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สวรรคส์มบตั ิ

หลวงปู่ บญุเพง็ กปัปโก 

เทศนท่ี์ วดัอโศการาม วนัท่ี ๒๖ เม.ย. ๒๕๓๑  

(ครบรอบวนัมรณภาพของทา่นพอ่ลี ธมมฺธโร) 

ตัง้ใจฟัง เอามือลงปลงเอาไว ้อา้ว หลบัตา กณัฑนี์ไ้ม่ใหลื้ม

ตา กณัฑนี์จ้ะใหห้ลบัตา หา้มไม่ใหลื้มตา แตก็่ใหห้ายใจอยู่ แต่

อย่าลืมหายใจ ใหห้ายใจไปแตต่านัน้หลบั ท่ีน่ีจะไดเ้ทศนเ์พราะ

อ่ืนๆท่านก็เทศนม์า เรยีกวา่เทศนม์าก เทศนเ์อาจนลน้เหลือ จน

ไม่รูว้า่อะไรเป็นอะไร ไม่รูว้า่จดุมนัอยู่ตรงไหน ไม่รูว้า่อะไรเป็น

ธรรมะ ไม่รูว้า่อะไรไม่ใช่ธรรมะ วา่กนัเรื่อยไป  

แตโ่ดยมากท่านก็พดูเอาแตธ่รรมะในสว่นสงู พดูเอาแตเ่รื่อง

ของพระอรยิเจา้ นบัตัง้แตพ่ระโสดาบนัขึน้ไป จนตลอดถงึพระ

อรหตัอรหนัตก็์มีพระพทุธเจา้นั่นแหละเป็นประธาน ทา่นก็พดู

เอาแตเ่รื่องธรรมะในสว่นท่ีสงู อนัท่ีเราไม่สามารถท่ีจะติดตาม

ธรรมะอนันัน้ไปได ้เราก็ไดแ้ตฟั่ง ก็ไดแ้ตน่ั่ง ก็เม่ือไหรม่นัจะถึง

อย่างนัน้ เม่ือไหรม่นัจะเป็นอย่างนัน้ เม่ือไหรม่นัจะเป็นอรยิะ 
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เม่ือไหรม่นัจะเป็นโสดา เม่ือไหรม่นัจะเป็นสกิทาคา เม่ือไหรม่นั

จะเป็นอนาคา เม่ือไหรม่นัจะเป็นพระอรหนัต ์เราก็หาไดท้ราบไม่ 

ก็ไดแ้ตฟั่งเรื่องของพระอรยิเจา้เทา่นัน้  

ทีนีม้นัเลยไป ก็เลยคิดขึน้มาวา่ เอ ทกุทา่นก็พดูไปแตเ่รื่อง

ของพระอรยิเจา้ เรื่องของมรรคของผล เรื่องของพระนิพพาน 

ใครก็จะไปแต่นิพพาน ใครก็จะไปนิพพาน ไอเ้รื่องสวรรคน่ี์ไม่มี

ใครจะสนใจอะไรเสียแลว้ จะปลอ่ยสวรรคท์ิง้ไปเสียแลว้ ทีนีก็้

เลยจะเอาเรื่องสวรรคเ์น่ียมาพดู จะไม่พดูเรื่องของพระอรยิะ

เท่าไหรห่รอก เราจะพดูถงึเรือ่งสวรรค ์คือพดูถึงเรื่องของเทวดา  

เทวดานัน้อยูท่ี่ไหน เทวดานั่งอยู่เต็มวหิาร ทัง้อยู่ขา้งลา่ง ทัง้

อยู่ขา้งบน ชัน้หนึง่ ชัน้สอง ชัน้สาม แลว้ก็เต็มลานวดั ขาวเป๊ียะ 

น่ีเทวดา พวกเทวดาทัง้นัน้ น่ีเรยีกวา่เทวดาท่ีเราเห็นซึง่เราเหน็

กบัหกูบัตา อนันีเ้ป็นเทวดา ทีนีเ้ราจะเอาท่ีไหนมาเป็นเทวดา 

เทวดามนัอยู่ท่ีไหน เราก็จะไม่เหน็ เราเอาอย่างใกล้ๆ น่ีละ่ เอา

อย่างท่ีตาเหน็ น่ีละ่เทวดา นั่งอยู่ขาวเป๊ียะ มีแตเ่ทวดาทัง้นัน้ 
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ประกอบไปดว้ยคณุธรรม หริิโอตตัปปะ น่ีเรยีกวา่เทวธรรม 

เป็นธรรมของเทวดา  

คนบางคนก็จะเขา้ใจวา่เทวดาไม่มี ผีก็ไมมี่ ก็วา่ไปอีกละ่ 

เทวดาไม่มี แตส่วรรคมี์ ก็เม่ือสวรรคน์่ะใครจะไปอยู่ถา้เทวดาไม่

มี สวรรคม์นัมีอยู่ ๖ ชัน้ จาตมุหาราชิกา ตาวติงสา ยามา ตสิุตา 

นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวตัตี สวรรคมี์ ๖ ชัน้ ท่ีน่ีมนัเม่ือวา่มี

สวรรค ์ถา้ไม่มีเทวดา อะไรจะไปอยู่ในสวรรค ์แลว้สวรรคจ์ะมีไว้

ทาํไม ถา้ไม่รบัรองเทวดา หรอืวา่ถา้ไม่เป็นท่ีอยู่ของเทวดา 

เทวดามนัก็มี เทวดาคือเทวธรรมก็มี คือนั่งขาวเป๊ียะเน่ียเคา้

เรยีกวา่เทวธรรม เทวดาอนันีป้ระกอบไปดว้ยธรรมหิรโิอตตปัปะ 

ทีนีเ้ทวดาโดยกาํเนิดก็ไดแ้ก่พวกนีล้ะ่ อย่างท่ีเราอยู่กนันีล้ะ่ 

บาํเพ็ญคณุงามความดี เม่ือออกจากมนษุยห์ลดุออกจากรา่ง ก็

เม่ือไม่ถึงซึง่นิพพานน่ะแลว้มนัจะไปไหน มนัแนน่อนละ่ คือ

สวรรค ์ก็สวรรคก็์เป็นหนา้ท่ีของเทวดาท่ีจะตอ้งไปอยู่ 

ถา้สวรรคไ์ม่มีเทวดาน่ะ แลว้ใครจะไปอยู่ ผีมนัก็ไม่อยูห่รอก 

ผีกระจอกกระแจก ผีคอยรบัสว่นบญุญาติพ่ีนอ้งอยู่ตามลานวดั
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มนัเต็ม พวกนีม้นัไม่ไปหรอก มนัคอยรบัสว่นกศุลกะเราอยู่น่ี

แหละ เราก็ไดท้าํบญุกศุลอทุิศกลัปนาผล พวกผีกระจอกกระ

แจกเคา้ก็มาอนโุมทนาสาธกุาร นั่นเคา้นั่งอยู่ตามขา้งเราน่ะ นั่ง

อยู่ขา้งหลงัเรา นั่งฟังเทศนฟั์งธรรมเราอยูน่ะ่ ทีนีเ้ราไม่เหน็

เขาน่ะ เพราะมนัตาบอด ตาอะไรมนับอด คือตาใจ ก็ตาใจมนั

บอดมนัจะไปเห็นอะไร ก็ตาใจถา้มนัแจง้ดซูิ ถา้มนัไม่เหน็ มนั

แน่นอน มนัวนเวยีนอยู่แถวนีแ้หละ น่ีพวกนีม้นัพวกท่ีวา่ขอสว่น

กศุล  

ท่ีเราทาํบญุแลว้ถวายทานแลว้ก็ไปกรวดนํา้อทุิศนั่นน่ะ 

ขอใหถ้ึงสรรพสตัวท์ัง้หลายน่ะ จะอยู่ใกลก็้ตาม จะอยู่ไกลก็ตาม 

จะเป็นวงศาคณาญาติก็ตาม จะเป็นผีไรญ้าติก็ตาม ขอให้

บรรดาท่านทัง้หลายนัน้นะ่จงไดม้ารบัสว่นกศุลของขา้พเจา้ท่ีได้

ทาํอยู ่ณ โอกาสบดันี ้แมต้ลอดถึงเจา้กรรมนายเวร ตัง้แตช่าติ

หนหลงัมานบัตัง้แตนี่ไ้ปถึงแสนกปัป์ ส่ิงท่ีเราทาํเขามานะ่ เขาก็

ผกูอาฆาตเรามาตลอด คือเราทาํใหเ้ขาเจบ็ใจ เขาก็ผกูอาฆาต 

ทีนีเ้ราเขาก็ตามสงัหารและตามจองเวรเราทกุชาติมา ก็มาชาตินี ้
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มนัก็ยงัตามสนองอีก เม่ือมนัมาทนัมนัก็ตะครุบเอา ทาํใหเ้รา

เกิดความวุน่วายในครอบในครวั ในสถานท่ีตา่งๆ และมีเรื่องมี

ราวอะไร ทาํใหเ้ราทกุขเ์รายากลาํบาก ก็ถือวา่มนัเป็นเจา้กรรม

นายเวร มนัมาสนองเรา  

ทีนีเ้จา้กรรมนายเวรมนัผกูอาฆาตเรามาตัง้แตช่าติไหนละ่ 

แลว้เราไปทาํอยู่ท่ีไหน และไปทาํอะไร มนัก็ไม่มีใครรูอี้กละ่ เราก็

หาไดท้ราบไมอี่ก ก็เจา้กรรมนายเวรอนันัน้น่ะมนัตามมา เม่ือมนั

ตามมาแลว้ ทีนีม้นัจะไวห้นา้เรามัย้ละ่ แมแ้ตพ่ระสงฆอ์งคเจา้

จะวิเศษวิโสขนาดไหนก็ตาม และเม่ือเจา้กรรมนายเวรมนัมาถึง 

มนัจะพน้มนัไปไดห้รอื ใครจะมาอวดอา้งและอวดดีวา่ตนเป็น

ผูว้ิเศษ อวดไปสิ เม่ือเรื่องกรรมมนัมาถึง เชิญเถอะ ไม่วา่มนษุย์

ไหนละ่ คิดดโูมคคลัลา สารบีตุรดซูิ ก็ท่านก็ไดเ้ทศนไ์ปแลว้น่ะ

เรื่องโมคคลัลาน่ะ หลวงพอ่เหรยีญหรอือะไรหรอืใครนั่นน่ะเทศน์

ไปแลว้  

เรื่องของกรรมของโมคคลัลาน่ะ แมแ้ตเ่ป็นพระอรหนัตเ์หาะ

เหินเดินอากาศได ้มีวิชาศกัยานภุาพ ตอ่เม่ือกรรมมนัมาถึง เจา้
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กรรมนายเวรมนัมาถึงเทา่นัน้ละ่ ไปบนัดาลใหโ้จรทัง้หา้รอ้ย เอา

ไมค้อ้นคนละอนัๆเท่านัน้ละ่มาทบุ คนละบบุเท่านัน้ละ่ คนละ

ตุบ้เท่านัน้ละ่ โมคคลัลาน่ะถึงวา่กระดกูนีเ้ปราะไปหมดละ่ หกั

ไปทัง้ตวั แตก็่ยงัมีวา่อาํนาจคณุความดีคือฌาณน่ีแหละ ไอ้

ฌาณไม่รูว้า่จะเขา้ไดย้งัไงไม่รูน้ะ เคา้วา่เขา้ฌาณน่ีโมคคลัลาน่ะ 

ถึงกระดกูหกักระดกูแตกมุ่นไปหมดทัง้ตวัแลว้ แตเ่ม่ือเวลามนั

จะตายแลว้นั่นน่ะ แตว่า่ในตาํรานัน้ก็ยงัวา่เขา้ฌาณได ้แลว้ก็

เยียวยากระดกูใหก้ลบัคืนมา แลว้ก็เขา้ฌาณ แลว้ก็เหาะมาหา

พระพทุธเจา้ แลว้ก็มานิพพานตอ่หนา้พระพทุธเจา้ แตม่นัเขา้ได้

ยงัไงก็ไมรู่น้ะ ฌาณมนัจะสานกระดกูยงัไงก็ไม่รูน้ะแตต่าํราวา่  

น่ีเจา้กรรมนายเวรเม่ือมนัมาถึงละ่ มนัจะเลือกหนา้เรามัย้ 

แลว้มนัจะยกเวน้เรามัย้ มนัไม่มีทางน่ะ เม่ือมนัมาถึงแมแ้ตพ่ระ

อรยิเจา้มนัก็ยงัมา ยงัเป็นไดแ้ละยงัสนองได ้ประสีประสาอะไร

กบัพวกเรา ทีนีเ้ราจะมาอวดดีทาํไม อวดดีใสก่รรมเหรอ แลว้ใคร

จะหนีพน้ละ่หนีกรรม ถา้หนีพน้มนัไม่ไดม้านั่งทนทกุขท์รมานอยู่

อย่างนีน้ะ ท่ีมนัมาทนทกุขท์รมานอยู่อย่างนีน้่ะ ท่ีมนัมาทนทกุข์
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ทรมานในนีเ้พราะอะไร รูม้ัย้ละ่ มนัเรื่องของกรรมทัง้นัน้ละ่ แต่

มนัก็ยงัมีสว่นดี เรยีกวา่สว่นดีมนัยงัอาํนวย  

ทีนีต้อ่เรื่องสว่นไม่ดีละ่ ระวงัก็แลว้กนั เวลามนัจะใหผ้ลน่ะ 

มนักระพรบิตาเดียวนะ เหมือนอย่างเคา้ข่ีรถโดยสารนะ่ จาก

กรุงเทพจะไปเชียงใหม่ พอไปถึงสะพานมโนรมยเ์ท่านัน้แหละ 

ยางมนัระเบิดตูม้ เบรครถไม่ได ้เหวี่ยงเขา้ไปชนสะพานตกลงไป

แม่นํา้ ตายไปตัง้ ๕๐ ๖๐ ศพ กระพรบิตาเดียวมัย้ แลว้มนัเลือก

ใครมัย้ พอ่ แม่ ลกู เด็กเลก็มาพรอ้มหมด แตม่นัยกเวน้มัย้ มนัก็

เก็บเรยีบ นั่น มนัก็เหน็อยู่อย่างนีแ้แหละ เรื่องของกรรม  

แลว้มนัจะเอาเราเม่ือไหรล่ะ่ รูม้ัย้ละ่ นั่งภาวนากนัหลบัหู

หลบัตาหรอืฟังเทศนฟั์งธรรมกนัอยู่ตลอดวนัตลอดคืน ๔ วนั ๔ 

คืน ทัง้ยืน ทัง้เดิน เหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้กนัอย่างนี ้แลว้มนัรูม้ัย้

วา่กรรมมนัจะมาในลกัษณะไหนท่ีจะมาทาํลายเรา มีใครรูห้รอื

เปลา่ มนัไม่ใครรูท้ัง้นัน้ละ่ เราจงึไดเ้รยีกวา่เจา้กรรมนายเวรก็

เพราะวา่มนัไม่รูน้่ะ จงึไดเ้รยีกวา่เจา้กรรมนายเวร เรื่องเจา้กรรม

นายเวรมนัจะมากนัทาํนองไหน และมนัจะมากนัรูปไหน และมนั
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จะมาใหเ้ราอย่างไร ไม่มีใครทราบ ไม่มีใครรูอี้ก เผ่ือมนัมาถงึเรา

จะทาํยงัไง น่ีละ่ ควรพิจารณาในเรื่องของกรรม  

เพราะฉะนัน้อย่าอวดดี อยา่วา่เขา้ใจตวัเองเป็นผูว้ิเศษ 

วิเศษไปไม่ไดเ้รื่องของกรรม เพราะฉะนัน้ละ่ถึงจะกรรมจะเวร

อะไรก็ตาม ก็ส่ิงท่ีมนัผ่านมาแลว้ เราก็จะไปแกคื้นและกลบัคืน

ไม่ได ้มีอย่างเดียวก็คือนั่งภาวนาทาํจิตใจของตวัเองใหมี้ความ

สงบตัง้มั่นเป็นสมาธิแลว้ มนัก็จะไดเ้กิดความรูแ้จง้แสงสวา่งขึน้

ในจิต จิตนัน้ก็จะสามารถมองในอดีตกรรมของตวัเองไดบ้า้ง 

อาจจะชาติหนึ่งหรอืจะสองชาติก็ได ้หรอือาจจะมีอะไรมา

ปรากฏท่ีจะใหเ้ราเหน็ในตนในตวับางส่ิงบางประการ เราก็

สามารถท่ีจะมองเหน็ไดบ้า้ง  

ก่อนท่ีเราจะเห็นไดอ้ย่างนี ้เราจะทาํอย่างไร คิดวา่จะไปลืม

ตาดหูรอื มนัไม่มีหรอกท่ีจะไปเห็นโดยลกัษณะนัน้ แมแ้ตอ่งค์

สมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้พระองคก็์ไม่ไดไ้ปลืมตาดกูรรม 

ก่อนท่ีพระองคจ์ะไดรู้ก้รรมและเห็นกรรม พระองคก็์หลบัตา 

และก็ไปลืมตาขา้งใน คือไปลืมตาใจ การท่ีจะไปลืมตาใจนัน้ทาํ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 9 
 

ยงัไง ก็คือมานั่งหลบัตานอกคือตาเนือ้ แลว้ก็มากาํหนดอานา

ปานสติคือลมหายใจเขา้ออก เม่ือมากาํหนดลมหายใจ ตัง้สติ

เอาไว ้คือลมหายใจเขา้ใจออก จิตของพระองคน์ัน้ก็มีความสงบ

ตัง้มั่นเป็นสมาธิ  

เม่ือเป็นสมาธิแลว้ก็จงึเกิดปัญญาญาณขึน้มา ญาณ

เบือ้งตน้เรยีกวา่ บพุเพนิวาสานุสตญิาณ ญาณท่ีสองเรยีกวา่ 

จุตูปปาตญาณ อนัจตุปูปาตญาณน่ีละ่มนัจงึรูว้าระ หรอืวา่รู ้

กรรมของสตัว ์สตัวจ์ะมาจากท่ีนัน้ไปเกิด ตายจากนีไ้ปเกิดท่ีนัน้ 

เกิดจากท่ีนัน้ ตายท่ีนั่น ไปเกิดอย่างนัน้ เป็นอย่างนัน้ ก็เพราะ

จตุปูปาตญาณ แตญ่าณอนัสดุทา้ยเป็นอนัท่ีรูว้า่พระองคสิ์น้

อาสวกิเลส (อาสวกัขยณาณ) แตญ่าณท่ีสองน่ี จตุปูปาตญาณ

น่ี น่ีละ่พระองคม์ารูก้รรม วา่สตัวต์วันีม้าจากนัน้ ตายจากนัน้มา

เกิด และสตัวต์วันีต้ายจากนีม้นัจะไปเกิดเป็นนัน้ เพราะกรรมนัน้

ไดก้ระทาํมาอย่างนัน้ อนันีพ้ระองคน์ัน้น่ะไดรู้แ้ละไดเ้ห็นมาก่อน

แลว้ เราก็จะมาพดูกนัแตเ่รื่องกํ๊า…กรรม! เด๋ียวกศุลกรรมบา้ง 
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อกศุลกรรมบา้ง พวกกศุลกรรมและอกศุลกรรมมนัจะมาจาก

ไหน  

เม่ือไหรเ่ราจะเห็นกศุลกรรมและเม่ือไหรเ่ราจะเห็น

อกศุลกรรม มนัก็ไดแ้ตพ่ดูกนั ส่ิงท่ีมนัตามสนองเราซึง่ทาํใหเ้รา

อาภพัอบัจนนะ่ เกิดมาเป็นคนมนัก็ไม่เหมือนคนน่ะ คนท่ีเคา้

อดุมสมบรูณ ์มนัก็อดุมสมบรูณ ์ไอเ้ราทาํไมมนัถงึยากถงึจน 

และมนัเป็นเพราะอะไร ฐานะแทนท่ีจะเหมือนเขา มนัก็ไม่

เหมือน ทาํมาหากินแทนท่ีจะไดเ้หมือนอยา่งเขา มนัก็ไมไ่ด ้

แทนท่ีมนัจะรวย มนัก็ไม่รวย ส่ิงท่ีเราพอจะฉวยได ้มนัก็ยงัฉวย

ไม่ได ้มนัเป็นเพราะอะไร ก็เพราะความอาภพัของตวัเองนั่นละ่ 

อนัท่ีเราไม่สามารถท่ีจะมองเห็นไดด้ว้ยตวัเอง ก็เน่ืองมาจากไหน 

ก็เน่ืองมาจากผลของกรรม ผลของกรรมคืออะไร คือเจา้กรรม

นายเวรท่ีพวกเราถือกนัอยู่นะ่ เป็นอะไรมาก็หาวา่เจา้กรรมนาย

เวร ทาํบญุใหเ้จา้กรรมนายเวร ทาํสงัฆทานพระเท่านัน้องค ์พระ

เท่านีอ้งค ์อา้ว ใหท้าํอยา่งนัน้ใหท้าํอยา่งนีก็้เพ่ือจะใหล้กุะทาย
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หายกะโทษ กรรมอนันัน้มนัจะไดห้มดไปอะไรไป เราก็ยงัทาํกนั

อยู่น่ะ ก็เพราะอะไร ก็เพราะกรรมเก่านั่นละ่  

น่ีละ่ ความอาภพัซึง่เราไม่สามารถท่ีจะมองเหน็ได ้ก็เพราะ

ความมืดมนอนธการของจิต  มนัก็เน่ืองดว้ยจิตของเราน่ีแหละ 

จะมาบาํเพ็ญภาวนากระทาํจิตของตวัเองมีความสงบตัง้มั่นเป็น

สมาธิดว้ยอาํนาจแห่งการบรกิรรมพุทโธ เราจะมาดงึพทุ

โธๆเขา้ใจทีนีม้นัก็ยงัดงึไม่ได ้เม่ือมนัเป็นอย่างนีก็้เม่ือไรมนัจงึจะ

สงบ เราฟังเทศนก์นัมาก่ีกณัฑแ์ลว้ตัง้แตเ่ริม่งานมานี ้แลว้ใครมี

ความสงบในตวัเองบา้ง และความสงบใจของเราใครละ่มีบา้ง 

ใครไดค้วามสงบบา้ง มนัไมมี่ใครได ้มนัมีแตค่นท่ีมนัเหน่ือย

เท่านัน้ละ่ และมนัเพลียเท่านัน้ และใครก็หาไดรู้ไ้ม่วา่จะดงึเอา

จิตเอาใจตวัเองเขา้มาหาตวัเอง มนัไม่มีใครคิด แลว้มนัก็ไม่มี

ใครบอก  

ก็มีแตบ่อกวา่ธรรมะอนันัน้ก็เป็นอยา่งนัน้ ธรรมะอนันัน้ก็

เป็นอยา่งนัน้ อธิบายไปตามหวัขอ้ จบหวัขอ้นีก็้ยกไปหวัขอ้นัน้ ก็

อธิบายกนัไปเรื่อยแตว่า่ธรรมะมนัอยู่ไหนละ่ อะไรเป็นธรรมะ 
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ผลของธรรมะน่ะมนัอยูท่ี่ไหน แลว้ใครจะเป็นผูร้บัธรรมะอนันัน้ 

หรอืวา่มีแตพ่ระพทุธเจา้องคเ์ดียวหรอืรบัธรรมะ ถา้ไดธ้รรมะก็

คือพระพทุธเจา้รบัองคเ์ดียวแลว้คนอ่ืนจะไม่มีสิทธ์ิรบัธรรมะละ่ 

ทีนีพ้วกเราน่ะ ทาํยงัไงมนัจงึจะได ้เราจะไปเหมาเอาแต่

พระพทุธเจา้องคเ์ดียวๆอยา่งนัน้ใชไ้ม่ได ้ธรรมะมนัเป็นของทกุๆ

คน พระพทุธเจา้ไมไ่ดจ้าํกดัเฉพาะพระองค ์พระอรยิสงฆส์าวกผู้

ท่ีสาํเรจ็ไปแลว้ ท่านก็ไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะวา่มีเทา่นีท่ี้มาเป็นอรยิะ 

ท่านก็ไม่ไดจ้าํกดั เพราะธรรมะมนัเป็นของท่ีมีอยูท่ั่วไป  

ก็อย่างพวกเรานั่งกนัเต็มศาลาหรอืเต็มวหิารก็ลว้นแลว้แต่

เป็นตวัธรรมะ ก็ลว้นแลว้แตธ่รรมะทัง้สิน้ ไอค้าํสอนนั่นมนัอยู่ใน

ตาํรบัตาํราอยูใ่นไตรปิฎกอยู่ในตู ้อนันัน้มนัเป็นคาํสอน ไอต้วั

ธรรมะมนัเต็มอยู่เน่ีย นุง่ขาวเป๊ียะมีแตต่วัธรรมะทัง้นัน้ ตวั

ธรรมะอะไรละ่ กายกบัใจน่ะ กายเรามีมัย้ละ่ ใจเรามีมัย้ มนัก็มี

และ่ มนัอยู่ท่ีไหนละ่ธรรมะ ก็มนัอยูก่บัเราแลว้ จะไปเอาท่ีไหน 

เราจะไปมวัแตพ่รรณนาสาไถไม่ไดเ้รื่อง พระพทุธเจา้ พระอริ

ยเจา้อยู่ตรงนัน้เป็นอย่างนัน้ทาํอยา่งนัน้ ก็เราจะสง่แตจ่ติใจไป
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แตเ่มืองอินเดียเมืองแขก มนัจะมีอะไรแขกทกุวนัเน่ีย หาความ

สะอาดสะอา้นก็ไม่มีนะ เมืองแขก อย่าสง่ไปนะ เวลานั่งภาวนา

พดูถึงเรื่องพระพทุธเจา้ตรสัรูห้รอืวา่พระอรยิเจา้ไดส้าํเรจ็อรหนัต์

น่ะ เด๋ียวจะสง่จิตไปทางอินเดียน่ะ สง่ไปเมืองแขก แลว้สง่ไปหา

มนัทาํไม แขกน่ะมนัสกปรกจะตายน่ะ พระพทุธเจา้ไม่ไดบ้อกวา่

ธรรมะมนัอยูเ่มืองแขก ธรรมะอยู่กบัแขก ธรรมะอยู่ประเทศ

อินเดีย พระองคไ์ม่ไดบ้ญัญัติ พระองคบ์ญัญติัเอากายกบัจิต 

คาํวา่กายกบัจติ มนัทั่วไปมัย้ กายกบัจิตเน่ียมนัทั่วโลก ฝรั่ง

มงัคา่อะไรมนัมีทัง้นัน้ละ่กายกบัจิต  

น่ีละ่ธรรมะของพระพทุธเจา้มนัครอบไปหมด ทัง้ท่ีเราอยู่กนั

ปัจจบุนันีน้่ะ มนัมีหมดนะ อย่าสง่จิตของเรานัน้น่ะให้

นอกเหนือไปจากตวัเอง และใหส้ง่เขา้ไปขา้งในมนัดีกวา่ ดีกวา่

สง่ไปนอก อยา่สง่ไปบา้น อย่าสง่ไปถนนหนทาง อย่าสง่ไปหา

ใครทัง้นัน้ อยา่ไปสนอะไรกบัใครทัง้สิน้ นอกจากตวัของตวัเอง

อย่าไปสน เด๋ียวนีเ้รามาหาคนอ่ืนหรอืเรามาหาตนเอง ตอ่เม่ือ

ท่ีวา่เราพากนัมาบวชกนัน่ีไม่ใช่วา่เรามาหาคนอ่ืนน่ะ เรามาหา
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ตวัเองนะ ก็ตวัเองมนัก็มีอยู่ละ่ นั่งอยู่เต็มน่ีละ่ แตล่ะคน แขน

สอง ขาสอง หวัหนึ่ง มนัมีอยูน่ี่ละ่ จะมาหาตวันี ้ทัง้ๆท่ีมนัมีอยู่น่ี

ละ่ ก็นั่งอยูน่ี่ละ่ หลบัตาอยู่น่ี ก็หายใจอยูน่ี่ แตม่นัทาํไมถงึหาไม่

เห็น มนัทาํไมถึงไม่เห็นละ่ ทัง้ๆท่ีมนัเหน็อยู่อย่างนี ้ทาํไมมนัถงึ

ไม่เห็น จะไปเอาความเหน็อนัไหนจงึวา่เหน็ธรรม จะเอาตาเหน็

เหรอ หรอืจะเอาอะไรเห็น คาํวา่เหน็ธรรม  

ทัง้ท่ีมนัมีกนัอยู่ทกุคน รูปธรรมก็วา่ นามธรรมก็วา่ ใครก็วา่

รูปธรรมนามธรรมอย่างนัน้อย่างนี ้พิจารณาอย่างนีข้ึน้สู่

วิปัสสนาภมูิ ปัญจขนัธา รูปขนัโธ เวทนาขนัโธ สญัญาขนัโธ 

สงัขารขนัโธ วา่วิปัสสนา ก็เป็นแตเ่พียงวา่ไปท่องบาลีในขนัธ ์๕ 

ก็หาวา่เป็นวิปัสสนาไปแลว้ ไอต้วัขนัธห์า้จรงิๆไม่มีใครเห็นนะสิ 

ทัง้ๆท่ีมนันั่งกนัอยู่ทกุคนน่ีละ่ แลว้มีใครเหน็ใครละ่เด๋ียวนี ้เราพา

กนัมาเหน็ตวัเอง แลว้มนัเหน็ตวัเองหรอืยงั มนัไม่มีใครสนใจใน

เรื่องของตวัเองน่ะ มนัไปสนแตเ่รื่องคนอ่ืน เหน็คนอ่ืนดีละ่ก็ไป

ละ่เห่อละ่ ไกลก็ตาม ใกลก็้ตามเห่อกนัไป เขา้ใจวา่ตวัเองน่ะมนั

จะไดดี้ หรอืมนัจะดีเหมือนอย่างเขา อยา่ไปหวงั แลว้มนัจะไปได้
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ดีท่ีไหน แลว้มนัจะไปเอาดีท่ีไหน แลว้ใครเขาจะใหดี้เรามา แลว้

เราจะไปเอาดีอะไรกบัเขา มนัไม่ไดห้รอก ถา้ไม่เอาดีในตวัเองนะ่

มนัไม่มีทางท่ีจะดีได ้เพราะความดีนะ่มนัอยู่กบัเรามนัจงึจะเป็น

ประโยชนก์บัเรา  

ทีนีถ้า้เราไมห่าในตวัเรา เราจะไปเอาอะไรท่ีไหนละ่ และ

ความดีมนัอยูท่ี่ไหน ถา้มนัไม่อยู่กบัตวัเองละ่มนัจะไปมีท่ีไหน

มนัจะมาดีใหเ้รา เด๋ียวนีเ้ราพากนัมาทาํดีไม่ใช่เหรอ มาบวชน่ี

มนัมาทาํดีหรอืมาทาํเสียละ่ ไอท่ี้มาบวชกนัน่ีเสียสละเวลามา ส่ี

วนั หา้วนัก็มี สามวนัก็มี สองวนัก็มี วนัหนึง่ก็มี เราเสียสละมา

เน่ีย อดตาหลบัขบัตานอน เหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ ฟังเทศนฟั์ง

ธรรมกนันบัไมถ่ว้นท่ีเราฟังกนัมา ก็เพ่ืออะไรก็เพ่ือความดีใน

ตวัเองไม่ใช่หรอื ถา้เราไม่อยากดีเรามาทาํไมละ่ จะมาใหม้นั

เสียเวลาทาํไม จะมาใหม้นัอดตาหลบัขบัตานอนใหม้นัเสียเวลา

ทาํไม ไปนอนอยูบ่า้นมนัไมส่บายหรอื กินขา้วใหม้นัอ่ิมหนาํ

สาํราญอยู่ท่ีโน่น ท่ีเรามาทาํอย่างนีก็้เพ่ืออะไร ก็เพ่ืออยากดี

ไม่ใช่หรอื ทกุคนก็อยากดีจงึไดพ้ากนัมาบวช  
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ไอบ้วชเราก็ไมใ่ช่วา่เราจะบวชตลอดไป ก็บวชเป็นครัง้เป็น

คราวตามพิธีมีงานมีการ เพ่ือยงักศุลจิตใหม้นัเกิดขึน้ เราก็บวช

ตามประเพณีกนันี ้บวชกนัตามกาลตามสมยั สมยันีก็้ไปบวชกนั

เยอะ ท่ีไหนก็จดัขึน้ก็มีแตบ่วชๆ บวชก็ไม่เห็นวา่จะไดอ้ยู่นมนาน

กาเล วนัสองวนั ก็ไดแ้ตบ่วชออกจากวดันี ้วดัอ่ืนเคา้ประกาศ

บวชอีก ไปบวชอีก บวชกนัอยู่อย่างนี ้ท่ีทาํอย่างนัน้เพ่ืออะไร 

คิดมัย้ละ่ พากนันกึมัย้ละ่ ไปบวชหาอะไร มนัไดอ้ะไร มีแตไ่ปกบั

ไป มนัไม่นกึถงึตวัเองน่ี  

บวชก็เพ่ือความดีของตวัเอง เพ่ือจะสรา้งสรรคซ์ึง่ความดีให้

เกิดใหมี้กบัตวัเอง มนัไม่ใช่วา่จะไปบวชเพ่ือคนอ่ืนนะ จะไปบวช

ใหค้นอ่ืน เราจะไปบวชใหไ้ดย้งัไงบวชใหค้นอ่ืน มนับวชเพ่ือ

ตวัเองทัง้นัน้นะ่ บวชเพ่ือสรา้งสรรคค์ณุงามความดีตวัเอง คือมา

สมาทานซึง่องคศี์ล เรยีกวา่อโุบสถศีล ถือศีล ๘ เป็นการทรมาน 

เรยีกวา่อดขา้ว ไม่ทานขา้วตอนเวลาวิกาล ตลอดถึงวา่ไม่นอนท่ี

นั่งท่ีนอนอนัยดัไปดว้ยนุ่น ตลอดถึงวา่การประดบัตกแตง่ลบูไล้

ไปดว้ยของหอม เราก็ยกเวน้  
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เราก็มาทรมาน นั่งกนัมานีม้าก่ีชั่วโมงตัง้แตต่ัง้งานมา แลว้

มนัเหน่ือยแลว้นะ เหน่ือยแสนท่ีจะเหน่ือย ไม่ใช่ธรรมดานะน่ีนะ 

มนัแสนท่ีเหน่ือย แตม่นัอด อดทนเพราะครูบาอาจารยแ์ละ

อดทนเพราะระเบียบ อดทนเพราะมนัมีหนา้ท่ีท่ีเราจะตอ้งทาํ ถา้

มนัไม่มีอยา่งนีม้นัไม่ไดอ้ยูห่รอก มนัไปนอนกนัหมดแลว้ อนันี ้

มนัมีอยา่งนีน้ะ เราก็จงึไดม้าทาํอย่างนี ้ท่ีทาํอยา่งนีก็้เพ่ืออะไร ก็

เพ่ือตวัเองนะ ถา้เราไม่เพ่ือตวัเองละ่ ดนัมาทาํทาํไม ทาํไปเพ่ือ

อะไร ทาํใหม้นัเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ทาํไม ท่ีทาํอยูเ่ด๋ียวนีก็้เพ่ือ

ตวัเองนะ  

เราเสียสละในการใหท้าน เรามาทอดมาหาบงัสกุลุใหแ้ก่

บรุพาจารยมี์ท่านพอ่(ลี)เป็นประธาน พากนัมาทาํบญุ อะไรๆก็

พากนัเอามา เสียสละใหก้ารใหท้าน ส่ิงดีๆทัง้นัน้เพ่ืออะไรละ่ ถา้

ไม่เพ่ือตวัเอง จะไปยกใหท้่านพอ่เหรอ ทา่นพอ่น่ะจะมารบัเรา

หรอืเปลา่ละ่ แตบ่ญุท่านพอ่นะมนัก็พรอ้มอยู่แลว้นะ ไอบ้ญุของ

เราน่ีจะไปใหท้่านพอ่ ทา่นพอ่จะมารบัเอาเหรอ นอกจากวา่เรา

มาทาํในพิธีของทา่นพอ่เพ่ือยงับญุกศุลอนัท่ีเราทาํกบัทา่นพอ่
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นัน้เป็นบญุกบัเรา มนัความหมายมนัเป็นอย่างนัน้ ไม่ใช่วา่จะ

อทุิศบญุกศุลอนันี ้พอเรามาทาํบญุ ท่านพอ่ก็จะมายกเอา ใคร

ใสใ่บรอ้ย ใบหา้รอ้ย ทา่นพอ่ก็จะเก็บเอาไปใสก่ระเป๋าทา่นพอ่ 

มนัมีท่ีไหนละ่ มนัมีแตพ่วกเราไปหวงักบัท่านพอ่น่ะ มาทาํบญุ

แลว้ก็อธิษฐานวา่ “ท่านพอ่ไปช่วยหน่อย ลกูจะคา้ขาย” หรอืจะ

ขายท่ีดินท่ีดอนใหท้่านพอ่ไปดลบนัดาลใหห้น่อย พอไปแลว้ก็

เกิดสมประสงคก็์หาวา่ท่านพอ่ไปช่วย ก็ชว่ยอาจจะช่วยจรงิ

เพราะคณุธรรมของท่านมี คณุสมบติัมี อาจจะดลบนัดาล แตว่า่

ท่านจะมารบัเงินกบัเรา เม่ือเราขายไดแ้ลว้เราจะเอาเงนิมาซกั

หา้หม่ืนหา้แสนจะมานบัตรงเนีย้ มีแตใ่บสีชมพทูัง้นัน้ละ่ ทีนี ้

ท่านพอ่จะมานบักบัเรามัย้ละ่ จะมานบัมัย้ ไม่มีทาง มีแตเ่รานั่น

ยดัใสก่ระเป๋าเราทัง้นัน้ เรื่องมนัเป็นอย่างนัน้  

ทีนีอ้นัสว่นบญุสว่นกศุลมนัก็เหมือนกนั ทาํกบัใครมนัก็เพ่ือ

เราทัง้นัน้ ไอภ้าวนาน่ีก็เพ่ือใคร มนัก็เพ่ือเราทัง้นัน้ นีเ้คา้เรยีก

เมตตาตน เรยีกวา่สงสารตน เมตตาตน มนัตอ้งเมตตาตนน่ีให้

มาก ถา้เมตตาตวัเองละ่ มนัก็เหมือนกบัเมตตาสตัว ์สพัเพสตัตา 
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เราก็เป็นสตัวค์นหนึ่งในจาํนวนสตัวท์ัง้หลายทัง้ปวง ก็เมตตาลง

ไปสิ ถา้เมตตาตวัเองก็เสกพุทโธลงไปสิ เสกพทุโธใหม้นัมากๆ 

น่ีละ่เมตตาตวัเอง ถา้เราเสกพทุโธมาก น่ี เป็นอนัท่ีวา่ถกูตอ้ง 

และเป็นอนัท่ีวา่เมตตาตวัเอง  

เราจะไดดี้ก็เพราะพทุโธนั่นละ่ จะมานั่งอยูน่ี่ก็เพราะพทุโธ 

อะไรก็พทุโธทัง้นัน้ คือพระพทุธเจา้ทัง้นัน้ ถา้เราไม่อา้งถงึ

พระพทุธเจา้ มนัจะมีมาหรอือย่างนี ้แมแ้ตว่ิหารเน่ีย ท่ีเราพากนั

มาทาํขึน้เน่ีย ถา้เราไม่อา้งถงึพระพทุธเจา้ละ่ จะมีหรอืวหิาร เรา

จะเอาคณุของเรา เราเป็นผูว้เิศษนะ จะทาํอย่างนัน้นะ จะสรา้ง

วิหารมาทาํนะ เราจะไปเป็นท่ีพึง่นะ จะมีใครเคา้จะมามองหนา้

มัย้ละ่ มนัไม่มีทาง มีแตเ่ราน่ีเอาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆก็์

มารวมเป็นพทุโธน่ีละ่ ไปอา้งเอาเงนิอยู่เด๋ียวนี ้แลว้ไปอา้งเอา

สมบติัอยู่เด๋ียวนีล้ะ่ เราก็ไดเ้พราะพทุโธนะ  

อนันีล้ะ่คณุคา่ของพทุโธนะ อนันีม้นัของนอกเราก็ยงัพอ

มองเหน็ ถา้หากวา่พทุโธน่ีเขา้ไปอยู่ขา้งในคือหวัใจของเราแลว้ 

เม่ือใจของเรามีความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิ สมาธิเพราะพทุโธ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 20 
 

แลว้ มนัก็จะเกิดความสวา่งกระจ่างแจง้ ขึน้มาในจิตในใจของ

ตวัเอง และก็สามารถท่ีจะรูเ้ห็นในส่ิงอนัท่ีเราไม่เคยรูเ้คยเห็นมา

ก่อน แมแ้ตเ่ป็นพวกภติูผีปีศาจก็ดี หรอืวา่พวกเทพเจา้เหลา่

เทวดาก็ดี ไอจ้ติของเรามีความสงบจงึบงัเกิดความแจง้ขึน้มาใน

ตวัเองนะ่ มนัก็จะสามารถท่ีจะมองเห็นได ้มองเหน็พวกเทวดาน่ี  

ทีนีอ้นัพวกเทวดาทัง้หลายน่ะท่ีมารกัษาพวกเทวดาซึง่นั่งกนั

เต็มศาลา พากนัเห็นมัย้ ทัง้ท่ียืนอยู่ขา้งลา่ง ทัง้ท่ีเดินอยู่ขา้งลา่ง 

ทัง้ท่ีนั่งอยู่ขา้งลา่ง แลว้พวกเทวดาเบือ้งบนเคา้มาอนโุมทนา

สาธุการกบัพวกเราทัง้หลายท่ีพากนัมานั่งเสกพทุโธ ธมัโม สงัโฆ

อยู่เน่ีย ท่ีเคา้พากนัมา มนัเห็นกนัมัย้ละ่ แมก้ระทั่งถึงอาํนาจคณุ

ของท่านพอ่ของเราน่ี เม่ือทา่นนาํเทวดามาอยูย่อดพระเจดียน่ี์ 

แลว้จะมีใครเห็นมัย้ละ่ มนัไม่มีใครเห็น ไอเ้ทวดาน่ะเคา้มา

อนโุมทนาสาธกุารกบัพวกเรานบัเป็นโกฏิๆนะ ไม่ใชน่อ้ยนะ ท่ี

เคา้มาอนโุมทนาและมายนิดีกบัพวกเราและมารว่มการบญุการ

กศุลกบัพวกเราน่ีเต็ม เต็มลานวดัอโศฯ ไม่รูว้า่ก่ีชัน้ ทัง้ท่ีมา
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รกัษาพวกเราน่ะคือเรามาทาํความดี เขาก็มาอนโุมทนาแลว้เขา

ก็มารกัษา  

คือคนบญุกบัคนบญุนั่นละ่ คือเรามาทาํบญุนั่นละ่ แตเ่ขาก็

เป็นบญุนัน้ละ่ เทวดาเคา้ก็เป็นบญุนั่นนะ่ เป็นผูท่ี้มีบญุนั่น นัน้

ละ่เรยีกวา่ตวับญุ ตวับญุก็คือตวัเทวดา ถา้ไม่มีบญุมนัจะไปเป็น

เทวดาหรอื ตวับาปก็คือตวัเปรตกบัตวัสตัวน์รก ถา้มนัไม่เป็น

บาปแลว้มนัจะไปเป็นสตัวน์รกหรอื มนัจะไปตกนรกหรอื มนัจะ

เป็นเปรตหรอื หรอืมนัจะไปเป็นผีหรอื เหน็เปรตเห็นผีนั่นและ่คือ

เห็นบาป นั่นและ่เหน็ตวับาป ตวับาปมนัเป็นอย่างนัน้ มนัใหผ้ล

อย่างนัน้คือบาปมนัใหผ้ลมนัจงึเป็นเปรต บาปมนัใหผ้ลมนัจงึ

เป็นผี บาปมนัใหผ้ลจงึเป็นสตัวน์รก นัน้เรยีกวา่เหน็ตวับาป เม่ือ

นั่งภาวนาเห็นเปรตเห็นผีเหน็อะไร ใหรู้เ้ถอะวา่นัน้ละ่บาป นัน้ละ่

ตวับาป  

ทีนีถ้า้เห็นเทพเจา้เหลา่เทวดาทา่นลอยมาบนอากาศ หรอื

วา่เดินมาเคียงขา้ง มาขา้งเคียงเราขา้งหลงับา้ง ขา้งหนา้บา้ง 

แสดงสดสวยงดงาม อนันัน้และ่ตวับญุ ก็คือตวัเทวดา เคา้ก็ให้
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มาเหน็เพ่ือเราน่ีจะไดเ้กิดศรทัธาในการทาํบญุทาํกศุล คือมีการ

ใหท้าน รกัษาศีล เจรญิเมตตาภาวนา กระทาํจิตใจของตวัเองให้

มีความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิ ก็เพ่ือจะใหเ้รามีศรทัธาอย่างนัน้ 

เราจะไปปฏิเสธเคา้วา่เทวดงเทวดาไม่มีอยา่งนัน้อยา่งนี ้ไม่มีจะ

ทาํไปทาํไม ก็เลิกกนัเสียสิบญุเน่ีย ไปปฏิเสธกนัเสียหมดไอเ้รื่อง

เหลา่นี ้อย่ามาทาํ คิดจะใหม้นัไปถึงพระนิพพานหมด มนัไม่ทาง

หรอก อยา่ไปคิดเลย จะเอาแตเ่รื่องของพระอรยิเจา้มาพดู เรา

อย่าไปพดูเลย มนัจะตอ้งมีละ่พวกนี ้เทวดาทัง้หลายน่ีละ่ ถา้

อย่างนัน้ในเม่ือเวลาเราอนโุมทนาในการใหศี้ลใหพ้รในบัน้

สดุทา้ย จะเป็นการใหพ้รครัง้ไหนก็ตาม ก็มาลงเอยอนันีล้ะ่ 

เทวดาน่ีละ่ เรยีกวา่ 

- ภะวะต ุสพัพะมงัคะลงั ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน,  

- รกัขนัต ุสพัพะเทวะตา ขอเหลา่เทวดาจงมารกัษาท่าน วา่

กนัมาใหม ่ก็วา่กนัอยู่ไม่ใช่หรอื, 

- สพัพะพทุธานภุาเวนะ ก็ดว้ยอานภุาพแหง่พระพทุธเจา้ทัง้

ปวง, 
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- สพัพะธมัมานภุาเวนะ ก็ดว้ยอานภุาพแหง่พระธรรมทัง้ปวง, 

- สพัพะสงัฆานภุาเวนะ ก็ดว้ยอานภุาพแหง่พระสงฆท์ัง้ปวง, 

- สะทา โสตถี   ภะวนัต ุ เต ขอความสวสัดีจงมีแดท่่าน 

 

เราวา่กนัไม่ใช่หรอื พระสงฆอ์งคเจา้ไม่วา่วดัไหนละ่ วา่กนั

ทัง้นัน้ แลว้ก็ขอสรรพมงคล ความเป็นมงคลก็คือพวกเราท่าน

ทัง้หลายไดม้าถือศีลกินเจกนัอยู่น่ีละ่ และก็มาทาํพิธีกรรม

ในทางท่ีเป็นบญุเป็นกศุล อนันีเ้คา้เรยีกวา่สรรพมงคล คือความ

เป็นมงคลทัง้หลาย รกัขนัต ุสพัพะเทวะตา เทวดาก็ย่อมมา

รกัษา ก็คือมารกัษาพวกท่ีเป็นผูเ้ป็นบญุเป็นกศุลเชน่เดียวกนั ก็

เหมือนอย่างพวกเรา น่ีละ่เทวดามนัมาเต็ม! แตเ่ราจะมี

ความสามารถเห็นไดห้รอืไม่ นุ่งขาวหม่ขาวเหมือนอย่างพวกเรา

เนีย้ อย่างนีก็้มี ผมยาวก็มี ผมสัน้ก็มี เต็ม! เจดีย ์๑๓องค ์

หลบัตาไปดซูะนั่น ถา้ใครตาดีไปดเูอา แตอ่ย่าไปถามนะ ถาม

ไม่ได ้ทกุคนก็มีสิทธ์ิท่ีจะตอ้งทาํเหมือนกนัในศาสนา บวชมา

เหมือนกนัจะมาถามทาํไม ปฏิบติัเหมือนกนั เรยีนมาเหมือนกนั



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 24 
 

จะมาถามทาํไม ก็ตวัเองก็รูดี้อยู่แลว้ทาํไมไม่ทาํเอา ทาํไมไม่ดู

เอา หา้มไม่ใหถ้าม ถา้วา่ไมมี่ก็แลว้ไป ถา้วา่ไม่มีก็อย่ามาใชว้า่ 

รกัขนัต ุสพัพเทวะตา อยา่ใช ้ตดัทิง้ไปเลย  

อนันีม้นัมี แมก้ระทั่งถงึสวรรค ์๖ ชัน้ใครจะอยู่ละ่ เทวดามัย้ 

ก็เทวดาน่ีละ่ไปอยู่ในสวรรค ์๖ ชัน้ ทีนีเ้ราจะไปปฏิเสธเทวดา

ทาํไม บางคนก็ไม่อยากไป ไปสวรรคแ์ลว้ไปอยู่นาน แลว้จะเสีย

เวลงเวลาอย่างนัน้อย่างนี ้เออ! อย่าไปนะอย่างนัน้ ไปนรกดีกวา่ 

นรกนะ่มนัอยูน่านหรอือยู่ชา้ ไอเ้รื่องนรกละ่อยากไป ไอส้วรรคก็์

พาไปปฏิเสธ ก็วา่จะไปเอามรรคเอาผล ไปนั่งวิปัสสนาอย่างนี ้

อย่างนัน้เด๋ียวจะไม่ตอ้งไปสวรรคใ์หย้าก เออ! มนัพดูเหมือนกบั

มรรคผลเป็นของง่าย มนัไม่ใช่ของง่ายถงึขนาดนัน้นะ  

ไอน้ั่งวิปัสสนาก็จะไปนั่งยงัไงมนัจงึจะเป็นวิปัสสนาให ้ก็ไป

นั่งหลบัตาน่ะ ก็หลบัตาแลว้ก็ไปนั่งคิดก็จะวา่เป็นวิปัสสนา ถา้

นั่งหลบัตามากาํหนดพทุโธมนัก็หาวา่สมถะ วา่มนัชา้มั่ง 

วิปัสสนามนัไว มนัก็ไวละ่มนัคิดเอา แตม่นัไปไม่ได ้มนัไม่ใช่ของ

ง่ายนะ เราจะตอ้งทาํพืน้ฐานจิตของเราใหม้นัดีซะก่อนซี่ ดาํเนิน
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จิตของเราใหเ้กิดความตัง้มั่นเป็นสมาธิ สมาธิมนัอยูท่ี่ไหนละ่ 

อย่ามองมานะ มองเขา้ไปในหวัอกตวัเองนั่นน่ะ นั่นละ่สมาธิมนั

อยู่ตรงนัน้ละ่ มนัจะเขา้ไปตรงนัน้ละ่ อยา่สง่ออกมา แลว้ก็มอง

เขา้ไปหนา้อกตวัเองในทรวงอกตวัเอง นั่นละ่ตวัสมาธิมนัจะอยู ่

มนัก็อยู่ตรงนัน้น่ะ จะไปเอาสมาธินอกนีล้ะ่มนัไม่ได ้จะไปเอา

เจดียม์าเป็นสมาธิ เอาวหิารเป็นสมาธิอยา่ไปหวงั สมาธิมนัอยู่

กบัตวันั่นนะ่ นัน้ละ่ เอาตวันัน้ละ่ใหม้นัอยู ่เอาตวัใจ ตวัมนัคิด

อยู่นั่น  

เอา้ ยดัเขา้ไปสิ อดุเขา้ไปสิพทุโธนะ่ ทาํใหม้นัตัง้อยู่ซะก่อน

แลว้คอ่ยพดูกนั แลว้มนัจะเป็นยงัไง ถา้มนัสงบไปแลว้มนัเป็น

ยงัไงคอ่ยมาพดูกนั เด๋ียวนีห้าความสงบเสียก่อน อย่าเพิ่งพดูไป

ก่อน พดูวา่มนัสงบแลว้มนัดีอย่างนัน้ เด๋ียวมนัจะเกิดความ

อยากอีกละ่ ก็มนัมีแตอ่ยากมนัก็เลยไม่ทาํอีกละ่ ก็มนัมีแตอ่ยาก

มนัก็เลยไม่ทาํอีกละ่ ทาํไม่ไดเ้หมือนอย่างวา่เอา มนัก็หาวา่ไมมี่

อีกละ่ ไม่ตอ้งไปพดูอะไรใหม้นัมากหรอก เอาแตใ่จใหม้นัอยู่

เท่านัน้มนัก็พอ เอาใหม้นัชนะ ดซู ิ 
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มนัเหน่ือยมาพอแลว้นะ ๕ วนั ๕ คืนมาแลว้นะ แลว้มนัจะ

อยู่ใหม้ัย้ละ่ใจน่ะ ใหม้นัเหน่ือยละ่มนัยิ่งหาความเป็นปกติไม่ได ้

มนัจะเกิดกงัวลขึน้ในตวั มนัจะเกิดความเหน็ดเหน่ือยขึน้มาใน

ตวั มนัเลยจะหาความสงบไม่ไดเ้พราะมนัเหน่ือยนั่นละ่ ทีนีเ้รา

จะมองเขา้ไปในตวัเอง มนัก็มองไม่ได ้หลบัตามองเขา้ไปมนัก็

ง่วงซะละ่ ก็มีแตไ่ปเดิน ไอพ้อเดินมนัก็พอแกง้่วงได ้แตว่า่เม่ือ

มนัสงบแลว้มนัก็จะเอาไม่ไดอี้กละ่ ก็ในเม่ือเวลาเดิน เดินก็ไม่รู ้

วา่จะเอาใหม้นัเป็นยงัไงหรอืเดินยงัไง ทาํยงัไงมนัจงึจะสงบ เรา

ก็ไม่รูอี้กละ่ เดินเพ่ืออะไรไม่รู ้ไดแ้ตเ่ดิน  

ตามหลกัของการกระทาํทัง้ยืน เดิน นั่ง นอน มนัเพ่ือความ

สงบของจิตนะ เพ่ือยงัจิตใจของตวัเองนัน้ใหเ้กิดความสงบตัง้

มั่นเป็นสมาธิ เพ่ือความเป็นสมาธิอยา่งเดียวเท่านัน้ละ่ ไอเ้รื่อง

ปัญญงปัญญา เรื่องความรูอ้ะไรตา่งๆ อยา่ไปเพิ่งคาํนงึมนัเถอะ 

ไปคิดมนัก่อน ไปอยากมนักอ่น ไปอยากไดปั้ญญามนักอ่นนัน้

มนัจงึไม่ไดสิ้เด๋ียวเนีย้ กลวัวา่สงบไปแลว้มนัจะไม่รูอ้ะไร มนัคิด

อะไรอย่างนัน้ ใหม้นัสงบไปลองดซูิวา่มนัจะเป็นยงัไง มนัจะไม่รู ้
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อะไร ก็อย่าไปรูม้นัสิ ไปปฏิเสธกนัหมดวา่ ความสงบมนัไม่ดี มนั

เป็นสมถะ เราไปอยู่แลว้มนัจะเป็นอยา่งนัน้อย่างนี ้ก็วา่กนัไป

ละ่  

ไอค้นไม่รูเ้รื่องก็เลยไปเช่ือเลย ก็เลยไม่ไปทาํ ก็กลวัมนัจะ

สงบ สงบแลว้มนัจะเป็นอยา่งนัน้มนัก็วา่อีกละ่ อา้ว ไปนั่งคิดเอา 

คิดไปคิดมา เอา้ ก็เกิดราํคาญ ก็ไม่ไดอี้ก จะทาํยงัไงอีกละ่ เอา้ 

ก็วุน่กนัไปแลว้วุน่กนัมา วิปัสสนากบัสมถะ ไม่รูว้า่อะไรดีอะไรชั่ว 

ไม่รูว้า่อะไรถกูอะไรตอ้ง วา่กนัไปสารพดัสารเพ ใครมีความคิด

อะไรก็วา่กนัไป ก็ลองทาํดซู ิมนัจะเป็นยงัไง สมถะถา้มนัสงบ 

มนัเสียหายยงัไงใหม้นัรูไ้ปสิ แลว้มนัจะเป็นโทษยงัไงก็ใหม้นัรูด้ซูิ 

มนัจะไม่ถงึพระนิพพาน ก็อย่าไปมนัซะเลย ก็มนัจะไมถ่งึอยู่แลว้

ละ่ อย่าไปคิดเถอะ  

ดาํเนินความสงบนีไ้วก้่อน เอาจิตของเราใหมี้ความสงบตัง้

มั่นน่ีไวก้่อน หาพืน้ฐานของจิตนีไ้วก้่อน หาฐานท่ีตัง้ของจิตของ

เรานีเ้อาไวก้่อนเถอะ เอาความสงบของเรานีล้ะ่ใหม้นัมีในจิต

ของเราน่ีเสียกอ่น เม่ือจิตของเรามีความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิ
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แลว้ หนึ่งเราก็จะมีความสขุกายสบายจิต กายของเราก็จะเบา 

ใจของเราก็จะเบา สติมนัก็จะแจ่มใส ใจมนัก็จะสดช่ืน มนัอยู่กบั

ความสงบทัง้นัน้น่ะ  

อย่าไปพดูเรื่องสติเลย เด๋ียวก็สติอย่างนัน้ เด๋ียวก็สติอยา่งนี ้

แลว้มนัอยูท่ี่ไหนละ่ไอส้ติอย่างนัน้ ไปพดูแตเ่รื่องสติเป็นอย่างนัน้

อย่างนี ้แลว้สติมนัอยู่ท่ีไหนละ่ คาํวา่กายคตาสติ สติมนัจะไป

ตัง้อยู่ท่ีกาย แลว้มนัอยู่ใหม้ัย้น่ะอยู่กบักายน่ะ ลองดซูิ เอาสติไป

ตัง้กบักาย ไปตัง้ดซูิ ใหส้ติไปตัง้กบัเวทนา ก็ลองดซู ิไปตัง้ดซูิมนั

อยู่มัย้ สติไปตัง้กบัธรรม ก็ไปตัง้ดซูิมนัอยูม่ัย้ สติไปตัง้กบัจิต ก็

ลองดซูิ มนัอยูไ่หมละ่ ไมว่า่แตส่ติปัฏฐาน ๔ ละ่ สติปัฏฐานอะไร

ก็ช่างเถอะ ถา้ลองวา่มนัไม่มีความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิแลว้ 

อย่าไปหวงัวา่สตินีม้นัจะคลอ่งตวั ถงึจะมาก็ชั่วระยะหนึง่เทา่นัน้

ละ่ มากาํหนดวา่จะมาอยูก่บัตรงนัน้ๆ มนัก็มาไดแ้วบ้หนึ่ง

เท่านัน้ละ่ กระโดดผางไปเลย ขา้มทวีปตามไม่ทนั นั่น  

ลองดซูิ ถา้ไม่ทาํจิตของเราน่ะใหอ้ยู่กบัพทุโธอยา่งเดียวซะ

ก่อน อะไรๆก็ช่างมนัเถอะไอน้อกนัน้น่ะ เรง่คาํบรกิรรมพทุ
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โธๆเขา้ไป จะพทุโธเขา้ตามลมก็ได ้พทุตามลมก็ได ้โธออกมาก็

ได ้หรอืวา่จะยํา้พทุโธๆๆเลยก็ได ้ถา้เราจะมาตามลมเขา้ลมออก

อยู่มนัชา้ บางทีอารมณอ่ื์นมนัมาฉวยเอาไปกินก่อนซะ เลยลืม

ลมหายใจเขา้ออกไป ไม่รูว้า่มนัไปไหน ทีนีเ้รง่เลย ขยบัเลย แตก็่

ใหเ้พง่เขา้ไปขา้งในนะ โอปนยโิกน่ะ นอ้มเขา้มา นอ้มเขา้มาใน

นี ้อยู่ใตต้าเน่ีย มรรคผลนิพพานไม่ใช่วา่อยู่ไกลนะ อยู่ใตต้าน่ี 

อยู่ท่ีทรวงอกน่ีเห็นมัย้ มนัอยูต่รงนีล้ะ่  

เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึวา่มีสิทธ์ิกนัทกุคนในเรื่องมรรค

เรื่องผล ธรรมะไม่ใช่วา่จาํกดัเฉพาะเรา ธรรมะไม่จาํกดัเฉพาะ

พระอรยิสงฆท่ี์เป็นเทา่นัน้ มีอยู่ทั่วไปถา้ใครทาํได ้ก็กายเราก็มี 

ใจเราก็มี ก็เม่ือกายเรามี ก็เม่ือใจเรามีละ่ แลว้มนัอยูท่ี่ไหน ก็อยู่

กบักายกบัใจเน่ียละ่สิ เราจะไปหาอะไรท่ีไหนละ่ ทาํไมไม่นกึถึง

ตวัเองใหม้าก สงสารตวัเองมัย้ เผ่ือวา่มนัเป็นอะไรขึน้มา อด

หลบัอดนอนมา ๕ วนั ๕ คืน เกิดเป็นลมมา ชกัดิน้ชกังอมามนั

ไปเลยจะทาํยงัไงละ่ แลว้จะไปเอาอะไรท่ีไหน  
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เด๋ียวนีเ้ราก็เพ่ือวา่จะพึ่งพาบารมีคือบญุกศุลท่ีเราพากนั

ประพฤติปฏิบติักนัอยู่เน่ีย เราก็หวงัพึง่อนันีน้ะ เราจงึเอาตวัของ

ตวัเองมาเมตตาตวัเอง มากระทาํความดีก็เพ่ืออย่างนี ้พอมนั

ออกไปเวลาไหน มนัจะออกไปสิ ก็ตอ่เม่ือขา้พเจา้มีบญุมีกศุล

แลว้ บญุกศุลมนัมีกบัขา้พเจา้แลว้ จะไปก็ไปสิ เราก็ไมไ่ดห้่วง 

เราก็ไม่ไดว้า่ นีม้นัก็จะไปดว้ยเป็นบญุเป็นกศุล มนัก็จะไปเป็น

เทวดานั่นนะ่ น่ี ก็บญุกศุลท่ีเราทาํมนัไม่ไดส้าํเรจ็อรหนัต ์มนัก็

ตอ้งไปเทวดาสิ แมแ้ตโ่สดาบนัก็ยงัไปเป็นเทวดาน่ะ โสดาบนั 

สกิทาคา จะวา่สวรรคไ์ม่ดียงัไงละ่ สวรรคม์นัก็ดี ไอแ้คด่าวดงึสก็์

ใหม้นัไดเ้ถอะน่า ดงึกนัไปดงึกนัมาอยูน่ี่ละ่ กลวัแตม่นัไม่ไดน้่ะ

ละ่ อย่าไปปฏิเสธ อยา่ไปคิดใหญ่ อย่าไปคยุ อยา่ไปอวดดี ไม่

อยากไดห้รอกสวรรคด์าวดงึสส์วรรคอ์ย่างนัน้อยา่งนี ้อยา่ไป

อวด มนัไม่ใชข่องเหน็งา่ยๆ ไม่ใช่ของไปง่ายๆ เราตอ้งคิดใหดี้สิ  

เพราะฉะนัน้นะ่ ควรท่ีจะมากระทาํจิตของตวัเองใหเ้กิด

ความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิ เพ่ือเป็นการเมตตาตวัเอง แลว้มายดึ

เอาพระพทุธเจา้นีล้ะ่เป็นสรณะ ก็คือวา่เป็นท่ีพึ่ง พระธรรมเจา้
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เป็นสรณะ คือเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั พระสงัฆเจา้เป็นสรณะ เป็นท่ีพึ่ง

ท่ีอาศยั ทีนีพ้ระพทุธเจา้อยู่ท่ีไหน พระธรรมเจา้อยูท่ี่ไหน 

พระสงัฆเจา้อยู่ท่ีไหน เราจะไลบี่ก็้ พระองคเ์ป็นท่ีพึ่ง พึง่ท่ีไหน 

พระธรรมเป็นท่ีพึง่ พึ่งท่ีไหน พระสงฆเ์ป็นท่ีพึง่ พึ่งท่ีไหน จะมวั

มาพึง่พระสงฆท่ี์มานั่งอยู่น่ีเต็มวดั ไม่มีทางหรอก พวกนีมี้แตพ่ึ่ง

โยมทัง้นัน้ ต่ืนเชา้มาอุม้บาตรไปขอโยม ไม่ใช่วา่สงฆนี์น้ะเป็น

สรณะท่ีพึง่ สงฆใ์นจิตในใจเราน่ีนะ่  

พทุธะก็คือผูรู้คื้อใจ ใจเรามนัเขา้ไปรูไ้ปเหน็ซึง่พระธรรม คือ

ธรรมะอนัท่ีมีอยู่ในจิต เรื่องมรรคเรื่องผล สมถกรรมฐาน 

วิปัสสนากรรมฐานมนัจะเขา้ไปรู ้นั่นก็เรยีกวา่รูพ้ระธรรม พอรู้

พระธรรมแลว้ก็ปฏิบติัตามธรรมนัน้ ก็คือใจเรานัน้ปฏิบติัตาม

องคธ์รรมท่ีเราไดรู้ไ้ดเ้ห็นในตวัเองนัน้ นัน้เรยีกวา่พระสงฆ ์มนั

เป็นอยา่งนัน้ เราจะไปเขา้ใจวา่พระสงฆจ์ะไปนั่งคอยเรา อย่าไป

เขา้ใจแบบนัน้ ตกไกลนะแบบนัน้ พดูกบัแบบตรงๆเลยไม่ตอ้ง

ออ้มคอ้ม ไม่ตอ้งหลอกใคร ไม่พดูกินใครนะน่ีนะ ใครใหกิ้นจงึ

กินนะ ใครไม่ใหกิ้นไม่กินนะเน่ีย พดูใหม้นัตรงๆเลยละ่  
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จะไปพึ่งยงัไงละ่ พึง่พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้อยูท่ี่ไหนละ่ 

ท่านเป็นตนเป็นตวัมารอรบัหรอืเปลา่ ท่านไม่ไดม้ารอรบัอะไรกบั

เรา แตเ่รามาสรา้งสรรคจ์ิตของเรานีใ้หเ้ป็นพทุธะคือความเป็น

พทุโธ ยงัใจของเรานีใ้หเ้กิดความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิแลว้เกิด

ความรูแ้จง้แสงสวา่งขึน้มา ยงัคณุธรรมใหเ้กิดขึน้ในจิตในใจของ

ตวัเอง เม่ือเกิดขึน้ในจิตในใจของตวัเองแลว้ ตวัเองไดเ้กิดความรู้

ปัญญาอย่างไรซึง่เราไดรู้ไ้ดเ้ห็นในภายในของตวัเองนัน้ เราก็

จะตอ้งปฏิบติัตามอนัท่ีเราไดรู้ไ้ดเ้ห็นนัน้ใหม้นัถกูตอ้งตาม

ทาํนองคลองธรรม เม่ือเราประพฤติและปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตาม

ทาํนองคลองธรรมอนัท่ีเราไดรู้ไ้ดเ้ห็นนั่นแลว้ นั่นละ่ พระพทุธ 

พระธรรมเป็นสรณะท่ีพึง่ เรยีกวา่ อตตฺา ห ิอตตฺโน นาโถ ตน

แลเป็นท่ีพึ่งแห่งตน  

เม่ือเราไดส้รา้งสรรคซ์ึง่คณุพระรตันตรยัทัง้สามน่ีรวมเขา้

ไปสูด่วงจิตใจเราแลว้ ก็เลยกลายมาเป็น อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 

ตนแลเป็นท่ีพึง่แห่งตน อนันีเ้ราจะตอ้งพึ่งเรา จะไปพึง่ใครอะไร

ไม่ไดท้ัง้นัน้ น่ี เรยีกวา่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆน์่ะมาอยู่กบั
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เรา ใหม้าเขา้ใจกนัอยา่งนีซ้ะเถอะ มนัจงึจะปฏิบติักนังา่ย แลว้

มนัจงึจะไดไ้ม่เห่อไปโนน่ เหอ่ไปน่ี เด๋ียวก็เห่อไปตรงนัน้ เด๋ียวก็

โห่ไปตรงนี ้ไปแลว้ไม่รูว้า่จะไปเอาท่ีไหน มนัไดอ้ะไรมานะ่ ไปไม่

เห็นใครไดอ้ะไรมา ใจมนัก็อยู่อย่างเกา่นั่น มนัไม่รูจ้กัจิตจกัใจ

ตวัเองเลย  

ไปแลว้มนัก็ไปเห็นวดันี ้วดันีส้วยเวย้ สรา้งดีเวย้ งามเวย้ 

แน่ะ พอไปเหน็วดันัน้ วูย้ วดันีไ้ม่ดีเวย้ เกะกะ มีแตข่องเก่าๆคร ํ่า

คร ํ่า ไม่รูจ้กัสรา้ง แน่ะ เราไปอนัหนึ่งเราก็ไปชมซะ เราไปอีก

อนัหนึ่งมนัก็ไปติซะ มนัไดแ้คติ่กบัชม ไอต้วัธรรมะแทนท่ีมนัจะ

ไดก้บัตวัเองมนัก็เลยไม่ได ้มนัก็เลยไดแ้คติ่กบัชม นั่น นั่นหรอื

ธรรมะ มนัไม่ใช่ธรรมะนะ มนัติกบัชม มนัเป็นโลกบาลธรรม เป็น

ธรรมประจาํโลก ก็ไปชมก็เรยีกวา่สรรเสรญิ ไปตินั่นก็คือนินทา 

นั่น ไอต้วัของตวัเองนะ่มนัดีแคไ่หนละ่ แลว้ไปติเขา ตวัของ

ตวัเองมนัดีแคไ่หนละ่ไปชมเขา หาไดม้องถึงตวัเองไม่ ใครเป็น

ทัง้นัน้ละ่ ไม่วา่ใครทัง้นัน้น่ะ เป็นกนัหมด  
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โดยลกัษณะนีน้่ะติชม แทนท่ีจะมาติตวัเอง แทนท่ีจะมาชม

ตวัเอง แทนท่ีจะมาตรวจตวัเอง แทนท่ีจะมาวดัตวัเอง แทนท่ีจะ

สาํรวจตวัเอง เปลา่ เราเขา้มาอยู่วดัเน่ีย มนัวดัตวัเองมัย้ วดัศีล

วดัธรรมมัย้ วดัจิตวดัใจมัย้ เปลา่ ถือวา่เขา้มาวดั ถือวา่ตวัเอง

เป็นวดั น่ีมนัไม่ไดส้าํรวจตรวจตราอะไรตวัเองเลย ใจของเรามี

ความสงบมัย้ ใจของเรามีความสขุมัย้ ใจของเราประกอบไป

ดว้ยความเป็นบญุเป็นกศุลมัย้ ไม่ไดส้าํรวจกนัเลย มีแตท่าํกนั

ตะพดึตะพือ ไม่รูว้า่จะทาํอะไร อะไรก็มีแตเ่อาทัง้นัน้ เอาทัง้นัน้ 

ไอต้วัภายในละ่ทาํไมไม่เอาละ่  

ผลกัใหม้นัเขา้ไปอยู่ในมมุความสงบเสียบา้งสิ ไปใหแ้ตม่นั

ไปประเจิดประเจอ้ ไปใหแ้ตม่นัฟุง้ซา่น ไปใหแ้ตม่นัท่องเท่ียว 

แลว้มนัจะเท่ียวไปถึงไหนกนั เท่ียวไปแลว้มนัเหน็สวรรคน์รกมัย้ 

เท่ียวไปแลว้มนัเหน็นิพพานมัย้ เห็นมรรคผลนิพพานมัย้ ก็ยิ่ง

เท่ียวไปยิ่งไกลไป เรื่องของเรามนัมกัจะเป็นกนัอย่างนัน้น่ะ 

ไม่ไดม้องถึงตวัเองเลย  
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ยิ่งอายอุานามของเรามาถึงขนาดนีล้ะ่ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

มาแลว้ มนัใกลเ้ขา้ไปแลว้ ไอม้จัจรุาชเคา้มาเตือนอยูท่กุขณะ 

เคา้จองเราไวแ้ลว้ เคา้มาหมายหวัเอาไวแ้ลว้เหน็มัย้ แตก่่อนมนั

ดาํ เด๋ียวนีม้นัขาว มนัหายหวัไวน้ะ่ นั่นละ่พญามจัจรุาชมนั

หมายเอาไวแ้ลว้ ฟันแตก่่อนน่ะมนัเต็มปาก แลว้มนัก็ถอด

ออกเป็นซี่ๆ บางคนมนัไม่เหลือซกัซี่นา แลว้พญามจัจรุาชน่ะมนั

จองใช่มัย้ ไอส้งัขารรา่งกายของเราแตก่่อนน่ะมนัสดใสสะอาด

เปลง่ปรั่งแข็งแรง เด๋ียวนีล้ะ่มนัยน่ มนัเห่ียว จะลกุจะเดิน ลกุมนั

ก็โอย เดินมนัก็โอย เหน็มัย้ละ่ เพราะอะไร ก็มจัจรุาชมนัจอง 

มจัจรุาชมนัเตือน อยา่ไปคิดอะไรใหม้าก ยงัไงมนัก็ตายอยู่วนัยงั

คํ่าละ่ เกิดมาแลว้ เชิญเถอะ ข่ีเครื่องบินไปเถอะ หนีตาย 

เครื่องบินไปตกทะเล เสรจ็ นั่น ก็มนัจะหนีตายไปไดเ้หรอ มนัหนี

ไม่พน้หรอก  

ไอเ้รื่องตายน่ะมนัหนีไม่พน้ มนัจองไวแ้ลว้ แตว่า่มนัยงัไม่

จดัการใหเ้รยีบรอ้ยเท่านัน้ละ่ ตอ่เม่ือท่ีมนัยงัไม่จดัการให้

เรยีบรอ้ยน่ีละ่ เราควรท่ีจะหาเครื่องมือเอาไวส้าํหรบัท่ีจะ
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ตา้นทาน หรอืวา่หาอะไรพอท่ีจะเป็นสมบติัของเราท่ีจะตอ้งเดิน

ไปในขา้งหนา้ ไดแ้ก่บญุกศุลอนัท่ีเราไดท้าํการกระทาํน่ีมนัก็เป็น

บญุ แตว่า่บญุอนันีม้นัก็ยงัไม่เท่าไรนกั สูว้า่บญุอนัท่ีเรามาเจรญิ

บาํเพ็ญภาวนา ทาํจิตใจของตวัเองมีความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิ

ใหไ้ด ้บญุอนันีม้นัจะตอ้งเหน็ทนัอกทนัใจ เห็นในขณะท่ีมนัมี

ความสงบนัน้แหละ มนัไม่ไดร้อวนัรอคืน มนัไดเ้ด๋ียวนัน้ มนัก็

เห็นเด๋ียวนัน้ วา่มนัเป็นบญุก็คือมนัเป็นสขุขึน้มาเด๋ียวนัน้ พดู

ง่ายๆ มนัสงบเด๋ียวนัน้มนัก็สขุขึน้มาเด๋ียวนัน้ มนัก็เป็นบญุให้

เห็นเด๋ียวนัน้ น่ี  

ถา้มนัเหน็ปัจจบุนั แตว่า่การกระทาํอยา่งนีเ้ราก็ยงัวา่คาด

อนาคต ยงัเป็นอนาคตอยู่ ถือวา่เราไดท้าํดีแลว้ คิดวา่อนาคตถา้

เราตายไป ก็คงจะเป็นบญุเป็นกศุล ก็จะคงเป็นสมบติัของเรา 

แตเ่ราก็ยงัไม่เห็น น่ี มนัเป็นแตเ่พียงวา่เราคาดหมาย ถา้เรามีจิต

มีใจของเราใหมี้ความสงบเทา่นัน้ละ่ เราพอจะรูว้า่ความสขุนัน้

มนัมีกบัตวัเอง วา่บญุกศุลมนัมีกบัตวัเอง รูว้า่บญุนั่นเขา้ถึงเรา รู ้

วา่เราเขา้ถงึบญุ เด๋ียวนีม้นัยงัไม่รูไ้ม่ชีอ้ะไรนะ ไม่รูว้า่อะไรเป็น
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บญุ ไม่รูว้า่อะไรเป็นบาป เคา้วา่บญุก็บญุกบัเขา เคา้วา่บาปก็

บาปกบัเขา เด๋ียวนีม้นัยงัเช่ือตามเขาอยู ่เรยีกวา่ตวัของตวัเอง

มนัยงัไม่รูแ้ละยงัไม่เห็นยงัไม่เขา้ใจ  

เพราะฉะนัน้ในเรื่องการท่ีเรามาบาํเพ็ญกศุลเน่ีย มนัเป็น

หนา้ท่ีของตวัเอง และตวัเองจะตอ้งไดร้บัผลเอง แตอ่าศยัวา่ท่าน

พอ่เป็นเหต ุเป็นสาเหตท่ีุจะชกัจงูใหเ้ราไดม้าบาํเพ็ญกศุล น่ีก็ถือ

วา่ท่านพอ่น่ะเป็นผูท่ี้ใหค้วามดีแก่เราโดยทางออ้ม โดยท่ีเราไม่

รูส้กึตวั ท่ีเราไดพ้ากนัมาทาํบญุ มาบวชกนับาํเพ็ญภาวนากนั

เพราะใครละ่ ก็เพราะทา่นพอ่นั่นละ่ ก็ท่านมรณภาพไปแลว้ละ่ 

ก็เอาวนัคลา้ยวนัมรณภาพแตล่ะปีๆมาทาํกนั ก็สาเหตอุนันีล้ะ่

เป็นเหตใุหเ้ราไดบ้ญุเด๋ียวนี ้น่ีเราจะไดบ้ญุก็เพราะอนันีอ้นัหนึ่ง 

และอีกอนัหนึง่เราก็มาทาํสิ เม่ือมาทาํแลว้เราก็ไดบ้ญุไปอีกอะ้ 

น่ีเรยีกวา่มาสรา้งบารมีของตวัเองนัน้น่ะ เพิ่มขึน้ไปโดยลาํดบัๆ  

ทีนีก้ารท่ีจะไปสูซ่ึง่นิพพานนัน้น่ะ ไม่ใช่วา่ไปดว้ยความ

ยากจนนะ ไมใ่ช่วา่จะไปดว้ยความจนๆนะ ไปพระนิพพานน่ี ไป

ดว้ยความอดุมสมบรูณ ์ความอดุมสมบรูณข์องพระนิพพานนะ
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มนัคืออะไร คือบารมีทัง้ ๑๐ นัน้น่ะสมบรูณ ์ถา้บารมีทัง้ ๑๐ ไม่

สมบรูณอ์ย่าไปหวงัเรื่องพระนิพพาน ทานบารมีก็สมบรูณ ์ศีล

บารมีก็สมบรูณ ์เนกขัมมะบารมีก็สมบรูณ ์ปัญญาบารมีก็

สมบรูณ ์วิริยะบารมีก็สมบรูณ ์ขันตบิารมีก็สมบรูณ ์สัจจะ

บารมีก็สมบรูณ ์อธิษฐานบารมีก็สมบรูณ ์เมตตาบารมีก็

สมบรูณ ์อุเบกขาบารมีก็สมบรูณ ์คือสมบรูณไ์ปหมดทัง้ ๑๐ 

ประการ ทัง้ ๑๐ บารมี ทัง้ ๑๐ ทศัน ์นัน้ละ่จงึจะเขา้ถึงซึง่พระ

นิพพาน  

ทีนีท้านของเรามนัสมบรูณห์รอืยงั ศีลของเรามนัสมบรูณ์

หรอืยงั การบวชของเรามนัสมบรูณห์รอืยงั ปัญญาของเรามนั

สมบรูณห์รอืยงั ความเพียรของเรา มนัสมบรูณห์รอืยงั ขนัติ

ความอดทนของเรามนัสมบรูณห์รอืยงั สจัจะบารมีของเรามนั

สมบรูณห์รอืยงั อธิษฐานบารมีของเรามนัสมบรูณห์รอืยงั 

เมตตามนัสมบรูณห์รอืยงั อเุบกขามนัสมบรูณห์รอืยงั มนัไม่มี

พอเสีย้วนะ แลว้มนัจะไปพระนิพพานไดย้งัไง  
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ใครมาวา่ ขึน้มาธรรมาสน ์ก็ไลไ่ปท่ีพระนิพพาน ไลไ่ปท่ีพระ

นิพพาน ใหม้นัสรา้งบารมีใหม้นัไดก้่อน ไม่บอกมนัก็ไปเองหรอก

พระนิพพาน บอกใหม้นัทาํจิตใหมี้ความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิ 

เกิดความรูแ้จง้เหน็จรงิขึน้มา บารมี ๑๐ ทศันม์นัจะเต็มสมบรูณ์

นั่นน่ะ โอย้ไปเอง ไม่มีใครบอกหรอก ไม่มีใครบอกละกิเลส ละ

อย่างนัน้อย่างนี ้ละโลภโกรธหลง ไม่มีใครบอกหรอก พวกนีม้นั

เต็มสมบรูณ ์เขา้ไปตัง้หลกัฐานอยูน่ั่นแลว้ ไปตัง้กองทพัอยู่นั่น

แลว้ พวกนัน้มนัถอยลน่ออกไปก็ มนัก็สมบรูณข์องมนัสินั่น มนั

ละของมนัเองซิ  

อนันีค้ณุธรรมแมแ้ตนิ่ดเดียว ไม่มี! จะบอกกนัไปละกิเลส 

โอย๋ กิเลสมนัจะหวัเราะเยาะเยย้เอาละ่สิ กิเลสไม่ใช่โงน่า ไอ้

เรื่องกิเลสมนัไม่ใช่โงน่ะ มนัปัญญาดีกวา่สตัวโ์ลกนะ สตัวโ์ลกไม่

สามารถท่ีจะหนีจากมนัไดน้ะ ปัญญานะ่มนัรอบคอบ มนักกักนั

สตัวเ์หน็มัย้ ใหเ้รามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เน่ีย ปัญญา

ของกิเลสมนัครอบงาํแลว้มนักีดกนัของเราเท่าไหร ่อย่าไปเขา้ใจ

วา่กิเลสน่ะเป็นของท่ีวา่ชุย่ๆนะ อย่าคิดวา่มนัจะรูธ้รรม มนัจะไป
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ท่องหลกัธรรมหลกัเกณฑอ์ะไรไดห้มดทกุส่ิงทกุอนัแลว้ คิดวา่

กิเลสมนัจะถอยเหรอ อยา่ไปเขา้ใจง่ายๆอยา่งนัน้ กิเลสมนัไม่ได้

ยอมใครง่ายๆ อยา่งความโลภเน่ีย เราเหน็มัย้ละ่ ละไดม้ัย้ละ่ ไม่

มีทาง แน่ะ!  

ไปหาพระก็ถามหวยละ่ สองตวับา้ง สามตวับา้ง ชว่ยหนอ่ย 

โปรดหน่อย เน่ียมนัโลภมัย้ละ มนัละไดม้ัย้ละ่กิเลสน่ะ พระก็

อยากไดเ้หมือนกนั อา้ว บอกไปตวันัน้นะ แทงไปตวันัน้นะ แลว้

มนัละหรอืกิเลส ไม่ไดล้ะหรอก ก็มนัอยากเหมือนกนัน่ี ตา่งคน

ตา่งอยาก ตา่งคนตา่งโลภ ถา้จิตมนัมีความสงบตัง้มั่นสมาธิ

แลว้มนัไปตัง้หลกัฐาน แลว้มนัไปตัง้กองทพัอยู่นั่นแลว้ ดว้ย

ความมั่นคงคือเป็นสมาธิแลว้ ปัญญามนัก็เกิดขึน้มา กิเลสมนัก็

ละไปเอง ไม่ตอ้งมาหาคนบอกใหย้ากหรอก ไอกิ้เลสตวัเองก็ยงั

ไม่เห็นแลว้มนัจะไปละอะไรละ่ มนัไม่ใช่จะละงา่ยๆ ละกิเลสก็

คือละตวัเอง ตวัของตวัเองน่ะมนัเป็นกอ้นกิเลสทัง้หมด เหน็มัย้

ละ่ มนัเกิดมาจากไหนละ่ มนัก็เกิดมาจากกิเลสไม่ใช่เหรอ ท่ีมา

ละกิเลสคือมาละตวัเองละไดไ้หมละ่  
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ถา้ไม่เหน็ทางสขุโดยอตัโนมติัซะก่อนมนัจะไปละไดห้รอืละ

กิเลส เราจะมาพิจารณาสงัขารรา่งกายของเรา จะมาเพง่มนัเป็น

ของเน่าของเหม็นและเป็นของท่ีอืดเฟ้อขึน้มา นํา้เลือดนํา้เหลือง

ไหล เป็นหนอนเป็นเหนินบอ่นอยู่อยา่งนัน้อย่างนี ้มนัจะเพง่ไป

ไดซ้กัก่ีนาทีละเฮ่ย ไอจ้ิตมนัไม่หาความสงบไม่มี มนัจะไปเพง่

อะไรได ้มนัไม่ไดห้รอก ถา้มนัมีความสงบในตวัเองแลว้ ปัจจ

ตงัน่ะท่ีเราวา่กนัอยู ่ปัจจตัง เวทตัิพโพ วิญ�ูห ิไอว้ญิ�ชูน

มนัจะรูเ้ฉพาะตน มนัมีอยู่แลว้น๊า แตเ่รามนัไม่ไดฝึ้กฝนมนัเน่ีย 

มนัมีอยู่ในนัน้น่ะ ขอใหม้นัสงบไปเถอะ วญิ�ชูนจะพึง่รูเ้ฉพาะ

ตน มนัมีอยู่ในตวัเราพรอ้ม มนัไม่จาํเป็นท่ีจะใหค้นอ่ืนเคา้มา

บอกเลา่เกา้สิบ ขบัไลใ่หเ้ราละกิเลสหรอก มนัละไม่ไดห้รอก มา

ละกิเลส ไมว่า่แตนี่ล้ะ่ มนัจะแบกยกปรมาณมูานะ อา้ว มงึหนี

นะกิเลส ไม่ละกิเลส กโูยนปรมาณใูสน่ะ! เหวย! ไม่มีทาง  

คาํวา่กิเลสมนัจะหมดน่ะไมมี่ทาง มนัมีแตเ่พิ่ม นั่น ถา้หาก

วา่ปรมาณคืูอความสงบตัง้มั่นอนัจิตท่ีมีความละเอียดออ่นอนั

เกิดขึน้ดว้ยปัญญา เม่ือปัญญามนัเกิดขึน้มาแลว้ ภายในจิตของ
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ตวัเอง เรยีกวา่ปรมาณ ูซึง่มนัเกิดในจิตนัน้ละ่ มนัจะทาํลาย

รากฐานซึง่กิเลสมีความโลภ ความโกรธ ความหลง อวชิชา 

ตณัหา มานะทิฐิ มนัจะถอนรากถอนโคน จิตมนัก็จะไดถ้อดถอน

ออกมา แลว้ก็มาอยู่โดยเฉพาะลาํพงั เป็นไทไม่ใช่เป็นทาส และ

ไม่เขา้ไปแทรกซมึเขา้ไปอีกในตวักิเลสนัน้ เป็นอตัโนมติั น่ี

เรยีกวา่จิตเป็นอิสระ  

ทีนีม้นัจะเป็นไดม้ัย้ละ่ เราจะมาทาํจิตใหเ้ป็นอิสระ ไม่เป็น

ทาสกิเลสอย่างนัน้นะ่ มาเป็นไทไดม้ัย้ มนัก็เป็นไม่ไดอี้กละ่ ท่ีมนั

ไม่ไดก็้เพราะอะไร มนัก็เพราะอย่างนีล้ะ่ ก็เพราะใจมนัน่ีละ่มนั

ไม่อยู่ ไอใ้ครมนัก็รูธ้รรมะ มนัท่องมาได ้ดใูนพระไตรปิฏกดจูน

หมดทกุตวัมนัก็รูล้ะ่สิ มนัรูก้นัทกุคนน่ะ ยอมยกใหใ้นเรือ่ง

ความรูน่ี้ เราน่ีไม่รูห้รอกไอเ้รื่องตาํราน่ี ในไตรปิฎกคงจะมีอยู่

หรอก ซกัหนา้สองหนา้เท่านัน้ เคยไปดไูตรปิฎก ไม่เคยไปดไูป

คน้อะไรมากหรอก เราน่ีไมมี่ไอเ้รื่องความรูห้ลกัธรรมะท่ีมาท่อง

จดจาํน่ีไม่เหมือนคนอ่ืน จาํไม่ได ้แตว่า่ขึน้มาธรรมาสนแ์ลว้มนั

เทศนไ์ปไดน่ี้มนัมายงัไงไม่รูน้ะน่ี แตม่นัไปไดก็้เทศนอ์ยา่งนีไ้ปได ้
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แตจ่ะใหไ้ปจดจาํพระไตรปิฎก ไม่มีหรอก หลกัธรรมก็ไมมี่อีก

ดว้ย มีก็ไม่มาก  

ถึงรูม้นัก็ไม่ได ้เราก็รูว้า่ถึงรูม้ากมนัก็ไม่ได ้ก็ละกิเลสไม่ได ้

ยิ่งอวดตวัอีกละ่ เป็นท่ีโออ้วดอีกละ่ หาวา่ตวัเองเกง่ตวัเองรู ้

เหยียบหวัคนไปอีกละ่ นั่น กลายเป็นกิเลสไปอีกละ่ หนกัไปอีก

ละ่ รูม้าก ทิฐิก็มาก สาํคญัวา่ตวัเองเป็นผูรู้ ้แน่ะ แทนท่ีมนัจะละ

กิเลสได ้เวอ้ ยิ่งรูม้ากยิ่งกิเลสมาก รูน้อ้ยๆเหมือนอย่างเรามนัก็

กิเลสมนัก็จะมากเหมือนกนั แตว่า่มนัมีสว่นวา่หลบทนั แตว่า่

ไม่ไดล้ะนะ หลบเอา อนันีห้ลบเอา ไม่ละหรอก  

น่ีละ่ วิธีการท่ีเราจะตอ้งทาํตวัของตวัเองเพ่ือจะดาํเนินเขา้

ไปสูจ่ดุคือความสขุ ถา้เราไม่ถึงความสขุท่ีแทก็้เอาแคส่วรรค ์แค่

ดาวดงึสน่ี์ก็ดีโขอยู่แลว้ เลยดาวดงึสก็์ยามา ดสิุตา ก็แลว้แตเ่รา

จะไป ไม่วา่ แตอ่ย่าลงมาชัน้จาตมุ มนัตํ่าเกินไป ตัง้แตด่าวดงึส์

ไปซะ ไปเป็นลกูนอ้งพระอินทรอ์ยู่นูน่ ดี น่ีทาํบญุกศุลมนัก็เป็น

อย่างนีแ้ละ่ อยา่ไปเขา้ใจวา่จะไปโนน่ไปน่ี วุย้ อย่าไปประมาท

มนั อย่ามาหาประมาทดาวดงึส ์สวรรคน่ี์เรื่องมนัเป็นอยา่งนัน้ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 44 
 

โดยมากมนัเป็นไปอย่างนัน้ อนันีไ้ม่อยากใหป้ระมาท ใหท้าํไป

มนัจะรูเ้องวา่จะไปมรรคไปผล ไปนิพพงนิพพานมนัรูเ้อง ทาํไป

ซะก่อน อย่าเพิ่งไปตดั อยา่เพิ่งไปดถูกู อย่าเพิ่งไปทาํลาย อนั

เป็นธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้  

สวรรคก็์เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ พรหมโลกก็เป็นคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ พระองคไ์ปเห็นมาแลว้ อนันีล้ะ่ ทัง้ท่ีเรา

อยู่ทกุวนัก็ยงัอาศยัเทพเจา้เหลา่เทวดาทัง้หลาย เราก็ยงัออ้น

วอนระลกึถงึอยู่ ใหม้าชว่ยอนันัน้อนันี ้ก็อาจจะมาช่วยก็ไดแ้ต่

เราไม่เหน็ บางทีก็ดลบนัดาลใหเ้ราไดต้ามความประสงค ์น่ี 

เรยีกวา่ ภะวะตุสัพพมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา ขอ

เหลา่เทวดาจงมารกัษาทา่น มนัก็มาอยา่งนีล้ะ่ น่ีละ่ใหเ้ราเขา้ใจ

อย่างนี ้ท่ีพระสงฆท์ัง้หลายท่านใหพ้รของเราบัน้สดุทา้ย พอ

จบภะวตุสุพั ก็เลิกกนั ก็คือเทวดาน่ีละ่  

ทีนีจ้ะพดูถงึเรือ่งเทวดามนัก็ยืดยาวสิ ท่ีไปคยุกบั

พระพทุธเจา้อยู่โนน่ เมืองสาวตัถีโนน่ ทลูถามปัญหา

พระพทุธเจา้เมืองสาวตัถี จะมาคยุกบัเทวดาก็หมดคืนนี ้เรา
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เหน่ือยเอาละ่พอ พวกโยมมนัเหน่ือยนั่งมาตัง้ ๕ วนั ๖ วนั

มาแลว้ เหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ วา่ใหฟั้งแคนี่ก็้พอ แลว้ก็ขอใหพ้า

กนัรกัษาจิตรกัษาใจตวัเองใหเ้มตตาจิตเมตตาใจตวัเอง ให้

สงสารจิต สงสารใจตวัเองกลวัมนัจะไปตกทกุขไ์ดย้ากลาํบากใน

อนาคต เรยีกวา่ในอนาคตขา้งหนา้ ในสมัปรายภพขา้งหนา้ 

ขอใหใ้จของเรานัน้เม่ือยงัไมถ่ึงซึง่พระนิพพาน ขออาํนาจบญุ

กศุลอนัท่ีเราไดก้ระทาํนี ้จงไดส้ง่ผลใหเ้ราไปสูส่คุติโลกสวรรค ์

ถา้หากจะไปสงูกวา่นัน้ก็สดุแทแ้ตอ่าํนาจบญุบารมีของเราท่ีได้

สะสมเอาไว ้ 

แตเ่ราก็อย่าไดพ้ากนัประมาทในเรื่องชีวติคือความเป็นอยู่

ของตวัเองอยูว่า่ ตวัเองนัน้ยงัหนุ่มอยู ่ยงัสาวอยู ่ยงัไม่แก่ไม่เฒา่ 

แลว้ตวัเองก็ยงัไม่มีโรคมีภยัอะไรท่ีจะมาเบียดเบียนหรอืวา่เรายงั

มีชีวิตอยู่แลว้เราจะไม่เป็นอะไร อนันีก็้อยา่ไดพ้ากนัประมาท 

เพราะความตายนัน้มนัไม่ไดเ้ลือกเฟน้และไม่ไดเ้ลือกเวน้ใคร

ทัง้สิน้ จะเป็นหญิงก็ตาม จะเป็นชายก็ตาม จะเป็นพระสงฆอ์งค

เจา้ก็ตาม จะเป็นภิกษุสงฆส์ามเณรก็ตาม จะเป็นเด็กเป็นเลก็ก็
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ตาม ไอเ้รื่องมจัจรุาชนัน้เคา้ก็ไม่ไดไ้วห้นา้เราทัง้นัน้ ถงึเวลาของ

เขาเขาก็จดัการของเขาไปตามหนา้ท่ี เม่ือเขาไดจ้ดัการไปแลว้ 

จาํเป็นเราก็จะตอ้งเป็นไปตามอาํนาจของพญามจัจรุาช แตว่า่

สว่นดา้นจิตใจของเราซึง่มาอาศยัในรา่งนัน้ เม่ือมนัออกจากรา่ง

ไปแลว้ มนัก็จะลอ่งลอยไปตามหนา้ท่ีของมนั เรยีกวา่ไปตามคติ

ของกรรม เรยีกวา่กศุลกรรมบา้ง อกศุลกรรมบา้ง แลว้แตก่รรมดี

กรรมชั่ว แลว้แตว่า่ท่ีเราไดก้ระทาํเอาไว ้ 

สว่นบญุกรรมอนันัน้ หรอืวา่กศุลกรรมอนันัน้ หรอืวา่

อกศุลกรรมอนันัน้ มนัก็จะสง่ผลใหเ้ราทอ่งเท่ียวอยู่ในสงัสารวฏั

ไม่มีท่ีสิน้สดุ แตเ่ม่ือมนัไมมี่ท่ีสิน้สดุอะไรก็ตามเถิด แตข่อใหเ้รา

ไดไ้ปสูส่คุติโลกสวรรคห์รอืวา่จะไปสูพ่รหมโลกอะไรก็แลว้แต ่

ขอใหม้นัไปถงึ ขอใหพ้น้จากนรกหมกไหมอ้ย่างท่ีอเวจีมหานรก 

หรอืวา่เปรตสตัวเ์ดรจัฉานเหลา่นี ้ขอใหเ้ราไปอยู่สคุติ มนัจะอยู่

นานซกัก่ีแสนนานก่ีแสนโกฏิอะไรก็ตามมนัเถอะ มนัจะอยู่รอ้ย

กปัป์พนักปัป์หม่ืนกปัป์แสนกปัป์อะไรก็ตาม ขอใหม้นัไปอยู่
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สวรรคเ์สวยความสขุอยูน่ัน้ จนกวา่พระพทุธเจา้ท่ีจะไดม้าตรสัรู ้

ขา้งหนา้  

เม่ือพระพทุธเจา้ไดม้าตรสัรูข้า้งหนา้ อาํนาจบญุบารมีได้

สรา้งสมอบรมเอาไวน้ัน้ มนัก็จะดลบนัดาลใหล้งมาสูม่นษุยโ์ลก 

แลว้ก็จะไดเ้กิดมาเป็นมนษุย ์เม่ือไดเ้กิดมาเป็นมนษุยแ์ลว้ก็ได้

พบพระพทุธศาสนา คือพระพทุธองค ์ก็ไดฟั้งคาํเทศนาของทา่น 

เม่ือไดฟั้งพระธรรมเทศนาของทา่นก็ดว้ยบารมีของเราท่ีไดส้รา้ง

สมอบรมมานัน้ ก็จะดลบนัดาลใหเ้รานัน้ไดรู้ธ้รรมเห็นธรรมแลว้

ก็จะไดส้าํเรจ็มรรคผลไดโ้ดยในขณะนัน้ แลว้ก็จะไดด้บัขนัธเ์ขา้สู่

ปรนิิพพาน ก็ถึงซึง่ความสขุ อนันีข้อใหบ้รรดาท่านทัง้หลาย ซึง่

อาตมาภาพไดชี้แ้จงแสดงพระสทัธรรมเทศนามา ณ โอกาสบดันี ้

ก็เหน็จะสมควรแก่กาลเวลา 

   

ท่ีมา: https://youtu.be/k_TRyQPg41w  
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