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ความตายเป็นของทีแ่น่นอน 

หลวงปู่ บญุเพง็ กปัปโก 

(เทศนใ์หค้นไทยในตา่งแดน) 

ความตายนะ่เป็นของท่ีแน่นอน อะไรจะไปแน่นอนเหมือน

ความตายไม่ได ้แตค่วามตายมาจากไหน ถา้ไม่มีความเกิด 

ความตายมนัก็ไม่มี ก่อนจะมีความตายก็เพราะมีความเกิด 

ความเกิดเป็นตน้เหต ุทีนีพ้วกเราก็เกิดกนัมาแลว้ มีชีวิตคือ

ความเป็นอยู่กนัทกุคนแลว้ ทีนีส่ิ้งท่ีจะเป็นไปขา้งหนา้ก็ดงัท่ี

กลา่วมานัน้นะ่ คือความตาย มนัเป็นของท่ีแนน่อน ทา่นตายแน่ 

รูว้า่มนัตายแน ่เราก็เกิดมาแลว้ เราก็มีชีวิตอยูแ่ลว้ แตค่วามตาย

เป็นของแนน่อนแลว้ 

ในขณะท่ีเรายงัมีชีวิตอยูน่ี่ เราควรทาํอะไร เราควรหาท่ีพึง่ 

เหมือนกบัท่ีเราสวดไปน่ะ ท่ีพึ่งอ่ืนของเราไม่มี พระพทุธเจา้เป็น

สรณะ พระพทุธเจา้เป็นท่ีพึง่อนัประเสรฐิของขา้พเจา้เราก็วา่กนั

ไปแลว้ พระธรรมก็เป็นท่ีพึง่หรอืวา่เป็นสรณะเป็นท่ีพึง่อนั

ประเสรฐิของขา้พเจา้ พระอรยิสงฆส์าวกก็เป็นท่ีพึ่งอนัประเสรฐิ
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ของขา้พเจา้ พระพทุธก็ดี พระธรรมก็ดี พระสงฆก็์ดี วา่เป็นท่ีพึ่ง 

ทีนีเ้ราจะพึ่งทา่นโดยวิธีไหน และทา่นจะมาใหเ้ราพึ่งโดยวิธีไหน 

เหมือนกบัท่ีเราสวดไปแลว้วา่พระพทุธเจา้ พระธรรมเจา้ 

พระสงัฆเจา้เป็นสรณะเป็นท่ีพึง่อนัประเสรฐิของขา้พเจา้ 

พระองคจ์ะเดินมาใหเ้ราพึ่งหรอืยงัไง พระธรรมจะเป็นวตัถเุดิน

มาใหเ้ราเป็นท่ีพึง่หรอืยงัไง พระอรยิสงฆส์าวกท่ีท่านปรนิิพพาน

ไปแลว้ก็จะเดินมาใหเ้ป็นท่ีพึ่งของเราหรอืยงัไง เราพากนัคิด

หรอืไม่วา่เป็นท่ีพึง่ เราจะพึง่ท่านโดยวิธีไหน และท่านจะใหเ้รา

เป็นท่ีพึ่งโดยวธีิไหน  

พระพทุธ พทุโธนะ่คือพระพทุธเจา้ ธมัโมก็คือพระธรรม 

สงัโฆก็คือพระสงฆ ์รตันตรยัเจา้ทัง้สามประการน่ีเป็นท่ีพึง่ ทีนี ้

เราจะพึง่ทา่นโดยวิธีไหน ตวัตนท่านก็ไมมี่ แตข่ณะนีเ้ราก็มี

ตวัตน เม่ือเรามีตวัตน ท่านก็จะมีตวัตนใหเ้ราพึ่งหรอืยงัไง เรา

คิดพิจารณากนัหรอืไม ่พุทธัง สรณัง คัจฉามิ พระพทุธเจา้เป็น

สรณะและก็เป็นท่ีพึ่ง ทีนีเ้ราวา่กนัไปแลว้นะ ก่อนจะรบัศีล ก่อน

เราจะบวช หรอืก่อนท่ีเราจะสมาทานอะไรก็ตาม จาํเป็นเรา
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จะตอ้งกลา่ว จะตอ้งเอย่ถงึพระพทุธ พทุธงั สรณงั คจัฉามิ อนันี ้

คงจะทิง้ไม่ได ้วา่ท่านจะมาเป็นท่ีพึ่ง แลว้เราจะไปพึ่งท่านน่ะ จะ

เอาอะไรไปพึ่ง จะเอารา่งกายไปพึง่ ทา่นมีรา่งกายมาใหเ้ราเหน็

หรอืเปลา่ ท่านก็ไม่มีรา่งกายท่ีจะเป็นท่ีพึง่นะ  

ท่ีพึง่ของขา้พเจา้ไม่มีนอกจากพระพทุธเจา้ พระธรรมเจา้ 

พระสงัฆเจา้ ไม่ใช่วา่เราจะพึ่งตวัของทา่น แตส่าํหรบัตวัของ

พระองคเ์อง พระองคก็์ปรนิิพพานไปนานแลว้ แมแ้ตพ่ระอรยิ

สงฆส์าวก ท่านก็ปรนิิพพานไปหมดแลว้ เหลือแตพ่ระธรรม พระ

ธรรมนั่นน่ะหมายถงึอะไร หมายถงึคาํสอนของพระพทุธเจา้

นั่นน่ะ ทา่นสอนใคร คาํสอนอยู่ท่ีไหน ตน้ของคาํสอนอยูท่ี่ไหน  

ในตาํราท่านเขียนเอาไวน้ะ่ ก็เขียนแตเ่ป็นคาํสอนนะ แตต่วั

คาํสอนแท้ๆ นะ่ ตวัจรงิของคาํสอนแท้ๆ น่ะ แขนสอง ขาสอง หวั

หนึง่ นั่นน่ะ นั่นน่ะตน้ของพระธรรม ตน้ของธรรมะ ตน้ของคาํ

สอน ก็คือกาํลงันั่งกนัอยู่เน่ีย เรากาํลงันั่งกนัอยู่ น่ีเรยีกวา่ตน้

ของพระธรรม ตน้ของคาํสอน กอ้นศีลกอ้นธรรม ตวัศีลตวัธรรม 
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ก็พดูแลว้ก็ไดแ้ก่ตวัเรา หนัเขา้มาก็มาอตัตาหิ อตัโน นาโถ ก็ตน

แลเป็นท่ีพึ่งของตน  

พระพทุธเจา้ก็ตวัจรงิของทา่นปรนิิพพานไปนานแลว้ พระ

อรยิเจา้ทัง้หลายทา่นก็นิพพานไปนานแลว้ พระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้นั่นนะ่ ก็ยงัอยู่น่ะ ก็คือตวัเราน่ะ ทีนีเ้ราจะมา

พึ่งใครหละ ก็พระธรรมอยู่กบัเรา เราจะไปออ้นวอนเพ่ือจะให้

พระพทุธเจา้เสด็จมา ออ้นวอนใหพ้ระสงฆห์รอืพระอรยิสงฆท์า่น

เสด็จมา ท่านจะมาหาเรา อนันัน้มนัเป็นไปไม่ได ้ 

มี อัตตาห ิอัตโน นาโถ ตนแลเป็นท่ีพึง่ของตน สรา้ง

คณุธรรมนัน้ใหเ้กิดขึน้ เกิดขึน้ในตน แลว้ก็จะไดม้าเป็นท่ีพึ่งของ

ตน เด๋ียวนีเ้รามาทาํเพ่ือเป็นท่ีพึง่ของตนนะ พระพทุธ ก็ไดแ้ก่

อะไรหละ ก็ไดแ้ก่พทุโธ พทุโธก็ไดแ้ก่อะไร พทุโธก็ไดแ้ก่ใจน่ะ 

นั่นน่ะ พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้องคนี์ห้ละ องคท่ี์พากนันั่งอยูน่ี่

หละ แตล่ะองค์ๆ น่ะ แตต่วัจรงินัน้น่ะท่านปรนิิพพานแลว้ เรามา

สรา้งพทุธะเกิดขึน้ในตวัของตวัเองไม่ใช่หรอื  
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ก่อนพทุธะจะเกิดขึน้ไดน้่ะ จะเกิดขึน้ไดโ้ดยวิธีไหน ท่ีจะมา

เป็นท่ีพึ่งของเราได ้และเราก็จะเป็นท่ีพึ่ง พึ่งของตวัเองได ้ก็ควร

ทาํยงัไง ก็เหมือนกบัเรามานั่งอยู่น่ี นั่งก็ไม่ใช่วา่เรานั่งอยู่เฉยๆ

น่ะ ลมหายใจมนัก็มีนะ ถา้ไม่มีลมมนัก็นั่งไม่ไดน้ะ ท่ีเรานั่งน่ีก็

เพราะเรามีลมนะ ลมน่ะมนัออกตรงไหน แลว้มนัเขา้ท่ีไหนออกท่ี

ไหน ลม ลมมนัก็เขา้ท่ีจมกู ออกมนัก็ออกท่ีจมกู ท่ีเรยีกวา่พระ

ธรรม หมายถงึคาํสอนของพระพทุธเจา้นั่นน่ะ ก็คือตวัพระ

ธรรมน่ะน่ีนะ ไม่ใช่วา่เพียงแตค่าํสอนนะ ตวัจรงิของพระธรรม

นะ มีลมนะ่  

ลมน่ะใครมาสรา้งสรรคม์นั จมกูใครแตง่มนัน่ะ แลว้ลมใคร

ไปแตง่มนัมาจากไหน มนัมาโดยธรรมชาติ ธรรมชาติเคา้

สรา้งสรรคม์าแลว้หละ ไม่ไดแ้ตง่ยาก เราก็ไม่ไดแ้ตง่จมกูยาก 

เราก็ไม่ไดป้รุงแตง่ลมยาก ทีนีเ้ขาก็เขา้ของเขาเอง เขาก็ออกของ

เขาเอง โดยไมต่อ้งไปเอาลมมาจากไหน โดยไม่ตอ้งไปเอาจมกู

มาจากไหน ไม่ไดยื้มจมกูของคนอ่ืนมาหายใจ ของของเราโดย
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แทน้ะ น่ีพึ่งเรามัย้น่ี อัตตาห ิอัตโน นาโถ มัย้น่ี มนัพึง่ตนแลว้

นะน่ี ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก น่ีมนัพึ่งแลว้น่ี  

รูว้า่เรามาพึง่ตนไดอ้ย่างนี ้ส่ิงท่ีเราจะมาพึง่ พึง่ไดอี้กหละ 

เราจะเอาอะไรเป็นท่ีพึ่ง ส่ิงท่ีจะเกิดขึน้จากลม เป็นท่ีพึ่งของ

ตนเองอีกหละ คือใครหละจะมารบัรอง รบัรองวา่ลมเขา้ลมออก 

ผูท่ี้รูล้มคือใคร ผูท่ี้รูล้มนั่นน่ะ คืออยู่ภายในนั่นน่ะคือตวัใจ เรา

จะเอาใจนั่นมารบัรอง มารูว้า่มนัเขา้ มารูว้า่มนัออก แตผู่ท่ี้เขา้

ออกเขาไม่ไดรู้เ้ขานะ แมแ้ตจ่มกูมนัก็ไม่รูว้า่ลมเขา้ แมแ้ตล่มมนั

ก็ไม่ไดรู้ว้า่จมกู มนัไม่รูก้นัทัง้นัน้นะ แตม่นัเขา้ของมนัเองนะ ผูท่ี้

รูน้่ะ คือใครหละ ผูท่ี้รูน้ั่นน่ะ คือผูไ้ม่มีจมกู ผูไ้ม่ใช่ลม จมกูก็

ไม่ใช่ ลมก็ไม่ใช่ ไม่มีจมกู แลว้ก็ไม่มีลม คือใคร ใครหละรูอ้ยู่

เด๋ียวนี ้ดซูิ ใครเป็นผูรู้ ้เราหาคนท่ีรูน้ั่นน่ะ รูล้มเขา้นั่นน่ะ แลว้รู ้

ลมออกน่ะ ตอ้งหาผูน้ัน้ มนัอยู่ตรงไหนเด๋ียวนี ้หาดซูิ  

ท่ีวา่จะมาเป็นท่ีพึง่ ทีนีเ้ราจะพึ่งอะไร ก็พึง่ลม ถา้ลมหมด 

ถา้หมดลม ไอเ้จา้ผูท่ี้รูล้มหละ จะไปพึง่อะไรอีกหละ ก็ไมมี่ท่ีพึง่

อีกนะ ตวัเขาจรงิๆเขาจะพึง่อะไรกนัแน ่ถามมนัดซูิ พึ่งพระพทุธ 
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ก็พระพทุธอยูท่ี่ไหน พึง่พระธรรม พระธรรมก็ท่ีไหน พึง่พระสงฆ ์

ก็พระสงฆอ์ยูท่ี่ไหน ก็ถามมนัดซูิ เรานั่นหละทาํใหส้มบรูณห์รอื

ยงั พทุธงั สรณงั คจัฉาม ิมนัสมบรูณห์รอืยงั เราจะพยายามท่ีจะ

ยงัพทุโธนัน้ใหเ้กิดขึน้ ก็เกิดขึน้ก็เกิดขึน้ในตวัเองนั่นน่ะ ท่ีมนั

เกิดขึน้ก็เรยีกวา่พระธรรม ก็พระธรรม เม่ือมีพระธรรม รูพ้ระ

ธรรมน่ะ ก็พระสงฆห์ละ พระสงฆก็์เป็นผูป้ฏิบติัตามพระ

ธรรมน่ะหละ นั่น พระพทุธก็ดี พระธรรมก็ดี พระสงฆก็์ดี ก็มา

รวมอยู่ใจของเราอนัเดียว ตกลงก็คือใจน่ันน่ะเป็นพระพุทธ 

ตกลงก็คือใจน่ะเป็นพระธรรม ตกลงคือใจน่ะเป็นพระสงฆ ์

พุทธ ธรรม สงฆ ์ก็เลยมาอยู่ทีใ่จ  

ทีนีเ้ม่ือเรามาทราบวา่ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆม์าอยู่ท่ี

ใจน่ี เราจะทาํอยา่งไร ท่านทัง้สามนีห้ละ จะเกิดมาเพ่ือครองจิต

ของเรา เพ่ือประทบัจิตของเรา เราจะเอาจติของเรานัน้นะ่มา

รบัรอง เพ่ือจะใหท้า่นทัง้สามมาประทบั เราควรทาํยงัไงหละ 

ก่อนท่ีจะใหท้า่นมาประทบั เพ่ืออะไร ถา้ทา่นทัง้สามเป็นท่ีพึง่

ไม่ได ้ในขา้งหนา้ ในปรโลกเบือ้งหนา้ ทีนีเ้ราจะเอามารบัรอง
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ท่านทาํไม แมก้ระทั่งถึงเราจะมาทาํบญุสนุทาน แมแ้ตเ่ราจะมา

สมาทานศีล แมแ้ตเ่ราจะมาเจรญิสวดพทุธคณุ ธรรมคณุ สงัฆ

คณุ ถา้เราไมถื่อวา่ทา่นพึง่ได ้เราก็คงไมท่าํ และเราก็จงึพากนั

ทาํ ก็เพราะวา่เราพึ่งทา่นได ้ท่านพึง่ภายใน ไม่ใช่พึง่ภายนอก 

เราตอ้งทาํความเขา้ใจนะ  

ของนอกน่ะมนัเป็นวตัถนุะ เคา้เรยีกวา่ อามิสสุข มนัสขุอิง

อามิส เหมือนกบัเราทาํกนัอยู่ เหมือนกบัเรานั่งกนัอยู่ น่ีก็อิง

อามิส อิงวตัถ ุท่ีนั่ง ท่ีหลบั ท่ีนอน ท่ีอยู ่ท่ีกิน น่ีเรยีกวา่อามิสสขุ 

คือสขุอิงอามิส สขุท่ีไม่อิงอามิสนะ่ สขุท่ีเราจะเอาไปไดน้่ะ สขุท่ี

เราจะเอาไปดว้ย เรยีกวา่ นิรามิสสุข สขุไม่เก่ียวกบัวตัถ ุไดแ้ก่

สขุใจเฉพาะ คือสขุลว้นๆ ไมมี่วตัถอุนัใดเจือปน เม่ือใจมนัเป็น

สขุหละ มนัไมไ่ดก้ลวัอะไร ตายมนัก็ไม่ไดก้ลวัหละ อะไรมนัก็

ไม่ไดก้ลวัหละ เพราะมนัสขุแลว้ ก็ปรโลกมนัก็ตอ้งหวงัไดสิ้ ก็

เพราะจิตของเรามนัเป็นสขุนะ่  

สขุก็เน่ืองมาจากไหนหละ ก็เน่ืองมาจากภาวนา ภาวนาก็

เน่ืองมาจากไหน เน่ืองมาจากเราสะสม สะสมเอาซึง่พระพทุธ 
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สะสมเอาซึง่พระธรรม สะสมเอาซึง่พระสงฆ ์แลว้ก็มารวมมา

เป็นอนัเดียวกนั ก็อยู่ภายในหวัใจ ใจนัน้ก็เลยเป็นสขุเพราะ

อาํนาจพระพทุธ เพราะอาํนาจพระธรรม เพราะอาํนาจพระสงฆ ์

ก็เรยีกพระไตรสรณคมณ ์ใจมนัก็มีคมนะสิทีนี ้มีใจมนัมีสอง

คม เหวี่ยงหนา้เหวี่ยงหลงั ชาํระกิเลส ตดักิเลสได ้ตดัไดอ้ย่าง

สบายทีนี ้ก็เพราะมนัคม ทีนีเ้ราก็มีแตว่า่เฉยๆ ไตรสรณคมณ์ๆ  

ไม่รูว้า่มนัคมขนาดไหน วา่มนัคมอย่างไร เราก็ไดแ้ตเ่พียงวา่ แต่

วา่ความเป็นจรงินัน้น่ะ มนัคมขนาดไหน แลว้จะเอาไปทาํไม ไตร

สรณคมณน์่ะ แลว้เป็นท่ีพึง่ก็ไปพึ่งยงัไง เราก็ยงัไม่ไดเ้ขา้ใจ ก็มี

แตเ่ขาวา่  

เม่ือเป็นอยา่งนัน้น่ะ ทีนีเ้ราทาํใจของเรานั่นน่ะ ใหเ้ป็นท่ีพึ่ง

ของตนเองดว้ยสรณะทัง้สามประการน่ี คือพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์กลืนเขา้ไปสิน่ะ กลืนเขา้ไปไวข้า้งในนั่น อยา่ปลอ่ย

ออกไปขา้งนอกสิ ใหท้วนกระแสเขา้ขา้งใน อย่าไปตามกระแส

ของโลก กระแสของโลกมนัมีท่ีสิน้สดุท่ีไหนหละ มนัไปสิน้สดุท่ี

ไหน  
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กระแสของโลก แมแ้ตอ่งคส์มเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ 

นบัตัง้แตพ่ระองคไ์ดร้บัการพยากรณม์าจากพระทีปังกร ท่ี

พระองคไ์ปหาพระพทุธเจา้ในสมยันัน้ แลว้พระทปัีงกรนะ่

พยากรณใ์หพ้ระพทุธเจา้วา่จะไดต้รสัรูข้า้งหนา้ จากนัน้มา มนัก่ี

อสงไขยหละ มนัส่ีอสงไขย กาํไรแสนมหากปัป์นะ ไม่ใชว่า่

พยากรณแ์ลว้ปีนี ้แลว้ปีหนา้ก็จะไดต้รสัรู ้มนัไม่ใช่สิ คิดดซูิ การ

มาของพระองคน์่ะ มาเทา่ไหร ่เกิดแลว้ก็ไมรู่ว้า่เกิดเท่าไหร ่ท่ีมนั

นอ้ยเม่ือไหรห่ละ ไม่ใช่นอ้ยนะท่ีพระองคไ์ดเ้สวยพระชาติ ความ

ทกุขก็์อยูก่บัพระองค ์ 

แมแ้ตพ่ระองคม์าสรา้งบารมีหละ อา่นดมูัย้หละในสิบชาติ 

เรยีกวา่ทศชาต ิเอา้ ชาติไหนเป็นสขุ ไดอ้า่นหรอืยงั ดหูรอืยงั 

ชาติไหนเป็นสขุ ไม่มี ไลไ่ปตัง้แตเ่วสสนัดรชาดกไปหละ ไม่มีเป็น

สขุ ขึน้ตน้มาตัง้แตเ่ตมียใ์บ ้ก็ไม่อยากเป็นพระราชาน่ะ แสดง

เป็นใบ ้ก็จนเขาจะเอาไปฝังทิง้ หรอืวา่มโหสถบณัฑิตหรอืวา่

สวุรรณสามอย่างเนีย้ ก็ลว้นแตว่า่ชาติท่ีสรา้งบารมีน่ะ แตช่าติ

ไหนหละท่ีเป็นสขุในสิบชาติ ไม่มีนะ มีแตเ่ป็นทกุขท์ัง้นัน้ แต่



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 11 
 

พระองคท์าํไมถึงทนทาํมาได ้จนถงึวา่เป็นเมตตาบารมี อเุบกขา

บารมี เป็นสจัจะบารมี อธิษฐานบารมี วิรยิะบารมี เป็นทาน

บารมี ศีลบารมี สมบรูณม์าไดย้งัไง ทัง้ท่ีเป็นทกุขอ์ยู่มหาศาล  

ถา้เราอา่นแลว้มีแตท่กุข ์แตพ่ระองคก็์ยงัฝ่าฟันมาได ้

พระองคท์่องเท่ียวมา ตามมาๆๆ ก็ตามจิตของตวัเองนั่นหละ 

นั่นมนัมาเกิดตรงไหน ใหม้นัเป็นยงัไง เรือ่งราวมนัเป็นยงัไง เรื่อง

เวสสนัดรชาดก พระองคก็์ไม่ไดไ้ปเขียนเอง ไม่รูว้า่ทิง้กนัมา

เท่าไหรแ่ลว้ ตัง้แตเ่ป็นเวสสนัดรมาจนมาถึงเป็นสิทธตัถะน่ี ทิง้

กนัมาเทา่ไหร ่ 

แตพ่ระองคน์ั่นน่ะ มานั่งขดับลัลงัก ์ขดัสมาธิ นั่งบลัลงัก์

ขดัสมาธิท่ีใตต้น้มหาโพธ์ิ จติของพระองคม์ากาํหนดอานาปาน

สติ แลว้ก็เกิดความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิ ก็เกิดปัญญาญาณทัง้

สามขึน้ คือบุพเพนิวาสานุสตญิาณ จุตูปปาตญาณ อาสว

ขยักญาณ ก็ญาณในเบือ้งตน้น่ะ นั่นน่ะก็ทาํใหพ้ระองคเ์ห็น

ชาติของตวัเองท่ีเรยีกวา่ บพุเพนิวาสานสุติญาณ รูช้าติของ

ตวัเองได ้ตัง้แตต่วัเองท่ีไดต้รสัรูน่ี้แหละ ยอ้นคืนไปถึงตวัเองท่ี
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ไดร้บัพยากรณม์าจากพระพทุธเจา้ทีปังกร แลว้หลงัจากนัน้ก็

ตามมาๆ จนมาถึงบดันีน้ะ่ ถงึชาติสิทธตัถะราชกมุาร แลว้ก็จงึ

ไดม้าเจอ แลว้ก็จะไดรู้ว้า่ตวัเองมาเป็นมายงัไง พระองคก็์ยงัรู ้ท่ี

ท่านรู ้รูโ้ดยวธีิไหน  

อย่างเวสสนัดรชาดก ก็เป็นนิมิตเครื่องหมายนั่นหละบอก 

นิมิตเป็นนัน้ เป็นนัน้ๆๆ อนันัน้ช่ืออยา่งนัน้ ตวัของตวัเองก็ช่ือ

อย่างนัน้ ก็เป็นนิมิตขึน้มาบอก ก็วา่นิมิตไม่ดี พระพทุธเจา้เอา

นิมิตมาใชท้าํไม มโหสถบณัฑิต ก็พระพทุธเจา้เอานิมิตมาใช ้

อะไรๆก็เป็นนิมิตทัง้นัน้ จะวา่นิมิตไม่ดียงัไง ท่ีวา่

บพุเพนิวาสานสุติญาณ ก็รูร้ะลกึชาติได ้เราก็ยงัเอามาใชไ้ด ้ใน

เวสสนัดรชาดก ก็เพราะพระองคร์ะลกึชาติได ้ก็เป็นนิมิต

เครื่องหมายบอกพระองค ์นั่นน่ะพระองคม์าตามทนั แลว้ก็เลยรู ้

ยอ้นหลงั รูเ้รื่องอดีตท่ีมนัเป็นมายงัไง พระองคก็์เลยจะทบทวน

มา แมแ้ตต่วัเองไปมีกรรมมีเวรกบัใคร ไปทาํอะไรมาพระองคก็์

ทรงทราบ  
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จนเขา้จุตูปปาตญาณ ญาณท่ีสอง ก็รูจ้กักรรมของสตัว ์

สตัวม์นัทาํกรรมยงัไงมนัก็ตอ้งเป็นไปอยา่งนัน้ ทาํชั่วก็ไดช้ั่ว ทาํ

ดีก็ไดดี้ มนัก็เน่ืองมาจากกรรมเวร พระองคก็์มารูจ้ติุของสตัวก็์

เน่ืองมาจากกรรม แมแ้ตพ่ระองคก็์เน่ืองมาจากกรรม ก็สรา้ง

กรรมมาสรา้งเวรมาเชน่เดียวกนั ทีนีก้รรมเหลา่นีม้นัมาจากไหน

ทีนี ้ทา่นก็มาคน้หาตน้กรรม คน้หาเหต ุเหตขุองกรรมมนัอยู่ท่ี

ไหน เหตขุองกรรมพระพทุธเจา้ก็ไม่ไดไ้ปหาอะไรท่ีอ่ืนอีก ก็หาใน

อาสวกิเลส ก็คือกิเลสนั่นนะ่มนัเป็นตน้เหต ุ 

ก็เหมือนพวกเราทกุวนันีห้ละ เราก็ทาํมาหากินอยู่น่ีก็เพราะ

อะไร ก็เพราะกิเลส ความโลภบา้ง ความโกรธบา้ง ความหลง

บา้ง ก็มีธรรมดาอย่างนี ้ทา่นก็ทาํมาอย่างนัน้นะ่ ทีนีท้่านก็มา

สืบสาวเรื่องราววา่กิเลสพวกนีม้นัอยู่ตรงไหน กิเลสคือความโลภ 

กิเลสคือความโกรธ กิเลสคือความหลง กิเลสคืออวิชชา กิเลสคือ

ตณัหา กิเลสคือมานะ กิเลสคือทิฐิ กิเลสคือกรรมคือเวร อยู่

ตรงไหน มนัมาจากไหน ทา่นก็มาคน้หาสิ คน้ก็ไม่ไดอ้ยู่ไกลสิน่ี 
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คน้เขา้ไปจรงิๆ อา้ว! มนัอยูท่ี่หนา้อกเราน่ี มนัอยูท่ี่ท่ามกลาง

หนา้อกเราน่ี ในพระอรุะ มนัอยู่ตรงนี ้ 

พระองคก็์มาคน้คิดพิจารณาอยู่น่ีสิ ใชปั้ญญาญาณของ

พระองคน์ะ่เขา้ไปกาํจดั ก็ใชปั้ญญาญาณของพระองคเ์ขา้ไป

กาํจดั พอกาํจดัแลว้ พวกอาสวกิเลสทัง้หลายนะ่ มนัก็ขาด

สะบัน้หั่นแหลกออกมา พอขาดสะบัน้หั่นแหลกออกมา นั่นหละ 

ตอนท่ีพระองคส์ะดุง้มาร หรอืวา่ตอนท่ีพระองคไ์ดม้ารวชัิยน่ะ 

ไดช้ยัชนะมาร เรยีกวา่สะดุง้มาร มือสะดุง้ออกมาอยา่งนี ้

ออกมาวางท่ีหวัเข่า นั่น เขาก็เลยเรยีกวา่สะดุง้มาร แตแ่ทท่ี้จรงิก็

คือมารวชิยั ไดช้ยัชนะมาร มือท่านก็เลยออกมา เทา่นัน้หละ  

นัน้ท่านก็เลยไดต้รสัรู ้ตรสัรูเ้ป็นอนตุตรสมัมาสมัโพธิญาณ 

ก็ไดธ้รรมของจรงิขึน้มา ๔ อย่าง ธรรมของจรงิ ๔ อย่างก็คือ

อะไรหละ ก็พากนัทอ่งไดแ้ลว้น่ี คือ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 

นั่นหละ สจัจข์องจรงิ ๔ อยา่ง ก็เลยไดป้ระกาศตนวา่เป็นสมัมา

สมัพทุธะ เราตรสัรูเ้องโดยชอบ น่ี  
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น่ีเรื่องของพระพทุธเจา้ ท่ีทา่นไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ เป็นแบบ

นัน้นะ ทีนีส้ว่นพระพทุธเจา้ของพระอรยิเจา้ ก็ไม่ไดเ้ป็นเหมือน

อย่างท่าน เพราะวา่ทา่นจบแลว้ ทา่นก็มองหาอปุนิสยับคุคลผู้

พอท่ีจะสอนไดก็้รูแ้ลว้ รูแ้ลว้ก็ไปสอน ไปสอนแลว้ก็ไดท้นัที นั่น

เรยีกวา่สาวกภมูิ พทุธภมูินะ่มนัยาก กวา่จะไดส้าํเรจ็ ทีนีพ้วก

เราน่ะ เม่ือไดท้ราบซึง้ถึงวิธีการขององคส์มเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจา้ ท่ีพระองคเ์สียสละชีวิตของพระองคเ์พ่ือพวกเราอย่าง

นัน้แลว้ แลว้ทา่นก็ใหแ้นวทางแห่งการกระทาํไวแ้ลว้ สมควรหรอื

เราจะเป็นคนประมาท สมควรหรอืเราจะเป็นผูป้ระมาท 

ประมาททาํไม  

พระองคก็์บอกวา่มนัเป็นของของพวกเธอนะ ตอนท่ีจะ

ปรนิิพพานก็ยงัสั่งพระอานนทเ์อาไว ้ธรรมวินยัของเราไดบ้อก

เอาไวแ้ลว้นะ ธรรมวินยัของเราไดต้ัง้เอาไวแ้ลว้นะ ธรรมวินยัของ

เรานั่นนะเป็นใหญ่นะ ใหพ้ากนัรกัษาพระธรรมวินยันะอานนท ์

ถึงตถาคตจะลว่งไป ก็พระธรรมวินยัยงัอยู ่ธรรมวินยันัน้ตถาคต

ไม่ไดเ้อาไปดว้ย ใหถื้อเป็นแบบฉบบัเป็นหนทางสาํหรบัท่ีจะ
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ดาํเนินเขา้ไปสูค่วามพน้ทกุข ์พระองคก็์บอกเอาไวแ้ลว้ ก็บอกไว้

จนกระทั่งถึงพวกเราน่ีหละ  

เม่ือรูว้า่ท่านบอกมาหละ ทีนีเ้ราจะทาํยงัไง จะไม่ทาํตาม

ท่านบา้งหรอื จะไม่สงสารจติของตวัเองบา้งหรอื เกิดมาแลว้นะ 

ท่ีมนัเกิดมามนัมาจากไหนยงัไม่รูน้ะ ท่ีมนัมาน่ะ มาเป็นคนอยู่

เด๋ียวนีน้ะ มนัมาจากไหน ใครไปอาราธนามนัมา เราไดเ้ชือ้เชิญ

มาหรอืเปลา่ เราก็มาดว้ยความหลง ถึงมาอยู่ก็อยู่ดว้ยความ

หลง ก็อยู่เป็นมนษุยน์ั่นนะ่ ก็เป็นหญิงเป็นชายน่ะ ก็อยูด่ว้ย

ความหลง ทีนีเ้ม่ือมนัออกจากนีห้ละ ท่ีวา่ตายนะ่ เกิดมาแลว้ก็มี

ตายเป็นท่ีสดุ เม่ือมนัออกจากน่ีหละตายแลว้ แลว้มนัจะไปไหน

อีก คิดกนัแลว้หรอืยงั  

แลว้ท่ีพึง่ของเรามนัเพียบพรอ้มหรอืยงั ถามกนัหน่อยซิ มวั

แตจ่ะไปเมาอยู่อย่างอ่ืนมนัไม่ไดน้ะ มนัไมท่นัมนันะ ถามมนัดซูิ 

ก่อนจะถามมนัได ้จะถามแบบไหนหละ อยู่ๆจะไปถามมนัเลย 

มนัจะตอบยงัไงหละ มนัจะเอาความจรงิมาตอบหรอื ถา้เราไม่

ตัง้หลกัปักฐานใหม้นัมั่นคงเสียก่อนแลว้เราก็ถามอะไรไม่ไดเ้รื่อง 
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ถามมนัก็ตอบสะเปะสะปะไปตามภาษามนัน่ะ วา่มีท่ีพึง่หรอืยงั 

มนัก็วา่มีแลว้ มีอยู่ไหน ก็มีอยู่ในนี ้เด๋ียวมนัก็วิ่งหนี หาความสขุ

ไม่ได ้เด๋ียวมนัก็หลอกตวัเอง มนัหลอกตวัเองนะนั่น ถา้เราถาม

มนันะ่ ก่อนจะถามเอาความเป็นจรงิกบัเขานั่นนะ ตัง้หลกัปัก

ฐานใหม้นัมั่นคง ยงัศีล ยงัสมาธิใหม้นัมั่นคง 

สมาธิน่ีอย่าไปทิง้ ศีล สมาธ ิปัญญาอยา่ไปทิง้ จะปฏิบติั

ธรรมอะไรก็ตาม อยา่เอาไปทิง้ ยดึเอาเป็นหลกัซะ เอาใหม้นัสงบ

เถอะ เอาใหม้นัตัง้มั่นเถอะ ตัง้หลงัปักฐานเอาไวเ้ถอะ ตัง้เอาไว้

ขา้งในน่ี อะไรจะพาใหม้นัไปตัง้หละ ก็เบือ้งตน้ก็คือลมนั่นหละ 

พระพทุธเจา้ก็อาศยัลมนะ่หละครัง้แรกท่ีวา่อานาปานสต ิตัง้ไว้

ท่ีปลายนาสิก ก็ปลายจมกูนั่นหละ ปลายนาสิก แลว้ก็หายใจ

เขา้ไป ก็ไปถึงทรวงอก ก็คงจะปอดนั่นน่ะ หายใจเขา้ไปมนัก็ไปสู่

ปอด ออกจากปอดมนัก็ไปปลายจมกู ออกจากปลายจมกูมนัก็

กลบัคืนเขา้ไปหาปอด ออกจากปอดมนัก็ไปปลายจมกู  

ท่านก็เดินอยู่เพียงแคนี่ ้เดินจงกรมนะ ทีนีเ้ราเดินจงกรม

ยงัไงก็ไม่รูน้ะ พระพทุธเจา้เดินจงกรมอยูแ่คนี่น้ะ เลยไดปั้ญญา 
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๓ ไดญ้าณทัง้ ๓ ขึน้ ก็ไดเ้พราะการเดินจงกรมน่ีหละ เดินจาก

ปลายจมกูน่ี แลว้ก็ลงไปหาทา่มกลางหนา้อกน่ี หาปอดน่ี ยอ้น

มานะ่ น่ีเดินธดุงค ์ทา่นไม่ไดไ้ปเดินไกล ไม่ไดไ้ปเดินใหม้นัเม่ือย 

นั่งเดินเน่ียหละ แลว้ของดีทาํไมถึงเกิดขึน้ ของดีเกิดจาก

พระพทุธเจา้ เกิดเพียงแคนี่น้ะ ทาํเพียงแคนี่น้ะ พระองคไ์ปไหว้

พระสวดมนตท่ี์ไหน พระองคไ์ปเจรญิพระพทุธมนตท่ี์ไหน 

พระองคไ์ปทาํวตัรท่ีไหน แมแ้ตพ่ระอรยิสงฆส์าวกท่ีสาํเรจ็ไป

แลว้น่ะท่านไปทาํวตัรท่ีไหน  

อย่างพระปัญจวคัคียท์ัง้ ๕ ก็พระองคต์ามเสด็จไปโปรด ก็

ยงัไม่ไดท้าํวตัรเชา้วตัรอะไรเป็นนะ หลงัจากนัน้ก็พระยสะ ก็หนี

ออกจากปราสาท หนีมาดว้ยความเรา่รอ้น โดยไม่รูว้า่จะไปไหน 

แตก็่บงัเอิญมาถึงพระพทุธเจา้ แลว้ก็บน่มาวา่ ท่ีน่ีวุน่วายหนอ 

ท่ีน่ีขดัขอ้งหนอ พระพทุธเจา้ก็ไดย้ินอย่างนัน้ ก็บอกวา่ "ท่ีน่ีไม่

ขดัขอ้ง ท่ีน่ีไมวุ่น่วาย ทา่นลงมาท่ีน่ีเถิด" ก็จงึงงอยู่ยกหนึง่ เอ๊ะ 

ใครมาพดูอยูต่รงนี ้แลว้ก็จงึเดินเขา้มานะ ก็จงึมาเหน็มหาบรุุษ

นั่งอยู ่แลว้ก็ถอดรองเทา้เอาไว ้แลว้ก็ไปนั่งท่ีควรสว่นขา้งหนึง่ 
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พระพทุธเจา้ก็รูแ้ลว้ ก็เขา้มาหาพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ก็

แสดงธรรมเทศนา อนุปุพพกิถา และอริยสัจ ๔ ก็เทศนเ์ทา่นัน้

หละ พอจบพระธรรมเทศนา เอา้ ไดพ้ระโสดาบนัแลว้ พอ่

ตามมาทีหลงั เห็นลกูชายนั่งอยู่ขา้งหลงัพอ่ ก็เขา้ไปหา 

พระพทุธเจา้ก็แสดงธรรมอนัเดียวกนันะหละ อนปุพุพกิถา ๕ กบั

อรยิสจั ๔ ใหก้บัเศรษฐีผูเ้ป็นบิดาฟัง เศรษฐีก็ไดโ้สดาบนั ผูเ้ป็น

พอ่ แตผู่เ้ป็นลกูน่ะ พระยสะอยู่ขา้งหลงั ไดส้าํเรจ็พระอรหนัต์

แลว้ แน่ะ! 

ทีนีไ้ปสวดอะไรท่ีไหนหละทีนี ้ไปเจรญิพทุธมนตท่ี์ไหนมา 

แลว้จงึไดง้่าย นั่น นัน้ผูท่ี้จะสาํเรจ็ก็ไม่ไดมี้อะไร วดัก็ยงัไม่มีใน

สมยันัน้ ก่อนท่ีพระพทุธเจา้จะไปบวชตรงไหน วา่มีพระองคใ์ด

องคห์นึง่เป็นครูบาอาจารย ์องคใ์ดองคห์นึง่ตัง้วดัไว ้สรา้งวดัไว้

แลว้ แลว้พระองคเ์สด็จไปประทบัอยูท่ี่วดันัน้ แลว้ก็มีพระสงฆ์

มาฟังเทศนใ์หส้าํเรจ็เป็นอรหนัต ์มนัไม่มีนะ อนัดบัแรก ไม่มี! ก็

มีแตว่า่สาํเรจ็แลว้ไลห่นี ไลห่นีไปเลยนั่น ท่ีไลห่นีก็เพราะอะไร

หละ รบัรองแลว้วา่มนัไม่สกึ ก็เพราะสาํเรจ็แลว้จะไปสกึไดย้งัไง 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 20 
 

สีกงสีกาจะมาลอ่ ก็ลอ่ยงัไง มนัตายแลว้ ส่ิงเหลา่นัน้ไม่มี กิเลส

ไม่มี มนัจะไปสืบพนัธุอ์ะไรไดห้ละ มนัไม่มีเครื่องสืบพนัธุแ์ลว้ 

เพราะกิเลสมนัหมด  

นั่นหละท่านจงึไลห่นีไปทีละองค ์องคนี์ไ้ปทางนี ้องคนี์ไ้ป

ทางนี ้องคไ์ปทางนี ้ไม่ใหไ้ปซํา้กนั ใหไ้ปประกาศพระศาสนา พอ

อยู่มาสมควร ก็วนัเพ็ญเดือน ๓ ก็ไดพ้ระอรหนัต ์๑๒๕๐ ก็เลย

บนัดาลไปโนน่ โดยไม่ตอ้งนดัหมาย โดยไม่ตอ้งไดบ้อก แลว้ก็ไป

ประชมุกนัโนน่ สวนเวฬวุนั สวนไมไ้ผ่ สวนพระพิมพิสารท่ีถวาย

พระพทุธเจา้ นั่น ก็ไปกนัเอง ก่อนท่ีไดน้ั่นน่ะ พระองคก็์ไป

ทรมานพวกชฏิล ๓ พ่ีนอ้ง มีแตค่นโหดรา้ยทัง้นัน้นะ ไมใ่ช่วา่

สรา้งวดัไวก้่อนนะ แตย่งัเอามาเป็นพระอรหนัตไ์ด ้นั่น!  

พระพทุธเจา้ตอ้งสอนใหร้วดเรว็ จะไปสอนชา้ก็ไม่ได ้

เสียเวลาสิ อายมุนัสัน้ เด๋ียวจะไม่ไดบ้รษัิทมาก จะรือ้ขนสตัว์

ถอนขนสตัวไ์ม่ทนั ตอ้งรบี รบีเอาๆๆ ขนาดนัน้ก็ยงัไมพ่ออยู่นะ 

ยงัเหลือตกคา้งมาจนถงึทกุวนันีเ้หน็มัย้ สมยันัน้ถา้เราเช่ือท่าน

มนัก็ไปกนัแลว้หละน่ี มนัไมเ่ช่ือ มนัยงัดือ้ มนัยงัเลด็ลอดออกมา
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อยู่น่ี ถา้ไปเช่ือท่านในสมยันัน้น่ะ คิดวา่คงไปแลว้หละ ก็เพราะ

ความดือ้ของตวัเองนั่นหละ มนัไม่รบัฟังทา่น ถา้ไมฟั่งก็ไม่เป็นไร 

ผ่านมาแลว้ก็ไม่เป็นไร ไม่ไดเ้ป็นมาแลว้  

ทีนีเ้ราก็พากนัรูแ้ลว้สิน่ี แลว้ก็ตกมาตา่งถ่ินอีกแลว้ ตกมา

ตา่งถ่ินนะ่ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆจ์ะมีหรอืไม่ 

พระพทุธเจา้ พระธรรมเจา้ พระสงัฆเจา้ไม่ไดเ้ลือกท่ี ไมไ่ดเ้ลือก

ชาติ วรรณะ ไม่ไดเ้ลือกเพศ จะเพศหญิงก็ตาม เพศชายก็ตาม 

จะหนุ่มก็ตาม จะเด็กก็ตาม พระพทุธเจา้ พระธรรมเจา้ พระสงัฆ

เจา้ไม่ไดเ้ลือก ขอ้สาํคญัวา่ทาํได ้ไดก้นัทัง้นัน้ ไม่มีการอคติ และ

ก็ไม่มีการลาํเอียง ใครทาํไดก็้ทาํได ้ใครทาํไดก็้คนนัน้หละได ้ไม่

วา่ขณะไหน จะเป็นพระสงฆ ์คณะธรรมยติุหรอื จะเป็นคณสงฆ์

มหานิกายหรอื ไม่จาํเป็น คือเป็นได ้ถา้ไดเ้ท่านัน้ ถา้ละกิเลสได้

เท่านัน้ มนัไม่ไดเ้ลือก จะเป็นผูห้ญิงหรอื ก็ผูห้ญิงละกิเลสได้

หละ ก็จะเป็นอรหนัตไ์ม่ไดเ้ชียวหรอื ก็พระอะ้ ไม่มีกิเลสมนัก็

เป็นพระอรหนัตไ์ด ้ 
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ฉะนัน้คาํพดูของพระพทุธเจา้หรอืวา่พระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้จงึไม่ลาํเอียง จงึไม่มีการยกเวน้ใคร ถา้ใครทาํไดถื้อ

วา่ไดท้ัง้นัน้ น่ีหละมนัยงัเหลืออยู่พวกเราน่ีหละ มนัจงึทกุขจ์งึ

ยากจงึลาํบาก โอย้ ทาํมาหาอยู่หากิน ไกลแสนไกลขนาดไหนก็

ยงัอตุสา่หพ์ยายามดิน้รนมา ท่ีวา่มาไดก็้วา่ตวัเองดีก็ไม่ใช่นะ 

อย่าเขา้ใจวา่ดีนะ มนัก็มาดว้ยความทกุขท์ัง้นัน้นะ มาแลว้ก็อยู่

ดว้ยความทกุขท์ัง้นัน้นะ ก่อนท่ีจะพน้ทกุขน่ี์ก็ไม่ใชง่า่ยนะ 

พิจารณาใหดี้นะ อย่าประมาทนะ  

คนเราท่ีจะไดพ้น้ทกุขม์นัไมใ่ช่ง่าย แตว่า่อาศยัวา่บญุญา

บารมีชนิดหนึง่สง่เสรมิใหเ้รามา พอใหพ้น้จากอนัตรายมาได ้

พน้ทกุขพ์น้ยากจากสถานท่ีนั่นมา แลว้มาเอาสมบติัขา้งหนา้ 

สมบติัขา้งหนา้มนัรอเราอยูต่รงนี ้ท่ีเกิดของเรามนัเป็นท่ีหนึ่ง 

สมบติัมนัอยูท่ี่หนึง่ อยา่งนีม้นัก็มี ก็เทียบแลว้ก็เหมือนกบัพวก

เรานั่นน่ะ ท่ีเกิดของเราอยู่โนน่ แตส่มบติัของเรามนัอยูน่ี่ ก็ตาม

สมบติัมา เม่ือตามสมบติัมาแลว้ก็ไดส้มบติัตามสมควรแก่กาล 

ตามฐานะของความเป็นมนษุย ์แตส่าํหรบัท่ีพึง่ ท่ีพึง่ขา้งในน่ะ ก็
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ใหม้นัมีบา้งสิ ท่ีพึง่ขา้งนอกก็พอทาํเนาหละ พอไดอ้าศยัหละ พึง่

ขา้งในน่ี อัตตาห ิอัตโน นาโถ ตนแลเป็นท่ีพึง่ของตน  

เม่ือเราเขา้ถงึไตรสรณคมณเ์ม่ือไหร ่เราก็ถงึเม่ือนัน้น่ะ เราก็

พึ่งตนไดเ้ม่ือนัน้ ศาสนาพทุธเราใหพ้ึง่ตนนะ ทา่นไม่ใหเ้ป็นชาว

เกาะนะ ไม่ใหเ้ป็นคนชาวเกาะนะ พระองคใ์หเ้ป็นอิสระ ใหเ้ป็นผู้

มีอิสระคือพึ่งตนได ้เม่ือพึง่ตนแลว้จะไปไหนก็ไปสิ คาํวา่ไปรา้ย

ไม่มี มีแตไ่ปดีทัง้นัน้ น่ีหละคาํสอนของพระพทุธเจา้ คณุคา่ของ

พระพทุธเจา้ คณุคา่ของศาสนาของเรา ไม่ใหไ้ปพึ่งพระเจา้องค์

นัน้ ไม่ใหไ้ปพึง่พระเจา้องคนี์ ้ใหพ้ึง่ตวัเอง พุทธัง สรณัง คัจฉา

มิ พระพทุธเจา้เป็นสรณะและก็เป็นท่ีพึ่งของเรา ธมัมงั สงัฆงั ก็

มารวมอยูท่ี่เดียว พอไดแ้ลว้ กลบัมาเป็นอัตตาห ิอัตโน นาโถ 

มองใหม้นัลกึนะ มองธรรมะน่ะอยา่ไปมองตืน้ๆ มองใหเ้ขา้ไปถึง

แก่นมนัน่ะ แกน่มนัคือหวัใจเรานั่นน่ะ  

ก่อนท่ีเราโยกยา้ยมานี ้มาสูถ่ิ่นนีม้นัมาไดย้งัไง ก็คิดดซูิ อนั

นีก็้เป็นบญุญาธิการอนัหนึง่เหมือนกนัท่ีมาได ้มาก็ไม่ใชว่า่มา

ทกุขม์ายาก ความทกุขค์วามยากความลาํบากก็เป็นธรรมดา
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เหมือนเราอยู ่แตม่นัก็มีสว่นดีอยู่ แตเ่รามาไดย้งัไง ก็น่าคิดนะ ก็

เน่ืองดว้ยปุพเพกตปุญญตา บญุเกา่นั่นนะ่ ของเกา่นะ่มนัพา

ใหม้า ผูท่ี้มาอยู่นานเป็นปีขึน้ไป ถงึ๑๐ปี ๒๐ปี ๒๐กวา่ปี ๓๐

กวา่ปีก็มี แตก็่ยงัอยู่กนัมาได ้ก็ดว้ยสมบติัของเขาอยูท่างนี ้เขาก็

ไดม้าเอาทางนี ้ถา้คนไหนไม่มีสมบติั มนัมาไม่ไดห้รอก มามนัก็

อยู่ไม่ได ้มนัไม่มีสมบติั หาดแูลว้มนัก็ไมมี่ นั่น! 

นั่นหละพวกเราทัง้หลายน่ะ เม่ือไดม้า มาอยู่วางรากฐาน

พทุธของเราอยู่ตรงนี ้ก็ใหร้ากฐานมั่นคงของพทุธนั่นน่ะใหแ้น่น

หนา ใหช้่วยกนัประคบัประคองทกุส่ิงทกุอย่างเทา่ท่ีเราจะทาํได ้

แลว้ก็ยงัพทุธนัน้ใหเ้กิดขึน้ ดว้ยประสิทธิภาพคือความ

เจรญิรุง่เรอืง ก็อย่ามารุง่เรอืงแตภ่ายนอกแตอ่ย่างเดียว ให้

รุง่เรอืงทางภายในดว้ย เพ่ือจะไดเ้ป็นสกัขีพยานในการท่ีเรา

นาํเอาพทุธมา พทุธนัน้ก็จะไดเ้ป็นประโยชนต์อ่เรา เราก็จะไดพ้ึ่ง

พทุธท่ีมีคณุภาพนัน้ แลว้ก็จะไดเ้จรญิรุง่เรอืงตลอดไป สว่น

ขา้งหนา้มนัเป็นเพียงขา้งหนา้ สว่นขา้งนอกเราก็มองเหน็กนัอยู่

อย่างนี ้ 
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น่ีมนัความดีมนับอกแลว้น่ี บอกวา่ไปขา้งหนา้มนัก็ตอ้งเป็น

อย่างนี ้ก็ตอ้งดีกวา่นี ้อนันัน้มนัดีดว้ยคณุธรรมอนัท่ีเราปฏิบติัไว้

แลว้ เช่ือเถอะนะ เช่ือคณุธรรมเช่ือไปเถอะ เช่ือธรรมในทางจิต

ทางใจ อนัท่ีมนัปฏิบติัแลว้เกิดขึน้ เช่ือเถอะ เหน็ผลทนัทีน่ะ เหน็

ในปัจจบุนันะ บาปก็บาปในปัจจบุนันะ คณุก็คณุในปัจจบุนันะ 

อานิสงสก็์อานิสงสใ์นปัจจบุนันะ ใหเ้ราคิดเอาอย่างนี ้พวกเรา

จงึจะมีความพอใจ ภมูิใจกบัการกระทาํของพวกเรา  

อีกไม่ก่ีวนัหรอก อีกไม่ก่ีปีหรอก ตา่งคนก็จะตา่งพลดัพราก

จากกนัและกนัไปหรอก ก็คงจะอยูก่นัไม่ถงึรอ้ยปีหรอก ตา่งคน

ตา่งหลน่ นิมิตเครื่องหมายมนับอกในการภาวนานะ่ น่ีหละชีวิต

เบือ้งตน้มนัเป็นอย่างนี ้บัน้ปลายนะ่มนัแสดงออกซึง่ความตาย

นั่นน่ะ แสดงความอด ความอยาก ความทกุข ์ความยาก ซึง่บัน้

ปลายแหง่ชีวติ นั่นบัน้ปลายมนัถึงตรงนัน้ๆ แลว้เราจะไปเอา

อะไรใหเ้ป็นสมบติัอะไรใหม้าก ถึงเอาไปแลว้มนัก็เป็นทกุขเ์ป็น

ยากเหมือนอยา่งเราๆนัน้  
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นั่นนิมิตมนับอก เขาไม่ตอ้งการใหเ้ราเอาไป เขาก็แยกเรา

ออกไปนั่นสิ ตวัของเรานั่งอยูน่ี่ มนัก็แยกตวัของเราไปนอนใหเ้รา

เห็นอีก ไปนั่งใหเ้ราเห็นอีก แลว้ก็ไปเหน็ทกุขเ์ห็นยากของตวัเอง

ตรงนัน้อีก นั่น! ทุกขงั อริยสัจจัง ทกุขม์นัเป็นของจรงิอย่าง

นี ้ๆ ๆๆ เคา้บอกชดัๆอย่างนัน้ จะเอายงัไง จะเอายงัไงก็เอา อนั

นัน้เป็นเรื่องตนเองตดัสินดว้ยตวัเอง ในเม่ือท่ีมนัเป็นมา มนั

ปรากฏอย่างนัน้สิ นัน้นะ่เคา้เรยีกวา่ธรรมแท ้ใหพ้ากนัจาํเอาไว ้ 

ภาวนาเวลามนัเป็นไปน่ะ ตีนิมิตเครื่องหมายของตวัเองให้

ออก ตีใหเ้ป็น มนัจะไดเ้กิดศรทัธา วนันีน้่ะเลา่ใหฟั้ง จะเช่ือก็เช่ือ 

ไม่เช่ือก็ไม่เป็นไร บอกใหฟั้งแลว้ ตอ่นีไ้ปก็พากนัตัง้ใจนั่งสิน่ี นั่ง

ไปซกัพกัหนึง่เสียก่อน ไม่มีงานอะไรทาํหรอก อยู่เฉยๆ นั่ง

ภาวนานะ่ดี ดีกวา่อยู่เฉยๆ มนัจะไดป้ระโยชน ์หาท่ีพึ่งใหม้นัได ้ 

ท่ีมา: https://youtu.be/UceEFfXp3L4 

 

 

 

https://youtu.be/UceEFfXp3L4
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หมายเหต:ุ 

อนปุพุพิกถา 5 (เรื่องท่ีกลา่วถึงตามลาํดบั, ธรรมเทศนาท่ี

แสดงเนือ้ความลุม่ลกึลงไปโดยลาํดบั เพ่ือขดัเกลาอธัยาศยัของ

ผูฟั้งใหป้ระณีตขึน้ไปเป็นชัน้ๆ จนพรอ้มท่ีจะทาํความเขา้ใจใน

ธรรมสว่นปรมตัถ ์— progressive sermon; graduated 

sermon; subjects for gradual instruction) 

1. ทานกถา (เรื่องทาน, กลา่วถงึการให ้การเสียสละเผ่ือแผ่

แบง่ปัน ชว่ยเหลือกนั — talk on giving, liberality or 

charity) 

2. สีลกถา (เรื่องศีล, กลา่วถงึความประพฤติท่ีถกูตอ้งดีงาม — 

talk on morality or righteousness) 

3. สคัคกถา (เรื่องสวรรค,์ กลา่วถึงความสขุความเจรญิ และ

ผลท่ีนา่ปรารถนาอนัเป็นสว่นดีของกาม ท่ีจะพงึเขา้ถงึ เม่ือ

ไดป้ระพฤติดีงามตามหลกัธรรมสองขอ้ตน้ — talk on 

heavenly pleasures) 
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4. กามาทีนวกถา (เรื่องโทษแห่งกาม, กลา่วถึงสว่นเสีย 

ขอ้บกพรอ่งของกาม พรอ้มทัง้ผลรา้ยท่ีสืบเน่ืองมาแตก่าม 

อนัไม่ควรหลงใหลหมกมุ่นมวัเมา จนถึงรูจ้กัท่ีจะหน่ายถอน

ตนออกได ้— talk on the disadvantages of sensual 

pleasures) 

5. เนกขมัมานิสงัสกถา (เรื่องอานิสงสแ์ห่งความออกจากกาม, 

กลา่วถึงผลดีของการไม่หมกมุ่นเพลิดเพลินติดอยู่ในกาม 

และใหมี้ฉนัทะท่ีจะแสวงความดีงามและความสขุอนัสงบท่ี

ประณีตยิ่งขึน้ไปกวา่นัน้ — talk on the benefits of 

renouncing sensual pleasures) 

 

ตามปกติ พระพทุธเจา้เม่ือจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่

คฤหสัถ ์ผูมี้อปุนิสยัสามารถท่ีจะบรรลธุรรมพิเศษ ทรงแสดงอนุ

ปพุพกิถานีก้่อน แลว้จงึตรสัแสดงอรยิสจัจ ์4 เป็นการทาํจิตให้

พรอ้มท่ีจะรบั ดจุผา้ท่ีซกัฟอกสะอาดแลว้ ควรรบันํา้ยอ้มตา่งๆ 

ไดด้ว้ยดี 
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(คดัลอกมาจาก พจนานกุรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวล

ธรรม โดยพระพรหมคณุาภรณ ์(ป.อ. ปยตฺุโต)) 

 


