจรงิ เมือ่หากว่า
อันใดมันมีความผิดทางกายหรือทางวาจาของเรา เมื่อเรา
ทบทวนไปมาอยูเ่สมอ มนักจ็ะรู ้ครัน้รูส้ิง่ทัง้หลายนัน้เราจะ
ละ เราสัง่สมมนัขึน้มาแล้ว เมือ่มนัไม่ดีเรากล็ะมนัได้ เมือ่เรา
สัง่สมความด ีถ้าเราจะตดิความด ีเรากล็ะความดน้ัีนได้ อยู่
เหนือความดีนั้นได้ น่ีเรียกว่าการภาวนา คือการทบทวน
กลับไปกลับมาและพิจารณาอยู่ที่จิตใจ การพิจารณาไปๆ 
มาๆ กลับไปกลับมาชนิดนี้ อาการอย่างนี้ อาการกระท�า
อย่างนี้เรียกว่าภาวนา คือท�าให้มันเกิด คือท�าให้มันมี ใน
ธรรมทีค่วรรู ้ในธรรมทีค่วรเหน็ สิง่ทีม่นัเกดิขึน้กบัจติใจของ
เจ้าของอยูท่กุวันทุกเวลา เมือ่เราทบทวนไปมาอยูต่ามหน้าที่
ของเจ้าของนีด้้วย มนัเป็นข้อเทจ็จรงิ เพราะอะไร..เราสนใจ
ในหน้าท่ีของเรา เมือ่หากว่าเราทบทวนไปมาเราจะเหน็เรือ่ง 
ธรรมะทีม่นัเกดิมนัดบัอยูก่บัใจ..เป็นต้น เรือ่งว่าความดเีกดิ
ขึน้มาหรอืความชัว่เกดิขึน้มา ความชอบใจเกดิขึน้มา ความ
ไม่ชอบใจเกดิขึน้มา..อย่างนี้ 
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ทนีี.้.ธรรมดาคนเรานัน้ก.็. ครัน้สิง่ใดอันทีช่อบใจมนักจ็ะตดิ
ของมนั ตดิด้วยความดใีจของมนั บ๊ะ ! ดีหลายเลยนะนี ่เหน็
ว่ามนัด ีกลบัไปกลบัมา..กลบัไม่ดอีกี นี.่.เราโง่อยูต่รงนี.้.มนั
โง่ ถ้าตดิของไม่ชอบใจกช็งัมนัอกีล่ะ กต็ามชงัอยู่อย่างนีซ้ะ
ล่ะ กลบัไปกลบัมามนักไ็ม่แน่ นี.่.สิง่ทีเ่ราไม่ชอบมนัเป็นต้น 
มนักลบัเป็นของดีข้ึนกไ็ด้ แน่ะ..อันน้ีเรากโ็ง่ไม่หยดุสักท ีเชือ่
แต่ข้างนอกไม่หยดุสกัท.ี.นีช่ือ่ว่าเราโง่ 

เมื่อมันเห็นส่วนนั้นบ้างส่วนนี้บ้าง ส่วนนี้บ้างส่วนนั้นบ้าง 
อยู่ทบทวนไปมาอย่างนี้ เราท้ังหลายจะไม่ไว้ใจในอารมณ์
ทีม่นัเกดิขึน้มา เป็นผูท้ีร่บัรูไ้ว้เสมอ ดกีร็บัรูไ้ว้..สกัว่าด ีชัว่ก็
รบัรูไ้ว้..สกัว่าชัว่ ให้มนัอยูอ่ย่างนี ้ ให้มนัเหน็ทัง้ดเีหน็ทัง้ชัว่ 
เหน็ท้ังส่วนนัน้เหน็ทัง้ส่วนน้ีอยูเ่รือ่ยๆ เราคอยปรบัปรงุข้าง
ในภายในจิตของเจ้าของอยู่อย่างน้ีเร่ือยไป ชื่อว่าทบทวน
ไปมา การทบทวนไปมานีแ่หละชือ่ว่าการภาวนา ท�าให้มนั
เกดิขึน้ ให้มนัมขีึน้ ให้มนัรูข้ึน้ ให้มนัเหน็ขึน้ ในสิง่ท่ีมนัรูน้ัน้ 
ในสิง่ทีม่าเหน็นัน้ ให้มนัแจ้งขึน้ในสิง่ทีไ่ม่ทนัแจ้งนัน่ นีเ่รยีก
ว่าการภาวนา 

บคุคลทีจ่ะภาวนาได้ต้องมกีารสังวรอยู ่มกีารส�ารวมอยู ่ท่าน
ว่าให้เป็นผูร้ะมดัระวงัอยู่เสมอ เป็นผูม้สีลีสกิขา* ต้องศกึษา

* สีลสิกขา การศึกษาที่ว่าด้วยความประพฤติเรียบร้อยทางกายและวาจา
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ศลีาจารวตัร* มกีารสงัวรส�ารวมอยูภ่ายในจติของเจ้าของ จงึ
จะเห็นเหตุเห็นผล จึงจะเห็นต้นตอที่มันเกิดมาจากการไม่
สงัวรส�ารวม จดจ่ออยู่ในหน้าท่ีการงานของเจ้าของ ความ
จดจ่ออยูเ่รือ่ยๆ ในหน้าท่ีของเจ้าของ ในการงานของเจ้าของ 
ความจดจ่ออยูเ่สมออย่างนีช้ือ่ว่าการสงัวร..ส�ารวม รูเ้หตรุู้
ผลในกิจการที่เราเฮ็ดอยู่ท�าอยู่สร้างอยู่ คืออะไร..ทางกาย
ของเจ้าของกด็ ีทางวาจาของเจ้าของกดี็ ทางจติใจของเขาก็
ด.ี.ส�ารวมอยู ่อนัใดไม่ดกีแ็ก้ อนัใดมนัผดิกแ็ก้ เห็นได้เสมอ 
เมือ่หากเรากเ็ห็นเสมออยูด้่วยการส�ารวม มนัถงึภาวนาเป็น 

บคุคลทีจ่ะภาวนาเป็นต้นต้องมกีารสงัวรส�ารวมศีล ถ้ามศีลีก็
ตัง้ใจมัน่ ความตัง้ใจมัน่เรยีกว่าสมาธ ิมัน่ในหน้าท่ีอนันี ้มัน่ใน
การงานอนันี ้มัน่ในการสงัวรอนันี ้มัน่ในการส�ารวมอยูต่ลอด
กาลตลอดเวลา น่ีเรียกว่าสมาธ ิความตัง้ใจม่ัน ความเข้มแขง็ 
ความต้ังไว้ในใจเสมอ ความไม่คลอนแคลน นีค่อืรากฐานให้
เกดิปัญญา เมือ่มนัมอียูเ่รือ่ย..อย่างอาการทัง้ ๓ อย่าง นี้  
กเ็ป็นศลีด้วย เป็นสมาธด้ิวย เป็นปัญญาด้วย ถ้าเรามามอง
ดทูัง้หลายเหล่าน้ี อาการ ๓ อย่าง นี ้ เป็นศลี เป็นสมาธิ 
เป็นปัญญา บญุกศุลอนัเลิศอนัประเสรฐิใดๆ มนัจะสูก้าร
ละไม่ได้ สู้การปล่อยไม่ได้ สู้การวางไม่ได้ ถึงแม้ว่าเราให้
กินให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดเป็นต้น เพื่อการดับทุกข์ 

* ศีลาจาร ศีลและอาจาระ การปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติและมารยาททั่วไป
 วัตร กิจพึงกระท�า หน้าที่ ข้อปฏิบัติ
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เพือ่การปล่อยวาง เพือ่ให้เหน็ธรรมะทีม่นัเกดิขึน้แล้วดบัไป  
เป็นของไม่แน่ไม่นอน 

ถ้าเราเหน็แจ้งอย่างนี ้พทุธบรษิทัเราทัง้หลายจะมคีวามแน่
แน่วในใจเลยเสมอว่า ทกุอย่างๆ อยูใ่นสกลโลกอนันี ้ล้วน
แต่เป็นของเลือ่นไปหรอืไหลไป อย่าได้เอาใจไปจบัจดกบัมนั 
ให้เอาใจไปรูค้วามเป็นจรงิของมนั ถ้าหากเรารูต้ามเป็นจรงิ
ของสิง่ทัง้หลายอย่างนี ้เราจะมคีวามสบายและมคีวามสงบ 
และสนกุสนานร่าเรงิ ในอาการทีม่นัไหลไปไม่หยดุ เหน็ตาม
เป็นจริงของมนั เหน็ตามเป็นจรงิทีเ่ป็นของไม่แน่ไม่นอน เรา
ทัง้หลายจะทรงอยูใ่นธรรมะ นัง่อยูใ่นร่มไม้กด็ ีในโคนไม้กด็ี 
ต้นไม้กด็ ีเดนิอยูก่ด็ ีนอนอยูก่ด็ ีเราจะเหน็ธรรมอยูน่ีต่ลอด
กาลหรอืตลอดเวลา ปัญญาจะทบทวนหาเหตผุลอยูเ่รือ่ยๆ 
ไป อนันีช้ือ่ว่าผูไ้ด้ภาวนา 

สตุมยปัญญา จนิตามยปัญญา ภาวนามยปัญญา* การได้
ฟังกด็ ี ฟังแล้วเอาไปคดิกด็ ี เป็นประโยชน์เป็นบญุเป็นกศุล 
และภาวนามยปัญญา..ได้มาท�าจิตให้มันแจ้ง...สู้อันนี้ไม่ได้ 
การฟังกด็หีรือการคิดกดี็ สู้ภาวนาไม่ได้ เพราะคดิกด็ ีเพราะ
ความคิดก็ดีความฟังก็ดี มันไปรวมกันอยู่ที่ปัญญา มันไป

* ปัญญา ๓ คือ จินตามยปัญญา (ปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณา) สุตมยปัญญา 
(ปัญญาเกิดจากการสดับเล่าเรียน) ภาวนามยปัญญา (ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติ
บ�าเพ็ญ)
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รวมตรงท่ีมันถูก ภาวนาก็เลยถูกจุดอันมันถูกแล้วดีแล้ว 
มนัจะเกดิอานสิงส์ข้ึนกว่า สุตมยปัญญา จนิตามยปัญญา  
ภาวนามยปัญญา คอืการทบทวนอยูใ่นจิตของเจ้าของ ให้รู้
ตามเป็นจรงิสภาวะทีม่นัเกดิขึน้มากบัจติ 

โดยมากทกุๆ คนเราทัง้หลาย ไม่มอีะไรหรอก มนัมแีต่ทกุข์
เท่านั้นมาเที่ยวเบียดเบียนเรา มีทุกข์เท่านั้น มีตัวให้ทุกข์
แล้วกทุ็กข์กห็าย ทกุข์หายไปแล้วทกุข์เกิดขึน้มา ทกุข์เกิดขึน้
มาสขุกห็ายไป เวลาทกุข์หายไปนัน่เขาว่าสขุ..เวลาสขุ..เวลา
ทกุข์มนัหนน่ีะ เวลาทกุข์มนัหายไป มนัไม่เป็นสขุหรอก คอื
ทกุข์ไม่ได้อยูต่รงนัน้เฉยๆ ทกุข์หายไป เหมอืนกบักระต่าย 
หม่อง*กระต่าย..กเ็รยีกอย่างนัน้ ครัน้กระต่ายมนัผลบุอยูก่็
ว่ากระต่าย คร้ันกระต่ายหนไีปกเ็ป็นหม่องกระต่าย ทกุข์เกดิ 
ข้ึนมาก็เรียกว่าทุกข์ ครัน้ทุกข์มนัหายไปกเ็กดิ “หม่อง” ของทกุข์ 
นัน้เป็นสขุ ความเป็นจรงิแล้วมนัไม่มสีขุ 

พระพทุธเจ้าท่านสอนว่า มแีต่เพยีงทกุข์มนัเกดิ ทุกข์มนัเกิด
ขึน้แล้วทุกข์มนักด็บัไป ทกุข์ดบัไปแล้วทกุข์กเ็กดิขึน้มาใหม่ 
ทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ดับไป มีเรื่องทุกข์มันเกิดข้ึนแล้ว
มันก็ดับเท่านี้เอง เราไปเข้าใจว่าทุกข์เกิดขึ้นมา แล้วก็สุข..

* หม่อง บริเวณ ย่าน
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แล้วกท็กุข์ แล้วกส็ขุ..แล้วกท็กุข์ คอืไปถอืว่าเอาของทกุข์นัน้ 
เป็นสุข ถ้าพิจารณาไปแล้วไม่มีอะไร มีแต่ทุกข์เกิดแล้วก็ 
ทกุข์ดบั มเีรือ่งอันเดียว ผูภ้าวนาจะเหน็อย่างนี ้ไม่มเีรือ่งอ่ืน
ต่อไป ทกุข์เกดิแล้วกท็กุข์ดบั ทกุข์ดบัแล้วกท็กุข์เกดิ ความ
เป็นจรงิแล้วไม่มสีขุ..มแีต่ทกุข์ 

นัน่..อนันีเ้รากห็ลง หลงสุขว่าเป็นทุกข์ หลงทกุข์ว่าเป็นสขุ 
เลยเข้าไปยึดมั่นถือมั่น เลยแสวงหาความสุขอันแท้จริง 
แสวงหาความสุขอันแท้จริงมันไม่แน่นอน..มันไม่มี เพราะ
ความสขุอนัแท้จริงมนัไม่ม ีแม้แต่ตวัสุขมนักไ็ม่ม ีมแีต่ตวัทกุข์ 
มแีต่ทกุข์เกดิแล้วกท็กุข์ข้ึนมา ทุกข์ดับไป..ทกุข์เกดิแล้วกท็กุข์
ดบัไป เมือ่ทกุข์ดบัไปเราก็ไปสมมติว่าเป็นสขุ ความเป็นจรงิ..
สขุนัน้มนัไม่ม ีและเราก็ไปมัน่หมายหาความสขุทัง้หลายอยู่
ตลอดกาลตลอดเวลา มนัจงึไม่ได้ เหมอืนหาของไม่มใีนโลก 
มนักเ็ลยไม่ได้สกัท ี คอืหาสุขนัน่แหละ..อนัแน่นอนมนัไม่มี  
ถ้าสขุอนัแน่นอนคอืพ้นจากโลก สขุอนัแน่นอนมนัไม่ได้
อยูใ่นโลกอนันี ้มนัพ้นจากโลกอนันี ้ ถ้าจติตดิอยูใ่นโลก
อันนี้ จะหาสุขอันแน่นอนมันไม่มี มีแต่ทุกข์เกิดแล้วก็
ทกุข์ดบั..สขุไม่ม ีทกุข์ดบัไป..ทกุข์เกดิ ทกุข์เกดิ..ทุกข์ดบั 
ทกุข์เกดิ..ทุกข์ดบั ท่านถงึว่าสขุในโลกอันแท้จรงิมนัไม่มี 
มแีต่เป็นทกุข์เกดิแล้วกท็กุข์ดบัเท่านัน้ อนันัน้มนัไม่มสีขุ
ไม่มทีกุข์ อนันัน้เป็นของจรงิเป็นของแน่นอน 
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เพราะฉะน้ัน พระบรมศาสดาท่านจงึให้วาง วางมนัทิง้ซะ วาง
ของบ่แม่น*น่ันแหละ เมือ่สุขเกดิขึน้มาเป็นต้นกเ็หน็มนัซะ  
อย่ายึดมั่นถือมั่นมัน เห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา..ซะ  
นั่น..เมื่อเห็นว่ามันสุขเกิดขึ้นมาก็ดี ทุกข์เกิดขึ้นมาก็ดี  
อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันซะ ถือว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้น.. 
มนัเท่ากนัน่ะ มนัเป็นอย่างน้ัน แต่ว่าคนเราไม่ได้ภาวนา และ
ไม่ได้ส�าเหนยีกด้วยการภาวนาทบทวนไปมา วันนี.้.กย็ากกบั
เรือ่งเก่านัน่แหละ ยากกบัอะไร..ยากกบัเรือ่งทีพ่อใจและไม่
พอใจ พรุ่งนี.้.กย็ากกบัเรือ่งเก่าอกีแหละ ยากกบัเรือ่งทีพ่อใจ
กับเรื่องไม่พอใจ วันนี้ก็เหมือนกัน พรุ่งน้ี..มะรืนน้ี..วันใด
กเ็หมอืนกนั มนักจ็ะเป็นอย่างนี ้ ยากกบัเรือ่งเก่าอยูอ่ย่าง
นี ้ เรากค็ดิว่ามนัเป็นเร่ืองใหม่ เพราะมนัเปลีย่นภพใหม่ไป 
เปลีย่นการงานอันใหม่ไปเรือ่ยๆ เปลีย่นการงานอนัน้ี พรุง่น้ี 
ก็เปลี่ยนการงานอันนี้ แต่ผลท่ีมันเกิดขึ้นคือมันเหมือนกัน  
กเ็ลย.. ความพอใจอย่างหนึง่ ความไม่พอใจอย่างหน่ึง ฉะนัน้
แล้ว..จึงว่าเร่ืองเก่าน่ันเอง มนัเปล่ียนไปตามงาน แต่ผลท่ีได้
รบัมนัเหมอืนเก่า...

พระพุทธเจ้าท่านว่า ของเก่า คืออันเก่าน่ันเอง อย่างนี้
แหละ..มันหลงอย่างน้ี ฉะน้ัน จติอนัน้ีถ้าเรามาทบทวนไปมา  
ตั้งใจฟังและพิจารณาทบทวนกลับไปกลับมาอยู ่เสมอ  

* บ่แม่น ไม่ใช่ ไม่ถูกต้อง
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เรยีกว่าการภาวนา การภาวนาทบทวนไปมา เราเหน็ว่ามนัดี
สเิด๊ กเ็ลยเรานัน้มาเจรญิกรรมฐาน สมมตว่ิาไปวดัป่าพงมนั
กไ็ปสดุทีบ้่านก่อนัน้..เป็นทางเดิน ถงึบ้านก่อกก็ลบัมาวดัป่า
พง ไม่มทีางไปกไ็ปหาบ้านก่อ พอถงึบ้านก่อ ไม่มทีางไปก็
กลบัมาวดัป่าพง เหน็เท่าน้ี เดนิอยูเ่ท่าน้ีพอเท่านัน้ ทางนัน้ก็
บ้านก่อทางนีก้ว็ดัป่าพง ถ้าผูใ้ดดไูปดมูามนักเ็บือ่แหละ มแีต่ 
เรือ่งเก่านี ่ไปมัน่ไปหมายแต่เรือ่งเก่านี ่ไปร้องไห้ไปหวัเราะ
อยู่แต่เรื่องเก่าอยู่น่ี สุขได้มาก็หัวเราะ ทุกข์ได้มาก็ร้องไห้  
มนัอนัเก่านี.่.ฮ่วย !  ทบทวนไปมามแีต่อย่างเก่า ไม่มเีรือ่งใหม่
สกัท ีนกึว่าเป็นเรือ่งใหม่เรือ่ยไป..เรือ่งเจ้าของ พระศาสดาจงึ 
ว่า “สามญัลกัษณะ” ลกัษณะอนันีม้นัเสมอกนั..พระพทุธเจ้า
ท่านว่า ถ้าเห็นอย่างนี้ใจก็เบื่อหน่ายคลายความก�าหนัด  
มีความสงบระงับ มีการปล่อยมีการวางส่ิงทั้งหลายที่มัน 
เกิดขึ้นมา คือความรักความชัง สมปรารถนาบ้างไม่
สมปรารถนาบ้าง..ปล่อยมันวางมัน อันใดเราส่ังสมมันขึ้น
มาได้ อนันัน้เรากจ็ะละมนัได้ อนันัน้เราเปลีย่นแปลงมนัได้  
อันนี้คือการภาวนาเก็บไป อันไหนมันดีก็ท�าไป อันไหน 
มนัถกูกท็�าไป อนัไหนไม่ดกีล็ะไป ละบาปบ�าเพญ็บญุ

ฉะนัน้ พทุธบริษทัเราทัง้หลาย ถ้าเราทัง้หลายมาเข้าใจ ตัง้ใจฟัง  
ตัง้ใจพจิารณา ทบทวนกลบัไปกลับมาอยูต่ลอดกาลตลอด
เวลา การยนื การเดิน การน่ัง การนอน ให้มคีวามรูส้กึนกึคดิ
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อยูใ่นการภาวนาทบทวนไปมาอยู่เสมออย่างน้ี พระพทุธเจ้า
ท่านจงึทรงให้ภาวนา ฝึกการภาวนา การภาวนานีไ่ม่จ�าเป็น
ต้องนัง่หลบัตา การภาวนานีล้มืตากไ็ด้ นัง่ไปกไ็ด้ นอนกไ็ด้ 
ยนืกไ็ด้ แต่ว่าให้ก�าชบัจติของเจ้าของอยูเ่สมอ อารมณ์นัน้
เกดิขึน้มาให้รูจ้กัมนั รูจ้กัอยูบ่นทางกส็อนมนับนทาง รูจ้กัอยู่
ในรถกส็อนมนัอยู่ในรถ รู้จกัอยู่ในบ้านไหนกส็อนอยูใ่นบ้าน
นัน้ ว่าอย่างนัน้คอืคนภาวนา ภาวนามนัเป็นอย่างนัน้นะ
 
พ่อออกแม่ออกเรากเ็หมือนกนั รกัแต่ลกูฟังแต่ลกูกเ็รือ่งเก่า
น่ันแหละ ดใีจกบัมนั..เสียใจแต่กบัมนัอยู.่.ไม่เลิกสักท ีคดิดใูห้
ดนีะ พอปล่อยกป็ล่อยเด๊ พอวางกว็างนัน่แหละ ครัน้สอนลกู
กใ็ห้ใหญ่กว่าลกูเด๊อ*..อย่าจะไปเท่า อย่าจะไปน้อยกว่าลกู
นะ ถ้ามนัใหญ่กว่าลูกสอนลูกเป็นอยู่หรอก ถ้ามนัเท่ากนักบั
ลกูสอนลกูไม่เป็น น้อยกว่าลกูกส็อนลกูไม่เป็น ไม่เหน็เหรอ
นัน่..มนัเรียกเรา ประเด๋ียวมนัด่าก่อนแล้วจงึเรยีกแม่ “อแีม่”..
ว่าอย่างนั้น มันด่าก่อนค่อยเรียกแม่ไม่ใช่เหรอ มีบ้างไหม
บ้านก่อเรานี ้“อแีม่ๆ”..ลกูมนัเรยีก มนัด่าก่อนน่ันถงึเรยีกแม่ 

เป็นแรมเป็นปีเขาบอกอยูค่นมนักย็งัไม่รูจ้กัเลย นัน่..ให้มนั
ใหญ่กว่าลกูจงึสอนลูกเด๊อ นีอ่ย่างน้ีแล้ว..ภาวนาอย่างนีแ้ล้ว 
พากันรู้ตัวบ้างไหมละ พอมันด่าเราก่อนแล้วค่อยเรียกแม่  

* เด๊อ นะ เน้อ
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พากนัรู้ตัวสกัท ีเขาด่าจนพอแรงกยั็งไม่รูจ้กัเจ้าของ ท�าไมจงึ 
ไม่รู้จัก..เพราะคนไม่ภาวนา คนไม่ภาวนามันก็เลยไม่เห็น 
ของเขาด่าอยู่ทุกวัน เขาว่าตรงๆ มันก็ยังไม่รู ้จัก ไม่ได้
พจิารณา มันไม่ได้ทบได้ทวน ในความเป็นจรงิเขาด่าเฉยๆ 
หรอกแล้วเขาจึงเรียกแม่ ทุกครั้งทุกคราวนั่นล่ะ..เห็นไหม
ล่ะ มนัด่าตัง้แต่น้อยๆ โน้น พอจะหดัพดู “อแีม่ๆ” มนัด่า
ซะก่อน..ไม่รู้ตัวเหรอ นั่นมันว่า..โทษครึ่งหน่ึงเด๊อ..แม่เอ๊ย 
คณุครึง่หนึง่ ดคีรึง่หนึง่ ชัว่ครึง่หนึง่ เดก็น้อยๆ มันบอกไว้ 
ธรรมชาตมินับอกไว้ นัน่..ให้เรามาพจิารณา นี.่.ถ้าไม่ภาวนา
กไ็ม่รู้จักหรอก ไม่รูจ้กัว่าเขาด่าตวัสกัท ีพวกน้ีมนัไม่ด่าหรอก..
มันสอน อย่างเราพิจารณา..คร้ันพิจารณาแล้วมันจะเห็น 
หรอกส่ิงเหล่านี้ ให้พากันจดเอาไว้จ�าเอาไว้ การภาวนา 
ไม่ต้องนัง่หลบัตาหรอก ลมืตากไ็ด้ หลบัตากเ็ป็น ให้เป็นผูท้ี่
รูร้อบคอบในเรือ่งของเจ้าของเท่านัน้กพ็อ..เอาละ... 
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นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมมฺาสมพฺทุธฺสสฺ
นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมมฺาสมพฺทุธฺสสฺ
นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมมฺาสมพฺทุธฺสสฺ

พทุธฺ� ธมมฺ� สงฆฺ� นมสสฺาม ิฯ

...วนันีเ้ป็นวนัธรรมสวนะ ทกุคนพากันตัง้ใจมาจากบ้าน และ
มาอบรมธรรมะตามที่เราเคยท�ามา การแสดงธรรมะ การ
เทศน์ธรรมะ กห็มายถงึ การแนะน�าสัง่สอนกนัให้รูจ้กัความ
จริง การพูด การเทศน์ หรือการแสดงนี่..ถือว่าการเทศน์ 
ความมุง่หมายคือความจรงิ ความดคีวามจรงิทัง้หลายนีช่ือ่
ว่าธรรมะ 
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บคุคลเราทัง้หลายซึง่เป็นผูม้ปัีญญาน้อย มปัีญญาทบึ แล้ว
ไม่มองหาธรรมะคอืความเป็นจรงิในวฏัสงสาร ความเป็นจรงิ
ธรรมะท้ังหลายนั่นไม่ใช่ของท่ีปิดบัง เป็นของเปิดเผยอยู่.. 
ทกุกาลทกุเวลา เป็นของทีม่อียูเ่ป็นอยู ่พวกเราทัง้หลายนัน่
ไม่พากนัมองด ูไม่พากนัตหีน้าดูกันจรงิๆ ตามวนัพระกพ็ากนั
มาอบรม..อนันีช่ื้อว่าเป็นวธีิการเฉยๆ หรอก ให้พากนัเข้าใจ 
ศลีท้ังหลายกช่็าง..มนัอยูท่ีเ่จตนาของเจ้าของ* ความเป็นจรงิ 
นั่นมันก็ไม่ได้วิ่งมาจากไหนหรอก อันศีล..ศีลๆ ธรรมๆ  
นัน่..คอืมนัมอียูแ่ล้ว อยูใ่นกายเรา ในวาจาเรา ในใจเรา มนั
เป็นของมอียู่แล้ว..สมบรูณ์..ทกุอย่าง บาปมนักม็ ีบญุมนักม็ี  
ทกุสิง่ทุกอย่างมนัมหีมดสมบรูณ์หมดแล้วอยูใ่นนี ้ เพยีงแต่
เราทัง้หลายมามองดูสภาพความเป็นจริงของมนั ทีม่นัเกดิ
ขึน้มขีึน้ในกายในใจของเจ้าของนี ้มนักจ็ะรูต้ามความจรงิ 

ยกตัวอย่าง เราเกดิมา..ตัง้แต่ชวิีตเราเกดิมานี ้ เหน็คนเกดิ
หลายคนและก็เห็นคนตายหลายคน กระทั่งพ่อแม่ของเรา 
ปู่ย่าตายายของเรา ล้วนตัง้แต่เกดิ..แล้วกแ็ก่..แล้วกต็ายไป
กม็ ี ยงัอยูก่ม็ ี นีเ่รือ่ง..เรือ่งของโลกมนัเป็นพอปานนี ้ นีค่อื
ความจรงิของมนั แล้วพวกเราท้ังหลายนัน่ แล้วเหน็อยูแ่ต่
ไม่พากนัรูจ้กั รูอ้ยูแ่ต่ไม่พากันเหน็ ใจเรามแีต่คดิแก้ไปทัง้สิน้ 
คดิแก้สิง่ธรรมชาตไิปเรือ่ยๆ ไม่อยากให้แก่ ไม่อยากให้เจบ็ 

* เจ้าของ ตัวเอง ตัวฉันเอง
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ไม่อยากให้เป็นโรคเป็นภยั ทกุอย่างได้มาแล้วไม่อยากให้เสยี 
อย่างนี้เป็นต้น มีแต่แก้เรื่องธรรมชาติกับเรื่องธรรมดามัน
หมดทกุอย่าง มแีต่เรือ่งคิดแก้ไป คือไม่อยากให้มนัเป็น ของ
ทีไ่ม่ชอบใจ ไม่อยากได้ ไม่อยากให้มนัม ีไม่อยากให้มนัเป็น 
ไม่อยากให้มนัเกดิขึน้ ไม่อยากให้มนัมอียู.่.ความคิดอย่างนี้ 
เรากเ็ลอืกเฟ้นเอาแต่ส่ิงทีเ่ราชอบกนั เราไม่ชอบกไ็ม่อยากได้  
ความนึกอย่างน้ีความคิดอย่างน้ีมันถูกแต่เฉพาะเจ้าของ..
แต่มนัผดิทางธรรมะ 

ฉะนัน้ ถ้าท�านากใ็ห้มนัเป็นข้าวสารเลย อย่าให้มนัมเีปลอืก
ส ิ ใครว่าข้าวสารมนัเกดิมาจากไหนนัน่น่ะ มนักเ็กดิมาจาก
ข้าวเปลอืก นี.่.มนัเป็นธรรมดาของมนัอย่างน้ัน ก่อนจะเป็น
ข้าวสารมันมาจากข้าวเปลือก ข้าวเปลือก..เปลือกข้าวน่ะ 
หุม้ห่อข้าวสารไว้ มนัถงึมข้ีาวสาร มนัต้องออกมาจากเปลอืก
ก่อน..มันจึงเป็นข้าวสาร น่ี..เราควรคิดอย่างนี้ให้มันได ้
ทนีี.้.ทกุสิง่ทกุอย่างน่ะ..กเ็หมอืนกนั เราจะอยากให้มนัเป็น
ข้าวสาร โดดอย่างนัน้..มนัไม่ได้ มนัต้องมาจากข้าวเปลอืก
ก่อนมันจะเป็นข้าวสาร น่ี..ทุกส่ิงทุกอย่างก็เหมือนกันใน
โลกอันนี้ มันก็เป็นเหตุอย่างน้ี มันเป็นเหตุ..มันปนกันอยู่
นัน่ ทนีี.้.ความดคีวามช่ัวทัง้หลายกเ็หมือนกนั อย่างความ
เกดิ ความแก่ ความเจบ็ ความตาย กเ็ป็นอยูอ่ย่างนี ้นีเ่รือ่ง..
เรือ่งความเป็นจรงิของโลก แม้นเราจะร้องจะไห้จะหวัน่ไหว
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ไปมากนัทัง้หลายอนันี ้มนัเป็นอยูเ่รือ่งของอย่างนี ้แล้วกไ็ป
เมาทกุข์ เมายก เมายอ เมายดึ เมาหมาย ในสิง่ทัง้หลาย
เหล่านี ้ไม่รูจ้กัเรือ่งของมนั 

และพระบรมศาสดาของเราท่านให้เราพิจารณาธรรมะ ให้
เห็นตามเป็นจริงของความเป็นจริง การเทศน์ให้ฟังการ
อธบิายอะไรให้ฟังทกุอย่างกเ็พือ่ให้เหน็ความจรงิ ให้รูค้วาม
จรงิ..รู้ธรรมะ ครัน้รูค้วามจรงิแล้ว เราจะไม่มอีะไรกล่าวถงึ 
ไม่มีปัญหาและไม่มีเรื่องอะไรท่ีถกเถียงกัน อย่างคนตาย..
เป็นอะไรหนอมนัจงึตาย เป็นอะไรหนอมนัจงึเจบ็ อย่างนี.้.
ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาที่ต้องถกเถียงกันอีก มีแล้วก็หาไม ่
เกดิแล้วมนักล็บัไป ท่านว่ามแีล้วกเ็หมอืนไม่ม ีเกดิแล้วมนัก็
ดบัไป..ไม่ย่ังยนื..ไม่แน่นอน อนันีค้อืหนทางเข้าไประงบัทกุข์ 
ครั้นรู้เรื่องสิ่งท้ังหลายเหล่านี้ ความทุกข์นั่นมันจะบรรเทา
ลง ครัน้ไม่รูเ้รือ่งสิง่ทัง้หลายเหล่านี ้ความทกุข์มนัจะทวขีึน้..
ความทกุข์ทางใจ 

พระศาสดาท่านสอนธรรมะ ท่านสอนทางใจทางจิต ท่าน
กแ็สดงธรรมโดยเฉพาะให้จติใจคนเหน็ ไม่ใช่ให้กายมนัเหน็ 
แต่ให้จติมนัเหน็ ทัง้ๆ เราทัง้หลายนัน่เหน็อยู ่หากไม่รู ้หรอื
รูอ้ยูห่ากไม่เหน็ สภาวะท่ีมนัท้ังหลายมนัเปลีย่นแปลงไปนัน่  
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พระศาสดาท่านจงึบอกว่า อย่าไปเข้าใจว่าของเรา อย่าไป
เข้าใจว่าเรา..อย่าเข้าใจว่าของเรา ของของโลก..สมบตัขิอง
โลก..เท่านั้น เหมือนกันกับท่าน�้า..แม่น�้ามูล..เท่านั้น เรา
ร้อน..เราไปอาบ ไปอาบน�้าเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาบ้านเรา ไม่ได้
หอบเอาท่าแม่น�า้ขึน้มาหรอก ไม่ได้หอบเอาน�า้ขึน้มา ไม่ได้
หอบเอาท่าอาบน�า้ขึน้มา ท่าน�า้นัน้มนัเป็นทีท่ีค่นจะไปอาบ
ไปสรง..แล้วกห็นไีป..แล้วกไ็ม่ได้นอนอยูต่รงนัน้อกี 

บ้านเราก็ช่าง..สวนเราก็ตาม ลาภเราก็ช่าง..ยศเราก็ตาม 
อะไรก็ช่างที่เรียกว่าของเรา..มันไม่ใช่ มันเหมือนกับท่าน�้า 
เรือนเราก็อาศัยไปเฉยๆ อย่างศาลาหลังนี้ล่ะ ไม่ใช่ของผู้
ใด..อาศัยไป กุฏิเราอย่างนี้ก็อาศัยไปช่ัวคราวเฉยๆ เรือน
เราก็อาศยัไปชัว่คราวเฉยๆ อย่างนัน้ สักวนัหน่ึงเขากห็าม
ลงหนจีากกฏุหิรอก เขาหามออกหนีจากเรอืนหรอก เขาหาม
หนจีากบ้านหรอก มนัจะเป็นเรือ่งของพอปานนี ้ แล้วทกุๆ 
คน..มนัจะเสมอกนัหมดอย่างนีท้กุๆ คน 

ถ้าเรามาพจิารณาเร่ืองทัง้หลายเหล่านี ้ เรือ่งทัง้หลายเหล่า
นี้นี่มันจะเป็นเรื่องจริง อยู่ไปช่ัวคราว สิ่งทั้งหลายจัดเป็น
สมบตัขิองโลก..เหมอืนกนักบัท่าน�า้ เราอาบแล้วเรากห็นไีป 
ผูม้าทหีลงัก็มาอาบนัน่ล่ะ..อาบท่าทีเ่ราอาบนัน่ เขาอาบแล้ว
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เขากห็นไีป ผูน้ีห้นไีปแล้วผูอ้ืน่กม็าอาบ มาอาบท่าน�า้ทีเ่รา
อาบนัน่แหละแล้วเขาก็หนไีป ผลทีสุ่ดท่าน�า้กเ็ป็นอยูอ่ย่าง
นัน้ อาบแล้ว..ไม่มใีครเอาไปด้วย 

วฏัสงสารนีก่เ็หมอืนกนั สมมตว่ิานัน่เรานัน่ของเราทัง้หลาย
อย่างนี้ ก็เป็นของเราบนฐานสมมติ..ตกไปเป็นของโลก มี
พระท่านเรยีกว่าสมบตัขิองโลก ไม่ใช่จกัขสุมบตั ิโสตสมบตัิ  
ฆานสมบัติ ชิวหาสมบัติ กายสมบัติ* มันไม่ใช่สมบัติของ
มนุษย์ มันสมบัติของโลก โลกก็มันเป็นอยู่อย่างนี้ ใครมา
เสวยแล้วกห็นไีป สมบตัขิองโลกนีก่เ็อาไปด้วยไม่ได้ ทิง้เอา
ไว้นี ้เอาไว้ให้ลกู ลกูกไ็ม่ได้อกี ลกูกท็ิง้เอาไว้ให้หลาน หลาน
กไ็ม่ได้อกี..กท้ิ็ง มแีต่คนทิง้ไปๆ เหมือนท่าน�า้นีล่่ะ ให้เราพา
กนัพจิารณาดีๆ  นีเ่รยีกว่าวฏัสงสาร นีม่นัไม่เป็นของแน่นอน 

ทนีี ้ พระพทุธเจ้าของเราท่านสอน..สอนให้รูจ้กัสิง่ทัง้หลาย
เหล่านีแ้หละ ว่ามนัเป็นอยูพ่อปานนี ้ เรานัน่อย่าจะไปมัน่
ไปหมายมนัมาก มาทกุข์อะไร..ทกุข์จนร้องทุกข์จนไห้ ทกุข์
จนเป็นถ้อยเป็นความกนั ทกุข์จนฆ่าจนตายกนัแย่งกนั ฆ่า
กนัเพราะของโลก เพราะสมบตัขิองโลก แย่งกนัแข่งกนัโดยที ่
ไม่รู้จักอะไร โดยที่ลืมเนื้อลืมตัว บางเรื่องบางรายก็ฆ่ากัน

* จักขุสมบัติ ความถึงพร้อมทางตา การมีตาสมบูรณ์ หมายถึงมีตางดงาม โสตสมบัติ 
ความถึงพร้อมแห่งหู ฆานสมบัติ ความถึงพร้อมแห่งจมูก ชิวหาสมบัติ ความถึง
พร้อมแห่งลิ้น กายสมบัติ ความถึงพร้อมแห่งกาย
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ตายไปเฉยๆ แย่งดินแย่งหญ้าแย่งสิ่งแย่งของกัน..หมู่นั้น 
ปาดคอปาดคางกนั..พวกนัน้ และกไ็ม่มใีครได้สกัคนหรอก  
ผูฆ่้ากไ็ม่ได้ ผูถ้กูฆ่ากไ็ม่ได้ โลกมนักเ็ป็นอยูอ่ย่างนัน้ นีเ่รยีก
ว่าเราหลง เราหลงโลก เหมอืนกนักบันกมนัหลงต้นไม้ ต้น
โพธิต้์นไทรมนัเกดิขึน้มา ไม่รูม้นัเกดิมาแต่ยามใดหรอก มนั
เกดิในโลก..นกมากนิบอกว่าของกขูองมงึจกิกนัตอดกนัแย่ง
กนั เป็นเรือ่งของพอปานนัน้ 

พระพุทธเจ้าทัง้หลายท่านจงึพากนัเข้าหาศลีหาธรรม เข้าหา
อย่างไร..เอาใจเข้าหา เข้าหาความรู ้เข้าหาความจรงิ เข้าหา
ด้วยวิธกีารอบรมบ่มนิสัยแล้วกพ็จิารณา ให้รูส้กึเจ้าของว่า
มันเป็นอย่างนั้นอยู่ทุกคนๆ พวกเราทั้งหลายนั่น..มันอยู่
ด้วยกนันี ่เดีย๋วมนัอาศยัผูอ้ืน่อยูเ่ฉยๆ หรอก ถ้าอยู่ผู้เดยีว
กว้็าเหว่ ความขีโ้ง่ของพวกเราน่ัน..ครัน้มีลมหายใจอยูน่ัน่พดู
คยุกนักไ็ด้อยูห่รอก อยูใ่กล้กนักไ็ด้อยู ่นอนด้วยกนัทัง้คนืก็
สบายอยู่ ครัน้ผูห้นึง่ลมไม่มแีล้ว จะให้อยู่ด้วยกนักย็ากอยู่
นะ อยู่ได้ไหมนี.่.อยู่เรอืนเดยีวกนั ๒ คน คนหน่ึงลมหมด
แล้ว คนหนึง่มลีมอยูน่ี ่จะเข้าหากนัยาก จะเข้าใกล้กนักย็าก 
พีก่นัน้องกนั..พ่อกนัแม่กนั..ลูกเต้าเหล่าหลานเหมอืนกนั จะ
เข้าหากนัยากอยู.่.เป็นอะไรไม่รูน้ี่ 
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เร่ืองอย่างนีก้ไ็ม่ใช่ว่าเป็นมาแต่วนันีห้รอืเมือ่วานนะ เป็นมา
ตัง้แต่ยามใดล่ะทีม่นัเกิด ไม่รูมั้นเกดิขึน้มาแต่ยามใดล่ะ..มนั
กเ็ป็น..มันเป็นอย่างน้ี ไม่มใีครเคยได้ตามชอบตามปรารถนา
สกัครัง้ ไม่มใีครได้ตามปรารถนาสักคร้ัง ไม่มสีิง่ทีเ่ป็นแก่น
เป็นสารสกัอย่าง..อยูใ่นวฏัสงสารอนันี ้และคนเราทัง้หลาย
กพ็ลอยเป็นทกุข์กบัมนัอยูไ่ม่เลกิสกัทนีัน่ล่ะ ดงึอยู.่.เหนีย่ว
รัง้อยู ่ว่าแต่ของกขูองมงึอยูอ่ย่างนัน้ล่ะ 

พระพุทธเจ้าท่านตรสัว่า ผูเ้หน็ธรรมะแล้วเหน็ตามธรรมชาติ
หรือธรรมดา การอยู่กินของเราน่ี..ก็สบาย แม้นจะมีน้อย
มีมากมีอะไรก็ช่างหรอก การนุ่งการห่มก็ตามธรรมชาติ
ธรรมดาเรา ไม่เพ้อเจ้อ..ไม่สุรุย่สุร่าย แต่งเนือ้แต่งตวั..การอยู ่
การกินของเราเป็นต้น ก็กินพอแต่ซะว่ามันเล้ียงร่างกาย
ของเราพอควร..เท่านั้น ไม่กินวิเศษไม่กินวิโส..ไม่เอารส 
ไม่เอากลิ่น..ให้มันมากมันมาย จนกว่ามันสิ้นจนกว่ามัน
เปลือง จนกว่ามนัทบทวนมาหาเจ้าของ ไม่ให้หลบัไม่ให้นอน 
ไม่ให้เยอืกไม่ให้เยน็ ให้วิง่ให้เต้นให้แล่น เพราะตา เพราะหู 
เพราะจมกู เพราะลิน้ เพราะกาย เพราะใจ เพราะความรูส้กึ
นกึคดิทัง้หลายไม่รูส้ภาวะของธรรมะตามเป็นจรงิ 
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ความเป็นจริงนั่นจึงว่าธรรมะมันไม่ได้ปิดบัง เป็นเครื่อง 
เปิดเผย ผูเ้กดิกเ็กดิ ผู้ตายกต็าย ผูไ้ปกไ็ป ผูม้ากม็า ผูแ้ก่กแ็ก่  
ผูน้้อยกน้็อย ผู้หนุ่มกห็นุม่ มนัยังเป็นอยูอ่ย่างนัน้ เราทัง้หลาย 
หากไม่พากนัคิดไม่พากนัดู มแีต่คิดอย่างเดยีวว่าไม่อยากให้
มนัเป็นอย่างนัน้ ของมนัเป็นอย่างนัน้..ไม่อยากให้มนัเป็น
อย่างน้ัน มนักจ็ะฟังความเราอยู่หรือ มนักเ็ป็นเหมือนมนั
เป็นอย่างนี ้ การเจาะการจิม้การเสาะค้นพจิารณาทัง้หลาย
เหล่านีล่้ะ 

ทนีี.้.เรือ่งเราจะเป็นทกุข์ มนัเป็นทกุข์เพราะกเิลส แล้วกเิลส
มันเกิดจากท่ีใด..ว่าอย่างน้ัน มันไม่เกิดจากถ้วยโถโอจาน 
มันไม่เกิดจากรูป จากเสียง จากกลิ่น จากรสอะไรหรอก..
อนักเิลสนัน้ มนัเกดิจากเพราะเราเหน็ผดิ เราเหน็ผดิมนัเลย
เกิดกิเลสข้ึนมา เลยเป็นกิเลส อันความเป็นจรงิของในโลก
นีม้นัจะมอีะไรแท้..ไปคิดดู เราว่าอนันีง้าม อันนัน้ไม่งาม..
อย่างนี ้ อันนัน้น้อย อันนัน้ใหญ่ อันน้ันหนัก อนัน้ันเบา..
อย่างนี้เป็นต้น คนเรานึกคิดอย่างนี้นะ แต่ความเป็นจริง
นัน้..มนักอั็นงามหรอือนัไม่งามนัน้มนักไ็ม่ม ี มนัมต้ัีงแต่อยู่
ในใจของเรา อนัใดมนัชอบมนักว่็างาม อนัไหนไม่ชอบมนั
กว่็าไม่งาม สิง่ท่ีเราชอบหรอืไม่ชอบนัน้ มนักอ็ยูธ่รรมชาติ
อย่างนัน้ ไม่มใีครเป็นอะไร ก่อนเราจะไปชมมนัหรอืจะไป 
ตมินั..กเ็ป็นเพราะเรา 
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แล้วกิเลสมันเกิดข้ึนท่ีนี้ เกิดข้ึนท่ีเราไม่รู้จักนี่ เกิดขึ้นที่เรา
หลงนี่ เกิดข้ึนที่เราอยากนี่ ครั้นมันน้อยเราก็อยากให้มัน
ใหญ่ ครัน้มนัใหญ่อยากให้มนัน้อย ครัน้มนัสัน้อยากให้มนั
ยาว ครัน้มนัยาวเราอยากให้มนัสัน้ ความอยากนีต่่างหาก..
เกิดขึ้นมามันจึงเป็นกิเลส ไม้ท่อนน้ันไม่ใหญ่ไม่น้อยไม่ส้ัน
ไม่ยาว ไม่ดไีม่ชัว่..เป็นอยูพ่อปานนัน้ เป็นอยู่อย่างนัน้..มนั
เป็นของมนัอยูอ่ย่างนัน้ 

ในเมือ่สรปุแล้วทัง้หลายเหล่าน้ีน่ะ มนัไม่ได้เป็นกบัสิง่กบัของ 
มนัเป็นกบัใจเราเหน็ผดิ ครัน้คนเหน็ผดินี.่.มนัผิดไปหมดทกุ
อย่างนะ..พวกนี ้ให้โทษหมดทกุอย่าง และเราจะพากนัรูจ้กั
ว่า เมือ่จติของเราเมือ่มนัโกรธขึน้มากบัเมือ่มนัดอียูน่ัน่ มนั
จะต่างกนัหลายอยู่นะ พอมนัโกรธมนัร้ายขึน้มานัน่ มนัจะ
มองๆ ไปอยูใ่นบ้านเราหรอืในวดัเรา..ในทีใ่ด..เขาอยูไ่หนก็
มองนัน่..มแีต่ผดิ ผิดตาผดิใจเราหมดทกุอย่าง พดูความเก่า
กไ็ม่สนกุเหมอืนเก่า คนตวัเก่ากไ็ม่เหมอืนเก่า วตัถอุนัเก่าก็
ไม่เหมอืนเก่า มนัเปลีย่นแปลงไปหมดทกุสิง่ทกุอย่าง มแีต่
เรือ่งมนัผดิจติผดิใจเราทัง้นัน้ 

แต่เมื่อวานนี้หากไม่เป็น เราก็มาเป็นเมื่อมันร้ายขึ้นมาน่ี 
บางคร้ังจับถ้วยจบัหม้อปาลงพืน้..นู่น ตแีตกกระจดักระจาย 
เมือ่วานไม่เหน็เป็น..วนัก่อนไม่เหน็เป็น แต่มนัจะว่ามนัเป็น
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เพราะอะไร ถ้วยท�าอะไรให้เราไหม หม้อได้ท�าอะไรให้เราไหม 
สิง่อืน่ได้ท�าอะไรให้เราไหม มนักอ็ยู่เฉยๆ เรือ่งของมนั มนัจะ 
พดูเป็นเหรอ เราไปทบุมนั ไปฆ่ามนั ไปตมีนั ไปทิง้มนั ไปโยนมนั  
เร่ืองของใครน่ัน..มันเรื่องของเจ้าของน่ีล่ะ..มันเกิดขึ้นมา  
นีก่เิลสมนัเกดิขึน้กบัเจ้าของ เกดิขึน้เพราะความเหน็ผดิ 

กเิลสทัง้หลายมนัเป็นอย่างนี ้“กิเลส” ท่านว่าเครือ่งเศร้าหมอง  
เกิดข้ึนจากใจของเจ้าของ ท�าใจพวกมนุษย์ทั้งหลายให้
หันเหไปทางผิด ถ้ามันผิดแล้วมันไม่มีอะไรดีสักอย่าง.. 
มันผิดไปหมด อาการที่มันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นเรียกว่า 
“ธรรมะ” เรียกว่า “อกุสลา ธมฺมา” ธรรมท้ังหลายเหล่านี้  
มันจะพาเราเป็นบาปเป็นกรรม แม้นจะพูดก็ไม่เพราะ  
แม้นจะคิดก็ไม่ดี แม้นจะท�างานทางกายก็ไม่ถูกต้อง  
ผดิมรรคผดิผลไปหมด ไม่ใช่แนวทาง เป็นมจิฉาทฏิฐิ 

สมกับพระบรมศาสดาท่านสอนว่า บรรดาโทษทั้งหลาย 
ท้ังปวง..ท่ีมีอยู ่ในสกลโลกอันนี้ ไม่มีอะไรมันจะเป็น 
โทษร ้ายแรงกว ่าความเห็นผิด ความเห็นผิดนั่นน ่ะ 
มันมีโทษร้ายแรงกว่าทุกส่ิงทุกอย่าง อันนี้ก็จริงของท่าน
เหมือนกัน ถ้าหากว่าเราทั้งหลายเห็นผิดคือใจเห็นผิด 
เท่านั้นอย่างเดียว..ผิดหมดทุกส่ิงทุกอย่าง..เสียหมด  
คนจะฆ่าพ่อตีแม่ คนจะปล้นสะดมต่างๆ นานา มีแต ่
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เรื่องคนเห็นผิดหมดทั้งนั้นเมื่อใจมันเห็นผิด ครั้นเมื่อ 
ใจเห็นผิด มันก็พูดผิดท�าผิดคิดผิดไปทุกอย่าง ถ้ามัน
เกิดอย่างนี้เรียกว่า “ธรรมะ” เรียก “อกุสลา ธมฺมา” เป็น 
อกศุลธรรม มนัเกดิกบัจติ เป็นเหตใุห้สร้างบาปสร้างกรรม
ได้ต่างๆ ..นัน่ 

เมือ่ใดจติเราสมัปยุต*ไปด้วยกศุลธรรม คือคณุงามความดทีัง้
หลาย เรยีกว่ากศุลธรรม มนัสมัปยตุ..มนัเป็นไปตามความ
เห็นชอบ..ตามธรรมะ พดูกดี็ คิดกดี็ ท�าอะไรกด็หีมด มนั
เป็นมรรคเหน็กช็อบ ด�ารกิช็อบ การงานกช็อบ มนัเป็นเรือ่ง
ชอบไปทัง้หมด มนัเลยเป็นมรรค การกระท�าทัง้หลาย การ
เกดิทัง้หลาย การเป็นทัง้หลาย อาการทัง้หลายเหล่านีเ้รยีก
ว่า “กสุลา ธมมฺา” เป็นกศุล เกดิขึน้กบัจตินี่ 

พวกเราทัง้หลายไม่ควรปรารถนาเอาบาปเอาบญุอะไรหรอก 
อย่าให้ข้าพเจ้าไปตกนรก อย่าให้ข้าพเจ้าไปสูท่ีช่ัว่ทัง้หลาย 
อย่าพากนัไปปรารถนาอย่างนัน้... ให้ข้าพเจ้ามบีญุให้มากๆ 
มคีวามสขุมากๆ ความปรารถนาลมๆ แล้งๆ อย่างนัน้..มนั
ไม่ใช่..ถ้าเราปรารถนาเป็นต้น..เราต้องมาปรบัปรงุกายวาจา
ใจของเรานีเ่ป็นต้น ให้ปราศจากความผดิ ให้ปราศจากบาป 
ลงมือท�ามันซะ “กายปณิธาน” ความปรารถนาทางกาย  

* สัมปยุต ประกอบ
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“วจปีณธิาน” ความปรารถนาทางวาจา “มโนปณธิาน” ความ
ปรารถนาทางใจ ทัง้ ๓ ประการนี ้พร้อมทางกาย ทางวาจา 
ทางจติ นีเ่ป็นการปฏบิตั.ิ.ไม่ใช่ปรารถนาเฉยๆ 

บางคนเราก็ปรารถนาว่า ตายไปข้าพเจ้าจงไปสวรรค์นะ..
อย่าไปนรก ท�าบุญเอาเผื่อตายมัน..เป็นอย่างนั้น กลัวตก
นรกตอนตาย แต่ตอนเป็นไม่กลัวตกนรก นัน่คือคนมองเหน็
แต่ผลของมนั มองเหน็แต่เบือ้งปลาย เหมอืนกนักบัคนมอง
เหน็ว่า ข้าพเจ้าไม่อยากตายหรอกแต่ข้าพเจ้ามนัอยากเกดิ..
นีห่นา ข้าพเจ้าไม่อยากหนักหรอกแต่ข้าพเจ้ามนัยงัแบกไว้ 
ข้าพเจ้าไม่อยากร้อนหรอกแต่ข้าพเจ้าจบัไฟอยู.่.อย่างนี ้และ
ข้าพเจ้าไม่อยากไปนรกหรอกเป็นต้น..แต่ข้าพเจ้ายงัท�าความ
ช่ัวอยู่ไม่เลิก นี่..ความปรารถนาอย่างนี้มันปรารถนาไม่ได้ 
มนัต้องละความชัว่ทางกาย มนัต้องละความชัว่ทางวาจา มนั
ต้องละความชัว่ทางใจ ลงมอืประพฤตปิฏบิตันิีเ่รยีกว่าการ
ปรารถนา ไม่ใช่ปรารถนาเอาเฉยๆ หรอก 

โดยมากแม่ออก*เราตดิการปรารถนา บางคนไม่รูอ้โีหน่อเีหน่ 
อะไรหรอก ยามออกพรรษาไปหาข้าวมาน* เอาไปบชูากบั
เรือไฟ ให้ข้าผูเ้จ้าได้ผวัผูรู้ไ้ด้ชูผู้ง้ามด้วยเถดิ..พดูไป พดูไป
ตามประสีประสาคนหลงนั่นแหละ..และนี่ความปรารถนา 

* แม่ออก พระเรียกโยมผู้หญิง ถ้าเป็นโยมผู้ชายเรียก พ่อออก
 ข้าวมาน ข้าวที่ก�าลังตั้งท้อง
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แล้วคนงามเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่มีใครงาม 
สักคน..หรือใครว่างาม..หือ ผู้นั้นยิ่งได้ผัวขี้เหล้าอีกเลยนะ  
ผูใ้ดกนิเหล้าเก่งๆ ยิง่ชอบ คนปรารถนานะนัน่...

ไม่รู้จัก..นี่ท�า..เหมือนท�าตามประเพณีของเรานี่ ปรารถนา
เอาโลด ปรารถนาแต่ว่ามนัอยากได้เฉยๆ แต่ว่าเหตมุนัเป็น
อย่างไร ไม่อยากได้นรกหรอก..มนัสร้างความบาป ยงัสร้าง
ความชัว่ไม่หยุดสร้างบาปไม่หยดุ นรกนัน่หรอื..มนัตกทกุวัน 
อยู่น่ันแหละ ถ้ามันหยุดตกทุกวันนี้..ตายไปมันจะมีที่ตก 
เหรอ ครั้นจะไม่ตกก็จะไม่ตกวันนี้แหละ..วันมาจ�าอุโบสถ
ศลีอยู ่ มนัหนไีกลลกูไกลหลานน่ะ หนไีกลเป็ดไกลไก่..ไกล
หมูไกลหมานี่ ครั้นมานอนอยู่วัดคงจะหยุดตกนรกหรอก 
ครัน้อยูก่บับ้านกบัเมอืง..เอาละพวกนี ้ ไม่ขมุน้อยกข็มุใหญ่
นะ..นรกนี ่ ไม่ในใหญ่มันกต็กบรวิารมนัจนได้ล่ะ เพราะลูก
เรานัน่ เพราะหลานเรานัน่ เพราะสิง่เพราะของกบัเรอืนกบั
ชานนัน่เป็นต้น 

อะไรเลก็น้อยกต้็อง หยื* ! ความบาปกเ็อาล่ะ..ตกขมุน้อย... 
อนั “หยืๆ” นี.่.ขมุน้อยแล้วนี.่.ใช่ไหม มนัไม่พอใจมนัเป็นทกุข์ 
หยื !..นีข่มุน้อยไหมน่ี วันหน่ึงกห็ลายขุมอยูน่ี.่.ขมุบริวารมนั..
เข้าใจไหม ขุมใหญ่กว่านั้นก็มันจะนอนไม่ได้ ครั้นเป็นพ่อ

* หืย เสียงแสดงความไม่พอใจ เช่น หืยจะแม่นเฮ็ดไปทั่ว (ฮึ ! ท�าอะไรไร้สาระ)
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ออกแม่ออกคงจะมนัเถยีงกนัจนทัง้คนืเสยีงดงัวุน่วาย เสก
คาถาอยูน่ัน่แหละ นอนไม่หลับ น่ันล่ะขมุใหญ่พอสมควรน่ะ 
ไม่สบายนัน้กแ็ก้เป็นปีเป็นเดอืนก็ไม่ตก..ขมุใหญ่ ขมุน้อย..
ขมุตกกบัเป็ดกบัไก่ กบัหมกูบัหมา กบัลกูกบัหลาน เรยีกว่า
ตกไม่ได้ขาด เคยเป็นไหม..แม่ออก เคยทกุข์กบัลกูกบัหลาน
ไหม ดไีม่ดมีนัเป็นตัง้แต่ลูกขอเงนิไม่ได้ มนัไม่ไปโรงเรยีน..น่ีก็
เอาขมุหนึง่แล้ว (หวัเราะ) เอาล่ะน่ี..ตกขมุน้อยหมดแล้ว..ขุม
บรวิารนัน่แหละ มนัเป็นอย่างนีล่้ะพวกนี ้ นีล่่ะ..มนัเสยีดสี
อย่างนัน้น่ะ 

นี่ล่ะ..พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่า คนนั้นกลัวนรกแต่
ตอนตาย ตอนเป็นไม่กลวันรก..นัน่ พระพทุธเจ้าท่านไม่ได้
สอนอย่างนัน้นะ อย่าไปมองไกลเจ้าของเรามาก ทีน่รกน่ะ..
มนัไม่มอียูโ่น่นหรอก ครัน้ตอนเป็นมนัเลกิตก..มนักต็ายไป
มนักจ็ะตกอะไร..ไม่มอีะไรตกหรอก ครัน้ตกตอนเป็น..ตอน
ตายมนักต็กแล้วพวกน้ี..จะว่าอย่างไร เหมอืนกนักบัลกูบวบ
ขมนี ่ เอามากนิดบิกข็มเหมอืนเก่า..พนัธุข์องมนั เอาไปต้ม
กนิกข็มอย่างเก่า..มันขม หรอืว่าอย่างไร..หอื นีล่่ะให้พากนั
เข้าใจ 

แล้วคนปรารถนาเอาเมืองสวรรค์..ว่านั่น เวลาจะตายถึง
ปรารถนาเอาเมอืงสวรรค์ กอ็นัสวรรค์นัน้เป็นต้น..ไม่รู้ว่าเป็น
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อย่างไร..ไม่รูจ้กั อย่างหนึง่กไ็ปท�าอะไรสกัอย่างนีแ่ล้วเขาว่า 
โอ้..ปานขึน้สวรรค์เลยนะน่ี ไม่รูเ้ขาเหน็สวรรค์เป็นแบบไหน..
ไม่รูจ้กั ปานสวรรค์เอาโลด..เขาว่า งมบ่อน�า้พดูไป ไม่รูว่้า
เมอืงสวรรค์อยูไ่หนเหมอืนกนั..ปานขึน้สวรรค์ พดูไปเฉยๆ  
นัน่ล่ะ..มนัได้มคีวามสุขข้ึนมาเด๋ียวนัน้ล่ะ กจ็รงิ..คนมนัพดู..
พดูว่าไปเฉยๆ หรอก มนัสขุขณะใด..เขาว่ามนัสวรรค์ เจอ
คนไม่รู้จักหรอก..เอ้อ..ปานข้ึนสวรรค์นะ จนได้ว่านั่นน่ะ.. 
นัน่แหละสวรรค์น่ะ..ว่าอย่างนัน้ คืออะไร..อารมณ์ด ีได้รปูดี 
ได้เสยีงด ีได้กลิน่ดี ได้รสดี โผฏฐพัพะ*ดี ธรรมารมณ์*ด ีและ
อารมณ์ดีๆ  นัน่..อนัปราศจากโทษ นัง่กเ็ป็นสขุ..นอนกเ็ป็น
สขุน่ะ นีท่่านว่าอารมณ์..อารมณ์ดีๆ  อารมณ์เลศิ อารมณ์
ประเสรฐิ ท่านว่าเมอืงสวรรค์ น่ีแหละสวรรค์ 

แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า พวกเทวดาเทวบตุรน่ีตายแล้ว
จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยากนะ..ท่านว่า ไปเป็นเปรตเป็น
ผี..ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานน่ัน..หลาย..มากก็มาก จะมาเกิด
เป็นมนุษย์นี่ก็ยาก ท่านว่าอย่างนั้นนะ น่ันแหละ..คน.. 
คนไม่รูต้วัเจ้าของ ได้รปู ได้เสยีง ได้กลิน่ ได้รสทีเ่ราต้องใจ..
พูดเท่าไรก็ยิ่งสนุกสนานเพลิดเพลิน หลงเจ้าของ มันนิ่ม  
มนัอ่อน มนันวล 

* โผฏฐัพพะ สัมผัสทางกาย สิ่งที่ถูกต้องกาย
 ธรรมารมณ์ อารมณ์ที่เกิดกับใจ หรือสิ่งที่ใจรู้
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ถ้าหากว่าสิง่ทัง้หลายน่ีมนัเสียหายไปเป็นต้น กจ็ะมาเกดิเป็น
มนุษย์เรานี่ก็ไม่ได้ ที่สบายใจนู่น..ตกลงนู่น..ตกลงนรกนู่น 
กลายเป็นเปรตเป็นผไีปนูน่แล้ว ทกุข์ยากล�าบากตกนรกนูน่ 
โดยมากอยู่เมืองสวรรค์นีย่งัร่วงใส่นรกนูน่แล้วโลด ครัน้ทีว่่า
เกดิๆ ตายๆ นัน่..เราทัง้หลายนัน้อย่าจะไปพูดถงึว่าร่างกาย
ของเรามนัตาย พดูเรือ่งจติของเรานัน่น่ะ..มนัตาย วนัหนึง่
มนัเกดิไม่รูเ้ท่าใดชาตหิรอก 

บางคนบคุคลบอกเอาไว้ว่า อย่างพวกเทวบตุรจะตาย..ตาย
ไปนีเ่จ้าได้เป็นเหยีย่วเป็นแร้ง เป็นเต่าเป็นหมเูป็นหมา เป็น
คนหูหนวกตาบอด ๕๐๐ ชาติ..จะว่าอย่างไร ค�าว่า ๕๐๐ 
ชาต.ิ.ไม่ใช่เรือ่งกาย ท่านไม่พดูถึงเร่ืองกายมนัตาย..ท่านพดู
เรือ่งใจ ใจเป็นเหยีีย่วเป็นแร้ง เป็นเต่าเป็นหมเูป็นหมา เป็น
คนหหูนวกตาบอด ๕๐๐ ชาต ิคนหหูนวกเป็นอย่างไร คน
ตาบอดเป็นอย่างไร อยู่คนตาบอดกเ็ห็นอย่างน้ีแหละ..มนั
ไม่เหน็..จะว่าอย่างไร ธรรมะมนัปรากฏโทนโท่ อยูอ่ย่างนี้
แหละ..แต่มนัไม่เหน็ ท่านพดูให้ฟังอยูอ่ย่างนี ้และได้ยนิอยู่
แต่มนักไ็ม่ได้ยนิ..จงึว่าหมูนัหนวก มนัไม่หยดุสกัทนีี ่อนันัน้
มันผิด..อันนั้นมันไม่ดี..อันนั้นมันเป็นบาป..หยุด ก็ไม่หยุด 
มันไม่ได้ยิน ได้ยินอยู่เหมือนไม่ได้ยิน..อย่างว่า นี่ท่านว่า
คนหหูนวก 
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คนตาบอด..ความดีน่ะเหน็เขาท�าอยู่แต่ตวัเองไม่ท�า เหน็อยู.่.
แต่มนัไม่เหน็ ท่านว่าคนตาบอด โอย..เหน็อยู ่แต่ฉนัไปแล้ว..
ฉนัทกุข์ยากล�าบาก..เขาว่าอย่างนัน้ ฉนัคาทกุข์คายากกเ็อา 
นั่นมันจะคาอยู่นั่นล่ะ..ทุกข์ยากน่ี มันไม่ปล่อยอยู่หรอก..
ครั้นไม่ทิ้งมันบ้าง ฉันคาทุกข์..ฉันคายาก..ไปไม่ได้หรอก..
นั่นล่ะ คร้ันจะไปคามันอยู่น่ัน..ก็คากับทุกข์กับยากอยู่นั่น 
มันกจ็ะคาแต่มนันัน่แหละ..มนัจะคาอะไรทกุครัง้หรอื ครัน้
ไม่ปล่อยมนัสกัท ีไม่พจิารณามนัสกัที 

อาตมาเคยสอนว่ามันยากมันล�าบากน่ะ มันยาก..มาฟัง
เทศน์ฟังธรรมน่ะ ชวนเอายาก..มากับเรา..ให้มนัมาฟังเทศน์
กบัเราอบรมกบัเรา อย่าแต่จะอยูแ่ต่นอนอยูบ้่าน.. นานๆ ก็
ออกมาด้วยกบัเพือ่นบ้าง..มาด ู ยาก..ว่านัน่ นัน่แหละ..ถงึ
จะยากแต่เรากจ็ะพาเจ้าไปวะ..ไปด้วยกันนีล่่ะ มาทัง้ทุกข์ทัง้
ยาก..มาด้วยกนันัน่ล่ะ ให้มนัได้มาฟังกบัเรา ครัน้ความยาก
มนัจะมาฟังกบัเราเป็นต้น มนักจ็ะเข้าใจ มันกจ็ะพาเราหยดุ
ยาก เรากจ็ะหยดุยาก..มนักจ็ะไม่ให้ยาก ครัน้เราไม่ได้มาสกั
ครัง้นัน้..อ้าว..มแีต่มนัยากอยูน่ั่นแหละ มนักย็าก..เรากย็าก 
กเ็ลยยาก..กไ็ม่ได้มา เรากไ็ม่ได้มา..มนักไ็ม่ได้มา มนักย็าก..
เรากย็าก ถงึแม้จะไม่เหน็ฟ้าเหน็ไฟกบัเขาสกัครัง้..อยูอ่ย่าง
นัน้แหละ อยูแ่ต่เรอืนแต่ชานนัน่แหละมนัไม่มอีะไร 
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อย่าจะไปว่าอย่างนั้น..พ่อออกแม่ออกเรา บัดนั้นซะก่อน
บัดนี้ซะก่อน..อย่าเพิ่งพูด นั้นคนอ้างอยู่ ครั้นหนุ่มๆ เข้า
วดันีเ่ขากน็นิทากนัล่ะ โน่น..เธอจะไปบวชเป็นแม่ชซีนิะ เธอ
ขึ้นไปไม่หยุดสักคร้ังเลยนะ เป็นผู้ชาย..เธอจะไปบวชเป็น
พระพทุธเจ้าหรือ อาย..ให้เขาอยูอ่ย่างนัน้..อายเขาอย่างน้ัน 
เขากเ็ลยว่าต่อไปให้มนัแก่เฒ่าก่อนแล้วตวัเขาจงึเข้าวดั เฒ่า
มาทนีีแ้ล้วเรยีก ๓ ครัง้ ๔ ครัง้กไ็ม่ได้ยิน..น่ีเหน็ไหม เขาล่ะ
เอาไปทิง้ไว้ บอกว่านีก่ไ็ม่ได้ยนิ คนว่านินทากไ็ม่รูเ้รือ่งเลย 
น่ังอยู่ใกล้ๆ นนิทาสบายนี.่.ไม่ได้ยนิอะไร คาดหวงัได้ไหมว่า 
เฒ่านี.่.มนัไม่เฒ่าแต่อายนุี ่ตามนัเฒ่าหมูนัเฒ่าด้วย ร่างกาย
มนัเฒ่า มนัเฒ่าไปหมดทุกอย่าง..จะท�าอย่างไรล่ะ คาดหวงั
ของอย่างนีไ้หมพวกเรา คาดหวงัอนัใช้ไม่ได้อย่างน้ีหรอื..หวงั
บวบแก่นี ่เขาเอาไปท�าตะกร้อเท่านัน้แหละ แล้วความคดิผิด
ของเจ้าของน่ะมนัพาให้เราผิดไปเรือ่ยๆ 

ความเป็นจริงนั้นเหมือนเราขับเรือน่ันแหละ..พายเรือข้าม
แม่น�า้ มนัให้คดั*ไปด้วย ให้วาด*ไปด้วย ให้พายไปด้วย..อยู่
ด้วยกนั เรอืกไ็ปอยูเ่รือ่ย..หวัเรอืกจ็ะตรงเรือ่ย..กจ็ะได้ถงึฝ่ัง 
ไม่ใช่ว่าจะพายอย่างเดียว ไม่ต้องคดัต้องวาดมนั..ไม่ใช่..ไม่
ถูกนะ ถ้ามนัล่องไปเรือ่ยๆ มนัจะถงึสกัทไีหม ไม่คัดมนัไว้ 
ไม่วาดมนัไว้ 

* คัด ใช้พายหรือแจวงัดน้�าออกจากตัวเพื่อบังคับทิศทางเรือ ตรงข้ามกับ วาด
 วาด พายเรือโดยกวาดพายเป็นแนวโค้งเข้าหาตัว ตรงข้ามกับ คัด
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บางคนกค็ดิใจใหญ่ๆ เลย เพือ่นชวนไปวดักบ็อกว่า ไปซะ
หมู.่.วดั เราไม่ไปหรอก..เขาว่า ครัน้ผูน้ี้ไปแล้ว ไปเลยหรอก..
ว่านัน่ (ร�า่รีร้�า่ไร) ไม่ได้ไปดีร้ายอะไรกบัหมูห่รอก..ออกบวชไป
เลย..เขาว่า นีล่่ะคนทีพ่ดูอย่างน้ีมนัไม่ไปเลย นีล่่ะไอ้คนไม่ไป
อย่างเพือ่น..นัง่อยู่ทีเ่ดมิตรงนัน้ นี.่.อย่าไปอาศยัผูใ้ดเด๊อ* !

คนทีต่ดิอยู.่.คนทีข้่องอยู่ คนทีช้่าอยูน่ัน่ กใ็ห้เราถอืว่าม้าขา
หกั เราขีม้่ามฝีีตีนอนัดขีาไม่หัก แล้วกจ็ะไปรอไอ้ตวัขามนัหกั
อยู่ไม่ได้หรอกเรา..มนัช้า เราข่ีเปิดไปก่อนโลด นัน่..จะไปรอ
คนไม่ไป..จะไปรอคนนัน้ไม่ได้ ม้ามฝีีตนีดต้ีองละม้าทีม่ฝีีตีน
ไม่ดีเอาไว้ข้างหลังเป็นธรรมดา ใครเห็นช่องใด..ไปช่องนั้น
โลด ใครพอพ้นได้..ออกโลด แม้แต่นกมันก็ยังรู้จักเลยพอ
ขงัในกรงมนั ตัวใดเหน็ช่องกม็ดุออกก่อนหมูน่ะ..นก ไม่ได้
ชวนหมูใ่ดล่ะ ออกส.ิ.ถ้าตวัไม่ออก..เราไม่ออกหรอก มนัไม่
ว่าเลย ว่าแต่เห็นช่องแล้วหนีเอาเลยหรอก ไม่ได้เรยีกผูใ้ด
หรอก บนิมนัแล้วกแ็ล้วหรอก มนัไม่ได้ว่า หมูไ่ม่ไป..เราไม่
ไปนะ มนัไม่ว่าเลย 

เรานี้เหมือนกันนั่นแหละ เราจะไปรอผู้หลงงมงายอยู่น่ัน..
มันไม่ได้หรอก เมื่อเราเห็นช่องวันไหนเราต้องรีบออก  
ค�าว่าออกคอืใจเรานัน่แหละออก มนัไม่มีอะไร..มนัไม่มอีะไร

* เด๊อ นะ เน้อ
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คนเราน่ะ ใครว่าได้อะไร ครัน้ไม่ท�าเอาไว้แต่ว่าเมือ่เรามชีวีติ 
คนเรานัน่เกดิมานัน้..ไม่ได้สร้างคณุงามความดีมาไว้นัน้ มนั
ไม่ได้เกดิประโยชน์อะไรหรอก 

เหมอืนกนักบัผลไม้ทีม่พีษิ..ผลไม้ทีม่พีษิน่ะ มนัเกดิไปแล้วก็
ไม่เกดิประโยชน์ หล่นลงมามดกก็นิไม่ได้ แมลงวนักก็นิไม่ได้  
หนก็ูกนิไม่ได้ บ่างก็กนิไม่ได้ คนกก็นิไม่ได้ กนิไม่ได้สักอย่าง..
มันเป็นพิษ ต้นไม้ต้นนั้นไม่มีประโยชน์ ผลไม้อันนั้นไม่มี
ประโยชน์ เกดิมาเกะกะเขาเฉยๆ กดีท่ีกดีทางเขาเฉยๆ ไม่ได้
เป็นประโยชน์อะไร มนษุย์เรานีเ่หมอืนกนั เกดิมาไม่หาสร้าง 
ประโยชน์เจ้าของและไม่สร้างประโยชน์ผูอ้ืน่ ไม่สร้างคณุงาม
ความดไีว้ในโลก..ไม่มอีะไร..ไม่มอีะไรนะ 

ดงัน้ันให้พากนัเข้าใจเสียว่า เรามาท�าอยูท่กุวนั..ท�าเพือ่อะไร
หนอ เพือ่ความพ้นทกุข์ของเรานีล่่ะ ใครเหน็ช่องก่อนกไ็ป
ก่อน..ไม่รอใครล่ะ ใครเหน็ทีไ่ปก่อน..ว่านี.่.ไป การประพฤติ
ธรรมปฏบิตัธิรรม..พระพทุธเจ้าท่านไม่นยิมเฉพาะแต่นักบวช 
ท่านนยิมกบัพวกปฏบิตั ิถงึแม้ว่าอยูใ่นฆราวาส เป็นผูห้ญงิ
ผูช้ายอยูใ่นฆราวาส แม้มีครอบมคีรวักช่็าง พระบรมศาสดา
ท่านสอนไว้ว่า พระอรยิบคุคลขัน้แรกคอื พระโสดา..สกทิาคา.. 
เบือ้งแรกนี ้พระผูท้ีต่กบนทาง พระโสดา..สกทิาคา..แปลว่า
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ผูน้้อมไป ผู้น้อมเข้าไปหาหนทาง ผูรู้จ้กัหนทาง ผูต้กกระแส 
อยูใ่นบ้านประพฤตอิยูใ่นบ้าน ปฏบิตัอิยูใ่นบ้านเป็นฆราวาส 
แต่มกีายมใีจมคีวามรูส้กึนกึคดิต่างแปลกคนธรรมดาเราอยู่

พระบรมศาสดาท่านกล่าวถึงนางอุบาสิกาผู้หนึ่งในครั้ง
พทุธกาล นางอยูใ่นโลก ชอบวัดชอบวาไปฟังเทศน์ฟังธรรม
เข้าใจ อยูใ่นหมูก่เ็หมอืนกาฝาก แฝงๆ หมู่อยูอ่ย่างนัน้ล่ะ..
ไม่เหมอืนหมู ่ไอ้ความลกึของน�า้ใจไม่มใีครรูจ้กัด้วย เป็นเมยี
ของนายพราน นายพรานนัน่ไม่รูจ้กัว่าวดัเป็นอย่างไร รูจ้กั
แต่ปืนกับป่า ตื่นตอนเช้ามาก็ไปละ เมียนั่นจะบอกก็ไม่ได้ 
มนัเป็นคนละหน้าที.่.พดูกนัไม่ได้ อยูด้่วยกนัชวีติหนึง่ ตอน
เช้ามาแต่งห่อข้าวให้เตรียมไว้ ใช้ไปเอาปืนมาให้ นางก็ไป
จบัปืนมาให้ผวักไ็ด้ นีเ่รือ่ง..เรือ่งเขาอยู.่.อยูแ่หวกแนวอยูใ่น
บ้าน ผวักไ็ปหาเชอืดเนือ้อยูก่นัทัง้วนั ได้เนือ้มาเป็นต้น..เมยี
กข็ายกไ็ด้ ให้กนิให้ทานอะไร..แล้วแต่จะท�าไป วนัอืน่มาอกี
เป็นต้น..กแ็ต่งห่อข้าวน�า้เต้าให้เหมอืนเก่านัน่ล่ะ..เพราะเขา
เคยไป ใช้ไปเอาปืนมาให้..กใ็ห้เหมอืนเก่านัน่น่ะ แต่พระบรม
ศาสดาท่านสรรเสรญิว่านางนีเ่ป็นโสดาบนับคุคลมแีต่ใดมา

พวกประชาชนท้ังหลายเข้าใจว่า เอ๊ ! พระพทุธเจ้านีเ่ข้าใจผดิ
แล้ว..เขาว่า นาง..ผวัไปท�าบาปท�ากรรมกย็งัห่อข้าวน�า้เต้า..
ยังส่งเสริมอยู่ บางทีไปจับปืนมาให้อยู่นี่..ไปอยู่ เป็นพระ
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โสดาบันได้อย่างไร..ว่านั่น สงสัยหลาย พระพุทธเจ้าจึงได้
เรยีกประชมุพทุธบรษิทัทัง้หลาย พระพทุธเจ้ากเ็ลยมาตรสัใน
ท่ามกลางสงฆ์ ให้หายความกงัขาสงสยั แก่จติใจอรยิบคุคล
ขั้นแรกว่า เจ้าได้แต่งของให้สามีเจ้าอยู่หรือไม่ ได้ห่อข้าว
อะไรให้หรอืไม่..ให้อยู่  บางครัง้จบัปืนกใ็ห้กนัจรงิหรอื..จรงิ

เจ้ามคีวามนกึอย่างไร มคีวามคดิอย่างไรเมือ่เจ้าท�าอย่างนัน้ 
อฉินัท�าตามหน้าที ่ผวัเมยีต้องท�าตามหน้าทีอ่ย่างนัน้ ตาม
หน้าทีข่องเมยีของผวั แกมธีรุะอะไรอฉินักท็�าตาม ครัน้ห่อ
ข้าวให้..ก็ห่อข้าวให้ไปกิน..คิดว่าไม่ได้เอาไม้ไปยิงน่ะ ครั้น
เอาปืนมาให้ก็เอาไปแต่ถึงเขาน่ีเท่านั้น..เร่ืองของเขา เรื่อง
ต่อนูน่..ไม่ได้ไปด้วย ปฏบิตัติามหน้าทีข่องอฉินัเท่านี.้.ไม่มี
อะไร ไม่มเีจตนาต่อไปนูน่ ครัน้เอาปืนมาให้กเ็อามาถงึแค่นี้  
ครั้นห่อข้าวมาให้ก็มาถึงแค่นี้ อันนี้มันเป็นวิธีการของผัว
ของเมียจะปฏิบัติกันเท่านี้ นอกนั้นไปอิฉันไม่รู้จักด้วย นี่
นางนีเ้ป็นโสดาบนับคุคล ตกกระแสของพระนพิพาน “สทุธฺิ  
อสทุธฺ ิปจจฺตตฺ” ความบรสิทุธิ ์ไม่บรสิทุธิ ์เฉพาะผูใ้ด 

คนบรสิทุธิก์ดี็ คนไม่บริสุทธิก์ดี็ เป็นต้น มนัไม่เหมอืนขีไ้ก่นะ 
นัง่องิกนัอยูอ่ย่างนีม้นัก็ไม่เหม็นเหมอืนขีไ้ก่นะเด๋ียวนี ้มันอยู่
ในใจ..เข้าใจไหม คนทีค่ดิดีคิดชัว่..องิกนัอยูมั่นกไ็ม่ติดกนั มนั
อยูค่นละที ่ น่ีแหละการประพฤตธิรรมะ..อยูไ่หนกป็ระพฤติ
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ได้ท�าได้ เรามคีวามฉลาด แม้นอยูใ่นโลกกช่็าง แม้นอยูก่บั
ชาวประมงเขาหาปลาอยูเ่ขือ่นน่ัน ย่ิงรกัษาศลีได้ด ีได้กนิแต่
ตวัมนัตายๆ ยิง่ไม่ได้หาจบัยิง่สบาย ทกุสิง่ทกุอย่างเหมอืน
กนั..เป็นผูม้ปัีญญา..ไปได้มาได้ 

อรยิบคุคลขัน้แรก คือ โสดา สกิทาคา เป็นผู้มุง่ไปสูก่ระแส 
ของพระนพิพาน เป็นผูไ้ม่กลบั..ใจมนัไม่กลบั ความลกึ
ของน�า้ใจนัน่ คนส่องเหน็ไม่ได้ เป็นปัจจตัตงั และไม่คนื
ไม่คลาย เหน็ปฏิบตัอิยูเ่รือ่ยๆ ไปอย่างนัน้ ว่างเสมอ..
พจิารณาอยูเ่สมอเลยทเีดยีว อยูใ่นบ้านเขากไ็ม่เหมอืน
คนในบ้านเขา อยู่กับหมู่ก็ไม่เหมือนหมู่ เหมือนกันกับ
น�้ามันกับน�้าท่านั่นแหละ เอาใส่ในขวดเดียวกัน มันก็
อยูด้่วยกนัได้ มนัตดิกนัอยูแ่ต่มนัไม่อยูด้่วยกนั มนัแฝง
อยู่อย่างนัน้ล่ะนี ่เรือ่งจติใจของพระอรยิบุคคลกบัปุถชุน
เราทัง้หลาย นัง่อยูด้่วยกนัมนักเ็ข้ากนัไม่ได้ อนัอืน่เรือ่ง
อืน่กเ็ข้ากนัได้อยู ่ไปด้วยกนัได้ เดนิด้วยกนักไ็ด้ คยุด้วย
กนักเ็ป็น แสดงว่าเรือ่งจติบรสิทุธิน์ัน่มนัปะปนกนัไม่ได้  
อยูไ่ด้ท�าได้..ท่านเรยีกว่าพทุธบรษิทั 

ผู ้ใดพยายามท�าอยู ่ในไหนก็ตาม พระพุทธเจ้าท่านไม่
ได้สรรเสริญนักบวช ท่านสรรเสริญนักปฏิบัติ ที่เรียกว่า  
“สมณานญฺจ ทสสฺน” หรอืเรียกว่า “สมณะ” ธรรมของสมณะ 
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สมณะไม่ได้หมายถึงผู้หญิงผู้ชาย ไม่ได้หมายถึงนักบวช
นกัพรต หมายถงึนกัสงบจากอาสวธรรมทัง้หลายเท่านัน้ ผู้
ประพฤติปฏิบัติเพื่อความสงบเพ่ือความพ้นทุกข์ สมณะนี่
ไม่ใช่ว่านักบวชอย่างเดียว สมณะคือผู้สงบ ทางกาย ทาง
วาจา ทางใจ สงบจากความโลภ สงบจากความโกรธ สงบจาก
ความหลง สงบจากสภาวะธรรมทัง้หลายทัง้ปวงท้ังนัน้ ผูใ้ดมี
จติใจสงบระงบัอย่างนัน้เป็นสมณะกนัหมด เป็นเพศฆราวาส
กต็าม เป็นเพศพระเจ้าพระสงฆ์กช่็าง เป็นเพศเหลอืงเพศด�า
เพศขาวไม่ได้ว่า นีท่่านเรยีกว่าสมณะ “สมณานญฺจ ทสสฺน”

ผู ้ปฏิบัติดี “สุปฏิปนฺโน อุชุปฏิปนฺโน ญายปฏิปนฺโน  
สามจิีปฏิปนโฺน” เป็นผูป้ฏิบตัดิ ีนีท่่านเรยีกว่าพระสงฆ์ น่ีท่าน
ว่าสงฆ์สาวก แม้นจะอยูใ่นบ้านกเ็ป็นสงฆ์ เป็นพ่อออกกเ็ป็น
สงฆ์ เป็นแม่ออกกเ็ป็นสงฆ์ เป็นสงัฆะ เป็นสงฆ์ เป็นสมณะผู้
สงบ เพราะว่าเราทรงคณุธรรมของพระสงฆ์ไว้ “สปุฏปินโฺน” 
ผูป้ฏบิตัดิ ี“อชุปุฏปินโฺน” เป็นผูท่ี้ปฏิบัตติรง “ญายปฏปินฺโน” 
เป็นผูท้ีป่ฏิบัตเิพือ่หลุดพ้นเพือ่ละกเิลสตณัหาทัง้หลาย “สามี
จิปฏิปนฺโน” เป็นผู้ที่ปฏิบัติชอบยิ่ง นี่คือคุณของพระสงฆ์ 
ใครน�าคณุของพระสงฆ์นีไ้ว้ในกายในใจของตนได้ คนนัน้ก็
เป็นพระสงฆ์เป็นสมณะ เป็นสาวกของพระพทุธเจ้า ปฏบิตัิ
ตามธรรมะค�าสัง่สอนทีพ่ระศาสดาทรงสอนแล้วปฏบิตัแิล้ว 
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ฉะน้ัน คณุงามความดี ความดีความจริงนีเ่ป็นธรรมะ ใคร
ปฏบิตัไิด้อยูไ่หนกช่็าง..ซึง่ความดคีวามจรงินัน่ เป็นศาสนา
อยูต่รงนัน้ เป็นธรรมะอยู่ตรงนัน้ อนันีอ้ย่าพากนัฟุ้ง อย่าพา
กนัวิตก อย่าพากนัวจิารณ์ อย่าพากนัสงสยั ไม่ต้องสงสัยมนั
การประพฤตปิฏบิตันิัน้ มนัเป็นอย่างนีแ้น่นอน ฉะนัน้เรือ่ง
ทีเ่ราท�าทกุวนั เรือ่งเราไหว้ เรือ่งเรากราบ เรือ่งเราสวด เรือ่ง
เราสมาทานต่างๆ มนัเป็นเรือ่งวชิาการเฉยๆ หรอก..พวกนี้ 
ให้ถอืว่าการประพฤตปิฏบิตัเิป็นจดุส�าคญั ปฏบิตัเิพือ่ความ 
พ้นทุกข์ ความพ้นทุกข์อันนั้นคือบุญทั้งหลาย ที่เรียกว่า 
เอาบญุๆ ..อยากได้บญุ คอืความพ้นทกุข์ คอืความสบาย 
เบากายเบาใจ ไม่มทุีกข์ท้ังกายท้ังใจ พดูง่ายๆ กค็อืข้อปฏบิตัิ
ในทางท่ีชอบ เป็นสัมมาทฏิฐคิวามเหน็ชอบ หรอืพดูง่ายๆ ก็
คอืเรารูเ้หน็ตามความเป็นจรงินัน่เอง เราเหน็ชอบ เราคดิใช่
คดิถกู..นัน่ล่ะ มนักเ็ลยไม่สงสยั มนักเ็ลยเบา นีเ่รยีกว่าบุญ 

ครั้นบุญนี่ไปทางไหนก็ได้พ่ึง เขาจะว่าอย่างไรให้ก็พึ่งบุญ
เจ้าของ เขาจะว่าค�าส้มค�าหวานให้ เรากเ็ฉยๆ สบายอยู ่เรา
พึง่บญุ..อย่างนีน้ะ มนัปราศจากความทกุข์แล้ว แม้นจะได้
มาบ้างมนัจะเสยีไปบ้าง ใจเรากส็บายอยู ่เป็นเพราะอะไร..
เพราะพึง่บญุ อาตมาเคยถามคนทางเหนอืว่า เป็นอย่างไร
พ่อออกเอ๊ย เขาว่า พึ่งบุญ..ขะน่อย* มีความสุขสบาย..

* ขะน่อย ข้าน้อย
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พึ่งบุญ นี้ภาษาโบราณท่านว่า “พึ่งบุญ” ครั้นพึ่งบาปแล้ว
ทกุข์โลดหรอก..พวกนี ้นัง่กเ็ป็นทกุข์ นอนกเ็ป็นทกุข์ เดนิก็
เป็นทกุข์ โอ๊ย..มนัเป็นทุกข์เพราะพึง่บาป ครัน้พึง่บญุน่ะ..
สบาย ใจเรารูท้ัว่ถงึนีค่อืการปฏิบตัดิปีฏบิตัชิอบ ฉะนัน้ให้เรา
รูถ้งึการประพฤตปิฏบิตั ิมศีลีด้วย มทีานด้วย มภีาวนาด้วย 
การภาวนาคอืความรูท้ัว่ถงึทัง้หลายนีเ่รยีกว่าบญุ 

ที่เราแสวงหาทุกวันน้ีเรียกกันแสวงหาทางพ้นทุกข์ ความ
พ้นทกุข์ท้ังหลายนีเ่รยีกว่าบญุกศุล บางคนกน่็าสงสารนะ..
ท�าบญุ ท�าเอาบญุ ท�าจะเอาแต่ตวัผูเ้ดียว..เขานี ่ไม่ให้เพือ่น
เอาด้วย เจอไก่กฆ่็า เจอเป็ดกฆ่็า เจอปลาก็ฆ่า เจอววัเจอ
ควาย..ฆ่าหมด เขานีจ่ะท�ากนิเอาบญุ..ฮ่วย ! ฆ่าหมูต่ัง้เป็น 
กองยงัจะไปเอาบญุอยู่เว่ย เหยียบหวัหมูไ่ปอยู่นัน่..ฆ่าหมู่
ไปอยูน่ัน่ ยังว่าจะไปเอาบุญนี ่มนัไม่ใช่คนไปเอาบญุนะ..มัน
คนไปเอาบาปนะ..พวกนี.้.สร้างบาป ท�าแล้วกด็ใีจนัน่ล่ะ..เขา
ว่า ท�าแล้วกด็ใีจ..เขาว่าตวัเองได้ท�าบญุแล้ว ดใีจแล้วเพราะ
คนคดิไม่ถกู 

เหมอืนกนักบัเงนิเราอยูใ่นบ้านเรานีแ่หละ เมือ่คนืน้ีขโมยมา
ย่องเอาไปตัง้นานแล้ว เราไม่เหน็มนันี ่ กเ็ข้าใจว่าเงนิเรายงั
อยู ่กด็ใีจอยูน่ัน่แหละ ทัง้ทีแ่ท้เขาเอาไปซือ้ขนมกนิแต่ยาม
ใดแล้ว ไม่ได้ไปเปิดดสูกัครัง้ หลายวนัแล้วจงึไปเปิดด ูน�า้ตา
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ไหลเอาโลดเลย..ร้องไห้โลด มนัไม่ม.ี.ขโมยเอาไปกนิแล้ว นี่
ความดีใจว่ามันจะแน่นอน..มันก็ไม่แน่นะ ของเสียไปแล้ว
เข้าใจว่ามนัยังไม่เสียอย่างน้ี..ก็ดีใจอยู่ ท�าบาปแล้วว่าตวัเอง
ท�าบญุ..กด็ใีจอยู.่.ว่ามนัเป็นบญุ ท่ีขโมยเอาของหนไีปต้ังแต่
เมือ่คนืนีเ้ราไม่รูจ้กั..กด็ใีจอยู ่แต่พอไปเปิดดหูบีนูน่ เขาเอา
ไปได้อย่างไร..ร้องไห้ มนัจะสะท้อนกลบัมาอย่างนัน้..ให้พา
กนัเข้าใจ 

การสร้างคณุงามความดทีัง้หลายเหมอืนกนั เบือ้งแรกกค็อื
การละบาปละความชั่วทั้งหลาย บ้านไหนเมืองไหนก็ช่าง
เถอะ คร้ันสร้างคุณงามความดีแต่ไม่ได้ละความชัว่ทัง้หลาย..
มนัเป็นไปไม่ได้ เราเป็นพทุธบรษิทั..เราทัง้หลายให้เราพากนั
เข้าใจ ผู้รู้จักธรรมะถ้าไปตกอยู่ไหนมันก็ไม่เป็นอะไรหรอก
เพราะว่าค�าสอนน่ีรู้จกัอยู่ ไม่ได้ผดิ..ไม่หลง..เป็นคนไม่หลง..
หลงไม่เป็น ปฏบิติัอย่างนีถ้กูไหมหนอ..ผดิไหมหนอนี ่หลง
ไม่ได้..หลงไม่เป็น 

เหมอืนกนักบัเราเอาแมวกบัหมาไปปนกนันีล่่ะ หมาสกัพนั
หนึง่ เอาแมวตัวหนึง่ไปปนใส่..ว่าอย่างนัน้ แล้วให้เราไปเลือก
แมวอยูต่รงไหน กไ็ปจบัเอาคอมนัโลดแล้ว แมวกบัหมามนั
ต่างกันอย่างนี้นะ แม้นใครจะมาสอนมาบอกมาอบรมว่า
อย่างไรกช่็าง กพ็ดูไปไหนกช่็าง ถ้าความดคีวามจรงิมนัมอียู่
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ในทางพระพทุธศาสนาน่ี เราไม่ได้เพ้อไปกบัผู้ใดหรอก จงึ
ว่ามันตรงดีปานเข็มทิศเอาโลดล่ะ เหมือนกับเราจ�าแมวได้ 
แม้นจะเอาไปขงัในฝงูหมาสกัหมืน่ตวักช่็างมนัหรอก ให้เจ้า
ไปเลอืกดวู่าแมวมีไหม..ว่าน่ัน..ฮ่วย ! ล้วงจบัคอมนัโลดเลย..
จบัมันออกมาโลดเลย เพราะรู้จกัแมวอยูน่ี ่ไม่ได้หลงว่าหมา
ล่ะทนีี.้.นัน่ ขึน้ชือ่ว่าการสร้างบญุสร้างคณุงามความด ีการ
ประพฤตปิฏิบตั ิ การอะไรทัง้หลายทัง้ปวงในหลกัพระพทุธ
ศาสนานี่ แม้นศาสนาใดๆ อันใดก็ช่างจะมาล่อลวงอะไร
ต่างๆ ..ไม่มสีะเทือน เช่นเขาว่าจบัหมามาแล้วเขาว่า..น่ีแมว
นะ ฮึย่..เราไม่ว่าแมวกบัเจ้า..นีเ่ราว่าหมา จบัมา ๑๐ ตวั ๒๐ 
ตวั..เรากจ็ะเรยีกว่าหมาอยูเ่หมอืนเก่า มนัไม่ใช่แมว..จะให้
ว่าอย่างไรล่ะ 

พดูถงึพระรัตนตรยัเป็นผูต้รงไปตรงมาแน่นอน ไม่ได้สงสยั 
ไม่ได้เชือ่ฤกษ์วนัพนัยาม ไม่ได้เชือ่เทวดาอารกัษ์ ไม่ได้เชือ่ปี
เชือ่เดอืน วนัน้ันดียามนัน้ดี เทวดาให้ลาภ เทวดาให้เคราะห์ 
อะไรอย่างนี้ไม่ให้พูด..ให้เลิก ไม่มีใครมาให้เราได้หรอก 
นอกจากเราท�าเอง พระพทุธเจ้าสอน นีคื่อค�าท่านตรสัให้ตรง
ให้แน่นอนมัน่คง ใครท�าดไีด้ด ี ใครท�าชัว่ได้ช่ัว พระศาสดา
ท่านสอนว่า เราท�าเอง..เป็นเอง ท�าเอง ท�าดเีอง ท�าชัว่เอง 
ท�าผิดเอง ท�าถูกเอง เราท�าดีก็ได้ดี..ท�าชั่วก็ได้ชั่ว บอกค�า
เดยีวเท่านี ้ เราทัง้หลายจะไม่ได้เข้าใจว่าอย่างอืน่ จะเข้าใจ
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ว่าความชั่วท้ังหลาย..เราท�าขึ้นมันจึงได้ ความดีท้ังหลาย..
เราท�าขึน้มันจงึได้ ไม่ได้ว่าไอ้ผูน้ัน้เอาความชัว่มาให้เรา ผเีอา
ความชัว่มาให้ เทวดาเอาความชัว่มาให้ เทวดาเอาโชคมา
ให้ เทวดาเอาลาภมาให้ ไม่ได้คดิอย่างนัน้..ไม่ใช่ ผดิค�าสอน 
พระศาสดา 

พระศาสดาสอนว่า ท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่ มนัเรือ่งเราท�าเอง
ของเรา ถ้าเราเข้าใจอย่างนี.้.ไม่ได้สนใจอย่างอืน่ สนใจเรือ่ง
เจ้าของนะนี่ สนใจเรื่องกายเราน่ี..บริสุทธิ์ไหม สนใจเรื่อง
วาจาเรานี ่ สนใจเรือ่งจติของเรานี ่ เราจะสนใจเรือ่งเจ้าของ
นี ่การกระท�าของเจ้าของนี ่ท�าดไีหม..ท�าชัว่ไหม มนัจะสนใจ
เรื่องเจ้าของ คร้ันสนใจเร่ืองเจ้าของ..มันก็จะเห็นเจ้าของ 
ครัน้เหน็เจ้าของ..กจ็ะเหน็เจ้าของผดิเจ้าของถกู เพราะมนั
รู้จักถูกจักผิดแล้ว มันมีถูกเห็นผิดแล้วเป็นต้น มันก็จะละ
ความผิด มันจะเป็นไปเพราะความถูก มันก็จะเป็นไปใน
ท�านองนีน้ะ 

แล้วความเห็นทั้งหลายการปฏิบัติทั้งหลายมันจะย่อเข้ามา
น้อยทีส่ดุ ลงสูอ่นัเดยีว “เอโก ธมโฺม” “เอโก มคโฺค” ทางมี
อนัเดยีว คอืสมัมาทฏิฐคิวามเหน็ชอบอย่างเดยีวเท่านี ้ ไม่
ได้เพ้อฝันไปทางอืน่ มงคลตืน่ข่าวท้ังหลาย..มนัไม่ได้เพ้อ..
ไม่ได้ไป ไม่ได้ไปทางไหน ใครจะวิง่ไปทางนัน้ทางนี ้ โอ๊ย..
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ว่านั่นดี..ว่านั่นเกิดขึ้น..เห็นไหมตรงนั้น น�้าแก้วเกิดขึ้นตรง
นัน้หน่อย น�า้ทพิย์เกดิตรงนีห้น่อย สโีห*เกดิตรงนัน้หน่อย 
คนวิง่ไปดกูนัจนแผ่นดินจะพลิก อาตมานัง่เฉยอยูน่ี ่ โอ๊ย..
นัน่สมินัหลงไป (ลากเสยีง) คนแห่กนัไปจนหนทางโล่งเตยีน
ไปหมด ไปอีก..นีก่ย็งัไม่จ�าอกี

เขาว่าอนันีเ้กดิกเ็อาอีก กจ็ะวิง่ไปอกีนะน่ี เอาอยูอ่ย่างน้ันล่ะ  
นี้สิมันตายก็ไม่เข็ดหลาบ เฉยๆ ไม่สนใจ..โง่ไม่หยุดสักที  
ใครว่าอะไรกเ็อาอย่างนัน้ล่ะ เขาว่ามสีระน�า้มนต์เกดิขึน้อยู่
ตรงนั้น เอาไปลูบหูลูบตาจนว่ามันเกิดโรค ไม่กลัวกันเลย
นะนี ่ครัน้เกดิมาอกีเอาอกี บ๊ะ ! โง่กโ็ง่จนตายเอาแท้ๆ เว่ย 
โกหกทีเดียว..หลงทีเดียวก็ยังพอว่า โกหกทุกวัน..เชื่อทุก
วันก็เอา นี่คือคนไม่มีหลักไม่มีฐาน คนอนาถาไม่มีท่ีพึ่งที่
อาศยั ไม่มพีระพทุธเจ้าเป็นท่ีพึง่ ไม่มพีระธรรมเป็นทีพ่ึง่ ไม่ม ี
พระสงฆ์เป็นทีพ่ึง่ ลมพดัไปทางไหนกไ็ปทางนัน้ พอๆ กบั
ใบไม้ พัดไปทางใต้ปลิวไปทางใต้ พัดไปทางเหนือปลิวไป 
ทางเหนอื แล้วแต่จะไป พอๆ กบัใบไม้เลย..ใบไม้แห้ง ใจไม่
หนกัแน่นนีค่นไม่มสีมาธธิรรม คนไม่ตัง้มัน่ 

ผูใ้ดฟังธรรมพระพทุธเจ้าของเราตามเป็นจรงิแล้ว ยงัไงมัน
ก็ตั้งมั่น..ลองดูสิ แล้วไอ้คนเหาะที่มันมาตกอยู่ตรงโน้นน่ี..

* สีโห หรือ ท้าวสีโห ตัวเอกในวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่อง “สินไซ” มีล�าตัวเป็นราชสีห์  
หัวเป็นช้าง มากด้วยบุญบารมีมีอิทธิฤทธิ์
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อาตมาไม่ไปดู คนนั้นเหาะมาตกตรงนั้นตรงน้ี..ไม่ไปดูเลย 
ครัง้หนึง่อาตมาไปกบัพ่อเกลีย้ง ไปดพูระบาทเกดิอยูภ่กูอย 
ไปนั่งอยู่นั่นนะ บอกให้แต่พ่อเกลี้ยงขึ้นไปดู อาตมาไม่ไป
หรอก ไม่รูจ้ะไปท�าไม ถ้าเป็นรอยพระพทุธเจ้ากเ็ป็นรอยคน..
ก็จะเหมอืนพวกเรา..คนใหญ่นีล่่ะ มนัจะเป็นรอยใหญ่รอย
น้อยมันก็คือรอยคนเท่าน้ันล่ะ รู้จักรอยคนอยู่หรือเปล่า..
พวกนี ้อาตมากบ็อกให้แต่พ่อเกลีย้งไปดซูะ เลยไม่ไปดเูท่า
ทกุวนันี.้.ไม่ได้เหน็เลย มนัหายสงสยัเว่ย 

ถ้ารอยพระบาทเกิดอยู่ตรงน้ันรอยพระบาทเกิดอยู่ตรงนี้..
อย่างนี ้อนันัน้รอยของท่าน ตัง้แต่พระวกักลไิปดพูระพทุธเจ้า
ไปฟังพระพุทธเจ้า ไปฟังท่านเทศน์กไ็พเราะ ไปดรูปูท่านก็
งาม ท่านกย็งัด่าเอา ท่านว่าวกักลจิะมาเอาอะไรอยูน่ี ่ เอา
หนงันีห่รอื เอากระดกูนีห่รอื นีว่่าธรรม นีว่่าพระพุทธเจ้า..
ท่านว่า ตั้งแต่ตัวท่านปานนั้นก็ยัง..ท่านก็ยังด่าอยู่ ท่าน
กลวัคนมนัหลงเว่ย อนัเราเหลอืแต่รอยของท่าน ไม่รูว่้าจรงิ
ไม่จริง ก็บอกบุญแห่กันไปไหว้ไม่หยุดล่ะ..พระบาทภูกอย  
อาตมาว่าตรงนีล่้ะเขาจะเอาววัมาฆ่าใส่ เขาจะเอาหมมูาฆ่า
ใส่ เขาจะเอาไก่มาฆ่าใส่นี ่บนรอยพระพทุธเจ้านีแ่หละ เหน็
แต่รอยท่านกย็งัเหยยีบย�า่กนัพอแรงล่ะ ถ้าตวัท่านยงัอยูจ่ะ
น�าฆ่าเอาส.ิ.พวกเจ้า พอเหมาะ..ตัง้โรงฆ่าสัตว์ข้ึนแถวน้ัน..
เดีย๋วนี ้ฉลองอะไรกนักห็มดววัหมดควายไปกีต่วัไม่รู ้มนัฆ่า
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ววัฆ่าควายใส่เอาโลด เข้าใจว่าตวัเองท�าบญุ มนัเหยยีบย�า่
พระศาสนาปานนัน้ไม่หยดุนะ 

อิทธิบาท..ฝ่าพระบาทท่าน..ท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นหรอก 
“ฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา” อทิธบิาท ๔ นีห่รอก..ท่านให้
ประพฤตปิฏบิตั ิ คอืธรรมะของท่านนีห่รอกทีจ่ะเป็นรอยให้
เราด ูจะเอาอยู่นัน่แหละ..เอาลิเกเอาหมอล�าไปฉลอง ฆ่าววั
ฆ่าหมกูนิกนัอยูน่ัน่..สบาย..“บญุ” ยิง่ไปสร้างบาปไปตัง้กอง
บาปไว้ตรงใด พระบาทอยู่ตรงไหนยิ่งไปตั้งกองบาปไว้ ไป
แล้ว..คนหวัเมอืงน้ันเมอืงน้ีไป..ไปสร้างบาปด้วยกันหลายๆ 
จะมารกัษาศลีรักษาธรรมเหมอืนท่านมนันีย่าก..ไม่ได้ เข้าใจ
ว่าตวัเองไปกราบไปไหว้อยูน่ัน่ก็จะได้บญุหรอก ถ้าไปไหว้แค่
นัน้ได้บญุ มนัจะไปยากอะไร เราหาโอกาสไปไหว้สกัปีหนึง่
ให้มนัครบทุกท่ีทุกแห่ง แล้วกลับมานัง่อยูบ้่านสบายเลย มนั
จะได้บญุแล้วพ้นทกุข์..กเ็กนิไป นีคื่อคนไม่ตัง้มัน่ในธรรมะ 

คร้ันคนตั้งมั่นในธรรมะแล้วมันเช่ือข้อประพฤติปฏิบัติของ
เจ้าของ มันไม่ได้เชื่องมงายอย่างนั้นหรอก อันนั้นเขาว่า 
เป็นนัน่เขาว่าเป็นน่ีกท็�าหน้านิว่คิว้งอไป พระพทุธเจ้าท่าน 
ไม่สรรเสริญ ท่านสรรเสริญข้อประพฤติปฏิบัติของเรา  
มนัไม่ได้วิง่ไปถงึปานนัน้หรอก..พวกนี ้ อันนีเ้ป็นวธิกีารของ
ท่านเฉยๆ หรอก เหมอืนกนักบัการกระท�าอโุบสถศลีของ
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เราทุกวันนี้ล่ะ บางคนก็คิดว่าตัวเองไปท�าอุโบสถทุกวันๆ  
จะได้บญุหลาย..กม็อีย่างน้ีด้วยน่ี รู้จักบุญอยูไ่หมนี ่ครัน้กลบั 
มาบ้านตกนรกอยู่ก็ไม่รู้จัก มีแต่นบมือไม่ให้ผู้ข้าตกนรก  
หากตกนรกข้ึนมาก็มาปรารถนาอย่าให้ผู้ข้าตกนรกเด๊อ.. 
ว่าอย่างนัน้ มนัเป็นอย่างนัน้..ให้พากนัเข้าใจในธรรมะ 

คร้ันเข้าใจในธรรมะข้อประพฤติปฏิบัติแล้วมันไม่มีอะไร
หรอก มันง่ายที่สุดเร่ืองพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนนั่น 
สดุท้ายกส่็งเขาคนื ดนิ น�า้ ไฟ ลม ลมกส่็งให้มนัเป็นลม ดนิ
กส่็งให้มนัเป็นดนิ น�า้กส่็งให้มนัเป็นน�า้ซะ ไฟกส่็งให้มนัเป็น
ไฟ มนัก็จะเสยีคนเท่านัน้แหละ อย่าไปเถยีงเอาของเขา เนือ้
เขาให้มาใช้ไม่รูเ้ท่าไรแล้ว ไม่อยากให้ไปทางใดหรอื กส่็งเขา
คืนบ้างสิ หากไม่ส่งแล้วจะไปไหน มาอาศัยเขาอยู่..จะว่า
อย่างไร เช่าบ้านเขาอยู.่.จะท�าอย่างไร ดินเขานะ..บ้านเขา
นะ อยู่ไป..โดนความอยากท่วมหัวอย่างนี้..จะโกงเอาของ
เขาเลยหรอื ดนิไม่ใช่หรอืนัง่อยูน่ี ่น�า้ตรงนี ้ไฟตรงนี ้ลมอยูน่ี่ 
จะเถยีงเอาอย่างไร จะเอาอะไรไปนี.่.มนัไม่เป็นอย่างนัน้นะ 
สมควรถงึเวลากส่็งคนืเขานัน่แหละ มนัจะเจบ็จะไข้ ปวดหวั
ตวัร้อนมา กร็กัษามนัพอสมควรอย่างนัน้หรอก ครัน้รกัษา
มนัไม่หายแล้วกใ็ห้มนัไป ส่งให้เจ้าของเก่าเขาไป...
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...จงึว่าส่วนสกนธ์ร่างกายของเราน่ีกม็นัผอมบ้าง อ้วนบ้าง 
อะไรบ้าง..กไ็ม่ได้ว่าอะไร อยูต่ามภตูามเขา พาลูกศษิย์ลูกหา
อยู่ป่าอยู่ดงไปอย่างนัน้แหละ อยูอ่ย่างขดัใจ ข้าวกพ็าเขากนิ
ครัง้เดยีวเท่านัน้ บางครัง้กอ็ิม่บ้าง บางครัง้กไ็ม่อิม่บ้าง เรา
ไปขอเขา..มนักเ็ป็นอย่างนัน้ บางทเีขาก็ให้แต่ข้าวเปล่าๆ มา 
กก็นิอย่างนัน้แหละ จะไปฟ้องร้องขอผูใ้ด เอ้า..ตายๆ ..ตาย
ซะ..พวกเรามนัยาก มนัยากอย่างนีต้ัง้แต่เกดิมา ครัน้จะไป
ขอเขากจ็ะเป็นอาบตั ิ พระพทุธเจ้าท่านว่าอย่าไปขอใครนะ 
ถ้าขอผูอ้ืน่มนัเป็นวญิญัต*ิมนัเป็นอาบตั ินอกจากน้องจากพี่

* วจีวิญญัติ การออกปากขอของ ต่อคนไม่ควรขอ หมายถึง ภิกษุขอสิ่งของต่อคฤหัสถ์ 
ผู้ไม่ใช่ญาติ ผู้ไม่ใช่คนปวารณา
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จากพ่อจากแม่เรา นอกจากผูท่ี้ปวารณา*เรา แม่ออก*หนไีป
จงัหวดัอ่ืนแล้วใครจะมาปวารณาเราอยู่นัน่ ไปบณิฑบาตมา
ให้แต่ข้าว มนักซ็ดัอยู่แต่ข้าวไปอย่างนีล่้ะ มนัจะท�าอย่างไร
ล่ะ ทกุข์นะแม่ออก..ทกุข์..การปฏบิตันิีอ่ย่างว่า

อนัแม่ออกมาได้ยนิได้ฟังท่านเทศน์นี.่.บญุหลาย บญุหลาย
นะ..เดนิกลบัไปมานีก่ไ็ด้ฟังเทศน์ ฟังเทศน์จากผู้หามาแล้ว 
ยากพอกันกับมาเอาข้าวไปสีแล้วก็เอามาหุงกิน..ยากปาน
นัน้ อันบุกไปท�านา..กว่าจะได้ข้าวมาแต่คราวน้ัน..ยากกว่า
พวกไปสโีรงสแีล้วมาน่ึงกนินะ..เข้าใจไหม มาตักเอาข้าวใน
ยุง้ในฉางนัน่ไปโรงสแีค่นัน้ ไม่ต้องต�า..เขาสใีห้ แล้วกม็าแช่
มานึง่มาหงุกนิ อาตมาว่ามนัไม่ยากเท่าใด ถงึมนัไม่ยากแต่
กย็งัไม่ท�า ให้ไปตกัให้มาสมีาหงุให้หมูก่นิ กบัให้ไปท�านา จะ
เลือกเอาอันไหน ก็จะเอาสีข้าวมาหุงกินนี่แหละ ให้ไปท�า
นาเหมอืนหมู.่.กไ็ม่เอาแล้ว... อนันีเ้หมอืนกนั อาตมากไ็ป
แสวงหา กไ็ม่รู้มนัเป็นอย่างไร มนัได้ไปมนัถงึเป็น อาศยับญุ
วาสนาบารมเีรา
 
แม่ออกพ่อออกเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมเหมอืนกนั ได้ฟังเรือ่ง
อย่างนี.้.มนักร็ูจ้กัเดีย๋วนีน้ะ อนัความรูจ้กัเดีย๋วนี.้.รูจ้กัอนันี้
แหละมนัจะไปตดิอยูใ่นใจแม่ออก เวลาฟังเทศน์มนัไปตดิอยู่

* ปวารณา ยอมให้ขอ เปิดโอกาสให้ขอ 
 แม่ออก พระเรียกโยมผู้หญิง ถ้าเป็นโยมผู้ชายเรียก พ่อออก
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ในใจ ครัน้เราไปรูไ้ปเหน็อะไรมนักจ็ะคดิได้ เหน็เป็นปัจจยัที่
จะหล่อเลี้ยง มันจะหล่อเลี้ยงให้แม่ออกน่ะมีปัญญาขึ้นมา 
ได้มีบุญวาสนาขึ้น ได้มีบารมีกล้าขึ้นแข็งขึ้น มันเป็นอย่าง
นัน้ จะได้ดขีึน้ จะได้พยายามภาวนาขึน้ 

อนัเราไปแต่งแต่อย่างอืน่ ไปบังคับแต่อย่างอ่ืน ไปแต่งตัง้แต่
ตา ไปแต่งตัง้แต่หู ไปแต่งตัง้แต่ฟัน ไปแต่งตัง้แต่เนือ้แต่กาย 
แต่ใจพากนัปล่อยไว้เฉยๆ เหมอืนว่าไปแต่งมะม่วงอกร่อง
จนไม่ได้กินมะม่วงหวานสักที แต่งแต่กายเจ้าของ*ไม่แต่ง
ใจเจ้าของ... ไปแต่งแต่ผูอ้ืน่ ไปหัดแต่ผู้อืน่ ไม่หดัจติหดัใจ
เจ้าของ มนักเ็ป็นกนัอย่างนัน้ล่ะ...

พระพุทธเจ้าเราก็เหมือนกัน เมื่อครั้งท่านยังไม่เป็น
พระพุทธเจ้า..บ�าเพ็ญพระโพธิสัตว์อยู่ ท่านก็ไปปฏิบัติแต่
อย่างอืน่ ท�าแต่เร่ืองกายอยู่ไม่หยุด จนไม่ได้นอนไม่ได้กนิ 
ท�าจนร่างกายซูบผอมเหน็กระดกู ท�าไปอย่างไรกจ็ะตายทิง้
ไปเฉยๆ กค็ดิพจิารณาปฏบิตัไิปอยูห่ลายปีหลายเดอืนหลาย
วนั ๕ ปี ๖ ปี ถงึจะรูต้วัเจ้าของ ผูน้ัน้กว่็าไม่ให้นอนหลาย ไม่
ให้กนิหลาย มแีต่จะตายเปล่า จนเหลอืแต่กระดกู..เป็นหนงั
ห่อกระดกู มันกไ็ม่ได้แล้ว หลับตาไปก็ไม่สงบแล้ว สงบไป
คราวเดยีวกล็มืตาขึน้มา อ้าว ! พมิพาราหลุกโ็ผล่ขึน้มาแล้ว 

* เจ้าของ ตัวเอง ตัวฉันเอง
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มีแต่เรือ่งจะชวนกลับเมอืงอยู่นี ่ เอ้า..คิดไปก็พมิพาราหลุก็
โผล่ขึน้มาไม่หยดุไม่หย่อน

ถึงคราวท่านจะปฏิบัติถูก ท่านพิจารณาดูจนเห็นว่า มัน
ไม่ใช่เรือ่งกายนะ..การปฏบิตั ิ ได้ความว่าพระพทุธเจ้าตรสัรู้
ทัง้หลายธรรมะนีเ้ป็นเรือ่งของจติ มนัเป็นเรือ่งของจติไม่ใช่
เรือ่งของกาย กายกท่็านว่าให้มนันอนพอสบายพอควรให้มนั
พอด ีกนิกใ็ห้พอด ีไม่ให้อ้วนหลาย ไม่ให้พหีลาย ไม่ให้มนัหวิ
มนัร้อน ให้ร่างกายสมบรูณ์พอดมีกี�าลงัพจิารณาจติ ว่าอนั
นัน้ไม่ด ีอนันัน้ไม่งาม คดิเปรยีบเทียบต่างๆ นานา..คดิไป 
กต็รัสรู้ธรรมเท่านัน้ล่ะ..บัดนี ้ เพราะรูจั้กจดุมัน แต่ก่อนฆ่า
แต่กาย “อตัตกลิมถานโุยโค*” ฆ่าแต่กาย..มนัเป็นอย่างนัน้

ทุกวันน้ีอาตมาก็เป็นอยู่นะบางคร้ัง พาพระพาเณรพาพ่อ
ออกแม่ออกนัง่ปฏบิตั ิบางคนกง่็วงนอน..อยากนอน อยาก
นอนกไ็ม่รู้ว่าใจมนัอยากนอน กค็วกัเอายาหม่องมาทาตาจน
แดงหมดเลย เขาคิดว่าความง่วงนอนมันอยู่ที่ตาน่ีนะ..มัน
เป็นอย่างนัน้ ลมืตากไ็ม่ได้ หรีต่าอยูอ่ย่างนัน้แหละ แน่ะ..
ผูห้นึง่ลกัของแต่กไ็ปจบัอกีผูห้นึง่ นีเ่รยีกว่าจบัผดิคน มนัจติ
นูน่..นวิรณ์*มนัครอบง�าจตินูน่ เอายาหม่องมาทาตาให้มนั

* อัตตกิลมถานุโยค การประกอบตนให้ล�าบากเปล่า 
 นิวรณ์ สิ่งที่ขัดขวางจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม มี ๕ อย่าง คือ กามฉันท์ (พอใจใฝ่

กามคุณ) พยาบาท (แค้นเคืองคิดร้ายเขา) ถีนมิทธะ (หดหู่ซึมเซา) อุทธัจจกุกกุจจะ 
(ฟุ้งซ่านร�าคาญใจ) วิจิกิจฉา (ลังเลสงสัย)
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แสบท�าไม มันแก้ไม่ถกูเรือ่งมนันะ มันกไ็ม่หายง่วงสกัท ีมนัก็
ไม่หยดุอยากนอนสักที... คิดไม่ถกูมนักผิ็ดกนัเรือ่ยไป ถ้าคดิ
ผดิ..คดิไปอย่างไรความง่วงเหงาหาวนอนกไ็ม่หมดไปหรอก 
มนัไม่ใช่ว่าตาเป็นผูน้อน ตามนัไม่ใช่ผูน้อน ตามนัเป็นลกูน้อง 
เขาเฉยๆ ไม่ใช่ผู้สัง่... นีล่่ะถ้าเราท�าไม่ถกู ท�าไม่ถูก..ท�าไป 
จนตายมนักไ็ม่ถกูจนตาย ไม่ถกูจนตายกไ็ม่ได้ผลจนตาย 

เราเกดิมานีเ้หมอืนกนั เป็นผูห้ญงิเป็นผูช้าย หรอืเราเกดิมา
ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม มาให้กนิให้ทานอยู่ทกุวนันีล่้ะ เราได้ฟัง
เทศน์แล้ว เราได้รบัศลีแล้ว เราได้ให้ทานแล้ว..ก็ให้พจิารณา
อกีนะ ให้พจิารณาดนูะ..แม่ออกเรา บางทมีนัมเีรือ่งบกพร่อง
อยู่ในนัน้ สิง่ท่ีมนัลีล้บัอยูใ่นนัน้ เรามองไม่เหน็ได้ คิดแล้ว
อย่างนี้ ก็ให้ภาวนาให้มันละเอียดขึ้น..ละเอียดขึ้นไป 
ปัญญามนัจงึจะได้เกิด เมือ่ปัญญาเกดิ..ศลีกล็ะเอยีดขึน้
มา เมื่อศีลละเอียดขึ้นมา..ใจมันก็ผ่องใส จิตมันก็สงบ
หลาย จติละเอยีดหลายอย่างนัน้แหละ ครัน้จติละเอยีด
หลาย..ปัญญามนักผ่็องใสข้ึนมา เมือ่ปัญญามนัหลายก็
ส�ารวมยิง่ขึน้มา มนักผ็ลกัดนักนัไป มนักไ็ล่กนัไป ศลีกด็ี 
สมาธกิด็ ีปัญญากด็ ีกายกด็ ีวาจากด็ ีจติกด็ ีมนักห็มนุ
รอบไปอย่างน้ี... มันก็ไหลรวมกันเข้าไป เมือ่มนัไหลรวม
กนัอยู่แล้ว นัง่กเ็ป็นศลี นอนกเ็ป็นศลี เดนิกเ็ป็นสมาธิ 
นอนกเ็ป็นปัญญา มนักม็อียูใ่นนัน้..มนัเป็นอตัโนมตัิ
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มนักเ็หมอืนกบัรถเรานัน่..สตาร์ทไม่ตดินัน่ล่ะ ถ้ามนัไม่
ตดิเรากม็าเขน็มนันัน่แหละ ดนัไปดนัมามนักส็ตาร์ทตดิ 
ช่วยกันอย่างนัน้แหละ..มนักไ็ปได้ ศลีกด็ขีึน้ สมาธกิด็ขีึน้ 
ปัญญาก็ดีขึ้น ความคล่องแคล่วมันก็มีอย่างนั้น ใจเรา 
มนักผ่็องใสขึน้ไป มองไปหาทางเก่ามนักเ็ปลีย่นไปแล้ว
นะนี ่มองไปถงึความรูส้กึนกึคดิของเรา มองไปๆ มนัก็
เห็นตรงนัน้ อกีหน่อยกจ็ะมองเหน็ชาตหินหลงั ระลกึชาติ
ได้เท่านัน้แหละ มองไป..กน็กึไปตัง้แต่เกดิมานูน่ ตัง้แต่
เป็นบ่าวเป็นสาว เป็นน้อยเป็นหนุ่ม นึกถึงตั้งแต่เป็น 
เดก็น้อย..ไปถงึนู่น น่ีกช็าตหินหลงัเหมอืนกนันะ ทน้ีีนกึรู้
เรือ่งท�าบาปท�ากรรม ค่อยๆ รูจ้กั รูข้ึน้มา..ตรวจหมดล่ะนี่ 

ปพุเพนวิาสานุสตญิาณ รูจ้กัระลกึชาตไิด้ จตุปูปาตญาณ 
รูจ้กัจตุแิละการเกดิ อาสวกัขยญาณ รูจั้กท�าอาสวะให้ส้ิน 
เอามนัชาตนิีล่้ะ จะไปเอาชาตไิหน ถ้าไม่มญีาณ..มนัจะ
พดูถงึตอนนัน้ได้หรอื จะรูจ้กัความผดิความถกูท่ีเจ้าของ
สร้างมาได้หรือ ก็รู้จักความจุติความเกิดความดับของ
จติใจของเจ้าของ ปพุเพนวิาสานุสตญิาณ รูจั้กระลกึชาติ
ได้ จตุปูปาตญาณ รูจ้กัจตุแิละการเกดิ อาสวกัขยญาณ 
รูจั้กท�าอาสวะให้สิน้ ทีมั่นท�าผดิท�าไม่ดี..มาคดัมากรอง
แล้วกม็าเลกิ..อาสวะน้ีก็หมดไป มนัก็ท�าให้คดิได้เท่านัน้
แหละ มนักเ็กิดเคร่ืองรู้ขึน้เท่านัน้เอง นีแ่หละชาตหินหลงั 
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แท้ๆ มันก็เกิดหูทิพย์เกิดตาทิพย์ขึ้นมาในปัจจุบัน 
นีแ่หละเรา ให้เราหาเอา ให้เราดเูอา มนัอยูก่บัเจ้าของนี่ 
อะไรมนักอ็ยูใ่นนี ้เรากป็ล่อยมนัทิง้ไว้เฉยๆ นัน่ล่ะ



ระเบียบการจัดการศาสนสมบัติ
อันเป็นมรดกธรรมของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

 เนือ่งจาก พระเดชพระคณุพระโพธญิาณเถร (ชา สุภทโฺท) ประสงค์ทีจ่ะเผยแผ่

พระธรรมค�าสอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เพือ่เป็นแนวทางในการประพฤติ

ปฏบิตัธิรรมแก่สาธชุนทัว่ไป และไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่กบัการสร้างรูปเหมอืน รูปหล่อ 

และเหรียญของพระเดชพระคุณท่านฯ อันจะเป็นการท�าให้เกิดความลุ่มหลง และ

ศรทัธาอนัเป็นมจิฉาทฏิฐิ

 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณ พระโพธิญาณเถร  

(ชา สุภทฺโท) เจ้าอธิการเลี่ยม ติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ในนามคณะสงฆ์

วดัหนองป่าพงและวดัสาขา จึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการฯ ขึน้ชดุหนึง่ เพือ่วางระเบยีบ

การจัดการศาสนสมบัติ อันเป็นมรดกธรรมของพระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร  

(ชา สุภทฺโท) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการฯ” ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้

มีมติวางระเบียบการจัดการเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้

 ๑. รปูเหรยีญ รปูพิมพ์ รปูอ่ืนๆ หรอืวัตถมุงคลใดๆ ทีท่�าขึน้เพือ่ให้มลีกัษณะ

เหมือน หรือใช้เป็นสัญลักษณ์แทน หรืออ้างถึงพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ห้าม

จัดท�าขึ้นโดยเด็ดขาด

 ๒. รปูหล่อ รปูป้ัน รปูแกะสลกั หรอืรปูอืน่ใดท�านองเดยีวกนันี ้ทีเ่หมอืนองค์

จริงหรืออ้างถึงพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ให้ท�าได้เฉพาะวัดสาขา และตั้ง

ประดิษฐานไว้ที่วัดสาขาเท่านั้น ในกรณีอื่นๆ ห้ามจัดท�าขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากคณะกรรมการฯ เป็นกรณีไป โดยในการขออนุญาตจะต้องท�าเป็นหนังสือระบุ

ขนาด จ�านวน และสถานที่ประดิษฐาน ไว้อย่างชัดเจน

 ๓. ภาพถ่ายของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) รูปภาพ ภาพดัดแปลง แผ่น

ภาพ ซึง่จดัท�าโดยวิธอีืน่ใด ให้มลัีกษณะเป็นภาพพระโพธญิาณเถร (ชา สภุทโฺท) ตลอด



จนส�าเนา ซึ่งภาพดังกล่าวจะท�าขึ้นใหม่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ เว้น

แต่จะจัดท�าขึ้นเป็นจ�านวนเล็กน้อยเพื่อบูชาเป็นส่วนตัว มิได้แจกจ่ายต่อสาธารณะ

 ๔. ค�าสอน หรือค�าเทศนา ของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ที่บันทึกไว้ใน

รปูของวดิโีอเทป ภาพยนตร์ เทปคาสเซต ซีด ีหรืออุปกรณ์อย่างอ่ืน ท�านองเดยีวกนั 

ห้ามท�าซ�้า ท�าขึ้นใหม่ หรือแปลเป็นภาษาอื่น หรือดัดแปลงไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เว้นแต่

จะได้รบัอนญุาตจากคณะกรรมการฯ เป็นกรณไีป โดยการอนญุาตต้องก�าหนดจ�านวน 

และอุปกรณ์ที่ใช้ ตลอดจนวิธีการเผยแผ่อย่างชัดเจน

 ๕. หนงัสอืค�าสอนของพระโพธญิาณเถร (ชา สุภทโฺท) ห้ามจดัท�าขึน้ใหม่ หรือ

ท�าส�าเนาขึน้ใหม่ ท�าซ�า้ หรือแปลเป็นภาษาอืน่ (ต้นฉบับเป็นภาษาไทย) หรอืดดัแปลง 

ไม่ว่าด้วยวธิใีดๆ เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากคณะกรรมการฯ ทัง้นีไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอื

บางส่วน

 การสรปุข้อความจากหนงัสอืหรอืดัดแปลง ตัดต่อข้อความบางส่วนของหนังสอื

จะกระท�ามิได้โดยเด็ดขาด

 ๖. การเผยแผ่ธรรมะหรือค�าสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) โดยใช้

เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น จะกระท�ามิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากคณะกรรมการฯ

 ๗. เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ให้จัดท�าขึ้นใหม่ ท�าซ�้า ท�าส�าเนา 

หรอืเผยแผ่มรดกธรรมตามข้อ ๒ - ๖ ผูจ้ดัท�าจะต้องน�าค�าขออนญุาต และค�าอนญุาต

จากคณะกรรมการฯ ใส่ไว้ในมรดกธรรมที่เกิดข้ึนใหม่ด้วย ส�าหรับมรดกธรรมที่ผู้ได้

รับอนุญาตให้จัดท�าข้ึน หากเป็นหนังสือ เอกสาร หรือโดยใช้เทคโนโลยีอื่นใดที่ใช้

ส�าหรบัอ่าน ให้น�าระเบยีบนีใ้ส่ไว้เป็นส่วนหนึง่ของมรดกธรรมทีเ่กดิขึน้ใหม่ด้วย ทัง้น้ี

ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ ด้วย

 ๘. หากผู้ใดกระท�าการฝ่าฝืนระเบยีบนีต้ามข้อ ๑ - ๗ ทีเ่กิดขึน้ก่อนวนัทีอ่อก

ระเบียบนี้ หรือที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า ให้พิจารณา แก้ปัญหาดังนี้

  ๘.๑ ธรรมะหรือค�าสอนที่แปลเป็นภาษาอื่นแล้ว ก่อนออกระเบียบนี้ ให้

รวบรวมและน�ามาตรวจสอบความถูกต้องในการแปล หากพบความผิดพลาดต้อง

แก้ไข ให้เรียกผู้แปลและผู้จัดท�ามารับทราบและด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนิน

การให้เรียบร้อยได้โดยดีให้ด�าเนินการตามข้อ ๘.๒



  ๘.๒ การจัดการกับการฝ่าฝืนข้อ ๑ - ๗ รวมทั้งกรณีอื่นๆ ให้คณะกรรม

การฯ พิจารณาเป็นกรณีไป โดยพิจารณาถึงเจตนาผู้กระท�า ตลอดจนการให้ความ

ร่วมมอืในการแก้ปัญหาของผูก้ระท�า หากมคีวามจ�าเป็นให้คณะกรรมการฯ มอี�านาจ

แต่งตัง้บคุคล หรอืคณะบคุคล เพือ่ด�าเนนิการกบัผู้กระท�าการละเมดิทัง้ทางแพ่งและ

อาญา หรอืด�าเนนิการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยยดึหลกัประนปีระนอม 

เพ่ือด�ารงไว้ซึง่เจตนารมณ์ และชือ่เสยีงเกยีรตคิณุของพระโพธญิาณเถร (ชา สภุทฺโท) 

และวัดหนองป่าพง และสาขาเป็นส�าคัญ

 ๙. การมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลด�าเนินการตามข้อ ๘.๒ คณะ 

กรรมการฯ จะต้องก�าหนดหลักเกณฑ์และขอบเขตในการด�าเนินการให้แก่ผู้รับมอบ

หมาย และหากท�าได้ให้ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินการ และรายงานสรุปผลต่อ

คณะกรรมการฯ ด้วย 

 

 เจ้าอาวาสวดัหนองป่าพงเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบการนี ้และมีอ�านาจให้

ค�าอนุญาตได้ในกรณีที่เห็นสมควร 

 

 ระเบียบนี้ออกเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

ลงชื่อ

(เจ้าอธิการเลี่ยม ฐิตธมฺโม)

เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง



ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

www.ajahn-chah.org

www.watnongpahpong.org

E-mail : dhamma@ajahn-chah.org

วัดหนองป่าพง

วัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินช�าราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๖-๗๕๖๓  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๒๖-๘๐๘๔ 

กรุงเทพมหานคร

เลขที่ ๒๗๒ ซอยรามอินทรา ๖๑ แยก ๑๒

ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๙๔๕-๗๖๑๑

สมทบทุนเข้ากองทุนมรดกธรรมได้ที่

@ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด สาขาวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อ “วัดหนองป่าพง โครงการมรดกธรรม”

เลขที่บัญชี ๒๕๗-๔-๒๕๐๕๘-๑

@ หรือธนาณัติ สาขาวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

ในนาม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง

วงเล็บมุมซอง สมทบเข้ากองทุนมรดกธรรม
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