
โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 1 
 

ชาดก เร่ือง ตา ยาย  

หลวงปู่ เจีย๊ะ จนุโท 

เทศนว์ันที ่๑๒ มกราคม ๒๕๓๐ 

บรรดาพทุธบรษัิททัง้หลายพรอ้มทัง้ภิกษุและสามเณร เป็น

วนัท่ีเราควรระลกึถึง เรยีกวา่เป็นวนัสาํคญัแห่งพระบรมศาสดา

สมัมาสมัพทุธเจา้ จะพดูอยา่งหนึง่ก็เรยีกวา่ พดูตามภาษาโลก

เรยีกเปรยีบเหมือนอยา่งปู่ ยา่ตายายของเรามีวยัอายสุงัขารแก่

เฒา่ชราแลว้ ก็มารูส้กึตวัวา่ตัง้แตนี่ไ้ปอีกสามเดือน เราก็จะพลดั

พรากจากพวกท่านไปแลว้ น่ีก็เหมือนปู่ ยา่ตายายของเรามา

เตือนอย่างนีแ้ลว้ เราจะไดเ้จียมเนือ้เจียมตวัเจียม เจียม

อฐับรขิาร เจียมทัง้ขา้วของเงินทองท่ีจะไดเ้อาไวส้าํหรบัทาํ

ฌาปนกิจ ก็มีสิทธิอยา่งนีพ้วกเรา พวกเราเป็นชาวพทุธ เม่ือ

มาถงึวนันีแ้ลว้ก็มาน่ีนาํดอกไมธู้ปเทียน ขา้วปลาอาหาร มา

องัคาสภิกษุสามเณร แลว้ก็มาบาํเพ็ญทานรกัษาศีล เจรญิ
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ภาวนา เม่ือประกอบความดีใหเ้กิดกบัตวัของเรา เพราะความดี

ทัง้หลายบคุคลจะตอ้งสรา้งขึน้เอง ไม่ใชว่า่ความดีทัง้หลายนัน้

เราจะบนบานศาลกลา่ว บนเจา้ผีเจา้ฟ้าเจา้อะไรทัง้หมดในโลก

นี ้เป็นจง้เป็นซือผีพรหมอะไรตา่งๆนานา จะมาสรา้งความดีหรอื

สรา้งบญุสรา้งกศุลใหเ้ราไม่ได ้ก็จาํเป็นตวัของเรานีจ้าํเป็น

จะตอ้งประกอบขึน้เองอยา่งทาํทานรกัษาศีล เจรญิภาวนาอยา่ง

นี ้ทานก็ตอ้งหมายความวา่เอาขา้วเอานํา้ มีทรพัยสิ์นเงนิทองก็

เอามาบาํเพ็ญกบัสมณะชีพราหมณอ์ยา่งนีเ้ป็นตน้ ขา้วนํา้ก็เอา

มาบาํเพ็ญบญุกศุล อนันีก็้เป็นเหตเุป็นปัจจยัท่ีจะเกือ้กลูไปสูย่งั

สมัปรายภพ  

คาํวา่สัมปรายภพก็คือหมายถงึวา่ภพเบือ้งหนา้ท่ีเรา

จะตอ้งไปเกิด แก่ เจ็บ ตาย ในอีกหลายๆภพหลายๆชาติ เพราะ

ยงัไม่ถงึท่ีสดุแห่งการปฏิบติั แลว้ก็จาํเป็นจะตอ้งไปเกิด เม่ือ

บคุคลท่ีมีใจศรทัธาปสาทะ บาํเพ็ญทานกองการกศุล บรจิาค
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ทรพัยสิ์นเงนิทองขา้วของ เอามาใหท้านแกภิ่กษุสงฆผ์ูป้ฏิบติัดี

ปฏิบติัชอบแลว้ เม่ือตายไปนัน้ก็ความดีตวันัน้แหละจะเกือ้กลูไป

ยงัสมัปรายภพคือภพภายหนา้ จะไปเกิดใหเ้ป็นผูม้ั่งมีศรสีขุ เกิด

ก็ไปเกิดในท่ีประเทศอนัสมบรูณบ์รบิรูณไ์ปดว้ยโภชนาหารท่ี

เรยีกวา่ขา้ว ขา้วปลาอาหารบรโิภคสมบรูณ ์เกิดขึน้มาก็ไม่อดไม่

อยาก เกิดขึน้มาก็ไปเกิดในตระกลูท่ีดี ตระกลูท่ีมีเงนิทองขา้ว

ของ เกิดขึน้มาก็เคา้ทาํไวใ้หเ้สรจ็อย่างนีเ้ป็นตน้ อย่างท่ีเรา

สงัเกตดคูนบางคนท่ีไปเกิดแตปั่จจยัท่ีสรา้งสมมาไม่เหมือนกนั 

บางคนก็เกิดในตระกลูมั่งมีศรสีขุ เกิดขึน้มาก็พอ่แม่สรา้งเงิน

สรา้งทองไวใ้หเ้ป็นกอบเป็นกาํ สรา้งบา้นสรา้งช่องสรา้งตกึไวใ้ห้

ท่ีอยู่ท่ีอาศยั แลว้ยงัใหเ้ป็นท่ีเช่าใหเ้ก็บเงนิเก็บทอง เอามากิน

จนกระทั่งแก่ตายก็ยงัไมห่มดอย่างนี ้ใครๆก็อยากจะไปเกิด

อย่างตระกลูอย่างนัน้ แตปั่จจยัท่ีเราไม่ไดส้รา้งสมเอามา มนัก็

ไม่พาไปเกิดในท่ีนัน้  
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มีชาดกสองคนตา ยาย หนีจากอหวิาหต์กโรค เขา้มาพดัเพ

พเนจรมาอาศยัอยู่บา้นเศรษฐี อดขา้วมาสองสามวนัไม่ไดกิ้น

ขา้วเลย ก็มาถึงบา้นนายโคบาล ก็มาขอขา้วใหกิ้น นายโคบาลก็

เอาขา้วมาใหกิ้น แตบ่งัเอิญนายโคบาลก็มีสนุขัอยู่ตวัหนึ่งกาํลงั

ทอ้งอยู ่ก็เอาขา้วมาใหห้มานะ่ดีกวา่ใหท้านคนทัง้าองนัน้ สอง

คนตายายนัน้ สว่นภรรยาก็สงสารสามีก็เลยเอาขา้วท่ีเคา้แบง่ให้

เราคนละห่อ ก็ใหส้ามีกินทัง้สองห่อ สว่นกินเขา้ไปแลว้ตกมา

กลางคืน อาหารไม่ย่อย ทาํใหผ้ะอืดผะอม ผลท่ีสดุก็ถงึแก่ความ

ตาย ความตายก็จะเขา้ไปเกิดก็เหน็ระลกึถงึสนุขัวา่เราแมจ้ะเกิด

เป็นคน แมเ้ศรษฐีเอาขา้วมาใหเ้รากินก็ยงัดีสูข้า้วท่ีใหส้นุขัไม่ได ้

ใจตวันัน้ไปประหวดัไปเกิดเขา้ทอ้งสนุขัตวันัน้ พอตายแลว้ก็ไป

เขา้ทอ้งสนุขั สว่นภรรยาก็ยงัไม่ตายก็อยู่กบัเศรษฐีไปเรื่อยๆ เม่ือ

นานเขา้ สนุขัตวันัน้ก็ออกลกู เป็นเจา้โทนออกมาตวัเดียวก็

เศรษฐีก็ตัง้ช่ือวา่โฆสกะหรอือะไร เป็นสนุขัโทน  
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แตบ่งัเอิญในท่ีนัน้มีพระปัจเจกพระพทุธเจา้ไปอาศยัอยูใ่น

เขาของทา่นก็เจรญิภาวนาอยู่ท่ีนั่นแลว้ก็ไดม้าอาศยับิณฑบาตร

ท่ีบา้นเศรษฐี เจา้โทนยงัเลก็อยู่ ทา่นก็มาบิณฑบาตรอยู่เรื่อย 

จนกระทั่งเจา้โทนโต พอรูภ้าษาก็ตามเศรษฐีไปถวายอาหารกบั

พระปัจเจกพระพทุธเจา้ดว้ยตลอดเวลา จนกระทั่งเป็นหนุ่ม

ขนาดรุน่ๆเทา่ไอย้น่ โตมาเรือ่ยๆ ก็ไปทกุวนั ทีหลงัน่ีไปจนกระทั่ง

คุน้โต ก็พาสนุขัไปทกุที ทีหลงัน่ีก็คุน้ดี เศรษฐีก็ไม่ไดไ้ปนิมนตก็์

เอาเขียนหนงัสือใหเ้จา้โฆสกะเน่ียคาบไป ไปนิมนตพ์ระมาฉนัท่ี

บา้น คุน้มากแลว้ พระปัจเจกพระพทุธเจา้ท่านก็…เวลาเจา้โฆส

กะคาบหนงัสือไปท่านก็รบั ก็ตามมนัมาตามทางอย่างนี ้ก็แกลง้

เดินไปในท่ีทาํใหผิ้ดทางซะ เจา้โฆสกะน่ีมนัก็คาบสบงของทา่น

ดงึมาทางนี ้ดงึทางนี ้ก็แกลง้ดงึไวจ้ะไปทางนัน้ มนัก็ดงึไวก็้ตอ้ง

ตามมนัมา สนุขัมนัรูจ้กั อยูม่าเรื่อยๆจนกระทั่งคุน้ วนัไหน

เศรษฐีไม่ไปก็ใหโ้ฆสกะไปนิมนต ์ก็คาบจดหมายไป แตว่า่ใน

ระยะทางนัน้มนัเปล่ียว มีพวกสิงสาราสตัวม์ากมาย แลว้เศรษฐี
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ทาํอบุายไว ้ไปถึงตรงนัน้ก็ไปตีพุม่ไมม้นัก็รอ้งตะเพิดเอ็ดตะโลให้

สตัวร์า้ยหนีไป เจา้โฆสกะเม่ือไปถึงตรงนัน้ก็เหา่หอนใหญ่ทีเดียว 

ฮุ่งฮั่งๆๆเลย ใหส้ตัวท์ัง้หลายมนัหนี แลว้ก็จงึคอ่ยไปหาพระ

ปัจเจกพระพทุธเจา้ ก็คาบจดหมายไปท่านก็รบั ก็ตามมนัมา 

อย่างนัน้เรื่อยมาๆ 

จนกระทั่งคงจะหลายปี ปีสองปี ตอ่มาก็เศรษฐีก็นิมนตท์า่น

มาอีก ก็มาฉนัท่ีบา้น ก็ออกพรรษาแลว้ ฉนัเสรจ็ทา่นก็บอกวา่

ถวายผา้ขาวไปตดัเป็นจีวร แลว้ท่านก็บอกลาเศรษฐีบอกวา่ 

ดกู่อน คหบดี อาตมภาคเยบ็จีวรองคเ์ดียวมนัก็ลาํบาก 

เพราะฉะนัน้จะตอ้งไปหาหมูช่่วยเย็บ เม่ือฉนัเสรจ็แลว้ก็บอกลา 

บอกลาก็มาเดินอยู่ท่ีโนน่ หนา้บา้นเศรษฐี คือมายืนอยู่หนา้บา้น

เศรษฐี โฆสกะไอเ้จา้สนุขัตวันัน้มนัก็ตามไป เจา้โทนก็เรยีกวา่

โฆสกะเทพบตุรทีหลงั ก็ตามเขา้ไปติดท่านเลย พอท่านบอกลา

เสรจ็ ท่านก็ยืนหนา้บา้นเศรษฐีเสรจ็ท่านก็เขา้ฌาณสมาบติัเหาะ 
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เหาะลอยขึน้ไปในอากาศ เจา้โฆสกะน่ีก็เคยความหว่งอาลยั

ท่าน ก็หอนเหา่รอ้…งตามเสียงของท่านจนกระทั่งขาดใจตายไป

ขณะนัน้  

พอขาดใจตายก็ไดไ้ปเกิดเป็นเทพ เทพบตุร เรยีกวา่โฆสก

เทพบตุร สนุขัไปเกิดเป็นเทวดา ตายจากคนมาเกิดเป็นสนุขั 

ตายจากสนุขัไดไ้ปเกิดเป็นเทวดา น่ีก็เพราะไม่ไดบ้าํเพญ็บญุ 

บาํเพ็ญทานอะไรกบัเคา้ เลยอาศยัเสียงตวันัน้แลว้ก็ไดน้าํพา

พระปัจเจกพระพทุธเจา้มาฉนัอาหารบิณฑบาตรบอ่ยๆนัน้ 

อานิสงสท่ี์ไปอยู่ในบนสวรรคน์ัน้ พดูอยา่งนีค้าํเดียวไดย้ินไป 

๕๐๐ โยชนท์่านวา่ถึงในอานิสงสท่ี์ไดบ้าํเพญ็ทานกบัพระปัจเจก

พระพทุธเจา้ แลว้เม่ืออยู่ตอ่มา หมดบญุในสวรรคก็์มาเกิดกบั

สมยันัน้เรยีกวา่หญิงงามเมือง มาเกิดอยู่ในทอ้งหญิงงามเมือง 

เม่ือออกเสรจ็อย่างนัน้นางก็เอาไปทิง้ผีป่าชา้ คนก็มาเจอะ พอดี

พวกเลีย้งแกะ เลีย้งแพะเลีย้งแกะก็ไปเห็นวา่ทาํไมมีแกะตวัหนึง่
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มนัไม่ไปไหน ไปยืนครอ่มอยูต่รงนัน้ ก็เขา้ไปด ูอา้ว! ไปเจอะไอ้

แกะตวัเมียแมแ่กะตวันัน้เอานมใหเ้จา้โฆสกะนัน้กินอยู่ แลว้พวก

เลีย้งแกะเหน็เคา้ก็เอาไปเลีย้ง 

แตที่นีม้นัก็มีเรื่องอีกดว้ย วนันัน้บงัเอิญเศรษฐีอีกคนหนึ่ง

เขา้ไปในเมือง ไปเจอะปโุรหติ เรยีกวา่ปโุรหิตหมอโหรทาํนายผู้

เก่งกลา้ ก็บงัเอิญเดินสวนทางกนั เดินสวนทางกนัอยา่งนัน้ ก็ได้

ถาม เศรษฐีก็เลยถามวา่ เออ้ ดกู่อนท่านโหราศาสตร ์วนันีจ้ะมี

เหตกุารณอ์ะไรเกิดขึน้บา้ง โหราศาสตรค์นนัน้ก็บอกวา่ เออ้ 

วนันีก็้มีเหตกุารณอ์นัหนึง่ คือเด็กท่ีไดเ้กิดวนันีจ้ะไดเ้ป็นเศรษฐี

นะ ก็ทาย เศรษฐีคนหนึง่ท่ีถามนัน้นะ่ ภรรยากาํลงัทอ้งครบ ก็มี

บรุษเรว็ไปกบัตวัดว้ยก็เลยสง่ใหค้นรบีไปดวูา่ภรรยาเราคลอดรึ

ยงั ก็ปรากฏวา่ยงัไม่คลอด เม่ือปรากฏยงัไม่คลอดอย่างนัน้ก็ให้

สง่บรุุษเรว็ของเราไปเท่ียวๆดตูามเมืองเนีย้ทั่วๆไป จะมีท่ีใดบา้ง

มีเด็กท่ีเกิดวนันี ้ก็มีคนเคา้มาสง่ข่าววา่ เออ้ มีคนไปเจอะเด็ก
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นอนใหน้ม ใหแ้พะใหแ้กะใหกิ้นนมอยู่คนหนึ่งอยู่ในผีป่าชา้ วา่

งัน้ ป่าชา้ผีดิบ ก็เลยไปซือ้มา ไปซือ้มาเอามาเลีย้ง แลว้บงัเอิญ

เป็นผูช้าย ก็มาเลีย้งไว ้ตอ่มาก็ลกูของตวัก็ออกมาเป็นผูช้าย

เหมือนกนั ออกมาเป็นผูช้ายก็คิดวา่ไอเ้จา้น่ี ไอเ้จา้โฆสกะน่ีเลีย้ง

ไวไ้ม่ได ้เพราะมนัเป็นผูช้ายมนัจะมาแยง่ตาํแหนง่เศรษฐีของลกู

ชายเรา ก็ตอ้งฆา่  

แตโ่ฆสกะตวันีเ้คยสรา้งเวรกรรมเอาไว ้สมยัหนึ่งไดห้นีมา

จากนั่นแลว้ก็มีลกูมาดว้ย ก็อุม้ลกูมา ก็ผลดักนัอุม้ไปอุม้มา มนั

ก็เหน่ือย ไม่เหน่ือยกินขา้ว หนีอหวิาห็ตกภยัมา ก็เอาลกูทิง้ ผลดั

กนัอุม้ไปอุม้มา ก็หมดเรี่ยวหมดแรงก็วางไวเ้ลย เลยไม่ไดเ้อามา 

พอผลดัเวรกบัภรรยาสองคนผลดักนั พอถึงเวรของตวัก็เหน่ือย

เขา้ ก็เอาลกูวาง วางแลว้ก็เดินมาซะจนไก..ล๊ ก็ภรรยาก็ถามมา

ทนัภรรยา ภรรยาก็ถามวา่ "เอ๊ะ เอาลกูไวไ้หนอะ้" "เออ้ เอาวาง
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ไวต้รงนูน้ ขา้เหน่ือยขา้" กลบัไปดก็ูลกูก็เลยตาย นั่นแหละกรรม

ตวันัน้มนัมาสนอง  

ทีนีเ้ม่ือเศรษฐีเลีย้งโฆสกะไดแ้ลว้ ก็พยายามจะฆา่ ก็ลกูของ

ตวัออกมาก็เอาไปทิง้ เรยีกวา่เอาไปทิง้ทางโคตา่ง พวกท่ีบรรทกุ

ของตา่งของแบบมีพวกเกวยีนเอาววัไปนาํทาง ก็เอาไปทิง้ให้

เกวียนทบั ใหน้างทาสีเอาอุม้เด็กตวัเนีย้ไปทิง้ ไปทิง้ไวท่ี้ทาง ทาง

สาํหรบัท่ีเกวยีน ท่ีจะผ่าน พอไปถึงตรงนัน้ป๊ับ หวัหนา้โคท่ีนาํ

เป็นฝงูหนา้ไปทีเดียวไมย่อมไป ไปยืนครอ่มเด็กไว ้ตีเท่าไหรก็่ไม่

ยอมหนี ยืนครอ่มเฉยอยู่อยา่งนัน้ ไม่ขยบัเขยือ้น ทาํยงัไงก็ไม่ไป 

เอ๊ะ! มนัเรื่องอะไรวะน่ี เอ ๋ทาํไมโคไม่เดิน มนัเรื่องอะไร ก็ลงไปด ู

ท่ีไหนไดเ้ด็กนอนอยู่ใตเ้กวยีน ก็เลยอุม้เขา้มา แตเ่ศรษฐีก็บอก

วา่ เธอคอยดนูะ มนัจะตายหรอืไม่ตาย แลว้มารายงานใหเ้รา 

เม่ือเหน็คนเก็บไป นางทาสีก็รบีไปบอกเศรษฐีบอกวา่ เออ้ เอา

เจา้โฆสกะไปทิง้ไวแ้ลว้ ใตว้วัตา่งกาํลงัมา ววัตา่งกกครอ่มซะ 
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ตวัอ่ืนเขา้มาไม่ได ้ไม่ไปไหน ตีเท่าไหรก็่ไมเ่ดิน เลยไม่ตาย เม่ือ

มารายงานอยา่งนัน้ ก็บอกเออ้ ไปไถ่มาอีก ไถ่มาพนักหาปณะ ก็

ไปไถ่กลบัมา ทีท่ีหนึง่ ทิง้ถึงเจ็ดที ครัง้สดุทา้ยท่ีสดุ ทีท่ีเจ็ด ก็ไป

นดักบัเศรษฐี ไปนดักบันายช่างหมอ้ บอกวา่ เออ ขา้จะสง่บรุุษ

รุน่หนุ่มมาคนหนึง่นะใหช้า่งหมอ้ เธอจงฆา่ซะแลว้ก็โยนเขา้

เตาเผาหมอ้ซะ  

โฆสกะน่ีก็เชา้มาก็หนงัสือก็ไม่ไดเ้รยีน เพราะอะไร เพราะ

ไม่ใหร้บัการศกึษาอะไรทัง้หมด เรยีนแตจ่ะฆา่ใหต้าย ฆา่มาหก

ทีก็ไม่ตาย ก็ทีนีก็้ตอ้งเอาใหต้ายวา่งัน้ ก็สง่ไปบอกช่างหมอ้เสรจ็ 

ก็นดักนับอกวา่ เออ้ วนันัน้ขา้จะสง่บรุุษมาใหเ้ธอฆา่ แลว้ก็จะ

จา้งใหเ้งนินะ แตเ่ธอจงฆา่ซะ วนันัน้โฆสกะก็ไป เดินทางไป 

เหน็บหนงัสือไปดว้ยเลม่หนึง่ ก็ไปถึงตามทางก็ไปเจอะนอ้งชาย

ลกูชายของเศรษฐี ก็รุน่ๆเหมือนกนัแลว้ สมยันัน้ทา่นเรยีกวา่เลน่

สกา เลน่สกาแพเ้คา้ สูเ้คา้ไมไ่ด ้นอ้งชายของโฆสกะนั่น ก็เกิดที
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หลงัก็เลยเรยีกวา่เป็นนอ้งชาย ก็เลยเรยีกวา่ พ่ีๆ มาน่ีเถอะ หนู

เลน่สกาสูเ้คา้ไม่ได ้พ่ีมาเลน่แทนที โฆสกะก็บอกวา่ เฮย้ ไม่ไดสิ้

นอ้ง พอ่สั่งใหเ้ราไปธุระในบา้นนายช่างหมอ้ ลกูเศรษฐีก็ไม่ยอม

บอกวา่ พ่ีตอ้งมาเลน่แทนหน ูมีธุระอะไรหนเูอาไปเอง ผลท่ีสดุก็

ออ้นวอนไปออ้นวอนมาก็ใหจ้ดหมายใหล้กูชายเศรษฐีถือไป พอ

ลกูชายเศรษฐีถือจดหมายไปบา้นชา่งหมอ้ ช่างหมอ้ไปถึงก็จบั

หกัคอ เอามีดกรดีแทงใหต้าย โยนเขา้เตาหมอ้เลย  

โฆสกะก็นั่งคอย...วา่นอ้งไปบา้นชา่งหมอ้ ทาํไมตกเยน็แลว้

ก็ไม่กลบั ก็อาลยัอาวรณอ์ยูอ่ย่างนัน้น่ะ จนกระทั่งกลบัแลว้ก็

ตอ้งกลบับา้น กลบัไปก็ไปถึง เศรษฐีก็ตกใจ วา่ "ทาํไมโฆสกะ 

เราใชใ้หเ้จา้ไปช่างหมอ้ เธอไม่ไดไ้ปร"ึ "ผมก็จะไปอยูพ่อดีไป

เจอะนอ้ง นอ้งไปเลน่สกาแพเ้คา้แลว้ก็ใหผ้มเลน่แทน แลว้นอ้งก็

ไปแทน" เศรษฐีก็ตบอกผางเลย กเูสรจ็แลว้ ลกูชายของตวัถกูฆา่

ตาย น่ีเวรกรรมสรา้งขนาดอย่างนี ้น่ีโฆสกะก็มีเวรกรรมท่ีสรา้ง
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ไวช้าติก่อนท่ีเอาลกูไปทิง้ น่ีมนัครัง้ท่ีหก  อยู่ตอ่มาเรื่อยๆ ก็ยงัไม่

ตาย เศรษฐีก็เริม่ป่วยแลว้ ไม่คอ่ยสบาย ทีนีก็้มีเพ่ือนอีกคน 

เศรษฐีก็ใหค้นไปบอกวา่ เราจะสง่บรุุษไปใหเ้ธอคนนงึ แลว้พอ

ไปถึงบา้นเธอ เธอจงฆา่นะ เพ่ือนมนัก็เป็นเศรษฐีเหมือนกนั ก็

บอกวา่นดัแนะกนัเป็นท่ีถกูตอ้งเรยีบรอ้ยก็เป็นอนัวา่ตกลง 

เศรษฐีก็เขียนจดหมายใหโ้ฆสกะไปเลย บอกวา่เน่ียไอค้นท่ีเรา

สง่มา เพราะฉะนัน้เม่ือเธอไดร้บัจดหมายแลว้ เธอจงฆา่ บอกไป

ในจดหมายเสรจ็ โฆสกะไม่ไดเ้รยีนหนงัสือ พอใหถื้อไปก็ตอ้งไป 

เป็นลกูเคา้ก็ตอ้งไป  

ไปถึงก็เดินทัง้วนัก็เหน่ือย ไปถึงบา้นเศรษฐีก็เหน็ไมต้รงนัน้

เย็นดีๆก็เลยนอน นอนก็หลบัไป พอดีลกูสาวเศรษฐีเป็นสาวอยู่

คนหนึ่ง ไปในเมืองมา กลบัมาพอดีมาเหน็โฆสกะนอนอยู ่บพุ

เพกตบญุญตา บญุชาติท่ีกอ่นๆท่ีมาเกิดในบา้นนายโคบาล

นั่นน่ะ ไดส้รา้งทาํบญุใหท้านกบัพระปัจเจกพระพทุธเจา้ช่วย
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เศรษฐีทาํขา้วทาํของนั่นน่ะ ก็เลยไดอ้าศยับญุกศุลตวันัน้ก็เลย

ไดม้าเกิดเป็นลกูเศรษฐีเหมือนกนั เป็นลกูสาวเศรษฐี พอดีมา

เห็นโฆสกะก็เกิดปฏิพทัธ ์เพราะเคยเป็นภรรยามาแตช่าติปาง

ก่อน เหน็ทีเดียวก็เกิดความรกั ขึน้ไปถึงท่ีปราสาทของตวัแลว้ก็

บอกใหน้างสาวใชเ้รยีกวา่นางทาสี "เธอไปดท่ีูตวับรุุษหนุม่คน

นัน้ซ ิมีอะไรบา้ง คอ่ยๆย่องไปใหดี้นะ กาํลงันอนหลบัอยู่ มี

อะไรบา้ง ถา้มีอะไรก็เอามาใหช้ัน้นะ" นางทาสีก็คอ่ยๆยอ่งไปด ู

ก็ไม่เหน็มีอะไร เหน็มีอยูท่ี่พก พกผา้อยูท่ี่ชายพกผา้อยู ่มี

จดหมายอยู่นิดหนึง่ ก็เลยคอ่ยๆแกะเอาไปใหน้ายของตวั คือให้

ลกูสาวเศรษฐี ในนัน้ใจความก็วา่เหมือนกนั ใหเ้ขียนในใจความ

นัน้บอกวา่ เม่ือมาถงึน่ีแลว้ก็ใหฆ้า่คนนีซ้ะ แตน่างก็เขียน

จดหมายใหม ่เขียนบอกวา่ใหเ้ศรษฐีจงจดัเครื่องวิวาหแ์ตง่งาน

ลกูสาวของขา้ยกใหบ้รุุษคนนี ้ลกูสาวเขียนสารใหโ้ฆสกะใหม่ 

แลว้ก็ใหน้างเนีย้เอาไปเหนบ็แทน กาํลงัหลบัไม่รูต้วั ต่ืนขึน้มา

เห็นก็มาเหน็จดหมายอยู่ดีๆก็เอาไปใหเ้ศรษฐี เศรษฐีก็เลย
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จดัการ จดังานแตง่งานใหเ้ลยเพราะเพ่ือนกนั นั่นแหละเรื่องมี

อย่างนี ้เน่ียคนเรา 

เพราะฉะนัน้การสรา้งความดีมนัก็ตอ้งสรา้งดว้ยตวัเองอย่าง

อธิบายถงึชาดกของโฆสกเทพบตุรเน่ีย เพราะฉะนัน้คนเราท่ีได้

เกิดขึน้มาเป็นมนษุยท์า่นจงึวา่เป็นผูท่ี้มีบญุอนัประเสรฐิ เกิด

มาแลว้ก็เป็นคนท่ีไม่ใบไ้ม่บา้ ไม่พิการตา่งๆนานา สงัขาร

รา่งกายอวยัวะ ๓๒ ครบบรบิรูณส์มบรูณ ์เรยีกวา่เป็นผูท่ี้มีบญุมี

กศุลสรา้งสมมาดี เป็นผูค้วรแก่มรรคแก่ผลตามคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เน่ียเพราะฉะนัน้อย่างพวกโยมท่ีมา เกิดมาเป็นคน

แลว้ก็ไดม้าเจอะพทุธศาสนา ก็ไดม้าคบคา้ครูบาอาจารยท่ี์ท่าน

แนะนาํใหส้ั่งสอนใหเ้จรญิเมตตาภาวนา อนันีเ้ป็นทางท่ีถกูตอ้ง

ตามหลกัการของพระพทุธศาสนา เรยีกวา่วางศีล สมาธิ ปัญญา 

ใหพ้ทุธบรษัิททัง้หลายประพฤติปฏิบติั เป็นประโยชน ์เพราะการ

ทาํจิตทาํใจ การบาํเพ็ญทานรกัษาศีลแคน่ัน้มนัก็ยงัไมมี่ทางท่ี
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พน้จากทกุข ์ตอ้งอาศยัการปฏิบติับาํเพ็ญสมาธิจนใหใ้จเกิด

ความสงบ แลว้เราก็ไดม้าพนิิจพิจารณาสจัธรรมใน (เขมาเขมส

รณทีปิกคาถา?) ทา่นแสดงวา่ โยจะ พทุธัญจะ ธัมมัญจะ 

สังฆัญจะ สะระณัง คะโต จัตตาริ อะริยะสัจจานิ น่ีท่าน

แสดงอย่างนัน้ เรามาถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์แลว้ก็ตอ้ง

มาพิจารณาสจัธรรมทัง้ส่ี คือความแก่ ความเจ็บ ความตาย ให้

ดว้ยใจอนัสงบ เม่ือเราเป็นนกัปฏิบติัเกิดความสงบ เกิดขึน้จาก

ใจของเราแลว้ ก็ตอ้งนาํเอาความแก่ ความเจ็บ ความตาย ส่ี

อย่างนีม้าพนิิจพิจารณาท่ีใจเรา 

ก็มานกึดวูา่ชีวิตสงัขารรา่งกาย มีหมีูตามีจมกูมีลิน้มีกาย 

อวยัวะ ๓๒ ประการเนีย้ ตบัไตไสพ้งุ เม่ือใจมนัสงบแลว้ก็ถาม

มนัไป ไหนเป็นตวัเรา ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั ตบัไตไสพ้งุ อะไร

เป็นเรา ไหนเป็นตวัของของเรา แลว้ทาํไมเจา้ เราวา่เป็นของเรา

แตท่าํไมเปล่ียนแปลงยกัยา้ย ทอ้งเคยสบาย กินขา้วมากเขา้ไป 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 17 
 

ผิดอาหารเจ็บทอ้ง ปวดทอ้ง ขีร้ว่งขีไ้หลขีแ้ตกขีแ้ตนสารพดั ตา

เคยดีๆก็มวัก็ไม่เหน็ ตา่งๆนานาน่ี เหลือท่ีจะพรรณนา เนือ้

หนงัมงัสงับางทีก็เกิดเป็นฝีเป็นพองเป็นพขุึน้มา เนา่เป่ือย รกัษา

เป็นเดือนๆก็ไม่หาย น่ี สารพดั เม่ือใจสงบแลว้ก็ตอ้งนอ้มส่ิง

เหลา่นีแ้หละมาพนิิจพิจารณา เพราะท่านเรยีกวา่สจัธรรม ของ

จรงิทัง้ส่ีอย่าง โลกมนษุยเ์กิดขึน้มาเป็นคนแลว้ ไม่มีใครท่ีจะ

หลบหลีกพน้จากความตายมจัจตุวันีไ้ปได ้ตอ้งอาศยัการ

บาํเพ็ญสมาธิใหใ้จสงบ เม่ือใจสงบแลว้ก็นอ้ม ความเกิด ความ

แก่ ความเจ็บ ความตาย ตวันีม้าพินิจพิจารณาดว้ยใจของเรา 

ใจตวันัน้ก็นกึคิดถึงแขง้ถึงขาถึงมือถึงตีน อวยัวะตา่งๆนานาวา่

ไหนนะเป็นของของเรา มองลงไปพิจารณาลงไปอย่างนัน้ นั่น

แหละเรยีกวา่ขนัธ ์เรยีกวา่นามธรรม การท่ีไดร้ะลกึถึงความแก่

ความเจ็บความตาย ความพลดัพรากจากส่ิงท่ีรกัส่ิงท่ีชอบใจ 

แปรปรวนยกัยา้ยลงไป ตรงนีเ้รยีกวา่เป็นนามธรรม รูปธรรมก็

หมายถงึกาย มีตา มีห ูมีจมกู มีเนือ้มีหนงั มีกระดกู มีเสน้มีเอ็น 
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มีผม น่ีเรยีกวา่รูปนามธรรม อย่างพวกเรยีนอภิธรรมก็เรยีกวา่

ตอ้งแยกรูปแยกนาม น่ีเป็นอย่างนัน้ 

แตรู่ปนามนั่นเคา้ไม่ไดว้า่อะไร รูปตวันัน้เคา้ไม่ไดว้า่อะไร 

นามธรรมตวันีเ้ป็นผูแ้ตง่วา่ตา วา่ห ูวา่จมกู วา่ลิน้ วา่ตบั ไต ไส ้

พงุ แขง้ขา เลบ็มือตีนตา่งๆนานา ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั น่ี ปัจจยั

เรยีกวา่นามธรรม ตวันีเ้ป็นผูว้า่เป็นคนหนุ่มคนสาวคนเฒา่คน

แก่ น่ีตวันีเ้ป็นสาํหรบัท่ีจะตอ้งรูส้กึสว่นรกัษาอวยัวะ เอาขา้วเอา

นํา้มาเลีย้งใหบ้รบิรูณส์มบรูณ ์เติบโตขึน้มาก็ตอ้งปัจจยัคือ

นามธรรมตวันีเ้ป็นเครื่องแตง่ แตที่นีก้ารภาวนาเม่ือใจสงบแลว้ 

ตอ้งอาศยันามธรรมตวันีม้าระลกึถึงสว่นของกายตวันีต้า่งๆ

นานา พิจารณาลงไป พอพิจารณาลงไปจนใจนัน้มนัไม่วอกแวก

ไปในท่ีใด ระลกึอยู่กบักายก็อยูจ่าํเพาะกาย ระลกึถงึหวั หวันัน้มี

อะไร มีคิว้ขวา คิว้ซา้ย มีตาขวา ตาซา้ย จมกูขวา จมกูซา้ย มี

แกม้ขวา แกม้ซา้ย มีใบหขูวาหซูา้ย มีทา้ยทอย มีขา้งหลงั มี
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ลกูกระเดือก มีลิน้ มีฟัน มีเพดาน มีลิน้ไก ่นั่นเรยีกวา่หวั ลงไปก็

มีมือ มีนิว้หวั นิว้ชี ้นิว้กลาง นิว้นาง นิว้กอ้ย มีขอ้ศอก มีไหปลา

รา้ มีหวัไหล ่มีกลา้มเนือ้ตา่งๆ น่ี 

ใจนัน้ท่ีเรยีกวา่เป็นนามธรรมก็ตอ้งเอามาคิดมาพิจารณา

อย่างนี ้เรยีกวา่นกึปรุงแตง่ไป ปรุงไปนั่นนะ เพราะลกัษณะ

ปัญญาท่านจงึจดัวา่เป็นปัญญา ก็ตอ้งใชน้ามตวันัน้มาระลกึมา

พินิจพิจารณาคิดไปตามอวยัวะของเรา ทา่นเรยีกวา่เป็นการ

เจรญิปัญญา กายานุปัสสนา ท่านวา่อยา่งนัน้ เม่ือพิจารณาลง

ไปอย่างนัน้แลว้ ใจท่ีหยดุน่ิง หยดุน่ิงอยู่ในการคน้ควา้พนิิจ

พิจารณา มนัก็ไม่คิดสา่ยไปในท่ีอ่ืน คิดแตเ่รื่องกายเรื่องเดียว น่ี

ท่านเรยีกวา่เป็นลกัษณะของปัญญา สมาธิประกอบปัญญา 

ไม่ใหก้ระสบักระสา่ยไปในท่ีใด มีความคิดอยู่เรื่องนัน้เรื่องเดียว 

น่ีเรยีกวา่เป็นสมาธิ เรยีกวา่เป็นปัญญา  
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เม่ือพิจารณาพอแลว้อย่างนัน้ ตามธรรมดา ธรรมชาติของ

ใจพระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ เม่ือใจนัน้ไดคิ้ดไดพ้ิจารณาดว้ย

ปัญญาอนัถงึท่ีสดุลงไปแลว้ ใจตวันัน้จะรูส้กึเกิดปัญญาท่ี

เรยีกวา่เกิดญาณขึน้ รูเ้ห็นใจอีกอนัหนึง่ วา่ใจตวัท่ีคิดตวันัน้ นั่น

แหละเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอนเหมือนกนั เรยีกวา่แปรปรวนอยู่ได ้

กายก็แปรปรวน นามธรรมก็แปรปรวน ไมแ่น่นอน ยกัยา้ยถ่ายเท 

มีญาณอนัหนึง่ท่ีรูส้ภาวะความเป็นจรงิเท่านัน้น่ะเรยีกวา่ปัญญา 

เพราะฉะนัน้ในแบบทา่นจงึเรยีกวา่ ศีล สมาธิ ปัญญา วมิตุติ 

ความหลดุพน้ เม่ือใจตวันัน้ของบคุคลผูใ้ดมากาํหนดพนิิจ

พิจารณาจนถงึท่ีสดุลงไปอยา่งนัน้ ใจตวัท่ีขณะท่ีพิจารณาอยู่

อย่างนัน้มนัจะหยดุทนัที กาํลงัเพลินอยู่อยา่งนัน้น่ะ ใจตวัท่ีคิด

เพลินมนัจะหยดุ หยดุแลว้ใจตวันัน้จะสงบสวา่งใส ในชีวิตเรา

เกิดมาก็ไม่เคยพบ วา่ทาํไมใจตวันีม้นัเป็นอย่างนี ้เป็นของแปลก

ของมหศัจรรย ์ 
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เม่ือเป็นอยา่งนัน้ป๊ับก็ไดม้าระลกึถึงคณุของพระพทุธเจา้วา่ 

โอ คณุของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์คณุของพระพทุธเจา้น่ี

หาส่ิงท่ีจะเปรยีบไม่มีเลย สอนใหเ้ราประพฤติปฏิบติัธรรม จนให้

ไดเ้กิดความมหศัจรรย ์ใจท่ีขา้พเจา้ไม่เคยคิดท่ีจะมาพินิจ

พิจารณาเกิดความสงบสงัเวชใจอะไรอย่างนี ้จนใหใ้จของ

ขา้พเจา้ไดเ้กิดความสงบแนบแน่นถงึความจรงิอนันี ้เหน็ความ

จรงิของใจท่ีไดว้างภาระลงไปทัง้หมด ไมมี่เก่ียวเกาะอะไรเลย 

แมส้งัขารรา่งกายก็ไม่ไดเ้ก่ียวเกาะ มีใจอนับรสิทุธ์ิอนัเดียวผ่อง

ใส น่ี เรยีกวา่บคุคลผูห้ยั่งลงถึงกระแสธรรมของพระพทุธเจา้ 

ท่านจดัตัง้แตพ่ระโสดาลงไป เบือ้งตน้ น่ีแหละ เจอะใจท่ีบรสิทุธ์ิ

หมดจด ไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงอะไรทัง้หมด แมแ้ตส่งัขารรา่งกายตวั

นีก็้ไม่ใช่ของๆเรา รูช้ดัในขณะนัน้ เรยีกวา่สกักายทิฐิ วิจกิิจฉา 

ความสงสยัในขอ้ปฏิบติัท่ีเราไดก้ระทาํเรื่องบาํเพ็ญสมาธิรกัษา

ศีลเจรญิภาวนาน่ี หมดความสงสยัในขอ้วตัรปฏิบติัของเราท่ีเรา

กระทาํ น่ีเรยีกวา่ สักกายทฐิิ วจิกิิจฉา สลีพตปรามาส ไม่ลบู
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คลาํในขอ้วตัรปฏิบติัท่ีครูบาอาจารยท์่านสอน พระพทุธเจา้สั่ง

สอนไวอ้ย่างนี ้หมดความสงสยัของตวั น่ีเรยีกวา่เป็นผูห้ยั่งถึง

กระแสธรรมคาํสอนพระพทุธเจา้ ใจเอิบอ่ิม ใจแนบแนน่ สวา่ง

ไสว ผ่องใสอยูต่ลอดเวลา หลายวนัทีเดียว น่ีเรยีกวา่เป็นผูต้ก

กระแสของธรรม  

น่ีแหละเพราะฉะนัน้ทางอนัใดในโลกนี ้ไมมี่ทางท่ีจะ

ประพฤติปฏิบติัธรรมะใหไ้ดเ้กิดความรม่เยน็เทา่ตามธรรมะคาํ

สอนของพระพทุธเจา้...ไมมี่ เราจะบนบานศาลเกลา่ เสียหมเูสีย

เป็ดเสียไก่เสียเงินเสียทอง เสียอะไรตัง้หม่ืนตัง้แสนตัง้โกฏิตัง้

ลา้นก็ทาํไม่ได ้จาํเป็นจะตอ้งเอาตวัเราน่ีมาปฏิบติั เขา้มารกัษา

ศีลภาวนาเทา่นัน้ มีทางนีท้างเดียวเทา่นัน้เอง ถงึจะสาํเรจ็ได ้ก็

ตอ้งตวัเราน่ีเป็นผูท่ี้ปฏิบติั และตวัเราน่ีก็เกิดความสงบขึน้ แลว้

ตวัเราก็ตอ้งคิด คิดจนใหเ้กิดความเบ่ือความหน่าย แลว้จะตอ้ง
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เกิดปัญญารูเ้ห็นตามสภาพความเป็นจรงิของใจท่ีบรสิทุธ์ิ น่ี อนั

นีท้า่นเรยีกวา่จิตบรสิทุธ์ิ  

ฉะนัน้ทา่นจงึเทศนส์อนปัญจวคัคีย ์วา่รูป เวทนา สญัญา 

สงัขาร วิญญาณ เหลา่นีเ้ป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียง ไม่เท่ียงแลว้ใชต่วั

เรามัย้ ปัญจวคัคียก็์บอกวา่ไม่ใช่ ไม่ใช่แลว้ควรยดึถือมัย้ ไม่ควร

ยดึถือ วา่กนัไปเรื่อยจนส่ิงท่ีเป็นอดีต ส่ิงท่ีเป็นอนาคต ส่ิงนัน้ส่ิง

นี ้ควรจะเป็นของของเรารเึปลา่ ก็ตอบอามะภนัเต อามะภนัเต 

ตลอดเวลา น่ี จนกระทั่งไปลงสดุทา้ยคาถาก็บอกวา่ เอวะ เม

ตัง ยถา ภตัูง สัมมัปปัญญายะ ทฏัฐัพพัง ในบาลีเคา้แปลไว้

มนัก็ไมค่อ่ยเพราะ เคา้บอกวา่พงึรูด้ว้ยปัญญาอนัตามความจรงิ 

น่ีมนัก็ถกูแลว้ เพราะแปลกนัตามตวัหนงัสือ ถา้เวลาพดูตาม

ศพัทใ์นใหอ้รอ่ยแลว้ ก็ตอ้งพดูวา่ ท่านทัง้หลายปัญจวคัคีย์

นัน้น่ะ ควรจะตอ้งรูเ้ห็นดว้ยปัญญาอนัตามความเป็นจรงิของตน

ในขณะท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ ในแบบเคา้ก็แปลวา่ใหรู้เ้หน็ดว้ย
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ปัญญาอนัตามความเป็นจรงิ แลว้ใครหละเป็นคนไปรูไ้ปเห็น 

ก็ปัญจวคัคียน่ี์เอง เราก็ตอ้งสอนใหม้นัไพเราะ 

น่ีแหละเพราะฉะนัน้จงึวา่พวกญาติโยมท่ีไดม้าคบคา้

สมาคมครูบาอาจารยผ์ูท่ี้ทา่นประพฤติปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ แลว้

ก็ไดม้าบาํเพญ็ทานรกัษาศีลเจรญิภาวนา ทา่นก็ไดแ้นะนาํใหไ้ด้

เจรญิสมาธิกรรมฐานอยา่งนี ้เม่ือเราเห็นดีเห็นชอบแลว้ก็ตอ้งพา

กนัประพฤติปฏิบติั มองดใูนโลกแมจ้ะเพลิดเพลินมีเงนิมีทองมี

ขา้วมีของซกัปานใด มียศถาบรรดาศกัดิข์นาดไหน มนัก็ไม่ติด

ตวัเราไปไดเ้ลย สูค้วามดีทางดา้นการธรรมะปฏิบติัน่ีไมมี่ ไม่มีท่ี

จะเปรยีบ แลว้ก็ทา่นเปรยีบวา่ โจรก็ลกัไมไ่ด ้นํา้ก็เอาไปไม่ได ้

ไฟก็เอาไปไม่ได ้โจรภยั อคัคีภยั วาตภยั ลมก็เอาไปไม่ไดค้วาม

ดีตวันี ้จะติดตวัเราไปจนตอ้งสมัปรายภพ คือภพปลายหนา้ เม่ือ

เราไดป้ระพฤติปฏิบติัธรรมะไดรู้ค้วามจรงิแลว้ แมท่ี้สดุไดพ้ระ

โสดาก็ไปเกิดขัน้สคุติ  
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น่ีแหละ เพราะฉะนัน้จงึวา่ขอใหโ้ยมเม่ือไดส้ดบัตบัฟังแลว้ก็

พากนัตัง้อกตัง้ใจ อยา่ประมาทชีวิต ความแก่ ความเจ็บ ความ

ตายมนัเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน เพราะฉะนัน้ก็ตอ้งอตุสา่หพ์ากเพียร

พยายามประพฤติปฏิบติัใหเ้กิดใหเ้ป็นใหมี้กบัตวัเรา สมกบัเรา

เป็นชาวพทุธศาสนาไดม้าประพฤติปฏิบติัศาสนธรรมแลว้ได้

ประสบเห็นธรรมคาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้ ก็ไดเ้ปรยีบประดจุ

เหมือนคนท่ีเกิดมาในโลกไดไ้ปเจอะหลมุทองคาํอนัท่ีมหาศาล 

กินจนแก่จนเฒา่จนตายชั่วลกูชั่วหลาน ก่ีกปัป์ก่ีกลัป์ก็ไม่มีหมด

สิน้ เน่ียเหมือนบญุกศุลท่ีเราภาวนาแลว้ก็ไดพ้บธรรมะคาํสอน

พระพทุธเจา้อย่างท่ีกลา่วมานีแ้ลว้ ก็จะเป็นท่ีปลืม้อกปลืม้ใจ ใน

ชีวิตก็หาส่ิงใดจะเปรยีบไม่ได ้น่ีแหละเพราะฉะนัน้ใหพ้ากนัตัง้

อกตัง้ใจประพฤติปฏิบติัตามคาํสั่งสอนพระพทุธเจา้ สรา้งความ

ดีใหเ้กิดใหมี้ขึน้ในตน ตอ่นัน้ไปก็จะเกิดความสขุความเจรญิงอก

งามในศาสนธรรมคาํสั่งสอนพระพทุธเจา้ ดงัแสดงมาก็สมควร

แก่กาลเวลา เอาหละ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 26 
 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/hT3aLG5F3_I 
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