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คณะศิษย์ผจู้ ดั ทำ�
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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วั น นี้ เ ป็ น วั น ธรรมสวนะ พวกพุ ท ธบริ ษั ท เราทั้ ง หลาย
ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต ซึ่งมารวมกันในธรรมสภาวันนี้
เบือ้ งต้นพวกเราทัง้ หลาย เคยท�ำบุพกิจอันเป็นแนวทางของ
พุทธศาสนาพอสมควร ต่อนีไ้ ป จงพากันตัง้ ใจสดับพระธรรม
เทศนาต่อไป
ญาติโยมทัง้ หลาย การฟังธรรมให้เข้าใจในธรรม การฟังธรรม
ให้มุ่งในธรรม การฟังธรรมให้เห็นในธรรม การฟังธรรมให้
ปฏิบตั ธิ รรม และการฟังธรรมแล้วก็ให้เป็นธรรมทีพ่ ระบรม
ศาสดาท่านทรงสอนไว้ ทุกวันนี้การฟังธรรมของพวกเรา
ทั้งหลาย ไม่ค่อยเป็นกิจจะลักษณะ โดยมากญาติโยมเรา
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ไม่ค่อยรู้จักการฟังธรรม เคยไปฟังตั้งแต่พระอ่านหนังสือ
ให้ฟงั อ่านปัญญาบารมีให้ฟงั บ้าง... อ่านเรือ่ งพระเวสสันดร
ชาดกให้ฟงั บ้าง อ่านเรือ่ งกาละเกด สินไซ อ่านเรือ่ งโสวัต
แตงอ่อน อ่านแต่เรื่องแบบนั้น ยังไม่ได้พากันฟังธรรม
ถ้าคนได้ฟงั ธรรมมันจะรูจ้ กั แล้วละ..ท่านว่า ละอันไม่ดไี ม่งาม
มันละเอาโลดหรอก ไม่เช่นนั้นก็ยังเหมือนไม่ได้ฟังธรรม
จึ ง ว่ า พระพุ ท ธเจ้ า ท่ า นสอนไว้ เ ป็ น ภาษิ ต เป็ น สุ ภ าษิ ต
คือเป็นภาษิตทีด่ ี ภาษิตทีถ่ กู ภาษิตทีจ่ ริง
“จตฺตาโร ทุลฺลภา โลเก พุทฺธุปฺปาโท จ ทุลฺลโภ ธมฺโม จ
ทุลลฺ โภ โลเก ปพฺพชิโต จ ทุลลฺ โภ สทฺธาสมฺปนฺโน จ ทุลลฺ โภติ”
อันนีเ้ ป็นภาษามคธ เป็นภาษาพูด ท่านพูดให้เราฟัง เราก็
ไม่เข้าใจภาษา ท่านจึงแปลให้ฟงั เป็นภาษามคธอยูป่ ระเทศ
อินเดีย ไม่มใี ครรูจ้ กั มีแต่ได้ยนิ เฉยๆ ใช่ไหม ไม่รวู้ า่ อะไร
“จตฺตาโร ทุลลฺ ภา โลเก...” ถ้าไม่เข้าใจ ได้ยนิ เฉยๆ ก็ไม่รจู้ กั
ความหมาย ครั้นไม่รู้จักเรื่องก็พากันติดสมมติบัญญัติอยู่
นั่นแหละ พวกเราทั้งหลาย เหมือนโยมแม่ออก*นี่แหละ
ปลิงหนึ่งก็พากันกลัว หนอนบุ้งหนึ่งก็พากันกลัวจนตัวสั่น
ถ้าเราไปสมมติเป็นตัวไหมก็พากันจับมันได้ไม่เห็นพากัน
กลัวเลย เป็นเพราะอันนี้ หนอนบุ้งก็คือตัวไหม ตัวไหมนี่
แหละคือตัวหนอนบุง้ ใหญ่ แล้วพากันเอาหนอนบุง้ ไปเลีย้ ง

* แม่ออก พระเรียกโยมผู้หญิง ถ้าเป็นโยมผู้ชายเรียก พ่อออก
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ตัง้ หลายกระจาดไม่เห็นกลัว เพราะสมมติวา่ มันเป็นตัวไหม
มันเลยไม่เป็นตัวบุง้ แค่นแี้ หละ หลงเท่านีแ้ หละ แต่ถา้ คิด
ว่าเป็นหนอนบุ้งแล้ว ก็กลัวจนขนลุกขนพอง เราไปสมมติ
ว่าเป็นตัวไหมแล้ว หนอนบุ้งก็หายไป เราจะไปจับหนอน
บุ้งทั้งเช้าทั้งเย็น แถมเลี้ยงเอาไว้อีก ซ�้ำหาใบหม่อนให้มัน
กินอิม่ อีกด้วย ไม่กลัว นีแ่ หละมันหลงสมมติ สมมติวา่ เป็น
หนอนบุง้ มันก็เป็นหนอนบุง้ สมมติวา่ มันเป็นตัวไหมก็เป็น
ตัวไหม เลยไม่เป็นหนอนบุง้ แบบนี้ นีแ่ หละคือเราหลง หลง
ธรรมะก็เหมือนกัน
“จตฺตาโร ทุลฺลภา โลเก พุทฺธุปฺปาโท จ ทุลฺลโภ ธมฺโม จ
ทุลลฺ โภ โลเก ปพฺพชิโต จ ทุลลฺ โภ สทฺธาสมฺปนฺโน จ ทุลลฺ โภติ”
อย่างนีท้ า่ นว่า ของหายากมีอยู่ ๔ อย่าง อันอืน่ หายากไหม..
ก็ยาก แต่กพ็ อหาได้อยู่ ใครก็พอหาได้ ของ ๔ อย่าง หายาก
หนึง่ ..ศีล ๕ ของพระพุทธเจ้านีก่ ห็ ายาก จะเห็นก็ยาก เห็น
พระพุทธเจ้าที่เป็นรูปธรรมก็ยาก เห็นทั้งที่เป็นนามธรรมก็
ยาก ไม่เคยรูจ้ กั แต่เราก็พากันกราบอยู่ พากันไหว้อยู่ ท่าน
ว่าไหว้พระพุทธเจ้า..ไม่รู้จัก อ้าว..กราบพระพุทธเจ้าพา
กันเห็นไหม เขาปัน้ รูปพระพุทธเจ้าไว้กพ็ ากันกราบมับมับ*
ไม่ได้สนใจ ไหนพระพุทธเจ้ารูจ้ กั ไหม..ไม่รจู้ กั กราบลมกราบ
แล้งไป นี่ชื่อว่าผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้ายากอันหนึ่ง ทั้งที่เป็น

* มับมับ ลักษณะการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะเร็วต่อเนื่องกัน
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รูปเป็นนาม..ยาก “พุทธฺ ปุ ปฺ าโท จ ทุลลฺ โภ” ได้ยนิ แต่ชอื่ ว่า
พระพุ ท ธเจ้ า ๆ ไม่ รู ้ จั ก ก็ พ ากั น กราบ..อยู ่ ไ หน ซึ่ ง เป็ น
นามธรรมก็ไม่รจู้ กั ซึง่ เป็นรูปก็ไม่เห็น นี.่ .ทีพ่ วกเราถือตามๆ
กันมา
ฉะนัน้ ความเชือ่ อันนีพ้ วกเราทัง้ หลายจึงคลายออก จึงไม่
รู้จักเนื้อแท้ของธรรมะ จึงไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร
ครัน้ เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบอยูไ่ หว้อยู่ แต่ไม่เห็น ความ
เชือ่ ไม่มี จะพากันประพฤติปฏิบตั กิ ไ็ ม่กล้าปฏิบตั ิ บัดนี้ เกิด
ความประมาท ไปอยู่วัดวาอารามก็ดี ไม่รู้จักพระพุทธเจ้า
ฝ่ายฆราวาสพุทธบริษัทหากผู้ใดที่มาเป็นอุบาสกอุบาสิกา
มารักษาศีล ๕ ศีล ๘ อย่างนี้ พอเข้าวัดบ่อยๆ ก็จะถูกว่า
บางที บางครัง้ เห็นเด็กน้อยเข้าวัดบ่อย ก็ไปบอกว่า ระวังมึง
เด๊อ* มึงจะตายเร็วนะ..เข้าวัดตัง้ แต่เด็ก ว่าให้เขากลัวแบบนัน้
นีเ่ พราะไม่รจู้ กั เรือ่ งนะ พอแก่เฒ่าแล้วไปปฏิบตั ธิ รรมถือศีลก็
จะถูกคนว่า คนไปวัดกูไม่เห็นใครเหาะได้สกั คนหรอก..อย่าง
นี้ คนทีพ่ ดู แบบนีก้ เ็ ป็นคนหลง หลงทัง้ ค�ำพูดนัน่ แหละ คน
ไม่ได้พจิ ารณา ไปลองภาวนา ไปลองรักษาศีล ไปลองปฏิบตั ิ
พระธรรมนี้ กูก็ไม่เห็นใครเหาะได้สักคนหรอก ผู้นี้เห็นว่า
เหาะได้มนั ดีแท้ เหาะไปบนอากาศ..คนว่ามันดี อีแร้งมันก็
เหาะเป็นนะ กามันก็เหาะเป็น แมลงกุดจี่ขี้มันก็เหาะเป็น

* เด๊อ นะ เน้อ
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นะ เหาะไปตรงไหนก็เหม็นไปตรงนั้น มันไม่ดีเพราะเหาะ
ได้หรือเหาะไม่ได้หรอก อย่างนีใ้ ห้พากันเข้าใจ นีล่ ะ่ เพราะ
คนไม่รจู้ กั พระพุทธเจ้า
“พุทธฺ ปุ ปฺ าโท จ ทุลลฺ โภ” แปลความว่า เราจะเห็นพระพุทธเจ้า
ก็ยาก “ธมฺโม จ ทุลลฺ โภ โลเก” จะเห็นพระธรรม จะได้ฟงั
ธรรมก็ยาก จะเข้าใจในธรรมก็ยาก จะปฏิบตั ธิ รรมก็ยาก จะ
ได้เป็นธรรมมันก็ยาก “ปพฺพชิโต จ ทุลลฺ โภ” เกิดมาแล้วจะ
ได้บวชในพระพุทธศาสนานี่ก็ยาก..ท่านว่า บางคนบอกว่า
มันจะยากอย่างไรก็ยงั เห็นบวชกันอยูน่ นั่ ไง ครัน้ บวชอยูแ่ ต่
มันก็ไม่บวชอยู่ในพระศาสนา มันบวชอยู่นอกพระศาสนา
บวชไม่ละความโลภ บวชไม่ละความโกรธ บวชไม่ละความ
หลง บวชไม่ละสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม บวชหาลาภหายศ บวชหา
ทรัพย์สนิ เงินทอง หาได้หาดีแก่งแย่งกันอยูอ่ ย่างนัน้ นัน่ ไม่ใช่
บวชในศาสนา..บวชนอกพระศาสนา เหมือนกับลูกของพ่อ
ของแม่นแี่ หละ ลูกไม่เชือ่ ฟังพ่อแม่ มันก็เหมือนไม่ใช่ลกู ของ
พ่อของแม่
นี่เหมือนกันฉันใด จึงว่าคนที่จะบวชจะต้องมีใจอ่อนน้อม
ประพฤติปฏิบตั ติ อ่ พระศาสนา ต่อพระธรรมวินยั ..ยากๆ มัน
ยาก..ไม่มศี รัทธา คนมันชอบสบาย มันชอบตามใจเจ้าของ*

* เจ้าของ ตัวเอง ตัวฉันเอง
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อยากนัง่ กินก็ได้ อยากนอนกินก็ได้ อยากยืนกินก็ได้ อยาก
ผิวปากก็ได้ อยากร้องเพลงก็ได้ อยากไปกินกาแฟตาม
ร้านเขาก็ได้ คนมันชอบสบาย ให้มาปฏิบัติ มาฉันหน
เดียวเถิด มานัง่ สมาธิเถิด มาท�ำตามพระพุทธเจ้าเถิด ก็วา่
โอ๊ย ! เราไม่ใช่พระอิฐพระปูนหรอก ว่าไปอย่างนั้นเลย
นี่คือคนบวชนอกพระศาสนา แม้จะบวชอยู่ก็ออกไปไกล
พระพุทธเจ้า สู้บวดฟักทองไม่ได้ ถ้าบวชแบบนี้ สู้บวด
กล้วยน�ำ้ ว้าไม่ได้ บวดฟักทอง บวดกล้วยน�ำ้ ว้า มันยังมีมนั
มีหวานมีนำ�้ ให้ซดด้วย ให้คนอืน่ ได้กนิ อยูน่ ะ นีแ่ หละท่านว่า
ชือ่ ว่าบวชเฉยๆ มันไม่ได้อยูใ่ นพระศาสนา
ถ้าบวชในพระศาสนาแล้ว ครั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ามันผิด
เราก็พากันเลิกมันถึงจะถูก อันนี้ไม่ดีเราก็ไม่ท�ำมันถึงถูก
ทางมันผิดอย่าไปเดิน ให้เดินทางนี้ อย่าไปเดินทางนั้น
พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้ เราก็ท�ำตาม มันถึงจะเห็นศีล
เห็นธรรม นี่แหละคือความหลง ใครหลง..ผู้ใดไม่รู้ผู้นั้นแหละ
คือคนหลงหมด จะเป็นเจ้าใหญ่นายโต จะเป็นอะไรมาก็ตาม
หลงโลด มันหลง ไม่ใช่วา่ มียศมีลาภใหญ่โตแล้วจะไม่หลง..
ไม่ใช่นะ เหมือนคนแก่นแี่ หละ คิดว่าตัวเองเกิดก่อนคนอืน่
จะเก่งกว่าคนอืน่ อย่างนีก้ ไ็ ม่ใช่นะ เก่งกว่าตรงทีม่ นั แก่กว่า
คนอืน่ เท่านัน้ แต่ธรรมอันดีไม่มเี ลย..เป็นอย่างนี้ ถ้าคนจะ
ดีไม่ตอ้ งรอแก่เฒ่าหรอก อายุ ๑๐ ปี ๒๐ ปี ดีกว่าคนทีเ่ กิด
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มา ๑๐๐ ปี ก็มนี ะ เหมือนกับแตงกวากับลูกตูมกานีแ่ หละ
มีลกู ตูมกาเต็มตะกร้า ก็สมู้ ลี กู แตงกวาลูกเดียวไม่ได้ เพราะ
ลูกตูมกามันขมถึงมีเยอะก็ไม่เกิดประโยชน์ มีมากในสิง่ ทีไ่ ม่ดี
มันก็ยงิ่ ไม่ดี คนเราถ้าไม่มคี วามดีแล้ว ยิง่ แก่เฒ่ามาก็ยงิ่ ขีเ้ หร่
เหมือนลูกบวบนีแ่ หละ ลูกอ่อนเอาไปต้มไปแกงได้ แต่พอ
ลูกมันแก่แล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้ นอกจากเอาไปท�ำเป็นลูก
ตะกร้อให้เขาเตะเล่น มันเป็นอย่างนัน้
นีท่ า่ นถึงบอกว่า ให้พากันรูจ้ กั ครัน้ เกิดมาเป็นคนแล้ว อย่าเพิง่
เข้าใจว่าตนเองเป็นคนนะ ต้องให้รดู้ ว้ ยว่าอะไรพาให้เราเป็น
คนนะ คนเป็นอย่างไร ใจเรามันเป็นคนไหมหรือว่ามันเป็นสัตว์
อิจฉากันไหม เบียดเบียนกันไหม อันนีก้ ใ็ ห้พากันดู ไม่ใช่วา่
เกิดเป็นคนแล้วจะเป็นคนเลย..ยังนะ ขึ้นชื่อว่าบวชแล้วจะ
เป็นพระเลย..ก็ยงั ไม่ใช่นะ มันไม่ได้เป็นอย่างนัน้ ให้เราพากัน
เข้าใจ หลักพุทธศาสนาก็เหมือนกัน ฉะนัน้ ของทัง้ หลายนัน้
หายาก คนเกิดมาเป็นคนจะเข้าใจในคนก็ยาก บวชมาเป็นพระ
จะเข้าใจในพระก็ยาก บวชเข้ามาในพระศาสนาจะอยูใ่ นพระ
ศาสนาก็ยาก ก็ทำ� เหมือนพระพุทธเจ้านีแ่ หละ ท่านโกนผม
ก็โกนตาม ท่านห่มเหลืองก็หม่ ตาม ท่านท�ำอย่างไรก็ทำ� ตาม
ไปอย่างนัน้ แหละ แต่ใจมันยังไม่ใช่ ใจไม่เป็นพระ ใจอยูน่ อก..
ใจไม่อยูใ่ น หลักพระพุทธศาสนานีพ้ ดู ถึงเรือ่ งใจของเรา พูดถึง
เรือ่ งจิตใจอย่างเดียว ท่านจึงต้องให้ทรมานใจ ให้รจู้ กั ธรรมะ
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ฉะนัน้ บรรดาพุทธบริษทั ทัง้ คฤหัสถ์และบรรพชิตเราทัง้ หลาย
ทุกวันนี้โดยมาก นับวันมันจะหลงกันไป ท่านจึงบอกว่า
“ธมฺโม จ ทุลลฺ โภ โลเก” การได้ฟงั ธรรมก็เป็นของยาก ฟัง
อย่างอืน่ ก็ฟงั ตามๆ กันไป ให้แต่พระธรรมมารักษาเจ้าของ
แต่เจ้าของไม่รกั ษาพระธรรม ถ้าคิดแบบนีเ้ ป็นคนโง่ โง่มาก
เหมือนกับไปท�ำนา ก็ให้นามารักษาตัวเรา ลองดูซิ ถ้าให้
นามารักษาเรา มีแต่หญ้าจะโตขึน้ ท่วมต้นข้าวเท่านัน้ แหละ
มันต้องเรารักษานา มันถึงจะได้กินข้าว ปลูกต้นหอมผักชี
ก็ให้ตน้ หอมผักชีรกั ษาเรา..อย่างนีผ้ ดิ เบือ้ งต้น เราต้องรักษา
มันใช่ไหม..หรือไม่ใช่ รักษาให้มนั โตแล้วมันถึงจะมารักษาเรา
อย่างนีส้ ิ หรือให้มนั มารักษาเราเลย
นีฉ่ นั ใดเหมือนกัน พวกเราไม่รจู้ กั ธรรมะ ครัน้ ไปฟังธรรมะ
ไปฟังทัง้ วันทัง้ เดือนทัง้ ปี..ไปฟังธรรม ไปเอาบุญบ้านนัน้ ไป
เอาบุญบ้านนี้ ฟังเทศน์เอาบุญ คิดแต่อย่างนี้ แต่ไม่ได้ฟงั
ธรรม ถ้าได้ไปฟังธรรมกันแล้วเข้าใจในธรรมนะ คนขีเ้ หล้าไป
ฟังแล้วกลับมาต้องเลิกกินเหล้าแล้ว..มันถึงถูก จึงเรียกคนฟัง
ธรรม..ใช่ไหม คนขีข้ โมยไปฟังธรรมแล้วท่านว่ามันเป็นบาป..
เราก็เลิก ท่านว่าความโลภโกรธหลงผิด การต่อล้อต่อเถียงกัน
ท่านว่ามันไม่ดี เราไปฟังธรรมแล้วเราก็เลิก อย่างนีถ้ งึ เรียก
ว่าคนได้ฟงั ธรรม อันนีพ้ วกเราไปฟังพระอ่านหนังสือเฉยๆ
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ไปแล้วก็มา มาแล้วก็ไป เลยเข้าใจว่าตัวได้ไปเอาบุญ เลย
เข้าใจว่าตัวได้ไปฟังธรรม..นี่ ! เออ..มันไม่ใช่
ท่านจึงว่ามันยาก เหมือนกันกับคนเกิดมานะ มันแต่ตัว
เฒ่า..มันไม่เฒ่า คนอายุมากเฉยๆ ถ้าเฒ่ามันต้องเห็นเฒ่า
เห็นแก่สิ ใจมันยังเป็นเด็กน้อย เป็นผูเ้ ฒ่า..ใจมันก็ตอ้ งเฒ่า
แล้วสิ ท�ำบาปมาก็ให้มนั เฒ่า ท�ำไม่ดมี าก็ให้มนั เฒ่า ให้มนั
เลิกให้มนั ละให้มนั ถอนออก..นีจ่ งึ เป็นคนเฒ่า รูจ้ กั เกิด รูจ้ กั
แก่ รู้จักเจ็บ รู้จักตาย แต่คนส่วนใหญ่มันไม่รู้จักความแก่
ไม่รจู้ กั ความแก่กไ็ ม่รจู้ กั ความตาย ไม่รจู้ กั ความเกิดก็ไม่รจู้ กั
ความตาย ไม่รจู้ กั ได้กไ็ ม่รจู้ กั เสีย คนไม่รจู้ กั ได้..พอได้มาแล้ว
ก็หวั เราะร่าเริงสนุกสนาน นีค่ อื คนไม่รจู้ กั คนไม่รจู้ กั เสีย..พอ
มันเสียไปก็รอ้ งห่มร้องไห้ ๓ วัน ๓ คืน นีค่ อื คนไม่รจู้ กั เสีย
เข้าใจไหม ถ้าคนรูจ้ กั ได้และรูจ้ กั เสียแล้ว มันแสนสบาย ได้มา
ก็เข้าใจว่ามันได้มานะ พอมันเสียไป..เราก็เข้าใจว่า เออ..มัน
เสียไป อย่างนี้ มันก็สบายอยูเ่ ป็นปกติ นีเ่ รียกว่าคนรูจ้ กั ได้
คนรู้จักเสีย แต่คนไม่รู้จักได้ไม่รู้จักเสียพอได้มาก็หลงลืม
ได้ยศมาก็หลงกับยศ ได้ลาภมาก็หลงกับลาภ ไม่รจู้ กั สมมติ
บัญญัติ
นี่เหมือนพวกเราอยู่ด้วยกัน นั่นสมมติว่าเป็นผู้หญิง นั่น
สมมติวา่ เป็นผูช้ าย สมมติวา่ น้อย สมมติวา่ หนุม่ สมมติวา่
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พระ สมมติว่าเณร มันเป็นของสมมติหมดนั่นแหละ..เอ้า
ครัน้ รวมๆ ..รวมๆ กันมาแล้วมันเป็นอันเดียวกัน เป็นทีอ่ นั
เดียวกัน แล้วมันมาก็มาเหมือนกัน แล้วมันไปก็ไปเหมือนกัน
เกิดมาก็เกิดเหมือนกัน มันตายก็ตายไปเหมือนกัน มันมา
ก็ไม่ได้หาบอะไรมาเหมือนกัน มันไปก็ไม่ได้หาบของไปอีก
เหมือนกัน นี่จึงว่าคนเหมือนกัน นี่คือตรงที่มันเหมือนนะ
แต่คนหลงก็ทำ� ให้เหมือนเรามา เหมือนเราไป เราไปอย่างไร
ก็ทำ� อย่างนัน้ เรามาอย่างไรก็ทำ� อย่างนัน้ แต่คนส่วนใหญ่
ไม่รจู้ กั ..อย่างว่าไม่รจู้ กั แก่ไม่รจู้ กั เฒ่า บางคนยังเป็นเด็กน้อย
อยู่ ผมจะหงอกก็ไม่ยอมให้มันหงอก หายามาย้อมมาทา
เอาไว้อยู่ตลอด จะให้มันเป็นหนุ่มน้อยอยู่อย่างนั้น นี่คือ
คนไม่รู้จักเฒ่า ดันเอาไว้เก็บเอาไว้ ไม่ได้มองดูเจ้าของ
ไม่เห็นเจ้าของ ฉันใด
ท่านจึงกล่าวว่า “ธมฺโม จ ทุลฺลโภ โลเก” คนไม่รู้จักธรรม
บางคนก็ไปเรียนเอาโน้น เรียนเอาธรรมนัน้ เรียนเอาธรรมนี้
เรียนเอาธรรมโท ธรรมอะไรไม่รมู้ า เพือ่ เอามารักษาคนกัน
พอเจ็บป่วยมาก็ไปให้รกั ษากันในบ้าน เสกเป่าขมุบขมิบเอา
อยู่อย่างนั้นแหละ เอาขี้ผึ้งมาสีปากจนหมดตลับ บางครั้ง
ไม่รวู้ า่ เป็นอะไร ท่องไปเป่าแคนไปด้วย ท�ำกันอยูห่ มดคืน
๔ คน ๕ คน พอเหนื่ อ ยก็ เ อาเหล้ า มากิ น นี่ เรี ย กว่ า
“ท� ำ ผี บ ้ า ” พวกนั้ น คนไม่ รู ้ จั ก ธรรมะจริ ง ๆ พอไปหา
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หมอธรรม* พวกนั้นก็ว่า โอย..พวกเราไม่รู้จะท�ำอย่างไร
แล้วแต่พ่อหมอจะว่านะ พวกฉันเป็นคนหูหนวกตาบอด
ไม่รู้จักอะไร แล้วแต่พ่อหมอธรรมจะไถ่จะถอนให้พวกเรา
ค่าครูเท่าไหร่ก็แล้วแต่พ่อหมอจะว่าเอา หมอธรรมขี้เหล้า
ก็สนุกทีจ่ ะเรียกเอา อยากได้ควายก็เรียกเอาควาย อยากได้
วัวก็เรียกเอาวัว พวกนี้..โดยเฉพาะแถวบ้านน�้ำเกลี้ยงนั้น
มีเยอะมากแบบนี้ บ้านหนองหลุบ ต�ำบลหนองไฮ..โน้น
นีเ้ รียกว่า “ท�ำ” แล้วนี่ ไม่ใช่ “ธรรม” นีแ้ หละ “ท�ำแท้หนอ
ท�ำกูแท้หนอ ท�ำแท้ๆ” นีแ่ หละคนไม่รจู้ กั ธรรม ธรรมะของ
พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทำ� อย่างนัน้
บางคนก็ไปเรียนนั่นเรียนนี่มา เอาข้าวแห้งไปบูชาทุกวันๆ
อธิษฐานขอพรยาวๆ เอาดอกไม้ไปบูชา ๓ ปี ก็ไม่เปลีย่ น
ยังทิง้ ไว้อยูน่ นั่ แหละ มีแต่ขา้ วแห้งดอกไม้แห้ง มีแต่หนูคาบ
มาใส่หวั ตอนกลางคืน บางครัง้ หนูมนั วิง่ เตะขันกะย่อง*ลงมา
ใส่หวั นีเ่ รียกว่า “ท�ำข้าวแห้ง” “ท�ำดอกไม้แห้ง” “ท�ำแท้หนอ
ท�ำกูแท้หนอ ท�ำแท้ๆ” นีแ่ หละพวกเราเข้าใจผิด เข้าใจผิด
มันจึงไม่ถกู มันไม่ถกู มันก็เลยผิด เลยไม่รจู้ กั ศีลไม่รจู้ กั ธรรม
บ้านเมืองของเราทั้งหลายก็จึงเตลิด ลูกเต้าเหล่าหลานไม่
ฟังความพ่อความแม่ ครอบครัวก็ไม่ฟงั ความกัน นอกใจกัน
หมอพืน้ บ้านประเภทหนึง่ ทีใ่ ช้เวทมนตร์คาถารักษาความเจ็บไข้ของคนในชุมชน
* หมอธรรม
ขันกะย่อง ภาชนะจักสานคล้ายพานหรือโตก ถ้าใหญ่ใช้เป็นสำ�รับ ถ้าเล็กใช้เป็นเครื่องใส่
ข้าวตอกดอกไม้บูชาตามวัด กะย่อง ก็ว่า

18 | กตัญญุตา พระธรรมเทศนา
หาความสุขนอกบ้าน วุน่ วาย เพราะไม่รจู้ กั ธรรม เลยเกิด
ความทุกข์ขนึ้ มา
พูดมาถึงเรื่องนี้ก็คิดถึงเรื่องแต่คราวเป็นเด็กน้อยนะ เวลา
ไปผ่าเม็ดกระบก ไปท�ำงานอย่างนีแ้ ล้วพอถูกไม้ทมิ่ ก็วงิ่ มา
หาตาหายาย ว่าไม้ถกู มือเรา ว่าเสียมถูกเรา ว่าเจ้านัน่ มันตี
เรา ครัน้ มาหาท่าน ท่านก็จบั แขนแล้วว่า มานี.่ .ตาจะเป่าให้
แล้วท่องเป็นคาถาว่า “อมมะลู อมมะลู คนบ่ฮมู้ นั เจ็บ..เพีย้ ง”
อาตมาก็เพิ่งจะมารู้เดี๋ยวนี้แหละ เมื่อตอนเป็นเด็กน้อยยัง
ไม่รจู้ กั คนไม่รมู้ นั ก็จะเจ็บตัวอย่างนีแ้ หละ คนไม่รมู้ นั ก็เจ็บ
คนไม่รมู้ นั ก็ทกุ ข์ ไม่รเู้ กิดก็ทกุ ข์เพราะความเกิด ไม่รแู้ ก่กท็ กุ ข์
เพราะความแก่ ไม่รู้ตายก็ทุกข์เพราะความตาย คนมีลาภ
ไม่รจู้ กั ลาภก็จะทุกข์เพราะลาภ คนมียศไม่รจู้ กั ยศก็จะทุกข์
เพราะยศ คนมีลกู มีหลานไม่รจู้ กั ลูกจักหลานก็จะทุกข์เพราะ
ลูกเพราะหลาน เพราะเราไม่รู้จัก คนหลงนี่มันทุกข์จริงๆ
ว่าเลยแท้ ท่านว่ามันถูกต้องจริงแท้ อย่างนัน้
นี่แหละคือเราหลง หลงไปหลงมาก็หลงไป..ไม่รู้จักศีลรู้จัก
ธรรม ไม่ได้ฟงั ธรรม คิดว่าธรรมมันอยูก่ บั ดอกไม้ ว่าธรรม
มันอยูก่ บั ขันกะย่อง ว่าธรรมมันอยูน่ นั่ ว่าธรรมมันอยูน่ ี่ ไม่
เข้าใจว่ามันอยู่กับเจ้าของ และใครมาสร้างทุกข์ให้เจ้าของ
ว่ามันทุกข์กบั นา ว่ามันทุกข์กบั เงิน ว่ามันทุกข์กบั ลูก ว่ามัน
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ทุกข์กบั เรือน ว่ามันทุกข์กบั ลาภกับยศ ว่ามันทุกข์กบั นัน่ กับนี่
อย่างนี้ล่ะ อย่างนี้คือความเห็นผิด มันทุกข์เพราะเจ้าของ
เห็นผิด..ว่าใดแท้ มีถว้ ยก็ทกุ ข์เพราะถ้วย มีหม้อก็ทกุ ข์เพราะ
หม้อ..ว่านั่น ผู้ที่จะทุกข์กับถ้วยกับหม้อนั้นคือคนเป็นถ้วย
คือคนเป็นหม้อ..มันจึงทุกข์ ครั้นคนเอาถ้วยเอาหม้อมาใช้
เฉยๆ ไม่ทกุ ข์กบั ถ้วยไม่ทกุ ข์กบั หม้อ ผูน้ ไี้ ม่เป็นหม้อไม่เป็น
ถ้วย ผูใ้ ดไปเกิดในถ้วยในหม้อ คนนัน้ ก็ทกุ ข์อยูใ่ นถ้วย ทุกข์
อยูใ่ นหม้อ เกิดอยูใ่ นถ้วยอยูใ่ นหม้อ ได้ถว้ ยมาก็เกิดกับถ้วย
ถ้วยแตกก็ตายกับถ้วย ได้หม้อมาก็เกิดกับหม้อ ให้เรียก
“แม่ออกหม้อ” “พ่อออกหม้อ” อย่างนี้มันถึงจะถูกนะ ได้
ตะกร้ามาก็ไปเกิดกับตะกร้า พอตะกร้าขาดก็ไปตายกับ
ตะกร้า
ท่านจึงบอกว่า ภพชาตินนั้ มันช่างมากเหลือเกิน อย่างเกิด
นี่ และเราไม่รู้จักเกิดนะ คิดแต่ว่าเกิดมาจากท้องแม่แล้ว
ก็ว่านั่นคือเกิด..มันไม่ใช่อันนั้นเกิดนะ ขณะจิตนั้นมันเกิด
มันตายนี้ โอย..วันหนึ่งนั่นมากมายนับไม่ถ้วน ไม่รู้จักเกิด
ไม่รจู้ กั ตาย ไม่รจู้ กั ภพไม่รจู้ กั ชาติ นีเ่ รียกว่าความหลง ดังนัน้
เรามันทุกข์ ทุกข์..ทุกข์ไม่รจู้ กั อะไร ครัน้ สบายใจมาก็หวั เราะ
ครัน้ ไม่สบายใจมาก็รอ้ งไห้ ร้องไห้กบั หัวเราะนีม้ โี ทษพอกัน
คนมีร้องไห้คนมีหัวเราะมีโทษพอปานกัน โทษเท่ากันน่ะ
ผู้ร้องไห้ก็เท่ากันกับหัวเราะ ผู้หัวเราะก็เท่ากันกับร้องไห้
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พอปานกัน เหมือนความเกิดมาก็มโี ทษพอปานกัน มันจะ
ไปก็ละทิง้ ร่างไว้เหมือนกันกับร่างกระดูก นีอ่ ย่างนี.้ .เท่ากัน
ทีว่ า่ ผูน้ นั้ ใหญ่ ผูน้ น้ั น้อย ผูน้ นั้ งาม ผูน้ นั้ ไม่งาม พระพุทธเจ้า
ท่านไม่ได้หมายถึงภายนอก ท่านหมายถึงร่างกายทีเ่ ป็นร่าง
กระดูกนีล่ ะ่ ไม่มผี ใู้ ดงามสักคน พอปานกัน นี.่ .อันร่างอันนี้
ไม่ดมี นั ไม่ชวั่ เป็นพอปานนี้
พระพุทธเจ้าเราทั้งหลายจึงให้พิจารณาธรรม เราแต่จะไป
มัวฟังแต่ลำ� *นัน่ ล�ำนี่ เทศน์นเี่ ทศน์นนั่ อยู่ แล้วเท่านัน้ แหละ
ไม่รู้จักเรื่องของเจ้าของ ไม่รู้ว่าธรรมอยู่ไหน ท่านถึงว่า
“ธมฺโม จ ทุลลฺ โภ โลเก” ไม่รจู้ กั ธรรมะธัมโม มีลาภติดลาภ
มียศติดยศ แสวงหาแต่สงิ่ ทีเ่ ป็นทุกข์ ได้สงิ่ ทีเ่ ป็นทุกข์มามัน
ก็เกิดทุกข์ หาแต่ของทุกข์ใส่เจ้าของ บางคนพอมาฟังเทศน์
แบบนี้ ก็จะเถียงอยูใ่ นใจว่า ถ้าอย่างนัน้ ก็หมายความว่าไม่
ต้องท�ำอะไรเลยหรือ ไม่ใช่อย่างนัน้ หรอก
คนเราทัง้ หลายนัน้ ถ้ารูจ้ กั มันนะ อย่างเราได้ขา้ วสารอันหนึง่
เนีย่ สิละ่ จะเอาไว้ตรงไหนหนอ บางคนแบกมันมาล่ะ..มา
เอามาก็แบกมันอยูอ่ ย่างนีล้ ะ่ ..แบกข้าวสารน่ะ แล้วก็บน่ ว่า
มันหนัก อีกผูห้ นึง่ รูจ้ กั ว่ากระสอบข้าวสารมันหนัก จะไปเอา
ข้าวสารมากินเหมือนกัน แต่ได้มาแล้วก็วางลงไว้ขา้ งๆ นี้ เรา

* ลำ� การขับร้องเพลงพื้นเมือง ใช้แคนเป็นเครื่องดนตรีประกอบ มีหลายทำ�นอง
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จะกินข้าวสารอยูห่ รอกแต่เราจะไม่แบกมัน นี.่ .นีค่ อื คนรูจ้ กั
ธรรมะ เรือ่ งสร้างอยูส่ ร้างกิน ท�ำไร่ทำ� นา หาอยูห่ ากิน เป็น
เรือ่ งธรรมดา คนหากินอยูจ่ ะไม่ให้ทกุ ข์ได้อย่างไร นีป่ ญ
ั หา
มันเกิดขึน้ มาเพราะโมหะคือความหลง
จึงได้เทียบให้ฟังว่าคนกินข้าว ใครก็กินข้าวอยู่นะ นี่ไปซื้อ
กระสอบข้าวสารมา..เรากินข้าวของเราทีซ่ อื้ มา..เราก็จะแบก
อยูอ่ ย่างนี้ นีอ่ กี ผูห้ นึง่ ว่า เราก็จะกินข้าวเหมือนกัน ซือ้ มา..
แต่เราจะไม่แบก มันหนัก ก็จะเอาตัง้ ไว้ขา้ งหนึง่ ข้างๆ เลยนี่
ผูใ้ ดจะดีกว่ากัน ๒ คนนี้ อันผูแ้ บกอยูน่ นั่ กว่าจะแช่ขา้ วแล้ว
น� ำ มานึ่ ง หมดกระสอบ..มั น จะตายก่ อ น นี่ แ หละคนที่
มีปัญญา..เป็นอย่างนี้ คนหากินในโลกเหมือนกัน เกิดมา
เหมือนกัน คนกินข้าวสารเหมือนกัน เรากินข้าวสาร มันหนัก..
กระสอบข้าวสารมันหนักเราจะไม่แบกไว้ เราตั้งข้าวไว้
ข้างๆ นี่ เราจะคอยหุงกินอยูน่ ี่ นี.่ .คนมีปญ
ั ญาเป็นอย่างนี้
เปรียบอุปมาอุปไมยว่าคือ ลาภก็ดี ยศก็ดี ลูกก็ดี หลานก็ดี
สมบัตขิ า้ วของเงินทองก็ดี นีค่ อื กระสอบข้าวสาร ให้มนั มีมา
หลายๆ ก็ชา่ งมัน เราอย่าไปแบกมัน แต่เราใช้มนั เหมือนเรา
กินข้าวสารนี่ กินข้าวสารแต่เราไม่แบกกระสอบมัน ให้เอา
ตัง้ ไว้ขา้ งๆ นี่ อยากหุงก็จะหุงกิน อยากนึง่ ก็จะนึง่ กิน กับอีก
ผูห้ นึง่ แบกกระสอบข้าวสารเอาไว้ กว่าจะหุงกินหมด พอกิน
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หมดมันจะตายก่อน นีก่ นิ ข้าวไม่ได้เพราะแบกเอาไว้ นีม่ ลี กู
แบกลูก มีหลานก็แบกหลาน มีทรัพย์แบกทรัพย์ มียศแบกยศ
แบกไว้หมดทุกอย่าง แม้จะมีนอ้ ยๆ ก็ทกุ ข์นะนี่ เพราะเข้าไป
ยึดไว้หมายไว้
ฉะนัน้ พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราพิจารณาถึงธรรมะ ให้รจู้ กั
เรือ่ งความเป็นจริงของมัน ถ้ารูจ้ กั เรือ่ งเป็นจริงของมันแล้ว
แม้นเรามีเรือนมีชาน มีลาภมียศ มีลกู มีหลาน..เราก็ไม่ตอ้ ง
แบกมัน จะสมมติวา่ มันเป็นลูกเป็นหลาน หรือว่ามันเป็นเรือน
เป็นชานก็ชา่ งมัน แต่เรารูจ้ กั สมมติอนั นีว้ า่ มันเป็นอย่างนัน้
เอง นัน่ ..อย่าไปแบก มีหลายปานไหนก็ชา่ งมันอย่าแบกมัน
เหมือนข้าวสารนี่ มีหลายกระสอบก็ชา่ ง ตัง้ ไว้ขา้ งๆ นัน่ ..มัน
ไม่หนักหรอก แล้วจึงหุงกินไป ถ้าคนรูจ้ กั ใช้ไม่มอี ะไรในโลกนี้
“โลกวิท”ู รูแ้ จ้งโลก คนรูแ้ จ้งโลก รูอ้ ย่างนี้ คือรูอ้ ยูใ่ นโลกนี้ ไม่ใช่
ให้โลกมันหมดไป ไม่ใช่หนีจากโลกแล้วไป อยูใ่ นโลกให้มนั รู้
โลก แล้วคนเรามันไม่รจู้ กั พิจารณา ไม่พจิ ารณาธรรมะ ไม่รจู้ กั
พิจารณาธรรมะ ถ้าเราถอนขึ้นดูอย่างนี้แล้วมันสบาย..มัน
สบาย ถ้าพิจารณาธรรมะเนีย่ มันสบาย ครัน้ เห็นแจ้งแล้วมัน
สบาย รูจ้ กั ลึก รูจ้ กั ตืน้ รูจ้ กั สัน้ รูจ้ กั ยาว รูจ้ กั สุข รูจ้ กั ทุกข์ รูจ้ กั
เกิด รูจ้ กั แก่ รูจ้ กั เจ็บ รูจ้ กั ตาย ถ้ารูจ้ กั เรือ่ งของมันก็วดั มันได้
เหมือนกับไม้นะ ได้ไม้ชนิ้ หนึง่ แล้วเราแทงเข้าไปในกองทราย
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แทงเข้าไปยาวๆ ไปแทงมาไว้อย่างนั้น พอเราเดินมาเห็น
ไม้ทอี่ ยูใ่ นกองทรายนัน่ มีผมู้ าถามว่าไม้นจี่ ะว่ายาวเท่าใดนี่
เราจะตอบได้ไหม..งัน้ ใครก็ตอบไม่ได้ เพราะมันเห็นส่วนเดียว
ไม่ ไ ด้ วั ด ถึ ง วั ด ก็ วั ด ส่ ว นเดี ย ว..มั น ไม่ ไ ด้ นี่ . .ตอบไม่ ไ ด้
หลงหมด ไม่รจู้ กั ว่ามันสัน้ ยาวเท่าไหร่ ยังจะเอากันมาถาม
กันเล่น มันก็ทายปัญหากันเล่นเฉยๆ นี.่ .มันไม่รจู้ กั
พวกเราเหมือนกัน มีลกู เต้าเหล่าหลานเราก็ไม่รจู้ กั เรือ่ ง ไม่รจู้ กั
ความเกิด ก็ไม่รู้จักความตาย ครั้นเห็นทั้งเกิดครั้นเห็นทั้ง
ตายแล้ว..มันสบายหลาย เรียนธรรมแล้วก็รธู้ รรม รูธ้ รรมก็
ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นธรรม..แล้วก็เป็นธรรม
เห็นธรรมด้วย เป็นธรรมด้วย พอรู้จักเรื่องแล้วก็ไม่มีอะไร
มาเสียดแทง ไม้ในกองทรายก็เหมือนกัน ไม่มใี ครรูจ้ กั ว่ามัน
ยาวหรือสัน้ เท่าไหร่ แต่พอดึงออกจากกองทราย เราก็จะรูจ้ กั
แล้ว ท�ำไมถึงรูจ้ กั มันเห็นทัง้ สองด้านถึงได้รจู้ กั เอาไม้มาวัดดู
ก็ได้ เพราะมันเห็นสองด้านล่ะนะ เห็นด้านเดียววัดดูไม่ได้
เพราะด้านหนึง่ จมอยูใ่ นกองทราย ฉะนัน้ จึงกะคาดคะเน
ว่ายาวสัน้ ไม่ได้
บุคคลผูร้ ธู้ รรมะแล้วเหมือนกัน “โลกวิท”ู ท่านรูแ้ จ้งโลก คือท่าน
รูจ้ กั เงือ่ นของโลก อะไรพาให้เราทุกข์ อะไรพาให้เราพ้นทุกข์
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นัน่ ..ท่านรูจ้ กั มันเด๊ อันไหนมันจะพาทุกข์เกิด เป็นต้นเหตุ
ให้เกิด..อันนั้นท่านก็ฆ่ามันซะ ท่านไม่สร้างเหตุมันขึ้นมา
..อย่างนัน้ ครัน้ สร้างเหตุขนึ้ มาเป็นต้น ทุกข์มนั ก็เกิดขึน้ มา
ท่านรูจ้ กั เหตุมนั ท่านเลยดับเหตุมนั ดับเหตุมนั ..ผลมันก็ไม่มี
เหมือนกับเมล็ดขนุนน่ะ เอาไปต้มให้มันสุกๆ แล้วเอาไป
เพาะกล้าดู..มันจะเกิดไหม นัน่ ..ไม่เกิด นัน่ มันดับเหตุมนั แล้ว
ผลมันก็เกิดขึน้ ไม่ได้ฉนั ใด นีก่ เ็ หมือนกันฉันนัน้ ให้รแู้ จ้งโลก
บุคคลผูท้ มี่ คี วามโง่เง่าเต่าตุน่ หลาย ก็คดิ ว่า บ๊ะ ! มันไปไม่
ได้หรอก..มันมีปากมีทอ้ งอยูน่ ี่ ว่าอย่างนีน้ ะ มันทุกข์มนั ยาก
มันคาลูกคาหลาน มันคานัน่ คานีอ่ ยู่ ถ้าได้บวชคงจะดีขนึ้ นะ
ครั้นบวชแล้วก็ว่า ถ้าผมไม่คาสร้างโบสถ์พรุ่งนี้ก็จะไป
ถ้าผมไม่คาวัดพรุง่ นีผ้ มก็จะไปได้เหมือนกัน ผมยังสร้างกุฏิ
ไม่เสร็จเฉยๆ หรอก ผมยังท�ำอันนัน้ อันนีไ้ ม่เสร็จเฉยๆ หรอก
ถ้าผมท�ำเสร็จแล้ว ผมก็นา่ จะไปได้เหมือนกัน พูดกันอย่างนี้
มันก็คาไปทุกอย่างซะแล้ว พอเฒ่ามาก็คดิ ว่า ถ้าผมยังหนุม่ อยู่
ผมก็จะไปเหมือนกันนะเดีย๋ วนี้ ตอนนีเ้ สียทีม่ นั เฒ่า ก็อยูใ่ ห้
มันเฒ่า อย่าว่าแต่เฒ่าเลย เดีย๋ วมันจะตายนัน่ แหละ
นีแ่ หละพ่อออกแม่ออกเรา อย่างทีว่ า่ นี.่ .เรือ่ งฐานมันไม่พอ
สักที เรือ่ งมันไม่พอ..ฐานมันไม่พอ..ฐานเราเอง ฉะนัน้ คนโง่
ไปไม่ ไ ด้ คนมี ป ั ญ ญาไปได้ เหมื อ นกั บ สะสมข้ า วสาร
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เอาไว้กนิ ฉันใด อันนีเ้ หมือนกันฉันนัน้ นีแ่ หละคือคนไม่รจู้ กั
ในธรรม ถ้าคนฟังธรรมแล้วพิจารณาธรรมแล้วก็ต้องรู้จัก
ธรรม ครัน้ รูจ้ กั ธรรมแล้ว ก็ตอ้ งพยายามละ พยายามถอน
เอาความทุกข์ออกจากใจของเราได้ อันนี้ท่านเรียกว่า
“ธมฺโม จ ทุลลฺ โภ โลเก”
“ปพฺพชิโต จ ทุลลฺ โภ” จะได้บวชในพระศาสนานีก้ ย็ าก..ยาก
บวชมาแล้วก็ “สทฺธาสมฺปนฺโน จ ทุลลฺ โภ” บวชมาแล้วจะได้
มาประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมวินยั มันก็ยาก มันไม่สบาย
คือค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่มอี ะไรดีสำ� หรับเรา มันมี
สิง่ ดีๆ ส�ำหรับพระอริยเจ้า ส�ำหรับเราแล้ว ฟังแล้วมันไม่มี
อะไรดี นัน่ ..เจ้าอย่าไปฆ่าสัตว์เลยนัน่ เราก็คดิ ว่ามันจะดียงั ไง
แกอย่าได้กินเหล้านะนั่น นั่น..เจ้าอย่าอยากได้หลายนะ
นัน่ นัน่ ..เจ้าอย่าโกรธนะนัน่ ..ฮ่วย ! เออ..อย่าไปเล่นไพ่นะ
นัน่ อย่าไปเล่นเบอร์นะนัน่ ..อย่างนี้ มันมีแต่ไม่ดขี องเราทัง้
นั้นแหละ แต่มันดีส�ำหรับพระอริยเจ้าทั้งหลาย พอเราฟัง
แล้วไม่มอี ะไรน่าสนใจ คือของขีเ้ หร่ไปพบของดีมนั ก็ไม่รจู้ กั
เรือ่ งอย่างนัน้ แหละ ท่านว่าของจริง..พระอริยเจ้าทัง้ หลาย
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้านัน้ ถ้าเทศน์มาใส่ใจของคนปุถชุ น
คนหลงแล้ว มันเป็นของปลอมหมด..มันเป็นของปลอมหมด
ไม่เป็นอย่างทีเ่ อา...
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ฉะนัน้ ท่านถึงว่า ของหายากทัง้ หลาย ๔ ประการ เราจะเห็น
พระพุทธเจ้าเกิดมาก็ยาก พระพุทธเจ้าทีเ่ กิดมาเป็นรูปเป็นนาม
จะเป็นพระสีธาตุราชกุมาร*เราก็ไม่เห็น เพราะเกิดต่อท้าย
ภายหลัง ธรรมะอันที่พระสีธาตุราชกุมารท่านตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้านัน้ เราก็ไม่ได้ปฏิบตั ซิ ะแล้ว ก็เลยพากันมากราบ
มาไหว้ ว่าลมว่าแล้งไปอย่างนัน้ มันไม่รเู้ รือ่ งของมัน ก็เลย
ไม่เห็น ไม่มีโอกาสที่จะเห็นพระพุทธเจ้า ครั้นไม่มีโอกาส
ได้ เ ห็ น พระพุ ท ธเจ้ า แล้ ว ก็ ไ ม่ มี โ อกาสที่ จ ะได้ ฟ ั ง ธรรม
ฟังแต่ “ท�ำแท้หนอ” “ท�ำข้าวแห้ง” อย่างที่ว่า พอไม่รู้จัก
ธรรม ไม่รู้จักเบื้องต้นเบื้องปลายก็มาบวช บวชก็ไม่รู้จัก
ทางไปอีก จับนวโกวาท*ขึ้นมาอ่านดู อันนั้นก็ไม่ให้ท�ำ
อันนี้ก็ไม่ให้ท�ำ อันนั้นก็ไม่ให้เอา อันนี้ก็ไม่ให้ไป ไม่ให้
ขับ ไม่ให้ร�ำ ไม่ให้ฟ้อน ไม่ให้เป่าปี่สีซอ ไม่ให้กินข้าวเย็น
ไม่ให้กนิ ข้าวแลง*แกงร้อน ไม่ให้เอาเงินไม่ให้เอาทอง ไม่ให้
เอาร�ำ่ เอารวย ว่าไปอย่างนัน้ ใครจะไปฟัง เกินไป..มันจะมี
แต่เรือ่ งขัดใจไม่ให้ทำ� ทัง้ นัน้ ถ้าให้เรากินแล้วนอนเหยียดขา
แกว่งแขน..สบาย อยากผิวปากก็ผิว อยากร้องเพลงก็ร้อง
มันก็สนุกสนาน ครัน้ อยาก..ก็ลกุ ไปกินโลด..อย่างนัน้ อันนี้
ท�ำไม่ได้แล้วพอบวชเป็นพระนี่ ผลหมากรากไม้นี่มีอยู่
แต่การอยู่การฉันนี่ถ้าเลยเวลาแล้วก็ไม่ได้ฉัน ถึงอยู่ใน
ธัตถกุมาร (สิทธัตถ หรือ สิทธารถ) พระนามเดิมของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จออก
* สิทบรรพชา
ทางอีสานเรียก สีธาตุราชกุมาร
นวโกวาท คำ�สั่งสอนสำ�หรับผู้บวชใหม่ เป็นชื่อหนังสือหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
ข้าวแลง อาหารมื้อเย็น หรือมื้อค่ำ�
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เวลา ครัน้ ไม่มผี เู้ อาใส่ตนี ใส่มอื ให้ ก็ดกู นิ ไม่เป็น พระเนีย่ ..
ต้องให้ผู้อื่นมาประเคน ต้องให้ผู้อื่นมาเอาให้..อย่างนั้น
อันผูอ้ นื่ เอาให้ใส่เราหลายปานใดหนอ..พ่อออกแม่ออกเรา
บางทีอยากได้มาก เขาก็ให้อยู่น้อยหนึ่ง..แน่ะ..ไม่พอใจ
บางทีของทีเ่ ราไม่ชอบเขาก็ให้หลาย ก็คดิ โกรธเขาอีกเหมือน
กัน บางทีก็จะให้ไวๆ เขาก็ช้าๆ อยากจะขว้างท่อนไม้ใส่
โน่นล่ะ ใจของเรามันเป็นอย่างนัน้ นะ บางทีนงั่ อยูส่ บายๆ
อยากให้มาช้าๆ แต่มนั ไม่เห็นก็มาให้ไวๆ ก็ผดิ ใจเราอีกอยูน่ ี่
มันเป็นแต่สงิ่ ทีไ่ ม่ชอบใจ..นัน่ แหละอันใจของเรานี้ ของทีเ่ ขา
เอาให้ เราจะท�ำอย่างไร..เนอะ มันไม่ชอบ มันจะจางแค่ไหน
ก็กนิ อยูอ่ ย่างนัน้ แหละ
พอพูดมาถึงตรงนี้ก็นึกถึงครูบาอาจารย์ดี เป็นกรรมฐาน
ทรมานป่าทรมานสัตว์ ไปบ้านหนึง่ ไปบิณฑบาต..ไม่ได้อะไร
ข้าเจ้าไม่รู้จักหรอกว่าเป็นพระอย่างไหน ข้าเจ้าเคยแต่ไป
จังหัน ใส่บาตร..ข้าเจ้าก็ใส่เฉยๆ เคยใส่แต่ขา้ วเปล่า ไม่เคย
เอาผักเอาน�ำ้ เอาหญ้าเอาพริกเอาเกลือใส่ เป็นพระกรรมฐาน
หรือ..ก็ใส่แต่ข้าว ใส่แต่ข้าวก็เอาแต่ข้าวมาอย่างนั้นแหละ
กินข้าวอยู่นั่นล่ะ..กินเข้าไปอยู่นั่นล่ะ..เหมือนหมาเลย..
กินข้าวเปล่าๆ นัน่ นะ ท่านก็พจิ ารณาว่าจะท�ำอย่างไรหนอ
ชาวบ้านเขาก็ไปดูเห็นพระท่านฉันในบาตร ก็ไม่รู้ว่าฉัน
อะไรบ้างอยูใ่ นบาตรนัน้ ทีแ่ ท้กรรมฐานฟาดข้าวเปล่าอยูต่ งั้
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๗ วัน..โน่น แม่ออกก็ไปนัง่ ดูเฉย เวลาท่านฉันท่านก็ไม่ขอ
นีแ่ หละอาศัยผูอ้ นื่ มันทนไม่ได้ วันหนึง่ ท่านก็เทน�ำ้ ใส่ฝาบาตร
แม่ออกพ่อออกก็ไปนัง่ ดูกนั ท่านก็ปน้ั ข้าวแล้วก็จมุ้ ลงน�ำ้ อยู่
ฝาบาตรเลย ใส่ปากเคีย้ วตุย้ ๆ ชาวบ้านเขาเห็นอย่างนัน้ ก็
พูดขึน้ ว่า โอ๊ย..ครูบาอาจารย์มนั จะอร่อยได้อย่างไรฉันแบบ
นี้ ท่านก็ว่าไม่อร่อยหรอก..อุตส่าห์ฉันไปอย่างนั้นแหละ..
ก็มนั ไม่มี ชาวบ้านถามว่าเอาพริกเอาเกลือมาท�ำแจ่วปลาร้า
อย่างนี้ก็จะฉันได้ไหม ท่านก็ตอบว่า พอได้อยู่ถ้ามันมี..
พ่อออกเอ๊ย แต่มนั ไม่มกี ฉ็ นั อย่างนัน้ แหละ ให้มนั อร่อยมัน
ก็ไม่อร่อยหรอก อย่างทีพ่ อ่ ออกแม่ออกว่านัน่ แหละ
อย่างนีล้ ะ่ แม่ออกเรา..มันเรือ่ งอย่างนี้ เรือ่ งอาศัยผูอ้ นื่ ถ้าเขา
เอาแจ่วไปให้ยงั พอได้ปน้ั ข้าวจิม้ หน่อย ถ้าเขาไม่เอามาก็กนิ
ข้าวเปล่าอยูพ่ อๆ กับหมานีแ่ หละ นัน่ ใครจะทนได้ อีกหน่อย
ก็ขอเรีย่ ไรจากแม่ออกเท่านัน้ แหละ... ไม่สนใจบ้างนะ..พวก
นี้ จะหาเงินมาซือ้ กินเอง..สบาย ทีนกี้ ไ็ ปกันใหญ่ หมดเลย..
พระศาสนานี้ นีเ่ ป็นเรือ่ งอย่างนีม้ นั ทนไม่ได้ ถึงว่ามันหาได้
ยาก เรือ่ งอดเรือ่ งทนนี่ พระพุทธเจ้าท่านมาสูม้ าชนในโลกนี้
สูแ้ ท้ๆ เลยนะ มันเป็นอย่างนัน้ ให้พวกเราพากันเข้าใจ นีค่ อื
คนไม่รเู้ รือ่ ง คนไม่รธู้ รรมะ ไม่รศู้ ลี ไม่รทู้ าน ไม่รนู้ นั่ ไม่รนู้ ี่ แล้ว
การท�ำบุญ..ได้ฟงั ธรรมแล้วมันต้องละ โดยมากพุทธบริษทั
ญาติโยมทัง้ หลาย พระเจ้าพระสงฆ์ครัน้ มันจะเจริญได้กเ็ ป็น
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พวกเรานี่แหละรู้จักกัน รู้จักกันพากันมาประพฤติปฏิบัติ
ญาติโยมก็รจู้ กั ธุระหน้าทีข่ องตน พระเจ้าพระสงฆ์กร็ จู้ กั ธุระ
หน้าทีข่ องตน ต่างคนต่างรูจ้ กั ธุระหน้าที่ พระเจ้าพระสงฆ์
ปฏิบตั ธิ รรมวินยั ให้เคร่งครัดเข้าไว้ ญาติโยมทัง้ หลายก็พากัน
อุปถัมภ์อุปัฏฐากพระเจ้าพระสงฆ์โดยทางธรรมะธัมโม
ต่างคนต่างรักษาธุระหน้าทีข่ องเรา มันก็เจริญ
เหมือนกันกับหน้าที่ของใครของมัน เหมือนเกลือมันมี
หน้าทีเ่ ค็ม พริกมันมีหน้าทีเ่ ผ็ด น�ำ้ มันมีหน้าทีจ่ ดื จาง พวกเนือ้
พวกปลาพวกผักมันมีหน้าทีค่ าว..อย่างนีเ้ ป็นต้น กระเทียม
มันมีหน้าทีห่ อม..แบบนีน้ ะ ต่างคนต่างมีวธิ ขี องใครของมัน
ทุกอย่างนัน่ แหละ..เอ้า พริกมันก็ไม่ฟงั เค็ม เค็มก็ไม่ฟงั พริก
หวานก็ไม่ฟงั ขม ขมก็ไม่ฟงั หวาน มันจะดือ้ ไปอย่างไรก็ชา่ ง
มัน ถ้าคนเราฉลาดเอามาใส่แกงหม้อเดียวนีแ่ หละ เอาใส่ทงั้
เกลือ เอาใส่ทงั้ พริก เอาใส่ทงั้ หอม เอาใส่ทงั้ ผัก เอาใส่ทงั้ เนือ้
เอาใส่ทงั้ น�ำ้ ของมันไม่ถกู กันสักอย่างหรอกแต่เราเอามาใส่
รวมกันเฉยๆ ถ้ารู้จักวิธีมันใส่แต่พอเหมาะพอควร มันก็ดี
อยูน่ ะ ท�ำแกงนีอ่ ย่างไร..พ่อออกแม่ออกเรา มันถูกกันไหม..
พริกกับเกลือนี่ มันไปคนละทาง แต่ทำ� ไมแกงมันถึงอร่อยได้
นีก่ ป็ ระหลาดใจอยู่ ไม่ได้ประหลาดใจเรือ่ งอืน่ เลยนีก่ ด็ ี คิด
ไปคิดมาอาตมาก็ประหลาดใจอยู่นี่ พริกมันก็เผ็ดของมัน
เกลือมันก็เค็มของมัน ปูปลามันก็คาวไปของมัน ของแต่ละ
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อย่างมันก็เป็นไปของใครของมันนี่ พอเอาใส่รวมกันมันแซ่บ
เคยคิดกันบ้างไหม..แม่ออก หรือว่าแต่แซ่บๆ เฉยๆ ไม่สนใจ
นัน่ ..ของเหล่านีเ้ ป็นของทีไ่ ม่ถกู กันทัง้ นัน้ แต่เราเอามารวมกัน
แล้วดีได้
นีเ่ หมือนกัน พวกเราจะมีเป็นแสนคน จะมาต่างบ้านต่างเมือง
ก็ช่าง ใครจะมีโลภน้อยโลภมาก ใครจะมีโกรธน้อยโกรธ
มากก็ช่าง ใครจะมีกิเลสหนาปานใดก็ตาม ถ้าเข้ามาถึง
ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ว เหมือนกันหมด..สบาย..ดีดว้ ย
กันหมด อยูค่ นละบ้านละเมืองก็เหมือนพีเ่ หมือนน้องกัน..
สบาย เห็นความเห็นอันเดียวกันหมด..เลยสบาย นีท่ า่ นเรียก
ว่า “ธรรมะ” ครัน้ เห็นกันท่านเรียกว่า “พุทธบริษทั ” เลยเป็น
บริษัทอันเดียวกัน..เลยสบาย บุคคลเราทั้งหลายเหมือน
กันพุทธบริษทั ทัง้ หลายถ้ามาเห็นธรรมะเหมือนกัน ทัง้ พระ
ทั้งเณรทั้งญาติทั้งโยมรู้จักหน้าที่ของใครของมันนะ โอย..
มันงามหลาย..มันสบาย สบายทัง้ ครอบทัง้ ครัว แม้แต่มผี วั
มีเมียมีลกู มีเต้าอย่างนี้ ถ้าเข้าใจธรรมะแล้วสบาย ไม่ถอื สา
กันหรอก จะถูกพ่อออกดุบ้างก็แล้ว จะถูกแม่ออกดุบ้าง
ก็แล้ว ไม่มอี ะไร ครัน้ ไม่รจู้ กั ธรรมะก็เหน็บแนมกัน..ขึงตาใส่
กัน กูหนึง่ มึงสอง กูสองมึงห้า..ไปอย่างนัน้ ด่าโคตรด่าเชือ้
กันไปใหญ่..ท�ำอย่างนั้น นี่คือคนไม่รู้จักธรรมะ..ไม่สบาย
ความสบายอยู่ ธรรมะเท่านัน้ จึงพากันมาฟังธรรม
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ถ้ารูจ้ กั ฟังธรรมมันก็สบาย ละสิง่ ทีค่ วรละ เอาสิง่ ไม่ดไี ม่งาม
ละออกถอนออก อย่าไปแบกมันหลาย ใครก็เคยมีลกู ใคร
ก็เคยมีหลาน มีเรือนมีชาน มีสงิ่ มีของมีอะไร ใครๆ ก็เคยมี
หมดทุกคนนัน่ แหละ ครัน้ พวกเรารูเ้ รือ่ งหมดแล้วมันก็สบาย
ไม่เข้าไปแบกมัน ไม่เอาใจเข้าไปแบกมัน มันจะมีหลายก็ให้
มันหลาย มันจะมีนอ้ ยก็ให้มนั น้อย มันเป็นอย่างนัน้ ให้รู้
เรือ่ งของมัน เหมือนเรานีแ่ หละ เกิดก็เคยเกิดมา ตายก็เคย
ตายมา ผูอ้ นื่ ก็เคยเห็นเกิด ผูอ้ นื่ ก็เคยเห็นตายมาแล้วเป็นต้น
ก็ยังร้องไห้พิไรร�ำพันด้วยกันอยู่อย่างนั้นแหละ พวกนี้ก็ไม่
เคยพิจารณาดูวา่ นีแ่ หละ..เป็นของไม่แน่นอน นีแ่ หละ..ถ้า
เรารูจ้ กั ธรรมะแล้วจะพากันสบาย สบายวันนีพ้ รุง่ นีก้ ส็ บาย
พรุง่ นีส้ บายไปมะรืนก็สบาย ว่าสบายวันใดแล้วมันก็สบาย
นีค่ อื ผูพ้ บธรรมะ พ่อออกก็เข้าใจในธรรมะ แม่ออกก็เข้าใจ
ในธรรมะ ไม่ถอื มัน่ ถือหลักถือฐาน เป็นแต่ผดิ แต่นอ้ ยๆ ก็
ให้อภัยกัน มันก็สบาย รักษาน�ำ้ ใจกันได้ เชือ่ ใจกันได้ ไม่ได้
นอกใจกันมันก็สบาย ไปก็คอื อยู่ อยูก่ ค็ อื ไป มันก็งา่ ย..มัน
เป็นธรรมะ..มันเป็นอย่างนัน้ ครัน้ ไม่มธี รรมะในใจ มีแต่โลก
แล้ว..ฮ่วย ! เช้าก็ทะเลาะกันเถียงกัน เย็นก็ทะเลาะกันเถียง
กันอยูอ่ ย่างนัน้ แหละ มันไม่ได้อยูเ่ ป็นสุขหรอก มันเป็นทุกข์
เพราะไม่รจู้ กั ธรรมะ
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นั่นแหละ..พากันมีศรัทธา ญาติโยมทั้งหลายให้มีศรัทธา
อย่ า งนั้ น มั น เป็ น เพราะพุ ท ธบริ ษั ท เรานี้ แ หละเป็ น ต้ น
ไม่รจู้ กั ธรรมะอันแน่นอนมันมีอยู่ ให้เราพิจารณาลองดูทกุ วัน
นีเ่ หมือนกันเห็นไหม เห็นว่าพุทธบริษทั เราทัง้ หลายญาติโยม
ทั้งหลายนี่ ทุกวันนี้การปฏิบัติแตกต่างกัน ความนึกคิด
ความเป็นอยู่ของเด็กน้อยของชาวบ้านชาวเมืองต่างเก่า
นีล้ ว้ นแต่พทุ ธบริษทั นะนี่ เพราะไม่รจู้ กั ธรรมะถึงไม่ได้อบรม
อย่างพระเจ้าพระสงฆ์กเ็ หมือนกันเป็นต้น ก็ประพฤติปฏิบตั ิ
แปลกๆ ไปทุกวันนี้เหมือนกัน แล้วก็นับวันมันน้อยเข้า..
น้อยเข้า..พระเราเองน่ะ วัดละ ๒ องค์ ๓ องค์..หมดไปๆ
สิน้ ไปๆ บวช ๙ วัน บวช ๑๐ วัน บวช ๗ วัน..ไป แค่นี้ อีก
หน่อยมันจะบวชตอนเช้าสึกตอนเย็น มันจะหมดอุปชั ฌาย์
อาจารย์ มันหมด..ข้อวัตรไม่ได้พากันทรงไว้
ดังนัน้ ในระยะเวลานีเ้ ขาถึงเน้นสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆ
เจดียใ์ หญ่ๆ เข้าไว้ สร้างพระพุทธรูปใหญ่ๆ สร้างพระอันที่
สึกไม่เป็น ก่อให้เป็นภูเขา ก่อให้มนั แน่นๆ หนาๆ เอาไว้
กุลบุตรลูกหลานของเราต่อไป ก็จะไปบวชกับท่านนัน้ แหละ
บวชกั บ พระพุ ท ธรู ป ก็ สึ ก กั บ พระพุ ท ธรู ป เท่ า นั้ น แหละ..
สบาย ต่อไปอุปชั ฌาย์กไ็ ม่มเี พราะมันจะหมดไป จึงต้องเอา
พระพุทธรูปทีไ่ ม่มวี นั สึกนัน้ ไว้ คนก็สนุกบวชสนุกสึกเอาตาม
ชอบใจเลยละทีนี้ บวชกับเจดียบ์ า้ ง บวชกับพระเจ้าองค์ใหญ่
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บ้าง บวชตอนเช้า เย็นก็ลาสึกเอาอย่างนัน้ แหละ เห็นไหม
ทุกวันนี้ คนไม่มลี กู ก็ไปขอลูกกับพระเจ้าองค์ใหญ่ คนมีลกู
เยอะก็ไปขอให้ทา่ นกัน้ เอาไว้อย่าให้มนั มีเยอะ ครัน้ คนจนก็
ไปขอให้มนั มี วุน่ วายกันอยูอ่ ย่างนี้ ใครเป็นคดีความกันก็ไป
ขอท่านว่า ให้ผขู้ า้ ชนะเถิดนะ..ช่วยผูข้ า้ ที ผูน้ นั้ ก็อยากชนะ
ผูน้ ี้ แต่พระพุทธรูปองค์ใหญ่ทา่ นก็นงั่ เฉยๆ สบายๆ ต่อไป
พวกเราก็จะใช้พระเหล่านีแ้ หละเป็นทีก่ ราบทีไ่ หว้ ไปขอบวช
ไปขอสึกอยูต่ รงนัน้ ..สบาย
นัน่ ถึงเรียกว่าพระอิฐพระปูน ไม่กนิ อะไร อยูเ่ ฉยอย่างนัน้ ..
สบาย มีแต่พวกเราไปไหว้ไปวอนเอา ถ้าเจ็บตาก็เอาแผ่นทอง
ไปปิดตาท่าน ถ้าเจ็บหูกเ็ อาแผ่นทองไปปิดหูทา่ น ถ้าปวดขา
ก็เอาทองไปปิดขาท่าน ครัน้ ปวดท้องเป็นโรคกระเพาะก็เอา
ทองไปปิดท้องท่าน ครัน้ ปวดหลังก็เอาทองไปปิดหลังท่าน
เอาตามใจชอบเลยล่ะทีนี้ มันจะเป็นไปแบบนั้นล่ะทีนี้ นี่
แหละเพราะเราไม่รจู้ กั ธรรมะ พอมีคนมาบอกว่ามีธรรมะอยู่
ตรงนัน้ ก็วงิ่ ไป อีกคนหนึง่ บอกว่านัน้ ไม่ใช่ ต้องทางนีถ้ งึ จะใช่
เราก็วงิ่ ไปอีกล่ะ..วิง่ หาธรรมะอยูท่ งั้ โลก มันจะเป็นบ้าเท่านัน้
แหละ เราพากันไม่รู้จัก มิฉะนั้นเราทั้งหลายจะไม่มีที่พึ่ง
ทีอ่ าศัย เป็นอนาถา..จิตอนาถา พลอยแต่จะล่องลอยไปตาม
อารมณ์ทงั้ หลายนัน่ เองล่ะ อันนีก้ เ็ พราะเราไม่รจู้ กั ธรรมะ
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ฉะนัน้ โอกาสทีพ่ ระพุทธเจ้าทัง้ หลายเกิดมาในโลก ซึง่ เป็น
รูปธรรม ทีท่ า่ นเสด็จล่วงลับดับขันธ์ปรินพิ พานไปแล้วนัน้ อัน
นัน้ คือผูเ้ ข้าไปเห็นธรรมเฉยๆ หรอก ตัวพระพุทธเจ้าจริงๆ
ไม่ตาย ตายอะไรยังไม่ตายสักครัง้ พระพุทธเจ้าคือความดี
ความดีในโลกนี้หมดไปหรือไม่ มาท�ำเอาความดีว่านั่น..
ตายไป..ความดีกย็ งั อยูน่ แี่ หละ..จะไปไหนได้ ใครท�ำดีกย็ งั ได้ดี
อยูเ่ หมือนเดิม ความชัว่ ก็ไม่ตายตามคน..มันอยูน่ ี่ ตายแต่ผู้
ท�ำความชัว่ ผูท้ ำ� ความดี ความดีกบั ความชัว่ อยูใ่ นโลกนี.้ .มัน
มีอยู่ ใครมาท�ำยามใดก็ได้ยามนัน้
นีพ่ ระพุทธเจ้าจริงๆ เหมือนกัน นิพพานไม่เป็นหรอก เป็น
นามธรรม ธรรมอันแท้อนั จริงอันแน่อนั นอน ไม่ได้ไปกับใคร
ไม่ได้ขอ้ งแวะกับใคร เทีย่ งอยูอ่ ย่างนัน้ ..ไม่ได้ไปไหน ครัน้ ไม่
เห็นองค์นนั้ ก็ให้เห็นองค์น.ี้ .เราน่ะ เห็นนามธรรม เห็นความ
ตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้าของเรา เห็นทุกข์ เห็นสมุทยั เห็นนิโรธ
เห็นมรรค เห็นอริยสัจธรรมทัง้ หลาย ทัง้ ๔ ประการนี้ ให้
พากันมารูจ้ กั อย่างนี้ จึงนีพ่ ระพุทธเจ้ายังไม่ตาย ฉะนัน้ ทัง้
คฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตทั้งหลาย ถ้าพูดถึงการปฏิบัติทุกวันนี้ก็
หัวเราะกัน พระพุทธเจ้าตายไปแล้วหนา..ว่าอย่างนัน้ ข้อวัตร
ข้อปฏิบตั ทิ งั้ หลายมันเป็นของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์
ทัง้ หลายหรอก เราจะมาปฏิบตั อิ ะไรเราเป็นปุถชุ น..มันคิดกัน
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แบบนีส้ ิ ให้คดิ อย่างนัน้ ว่า เราท�ำไมใหญ่เป็น ครัน้ อยากให้
เป็นเด็กน้อย ก็ยงั จะไม่ให้มนั เป็นเด็กน้อยอยูเ่ หมือนแต่กอ่ น
มันอย่าให้มนั ใหญ่ขนึ้ น่ะ ก็เลยอย่าไปคิดว่าอย่างนัน้ สินะ
ทุกวันนี้อุปัชฌาย์อาจารย์บางรูปถ้าลูกศิษย์จะออกไปเป็น
พระกรรมฐานก็ห้ามศิษย์ว่า ไม่ต้องไป กรรมฐานเรียนไม่
ได้หรอกเดี๋ยวนี้ มันไม่มีอะไรหรอก..เลิก ท่านบวชก็ยังให้
กรรมฐานหมูอ่ ยูเ่ ลย “เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ”* แต่ลกู ศิษย์
จะไปเป็นพระกรรมฐาน..ท่านห้ามไว้วา่ มันไม่ใช่..ไม่มอี ะไร
หรอก..แน่ะ เรือ่ งของอย่างนีแ้ ล้ว..มันเรือ่ งของพระอริยเจ้า
ทัง้ หลายหรอก เรามันไม่ควรปานนัน้ หรอก ไม่คดิ ว่า..โอ..เรา
เกิดมาแต่ทแี รกมันเท่านีห้ รือ เกิดมาก็มานอนอยูใ่ นกระด้ง
นู่น ตัวเท่าล�ำแข้งนี่ได้ ครั้นมันอยู่เหมือนเก่ามันเป็นอะไร
ท�ำไมมันถึงใหญ่มาอย่างนี้ ท�ำไมมันถึงไม่นอ้ ยอยูอ่ ย่างนัน้ ..
ก็ไม่คดิ กันอย่างนี้ คนดีคนชัว่ ท�ำดี..ท�ำไมมันจะไม่ได้ดี คนท�ำ
ผิดมันมาท�ำให้มนั ถูก..มันท�ำไมมันจะไม่เป็น คนท�ำชัว่ มาละ
มันเนีย่ มันก็หยุดชัว่ แล้วมันก็ด.ี .ท�ำไมมันถึงจะไม่เป็น มันจะ
หนีไปไหน ของจริงมันยังอยูใ่ นโลก แล้วไม่ได้คดิ อย่างนัน้ นี่
ใจนัน้ มันหลงเหมือนกันนะ..คนเรานี้ นัน่ ..ให้พากันพิจารณา

* ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง กรรมฐานที่ให้พิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูล
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ยุคสมัยปัจจุบันนี้เองล่ะ อย่าจะไปเข้าใจอื่นไกล..พวก
ญาติโยมเราทัง้ หลาย อริยมรรค อริยผล มีอยูใ่ นปัจจุบนั ใคร
ใส่ใจท�ำได้มอี ยู่ ไม่ได้มากก็ได้นอ้ ย เป็นหนทางอยู่ อย่าว่าเรา
ไม่ทนั พระพุทธเจ้านะ อย่าว่าเราไม่ได้พบพระพุทธเจ้า อย่าว่า
ระยะนีไ้ ม่มพี ระพุทธเจ้า..ยังมีอยูเ่ ป็นอยู่ ก็ยงั เป็นอยูย่ งั มีอยู่
ไม่ได้หนีไปไหน ให้เข้าใจอย่างนัน้ บางคนว่าหมดพระพุทธเจ้า
แล้ ว นะ ไปขอแต่ พ ระเจ้ า เมตไตรย * ท่ า นมาโปรดน่ ะ
ให้พระเจ้าเมตไตรยโปรดผู้ข้าเด๊อ..ผู้ข้าเด๊อ..อยู่อย่างนั้น
รู้จักพระเจ้าเมตไตรยหรือเปล่า ก็ไม่รู้นี่ ให้พวกเราปฏิบัติ
ให้มันดี..พ่อออกแม่ออกเอ๊ย อันพระเจ้าเมตไตรยท่านจะ
มาเอาคน ท่านก็จะมาเอาคนดีหรอก ท่านไม่เอาคนขีโ้ หด
สามานย์หรอก
เหมือนกันกับเราไปเก็บมะม่วงนีแ่ หละ จะไปหอบเอามะม่วง
ทีม่ นั เน่านัน่ หรือ ขนาดเราก็ยงั ต้องรูจ้ กั มะม่วงเน่ามะม่วงดี
อยูเ่ ลย พระเจ้าเมตไตรยท่านจะไปหอบเอาคนขีเ้ หร่..ท่านจะ
เอาไปท�ำอะไร ตัวเองดีแค่ไหนถึงจะให้ทา่ นมาเอาไปด้วย ฝึก
เข้าสิ หัดเข้าสิ วันคืนปีเดือนมันล่วงไป..เห็นไหม วันนีม้ นั ใช่
เมือ่ วานนีไ้ หม เมือ่ วานมันเป็นวันนีห้ รือมันตายไปแล้ว อายุ
มันเท่าเมือ่ วานหรือเปล่าวันนี้ ก็เดีย๋ วมันเอามาอีกวันนึงแล้ว

* พระศรีอารยเมตไตรย พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ซึ่งจะอุบัติขึ้นในภายหน้า
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นะ พอถึงพรุง่ นีก้ จ็ ะแย่ไปกว่าวันนีอ้ กี มันจะขยับเข้าไป..ขยับ
เข้าไป ขยับเข้าไปหาอะไร..ขยับไปหาความตายนัน่ แหละ มัน
จะไม่เหลือกันหรอกทีน่ งั่ อยูน่ ี่
นัน่ ..จะมัวฟ้อนงานบุญบัง้ ไฟอยูน่ นั่ หรือ พ่อออกบ้านหนอง
เหล็กบ้านน�ำ้ เกลีย้ ง ยามถึงเดือน ๖ ก็ตกี ลอง..ตูม..กินเหล้า..
เฮ่อ..เฮ่อๆ..อยูน่ นั่ แหละ ให้ดใู ห้ดี ให้พจิ ารณาดีๆ หาบุญหา
กุศล อย่าพากันเซ่อพากันเมาอยูน่ นั่ อย่าพากันร้องเสียงดัง
เหมือนอึง่ เพ้ายามฝนตกนัน่ พอคนเขาจุดขีไ้ ต้จะไปจับ อึง่
เห็นแสงไฟก็พากันนึกสนุกยิง่ ร้องเสียงดัง เขาจับใส่ขอ้ งตัว
แล้วตัวเล่า อยูใ่ นข้องก็ยงั ร้องสนัน่ กันสนุกสนาน คนก็เอา
มือรูดเก็บใบมะขามอ่อนอยู่ตามทางไปเรื่อยๆ อึ่งยังร้อง
กันอยูอ่ ย่างนัน้ แหละ ไม่รจู้ กั เรือ่ ง เอาออกจากข้องเทใส่ไห
นูน่ ยังร้องกัน อึง่ ..อ่าง..อึง่ ..อ่าง อยูน่ นั่ ว่าแต่มนั สนุก มัว
แต่เกีย้ ว*กันรวมกันอยูน่ นั่ พอเอามา เขาก็เอาเกลือหว่าน
นะนัน่ ..เช็ดหน้าถูไปถูมาอยูน่ นั่ แหละ กูเกีย้ วมึง..มึงเกีย้ วกู
กูเกีย้ วมึง..เหยียบขีแ้ ตกขีแ้ ตน ตายหมด..อ้าปากหวอ จึงรูจ้ กั
ว่าแสบตาเพราะเกลือทีห่ ว่านใส่อยูน่ นู่ หรอก นัน่ ..ดูแสงไฟ
ขีไ้ ต้นะ เขามาจุดไฟให้แสงสว่างหรือเขาจุดไฟมาเอาจับเรา
มันเป็นอย่างไร..ให้ดใู ห้ดี

* เกี้ยว รัดเข้า พันเข้า
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บุญก็ให้รจู้ กั บ้าง อย่าพากันกินเหล้าฟ้อนกันอยูห่ มดคืนนัน่
ฟ้อนอยูน่ นั่ ออมแรงเอาไว้ทำ� นาเลีย้ งลูกไม่ดกี ว่าหรือ... ให้
พวกเราพากันฝึกหัด คนตาบอดคนหูหนวกไม่รจู้ กั หนทาง..
เราน่ะ ว่าบุญอยูก่ บั ทีม่ นั สนุก ว่าตรงทีม่ นั สนุกนัน่ มันมีแต่
บุญน่ะ..พ่อออกแม่ออก แต่มจั จุราชทัง้ หลายคืออึง่ มันสนุก
ยามฝนนัน่ แล้ว..เห็นไหม ไม่รจู้ กั เลยว่าจะมาจับ เขาเลยจับ
เอา..จับเอาน่ะ บางตัวยังไม่ทันได้ร้องเลยโผล่จากดินมาก็
ถูกจับไปแล้ว จับใส่ขอ้ งอย่างเดียวยังพอว่า บางทีเขาเอาไม้
แหลมๆ แทงทะลุตวั อีก ไม่วา่ ไส้มนั จะขาด..ตับมันจะแตก..
เขาไม่สนหรอก มีแต่จะแทงให้มนั ขาดๆ เท่านัน้ แหละ เอ้อ
นี.่ .อึง่ ไม่รจู้ กั คน คนไม่รจู้ กั อึง่ ..นีก่ เ็ วรอีกล่ะนีก่ ด็ .ี .ล�ำบาก นี่
แหละท่านว่ามันของหายาก..ให้พากันหาเด๊อ หากบหาอึง่ ..
หานัน่ หานี.่ .มันไม่ยากหรอกนี.่ .ท่านว่า
“จตฺตาโร ทุลฺลภา โลเก พุทฺธุปฺปาโท จ ทุลฺลโภ ธมฺโม จ
ทุลลฺ โภ โลเก ปพฺพชิโต จ ทุลลฺ โภ สทฺธาสมฺปนฺโน จ ทุลลฺ โภติ”
อันอย่างนี้ ๔ อย่าง มันของหายาก อยากให้พากันหา หา
ยากแต่เฉพาะไปหาไม่ถกู ทีม่ นั หรอก ไม่ใช่หายากอย่างเดียว
มันจะไม่เห็นด้วย ถ้าไปหาไม่ถกู ทีข่ องมัน อย่าว่าแต่ธรรมะ
หากันยากเลย เข็มมันตกลงข้างล่างนั่น ก็หาไม่เห็นหรอก
ถ้าหาไม่ถกู ที.่ .ฮ่วย ! เหมือนว่ามันไม่มนี แี่ หละ หาไปถูกที่
มันนะ..เห็นโลด
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นี่ก็เหมือนกันฉันใดให้พากันพิจารณา รู้ตัวหรือยังว่าเกิด
มาแล้วกี่ปี และจะเอาอีกกี่ปี..รู้จักไหม ถามมันลองดู เจ้า
เกิดมานี่กี่ปี ๔๐ ปี เอาอีกกี่ปี ถามมันดูมันจะรู้จักไหม
นัน่ ..ไม่รจู้ กั หรอก..ผูน้ ี้ เหมือนไม่รวู้ า่ ความตายมันจะใกล้หรือ
มันจะไกลเท่าไรจากวันนี้ ไม่รจู้ กั ไกลหรือใกล้แล้ว..มันจะรูจ้ กั
อะไร..พวกนี้ อย่ามัวแต่นงั่ เอ้อระเหยอยูอ่ ย่างนัน้
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...มันแสดงความเป็นจริงเอาไว้หมดทุกอย่าง ทุกคนก็เป็น
แบบเดียวกันหมด หากมาพิจารณาตามความเป็นจริงแล้ว
มันแสดงความจริงให้ปรากฏอยูต่ ลอดเวลา ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง เนื้อ เหล่านี้ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คอยตักเตือนเราอยู่
เสมอ..เรือ่ งกรรมฐานนี้ จะเป็น “เทวทูต” ก็ได้ คอยตักเตือน
อยู่เสมอ ผมมันก็บอกเรา..เมื่อก่อนมันด�ำแล้วมันก็หงอก
นีม่ นั แสดงถึงอนิจจังของไม่เทีย่ ง แล้วก็แสดงถึงความว่าไม่
เป็นของผู้ใดอีก เนื้อหนังมังสามันก็แสดงความแห้งเหี่ยว
แสดงถึงความไม่เหมือนเดิม นีค่ อื อนิจจัง แสดงว่ามันไม่เชือ่
ฟังใคร ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละในสกนธ์ร่างกายของเรานี้
มันแสดงอยูเ่ สมอๆ ถ้าหากเราหมัน่ มาค้นมาคิดมาพิจารณา
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สิ่ ง เหล่ า นี้ เราก็ จ ะเห็ น ตามความเป็ น จริ ง กั บ สิ่ ง เหล่ า นี้
ดูอย่างนี้คิดอย่างนี้เรียกว่าภาวนา มันก็เหมือนกับมะม่วง
นี่แหละ มันสุกมาจากไหน มันก็มาจากที่มันดิบนั่นแหละ
จะไปดูความสุกมาจากที่อื่น มันก็ไม่เห็นเพราะมันก็ดิบมา
ก่อน ขนาดมันใหญ่มา มันมาจากไหน ก็มาจากลูกทีม่ นั เล็กๆ
นัน่ แหละ มันถึงจะใหญ่มา มันเปลีย่ นสภาพ มันเปลีย่ นมาๆ
ไม่วา่ อะไร..ธรรมชาติอนั นีส้ งั ขารนี้
ท่านถึงให้พจิ ารณาสังขาร สมมติสงั ขาร เห็นสังขาร สังขารก็
เป็นของสมมติ แม้กระทัง่ ชือ่ มันก็เป็นสมมติหมด เราก็กลับ
มาพูดตามสมมติ ถ้าไม่พดู ตามสมมติ ก็จะนิง่ ใครนิง่ มัน ไม่มี
อะไรจะพูด สมมติให้พดู เพียงเพือ่ ให้รจู้ กั ความหมายเท่านัน้
เองแหละ มันไม่ใช่ของทีเ่ ป็นจริงหรอก ให้ถกู ต้องจริงๆ ต้อง
เรียกว่าพูดสมมติ เราพูดสมมติกใ็ ห้รสู้ มมตินะ พ้นจากสมมติ
ก็เป็นวิมตุ ติ สมมติกใ็ ห้รจู้ กั เหมือนกับเรานัง่ อยูน่ แี่ หละ..ตาสี
ตาสา ตามี ตามา แม่ออก* ก. แม่ออก ข. แม่ออก ค. เหล่า
นีแ้ หละ..สมมติขนึ้ หรือใครมีชอื่ มาตัง้ แต่วนั เกิด..เห็นแต่มา
ตั้งเอาใหม่หมดนั่นแหละ ท�ำไมถึงต้องตั้งชื่อคน..ตั้งชื่อให้
มันเรียกง่ายนัน่ แหละ จะเรียกคนๆๆ ใครจะมา เรียกคนๆ
ใครจะขานล่ะ ตัง้ เพือ่ ให้มนั ส�ำเร็จประโยชน์ในการเรียกขาน
กัน ก็เลยมาใส่ชอื่ ว่า แม่ออก ก. แม่ออก ข. แม่ออก ค.

* แม่ออก พระเรียกโยมผู้หญิง ถ้าเป็นโยมผู้ชายเรียก พ่อออก
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เรียกชือ่ ใครคนนัน้ ก็จะตอบได้ ให้มนั ง่ายแค่นนี้ ะ มาตัง้ ชือ่ เอา
ใหม่นลี่ ะ่ มาใส่ชอื่ เอาใหม่ มันเลยเป็นสมมติหมดทุกอย่าง
มันเป็นสังขารเกิดขึ้นมานี่..มีวิญญาณครองก็ตามหรือไม่มี
วิญญาณครองก็ชา่ งเถอะ มันเป็นสังขารนีก่ ส็ มมติ..ก็วา่ อย่าง
นี้ สมมติสงั ขาร สมมติวา่ วัว ว่าควาย ว่าสิงสาราสัตว์ ว่านัน้
ว่านี้ สมมติไปหมดทุกอย่าง..มีแต่ของสมมติ
นีใ่ ห้พากันรูจ้ กั สมมติ ถ้ารูเ้ รือ่ งสมมติ..ถ้ารูจ้ กั สมมติแล้ว รู้
ตามเป็นจริงของมันแล้ว มันก็เห็นสมมติ เห็นสมมติกใ็ ห้มนั
ล่วงสมมติเข้าไป..ให้มนั ถึงสมมติ ถ้ามันถึงสมมติจริงแท้..เห็น
ตามเป็นจริงแท้แล้วมันก็เป็นวิมตุ ติ ครัน้ เป็นวิมตุ ติแล้วมันก็
เอาสมมติมาใช้เฉยๆ ใช้วา่ ดี ว่าชัว่ ว่าน้อย ว่าใหญ่ ว่าทุกข์
ว่าจน ว่าเกิด ว่าตาย..อย่างนี้ ก็วา่ ไปเฉยๆ นัน่ แหละ..สมมติ
พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงด้านปรมัตถ์แล้ว ไม่มผี ใู้ ดมาเกิดมา
ตายหรอก ใครจะมาเกิดมาตายอยูน่ .ี่ .ท่านว่า จะว่าเรานีห้ รือ
ไปเกิด จะว่าเรานีห้ รือไปตาย..ท่านว่าอย่างนีน้ ะ ถ้าพูดถึง
ตามความเป็นจริงแล้ว ไม่มใี ครมาเกิด ไม่มใี ครมาตาย สังขาร
มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น ธรรมอันนี้เกิดแล้วมันก็ดับไป
ดับแล้วก็เกิด ให้พจิ ารณาอย่างนี้
ให้พจิ ารณาดู มันเป็นอยูอ่ ย่างนัน้ ไม่มอี ะไรปิดบัง มันเปิด
เผยอยู่ตลอดเวลา เหมือนเปิดฝากระติบข้าวกล่องใหญ่..
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เห็นข้าวเต็มกระติบอยู่นั่นแหละ มันเกิดมันดับอยู่นั้น เรา
จะไปเกิดไปดับกับมันท�ำไม ดูมันเกิดมันดับอยู่นั่นแหละ
สังขารมันเป็นอยู่อย่างนั้น มันเป็นอะไร..มันเป็นของมัน
อยู่อย่างนั้น ถ้ารู้อย่างนี้มันไม่ปิดบังความจริง คือมันเห็น
ความจริงนัน่ แหละ เรือ่ งมันเป็นอย่างนี้ ท่านถึงให้ดใู ห้มนั
ชัด มันเกิดอย่างนัน้ ..มันเกิดอยูอ่ ย่างนัน้ มันเกิดแล้วมันตาย
อยูอ่ ย่างนัน้ อันนัน้ มันเกิดมันตาย ครัน้ เราเข้าไปยึดไปหมาย
มัน เราก็ไปเกิดไปตายกับมัน คือคนไม่รจู้ กั เกิดจักดับ อันที่
ชอบใจก็ไปยึดมัน่ อันทีไ่ ม่ชอบใจก็ไปยึดมัน่ มันเกิดมันตาย..
มันเป็นภพเป็นชาตินะนัน่ ก้อนภพก้อนชาติเลยนะนัน่ ไปยึด
ไปมั่นมันก็เป็นภพเป็นชาติอยู่นั่นแหละ ถ้าปล่อยให้มัน
เกิดมันดับ..มันเกิดมันดับ เราไม่เกิดกับมัน..ไม่ไปดับกับมัน
ปล่อยให้สงั ขารมันเป็นอยูอ่ ย่างนัน้ อย่าไปเกิดกับมัน..อย่า
ไปดับกับมัน อย่าไปเกิดกับมัน..อย่าไปตายกับมัน มันมีแต่
อาการอย่างนัน้ มันเป็นอยูอ่ ย่างนัน้ ..สภาวะอันนัน้ ครัน้ เรา
รูข้ องอย่างนัน้ แล้วก็เหมือนกัน นัน่ แหละ..มันเกิดมันดับเป็น
อย่างนี้ ถ้าเรารูอ้ ย่างนี้ ผลมันก็เกิดขึน้ มาเพราะเรารูเ้ หตุของ
มัน..เห็นเหตุมนั
มันไม่ใช่เรื่องไกล มันเป็นเรื่องใกล้ๆ แต่เราไปพิจารณา
กันไปไกล การภาวนาการท�ำสมาธินั้น บางคนก็ไปคุม
ตัวเองนั่งอยู่นั่นแหละ ถ้าใจเราไม่สบายก็กระวนกระวาย
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อยากจะให้มันสงบอยู่นั่นแหละ หากไม่สงบแล้วก็ดิ้นรน
อยู่อย่างนั้น ท่านให้รู้จักถึงความสงบและความไม่สงบนี่
แหละ พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ภาวนา มันไม่สงบก็ดูเรื่องที่
มันไม่สงบนี้ อ้าว..ลองๆ พิจารณาดูความไม่สงบนี้ นี่มัน
ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละ แต่เราก็ปฏิบัติอยู่สม�่ำเสมอ
ไม่หยุด อีกหน่อยมันก็จะสงบเองนั่นแหละ ครั้นได้สงบ
แล้วก็ไปติดเข้าไปอีก ครั้นเห็นสงบก็ไปติดสงบเข้าไปอีก
อันนี้ก็ไม่ถูกอีกล่ะ อย่าไปติดความสงบ อย่าไปติดความ
ฟุ ้ ง ซ่ า น เพราะความสงบมั น เป็ น กามสุ ขั ล ลิ ก านุ โ ยโค *
ความฟุง้ ซ่านความไม่สงบเป็นอัตตกิลมถานุโยโค* ทาง ๒
อย่าง ๒ ทางนี้..อย่าไปติดมัน เห็นแล้ววางมันออก สงบ
แล้วก็อย่าไปติดมัน ให้รแู้ ล้วว่ามันสงบ มันไม่สงบก็ให้วาง
มันออก ๒ อย่าง อย่าหลงไปกับมัน กามสุขลั ลิกานุโยโค
อัตตกิลมถานุโยโค อย่าไปกับมัน ให้เราไปทางกลางๆ เป็น
สัมมาปฏิปทา..นี.่ .เห็นความชัว่ ก็ดู เห็นความดีกด็ ู เห็นความ
สงบก็ดู เห็นความไม่สงบก็ดู สิง่ ทัง้ หลายเหล่านีม้ นั ล้วนเป็น
อนิจจังทั้งหมด ของละเอียดก็ไปหาหยาบ หยาบแล้วก็มา
ละเอียด มันเหมือนเดิมหมดนัน่ แหละ..เอ้า
บางคนอยากได้แต่ความสงบ ได้แต่ความสงบ..สงบอยูอ่ ย่าง
นัน้ แหละ ไม่รจู้ กั ว่าความสงบหรือความไม่สงบนัน้ ครัน้ ไป
ขัลลิกานุโยค การประกอบตนให้พัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสุข
* อักามสุ
ตตกิลมถานุโยค การประกอบตนให้ลำ�บากเปล่า
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ชอบไปมักไปยึดไปหมายแล้ว มันมีราคาเท่ากัน ไม่มากกว่า
กันไม่นอ้ ยกว่ากัน เท่าๆ กัน มันเท่าๆ กัน ถ้าพูดอีกแบบ
หนึง่ ก็เหมือนบุญกับบาปนัน่ แหละ มันไม่มรี าคาเกินกันนะ
มันมีราคาเท่าๆ กัน..นัน่ ดีกบั ชัว่ ก็มรี าคาเท่ากัน ถ้าเราไป
ยึดติดมันนะ เหมือนเราว่าดีๆ พอเขาว่าไม่ดี เราก็จะโกรธ
นี่..คนติดดีมันเป็นอย่างนี้ หากเราว่าสิ่งนี้ดี แต่เขาว่าไม่ดี
เราก็เฉยเสียอย่างนี้ อย่าไปตายกับมันอย่าไปเกิดกับมัน..
ความดีนั้นก็ดี ให้รู้..แล้วก็วางละ เห็นแล้วให้ละให้วาง
พระพุทธเจ้าท่านสอน ท่านไม่ให้เอาสักอย่างเลย รูแ้ ล้วให้
ละ รูแ้ ล้วให้วาง เห็นดีกใ็ ห้วางดี เห็นชัว่ ก็ให้วางชัว่ อย่าไป
หมายมัน อย่าไปมัน่ มัน อย่าไปยึดมัน รูแ้ ล้ววางรูแ้ ล้วละ..นัน่
ท�ำอย่างไรถึงจะได้บญ
ุ ..เอาไปท�ำไมบุญ..อย่าไปเอา ถ้าเอา
ไปเราก็เป็นตัวเป็นตน ไปเอาบุญอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ
มันก็เกิดก็ตายอยูอ่ ย่างนัน้ แหละ สร้างบุญคือสร้างความละ
ความวาง..ต้องอย่างนีน้ ะ นีค่ อื คนทีย่ งั ไม่เข้าใจ ถ้าเข้าใจ..ไม่
ได้ภาวนาแล้ว ไม่ได้บญ
ุ ไม่เห็นบุญ ครัน้ สร้างบุญก็ไปติดบุญ
อีก..มันก็ไม่ใช่ สร้างบุญเพือ่ การละ ถึงจะเป็นบุญ ถ้าสร้างบุญ
เพือ่ ไปยึดไปหมายก็จะเป็นบาปอีกล่ะ มันเป็นอย่างนี้ ถ้าได้
ความสุขก็ไปยึดสุข ผูน้ นั้ ก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมนัน่ แหละ เรือ่ ง
มันเป็นอย่างนี้ ฉะนัน้ พระพุทธเจ้าท่านสอนทางลัดตรงๆ
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เข้าไป สร้างบุญ..อย่าเอาบุญ อย่าไปติดบุญ ท่านว่า..อย่า
ไปติด คือได้ดอี ย่าไปติดดี
(มีเสียงอุบาสิกาถามหลวงพ่อ)
อุบาสิกา : ตกภวังค์นเี่ ป็นสมาธิหรือเปล่าเจ้าคะ
หลวงพ่อ : เคยตกแล้วบ่
อุบาสิกา : บ่เคยตกเจ้าค่ะ
หลวงพ่อ : โย่ว* ! นึกว่าจะรูจ้ กั เออ..ให้มนั ตกซะก่อนแล้ว
มันจะรูจ้ กั หรอก
อุบาสิกา : บ่ตกหรอกค่ะ...
หลวงพ่อ : เออ..ให้มนั ตกซะก่อน นัน่ แหละ..บ่ตก..อย่า
รีบไปถามหามัน เราไม่เหมือนหลวงปูม่ นั่ นะ
ให้เราพิจารณา ให้เราปฏิบตั ไิ ปนัน่ ล่ะ สร้างไปท�ำไปปฏิบตั ไิ ป
รูจ้ กั เพราะปฏิบตั นิ ะ อย่าให้ผอู้ นื่ บอก ถ้าเขาบอกก็รจู้ ากผูอ้ นื่
รูจ้ ากผูอ้ นื่ มันยังไม่ซงึ้ ใจหรอก อย่างตกภวังค์เป็นอย่างไร ก็
ให้ปฏิบตั ไิ ปๆ ไม่มสี กั แห่งหรอกทีจ่ ะบอกได้วา่ ตกปุบ๊ ..นีล่ ะ่
ภวังค์ ท่านไม่วา่ อย่างนัน้ นะ ท่านไม่ได้สอนอย่างนัน้ มันจะ
แปลกในใจของเรา มันมีความรูส้ กึ ต่าง อันนัน้ เป็นของสมมติ
มันเป็นของสมมติ จิตสงบ..การตกภวังค์..มันก็ภพนัน่ แหละ

* โย่ว อุบ๊ะ โธ่ แล้วกัน
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ภวังค์กค็ อื ภพนัน่ แหละ ไปตกภวังค์กต็ กหลุมภพเหมือนเดิม
นัน่ แหละ อย่าไปติดมันอีก
อุบาสิกา : ดิฉนั จึงกลัวจะตกภวังค์เจ้าค่ะ
หลวงพ่อ : กลั ว มั น ท� ำ ไม อย่ า ไปกลั ว ..การภาวนา..
กลั ว ท� ำ ไมเกิ ด มาแล้ ว อย่ า ไปกลั ว มั น
ภาวนาไม่ตอ้ งกลัวหรอก..พวกเรา อะไรจะเกิด
ก็เกิด..มาดูกนั ถ้ามันจะตาย ถ้ามันไม่กลัวทีจ่ ะ
ต้องตายอีก มันก็ยงั ได้เกิดมา..ลองพิจารณา
ดู มึงอยากไปยึดให้มงึ ยึดดูลองดู เวลามันเสีย
มันง่อยเปลีย้ มึงก็ทกุ ข์อยูอ่ ย่างนัน้ ..นีม่ งึ รูจ้ กั บ่
ให้สอนตัวเองไปอย่างนีส้ .ิ .พวกเรา
“ปิยโต ชายเต โสโก” ความโศกย่อมเกิดขึน้ จากของทีร่ กั สิง่
ใดเรารัก สิง่ ใดเราหวงแหน สิง่ นัน้ ล่ะมันให้ทกุ ข์แก่เรา ให้เรา
ยากให้เราล�ำบาก อบรมญาติโยมทัง้ หลายทุกวันนีก้ เ็ หมือน
กัน อบรมเพือ่ การละ การเว้น ให้รจู้ กั ใช้ ให้รจู้ กั ดูเจ้าของ*
การสร้างบุญก็เหมือนกัน ทานมัย สีลมัย ภาวนามัย* นีค่ อื
สร้างบุญ บุญคือคุณงามความดีของเรานัน่ แหละ ดีแล้วก็ให้
ตัวเอง ตัวฉันเอง
* เจ้บุญาของ
กิริยาวัตถุ แปลว่า เหตุเป็นที่ตั้งแห่งการทำ�บุญ โดยย่อมี ๓ ประการ คือ ทานมัย

(ทำ�บุญด้วยการให้ปันสิ่งของ) สีลมัย (ทำ�บุญด้วยการรักษาศีล) ภาวนามัย (ทำ�บุญ
ด้วยการเจริญภาวนา คือฝึกอบรมจิตใจเจริญปัญญา)
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ดูความดีอกี ดีแล้วก็อย่าไปติดดี คนไปติดดีแล้วใครมาแตะ
ก็ไม่ได้หรอก
เหมือนผูใ้ หญ่บา้ นส่วย เขาเล่าว่า..พอได้เป็นผูใ้ หญ่บา้ น เพือ่ น
มาหาก็บอกว่า อย่ามาใกล้เรานะ พอเพือ่ นถามว่าเป็นอะไร
ก็บอกเพือ่ นว่า เราไม่เหมือนเดิมนะ เราได้เป็นผูใ้ หญ่บา้ น
แล้ว..อย่างนัน้ นะ คนติดดี..เห็นไหม เขาให้เป็นผูใ้ หญ่บา้ น
ก็เอาซะ ให้เพื่อนฝูงเข้าถึงได้หน่อย ท�ำตัวให้เพื่อนได้ใกล้
ชิดผู้ใหญ่บ้าน..มันจะเป็นอะไรหนักหนา ไม่ใช่ว่าเพื่อนมา
หยอกล้อหน่อยก็บอกว่า อย่ามาเล่น เราไม่เหมือนเดิม
นะเดีย๋ วนี้ นีค่ อื คนติดดี ได้เป็นผูใ้ หญ่บา้ นก็ให้มาพูดกับพี่
กับน้องเราเหมือนเดิมนั่นแหละ..จะเป็นอะไรไป ความดีก็
เหมือนกันเป็นต้น ก็ให้มันเหมือนเดิมนั่นแหละ จะถือไป
ท�ำไม ลาภอันนั้น ยศอันนั้น มันจะมีคุณค่าอะไร เห็นแต่
ผูใ้ หญ่ทางบ้านส่วยหรอก..เขาพูดให้ฟงั (หัวเราะ) ตอนทีย่ งั
ไม่ได้เป็น จะเขกหัวกันก็ได้ จะไปไหนด้วยก็ได้ พอเขาตัง้ ให้
เป็นผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นแหละ เพื่อนมาใกล้ก็ไม่ได้ บอกว่า
อย่ามาใกล้เรานะ เราไม่เหมือนเดิมนะ อ้าว..อันนีก้ เ็ กินไป
นีแ่ หละคือคนติดดี..มันเป็นอย่างนัน้ มันทุกข์..ใครมาใกล้ก็
ไม่ได้ ดุดา่ ก็ยงิ่ ไม่ได้เป็นผูใ้ หญ่บา้ น ตอนทีย่ งั ไม่ได้เป็นผูใ้ หญ่
บ้านก็กนิ สบายอยูส่ บาย ไปกับเพือ่ นกับฝูงก็ได้ พอได้เป็น
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ผูใ้ หญ่บา้ น..เขาเอาดีมาให้ ยิง่ ยากกว่าเดิม ใครจะมาพูดด้วย
ก็ไม่ได้ มาอยูใ่ กล้กไ็ ม่ได้
อันนีน้ ทิ านนะ..หรือจะเป็นจริงก็ไม่รู้ นิทานเรือ่ งนีส้ อนให้รวู้ า่
เราได้ความดีมาก็อย่าไปติดดี ให้ดมู นั อยูอ่ ย่างนัน้ ล่ะ..พวก
เรา นี่คือเรื่องการภาวนา ถ้าไปติดดีก็ไปเอาชั่วเหมือนกัน
นัน่ แหละ มันจะเป็นอย่างนัน้ ท่านถึงไม่ให้ตดิ ได้ดกี ใ็ ห้รจู้ กั
ดี รักษาให้มนั ได้ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเรานัน้ มันเป็นของ
ต้องใช้เวลา ต้องดูให้รอบด้าน ให้ดดู ๆ
ี ดูลกั ษณะของเรานัน้
มันอยากได้เดีย๋ วนี้ จับเอาเดีย๋ วนี้ นัง่ ปุบ๊ สงบปับ๊ ตัดกิเลสไป
เลยโลด..โน่น จะเป็นอะไรต่อมิอะไร อยากให้มนั ได้ไวๆ มัน
ไม่รเู้ รือ่ งของเจ้าของนะ ท่านบอกว่านัง่ อยูต่ รงไหน เห็นอะไร
ก็ให้พจิ ารณาอันนัน้ ยืนอยูก่ ต็ าม นัง่ อยูก่ ต็ าม เดินไปไหน
ก็ตาม ให้พจิ ารณาให้รตู้ วั มีความรูส้ กึ นึกคิด
เดินผ่านหมูบ่ า้ นหนึง่ เข้าไปในกลุม่ หนึง่ เข้าไปในทีใ่ ดทีห่ นึง่
มันได้อยูห่ รอก ได้สกั เรือ่ งนึงขึน้ มาให้เราได้พจิ ารณาไป ท่าน
จึงให้มสี ติคอื ความระลึกได้ สัมปชัญญะคือความรูต้ วั นัง่ ยืน
เดิน มีสติ เดีย๋ วนีเ้ รามีรอู้ ยู่ เราพูดอยูเ่ ราก็รอู้ ยูม่ สี ติอยู่ เรา
นัง่ อยู่ เราท�ำอะไรอยู่ เราเป็นอะไรอยู่ มันจะผิดจะพลาดจาก
ธรรมะธัมโมจากศีลจากธรรม..เราก็รู้จักอยู่ พูดอยู่ท�ำอยู่..
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เราก็รจู้ กั อยู่ ระวังอยูว่ า่ เราจะเข้าไปใกล้สงิ่ เหล่านัน้ รูจ้ กั อยู่
ว่าเราจะไปอยูท่ างนัน้ มันเห็นอยูอ่ ย่างนัน้ อันนีเ้ รียกว่ามัน
เป็นสีลสังวร สังวรแล้วก็มนั ส�ำรวม คือมันรวมไว้ทใี่ จแล้ว ก็
เลยเป็นศีล อาการทีม่ นั ส�ำรวมอยูอ่ ย่างนัน้ ..นีม่ นั เป็นศีล
อาการทีม่ นั รูอ้ ยูต่ ลอดกาลตลอดเวลานัน้ มันมัน่ หมาย
ของมันอยูอ่ ย่างนัน้ ..เป็นสมาธิ อาการทีม่ นั รูค้ วามแจ่ม
แจ้งอารมณ์ทั้งหลายสภาวะทั้งหลายอยู่ในนั้น..เรียกว่า
ปัญญา ก็เลยเป็นศีล ก็เลยเป็นสมาธิ ก็เลยเป็นปัญญา
อยู่ในที่อันเดียวกันคือจิต มันรู้อันเดียวกัน มีศีล สมาธิ
ปัญญา ก็คอื มีมรรค ๘ อยูใ่ นนัน้ มีมรรคอยูใ่ นนัน้ ..มีผลอยูใ่ น
นัน้ มีเหตุอยูใ่ นนัน้ ..มีผลอยูใ่ นนัน้ ก็เลยเป็น “เอโก ธมฺโม”
ธรรมมีอนั เดียว ธรรมเกิดอยูท่ เี่ ดียว มีอนั เดียว...
ฉะนัน้ พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราดูจติ เจ้าของ บางคนก็คดิ
ว่ามันจะไปรูอ้ ะไร..เรือ่ งจิต มันเป็นอะไร..ยังไง นี.่ .มันไม่รจู้ กั
เรือ่ งของมัน ไม่รจู้ กั บ่อเกิดของมัน ทีเ่ กิดของมัน ทีด่ บั ของ
มัน ทีต่ ดิ มัน่ หมายของมัน กองทุกข์กองยาก ไม่รจู้ กั ว่ามัน
เกิดมันดับ ไม่ได้ดเู จ้าของ..คนเรามันไม่ได้ดเู จ้าของ ถ้าเรา
ดูเจ้าของแล้วมันน้อมเข้ามา เห็นอะไรมันก็นอ้ ม..เห็นอะไร
มันก็น้อมเข้ามาๆ เห็นดีเห็นชั่วเห็นอะไรมันน้อมเข้ามา
เห็นต้นไม้ภูเขาเลากา เห็นสภาวะทั้งหลายที่เป็นรูปเป็น
นามมันก็นอ้ มเข้ามาหาเรา มันไม่มอี ะไรให้ยดึ ถือ มันเป็น
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อันเดียวกันหมดทุกสิง่ ทุกอย่าง คือกัน..เหมือนกัน ถ้าเข้าไป
เห็นแล้วเหมือนกัน..มันเหมือนกัน
ฉะนัน้ พระโยคาวจรเจ้า*ทัง้ หลาย ผูไ้ ด้ประพฤติปฏิบตั ิ ผูม้ อง
เข้าไปเห็นธรรมะแล้วพอสมควร ผูต้ กกระแส ตกกระแสแห่ง
ความเห็นชอบ คือตกกระแสของมรรค ตกกระแสแห่งมรรค
เป็นต้นว่า จิตของพระโยคาวจรเจ้าผู้เป็นโสดาบันบุคคล..
หมายความว่าอย่างนี้ เป็นผู้ตกกระแส ครั้นจิตตกกระแส
เข้าไปแล้ว มันเป็นอันเดียวกัน แม้นอยูฟ่ ากฟ้าฟากแผ่นดิน
ไหนก็ชา่ ง มาพูดแล้วมันเข้าอันเดียวกัน ไม่มวี นั แย้งกันไม่มี
วันเถียงกัน มันลงอันเดียวกัน..นี่มันลงอันเดียวกันคือจิต
ฉะนั้น พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจึงมีความเห็นร่วม
กัน เห็นสามัคคีกนั ท�ำอันเดียวกัน เป็นอันเดียวกัน คือมัน
ถึงความเป็นจริงอันเดียวกัน
ไม่ต้องพูดไปยาก พูดถึงผู้ปฏิบัติธรรมของเรานี่ล่ะ มาวัด
หนองป่าพงเรานี่ล่ะ มันมีความเห็นอันเดียวกัน บางคนมี
การพบสิง่ เดียวกันมีความรูส้ กึ อย่างเดียวกัน คนหนึง่ พูดแล้ว
ก็จบ ไม่มีเรื่องต้องเถียงกัน ผู้นั้นพูดขึ้นผู้น้ีก็ไม่มีเรื่องที่จะ
เถียง นีช้ อื่ ว่ามันเห็นกัน ชือ่ ว่าคนเห็นกัน..นัน่ มันจะมาสัก
๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ คน..ก็ตาม ถ้ามีความเห็นแบบนัน้ มีความ
เป็นคำ�เรียกพระภิกษุผู้มีความเพียรพยายาม มีความอุตสาหะตั้งใจเรียนหรือ
* โยคาวจร
เจริญสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้บรรลุธรรมตามประสงค์
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รูส้ กึ อันเดียวกันหมดล่ะก็..สงบ แม้จะอยูต่ รงไหนก็ตามมัน
มีความรูส้ กึ อย่างเดียวกัน เปรียบเหมือนความเย็นกับความ
ร้อนแม้ผเู้ ฒ่าหรือแม้เด็กน้อย หรือแม้ภาษาใดๆ ก็ตาม ถ้า
มาจับความเย็นเข้าแล้วมันจะมีความเย็น จะมีความรู้สึก
เหมือนกัน ไม่แปลกกัน ถ้ามาจับความร้อนเข้าคือไฟ ก็จะมี
ความรูส้ กึ เหมือนกัน สัตว์กเ็ หมือนกัน ของทีม่ วี ญ
ิ ญาณอยู่
นี่ จะเป็นเขมรเจนจาม* เป็นเจ๊กเป็นจีน เป็นอะไรก็ตาม มี
ความรูส้ กึ ถึงความร้อนเสมอกัน เป็นอันเดียวกัน มีความเย็น
ก็เหมือนกัน มีความสัมผัสถูกต้องก็รสู้ กึ เหมือนกัน มีความ
รูส้ กึ นึกคิดแบบเดียวกันกับสิง่ ทีเ่ ข้ามากระทบ
อันนีฉ้ นั ใด อารมณ์อนั ใดทีเ่ ราปฏิบตั แิ ล้วมันมากระทบ คือ
อารมณ์ที่ไม่พอใจมากระทบเป็นต้น มันจะได้ความสบาย
ความสงบเหมือนกัน ผูท้ รี่ แู้ ล้ว..ไม่วนุ่ วาย ไม่เกิดไม่ตายกับ
มัน ไม่ยดึ ไม่หมาย ผูท้ มี่ คี วามเห็นอันเดียวกัน ถูกอารมณ์อนั
เดียวกัน มีความรูส้ กึ อย่างเดียวกัน นีค้ อื ความเสมอกันทาง
จิต ฉะนัน้ ผูท้ ตี่ ำ�่ กว่าหรือผูท้ สี่ งู กว่า..พูดมันถึงยากทีจ่ ะเข้าใจ
ครัน้ ผูท้ มี่ คี วามเสมอกันนัน้ รูจ้ กั กันดี ผูท้ สี่ งู กว่าเป็นต้น..พูด
เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ยากทีจ่ ะเข้าใจ เพราะระดับจิตมัน
ต�ำ่ ท่านพูดความจริงไปอย่างหนึง่ สูก่ ลุม่ หนึง่ เราก็มคี วาม
รูส้ กึ นึกคิดไปอีกอย่างหนึง่ นีเ่ รียกว่ามันไม่ถงึ ..มันไม่ถงึ นะ

* จาม ชื่อชนชาติหนึ่ง ปัจจุบันส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตประเทศเวียดนามตอนใต้
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ฉะนั้น ให้พยายาม..พูดง่ายๆ ที่พระบรมศาสดาท่านว่า
พระนิพพานอย่างนี้เป็นต้น ถ้าว่าพากันไปพระนิพพาน..
โน่น ความเป็นจริงสิง่ ทัง้ หลายเหล่านีน้ ะ่ มันไม่มไี ปไม่มมี า
แต่ท�ำไมถึงว่า “ไปพระนิพพาน” คือเราเคยไป..เคยไปนา
ไปบ้าน ไปเรือน ไปตลาด ไปนัน่ ไปนี่ เลยเอาสมมติภาษา
ของเรานีม้ าว่า “ไป” มันจึงเข้าใจ พระนิพพานไม่เกิดไม่แก่
ไม่เจ็บไม่ตายแล้วบัดนี้ ถ้าใจต�ำ่ ๆ เหมือนพวกเราปุถชุ นนัน้
ก็จะคิดว่า บ๊ะ ! จะไปอยูอ่ ย่างไรหนอ คนทีม่ ลี กู มีหลานเยอะ
หน่อยก็วา่ มันจะไม่ได้มโี อกาสเห็นหน้ากันแล้วนะ พอคิดถึง
ลูกหลานขึน้ มา ก็เลยบอกว่า โอ๊ย..ไม่ไปดีกว่าชาติน.ี้ .แน่ะ
คือคนไม่รจู้ กั นัน่ เอง คิดว่าไปไม่เกิดไม่ตาย ไม่มพี มี่ นี อ้ งไม่มี
ลูกมีหลาน มันไม่สนุกทีจ่ ะไป
ผูท้ ตี่ ดิ อยูใ่ นกามาวจร* ติดอยูใ่ นรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ*
ธรรมารมณ์* ครัน้ จะให้อยูโ่ ดยปราศจากสิง่ เหล่านีแ้ ล้วก็อยู่
ไม่ได้ เหมือนกันกับปลา จากตรงนีไ้ ปถึงเนินตรงนูน้ อยูไ่ ม่ได้
สักแห่ง มันไม่มที อี่ ยู่ มันมีความคิดอยูเ่ พียงอย่างเดียว มันก็
จะตะกายลงไปหาแต่นำ�้ มันเคยอยูแ่ ต่ในน�ำ้ ตัวเราก็เหมือน
กัน..มันติดในรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ จะ
ให้มนั แยกออกจากนี.้ .โอ๊ย..มันก็มแี ต่คล้อยไปหาสิง่ เหล่านัน้
ที่ยังติดอยู่ในกาม ที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามภพ
* กามาวจร
โผฏฐัพพะ สัมผัสทางกาย สิ่งที่ถูกต้องกาย
ธรรมารมณ์ อารมณ์ที่เกิดกับใจ หรือสิ่งที่ใจรู้
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แหละ กลิง้ ไปเกลือกไปหาแต่รปู แต่เสียงนัน่ แหละ หาแต่สงิ่
ทีพ่ อใจนัน่ แหละ ของมันเกิดอยูท่ นี่ นั่ มันก็อยูท่ นี่ นั่ แหละ
ฉะนัน้ มันจึงมองกันยาก เหมือนกับพวกเป็ดพวกห่านอยู่
บนบกนัน่ แหละ ปลามันอยูใ่ นน�ำ้ ถ้าเป็ดห่านมันคิดเหมือนเรา
มันก็คงคิดว่า ปลามันอยู่ในน�้ำ..มันอยู่อย่างไร มันจะไป
หายใจได้หรือ คิดหาความสบายของปลาไม่มี สัตว์บกคิด
หาความสุขของสัตว์อยู่ในน�้ำไม่มี เพราะอะไรถึงคิดไม่ได้
อย่างนัน้ เพราะมันไม่เคยอยูใ่ นน�ำ้ มันเคยอยูแ่ ต่บนบก ไอ้
ปลาทีม่ นั อยูใ่ นน�ำ้ มันก็จะคิดแบบเดียวกัน เห็นพวกสัตว์อยู่
บนบกมันก็จะกลุม้ ใจเหมือนกัน มันอยูอ่ ย่างไรมันไม่มนี ำ�้ มัน
ก็จะว่าอย่างนีเ้ หมือนกันนัน่ ล่ะ จะไปหายใจกันอย่างไรหนอ
มันก็จะพูดอย่างนีเ้ หมือนกัน..นัน่ เพราะว่านิสยั มันอยูใ่ นน�ำ้
เหมือนกันฉันใด ผูท้ นี่ กึ คิดไปถึงทีไ่ ม่มภี พไม่มชี าติมนั จึงนึก
ไม่ได้ เหมือนกับปลามันนึกหาอีเห็นหากระต่าย มันไม่มนี ำ�้ ..
จะพากันอยูอ่ ย่างไร มันก็คงแปลกใจมากเหมือนกันนีแ่ หละ
พวกกระต่ายพวกอีเห็นก็จะงงพวกปลาเหมือนกันนัน่ แหละ
มันอยูอ่ ย่างไรมีแต่นำ�้ มันจะหายใจอย่างไร แม้จะคิดไปจน
แก่ถงึ วันตายก็ไม่รเู้ รือ่ งกัน ถ้ามันไม่ไปเกิดเป็นปลาซะก่อน
หรือมันไม่ไปเกิดเป็นกระต่ายซะก่อน มันไม่รจู้ กั หรอก จะ
มัวแต่ถามกันวุน่ วายอยูอ่ ย่างนัน้ แหละ..พวกนี้
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แก้ความสงสัยนีเ้ หมือนกันฉันใด แม้เราจะฟังสักปานใดก็ตาม
เรียนขนาดไหนก็ช่าง ถ้าใจไม่เป็นแล้ว..ไม่รู้จัก ถ้าใจเป็น
แล้ว..ละโลด ! มันไม่รดู้ ว้ ยสัญญานะ มันรูต้ ามความเป็นจริง
แม้เรียนเฉยๆ มันจะรู้แล้วก็ละไม่ได้ รู้แล้วไม่เห็น มันไม่
ทัง้ เห็นทัง้ รู้ มันเป็นเรือ่ งอย่างนัน้
ความโกรธเหมือนกัน ความโลภพวกนี้เหมือนกัน มันเป็น
ของละได้ยาก มันไม่ใช่วา่ ยาก ถ้าคนรูจ้ กั ตรงทีม่ นั ละมันมี
แล้ว ไม่เป็นเรื่องยาก..มันของง่ายๆ ถ้าคนไม่รู้ที่จะละมัน
ก็จะยาก มันยากเพราะมันโง่ เราก็โง่เหมือนกันทุกคนนั่น
แหละ โง่มันทุกเรื่อง ถ้าเราที่เราไม่เป็นยังไม่ทันได้รู้จักมัน
ก็โง่หมดนัน่ แหละ มีแต่เรือ่ งโง่ๆ มันไม่ยาก..มันไม่โง่..หาก
เรารูใ้ นแนวทางทีถ่ กู ต้องตามธรรม ฉะนัน้ พระบรมศาสดา
ท่านถึงตรัสว่า “ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญญ
ฺ หู ”ิ วิญญูชนรูเ้ ฉพาะ
เจ้าของ..นั่น ดังนั้น..จึงให้ปฏิบัติให้เจ้าของเข้าไปเห็น มัว
แต่ไปถามคนนัน้ มัวแต่ไปถามคนนีอ้ ยู่ เขาก็วา่ ไปอย่างนัน้
แหละ..คนพวกนี้ เรามันไม่เห็นเอง ให้เขาบอกแล้วเราก็รจู้ กั
แต่รอู้ นั นี.้ .รูไ้ ม่ถงึ รูอ้ นั นี.้ .รูไ้ ม่แจ้ง รูค้ นอืน่ บอก..รูไ้ ม่แจ้ง ถ้า
เราเข้าไปรูเ้ องนัน่ ..เออ..รูจ้ กั ดี..ได้ธรรม.. นีเ่ ป็นวิชาการ เป็น
หลักการเป็นวิชาการ มันไม่เป็นธุรการ ธุรการก็ต้องไปท�ำ
ดูต้องไปปฏิบัติดูให้มันเกิดขึ้นมารู้เป็น “ปจฺจตฺตํ” รู้เฉพาะ
เจ้าของ..อย่างนี้
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“เอโก ธมฺโม” ธรรมมีอนั เดียว คือมรรคอันนี้ และเป็นหนทาง
อันนี้ เป็นหนทางของบุคคลที่เดินผู้เดียว เดินไปหลายคน
ไม่ได้ เดินใครเดินมัน มาอยูห่ ลายๆ คนอย่างนีเ้ หมือนกัน
รวมกันไม่ได้ จะน้อยจะมากเฉพาะของใครของมัน..นัน่ เป็น
หนทางเดินของคนผูเ้ ดียว เป็นหนทางเดินของจิตอันเดียว..
ของบุคคลผู้เดียว เห็นแต่ไปบอกกันไม่ได้..บอกได้อยู่แต่
ไม่รจู้ กั มันเป็นเรือ่ งของอย่างนัน้
ฉะนั้น ถ้าหากว่าเราทั้งหลายได้ปฏิบัติซึ่งกรรมฐานภาวนา
กันนี้ ก็ให้รจู้ กั เรือ่ งภาวนา ค�ำว่า “ภาวนา” อย่าเข้าใจว่านัง่
หลับตาอย่างเดียว ภาวนาคือการพิจารณา นัง่ หลับตาท�ำจิต
ให้สงบมีอารมณ์อนั เดียวนี้ เรียกว่าเราเข้าไปบ่มจิตของเรา
เข้าไปสร้างก�ำลังของจิต ท�ำจิตให้มกี ำ� ลัง ถ้าจิตสงบแล้วมัน
มีกำ� ลัง ถ้าจิตไม่สงบแล้วหมดก�ำลัง เหมือนกับคนนอนแล้ว
คิดนั่นคิดนี่ก็นอนไม่หลับ อีกหน่อยก็เป็นบ้า เพราะจิตไม่
สงบ เพราะจิตไม่ได้พกั เพราะจิตไม่มกี ำ� ลัง การสร้างสมาธิให้
เกิดขึน้ กับจิตของเรานัน้ คือสร้างก�ำลังของจิต คล้ายๆ กับว่า
มีดที่เราเอาไปลับกับหินเพื่อให้มันคม เมื่อคมแล้วก็เอาไป
ฟันไปตัดไปถาง ฉันใด ดวงจิตของเราคือข้อปฏิบตั นิ .ี้ .คือศีล
เอาไปทรมานกับศีล เปรียบเหมือนหินก็คอื ศีล มีดนีค่ อื จิต
ของเรา เอาไปฝนเข้า มีดเอาไปฝนกับหินน่ะ ให้มนั ขัดออก
มันถึงคม ศีลกับจิตเรานีก้ เ็ หมือนกัน ทรมานมันเข้า ละมัน
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ออก ถอนมันออก อันนัน้ ก็หา้ ม อันนีก้ ห็ า้ ม จับอย่างนีก้ ห็ า้ ม
อันนีก้ ห็ า้ ม เลยมีแต่ขอ้ วัตรปฏิบตั .ิ .มันขัด มันขัดเกลากิเลส
เราว่ามันขัดจังหวะเรา มันไม่ถกู ใจเรา มันไม่ได้สงิ่ ทีถ่ กู ใจเรา
ไม่ได้ดงั่ ใจเรา เอากิเลสมาเป็นเรา เอาเรามาเป็นกิเลส ศีล
ท่านจึงเรียกว่าเครือ่ งลับ ให้ใจมันคม ให้ใจมันกล้า ให้ใจมัน
แหลม เปรียบประหนึง่ ว่าเหมือนมีดเอาไปลับกับหิน ให้มนั
คมมันกล้า นีม่ นั เป็นศีล ครัน้ มันคมแล้ว มัน่ แล้ว อยูแ่ ล้ว มัน
เป็นสมาธิ ครัน้ มันคมแล้วเอาไปท�ำงานได้รบั ผลต่างๆ ขึน้ มา
มันเป็นตัวปัญญา มันเกิดจากจิตอันเดียว
นั้นท่านถึงเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ท่านพูดออกไป
เป็น ๓ แนว.. ๓ แนว นีอ้ ยูร่ วมกับจิตอันเดียว พูดออกไป
เป็น ๓ อย่าง พูดออกให้เป็นหลายอย่างกว่านีก้ ไ็ ด้ เป็นศีล
เป็นสมาธิ เป็นปัญญา มันออกจากจิตนี้ เป็นมรรค ๘
ประการ..ก็ได้ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาอาชีโว สัมมา
กัมมันโต สัมมาวายาโม... ว่าไปเถอะจนครบ ๘ อย่าง..โน่น
ก็ได้อกี ล่ะ..ว่าไปเท่าไรๆ ก็ได้ หากมันออกจากจิตอันนี้ แต่
ถ้ารวมเข้ามาท่านว่า “ศีล สมาธิ ปัญญา” รวมเข้ามาก็ “กาย
กับจิต” รวมเข้ามาก็คอื “จิตอันเดียว” ..นัน่ ศีลอยูน่ ี่ สมาธิ
อยูน่ ี่ ปัญญาอยูน่ ี่ สร้างขึน้ ตรงนี้ สร้างขึน้ ทีเ่ ดียวนี้ ฉะนัน้
เราต้องภาวนา...
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...เราได้พากันอบรมจิตใจ..ถ้าเราพากันสังวรส�ำรวมตั้งใจ
เคารพในพระธรรมเทศนา เมื่อเราฟังไปมันก็จะถึงจิตของ
เรา เมือ่ ถึงจิตของเราแล้ว จิตเราก็จะได้รู้ ถ้าจิตเรารูแ้ ล้วก็จะ
ทบทวนอยูข่ า้ งใน ทบทวนพิจารณาเหตุผลกลับไปกลับมาอยู่
ในทีน่ งั่ นัน่ แหละ ไม่ใช่วา่ จะไปปฏิบตั อิ ยูท่ อี่ นื่ หรอก ปฏิบตั ิ
อยูใ่ นทีเ่ รานัง่ นีแ่ หละ ในทีเ่ ราได้ยนิ ... อยูใ่ นขณะนีแ้ หละ ถ้า
จิตของเรามันมีความสงบ มันก็จะรูจ้ กั ครัน้ รูจ้ กั ก็จะทบทวน
พิจารณาเหตุผล เป็นธัมมวิจยะ*สอดส่องในธรรมในปัจจุบนั
เดีย๋ วนี้ ทีเ่ รานัง่ ฟังอยูใ่ นขณะนี้ อย่างในพุทธกาลก็มมี า มี

* ธัมมวิจยะ ความสอดส่อง สืบค้นธรรม การวิจัยหรือค้นคว้าธรรม (ข้อ ๒ ในโพชฌงค์ ๗)
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พระสาวกหลายองค์ไม่นอ้ ย ทีไ่ ด้บรรลุธรรมในอาสนะทีน่ งั่ ..
ไม่นอ้ ย..มีจำ� นวนมาก นีค่ อื อานิสงส์ของการฟังธรรม และ
อานิสงส์ของการเคารพคารวะในพระสัทธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าของเรา
วันนี้..ตามสมมติของพวกเราทั้งหลายเป็นวันพระ วันพระ
เป็นวันธรรมสวนะ ซึง่ เป็นวันทีพ่ วกเราทัง้ หลายได้มโี อกาส
มาฟังธรรม ในโอกาสวันพระเช่นนี้ นีเ่ ป็นกาลเป็นเวลาอัน
หนึง่ พุทธบริษทั เราทัง้ หลาย ทัง้ คฤหัสถ์และบรรพชิต ถึงวัน
นีต้ อ้ งหาโอกาสเป็นพิเศษ เพือ่ จะบ�ำรุงจิตใจของเจ้าของ*ให้
เข้าสูธ่ รรมะ ให้นอ้ มธรรมะเข้ามาสูใ่ จ น้อมใจเข้าสูธ่ รรมะ มัน
เกีย่ วเนือ่ งถึงซึง่ กันและกัน เพือ่ ให้มกี ำ� ไร เป็นก�ำไรในชีวติ
ของเจ้าของทีเ่ กิดมา เพราะความรูข้ องพวกเราทัง้ หลาย ที่
มันรู้มาตามธรรมชาติของคนทุกคนที่เกิดมา เป็นความรู้ที่
ยังไม่เข้าแบบเข้าแปลน เป็นความรูท้ ยี่ งั ไม่ได้ฝกึ ได้หดั เป็น
ความรู้..คือเป็นสัญชาตญาณที่เกิดขึ้นมา..มันมีความรู้ทุก
คน ความรู้อันนี้มันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาโดยสภาวะของ
มันเอง ไม่ใช่ความรูท้ เี่ กิดมาจากปัญญา ความรูช้ นิดนีเ้ ป็น
ความรูเ้ สมอกัน ผูห้ ญิงผูช้ ายสัตว์ทงั้ หลายและมนุษย์ทงั้ ปวง
มีความรู้สึกเหมือนกันหมดทุกคน ความรู้สึกอันนี้มันไม่ได้

* เจ้าของ ตัวเอง ตัวฉันเอง
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แตกต่างกันอย่างไร หนึง่ ..ต่างคนต่างหาความสุขใส่เจ้าของ
หาความสบายใส่ใจเจ้าของ... สัตว์เหมือนกัน มนุษย์เหมือน
กัน เหมือนกันหมดทุกคน นี.่ .สภาวะอันนี้ มีความรูเ้ กิดมา
เหมือนกัน..เป็นเหมือนกัน..ความรูช้ นิดนี้
ความรูช้ นิดนีเ้ หมือนกันกับต้นไม้ทมี่ นั เกิดอยูใ่ นป่าอันนี้ มัน
เหมือนกันทุกต้น มันมีราก มันมีลำ� ต้น มีเปลือก มีแก่น มี
กระพี้ มีใบ มีดอก เหมือนกันทุกต้น..เป็นเหมือนกันทุก
ต้น ลักษณะต้นไม้เหมือนกันทุกต้น มันจะเป็นต้นพะยูง
ต้นกระบาก ต้นพะยอม มันก็เหมือนกันโดยสัญชาติที่มัน
เกิดเหมือนกันทุกต้น..คือต้นไม้ ทีน.ี้ .ถ้าหากว่าเราทัง้ หลาย
ปล่อยต้นไม้เอาไว้นนั่ มันก็งาม งามตามธรรมชาติของมัน
แต่ว่าเราจะปล่อยไว้อย่างนั้น มันก็เหมือนกัน..มันเป็นป่า
มันเป็นต้นไม้ ฉะนัน้ ถ้าหากว่าเราจะท�ำให้มนั เป็นประโยชน์
อีกส่วนหนึง่ นัน่ จะต้องแปรไม้เป็นรูปอย่างอืน่ อีก เช่น เรา
ท�ำบ้าน ท�ำเรือน ท�ำเสา ท�ำแผ่นกระดานต่างๆ มันก็ลว้ น
เกิดมาจากต้นไม้ทงั้ นัน้ มาเป็นกระดาน มาเป็นเครือ่ งบ้าน
เครือ่ งเรือนทัง้ หลาย..เกิดประโยชน์... ทุกสิง่ ทุกอย่างล้วนซึง่
แปรรูปมาจากต้นไม้..ตัง้ แต่มนั เป็นล�ำต้นอยู่ ทีน.ี้ .ผูม้ คี วาม
ฉลาดสามารถก็ทำ� ไม้ให้ได้งาม ท�ำไม้ให้ได้สวย มีราคาสูงขึน้
ไปได้ แล้วแต่ปญ
ั ญา แล้วแต่ผฉู้ ลาดทัง้ หลาย
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อันความรูเ้ ราทัง้ หลายเหมือนกัน ทีม่ นั เกิดขึน้ มาเป็นความ
รูท้ เี่ สมอกันทุกๆ คน ไม่วา่ สัตว์ ไม่วา่ บุคคล จ�ำเป็นจะต้อง
เห็นแก่ตวั เหลือเกิน อยากได้มากกว่าหมู่ อยากมีความรูม้ าก
กว่าหมู่ อยากมีความสุขมากกว่าหมู่ อยากดีกว่าหมู.่ .อย่าง
นี้ล่ะ คือมันยังไม่พ้น..ไม่พ้นของเจ้าของ สัตว์เหมือนกัน..
เห็นแก่ตนแก่ตวั มนุษย์ทงั้ หลายก็เห็นแก่ตวั ทุกคน ขณะนี.้ .
จิตไม่ทนั ได้อบรม จิตไม่ทนั มีธรรมะ จิตไม่ทนั มีความฉลาด
เหมือนกันกับสัตว์นี้ อย่างเราเอาข้าวให้สนุ ขั กินนี้ ไม่เคยเห็น
มันแบ่งให้หมูส่ กั ครัง้ แม้อมิ่ แล้วมันก็ยงั ไปกัดหมูอ่ ยูด่ ว้ ยกัน
นี่ ถึงมันจะกินไม่ได้แล้วมันก็ไปกัดเขา..นี่ ไม่เคยเห็นว่ามัน
แบ่งให้หมู่สักครั้ง แบ่งให้ตัวนั้นตัวนี้..คาบไปแบ่งกัน..เคย
เห็นไหม..หมาบ้านเรานีแ่ หละ นอกจากมันอิม่ แล้วมันยังจะ
นอนเฝ้าอยูต่ รงนัน้ ถ้ามันไม่นอนเฝ้ามันก็จะคาบไปซ่อนเอา
ไว้ นี.่ .ชือ่ ว่ามันเห็นแก่ตวั อย่างนี้ และจิตอันนีม้ นั จะอยูใ่ น
มนุษย์กเ็ หมือนกัน มันจะอยูใ่ นสัตว์กเ็ หมือนกัน ความรูช้ นิด
นีม้ สี ญ
ั ชาตญาณเบือ้ งแรกเหมือนกัน ฉะนัน้ องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทัง้ หลาย ท่านจึงเห็นสัตว์ทงั้ หลายเหล่านี้
แหละ ไม่มคี วามรูแ้ ละไม่มคี วามฉลาดอันแท้จริง จิตไม่เป็น
บุญไม่เป็นกุศล ไม่ประกอบไปด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา ยังเป็นผูม้ คี วามเกีย่ วข้อง มีความเดือดร้อนอิจฉา
พยาบาทกันวุน่ วายอยูเ่ สมอเลยทีเดียว
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ทีน.ี้ .ท่านมาพินจิ พิจารณาดูแล้ว มันมีอกี อันหนึง่ ทีม่ าท�ำสัตว์
ให้เปลี่ยนแปลงไปจากหลักเดิมของมัน เหมือนกันกับเอา
ต้นไม้มาแปรออก มาเลือ่ ยออก มาซอยออก เป็นขือ่ เป็น
เสา เป็นฐาน เป็นแผ่นกระดาน เป็นต่างๆ ให้แปรออกมา
จากรูปของต้นไม้ ต้นไม้นนั้ ก็มปี ระโยชน์ได้ดไี ด้ เกิดประโยชน์
ทุกสิง่ ทุกอย่าง เกิดประโยชน์ยงิ่ กว่าทีม่ นั อยูใ่ นล�ำต้นของมัน
อันนีก้ ฉ็ นั ใด พระบรมศาสดาของเราทีท่ า่ นสอนสัตว์ทงั้ หลาย
เพื่อจะน�ำจิตที่ประกอบไปด้วยอวิชชาหรือตัณหาเหล่านั้น
ซึง่ มันเห็นแก่เนือ้ แก่ตวั แก่ตน ซะจนขาดความเมตตา กรุณา
มุทติ า อุเบกขา..อันนัน้ น�ำจิตอันนีม้ าฝึก จิตอันนีม้ นั ฝึกได้
ถึงมันร้ายที่สดุ ก็จริง แต่วา่ มันฝึกของมันได้ เหมือนกันกับ
ต้นไม้ ถึงแม้ว่ามันเป็นล�ำต้นอยู่ก็ตาม มันก็เอามาแปรรูป
ออกได้ มาเปลีย่ นแปลงสภาพมันออกได้อย่างดี ใช้ประโยชน์
ได้เป็นอย่างดี
จิตเราก็เหมือนกัน ถึงแม้ว่ามันจะขุ่นจะมัวจะโลภจะหลง
ก็ตาม ถ้าเรามาฝึก เป็นจิตทีไ่ ม่โลภก็ได้ เป็นจิตทีไ่ ม่โกรธก็ได้
เป็นจิตทีไ่ ม่หลงก็ได้..มันมีอยูเ่ ด๊ ถ้าพูดถึงเนือ้ แท้มนั แล้ว เรา
ก็พากันเห็นอยูใ่ ช่ไหม ใจของเรานีบ้ างทีมนั ไม่รบั อารมณ์ที่
น่าโกรธน่าโลภแล้วมันสบายเลยนะ..สบาย..อันนี้รูปหนึ่งนี่
ถ้ามันถูกอารมณ์ที่ไม่พอใจขึ้นมานี่ มันก็จะไปอีกรูปหนึ่ง
จิตนีม้ นั เปลีย่ นได้ เปลีย่ นเป็นดีกไ็ ด้ เปลีย่ นเป็นชัว่ ก็ได้ ถ้าถูก
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อารมณ์ขนึ้ มามันก็เปลีย่ นไป ถูกอารมณ์ดมี นั ก็เปลีย่ นดีไป
ถูกอารมณ์ทชี่ วั่ มันก็เปลีย่ นชัว่ ไป มันเปลีย่ นได้..มันแปรได้
พระบรมศาสดาท่านถึงว่า โอ..สัตว์นพี้ อสอนได้..ไม่ใช่ของ
ทิ้ง..อย่างนี้ท่านเอาอยู่ เหมือนกันกับดอกบัวอยู่ในน�้ำก็มี
อยู่ในโคลนก็มี ดอกบัว ๔ เหล่า..ท่านว่า อยู่ในโคลนก็มี
อยูใ่ นตม..พ้นจากตมมาแล้วก็มี อยูก่ ลางน�ำ้ ก็มี เสมอน�ำ้ ก็
มี ผลทีส่ ดุ แล้วมันก็พน้ น�ำ้ ขึน้ มาแล้วก็บาน บาน..มีกลิน่ ตลบ
อบอวลฟุง้ ไปทิศทัง้ หลายทัง้ ปวง มีแมลงต่างๆ มาเอาเกสร
ดอกของมันไปได้ ทัง้ ดอกบัวทุกๆ ดอกมันก็เกิดมาจากโคลน
มันก็จมอยูใ่ นโคลนด้วยกันทัง้ หมด แต่เมือ่ มันพ้นจากโคลน
แล้วเป็นต้น มันเป็นดอกไม้ทสี่ ะอาดสดใส น่าชม น่าทัศนา
ทุกดอกที่มันเกิดขึ้นมา อันนี้มันก็อาศัยเปือกตมเป็นที่เกิด
ของมัน อาศัยของสกปรกเป็นแดนเกิดของมัน ของสกปรก
นัน่ แหละเป็นต้น..ให้อาหารมัน มันเติบโตมาด้วยของสกปรก
ด้วยของทีเ่ หม็นสาบเหม็นคาว ให้พน้ จากตมมา ให้อยูก่ ลาง
น�ำ้ ให้เสมอน�ำ้ ให้พน้ น�ำ้ ขึน้ มา ก็เพราะเครือ่ งสกปรก คือ
เปือกตม เป็นเครือ่ งหล่อเลีย้ งดอกบัวนัน้ เป็นต้น..ให้พน้ จาก
ความสกปรก เมือ่ มันพ้นมาแล้วมันไม่สกปรก มันหอม..มันมี
กลิน่ อันหอม มีสกี ง็ ามสดใส น่าดู น่าแล น่าชม ถึงแม้คนเรา
มองไปถึงดอกไม้ แม้ใจจะเหีย่ วแห้งอยูก่ เ็ บิกบานขึน้ มา ใจที่
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เศร้าโศกอยูก่ เ็ บิกบานขึน้ มาได้ นี.่ .จิตมนุษย์เราทัง้ หลายมัน
เปลีย่ นได้อย่างนี.้ .เปลีย่ นได้
ฉะนัน้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ท่านจึงว่า
มนุษย์สตั ว์ทงั้ หลายในโลกนีค้ วรวางศาสนาไว้ ควรสอนอยู่
เพราะมันยังมีอยู่ ยังมีอยู่..สอนได้อยู่ สิ่งที่พอสอนได้ก็มี
สิง่ ทีค่ วรทิง้ ก็มี สอนได้งา่ ยก็มี สอนได้ยากก็มี แต่เป็นของที่
สอนได้ ฉะนัน้ พระบรมศาสดาท่านถึงมีกำ� ลังใจ วางลงด้วย
เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา ประกาศพระศาสนา สัง่ สอน
ประชาชนทัง้ หลาย จนมีกติ ติศพั ท์ฟงุ้ มาตลอดถึงทุกวันนี้
ธรรมะของท่าน ท่านสอนว่า “ท�ำดีกไ็ ด้ดี ท�ำชัว่ ก็ได้ชวั่ ” ความ
จริงอันนีเ้ ป็นมาถึงปัจจุบนั นี้ ถ้าท�ำดีมนั ก็ได้ดอี ยูถ่ งึ ปัจจุบนั
ถ้าท�ำชัว่ มันก็ชวั่ อยูใ่ นปัจจุบนั ..ถึงปัจจุบนั ถึงแม้วา่ จิตนีว้ า่
มันโกรธ เมือ่ มันหายโกรธก็มไี ด้ จิตนีเ้ มือ่ ว่ามันโลภ มันหาย
จากโลภก็ได้ ฉะนัน้ จิตอันนีจ้ งึ เป็นของทีค่ วรสอนได้ ไม่เป็น
ของที่สอนไม่ได้..ของสอนได้ เมื่อจิตอันนี้น�ำมาจากสัตว์
สัตว์มนุษย์นี่แหละ เป็นภัพพสัตว์* ได้มาสอนรู้สึกความดี
รูส้ กึ ความชัว่ รูส้ กึ ผิดรูส้ กึ ถูก และพิจารณาทบทวนเห็นข้อ
เท็จจริงเป็นอริยสัจ..ความเป็นจริง ฉะนั้น จิตทั้งหลายซึ่ง
เกีย่ วข้องอยูก่ บั อาสวะทัง้ หลาย เมือ่ หากว่าเราได้ยนิ ได้ฟงั
้ไม่ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องกั้น คือ กรรม กิเลส วิบาก
* ภัพพสัเป็นตผูว์้มสัีศตรัว์ททธาั้งหลายผู
มีฉันทะ มีปัญญาที่ควรบรรลุธรรมพิเศษได้
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แล้ว พิจารณาเหตุผลไตร่ตรอง ทบทวนไปมาอยูไ่ ม่ได้ขาด
ท่านจึงเรียกว่า “ภาวนา”
ภาวนาคือการทบทวนอยู่ในจิตของเจ้าของ ไปประสบ
อารมณ์ทดี่ ี มันจะเกิดดีใจ ก็เอาความดีนนั้ มาทบทวนกลับ
ไปกลับมา ทบทวนกลับไปกลับมาอยูใ่ นใจ การทบทวนไป
มาถือว่าการภาวนา ให้มนั รู้ ให้มนั เห็นความจริง เมือ่ หากว่า
อันใดมันมีความผิดทางกายหรือทางวาจาของเรา เมื่อเรา
ทบทวนไปมาอยูเ่ สมอ มันก็จะรู้ ครัน้ รูส้ งิ่ ทัง้ หลายนัน้ เราจะ
ละ เราสัง่ สมมันขึน้ มาแล้ว เมือ่ มันไม่ดเี ราก็ละมันได้ เมือ่ เรา
สัง่ สมความดี ถ้าเราจะติดความดี เราก็ละความดีนนั้ ได้ อยู่
เหนือความดีนั้นได้ นี่เรียกว่าการภาวนา คือการทบทวน
กลับไปกลับมาและพิจารณาอยู่ท่ีจิตใจ การพิจารณาไปๆ
มาๆ กลับไปกลับมาชนิดนี้ อาการอย่างนี้ อาการกระท�ำ
อย่างนี้เรียกว่าภาวนา คือท�ำให้มันเกิด คือท�ำให้มันมี ใน
ธรรมทีค่ วรรู้ ในธรรมทีค่ วรเห็น สิง่ ทีม่ นั เกิดขึน้ กับจิตใจของ
เจ้าของอยูท่ กุ วันทุกเวลา เมือ่ เราทบทวนไปมาอยูต่ ามหน้าที่
ของเจ้าของนีด้ ว้ ย มันเป็นข้อเท็จจริง เพราะอะไร..เราสนใจ
ในหน้าทีข่ องเรา เมือ่ หากว่าเราทบทวนไปมาเราจะเห็นเรือ่ ง
ธรรมะทีม่ นั เกิดมันดับอยูก่ บั ใจ..เป็นต้น เรือ่ งว่าความดีเกิด
ขึน้ มาหรือความชัว่ เกิดขึน้ มา ความชอบใจเกิดขึน้ มา ความ
ไม่ชอบใจเกิดขึน้ มา..อย่างนี้
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ทีน.ี้ .ธรรมดาคนเรานัน้ ก็.. ครัน้ สิง่ ใดอันทีช่ อบใจมันก็จะติด
ของมัน ติดด้วยความดีใจของมัน บ๊ะ ! ดีหลายเลยนะนี่ เห็น
ว่ามันดี กลับไปกลับมา..กลับไม่ดอี กี นี.่ .เราโง่อยูต่ รงนี.้ .มัน
โง่ ถ้าติดของไม่ชอบใจก็ชงั มันอีกล่ะ ก็ตามชังอยูอ่ ย่างนีซ้ ะ
ล่ะ กลับไปกลับมามันก็ไม่แน่ นี.่ .สิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบมันเป็นต้น
มันกลับเป็นของดีขนึ้ ก็ได้ แน่ะ..อันนีเ้ ราก็โง่ไม่หยุดสักที เชือ่
แต่ขา้ งนอกไม่หยุดสักที..นีช่ อื่ ว่าเราโง่
เมื่อมันเห็นส่วนนั้นบ้างส่วนนี้บ้าง ส่วนนี้บ้างส่วนนั้นบ้าง
อยู่ทบทวนไปมาอย่างนี้ เราทั้งหลายจะไม่ไว้ใจในอารมณ์
ทีม่ นั เกิดขึน้ มา เป็นผูท้ รี่ บั รูไ้ ว้เสมอ ดีกร็ บั รูไ้ ว้..สักว่าดี ชัว่ ก็
รับรูไ้ ว้..สักว่าชัว่ ให้มนั อยูอ่ ย่างนี้ ให้มนั เห็นทัง้ ดีเห็นทัง้ ชัว่
เห็นทัง้ ส่วนนัน้ เห็นทัง้ ส่วนนีอ้ ยูเ่ รือ่ ยๆ เราคอยปรับปรุงข้าง
ในภายในจิตของเจ้าของอยู่อย่างนี้เรื่อยไป ชื่อว่าทบทวน
ไปมา การทบทวนไปมานีแ่ หละชือ่ ว่าการภาวนา ท�ำให้มนั
เกิดขึน้ ให้มนั มีขนึ้ ให้มนั รูข้ นึ้ ให้มนั เห็นขึน้ ในสิง่ ทีม่ นั รูน้ นั้
ในสิง่ ทีม่ าเห็นนัน้ ให้มนั แจ้งขึน้ ในสิง่ ทีไ่ ม่ทนั แจ้งนัน่ นีเ่ รียก
ว่าการภาวนา
บุคคลทีจ่ ะภาวนาได้ตอ้ งมีการสังวรอยู่ มีการส�ำรวมอยู่ ท่าน
ว่าให้เป็นผูร้ ะมัดระวังอยูเ่ สมอ เป็นผูม้ สี ลี สิกขา* ต้องศึกษา

* สีลสิกขา การศึกษาที่ว่าด้วยความประพฤติเรียบร้อยทางกายและวาจา
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ศีลาจารวัตร* มีการสังวรส�ำรวมอยูภ่ ายในจิตของเจ้าของ จึง
จะเห็นเหตุเห็นผล จึงจะเห็นต้นตอที่มันเกิดมาจากการไม่
สังวรส�ำรวม จดจ่ออยูใ่ นหน้าทีก่ ารงานของเจ้าของ ความ
จดจ่ออยูเ่ รือ่ ยๆ ในหน้าทีข่ องเจ้าของ ในการงานของเจ้าของ
ความจดจ่ออยูเ่ สมออย่างนีช้ อื่ ว่าการสังวร..ส�ำรวม รูเ้ หตุรู้
ผลในกิจการที่เราเฮ็ดอยู่ท�ำอยู่สร้างอยู่ คืออะไร..ทางกาย
ของเจ้าของก็ดี ทางวาจาของเจ้าของก็ดี ทางจิตใจของเขาก็
ดี..ส�ำรวมอยู่ อันใดไม่ดกี แ็ ก้ อันใดมันผิดก็แก้ เห็นได้เสมอ
เมือ่ หากเราก็เห็นเสมออยูด่ ว้ ยการส�ำรวม มันถึงภาวนาเป็น
บุคคลทีจ่ ะภาวนาเป็นต้นต้องมีการสังวรส�ำรวมศีล ถ้ามีศลี ก็
ตัง้ ใจมัน่ ความตัง้ ใจมัน่ เรียกว่าสมาธิ มัน่ ในหน้าทีอ่ นั นี้ มัน่ ใน
การงานอันนี้ มัน่ ในการสังวรอันนี้ มัน่ ในการส�ำรวมอยูต่ ลอด
กาลตลอดเวลา นีเ่ รียกว่าสมาธิ ความตัง้ ใจมัน่ ความเข้มแข็ง
ความตัง้ ไว้ในใจเสมอ ความไม่คลอนแคลน นีค่ อื รากฐานให้
เกิดปัญญา เมือ่ มันมีอยูเ่ รือ่ ย..อย่างอาการทัง้ ๓ อย่าง นี้
ก็เป็นศีลด้วย เป็นสมาธิดว้ ย เป็นปัญญาด้วย ถ้าเรามามอง
ดูทงั้ หลายเหล่านี้ อาการ ๓ อย่าง นี้ เป็นศีล เป็นสมาธิ
เป็นปัญญา บุญกุศลอันเลิศอันประเสริฐใดๆ มันจะสูก้ าร
ละไม่ได้ สู้การปล่อยไม่ได้ สู้การวางไม่ได้ ถึงแม้ว่าเราให้
กินให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดเป็นต้น เพื่อการดับทุกข์
ศีลและอาจาระ การปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติและมารยาททั่วไป
* ศีวัตลาจาร
ร กิจพึงกระทำ� หน้าที่ ข้อปฏิบัติ
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เพือ่ การปล่อยวาง เพือ่ ให้เห็นธรรมะทีม่ นั เกิดขึน้ แล้วดับไป
เป็นของไม่แน่ไม่นอน
ถ้าเราเห็นแจ้งอย่างนี้ พุทธบริษทั เราทัง้ หลายจะมีความแน่
แน่วในใจเลยเสมอว่า ทุกอย่างๆ อยูใ่ นสกลโลกอันนี้ ล้วน
แต่เป็นของเลือ่ นไปหรือไหลไป อย่าได้เอาใจไปจับจดกับมัน
ให้เอาใจไปรูค้ วามเป็นจริงของมัน ถ้าหากเรารูต้ ามเป็นจริง
ของสิง่ ทัง้ หลายอย่างนี้ เราจะมีความสบายและมีความสงบ
และสนุกสนานร่าเริง ในอาการทีม่ นั ไหลไปไม่หยุด เห็นตาม
เป็นจริงของมัน เห็นตามเป็นจริงทีเ่ ป็นของไม่แน่ไม่นอน เรา
ทัง้ หลายจะทรงอยูใ่ นธรรมะ นัง่ อยูใ่ นร่มไม้กด็ ี ในโคนไม้กด็ ี
ต้นไม้กด็ ี เดินอยูก่ ด็ ี นอนอยูก่ ด็ ี เราจะเห็นธรรมอยูน่ ตี่ ลอด
กาลหรือตลอดเวลา ปัญญาจะทบทวนหาเหตุผลอยูเ่ รือ่ ยๆ
ไป อันนีช้ อื่ ว่าผูไ้ ด้ภาวนา
สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา ภาวนามยปัญญา* การได้
ฟังก็ดี ฟังแล้วเอาไปคิดก็ดี เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศล
และภาวนามยปัญญา..ได้มาท�ำจิตให้มันแจ้ง...สู้อันนี้ไม่ได้
การฟังก็ดหี รือการคิดก็ดี สูภ้ าวนาไม่ได้ เพราะคิดก็ดี เพราะ
ความคิดก็ดีความฟังก็ดี มันไปรวมกันอยู่ที่ปัญญา มันไป
นตามยปัญญา (ปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณา) สุตมยปัญญา
* ปัญญา(ปัญ๓ญาเกิคือ ดจิจากการสดั
บเล่าเรียน) ภาวนามยปัญญา (ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติ
บำ�เพ็ญ)
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รวมตรงที่มันถูก ภาวนาก็เลยถูกจุดอันมันถูกแล้วดีแล้ว
มันจะเกิดอานิสงส์ขนึ้ กว่า สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา
ภาวนามยปัญญา คือการทบทวนอยูใ่ นจิตของเจ้าของ ให้รู้
ตามเป็นจริงสภาวะทีม่ นั เกิดขึน้ มากับจิต
โดยมากทุกๆ คนเราทัง้ หลาย ไม่มอี ะไรหรอก มันมีแต่ทกุ ข์
เท่านั้นมาเที่ยวเบียดเบียนเรา มีทุกข์เท่านั้น มีตัวให้ทุกข์
แล้วก็ทกุ ข์กห็ าย ทุกข์หายไปแล้วทุกข์เกิดขึน้ มา ทุกข์เกิดขึน้
มาสุขก็หายไป เวลาทุกข์หายไปนัน่ เขาว่าสุข..เวลาสุข..เวลา
ทุกข์มนั หนีนะ่ เวลาทุกข์มนั หายไป มันไม่เป็นสุขหรอก คือ
ทุกข์ไม่ได้อยูต่ รงนัน้ เฉยๆ ทุกข์หายไป เหมือนกับกระต่าย
หม่อง*กระต่าย..ก็เรียกอย่างนัน้ ครัน้ กระต่ายมันผลุบอยูก่ ็
ว่ากระต่าย ครัน้ กระต่ายหนีไปก็เป็นหม่องกระต่าย ทุกข์เกิด
ขึน้ มาก็เรียกว่าทุกข์ ครัน้ ทุกข์มนั หายไปก็เกิด “หม่อง” ของทุกข์
นัน้ เป็นสุข ความเป็นจริงแล้วมันไม่มสี ขุ
พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า มีแต่เพียงทุกข์มนั เกิด ทุกข์มนั เกิด
ขึน้ แล้วทุกข์มนั ก็ดบั ไป ทุกข์ดบั ไปแล้วทุกข์กเ็ กิดขึน้ มาใหม่
ทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ดับไป มีเรื่องทุกข์มันเกิดขึ้นแล้ว
มันก็ดับเท่านี้เอง เราไปเข้าใจว่าทุกข์เกิดขึ้นมา แล้วก็สุข..

* หม่อง บริเวณ ย่าน
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แล้วก็ทกุ ข์ แล้วก็สขุ ..แล้วก็ทกุ ข์ คือไปถือว่าเอาของทุกข์นนั้
เป็นสุข ถ้าพิจารณาไปแล้วไม่มีอะไร มีแต่ทุกข์เกิดแล้วก็
ทุกข์ดบั มีเรือ่ งอันเดียว ผูภ้ าวนาจะเห็นอย่างนี้ ไม่มเี รือ่ งอืน่
ต่อไป ทุกข์เกิดแล้วก็ทกุ ข์ดบั ทุกข์ดบั แล้วก็ทกุ ข์เกิด ความ
เป็นจริงแล้วไม่มสี ขุ ..มีแต่ทกุ ข์
นัน่ ..อันนีเ้ ราก็หลง หลงสุขว่าเป็นทุกข์ หลงทุกข์วา่ เป็นสุข
เลยเข้าไปยึดมั่นถือมั่น เลยแสวงหาความสุขอันแท้จริง
แสวงหาความสุขอันแท้จริงมันไม่แน่นอน..มันไม่มี เพราะ
ความสุขอันแท้จริงมันไม่มี แม้แต่ตวั สุขมันก็ไม่มี มีแต่ตวั ทุกข์
มีแต่ทกุ ข์เกิดแล้วก็ทกุ ข์ขนึ้ มา ทุกข์ดบั ไป..ทุกข์เกิดแล้วก็ทกุ ข์
ดับไป เมือ่ ทุกข์ดบั ไปเราก็ไปสมมติวา่ เป็นสุข ความเป็นจริง..
สุขนัน้ มันไม่มี และเราก็ไปมัน่ หมายหาความสุขทัง้ หลายอยู่
ตลอดกาลตลอดเวลา มันจึงไม่ได้ เหมือนหาของไม่มใี นโลก
มันก็เลยไม่ได้สกั ที คือหาสุขนัน่ แหละ..อันแน่นอนมันไม่มี
ถ้าสุขอันแน่นอนคือพ้นจากโลก สุขอันแน่นอนมันไม่ได้
อยูใ่ นโลกอันนี้ มันพ้นจากโลกอันนี้ ถ้าจิตติดอยูใ่ นโลก
อันนี้ จะหาสุขอันแน่นอนมันไม่มี มีแต่ทุกข์เกิดแล้วก็
ทุกข์ดบั ..สุขไม่มี ทุกข์ดบั ไป..ทุกข์เกิด ทุกข์เกิด..ทุกข์ดบั
ทุกข์เกิด..ทุกข์ดบั ท่านถึงว่าสุขในโลกอันแท้จริงมันไม่มี
มีแต่เป็นทุกข์เกิดแล้วก็ทกุ ข์ดบั เท่านัน้ อันนัน้ มันไม่มสี ขุ
ไม่มที กุ ข์ อันนัน้ เป็นของจริงเป็นของแน่นอน
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เพราะฉะนัน้ พระบรมศาสดาท่านจึงให้วาง วางมันทิง้ ซะ วาง
ของบ่แม่น*นัน่ แหละ เมือ่ สุขเกิดขึน้ มาเป็นต้นก็เห็นมันซะ
อย่ายึดมั่นถือมั่นมัน เห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา..ซะ
นั่ น ..เมื่ อ เห็ น ว่ า มั น สุ ข เกิ ด ขึ้ น มาก็ ดี ทุ ก ข์ เ กิ ด ขึ้ น มาก็ ดี
อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันซะ ถือว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้น..
มันเท่ากันน่ะ มันเป็นอย่างนัน้ แต่วา่ คนเราไม่ได้ภาวนา และ
ไม่ได้สำ� เหนียกด้วยการภาวนาทบทวนไปมา วันนี.้ .ก็ยากกับ
เรือ่ งเก่านัน่ แหละ ยากกับอะไร..ยากกับเรือ่ งทีพ่ อใจและไม่
พอใจ พรุง่ นี.้ .ก็ยากกับเรือ่ งเก่าอีกแหละ ยากกับเรือ่ งทีพ่ อใจ
กับเรื่องไม่พอใจ วันนี้ก็เหมือนกัน พรุ่งนี้..มะรืนนี้..วันใด
ก็เหมือนกัน มันก็จะเป็นอย่างนี้ ยากกับเรือ่ งเก่าอยูอ่ ย่าง
นี้ เราก็คดิ ว่ามันเป็นเรือ่ งใหม่ เพราะมันเปลีย่ นภพใหม่ไป
เปลีย่ นการงานอันใหม่ไปเรือ่ ยๆ เปลีย่ นการงานอันนี้ พรุง่ นี้
ก็เปลี่ยนการงานอันนี้ แต่ผลที่มันเกิดขึ้นคือมันเหมือนกัน
ก็เลย.. ความพอใจอย่างหนึง่ ความไม่พอใจอย่างหนึง่ ฉะนัน้
แล้ว..จึงว่าเรือ่ งเก่านัน่ เอง มันเปลีย่ นไปตามงาน แต่ผลทีไ่ ด้
รับมันเหมือนเก่า...
พระพุทธเจ้าท่านว่า ของเก่า คืออันเก่านั่นเอง อย่างนี้
แหละ..มันหลงอย่างนี้ ฉะนัน้ จิตอันนีถ้ า้ เรามาทบทวนไปมา
ตั้ ง ใจฟั ง และพิ จ ารณาทบทวนกลั บ ไปกลั บ มาอยู ่ เ สมอ

* บ่แม่น ไม่ใช่ ไม่ถูกต้อง
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เรียกว่าการภาวนา การภาวนาทบทวนไปมา เราเห็นว่ามันดี
สิเด๊ ก็เลยเรานัน้ มาเจริญกรรมฐาน สมมติวา่ ไปวัดป่าพงมัน
ก็ไปสุดทีบ่ า้ นก่อนัน้ ..เป็นทางเดิน ถึงบ้านก่อก็กลับมาวัดป่า
พง ไม่มที างไปก็ไปหาบ้านก่อ พอถึงบ้านก่อ ไม่มที างไปก็
กลับมาวัดป่าพง เห็นเท่านี้ เดินอยูเ่ ท่านีพ้ อเท่านัน้ ทางนัน้ ก็
บ้านก่อทางนีก้ ว็ ดั ป่าพง ถ้าผูใ้ ดดูไปดูมามันก็เบือ่ แหละ มีแต่
เรือ่ งเก่านี่ ไปมัน่ ไปหมายแต่เรือ่ งเก่านี่ ไปร้องไห้ไปหัวเราะ
อยู่แต่เรื่องเก่าอยู่นี่ สุขได้มาก็หัวเราะ ทุกข์ได้มาก็ร้องไห้
มันอันเก่านี.่ .ฮ่วย ! ทบทวนไปมามีแต่อย่างเก่า ไม่มเี รือ่ งใหม่
สักที นึกว่าเป็นเรือ่ งใหม่เรือ่ ยไป..เรือ่ งเจ้าของ พระศาสดาจึง
ว่า “สามัญลักษณะ” ลักษณะอันนีม้ นั เสมอกัน..พระพุทธเจ้า
ท่านว่า ถ้าเห็นอย่างนี้ใจก็เบื่อหน่ายคลายความก�ำหนัด
มีความสงบระงับ มีการปล่อยมีการวางสิ่งทั้งหลายที่มัน
เกิ ด ขึ้ น มา คื อ ความรั ก ความชั ง สมปรารถนาบ้ า งไม่
สมปรารถนาบ้าง..ปล่อยมันวางมัน อันใดเราสั่งสมมันขึ้น
มาได้ อันนัน้ เราก็จะละมันได้ อันนัน้ เราเปลีย่ นแปลงมันได้
อันนี้คือการภาวนาเก็บไป อันไหนมันดีก็ท�ำไป อันไหน
มันถูกก็ทำ� ไป อันไหนไม่ดกี ล็ ะไป ละบาปบ�ำเพ็ญบุญ
ฉะนัน้ พุทธบริษทั เราทัง้ หลาย ถ้าเราทัง้ หลายมาเข้าใจ ตัง้ ใจฟัง
ตัง้ ใจพิจารณา ทบทวนกลับไปกลับมาอยูต่ ลอดกาลตลอด
เวลา การยืน การเดิน การนัง่ การนอน ให้มคี วามรูส้ กึ นึกคิด
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อยูใ่ นการภาวนาทบทวนไปมาอยูเ่ สมออย่างนี้ พระพุทธเจ้า
ท่านจึงทรงให้ภาวนา ฝึกการภาวนา การภาวนานีไ่ ม่จำ� เป็น
ต้องนัง่ หลับตา การภาวนานีล้ มื ตาก็ได้ นัง่ ไปก็ได้ นอนก็ได้
ยืนก็ได้ แต่วา่ ให้กำ� ชับจิตของเจ้าของอยูเ่ สมอ อารมณ์นนั้
เกิดขึน้ มาให้รจู้ กั มัน รูจ้ กั อยูบ่ นทางก็สอนมันบนทาง รูจ้ กั อยู่
ในรถก็สอนมันอยูใ่ นรถ รูจ้ กั อยูใ่ นบ้านไหนก็สอนอยูใ่ นบ้าน
นัน้ ว่าอย่างนัน้ คือคนภาวนา ภาวนามันเป็นอย่างนัน้ นะ
พ่อออกแม่ออกเราก็เหมือนกัน รักแต่ลกู ฟังแต่ลกู ก็เรือ่ งเก่า
นัน่ แหละ ดีใจกับมัน..เสียใจแต่กบั มันอยู.่ .ไม่เลิกสักที คิดดูให้
ดีนะ พอปล่อยก็ปล่อยเด๊ พอวางก็วางนัน่ แหละ ครัน้ สอนลูก
ก็ให้ใหญ่กว่าลูกเด๊อ*..อย่าจะไปเท่า อย่าจะไปน้อยกว่าลูก
นะ ถ้ามันใหญ่กว่าลูกสอนลูกเป็นอยูห่ รอก ถ้ามันเท่ากันกับ
ลูกสอนลูกไม่เป็น น้อยกว่าลูกก็สอนลูกไม่เป็น ไม่เห็นเหรอ
นัน่ ..มันเรียกเรา ประเดีย๋ วมันด่าก่อนแล้วจึงเรียกแม่ “อีแม่”..
ว่าอย่างนั้น มันด่าก่อนค่อยเรียกแม่ไม่ใช่เหรอ มีบ้างไหม
บ้านก่อเรานี้ “อีแม่ๆ”..ลูกมันเรียก มันด่าก่อนนัน่ ถึงเรียกแม่
เป็นแรมเป็นปีเขาบอกอยูค่ นมันก็ยงั ไม่รจู้ กั เลย นัน่ ..ให้มนั
ใหญ่กว่าลูกจึงสอนลูกเด๊อ นีอ่ ย่างนีแ้ ล้ว..ภาวนาอย่างนีแ้ ล้ว
พากันรู้ตัวบ้างไหมละ พอมันด่าเราก่อนแล้วค่อยเรียกแม่

* เด๊อ นะ เน้อ

74 | กตัญญุตา พระธรรมเทศนา
พากันรูต้ วั สักที เขาด่าจนพอแรงก็ยงั ไม่รจู้ กั เจ้าของ ท�ำไมจึง
ไม่รู้จัก..เพราะคนไม่ภาวนา คนไม่ภาวนามันก็เลยไม่เห็น
ของเขาด่าอยู่ทุกวัน เขาว่าตรงๆ มันก็ยังไม่รู้จัก ไม่ได้
พิจารณา มันไม่ได้ทบได้ทวน ในความเป็นจริงเขาด่าเฉยๆ
หรอกแล้วเขาจึงเรียกแม่ ทุกครั้งทุกคราวนั่นล่ะ..เห็นไหม
ล่ะ มันด่าตัง้ แต่นอ้ ยๆ โน้น พอจะหัดพูด “อีแม่ๆ” มันด่า
ซะก่อน..ไม่รู้ตัวเหรอ นั่นมันว่า..โทษครึ่งหนึ่งเด๊อ..แม่เอ๊ย
คุณครึง่ หนึง่ ดีครึง่ หนึง่ ชัว่ ครึง่ หนึง่ เด็กน้อยๆ มันบอกไว้
ธรรมชาติมนั บอกไว้ นัน่ ..ให้เรามาพิจารณา นี.่ .ถ้าไม่ภาวนา
ก็ไม่รจู้ กั หรอก ไม่รจู้ กั ว่าเขาด่าตัวสักที พวกนีม้ นั ไม่ดา่ หรอก..
มันสอน อย่างเราพิจารณา..ครั้นพิจารณาแล้วมันจะเห็น
หรอกสิ่งเหล่านี้ ให้พากันจดเอาไว้จ�ำเอาไว้ การภาวนา
ไม่ตอ้ งนัง่ หลับตาหรอก ลืมตาก็ได้ หลับตาก็เป็น ให้เป็นผูท้ ี่
รูร้ อบคอบในเรือ่ งของเจ้าของเท่านัน้ ก็พอ..เอาละ...
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทุ ธฺ สฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทุ ธฺ สฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทุ ธฺ สฺส
พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ นมสฺสามิ ฯ
...วันนีเ้ ป็นวันธรรมสวนะ ทุกคนพากันตัง้ ใจมาจากบ้าน และ
มาอบรมธรรมะตามที่เราเคยท�ำมา การแสดงธรรมะ การ
เทศน์ธรรมะ ก็หมายถึง การแนะน�ำสัง่ สอนกันให้รจู้ กั ความ
จริง การพูด การเทศน์ หรือการแสดงนี่..ถือว่าการเทศน์
ความมุง่ หมายคือความจริง ความดีความจริงทัง้ หลายนีช่ อื่
ว่าธรรมะ
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บุคคลเราทัง้ หลายซึง่ เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาน้อย มีปญ
ั ญาทึบ แล้ว
ไม่มองหาธรรมะคือความเป็นจริงในวัฏสงสาร ความเป็นจริง
ธรรมะทั้งหลายนั่นไม่ใช่ของที่ปิดบัง เป็นของเปิดเผยอยู่..
ทุกกาลทุกเวลา เป็นของทีม่ อี ยูเ่ ป็นอยู่ พวกเราทัง้ หลายนัน่
ไม่พากันมองดู ไม่พากันตีหน้าดูกนั จริงๆ ตามวันพระก็พากัน
มาอบรม..อันนีช้ อื่ ว่าเป็นวิธกี ารเฉยๆ หรอก ให้พากันเข้าใจ
ศีลทัง้ หลายก็ชา่ ง..มันอยูท่ เี่ จตนาของเจ้าของ* ความเป็นจริง
นั่นมันก็ไม่ได้วิ่งมาจากไหนหรอก อันศีล..ศีลๆ ธรรมๆ
นัน่ ..คือมันมีอยูแ่ ล้ว อยูใ่ นกายเรา ในวาจาเรา ในใจเรา มัน
เป็นของมีอยูแ่ ล้ว..สมบูรณ์..ทุกอย่าง บาปมันก็มี บุญมันก็มี
ทุกสิง่ ทุกอย่างมันมีหมดสมบูรณ์หมดแล้วอยูใ่ นนี้ เพียงแต่
เราทัง้ หลายมามองดูสภาพความเป็นจริงของมัน ทีม่ นั เกิด
ขึน้ มีขนึ้ ในกายในใจของเจ้าของนี้ มันก็จะรูต้ ามความจริง
ยกตัวอย่าง เราเกิดมา..ตัง้ แต่ชวี ติ เราเกิดมานี้ เห็นคนเกิด
หลายคนและก็เห็นคนตายหลายคน กระทั่งพ่อแม่ของเรา
ปูย่ า่ ตายายของเรา ล้วนตัง้ แต่เกิด..แล้วก็แก่..แล้วก็ตายไป
ก็มี ยังอยูก่ ม็ ี นีเ่ รือ่ ง..เรือ่ งของโลกมันเป็นพอปานนี้ นีค่ อื
ความจริงของมัน แล้วพวกเราทัง้ หลายนัน่ แล้วเห็นอยูแ่ ต่
ไม่พากันรูจ้ กั รูอ้ ยูแ่ ต่ไม่พากันเห็น ใจเรามีแต่คดิ แก้ไปทัง้ สิน้
คิดแก้สงิ่ ธรรมชาติไปเรือ่ ยๆ ไม่อยากให้แก่ ไม่อยากให้เจ็บ

* เจ้าของ ตัวเอง ตัวฉันเอง
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ไม่อยากให้เป็นโรคเป็นภัย ทุกอย่างได้มาแล้วไม่อยากให้เสีย
อย่างนี้เป็นต้น มีแต่แก้เรื่องธรรมชาติกับเรื่องธรรมดามัน
หมดทุกอย่าง มีแต่เรือ่ งคิดแก้ไป คือไม่อยากให้มนั เป็น ของ
ทีไ่ ม่ชอบใจ ไม่อยากได้ ไม่อยากให้มนั มี ไม่อยากให้มนั เป็น
ไม่อยากให้มนั เกิดขึน้ ไม่อยากให้มนั มีอยู.่ .ความคิดอย่างนี้
เราก็เลือกเฟ้นเอาแต่สงิ่ ทีเ่ ราชอบกัน เราไม่ชอบก็ไม่อยากได้
ความนึกอย่างนี้ความคิดอย่างนี้มันถูกแต่เฉพาะเจ้าของ..
แต่มนั ผิดทางธรรมะ
ฉะนัน้ ถ้าท�ำนาก็ให้มนั เป็นข้าวสารเลย อย่าให้มนั มีเปลือก
สิ ใครว่าข้าวสารมันเกิดมาจากไหนนัน่ น่ะ มันก็เกิดมาจาก
ข้าวเปลือก นี.่ .มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนัน้ ก่อนจะเป็น
ข้าวสารมันมาจากข้าวเปลือก ข้าวเปลือก..เปลือกข้าวน่ะ
หุม้ ห่อข้าวสารไว้ มันถึงมีขา้ วสาร มันต้องออกมาจากเปลือก
ก่อน..มันจึงเป็นข้าวสาร นี่..เราควรคิดอย่างนี้ให้มันได้
ทีน.ี้ .ทุกสิง่ ทุกอย่างน่ะ..ก็เหมือนกัน เราจะอยากให้มนั เป็น
ข้าวสาร โดดอย่างนัน้ ..มันไม่ได้ มันต้องมาจากข้าวเปลือก
ก่อนมันจะเป็นข้าวสาร นี่..ทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันใน
โลกอันนี้ มันก็เป็นเหตุอย่างนี้ มันเป็นเหตุ..มันปนกันอยู่
นัน่ ทีน.ี้ .ความดีความชัว่ ทัง้ หลายก็เหมือนกัน อย่างความ
เกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็เป็นอยูอ่ ย่างนี้ นีเ่ รือ่ ง..
เรือ่ งความเป็นจริงของโลก แม้นเราจะร้องจะไห้จะหวัน่ ไหว
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ไปมากันทัง้ หลายอันนี้ มันเป็นอยูเ่ รือ่ งของอย่างนี้ แล้วก็ไป
เมาทุกข์ เมายก เมายอ เมายึด เมาหมาย ในสิง่ ทัง้ หลาย
เหล่านี้ ไม่รจู้ กั เรือ่ งของมัน
และพระบรมศาสดาของเราท่านให้เราพิจารณาธรรมะ ให้
เห็นตามเป็นจริงของความเป็นจริง การเทศน์ให้ฟังการ
อธิบายอะไรให้ฟงั ทุกอย่างก็เพือ่ ให้เห็นความจริง ให้รคู้ วาม
จริง..รูธ้ รรมะ ครัน้ รูค้ วามจริงแล้ว เราจะไม่มอี ะไรกล่าวถึง
ไม่มีปัญหาและไม่มีเรื่องอะไรที่ถกเถียงกัน อย่างคนตาย..
เป็นอะไรหนอมันจึงตาย เป็นอะไรหนอมันจึงเจ็บ อย่างนี.้ .
ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาที่ต้องถกเถียงกันอีก มีแล้วก็หาไม่
เกิดแล้วมันก็ลบั ไป ท่านว่ามีแล้วก็เหมือนไม่มี เกิดแล้วมันก็
ดับไป..ไม่ยงั่ ยืน..ไม่แน่นอน อันนีค้ อื หนทางเข้าไประงับทุกข์
ครั้นรู้เรื่องสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ความทุกข์นั่นมันจะบรรเทา
ลง ครัน้ ไม่รเู้ รือ่ งสิง่ ทัง้ หลายเหล่านี้ ความทุกข์มนั จะทวีขนึ้ ..
ความทุกข์ทางใจ
พระศาสดาท่านสอนธรรมะ ท่านสอนทางใจทางจิต ท่าน
ก็แสดงธรรมโดยเฉพาะให้จติ ใจคนเห็น ไม่ใช่ให้กายมันเห็น
แต่ให้จติ มันเห็น ทัง้ ๆ เราทัง้ หลายนัน่ เห็นอยู่ หากไม่รู้ หรือ
รูอ้ ยูห่ ากไม่เห็น สภาวะทีม่ นั ทัง้ หลายมันเปลีย่ นแปลงไปนัน่
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พระศาสดาท่านจึงบอกว่า อย่าไปเข้าใจว่าของเรา อย่าไป
เข้าใจว่าเรา..อย่าเข้าใจว่าของเรา ของของโลก..สมบัตขิ อง
โลก..เท่านั้น เหมือนกันกับท่าน�้ำ..แม่น�้ำมูล..เท่านั้น เรา
ร้อน..เราไปอาบ ไปอาบน�้ำเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาบ้านเรา ไม่ได้
หอบเอาท่าแม่นำ�้ ขึน้ มาหรอก ไม่ได้หอบเอาน�ำ้ ขึน้ มา ไม่ได้
หอบเอาท่าอาบน�ำ้ ขึน้ มา ท่าน�ำ้ นัน้ มันเป็นทีท่ คี่ นจะไปอาบ
ไปสรง..แล้วก็หนีไป..แล้วก็ไม่ได้นอนอยูต่ รงนัน้ อีก
บ้านเราก็ช่าง..สวนเราก็ตาม ลาภเราก็ช่าง..ยศเราก็ตาม
อะไรก็ช่างที่เรียกว่าของเรา..มันไม่ใช่ มันเหมือนกับท่าน�้ำ
เรือนเราก็อาศัยไปเฉยๆ อย่างศาลาหลังนี้ล่ะ ไม่ใช่ของผู้
ใด..อาศัยไป กุฏิเราอย่างนี้ก็อาศัยไปชั่วคราวเฉยๆ เรือน
เราก็อาศัยไปชัว่ คราวเฉยๆ อย่างนัน้ สักวันหนึง่ เขาก็หาม
ลงหนีจากกุฏหิ รอก เขาหามออกหนีจากเรือนหรอก เขาหาม
หนีจากบ้านหรอก มันจะเป็นเรือ่ งของพอปานนี้ แล้วทุกๆ
คน..มันจะเสมอกันหมดอย่างนีท้ กุ ๆ คน
ถ้าเรามาพิจารณาเรือ่ งทัง้ หลายเหล่านี้ เรือ่ งทัง้ หลายเหล่า
นี้นี่มันจะเป็นเรื่องจริง อยู่ไปชั่วคราว สิ่งทั้งหลายจัดเป็น
สมบัตขิ องโลก..เหมือนกันกับท่าน�ำ้ เราอาบแล้วเราก็หนีไป
ผูม้ าทีหลังก็มาอาบนัน่ ล่ะ..อาบท่าทีเ่ ราอาบนัน่ เขาอาบแล้ว

80 | กตัญญุตา พระธรรมเทศนา
เขาก็หนีไป ผูน้ หี้ นีไปแล้วผูอ้ นื่ ก็มาอาบ มาอาบท่าน�ำ้ ทีเ่ รา
อาบนัน่ แหละแล้วเขาก็หนีไป ผลทีส่ ดุ ท่าน�ำ้ ก็เป็นอยูอ่ ย่าง
นัน้ อาบแล้ว..ไม่มใี ครเอาไปด้วย
วัฏสงสารนีก่ เ็ หมือนกัน สมมติวา่ นัน่ เรานัน่ ของเราทัง้ หลาย
อย่างนี้ ก็เป็นของเราบนฐานสมมติ..ตกไปเป็นของโลก มี
พระท่านเรียกว่าสมบัตขิ องโลก ไม่ใช่จกั ขุสมบัติ โสตสมบัติ
ฆานสมบัติ ชิวหาสมบัติ กายสมบัติ* มันไม่ใช่สมบัติของ
มนุษย์ มันสมบัติของโลก โลกก็มันเป็นอยู่อย่างนี้ ใครมา
เสวยแล้วก็หนีไป สมบัตขิ องโลกนีก่ เ็ อาไปด้วยไม่ได้ ทิง้ เอา
ไว้นี้ เอาไว้ให้ลกู ลูกก็ไม่ได้อกี ลูกก็ทงิ้ เอาไว้ให้หลาน หลาน
ก็ไม่ได้อกี ..ก็ทงิ้ มีแต่คนทิง้ ไปๆ เหมือนท่าน�ำ้ นีล่ ะ่ ให้เราพา
กันพิจารณาดีๆ นีเ่ รียกว่าวัฏสงสาร นีม่ นั ไม่เป็นของแน่นอน
ทีนี้ พระพุทธเจ้าของเราท่านสอน..สอนให้รจู้ กั สิง่ ทัง้ หลาย
เหล่านีแ้ หละ ว่ามันเป็นอยูพ่ อปานนี้ เรานัน่ อย่าจะไปมัน่
ไปหมายมันมาก มาทุกข์อะไร..ทุกข์จนร้องทุกข์จนไห้ ทุกข์
จนเป็นถ้อยเป็นความกัน ทุกข์จนฆ่าจนตายกันแย่งกัน ฆ่า
กันเพราะของโลก เพราะสมบัตขิ องโลก แย่งกันแข่งกันโดยที่
ไม่รู้จักอะไร โดยที่ลืมเนื้อลืมตัว บางเรื่องบางรายก็ฆ่ากัน
สมบัติ ความถึงพร้อมทางตา การมีตาสมบูรณ์ หมายถึงมีตางดงาม โสตสมบัติ
* จักขุความถึ
งพร้อมแห่งหู ฆานสมบัติ ความถึงพร้อมแห่งจมูก ชิวหาสมบัติ ความถึง
พร้อมแห่งลิ้น กายสมบัติ ความถึงพร้อมแห่งกาย
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ตายไปเฉยๆ แย่งดินแย่งหญ้าแย่งสิ่งแย่งของกัน..หมู่นั้น
ปาดคอปาดคางกัน..พวกนัน้ และก็ไม่มใี ครได้สกั คนหรอก
ผูฆ้ า่ ก็ไม่ได้ ผูถ้ กู ฆ่าก็ไม่ได้ โลกมันก็เป็นอยูอ่ ย่างนัน้ นีเ่ รียก
ว่าเราหลง เราหลงโลก เหมือนกันกับนกมันหลงต้นไม้ ต้น
โพธิต์ น้ ไทรมันเกิดขึน้ มา ไม่รมู้ นั เกิดมาแต่ยามใดหรอก มัน
เกิดในโลก..นกมากินบอกว่าของกูของมึงจิกกันตอดกันแย่ง
กัน เป็นเรือ่ งของพอปานนัน้
พระพุทธเจ้าทัง้ หลายท่านจึงพากันเข้าหาศีลหาธรรม เข้าหา
อย่างไร..เอาใจเข้าหา เข้าหาความรู้ เข้าหาความจริง เข้าหา
ด้วยวิธกี ารอบรมบ่มนิสยั แล้วก็พจิ ารณา ให้รสู้ กึ เจ้าของว่า
มันเป็นอย่างนั้นอยู่ทุกคนๆ พวกเราทั้งหลายนั่น..มันอยู่
ด้วยกันนี่ เดีย๋ วมันอาศัยผูอ้ นื่ อยูเ่ ฉยๆ หรอก ถ้าอยูผ่ เู้ ดียว
ก็วา้ เหว่ ความขีโ้ ง่ของพวกเรานัน่ ..ครัน้ มีลมหายใจอยูน่ นั่ พูด
คุยกันก็ได้อยูห่ รอก อยูใ่ กล้กนั ก็ได้อยู่ นอนด้วยกันทัง้ คืนก็
สบายอยู่ ครัน้ ผูห้ นึง่ ลมไม่มแี ล้ว จะให้อยูด่ ว้ ยกันก็ยากอยู่
นะ อยูไ่ ด้ไหมนี.่ .อยูเ่ รือนเดียวกัน ๒ คน คนหนึง่ ลมหมด
แล้ว คนหนึง่ มีลมอยูน่ ี่ จะเข้าหากันยาก จะเข้าใกล้กนั ก็ยาก
พีก่ นั น้องกัน..พ่อกันแม่กนั ..ลูกเต้าเหล่าหลานเหมือนกัน จะ
เข้าหากันยากอยู.่ .เป็นอะไรไม่รนู้ ี่
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เรือ่ งอย่างนีก้ ไ็ ม่ใช่วา่ เป็นมาแต่วนั นีห้ รือเมือ่ วานนะ เป็นมา
ตัง้ แต่ยามใดล่ะทีม่ นั เกิด ไม่รมู้ นั เกิดขึน้ มาแต่ยามใดล่ะ..มัน
ก็เป็น..มันเป็นอย่างนี้ ไม่มใี ครเคยได้ตามชอบตามปรารถนา
สักครัง้ ไม่มใี ครได้ตามปรารถนาสักครัง้ ไม่มสี งิ่ ทีเ่ ป็นแก่น
เป็นสารสักอย่าง..อยูใ่ นวัฏสงสารอันนี้ และคนเราทัง้ หลาย
ก็พลอยเป็นทุกข์กบั มันอยูไ่ ม่เลิกสักทีนนั่ ล่ะ ดึงอยู.่ .เหนีย่ ว
รัง้ อยู่ ว่าแต่ของกูของมึงอยูอ่ ย่างนัน้ ล่ะ
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ผูเ้ ห็นธรรมะแล้วเห็นตามธรรมชาติ
หรือธรรมดา การอยู่กินของเรานี่..ก็สบาย แม้นจะมีน้อย
มีมากมีอะไรก็ช่างหรอก การนุ่งการห่มก็ตามธรรมชาติ
ธรรมดาเรา ไม่เพ้อเจ้อ..ไม่สรุ ยุ่ สุรา่ ย แต่งเนือ้ แต่งตัว..การอยู่
การกินของเราเป็นต้น ก็กินพอแต่ซะว่ามันเลี้ยงร่างกาย
ของเราพอควร..เท่านั้น ไม่กินวิเศษไม่กินวิโส..ไม่เอารส
ไม่เอากลิ่น..ให้มันมากมันมาย จนกว่ามันสิ้นจนกว่ามัน
เปลือง จนกว่ามันทบทวนมาหาเจ้าของ ไม่ให้หลับไม่ให้นอน
ไม่ให้เยือกไม่ให้เย็น ให้วงิ่ ให้เต้นให้แล่น เพราะตา เพราะหู
เพราะจมูก เพราะลิน้ เพราะกาย เพราะใจ เพราะความรูส้ กึ
นึกคิดทัง้ หลายไม่รสู้ ภาวะของธรรมะตามเป็นจริง
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ความเป็นจริงนั่นจึงว่าธรรมะมันไม่ได้ปิดบัง เป็นเครื่อง
เปิดเผย ผูเ้ กิดก็เกิด ผูต้ ายก็ตาย ผูไ้ ปก็ไป ผูม้ าก็มา ผูแ้ ก่กแ็ ก่
ผูน้ อ้ ยก็นอ้ ย ผูห้ นุม่ ก็หนุม่ มันยังเป็นอยูอ่ ย่างนัน้ เราทัง้ หลาย
หากไม่พากันคิดไม่พากันดู มีแต่คดิ อย่างเดียวว่าไม่อยากให้
มันเป็นอย่างนัน้ ของมันเป็นอย่างนัน้ ..ไม่อยากให้มนั เป็น
อย่างนัน้ มันก็จะฟังความเราอยูห่ รือ มันก็เป็นเหมือนมัน
เป็นอย่างนี้ การเจาะการจิม้ การเสาะค้นพิจารณาทัง้ หลาย
เหล่านีล้ ะ่
ทีน.ี้ .เรือ่ งเราจะเป็นทุกข์ มันเป็นทุกข์เพราะกิเลส แล้วกิเลส
มันเกิดจากที่ใด..ว่าอย่างนั้น มันไม่เกิดจากถ้วยโถโอจาน
มันไม่เกิดจากรูป จากเสียง จากกลิ่น จากรสอะไรหรอก..
อันกิเลสนัน้ มันเกิดจากเพราะเราเห็นผิด เราเห็นผิดมันเลย
เกิดกิเลสขึน้ มา เลยเป็นกิเลส อันความเป็นจริงของในโลก
นีม้ นั จะมีอะไรแท้..ไปคิดดู เราว่าอันนีง้ าม อันนัน้ ไม่งาม..
อย่างนี้ อันนัน้ น้อย อันนัน้ ใหญ่ อันนัน้ หนัก อันนัน้ เบา..
อย่างนี้เป็นต้น คนเรานึกคิดอย่างนี้นะ แต่ความเป็นจริง
นัน้ ..มันก็อนั งามหรืออันไม่งามนัน้ มันก็ไม่มี มันมีตงั้ แต่อยู่
ในใจของเรา อันใดมันชอบมันก็วา่ งาม อันไหนไม่ชอบมัน
ก็วา่ ไม่งาม สิง่ ทีเ่ ราชอบหรือไม่ชอบนัน้ มันก็อยูธ่ รรมชาติ
อย่างนัน้ ไม่มใี ครเป็นอะไร ก่อนเราจะไปชมมันหรือจะไป
ติมนั ..ก็เป็นเพราะเรา
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แล้วกิเลสมันเกิดขึ้นที่นี้ เกิดขึ้นที่เราไม่รู้จักนี่ เกิดขึ้นที่เรา
หลงนี่ เกิดขึ้นที่เราอยากนี่ ครั้นมันน้อยเราก็อยากให้มัน
ใหญ่ ครัน้ มันใหญ่อยากให้มนั น้อย ครัน้ มันสัน้ อยากให้มนั
ยาว ครัน้ มันยาวเราอยากให้มนั สัน้ ความอยากนีต่ า่ งหาก..
เกิดขึ้นมามันจึงเป็นกิเลส ไม้ท่อนนั้นไม่ใหญ่ไม่น้อยไม่สั้น
ไม่ยาว ไม่ดไี ม่ชวั่ ..เป็นอยูพ่ อปานนัน้ เป็นอยูอ่ ย่างนัน้ ..มัน
เป็นของมันอยูอ่ ย่างนัน้
ในเมือ่ สรุปแล้วทัง้ หลายเหล่านีน้ ะ่ มันไม่ได้เป็นกับสิง่ กับของ
มันเป็นกับใจเราเห็นผิด ครัน้ คนเห็นผิดนี.่ .มันผิดไปหมดทุก
อย่างนะ..พวกนี้ ให้โทษหมดทุกอย่าง และเราจะพากันรูจ้ กั
ว่า เมือ่ จิตของเราเมือ่ มันโกรธขึน้ มากับเมือ่ มันดีอยูน่ นั่ มัน
จะต่างกันหลายอยูน่ ะ พอมันโกรธมันร้ายขึน้ มานัน่ มันจะ
มองๆ ไปอยูใ่ นบ้านเราหรือในวัดเรา..ในทีใ่ ด..เขาอยูไ่ หนก็
มองนัน่ ..มีแต่ผดิ ผิดตาผิดใจเราหมดทุกอย่าง พูดความเก่า
ก็ไม่สนุกเหมือนเก่า คนตัวเก่าก็ไม่เหมือนเก่า วัตถุอนั เก่าก็
ไม่เหมือนเก่า มันเปลีย่ นแปลงไปหมดทุกสิง่ ทุกอย่าง มีแต่
เรือ่ งมันผิดจิตผิดใจเราทัง้ นัน้
แต่เมื่อวานนี้หากไม่เป็น เราก็มาเป็นเมื่อมันร้ายขึ้นมานี่
บางครัง้ จับถ้วยจับหม้อปาลงพืน้ ..นูน่ ตีแตกกระจัดกระจาย
เมือ่ วานไม่เห็นเป็น..วันก่อนไม่เห็นเป็น แต่มนั จะว่ามันเป็น
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เพราะอะไร ถ้วยท�ำอะไรให้เราไหม หม้อได้ทำ� อะไรให้เราไหม
สิง่ อืน่ ได้ทำ� อะไรให้เราไหม มันก็อยูเ่ ฉยๆ เรือ่ งของมัน มันจะ
พูดเป็นเหรอ เราไปทุบมัน ไปฆ่ามัน ไปตีมนั ไปทิง้ มัน ไปโยนมัน
เรื่องของใครนั่น..มันเรื่องของเจ้าของนี่ล่ะ..มันเกิดขึ้นมา
นีก่ เิ ลสมันเกิดขึน้ กับเจ้าของ เกิดขึน้ เพราะความเห็นผิด
กิเลสทัง้ หลายมันเป็นอย่างนี้ “กิเลส” ท่านว่าเครือ่ งเศร้าหมอง
เกิดขึ้นจากใจของเจ้าของ ท�ำใจพวกมนุษย์ทั้งหลายให้
หันเหไปทางผิด ถ้ามันผิดแล้วมันไม่มีอะไรดีสักอย่าง..
มั น ผิ ด ไปหมด อาการที่ มั น เกิ ด ขึ้ น มาอย่ า งนั้ น เรี ย กว่ า
“ธรรมะ” เรียกว่า “อกุสลา ธมฺมา” ธรรมทั้งหลายเหล่านี้
มันจะพาเราเป็นบาปเป็นกรรม แม้น จะพูดก็ไม่เพราะ
แม้ น จะคิ ด ก็ ไ ม่ ดี แม้ น จะท� ำ งานทางกายก็ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
ผิดมรรคผิดผลไปหมด ไม่ใช่แนวทาง เป็นมิจฉาทิฏฐิ
สมกับพระบรมศาสดาท่านสอนว่า บรรดาโทษทั้งหลาย
ทั้ ง ปวง..ที่ มี อ ยู ่ ใ นสกลโลกอั น นี้ ไม่ มี อ ะไรมั น จะเป็ น
โทษร้ า ยแรงกว่ า ความเห็ น ผิ ด ความเห็ น ผิ ด นั่ น น่ ะ
มันมีโทษร้ายแรงกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง อันนี้ก็จริงของท่าน
เหมื อ นกั น ถ้ า หากว่ า เราทั้ ง หลายเห็ น ผิ ด คื อ ใจเห็ น ผิ ด
เท่ า นั้ น อย่ า งเดี ย ว..ผิ ด หมดทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า ง..เสี ย หมด
คนจะฆ่าพ่อตีแม่ คนจะปล้นสะดมต่างๆ นานา มีแต่
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เรื่ อ งคนเห็ น ผิ ด หมดทั้ ง นั้ น เมื่ อ ใจมั น เห็ น ผิ ด ครั้ น เมื่ อ
ใจเห็ น ผิ ด มั น ก็ พู ด ผิ ด ท� ำ ผิ ด คิ ด ผิ ด ไปทุ ก อย่ า ง ถ้ า มั น
เกิดอย่างนี้เรียกว่า “ธรรมะ” เรียก “อกุสลา ธมฺมา” เป็น
อกุศลธรรม มันเกิดกับจิต เป็นเหตุให้สร้างบาปสร้างกรรม
ได้ตา่ งๆ ..นัน่
เมือ่ ใดจิตเราสัมปยุต*ไปด้วยกุศลธรรม คือคุณงามความดีทงั้
หลาย เรียกว่ากุศลธรรม มันสัมปยุต..มันเป็นไปตามความ
เห็นชอบ..ตามธรรมะ พูดก็ดี คิดก็ดี ท�ำอะไรก็ดหี มด มัน
เป็นมรรคเห็นก็ชอบ ด�ำริกช็ อบ การงานก็ชอบ มันเป็นเรือ่ ง
ชอบไปทัง้ หมด มันเลยเป็นมรรค การกระท�ำทัง้ หลาย การ
เกิดทัง้ หลาย การเป็นทัง้ หลาย อาการทัง้ หลายเหล่านีเ้ รียก
ว่า “กุสลา ธมฺมา” เป็นกุศล เกิดขึน้ กับจิตนี่
พวกเราทัง้ หลายไม่ควรปรารถนาเอาบาปเอาบุญอะไรหรอก
อย่าให้ขา้ พเจ้าไปตกนรก อย่าให้ขา้ พเจ้าไปสูท่ ชี่ วั่ ทัง้ หลาย
อย่าพากันไปปรารถนาอย่างนัน้ ... ให้ขา้ พเจ้ามีบญ
ุ ให้มากๆ
มีความสุขมากๆ ความปรารถนาลมๆ แล้งๆ อย่างนัน้ ..มัน
ไม่ใช่..ถ้าเราปรารถนาเป็นต้น..เราต้องมาปรับปรุงกายวาจา
ใจของเรานีเ่ ป็นต้น ให้ปราศจากความผิด ให้ปราศจากบาป
ลงมือท�ำมันซะ “กายปณิธาน” ความปรารถนาทางกาย

* สัมปยุต ประกอบ
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“วจีปณิธาน” ความปรารถนาทางวาจา “มโนปณิธาน” ความ
ปรารถนาทางใจ ทัง้ ๓ ประการนี้ พร้อมทางกาย ทางวาจา
ทางจิต นีเ่ ป็นการปฏิบตั .ิ .ไม่ใช่ปรารถนาเฉยๆ
บางคนเราก็ปรารถนาว่า ตายไปข้าพเจ้าจงไปสวรรค์นะ..
อย่าไปนรก ท�ำบุญเอาเผื่อตายมัน..เป็นอย่างนั้น กลัวตก
นรกตอนตาย แต่ตอนเป็นไม่กลัวตกนรก นัน่ คือคนมองเห็น
แต่ผลของมัน มองเห็นแต่เบือ้ งปลาย เหมือนกันกับคนมอง
เห็นว่า ข้าพเจ้าไม่อยากตายหรอกแต่ขา้ พเจ้ามันอยากเกิด..
นีห่ นา ข้าพเจ้าไม่อยากหนักหรอกแต่ขา้ พเจ้ามันยังแบกไว้
ข้าพเจ้าไม่อยากร้อนหรอกแต่ขา้ พเจ้าจับไฟอยู.่ .อย่างนี้ และ
ข้าพเจ้าไม่อยากไปนรกหรอกเป็นต้น..แต่ขา้ พเจ้ายังท�ำความ
ชั่วอยู่ไม่เลิก นี่..ความปรารถนาอย่างนี้มันปรารถนาไม่ได้
มันต้องละความชัว่ ทางกาย มันต้องละความชัว่ ทางวาจา มัน
ต้องละความชัว่ ทางใจ ลงมือประพฤติปฏิบตั นิ เี่ รียกว่าการ
ปรารถนา ไม่ใช่ปรารถนาเอาเฉยๆ หรอก
โดยมากแม่ออก*เราติดการปรารถนา บางคนไม่รอู้ โี หน่อเี หน่
อะไรหรอก ยามออกพรรษาไปหาข้าวมาน* เอาไปบูชากับ
เรือไฟ ให้ขา้ ผูเ้ จ้าได้ผวั ผูร้ ไู้ ด้ชผู้ งู้ ามด้วยเถิด..พูดไป พูดไป
ตามประสีประสาคนหลงนั่นแหละ..และนี่ความปรารถนา
ออก พระเรียกโยมผู้หญิง ถ้าเป็นโยมผู้ชายเรียก พ่อออก
* ข้แม่าวมาน
ข้าวที่กำ�ลังตั้งท้อง
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แล้วคนงามเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่มีใครงาม
สักคน..หรือใครว่างาม..หือ ผู้น้ันยิ่งได้ผัวขี้เหล้าอีกเลยนะ
ผูใ้ ดกินเหล้าเก่งๆ ยิง่ ชอบ คนปรารถนานะนัน่ ...
ไม่รู้จัก..นี่ท�ำ..เหมือนท�ำตามประเพณีของเรานี่ ปรารถนา
เอาโลด ปรารถนาแต่วา่ มันอยากได้เฉยๆ แต่วา่ เหตุมนั เป็น
อย่างไร ไม่อยากได้นรกหรอก..มันสร้างความบาป ยังสร้าง
ความชัว่ ไม่หยุดสร้างบาปไม่หยุด นรกนัน่ หรือ..มันตกทุกวัน
อยู่นั่นแหละ ถ้ามันหยุดตกทุกวันนี้..ตายไปมันจะมีที่ตก
เหรอ ครั้นจะไม่ตกก็จะไม่ตกวันนี้แหละ..วันมาจ�ำอุโบสถ
ศีลอยู่ มันหนีไกลลูกไกลหลานน่ะ หนีไกลเป็ดไกลไก่..ไกล
หมูไกลหมานี่ ครั้นมานอนอยู่วัดคงจะหยุดตกนรกหรอก
ครัน้ อยูก่ บั บ้านกับเมือง..เอาละพวกนี้ ไม่ขมุ น้อยก็ขมุ ใหญ่
นะ..นรกนี่ ไม่ในใหญ่มนั ก็ตกบริวารมันจนได้ละ่ เพราะลูก
เรานัน่ เพราะหลานเรานัน่ เพราะสิง่ เพราะของกับเรือนกับ
ชานนัน่ เป็นต้น
อะไรเล็กน้อยก็ตอ้ ง หืย* ! ความบาปก็เอาล่ะ..ตกขุมน้อย...
อัน “หืยๆ” นี.่ .ขุมน้อยแล้วนี.่ .ใช่ไหม มันไม่พอใจมันเป็นทุกข์
หืย !..นีข่ มุ น้อยไหมนี่ วันหนึง่ ก็หลายขุมอยูน่ .ี่ .ขุมบริวารมัน..
เข้าใจไหม ขุมใหญ่กว่านั้นก็มันจะนอนไม่ได้ ครั้นเป็นพ่อ

* หืย เสียงแสดงความไม่พอใจ เช่น หืยจะแม่นเฮ็ดไปทั่ว (ฮึ ! ทำ�อะไรไร้สาระ)
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ออกแม่ออกคงจะมันเถียงกันจนทัง้ คืนเสียงดังวุน่ วาย เสก
คาถาอยูน่ นั่ แหละ นอนไม่หลับ นัน่ ล่ะขุมใหญ่พอสมควรน่ะ
ไม่สบายนัน้ ก็แก้เป็นปีเป็นเดือนก็ไม่ตก..ขุมใหญ่ ขุมน้อย..
ขุมตกกับเป็ดกับไก่ กับหมูกบั หมา กับลูกกับหลาน เรียกว่า
ตกไม่ได้ขาด เคยเป็นไหม..แม่ออก เคยทุกข์กบั ลูกกับหลาน
ไหม ดีไม่ดมี นั เป็นตัง้ แต่ลกู ขอเงินไม่ได้ มันไม่ไปโรงเรียน..นีก่ ็
เอาขุมหนึง่ แล้ว (หัวเราะ) เอาล่ะนี.่ .ตกขุมน้อยหมดแล้ว..ขุม
บริวารนัน่ แหละ มันเป็นอย่างนีล้ ะ่ พวกนี้ นีล่ ะ่ ..มันเสียดสี
อย่างนัน้ น่ะ
นี่ล่ะ..พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่า คนนั้นกลัวนรกแต่
ตอนตาย ตอนเป็นไม่กลัวนรก..นัน่ พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้
สอนอย่างนัน้ นะ อย่าไปมองไกลเจ้าของเรามาก ทีน่ รกน่ะ..
มันไม่มอี ยูโ่ น่นหรอก ครัน้ ตอนเป็นมันเลิกตก..มันก็ตายไป
มันก็จะตกอะไร..ไม่มอี ะไรตกหรอก ครัน้ ตกตอนเป็น..ตอน
ตายมันก็ตกแล้วพวกนี.้ .จะว่าอย่างไร เหมือนกันกับลูกบวบ
ขมนี่ เอามากินดิบก็ขมเหมือนเก่า..พันธุข์ องมัน เอาไปต้ม
กินก็ขมอย่างเก่า..มันขม หรือว่าอย่างไร..หือ นีล่ ะ่ ให้พากัน
เข้าใจ
แล้วคนปรารถนาเอาเมืองสวรรค์..ว่านั่น เวลาจะตายถึง
ปรารถนาเอาเมืองสวรรค์ ก็อนั สวรรค์นนั้ เป็นต้น..ไม่รวู้ า่ เป็น

90 | กตัญญุตา พระธรรมเทศนา
อย่างไร..ไม่รจู้ กั อย่างหนึง่ ก็ไปท�ำอะไรสักอย่างนีแ่ ล้วเขาว่า
โอ้..ปานขึน้ สวรรค์เลยนะนี่ ไม่รเู้ ขาเห็นสวรรค์เป็นแบบไหน..
ไม่รจู้ กั ปานสวรรค์เอาโลด..เขาว่า งมบ่อน�ำ้ พูดไป ไม่รวู้ า่
เมืองสวรรค์อยูไ่ หนเหมือนกัน..ปานขึน้ สวรรค์ พูดไปเฉยๆ
นัน่ ล่ะ..มันได้มคี วามสุขขึน้ มาเดีย๋ วนัน้ ล่ะ ก็จริง..คนมันพูด..
พูดว่าไปเฉยๆ หรอก มันสุขขณะใด..เขาว่ามันสวรรค์ เจอ
คนไม่รู้จักหรอก..เอ้อ..ปานขึ้นสวรรค์นะ จนได้ว่านั่นน่ะ..
นัน่ แหละสวรรค์นะ่ ..ว่าอย่างนัน้ คืออะไร..อารมณ์ดี ได้รปู ดี
ได้เสียงดี ได้กลิน่ ดี ได้รสดี โผฏฐัพพะ*ดี ธรรมารมณ์*ดี และ
อารมณ์ดๆ
ี นัน่ ..อันปราศจากโทษ นัง่ ก็เป็นสุข..นอนก็เป็น
สุขน่ะ นีท่ า่ นว่าอารมณ์..อารมณ์ดๆ
ี อารมณ์เลิศ อารมณ์
ประเสริฐ ท่านว่าเมืองสวรรค์ นีแ่ หละสวรรค์
แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า พวกเทวดาเทวบุตรนีต่ ายแล้ว
จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยากนะ..ท่านว่า ไปเป็นเปรตเป็น
ผี..ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่น..หลาย..มากก็มาก จะมาเกิด
เป็นมนุษย์นี่ก็ยาก ท่านว่าอย่างนั้นนะ นั่นแหละ..คน..
คนไม่รตู้ วั เจ้าของ ได้รปู ได้เสียง ได้กลิน่ ได้รสทีเ่ ราต้องใจ..
พูดเท่าไรก็ยิ่งสนุกสนานเพลิดเพลิน หลงเจ้าของ มันนิ่ม
มันอ่อน มันนวล
พพะ สัมผัสทางกาย สิ่งที่ถูกต้องกาย
* โผฏฐั
ธรรมารมณ์ อารมณ์ที่เกิดกับใจ หรือสิ่งที่ใจรู้
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ถ้าหากว่าสิง่ ทัง้ หลายนีม่ นั เสียหายไปเป็นต้น ก็จะมาเกิดเป็น
มนุษย์เรานี่ก็ไม่ได้ ที่สบายใจนู่น..ตกลงนู่น..ตกลงนรกนู่น
กลายเป็นเปรตเป็นผีไปนูน่ แล้ว ทุกข์ยากล�ำบากตกนรกนูน่
โดยมากอยูเ่ มืองสวรรค์นยี่ งั ร่วงใส่นรกนูน่ แล้วโลด ครัน้ ทีว่ า่
เกิดๆ ตายๆ นัน่ ..เราทัง้ หลายนัน้ อย่าจะไปพูดถึงว่าร่างกาย
ของเรามันตาย พูดเรือ่ งจิตของเรานัน่ น่ะ..มันตาย วันหนึง่
มันเกิดไม่รเู้ ท่าใดชาติหรอก
บางคนบุคคลบอกเอาไว้วา่ อย่างพวกเทวบุตรจะตาย..ตาย
ไปนีเ่ จ้าได้เป็นเหยีย่ วเป็นแร้ง เป็นเต่าเป็นหมูเป็นหมา เป็น
คนหูหนวกตาบอด ๕๐๐ ชาติ..จะว่าอย่างไร ค�ำว่า ๕๐๐
ชาติ..ไม่ใช่เรือ่ งกาย ท่านไม่พดู ถึงเรือ่ งกายมันตาย..ท่านพูด
เรือ่ งใจ ใจเป็นเหยียี่ วเป็นแร้ง เป็นเต่าเป็นหมูเป็นหมา เป็น
คนหูหนวกตาบอด ๕๐๐ ชาติ คนหูหนวกเป็นอย่างไร คน
ตาบอดเป็นอย่างไร อยูค่ นตาบอดก็เห็นอย่างนีแ้ หละ..มัน
ไม่เห็น..จะว่าอย่างไร ธรรมะมันปรากฏโทนโท่ อยูอ่ ย่างนี้
แหละ..แต่มนั ไม่เห็น ท่านพูดให้ฟงั อยูอ่ ย่างนี้ และได้ยนิ อยู่
แต่มนั ก็ไม่ได้ยนิ ..จึงว่าหูมนั หนวก มันไม่หยุดสักทีนี่ อันนัน้
มันผิด..อันนั้นมันไม่ดี..อันนั้นมันเป็นบาป..หยุด ก็ไม่หยุด
มันไม่ได้ยิน ได้ยินอยู่เหมือนไม่ได้ยิน..อย่างว่า นี่ท่านว่า
คนหูหนวก
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คนตาบอด..ความดีนะ่ เห็นเขาท�ำอยูแ่ ต่ตวั เองไม่ทำ� เห็นอยู.่ .
แต่มนั ไม่เห็น ท่านว่าคนตาบอด โอย..เห็นอยู่ แต่ฉนั ไปแล้ว..
ฉันทุกข์ยากล�ำบาก..เขาว่าอย่างนัน้ ฉันคาทุกข์คายากก็เอา
นั่นมันจะคาอยู่นั่นล่ะ..ทุกข์ยากนี่ มันไม่ปล่อยอยู่หรอก..
ครั้นไม่ทิ้งมันบ้าง ฉันคาทุกข์..ฉันคายาก..ไปไม่ได้หรอก..
นั่นล่ะ ครั้นจะไปคามันอยู่นั่น..ก็คากับทุกข์กับยากอยู่นั่น
มันก็จะคาแต่มนั นัน่ แหละ..มันจะคาอะไรทุกครัง้ หรือ ครัน้
ไม่ปล่อยมันสักที ไม่พจิ ารณามันสักที
อาตมาเคยสอนว่ามันยากมันล�ำบากน่ะ มันยาก..มาฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมน่ะ ชวนเอายาก..มากับเรา..ให้มนั มาฟังเทศน์
กับเราอบรมกับเรา อย่าแต่จะอยูแ่ ต่นอนอยูบ่ า้ น.. นานๆ ก็
ออกมาด้วยกับเพือ่ นบ้าง..มาดู ยาก..ว่านัน่ นัน่ แหละ..ถึง
จะยากแต่เราก็จะพาเจ้าไปวะ..ไปด้วยกันนีล่ ะ่ มาทัง้ ทุกข์ทงั้
ยาก..มาด้วยกันนัน่ ล่ะ ให้มนั ได้มาฟังกับเรา ครัน้ ความยาก
มันจะมาฟังกับเราเป็นต้น มันก็จะเข้าใจ มันก็จะพาเราหยุด
ยาก เราก็จะหยุดยาก..มันก็จะไม่ให้ยาก ครัน้ เราไม่ได้มาสัก
ครัง้ นัน้ ..อ้าว..มีแต่มนั ยากอยูน่ นั่ แหละ มันก็ยาก..เราก็ยาก
ก็เลยยาก..ก็ไม่ได้มา เราก็ไม่ได้มา..มันก็ไม่ได้มา มันก็ยาก..
เราก็ยาก ถึงแม้จะไม่เห็นฟ้าเห็นไฟกับเขาสักครัง้ ..อยูอ่ ย่าง
นัน้ แหละ อยูแ่ ต่เรือนแต่ชานนัน่ แหละมันไม่มอี ะไร
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อย่าจะไปว่าอย่างนั้น..พ่อออกแม่ออกเรา บัดนั้นซะก่อน
บัดนี้ซะก่อน..อย่าเพิ่งพูด นั้นคนอ้างอยู่ ครั้นหนุ่มๆ เข้า
วัดนีเ่ ขาก็นนิ ทากันล่ะ โน่น..เธอจะไปบวชเป็นแม่ชซี นิ ะ เธอ
ขึ้นไปไม่หยุดสักครั้งเลยนะ เป็นผู้ชาย..เธอจะไปบวชเป็น
พระพุทธเจ้าหรือ อาย..ให้เขาอยูอ่ ย่างนัน้ ..อายเขาอย่างนัน้
เขาก็เลยว่าต่อไปให้มนั แก่เฒ่าก่อนแล้วตัวเขาจึงเข้าวัด เฒ่า
มาทีนแี้ ล้วเรียก ๓ ครัง้ ๔ ครัง้ ก็ไม่ได้ยนิ ..นีเ่ ห็นไหม เขาล่ะ
เอาไปทิง้ ไว้ บอกว่านีก่ ไ็ ม่ได้ยนิ คนว่านินทาก็ไม่รเู้ รือ่ งเลย
นัง่ อยูใ่ กล้ๆ นินทาสบายนี.่ .ไม่ได้ยนิ อะไร คาดหวังได้ไหมว่า
เฒ่านี.่ .มันไม่เฒ่าแต่อายุนี่ ตามันเฒ่าหูมนั เฒ่าด้วย ร่างกาย
มันเฒ่า มันเฒ่าไปหมดทุกอย่าง..จะท�ำอย่างไรล่ะ คาดหวัง
ของอย่างนีไ้ หมพวกเรา คาดหวังอันใช้ไม่ได้อย่างนีห้ รือ..หวัง
บวบแก่นี่ เขาเอาไปท�ำตะกร้อเท่านัน้ แหละ แล้วความคิดผิด
ของเจ้าของน่ะมันพาให้เราผิดไปเรือ่ ยๆ
ความเป็นจริงนั้นเหมือนเราขับเรือนั่นแหละ..พายเรือข้าม
แม่นำ�้ มันให้คดั *ไปด้วย ให้วาด*ไปด้วย ให้พายไปด้วย..อยู่
ด้วยกัน เรือก็ไปอยูเ่ รือ่ ย..หัวเรือก็จะตรงเรือ่ ย..ก็จะได้ถงึ ฝัง่
ไม่ใช่วา่ จะพายอย่างเดียว ไม่ตอ้ งคัดต้องวาดมัน..ไม่ใช่..ไม่
ถูกนะ ถ้ามันล่องไปเรือ่ ยๆ มันจะถึงสักทีไหม ไม่คดั มันไว้
ไม่วาดมันไว้
คัด ใช้พายหรือแจวงัดน้ำ�ออกจากตัวเพื่อบังคับทิศทางเรือ ตรงข้ามกับ วาด
* วาด
พายเรือโดยกวาดพายเป็นแนวโค้งเข้าหาตัว ตรงข้ามกับ คัด
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บางคนก็คดิ ใจใหญ่ๆ เลย เพือ่ นชวนไปวัดก็บอกว่า ไปซะ
หมู.่ .วัด เราไม่ไปหรอก..เขาว่า ครัน้ ผูน้ ไี้ ปแล้ว ไปเลยหรอก..
ว่านัน่ (ร�ำ่ รีร้ ำ�่ ไร) ไม่ได้ไปดีรา้ ยอะไรกับหมูห่ รอก..ออกบวชไป
เลย..เขาว่า นีล่ ะ่ คนทีพ่ ดู อย่างนีม้ นั ไม่ไปเลย นีล่ ะ่ ไอ้คนไม่ไป
อย่างเพือ่ น..นัง่ อยูท่ เี่ ดิมตรงนัน้ นี.่ .อย่าไปอาศัยผูใ้ ดเด๊อ* !
คนทีต่ ดิ อยู.่ .คนทีข่ อ้ งอยู่ คนทีช่ า้ อยูน่ นั่ ก็ให้เราถือว่าม้าขา
หัก เราขีม่ า้ มีฝตี นี อันดีขาไม่หกั แล้วก็จะไปรอไอ้ตวั ขามันหัก
อยูไ่ ม่ได้หรอกเรา..มันช้า เราขีเ่ ปิดไปก่อนโลด นัน่ ..จะไปรอ
คนไม่ไป..จะไปรอคนนัน้ ไม่ได้ ม้ามีฝตี นี ดีตอ้ งละม้าทีม่ ฝี ตี นี
ไม่ดีเอาไว้ข้างหลังเป็นธรรมดา ใครเห็นช่องใด..ไปช่องนั้น
โลด ใครพอพ้นได้..ออกโลด แม้แต่นกมันก็ยังรู้จักเลยพอ
ขังในกรงมัน ตัวใดเห็นช่องก็มดุ ออกก่อนหมูน่ ะ..นก ไม่ได้
ชวนหมูใ่ ดล่ะ ออกสิ..ถ้าตัวไม่ออก..เราไม่ออกหรอก มันไม่
ว่าเลย ว่าแต่เห็นช่องแล้วหนีเอาเลยหรอก ไม่ได้เรียกผูใ้ ด
หรอก บินมันแล้วก็แล้วหรอก มันไม่ได้วา่ หมูไ่ ม่ไป..เราไม่
ไปนะ มันไม่วา่ เลย
เรานี้เหมือนกันนั่นแหละ เราจะไปรอผู้หลงงมงายอยู่นั่น..
มันไม่ได้หรอก เมื่อเราเห็นช่องวันไหนเราต้องรีบออก
ค�ำว่าออกคือใจเรานัน่ แหละออก มันไม่มอี ะไร..มันไม่มอี ะไร

* เด๊อ นะ เน้อ
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คนเราน่ะ ใครว่าได้อะไร ครัน้ ไม่ทำ� เอาไว้แต่วา่ เมือ่ เรามีชวี ติ
คนเรานัน่ เกิดมานัน้ ..ไม่ได้สร้างคุณงามความดีมาไว้นนั้ มัน
ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรหรอก
เหมือนกันกับผลไม้ทมี่ พี ษิ ..ผลไม้ทมี่ พี ษิ น่ะ มันเกิดไปแล้วก็
ไม่เกิดประโยชน์ หล่นลงมามดก็กนิ ไม่ได้ แมลงวันก็กนิ ไม่ได้
หนูกก็ นิ ไม่ได้ บ่างก็กนิ ไม่ได้ คนก็กนิ ไม่ได้ กินไม่ได้สกั อย่าง..
มันเป็นพิษ ต้นไม้ต้นนั้นไม่มีประโยชน์ ผลไม้อันนั้นไม่มี
ประโยชน์ เกิดมาเกะกะเขาเฉยๆ กีดทีก่ ดี ทางเขาเฉยๆ ไม่ได้
เป็นประโยชน์อะไร มนุษย์เรานีเ่ หมือนกัน เกิดมาไม่หาสร้าง
ประโยชน์เจ้าของและไม่สร้างประโยชน์ผอู้ นื่ ไม่สร้างคุณงาม
ความดีไว้ในโลก..ไม่มอี ะไร..ไม่มอี ะไรนะ
ดังนัน้ ให้พากันเข้าใจเสียว่า เรามาท�ำอยูท่ กุ วัน..ท�ำเพือ่ อะไร
หนอ เพือ่ ความพ้นทุกข์ของเรานีล่ ะ่ ใครเห็นช่องก่อนก็ไป
ก่อน..ไม่รอใครล่ะ ใครเห็นทีไ่ ปก่อน..ว่านี.่ .ไป การประพฤติ
ธรรมปฏิบตั ธิ รรม..พระพุทธเจ้าท่านไม่นยิ มเฉพาะแต่นกั บวช
ท่านนิยมกับพวกปฏิบตั ิ ถึงแม้วา่ อยูใ่ นฆราวาส เป็นผูห้ ญิง
ผูช้ ายอยูใ่ นฆราวาส แม้มคี รอบมีครัวก็ชา่ ง พระบรมศาสดา
ท่านสอนไว้วา่ พระอริยบุคคลขัน้ แรกคือ พระโสดา..สกิทาคา..
เบือ้ งแรกนี้ พระผูท้ ตี่ กบนทาง พระโสดา..สกิทาคา..แปลว่า
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ผูน้ อ้ มไป ผูน้ อ้ มเข้าไปหาหนทาง ผูร้ จู้ กั หนทาง ผูต้ กกระแส
อยูใ่ นบ้านประพฤติอยูใ่ นบ้าน ปฏิบตั อิ ยูใ่ นบ้านเป็นฆราวาส
แต่มกี ายมีใจมีความรูส้ กึ นึกคิดต่างแปลกคนธรรมดาเราอยู่
พระบรมศาสดาท่านกล่าวถึงนางอุบาสิกาผู้หนึ่งในครั้ง
พุทธกาล นางอยูใ่ นโลก ชอบวัดชอบวาไปฟังเทศน์ฟงั ธรรม
เข้าใจ อยูใ่ นหมูก่ เ็ หมือนกาฝาก แฝงๆ หมูอ่ ยูอ่ ย่างนัน้ ล่ะ..
ไม่เหมือนหมู่ ไอ้ความลึกของน�ำ้ ใจไม่มใี ครรูจ้ กั ด้วย เป็นเมีย
ของนายพราน นายพรานนัน่ ไม่รจู้ กั ว่าวัดเป็นอย่างไร รูจ้ กั
แต่ปืนกับป่า ตื่นตอนเช้ามาก็ไปละ เมียนั่นจะบอกก็ไม่ได้
มันเป็นคนละหน้าที.่ .พูดกันไม่ได้ อยูด่ ว้ ยกันชีวติ หนึง่ ตอน
เช้ามาแต่งห่อข้าวให้เตรียมไว้ ใช้ไปเอาปืนมาให้ นางก็ไป
จับปืนมาให้ผวั ก็ได้ นีเ่ รือ่ ง..เรือ่ งเขาอยู.่ .อยูแ่ หวกแนวอยูใ่ น
บ้าน ผัวก็ไปหาเชือดเนือ้ อยูก่ นั ทัง้ วัน ได้เนือ้ มาเป็นต้น..เมีย
ก็ขายก็ได้ ให้กนิ ให้ทานอะไร..แล้วแต่จะท�ำไป วันอืน่ มาอีก
เป็นต้น..ก็แต่งห่อข้าวน�ำ้ เต้าให้เหมือนเก่านัน่ ล่ะ..เพราะเขา
เคยไป ใช้ไปเอาปืนมาให้..ก็ให้เหมือนเก่านัน่ น่ะ แต่พระบรม
ศาสดาท่านสรรเสริญว่านางนีเ่ ป็นโสดาบันบุคคลมีแต่ใดมา
พวกประชาชนทัง้ หลายเข้าใจว่า เอ๊ ! พระพุทธเจ้านีเ่ ข้าใจผิด
แล้ว..เขาว่า นาง..ผัวไปท�ำบาปท�ำกรรมก็ยงั ห่อข้าวน�ำ้ เต้า..
ยังส่งเสริมอยู่ บางทีไปจับปืนมาให้อยู่นี่..ไปอยู่ เป็นพระ
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โสดาบันได้อย่างไร..ว่านั่น สงสัยหลาย พระพุทธเจ้าจึงได้
เรียกประชุมพุทธบริษทั ทัง้ หลาย พระพุทธเจ้าก็เลยมาตรัสใน
ท่ามกลางสงฆ์ ให้หายความกังขาสงสัย แก่จติ ใจอริยบุคคล
ขั้นแรกว่า เจ้าได้แต่งของให้สามีเจ้าอยู่หรือไม่ ได้ห่อข้าว
อะไรให้หรือไม่..ให้อยู่ บางครัง้ จับปืนก็ให้กนั จริงหรือ..จริง
เจ้ามีความนึกอย่างไร มีความคิดอย่างไรเมือ่ เจ้าท�ำอย่างนัน้
อิฉนั ท�ำตามหน้าที่ ผัวเมียต้องท�ำตามหน้าทีอ่ ย่างนัน้ ตาม
หน้าทีข่ องเมียของผัว แกมีธรุ ะอะไรอิฉนั ก็ทำ� ตาม ครัน้ ห่อ
ข้าวให้..ก็ห่อข้าวให้ไปกิน..คิดว่าไม่ได้เอาไม้ไปยิงน่ะ ครั้น
เอาปืนมาให้ก็เอาไปแต่ถึงเขานี่เท่านั้น..เรื่องของเขา เรื่อง
ต่อนูน่ ..ไม่ได้ไปด้วย ปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องอิฉนั เท่านี.้ .ไม่มี
อะไร ไม่มเี จตนาต่อไปนูน่ ครัน้ เอาปืนมาให้กเ็ อามาถึงแค่นี้
ครั้นห่อข้าวมาให้ก็มาถึงแค่น้ี อันนี้มันเป็นวิธีการของผัว
ของเมียจะปฏิบัติกันเท่านี้ นอกนั้นไปอิฉันไม่รู้จักด้วย นี่
นางนีเ้ ป็นโสดาบันบุคคล ตกกระแสของพระนิพพาน “สุทธฺ ิ
อสุทธฺ ิ ปจฺจตฺต” ความบริสทุ ธิ์ ไม่บริสทุ ธิ์ เฉพาะผูใ้ ด
คนบริสทุ ธิก์ ด็ ี คนไม่บริสทุ ธิก์ ด็ ี เป็นต้น มันไม่เหมือนขีไ้ ก่นะ
นัง่ อิงกันอยูอ่ ย่างนีม้ นั ก็ไม่เหม็นเหมือนขีไ้ ก่นะเดีย๋ วนี้ มันอยู่
ในใจ..เข้าใจไหม คนทีค่ ดิ ดีคดิ ชัว่ ..อิงกันอยูม่ นั ก็ไม่ตดิ กัน มัน
อยูค่ นละที่ นีแ่ หละการประพฤติธรรมะ..อยูไ่ หนก็ประพฤติ

98 | กตัญญุตา พระธรรมเทศนา
ได้ทำ� ได้ เรามีความฉลาด แม้นอยูใ่ นโลกก็ชา่ ง แม้นอยูก่ บั
ชาวประมงเขาหาปลาอยูเ่ ขือ่ นนัน่ ยิง่ รักษาศีลได้ดี ได้กนิ แต่
ตัวมันตายๆ ยิง่ ไม่ได้หาจับยิง่ สบาย ทุกสิง่ ทุกอย่างเหมือน
กัน..เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญา..ไปได้มาได้
อริยบุคคลขัน้ แรก คือ โสดา สกิทาคา เป็นผูม้ งุ่ ไปสูก่ ระแส
ของพระนิพพาน เป็นผูไ้ ม่กลับ..ใจมันไม่กลับ ความลึก
ของน�ำ้ ใจนัน่ คนส่องเห็นไม่ได้ เป็นปัจจัตตัง และไม่คนื
ไม่คลาย เห็นปฏิบตั อิ ยูเ่ รือ่ ยๆ ไปอย่างนัน้ ว่างเสมอ..
พิจารณาอยูเ่ สมอเลยทีเดียว อยูใ่ นบ้านเขาก็ไม่เหมือน
คนในบ้านเขา อยู่กับหมู่ก็ไม่เหมือนหมู่ เหมือนกันกับ
น�้ำมันกับน�้ำท่านั่นแหละ เอาใส่ในขวดเดียวกัน มันก็
อยูด่ ว้ ยกันได้ มันติดกันอยูแ่ ต่มนั ไม่อยูด่ ว้ ยกัน มันแฝง
อยูอ่ ย่างนัน้ ล่ะนี่ เรือ่ งจิตใจของพระอริยบุคคลกับปุถชุ น
เราทัง้ หลาย นัง่ อยูด่ ว้ ยกันมันก็เข้ากันไม่ได้ อันอืน่ เรือ่ ง
อืน่ ก็เข้ากันได้อยู่ ไปด้วยกันได้ เดินด้วยกันก็ได้ คุยด้วย
กันก็เป็น แสดงว่าเรือ่ งจิตบริสทุ ธิน์ นั่ มันปะปนกันไม่ได้
อยูไ่ ด้ทำ� ได้..ท่านเรียกว่าพุทธบริษทั
ผู ้ ใ ดพยายามท� ำ อยู ่ ใ นไหนก็ ต าม พระพุ ท ธเจ้ า ท่ า นไม่
ได้สรรเสริญนักบวช ท่านสรรเสริญนักปฏิบัติ ที่เรียกว่า
“สมณานฺ จ ทสฺสน” หรือเรียกว่า “สมณะ” ธรรมของสมณะ
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สมณะไม่ได้หมายถึงผู้หญิงผู้ชาย ไม่ได้หมายถึงนักบวช
นักพรต หมายถึงนักสงบจากอาสวธรรมทัง้ หลายเท่านัน้ ผู้
ประพฤติปฏิบัติเพื่อความสงบเพื่อความพ้นทุกข์ สมณะนี่
ไม่ใช่ว่านักบวชอย่างเดียว สมณะคือผู้สงบ ทางกาย ทาง
วาจา ทางใจ สงบจากความโลภ สงบจากความโกรธ สงบจาก
ความหลง สงบจากสภาวะธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวงทัง้ นัน้ ผูใ้ ดมี
จิตใจสงบระงับอย่างนัน้ เป็นสมณะกันหมด เป็นเพศฆราวาส
ก็ตาม เป็นเพศพระเจ้าพระสงฆ์กช็ า่ ง เป็นเพศเหลืองเพศด�ำ
เพศขาวไม่ได้วา่ นีท่ า่ นเรียกว่าสมณะ “สมณานฺ จ ทสฺสน”
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ดี “สุ ป ฏิ ป นฺ โ น อุ ชุ ป ฏิ ป นฺ โ น ายปฏิ ป นฺ โ น
สามีจปิ ฏิปนฺโน” เป็นผูป้ ฏิบตั ดิ ี นีท่ า่ นเรียกว่าพระสงฆ์ นีท่ า่ น
ว่าสงฆ์สาวก แม้นจะอยูใ่ นบ้านก็เป็นสงฆ์ เป็นพ่อออกก็เป็น
สงฆ์ เป็นแม่ออกก็เป็นสงฆ์ เป็นสังฆะ เป็นสงฆ์ เป็นสมณะผู้
สงบ เพราะว่าเราทรงคุณธรรมของพระสงฆ์ไว้ “สุปฏิปนฺโน”
ผูป้ ฏิบตั ดิ ี “อุชปุ ฏิปนฺโน” เป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั ติ รง “ายปฏิปนฺโน”
เป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั เิ พือ่ หลุดพ้นเพือ่ ละกิเลสตัณหาทัง้ หลาย “สามี
จิปฏิปนฺโน” เป็นผู้ที่ปฏิบัติชอบยิ่ง นี่คือคุณของพระสงฆ์
ใครน�ำคุณของพระสงฆ์นไี้ ว้ในกายในใจของตนได้ คนนัน้ ก็
เป็นพระสงฆ์เป็นสมณะ เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ปฏิบตั ิ
ตามธรรมะค�ำสัง่ สอนทีพ่ ระศาสดาทรงสอนแล้วปฏิบตั แิ ล้ว
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ฉะนัน้ คุณงามความดี ความดีความจริงนีเ่ ป็นธรรมะ ใคร
ปฏิบตั ไิ ด้อยูไ่ หนก็ชา่ ง..ซึง่ ความดีความจริงนัน่ เป็นศาสนา
อยูต่ รงนัน้ เป็นธรรมะอยูต่ รงนัน้ อันนีอ้ ย่าพากันฟุง้ อย่าพา
กันวิตก อย่าพากันวิจารณ์ อย่าพากันสงสัย ไม่ตอ้ งสงสัยมัน
การประพฤติปฏิบตั นิ นั้ มันเป็นอย่างนีแ้ น่นอน ฉะนัน้ เรือ่ ง
ทีเ่ ราท�ำทุกวัน เรือ่ งเราไหว้ เรือ่ งเรากราบ เรือ่ งเราสวด เรือ่ ง
เราสมาทานต่างๆ มันเป็นเรือ่ งวิชาการเฉยๆ หรอก..พวกนี้
ให้ถอื ว่าการประพฤติปฏิบตั เิ ป็นจุดส�ำคัญ ปฏิบตั เิ พือ่ ความ
พ้นทุกข์ ความพ้นทุกข์อันนั้นคือบุญทั้งหลาย ที่เรียกว่า
เอาบุญๆ ..อยากได้บญ
ุ คือความพ้นทุกข์ คือความสบาย
เบากายเบาใจ ไม่มที กุ ข์ทงั้ กายทัง้ ใจ พูดง่ายๆ ก็คอื ข้อปฏิบตั ิ
ในทางทีช่ อบ เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ หรือพูดง่ายๆ ก็
คือเรารูเ้ ห็นตามความเป็นจริงนัน่ เอง เราเห็นชอบ เราคิดใช่
คิดถูก..นัน่ ล่ะ มันก็เลยไม่สงสัย มันก็เลยเบา นีเ่ รียกว่าบุญ
ครั้นบุญนี่ไปทางไหนก็ได้พึ่ง เขาจะว่าอย่างไรให้ก็พึ่งบุญ
เจ้าของ เขาจะว่าค�ำส้มค�ำหวานให้ เราก็เฉยๆ สบายอยู่ เรา
พึง่ บุญ..อย่างนีน้ ะ มันปราศจากความทุกข์แล้ว แม้นจะได้
มาบ้างมันจะเสียไปบ้าง ใจเราก็สบายอยู่ เป็นเพราะอะไร..
เพราะพึง่ บุญ อาตมาเคยถามคนทางเหนือว่า เป็นอย่างไร
พ่อออกเอ๊ย เขาว่า พึ่งบุญ..ขะน่อย* มีความสุขสบาย..

* ขะน่อย ข้าน้อย
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พึ่งบุญ นี้ภาษาโบราณท่านว่า “พึ่งบุญ” ครั้นพึ่งบาปแล้ว
ทุกข์โลดหรอก..พวกนี้ นัง่ ก็เป็นทุกข์ นอนก็เป็นทุกข์ เดินก็
เป็นทุกข์ โอ๊ย..มันเป็นทุกข์เพราะพึง่ บาป ครัน้ พึง่ บุญน่ะ..
สบาย ใจเรารูท้ วั่ ถึงนีค่ อื การปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ฉะนัน้ ให้เรา
รูถ้ งึ การประพฤติปฏิบตั ิ มีศลี ด้วย มีทานด้วย มีภาวนาด้วย
การภาวนาคือความรูท้ วั่ ถึงทัง้ หลายนีเ่ รียกว่าบุญ
ที่เราแสวงหาทุกวันนี้เรียกกันแสวงหาทางพ้นทุกข์ ความ
พ้นทุกข์ทงั้ หลายนีเ่ รียกว่าบุญกุศล บางคนก็นา่ สงสารนะ..
ท�ำบุญ ท�ำเอาบุญ ท�ำจะเอาแต่ตวั ผูเ้ ดียว..เขานี่ ไม่ให้เพือ่ น
เอาด้วย เจอไก่กฆ็ า่ เจอเป็ดก็ฆา่ เจอปลาก็ฆา่ เจอวัวเจอ
ควาย..ฆ่าหมด เขานีจ่ ะท�ำกินเอาบุญ..ฮ่วย ! ฆ่าหมูต่ งั้ เป็น
กองยังจะไปเอาบุญอยูเ่ ว่ย เหยียบหัวหมูไ่ ปอยูน่ นั่ ..ฆ่าหมู่
ไปอยูน่ นั่ ยังว่าจะไปเอาบุญนี่ มันไม่ใช่คนไปเอาบุญนะ..มัน
คนไปเอาบาปนะ..พวกนี.้ .สร้างบาป ท�ำแล้วก็ดใี จนัน่ ล่ะ..เขา
ว่า ท�ำแล้วก็ดใี จ..เขาว่าตัวเองได้ทำ� บุญแล้ว ดีใจแล้วเพราะ
คนคิดไม่ถกู
เหมือนกันกับเงินเราอยูใ่ นบ้านเรานีแ่ หละ เมือ่ คืนนีข้ โมยมา
ย่องเอาไปตัง้ นานแล้ว เราไม่เห็นมันนี่ ก็เข้าใจว่าเงินเรายัง
อยู่ ก็ดใี จอยูน่ นั่ แหละ ทัง้ ทีแ่ ท้เขาเอาไปซือ้ ขนมกินแต่ยาม
ใดแล้ว ไม่ได้ไปเปิดดูสกั ครัง้ หลายวันแล้วจึงไปเปิดดู น�ำ้ ตา
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ไหลเอาโลดเลย..ร้องไห้โลด มันไม่ม.ี .ขโมยเอาไปกินแล้ว นี่
ความดีใจว่ามันจะแน่นอน..มันก็ไม่แน่นะ ของเสียไปแล้ว
เข้าใจว่ามันยังไม่เสียอย่างนี.้ .ก็ดใี จอยู่ ท�ำบาปแล้วว่าตัวเอง
ท�ำบุญ..ก็ดใี จอยู.่ .ว่ามันเป็นบุญ ทีข่ โมยเอาของหนีไปตัง้ แต่
เมือ่ คืนนีเ้ ราไม่รจู้ กั ..ก็ดใี จอยู่ แต่พอไปเปิดดูหบี นูน่ เขาเอา
ไปได้อย่างไร..ร้องไห้ มันจะสะท้อนกลับมาอย่างนัน้ ..ให้พา
กันเข้าใจ
การสร้างคุณงามความดีทงั้ หลายเหมือนกัน เบือ้ งแรกก็คอื
การละบาปละความชั่วทั้งหลาย บ้านไหนเมืองไหนก็ช่าง
เถอะ ครัน้ สร้างคุณงามความดีแต่ไม่ได้ละความชัว่ ทัง้ หลาย..
มันเป็นไปไม่ได้ เราเป็นพุทธบริษทั ..เราทัง้ หลายให้เราพากัน
เข้าใจ ผู้รู้จักธรรมะถ้าไปตกอยู่ไหนมันก็ไม่เป็นอะไรหรอก
เพราะว่าค�ำสอนนีร่ จู้ กั อยู่ ไม่ได้ผดิ ..ไม่หลง..เป็นคนไม่หลง..
หลงไม่เป็น ปฏิบตั อิ ย่างนีถ้ กู ไหมหนอ..ผิดไหมหนอนี่ หลง
ไม่ได้..หลงไม่เป็น
เหมือนกันกับเราเอาแมวกับหมาไปปนกันนีล่ ะ่ หมาสักพัน
หนึง่ เอาแมวตัวหนึง่ ไปปนใส่..ว่าอย่างนัน้ แล้วให้เราไปเลือก
แมวอยูต่ รงไหน ก็ไปจับเอาคอมันโลดแล้ว แมวกับหมามัน
ต่างกันอย่างนี้นะ แม้นใครจะมาสอนมาบอกมาอบรมว่า
อย่างไรก็ชา่ ง ก็พดู ไปไหนก็ชา่ ง ถ้าความดีความจริงมันมีอยู่

พึ่งบุญ | 103

ในทางพระพุทธศาสนานี่ เราไม่ได้เพ้อไปกับผูใ้ ดหรอก จึง
ว่ามันตรงดีปานเข็มทิศเอาโลดล่ะ เหมือนกับเราจ�ำแมวได้
แม้นจะเอาไปขังในฝูงหมาสักหมืน่ ตัวก็ชา่ งมันหรอก ให้เจ้า
ไปเลือกดูวา่ แมวมีไหม..ว่านัน่ ..ฮ่วย ! ล้วงจับคอมันโลดเลย..
จับมันออกมาโลดเลย เพราะรูจ้ กั แมวอยูน่ ี่ ไม่ได้หลงว่าหมา
ล่ะทีน.ี้ .นัน่ ขึน้ ชือ่ ว่าการสร้างบุญสร้างคุณงามความดี การ
ประพฤติปฏิบตั ิ การอะไรทัง้ หลายทัง้ ปวงในหลักพระพุทธ
ศาสนานี่ แม้นศาสนาใดๆ อันใดก็ช่างจะมาล่อลวงอะไร
ต่างๆ ..ไม่มสี ะเทือน เช่นเขาว่าจับหมามาแล้วเขาว่า..นีแ่ มว
นะ ฮึย่ ..เราไม่วา่ แมวกับเจ้า..นีเ่ ราว่าหมา จับมา ๑๐ ตัว ๒๐
ตัว..เราก็จะเรียกว่าหมาอยูเ่ หมือนเก่า มันไม่ใช่แมว..จะให้
ว่าอย่างไรล่ะ
พูดถึงพระรัตนตรัยเป็นผูต้ รงไปตรงมาแน่นอน ไม่ได้สงสัย
ไม่ได้เชือ่ ฤกษ์วนั พันยาม ไม่ได้เชือ่ เทวดาอารักษ์ ไม่ได้เชือ่ ปี
เชือ่ เดือน วันนัน้ ดียามนัน้ ดี เทวดาให้ลาภ เทวดาให้เคราะห์
อะไรอย่างนี้ไม่ให้พูด..ให้เลิก ไม่มีใครมาให้เราได้หรอก
นอกจากเราท�ำเอง พระพุทธเจ้าสอน นีค่ อื ค�ำท่านตรัสให้ตรง
ให้แน่นอนมัน่ คง ใครท�ำดีได้ดี ใครท�ำชัว่ ได้ชวั่ พระศาสดา
ท่านสอนว่า เราท�ำเอง..เป็นเอง ท�ำเอง ท�ำดีเอง ท�ำชัว่ เอง
ท�ำผิดเอง ท�ำถูกเอง เราท�ำดีก็ได้ดี..ท�ำชั่วก็ได้ชั่ว บอกค�ำ
เดียวเท่านี้ เราทัง้ หลายจะไม่ได้เข้าใจว่าอย่างอืน่ จะเข้าใจ

104 | กตัญญุตา พระธรรมเทศนา
ว่าความชั่วทั้งหลาย..เราท�ำขึ้นมันจึงได้ ความดีทั้งหลาย..
เราท�ำขึน้ มันจึงได้ ไม่ได้วา่ ไอ้ผนู้ นั้ เอาความชัว่ มาให้เรา ผีเอา
ความชัว่ มาให้ เทวดาเอาความชัว่ มาให้ เทวดาเอาโชคมา
ให้ เทวดาเอาลาภมาให้ ไม่ได้คดิ อย่างนัน้ ..ไม่ใช่ ผิดค�ำสอน
พระศาสดา
พระศาสดาสอนว่า ท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่ มันเรือ่ งเราท�ำเอง
ของเรา ถ้าเราเข้าใจอย่างนี.้ .ไม่ได้สนใจอย่างอืน่ สนใจเรือ่ ง
เจ้าของนะนี่ สนใจเรื่องกายเรานี่..บริสุทธิ์ไหม สนใจเรื่อง
วาจาเรานี่ สนใจเรือ่ งจิตของเรานี่ เราจะสนใจเรือ่ งเจ้าของ
นี่ การกระท�ำของเจ้าของนี่ ท�ำดีไหม..ท�ำชัว่ ไหม มันจะสนใจ
เรื่องเจ้าของ ครั้นสนใจเรื่องเจ้าของ..มันก็จะเห็นเจ้าของ
ครัน้ เห็นเจ้าของ..ก็จะเห็นเจ้าของผิดเจ้าของถูก เพราะมัน
รู้จักถูกจักผิดแล้ว มันมีถูกเห็นผิดแล้วเป็นต้น มันก็จะละ
ความผิด มันจะเป็นไปเพราะความถูก มันก็จะเป็นไปใน
ท�ำนองนีน้ ะ
แล้วความเห็นทั้งหลายการปฏิบัติทั้งหลายมันจะย่อเข้ามา
น้อยทีส่ ดุ ลงสูอ่ นั เดียว “เอโก ธมฺโม” “เอโก มคฺโค” ทางมี
อันเดียว คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอย่างเดียวเท่านี้ ไม่
ได้เพ้อฝันไปทางอืน่ มงคลตืน่ ข่าวทัง้ หลาย..มันไม่ได้เพ้อ..
ไม่ได้ไป ไม่ได้ไปทางไหน ใครจะวิง่ ไปทางนัน้ ทางนี้ โอ๊ย..
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ว่านั่นดี..ว่านั่นเกิดขึ้น..เห็นไหมตรงนั้น น�้ำแก้วเกิดขึ้นตรง
นัน้ หน่อย น�ำ้ ทิพย์เกิดตรงนีห้ น่อย สีโห*เกิดตรงนัน้ หน่อย
คนวิง่ ไปดูกนั จนแผ่นดินจะพลิก อาตมานัง่ เฉยอยูน่ ี่ โอ๊ย..
นัน่ สิมนั หลงไป (ลากเสียง) คนแห่กนั ไปจนหนทางโล่งเตียน
ไปหมด ไปอีก..นีก่ ย็ งั ไม่จำ� อีก
เขาว่าอันนีเ้ กิดก็เอาอีก ก็จะวิง่ ไปอีกนะนี่ เอาอยูอ่ ย่างนัน้ ล่ะ
นี้สิมันตายก็ไม่เข็ดหลาบ เฉยๆ ไม่สนใจ..โง่ไม่หยุดสักที
ใครว่าอะไรก็เอาอย่างนัน้ ล่ะ เขาว่ามีสระน�ำ้ มนต์เกิดขึน้ อยู่
ตรงนั้น เอาไปลูบหูลูบตาจนว่ามันเกิดโรค ไม่กลัวกันเลย
นะนี่ ครัน้ เกิดมาอีกเอาอีก บ๊ะ ! โง่กโ็ ง่จนตายเอาแท้ๆ เว่ย
โกหกทีเดียว..หลงทีเดียวก็ยังพอว่า โกหกทุกวัน..เชื่อทุก
วันก็เอา นี่คือคนไม่มีหลักไม่มีฐาน คนอนาถาไม่มีที่พึ่งที่
อาศัย ไม่มพี ระพุทธเจ้าเป็นทีพ่ งึ่ ไม่มพี ระธรรมเป็นทีพ่ งึ่ ไม่มี
พระสงฆ์เป็นทีพ่ งึ่ ลมพัดไปทางไหนก็ไปทางนัน้ พอๆ กับ
ใบไม้ พัดไปทางใต้ปลิวไปทางใต้ พัดไปทางเหนือปลิวไป
ทางเหนือ แล้วแต่จะไป พอๆ กับใบไม้เลย..ใบไม้แห้ง ใจไม่
หนักแน่นนีค่ นไม่มสี มาธิธรรม คนไม่ตงั้ มัน่
ผูใ้ ดฟังธรรมพระพุทธเจ้าของเราตามเป็นจริงแล้ว ยังไงมัน
ก็ตั้งมั่น..ลองดูสิ แล้วไอ้คนเหาะที่มันมาตกอยู่ตรงโน้นนี่..
โห ตัวเอกในวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่อง “สินไซ” มีลำ�ตัวเป็นราชสีห์
* สีโหหัหรืวเป็อนท้ช้าาวสีง มากด้
วยบุญบารมีมีอิทธิฤทธิ์
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อาตมาไม่ไปดู คนนั้นเหาะมาตกตรงนั้นตรงนี้..ไม่ไปดูเลย
ครัง้ หนึง่ อาตมาไปกับพ่อเกลีย้ ง ไปดูพระบาทเกิดอยูภ่ กู อย
ไปนั่งอยู่นั่นนะ บอกให้แต่พ่อเกลี้ยงขึ้นไปดู อาตมาไม่ไป
หรอก ไม่รจู้ ะไปท�ำไม ถ้าเป็นรอยพระพุทธเจ้าก็เป็นรอยคน..
ก็จะเหมือนพวกเรา..คนใหญ่นลี่ ะ่ มันจะเป็นรอยใหญ่รอย
น้อยมันก็คือรอยคนเท่านั้นล่ะ รู้จักรอยคนอยู่หรือเปล่า..
พวกนี้ อาตมาก็บอกให้แต่พอ่ เกลีย้ งไปดูซะ เลยไม่ไปดูเท่า
ทุกวันนี.้ .ไม่ได้เห็นเลย มันหายสงสัยเว่ย
ถ้ารอยพระบาทเกิดอยู่ตรงนั้นรอยพระบาทเกิดอยู่ตรงนี้..
อย่างนี้ อันนัน้ รอยของท่าน ตัง้ แต่พระวักกลิไปดูพระพุทธเจ้า
ไปฟังพระพุทธเจ้า ไปฟังท่านเทศน์กไ็ พเราะ ไปดูรปู ท่านก็
งาม ท่านก็ยงั ด่าเอา ท่านว่าวักกลิจะมาเอาอะไรอยูน่ ี่ เอา
หนังนีห่ รือ เอากระดูกนีห่ รือ นีว่ า่ ธรรม นีว่ า่ พระพุทธเจ้า..
ท่านว่า ตั้งแต่ตัวท่านปานนั้นก็ยัง..ท่านก็ยังด่าอยู่ ท่าน
กลัวคนมันหลงเว่ย อันเราเหลือแต่รอยของท่าน ไม่รวู้ า่ จริง
ไม่จริง ก็บอกบุญแห่กันไปไหว้ไม่หยุดล่ะ..พระบาทภูกอย
อาตมาว่าตรงนีล้ ะ่ เขาจะเอาวัวมาฆ่าใส่ เขาจะเอาหมูมาฆ่า
ใส่ เขาจะเอาไก่มาฆ่าใส่นี่ บนรอยพระพุทธเจ้านีแ่ หละ เห็น
แต่รอยท่านก็ยงั เหยียบย�ำ่ กันพอแรงล่ะ ถ้าตัวท่านยังอยูจ่ ะ
น�ำฆ่าเอาสิ..พวกเจ้า พอเหมาะ..ตัง้ โรงฆ่าสัตว์ขนึ้ แถวนัน้ ..
เดีย๋ วนี้ ฉลองอะไรกันก็หมดวัวหมดควายไปกีต่ วั ไม่รู้ มันฆ่า
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วัวฆ่าควายใส่เอาโลด เข้าใจว่าตัวเองท�ำบุญ มันเหยียบย�ำ่
พระศาสนาปานนัน้ ไม่หยุดนะ
อิทธิบาท..ฝ่าพระบาทท่าน..ท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นหรอก
“ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา” อิทธิบาท ๔ นีห่ รอก..ท่านให้
ประพฤติปฏิบตั ิ คือธรรมะของท่านนีห่ รอกทีจ่ ะเป็นรอยให้
เราดู จะเอาอยูน่ นั่ แหละ..เอาลิเกเอาหมอล�ำไปฉลอง ฆ่าวัว
ฆ่าหมูกนิ กันอยูน่ นั่ ..สบาย..“บุญ” ยิง่ ไปสร้างบาปไปตัง้ กอง
บาปไว้ตรงใด พระบาทอยู่ตรงไหนยิ่งไปตั้งกองบาปไว้ ไป
แล้ว..คนหัวเมืองนัน้ เมืองนีไ้ ป..ไปสร้างบาปด้วยกันหลายๆ
จะมารักษาศีลรักษาธรรมเหมือนท่านมันนีย่ าก..ไม่ได้ เข้าใจ
ว่าตัวเองไปกราบไปไหว้อยูน่ นั่ ก็จะได้บญ
ุ หรอก ถ้าไปไหว้แค่
นัน้ ได้บญ
ุ มันจะไปยากอะไร เราหาโอกาสไปไหว้สกั ปีหนึง่
ให้มนั ครบทุกทีท่ กุ แห่ง แล้วกลับมานัง่ อยูบ่ า้ นสบายเลย มัน
จะได้บญ
ุ แล้วพ้นทุกข์..ก็เกินไป นีค่ อื คนไม่ตงั้ มัน่ ในธรรมะ
ครั้นคนตั้งมั่นในธรรมะแล้วมันเชื่อข้อประพฤติปฏิบัติของ
เจ้าของ มันไม่ได้เชื่องมงายอย่างนั้นหรอก อันนั้นเขาว่า
เป็นนัน่ เขาว่าเป็นนีก่ ท็ ำ� หน้านิว่ คิว้ งอไป พระพุทธเจ้าท่าน
ไม่สรรเสริญ ท่านสรรเสริญข้อประพฤติปฏิบัติของเรา
มันไม่ได้วงิ่ ไปถึงปานนัน้ หรอก..พวกนี้ อันนีเ้ ป็นวิธกี ารของ
ท่านเฉยๆ หรอก เหมือนกันกับการกระท�ำอุโบสถศีลของ
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เราทุกวันนี้ล่ะ บางคนก็คิดว่าตัวเองไปท�ำอุโบสถทุกวันๆ
จะได้บญ
ุ หลาย..ก็มอี ย่างนีด้ ว้ ยนี่ รูจ้ กั บุญอยูไ่ หมนี่ ครัน้ กลับ
มาบ้านตกนรกอยู่ก็ไม่รู้จัก มีแต่นบมือไม่ให้ผู้ข้าตกนรก
หากตกนรกขึ้นมาก็มาปรารถนาอย่าให้ผู้ข้าตกนรกเด๊อ..
ว่าอย่างนัน้ มันเป็นอย่างนัน้ ..ให้พากันเข้าใจในธรรมะ
ครั้นเข้าใจในธรรมะข้อประพฤติปฏิบัติแล้วมันไม่มีอะไร
หรอก มันง่ายที่สุดเรื่องพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนนั่น
สุดท้ายก็สง่ เขาคืน ดิน น�ำ้ ไฟ ลม ลมก็สง่ ให้มนั เป็นลม ดิน
ก็สง่ ให้มนั เป็นดิน น�ำ้ ก็สง่ ให้มนั เป็นน�ำ้ ซะ ไฟก็สง่ ให้มนั เป็น
ไฟ มันก็จะเสียคนเท่านัน้ แหละ อย่าไปเถียงเอาของเขา เนือ้
เขาให้มาใช้ไม่รเู้ ท่าไรแล้ว ไม่อยากให้ไปทางใดหรือ ก็สง่ เขา
คืนบ้างสิ หากไม่ส่งแล้วจะไปไหน มาอาศัยเขาอยู่..จะว่า
อย่างไร เช่าบ้านเขาอยู.่ .จะท�ำอย่างไร ดินเขานะ..บ้านเขา
นะ อยู่ไป..โดนความอยากท่วมหัวอย่างนี้..จะโกงเอาของ
เขาเลยหรือ ดินไม่ใช่หรือนัง่ อยูน่ ี่ น�ำ้ ตรงนี้ ไฟตรงนี้ ลมอยูน่ ี่
จะเถียงเอาอย่างไร จะเอาอะไรไปนี.่ .มันไม่เป็นอย่างนัน้ นะ
สมควรถึงเวลาก็สง่ คืนเขานัน่ แหละ มันจะเจ็บจะไข้ ปวดหัว
ตัวร้อนมา ก็รกั ษามันพอสมควรอย่างนัน้ หรอก ครัน้ รักษา
มันไม่หายแล้วก็ให้มนั ไป ส่งให้เจ้าของเก่าเขาไป...
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...จึงว่าส่วนสกนธ์รา่ งกายของเรานีก่ ม็ นั ผอมบ้าง อ้วนบ้าง
อะไรบ้าง..ก็ไม่ได้วา่ อะไร อยูต่ ามภูตามเขา พาลูกศิษย์ลกู หา
อยูป่ า่ อยูด่ งไปอย่างนัน้ แหละ อยูอ่ ย่างขัดใจ ข้าวก็พาเขากิน
ครัง้ เดียวเท่านัน้ บางครัง้ ก็อมิ่ บ้าง บางครัง้ ก็ไม่อมิ่ บ้าง เรา
ไปขอเขา..มันก็เป็นอย่างนัน้ บางทีเขาก็ให้แต่ขา้ วเปล่าๆ มา
ก็กนิ อย่างนัน้ แหละ จะไปฟ้องร้องขอผูใ้ ด เอ้า..ตายๆ ..ตาย
ซะ..พวกเรามันยาก มันยากอย่างนีต้ งั้ แต่เกิดมา ครัน้ จะไป
ขอเขาก็จะเป็นอาบัติ พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าไปขอใครนะ
ถ้าขอผูอ้ นื่ มันเป็นวิญญัต*ิ มันเป็นอาบัติ นอกจากน้องจากพี่
ต่อคนไม่ควรขอ หมายถึง ภิกษุขอสิ่งของต่อคฤหัสถ์
* วจีวิญผู้ไญัม่ใตช่ิญการออกปากขอของ
าติ ผู้ไม่ใช่คนปวารณา
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จากพ่อจากแม่เรา นอกจากผูท้ ปี่ วารณา*เรา แม่ออก*หนีไป
จังหวัดอืน่ แล้วใครจะมาปวารณาเราอยูน่ นั่ ไปบิณฑบาตมา
ให้แต่ขา้ ว มันก็ซดั อยูแ่ ต่ขา้ วไปอย่างนีล้ ะ่ มันจะท�ำอย่างไร
ล่ะ ทุกข์นะแม่ออก..ทุกข์..การปฏิบตั นิ อี่ ย่างว่า
อันแม่ออกมาได้ยนิ ได้ฟงั ท่านเทศน์น.ี่ .บุญหลาย บุญหลาย
นะ..เดินกลับไปมานีก่ ไ็ ด้ฟงั เทศน์ ฟังเทศน์จากผูห้ ามาแล้ว
ยากพอกันกับมาเอาข้าวไปสีแล้วก็เอามาหุงกิน..ยากปาน
นัน้ อันบุกไปท�ำนา..กว่าจะได้ขา้ วมาแต่คราวนัน้ ..ยากกว่า
พวกไปสีโรงสีแล้วมานึง่ กินนะ..เข้าใจไหม มาตักเอาข้าวใน
ยุง้ ในฉางนัน่ ไปโรงสีแค่นนั้ ไม่ตอ้ งต�ำ..เขาสีให้ แล้วก็มาแช่
มานึง่ มาหุงกิน อาตมาว่ามันไม่ยากเท่าใด ถึงมันไม่ยากแต่
ก็ยงั ไม่ทำ� ให้ไปตักให้มาสีมาหุงให้หมูก่ นิ กับให้ไปท�ำนา จะ
เลือกเอาอันไหน ก็จะเอาสีข้าวมาหุงกินนี่แหละ ให้ไปท�ำ
นาเหมือนหมู.่ .ก็ไม่เอาแล้ว... อันนีเ้ หมือนกัน อาตมาก็ไป
แสวงหา ก็ไม่รมู้ นั เป็นอย่างไร มันได้ไปมันถึงเป็น อาศัยบุญ
วาสนาบารมีเรา
แม่ออกพ่อออกเรามาฟังเทศน์ฟงั ธรรมเหมือนกัน ได้ฟงั เรือ่ ง
อย่างนี.้ .มันก็รจู้ กั เดีย๋ วนีน้ ะ อันความรูจ้ กั เดีย๋ วนี.้ .รูจ้ กั อันนี้
แหละมันจะไปติดอยูใ่ นใจแม่ออก เวลาฟังเทศน์มนั ไปติดอยู่
ยอมให้ขอ เปิดโอกาสให้ขอ
* แม่ปวารณา
ออก พระเรียกโยมผู้หญิง ถ้าเป็นโยมผู้ชายเรียก พ่อออก
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ในใจ ครัน้ เราไปรูไ้ ปเห็นอะไรมันก็จะคิดได้ เห็นเป็นปัจจัยที่
จะหล่อเลี้ยง มันจะหล่อเลี้ยงให้แม่ออกน่ะมีปัญญาขึ้นมา
ได้มีบุญวาสนาขึ้น ได้มีบารมีกล้าขึ้นแข็งขึ้น มันเป็นอย่าง
นัน้ จะได้ดขี นึ้ จะได้พยายามภาวนาขึน้
อันเราไปแต่งแต่อย่างอืน่ ไปบังคับแต่อย่างอืน่ ไปแต่งตัง้ แต่
ตา ไปแต่งตัง้ แต่หู ไปแต่งตัง้ แต่ฟนั ไปแต่งตัง้ แต่เนือ้ แต่กาย
แต่ใจพากันปล่อยไว้เฉยๆ เหมือนว่าไปแต่งมะม่วงอกร่อง
จนไม่ได้กินมะม่วงหวานสักที แต่งแต่กายเจ้าของ*ไม่แต่ง
ใจเจ้าของ... ไปแต่งแต่ผอู้ นื่ ไปหัดแต่ผอู้ นื่ ไม่หดั จิตหัดใจ
เจ้าของ มันก็เป็นกันอย่างนัน้ ล่ะ...
พระพุ ท ธเจ้ า เราก็ เ หมื อ นกั น เมื่ อ ครั้ ง ท่ า นยั ง ไม่ เ ป็ น
พระพุทธเจ้า..บ�ำเพ็ญพระโพธิสัตว์อยู่ ท่านก็ไปปฏิบัติแต่
อย่างอืน่ ท�ำแต่เรือ่ งกายอยูไ่ ม่หยุด จนไม่ได้นอนไม่ได้กนิ
ท�ำจนร่างกายซูบผอมเห็นกระดูก ท�ำไปอย่างไรก็จะตายทิง้
ไปเฉยๆ ก็คดิ พิจารณาปฏิบตั ไิ ปอยูห่ ลายปีหลายเดือนหลาย
วัน ๕ ปี ๖ ปี ถึงจะรูต้ วั เจ้าของ ผูน้ นั้ ก็วา่ ไม่ให้นอนหลาย ไม่
ให้กนิ หลาย มีแต่จะตายเปล่า จนเหลือแต่กระดูก..เป็นหนัง
ห่อกระดูก มันก็ไม่ได้แล้ว หลับตาไปก็ไม่สงบแล้ว สงบไป
คราวเดียวก็ลมื ตาขึน้ มา อ้าว ! พิมพาราหุลก็โผล่ขนึ้ มาแล้ว

* เจ้าของ ตัวเอง ตัวฉันเอง
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มีแต่เรือ่ งจะชวนกลับเมืองอยูน่ ี่ เอ้า..คิดไปก็พมิ พาราหุลก็
โผล่ขนึ้ มาไม่หยุดไม่หย่อน
ถึงคราวท่านจะปฏิบัติถูก ท่านพิจารณาดูจนเห็นว่า มัน
ไม่ใช่เรือ่ งกายนะ..การปฏิบตั ิ ได้ความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้
ทัง้ หลายธรรมะนีเ้ ป็นเรือ่ งของจิต มันเป็นเรือ่ งของจิตไม่ใช่
เรือ่ งของกาย กายก็ทา่ นว่าให้มนั นอนพอสบายพอควรให้มนั
พอดี กินก็ให้พอดี ไม่ให้อว้ นหลาย ไม่ให้พหี ลาย ไม่ให้มนั หิว
มันร้อน ให้รา่ งกายสมบูรณ์พอดีมกี ำ� ลังพิจารณาจิต ว่าอัน
นัน้ ไม่ดี อันนัน้ ไม่งาม คิดเปรียบเทียบต่างๆ นานา..คิดไป
ก็ตรัสรูธ้ รรมเท่านัน้ ล่ะ..บัดนี้ เพราะรูจ้ กั จุดมัน แต่กอ่ นฆ่า
แต่กาย “อัตตกิลมถานุโยโค*” ฆ่าแต่กาย..มันเป็นอย่างนัน้
ทุกวันนี้อาตมาก็เป็นอยู่นะบางครั้ง พาพระพาเณรพาพ่อ
ออกแม่ออกนัง่ ปฏิบตั ิ บางคนก็งว่ งนอน..อยากนอน อยาก
นอนก็ไม่รวู้ า่ ใจมันอยากนอน ก็ควักเอายาหม่องมาทาตาจน
แดงหมดเลย เขาคิดว่าความง่วงนอนมันอยู่ที่ตานี่นะ..มัน
เป็นอย่างนัน้ ลืมตาก็ไม่ได้ หรีต่ าอยูอ่ ย่างนัน้ แหละ แน่ะ..
ผูห้ นึง่ ลักของแต่กไ็ ปจับอีกผูห้ นึง่ นีเ่ รียกว่าจับผิดคน มันจิต
นูน่ ..นิวรณ์*มันครอบง�ำจิตนูน่ เอายาหม่องมาทาตาให้มนั
โยค การประกอบตนให้ลำ�บากเปล่า
* อันิตวรณ์ตกิลสิมถานุ
่งที่ขัดขวางจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม มี ๕ อย่าง คือ กามฉันท์ (พอใจใฝ่

กามคุณ) พยาบาท (แค้นเคืองคิดร้ายเขา) ถีนมิทธะ (หดหู่ซึมเซา) อุทธัจจกุกกุจจะ
(ฟุ้งซ่านรำ�คาญใจ) วิจิกิจฉา (ลังเลสงสัย)
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แสบท�ำไม มันแก้ไม่ถกู เรือ่ งมันนะ มันก็ไม่หายง่วงสักที มันก็
ไม่หยุดอยากนอนสักที... คิดไม่ถกู มันก็ผดิ กันเรือ่ ยไป ถ้าคิด
ผิด..คิดไปอย่างไรความง่วงเหงาหาวนอนก็ไม่หมดไปหรอก
มันไม่ใช่วา่ ตาเป็นผูน้ อน ตามันไม่ใช่ผนู้ อน ตามันเป็นลูกน้อง
เขาเฉยๆ ไม่ใช่ผสู้ งั่ ... นีล่ ะ่ ถ้าเราท�ำไม่ถกู ท�ำไม่ถกู ..ท�ำไป
จนตายมันก็ไม่ถกู จนตาย ไม่ถกู จนตายก็ไม่ได้ผลจนตาย
เราเกิดมานีเ้ หมือนกัน เป็นผูห้ ญิงเป็นผูช้ าย หรือเราเกิดมา
ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม มาให้กนิ ให้ทานอยูท่ กุ วันนีล้ ะ่ เราได้ฟงั
เทศน์แล้ว เราได้รบั ศีลแล้ว เราได้ให้ทานแล้ว..ก็ให้พจิ ารณา
อีกนะ ให้พจิ ารณาดูนะ..แม่ออกเรา บางทีมนั มีเรือ่ งบกพร่อง
อยูใ่ นนัน้ สิง่ ทีม่ นั ลีล้ บั อยูใ่ นนัน้ เรามองไม่เห็นได้ คิดแล้ว
อย่างนี้ ก็ให้ภาวนาให้มันละเอียดขึ้น..ละเอียดขึ้นไป
ปัญญามันจึงจะได้เกิด เมือ่ ปัญญาเกิด..ศีลก็ละเอียดขึน้
มา เมื่อศีลละเอียดขึ้นมา..ใจมันก็ผ่องใส จิตมันก็สงบ
หลาย จิตละเอียดหลายอย่างนัน้ แหละ ครัน้ จิตละเอียด
หลาย..ปัญญามันก็ผอ่ งใสขึน้ มา เมือ่ ปัญญามันหลายก็
ส�ำรวมยิง่ ขึน้ มา มันก็ผลักดันกันไป มันก็ไล่กนั ไป ศีลก็ดี
สมาธิกด็ ี ปัญญาก็ดี กายก็ดี วาจาก็ดี จิตก็ดี มันก็หมุน
รอบไปอย่างนี.้ .. มันก็ไหลรวมกันเข้าไป เมือ่ มันไหลรวม
กันอยูแ่ ล้ว นัง่ ก็เป็นศีล นอนก็เป็นศีล เดินก็เป็นสมาธิ
นอนก็เป็นปัญญา มันก็มอี ยูใ่ นนัน้ ..มันเป็นอัตโนมัติ
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มันก็เหมือนกับรถเรานัน่ ..สตาร์ทไม่ตดิ นัน่ ล่ะ ถ้ามันไม่
ติดเราก็มาเข็นมันนัน่ แหละ ดันไปดันมามันก็สตาร์ทติด
ช่วยกันอย่างนัน้ แหละ..มันก็ไปได้ ศีลก็ดขี นึ้ สมาธิกด็ ขี นึ้
ปัญญาก็ดีขึ้น ความคล่องแคล่วมันก็มีอย่างนั้น ใจเรา
มันก็ผอ่ งใสขึน้ ไป มองไปหาทางเก่ามันก็เปลีย่ นไปแล้ว
นะนี่ มองไปถึงความรูส้ กึ นึกคิดของเรา มองไปๆ มันก็
เห็นตรงนัน้ อีกหน่อยก็จะมองเห็นชาติหนหลัง ระลึกชาติ
ได้เท่านัน้ แหละ มองไป..ก็นกึ ไปตัง้ แต่เกิดมานูน่ ตัง้ แต่
เป็นบ่าวเป็นสาว เป็นน้อยเป็นหนุ่ม นึกถึงตั้งแต่เป็น
เด็กน้อย..ไปถึงนูน่ นีก่ ช็ าติหนหลังเหมือนกันนะ ทีนนี้ กึ รู้
เรือ่ งท�ำบาปท�ำกรรม ค่อยๆ รูจ้ กั รูข้ นึ้ มา..ตรวจหมดล่ะนี่
ปุพเพนิวาสานุสติญาณ รูจ้ กั ระลึกชาติได้ จุตปู ปาตญาณ
รูจ้ กั จุตแิ ละการเกิด อาสวักขยญาณ รูจ้ กั ท�ำอาสวะให้สนิ้
เอามันชาตินลี้ ะ่ จะไปเอาชาติไหน ถ้าไม่มญ
ี าณ..มันจะ
พูดถึงตอนนัน้ ได้หรือ จะรูจ้ กั ความผิดความถูกทีเ่ จ้าของ
สร้างมาได้หรือ ก็รู้จักความจุติความเกิดความดับของ
จิตใจของเจ้าของ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ รูจ้ กั ระลึกชาติ
ได้ จุตปู ปาตญาณ รูจ้ กั จุตแิ ละการเกิด อาสวักขยญาณ
รูจ้ กั ท�ำอาสวะให้สนิ้ ทีม่ นั ท�ำผิดท�ำไม่ด.ี .มาคัดมากรอง
แล้วก็มาเลิก..อาสวะนีก้ ห็ มดไป มันก็ทำ� ให้คดิ ได้เท่านัน้
แหละ มันก็เกิดเครือ่ งรูข้ นึ้ เท่านัน้ เอง นีแ่ หละชาติหนหลัง

ชาติหนหลัง | 115

แท้ ๆ มั น ก็ เ กิ ด หู ทิ พ ย์ เ กิ ด ตาทิ พ ย์ ขึ้ น มาในปั จ จุ บั น
นีแ่ หละเรา ให้เราหาเอา ให้เราดูเอา มันอยูก่ บั เจ้าของนี่
อะไรมันก็อยูใ่ นนี้ เราก็ปล่อยมันทิง้ ไว้เฉยๆ นัน่ ล่ะ

ระเบียบการจัดการศาสนสมบัติ
อันเป็นมรดกธรรมของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
เนือ่ งจาก พระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ประสงค์ทจี่ ะเผยแผ่
พระธรรมค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพือ่ เป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบตั ธิ รรมแก่สาธุชนทัว่ ไป และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ กับการสร้างรูปเหมือน รูปหล่อ
และเหรียญของพระเดชพระคุณท่านฯ อันจะเป็นการท�ำให้เกิดความลุ่มหลง และ
ศรัทธาอันเป็นมิจฉาทิฏฐิ
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณ พระโพธิญาณเถร
(ชา สุภทฺโท) เจ้าอธิการเลี่ยม ิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ในนามคณะสงฆ์
วัดหนองป่าพงและวัดสาขา จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการฯ ขึน้ ชุดหนึง่ เพือ่ วางระเบียบ
การจัดการศาสนสมบัติ อันเป็นมรดกธรรมของพระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร
(ชา สุภทฺโท) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการฯ” ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้
มีมติวางระเบียบการจัดการเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้
๑. รูปเหรียญ รูปพิมพ์ รูปอืน่ ๆ หรือวัตถุมงคลใดๆ ทีท่ ำ� ขึน้ เพือ่ ให้มลี กั ษณะ
เหมือน หรือใช้เป็นสัญลักษณ์แทน หรืออ้างถึงพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ห้าม
จัดท�ำขึ้นโดยเด็ดขาด
๒. รูปหล่อ รูปปัน้ รูปแกะสลัก หรือรูปอืน่ ใดท�ำนองเดียวกันนี้ ทีเ่ หมือนองค์
จริงหรืออ้างถึงพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ให้ท�ำได้เฉพาะวัดสาขา และตั้ง
ประดิษฐานไว้ที่วัดสาขาเท่านั้น ในกรณีอื่นๆ ห้ามจัดท�ำขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการฯ เป็นกรณีไป โดยในการขออนุญาตจะต้องท�ำเป็นหนังสือระบุ
ขนาด จ�ำนวน และสถานที่ประดิษฐาน ไว้อย่างชัดเจน
๓. ภาพถ่ายของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) รูปภาพ ภาพดัดแปลง แผ่น
ภาพ ซึง่ จัดท�ำโดยวิธอี นื่ ใด ให้มลี กั ษณะเป็นภาพพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ตลอด

จนส�ำเนา ซึ่งภาพดังกล่าวจะท�ำขึ้นใหม่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ เว้น
แต่จะจัดท�ำขึ้นเป็นจ�ำนวนเล็กน้อยเพื่อบูชาเป็นส่วนตัว มิได้แจกจ่ายต่อสาธารณะ
๔. ค�ำสอน หรือค�ำเทศนา ของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ที่บันทึกไว้ใน
รูปของวิดโี อเทป ภาพยนตร์ เทปคาสเซต ซีดี หรืออุปกรณ์อย่างอืน่ ท�ำนองเดียวกัน
ห้ามท�ำซ�้ำ ท�ำขึ้นใหม่ หรือแปลเป็นภาษาอื่น หรือดัดแปลงไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เว้นแต่
จะได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการฯ เป็นกรณีไป โดยการอนุญาตต้องก�ำหนดจ�ำนวน
และอุปกรณ์ที่ใช้ ตลอดจนวิธีการเผยแผ่อย่างชัดเจน
๕. หนังสือค�ำสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ห้ามจัดท�ำขึน้ ใหม่ หรือ
ท�ำส�ำเนาขึน้ ใหม่ ท�ำซ�ำ้ หรือแปลเป็นภาษาอืน่ (ต้นฉบับเป็นภาษาไทย) หรือดัดแปลง
ไม่วา่ ด้วยวิธใี ดๆ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการฯ ทัง้ นีไ้ ม่วา่ ทัง้ หมดหรือ
บางส่วน
การสรุปข้อความจากหนังสือหรือดัดแปลง ตัดต่อข้อความบางส่วนของหนังสือ
จะกระท�ำมิได้โดยเด็ดขาด
๖. การเผยแผ่ธรรมะหรือค�ำสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) โดยใช้
เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการฯ
๗. เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ให้จัดท�ำขึ้นใหม่ ท�ำซ�้ำ ท�ำส�ำเนา
หรือเผยแผ่มรดกธรรมตามข้อ ๒ - ๖ ผูจ้ ดั ท�ำจะต้องน�ำค�ำขออนุญาต และค�ำอนุญาต
จากคณะกรรมการฯ ใส่ไว้ในมรดกธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย ส�ำหรับมรดกธรรมที่ผู้ได้
รับอนุญาตให้จัดท�ำขึ้น หากเป็นหนังสือ เอกสาร หรือโดยใช้เทคโนโลยีอื่นใดที่ใช้
ส�ำหรับอ่าน ให้นำ� ระเบียบนีใ้ ส่ไว้เป็นส่วนหนึง่ ของมรดกธรรมทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ดว้ ย ทัง้ นี้
ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ ด้วย
๘. หากผูใ้ ดกระท�ำการฝ่าฝืนระเบียบนีต้ ามข้อ ๑ - ๗ ทีเ่ กิดขึน้ ก่อนวันทีอ่ อก
ระเบียบนี้ หรือที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า ให้พิจารณา แก้ปัญหาดังนี้
		 ๘.๑ ธรรมะหรือค�ำสอนที่แปลเป็นภาษาอื่นแล้ว ก่อนออกระเบียบนี้ ให้
รวบรวมและน�ำมาตรวจสอบความถูกต้องในการแปล หากพบความผิดพลาดต้อง
แก้ไข ให้เรียกผู้แปลและผู้จัดท�ำมารับทราบและด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนิน
การให้เรียบร้อยได้โดยดีให้ด�ำเนินการตามข้อ ๘.๒

		 ๘.๒ การจัดการกับการฝ่าฝืนข้อ ๑ - ๗ รวมทั้งกรณีอื่นๆ ให้คณะกรรม
การฯ พิจารณาเป็นกรณีไป โดยพิจารณาถึงเจตนาผู้กระท�ำ ตลอดจนการให้ความ
ร่วมมือในการแก้ปญ
ั หาของผูก้ ระท�ำ หากมีความจ�ำเป็นให้คณะกรรมการฯ มีอำ� นาจ
แต่งตัง้ บุคคล หรือคณะบุคคล เพือ่ ด�ำเนินการกับผูก้ ระท�ำการละเมิดทัง้ ทางแพ่งและ
อาญา หรือด�ำเนินการอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยยึดหลักประนีประนอม
เพือ่ ด�ำรงไว้ซงึ่ เจตนารมณ์ และชือ่ เสียงเกียรติคณ
ุ ของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
และวัดหนองป่าพง และสาขาเป็นส�ำคัญ
๙. การมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลด�ำเนินการตามข้อ ๘.๒ คณะ
กรรมการฯ จะต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์และขอบเขตในการด�ำเนินการให้แก่ผู้รับมอบ
หมาย และหากท�ำได้ให้ก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินการ และรายงานสรุปผลต่อ
คณะกรรมการฯ ด้วย
เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงเป็นผูร้ กั ษาการตามระเบียบการนี้ และมีอำ� นาจให้
ค�ำอนุญาตได้ในกรณีที่เห็นสมควร
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�ำราบ 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�ำกัด สาขาวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อ “วัดหนองป่าพง โครงการมรดกธรรม”
เลขที่บัญชี ๒๕๗-๔-๒๕๐๕๘-๑
@ หรือธนาณัติ สาขาวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
ในนาม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง
วงเล็บมุมซอง สมทบเข้ากองทุนมรดกธรรม

