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การปฏบิัตบิชูาคุณพระพทุธเจา้ 

หลวงปู่ หลวง กตปญุโญ 

เทศนว์นัท่ี 12 ธ.ค. 2540 

…แคไ่ดร้บัพยากรณจ์ากพระทีปังกรน่ี ก็มาสรา้งบารมีกวา่

จะเป็นพระพทุธเจา้ก็ ส่ีอสงไขย แสนกปัป์เน่ีย ก็มามาก กวา่จะ

ไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ ส่ิงท่ีมนษุยท์ัง้หลายทาํไม่ได ้แตพ่ระองคก็์

ทาํได ้มนษุยค์นทัง้หลายในโลกอดทนไม่ได ้แตพ่ระองคก็์อดทน

ได ้อย่างนีเ้ป็นตน้  

ฉะนัน้คณุธรรมของพระพทุธเจา้ จะยกเอาง่ายๆ ยกตวัอย่าง

ชาติหนึ่ง พระองคเ์กิดเป็นชา้งอยู่ในป่า เพิ่นก็รกัษาศีลหา้นะ 

รกัษาศีลหา้บรสิทุธ์ิบรบิรูณ ์แตว่า่นายพรานมนัมาเจอ เป็นคู่

กรรมก็วา่ได ้มาเจอเขา้ก็ของงา งายาว ก็ให ้ใหต้ดัออกไป 

ประมาณเกือบศอกเป็นฟตุน่ะ เอาไปขายเลีย้งลกูเลีย้งเมีย 

หมดแลว้ก็มาขออีก มาขอจนสดุทา้ยจาํป่า แลว้ก็มาขออีก ทาํ

อย่างไร งามนัอยูใ่นหวันะ่ เขาก็ตอ้งเอามยุ (ขวาน)ฟันหวันั่นน่ะ 

ศีรษะบวัะเลย เพิ่นนั่งเฉยยืนเฉย เขาบวัะไดส้บายเลือดไหล เน่ีย
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ใครทาํไดใ้นโลกหละ แคย่งุมากดัก็จะตายแลว้คนน่ะ น่ี

พระพทุธเจา้หละ 

ส่ิงท่ีทาํไม่ไดใ้นโลก แตพ่ระองคก็์ทาํได ้ปลอ่ยใหเ้ขาสบับวัะ

เอาศีรษะเอางาในหวัไป ยืนเฉยไม่มีโกรธ ไม่มีวา่อะไร เน่ียๆ น่ี

หมายถงึวา่พระพทุธเจา้สรา้งบารมีนะ สรา้งบารมีอดทน

เสียสละ สดุทา้ยก็มนัไดไ้ป ไกลจากตวัทา่นอยู่ประมาณ ๑๐๐ 

เมตรหรอื ๒๐๐ เมตร ไปไมถ่ึงบา้น แผ่นดินสบูเสีย แผ่นดินสบู

ลงพืน้ดินเสีย และก็ชา้งก็ทนบาดแผลไม่ไหว บญุหมดแลว้ก็ตาย 

ชา้งไปสวรรค ์นายพรานก็ตกนรกอเวจีตอ่ อนันีจ้งึวา่พระองค์

เสียสละสรา้งบารมีกวา่จะไดเ้ป็นพระพทุธเจา้เน่ีย สามญัชนคน

ในโลกเน่ียทาํไม่ได ้แตพ่ระองคท์าํได ้สามญัชนคนธรรมดาทน

ไม่ได ้แตพ่ระองคอ์ดทนได ้เพ่ืออะไร เพ่ือตอ้งการเป็น

พระพทุธเจา้ เป็นพระพทุธเจา้เพ่ืออะไร เพ่ือขนสตัว ์รือ้สตัวข์น

สตัวใ์หไ้ปสวรรคนิ์พพาน  

คาํวา่สตัวน์ัน้ก็ไม่ใช่หม ูหมา เห็ดเป็ดไก่ คือเราทกุคนน่ี

แหละ ท่ีมาบวชกนัน่ีแหละมีหลวงตาเป็นตน้ แปลวา่สตัวน์ะ คาํ
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วา่สตัวคื์ออะไร แปลวา่ ผูค้าอยู่ สตัวะแปลวา่คานะ คาโลภ คา

โกรธ คาหลง คารกั คาชงั สดุทา้ยก็คาขีเ้กียจขีค้รา้น ขีเ้กียจขี ้

ครา้นหาปัญญาวิชา ก็เลยเป็นคนโง่คนหลงอย่างนีเ้ป็นตน้ น่ีคาํ

วา่สตัวอ์นันีแ้หละ ความหมายของคาํวา่สตัว ์คือเราทกุคนๆน่ี

แหละ ยงัไม่เป็นพระอรหนัตต์ราบใดก็ยงัเป็นสตัวอ์ยู ่ฉะนัน้จงึ

วา่สตัวะ แปลวา่ผูข้อ้งคาอยูใ่นโลก คาโลภ คาโกรธ คาหลง คา

รกั คาชงั คากิเลสตณัหา คาอยู่ในรูป ในเสียง ในกล่ิน ในรส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์สดุทา้ยก็คายศ คาลาภ คาแก่ขึน้มาก็ฆา่

กนั อิจฉากนั สรา้งหมอ้นฮก(นรก) ยกใหญ่ อนันีก็้เพราะวา่สตัว ์

เพราะฉะนัน้ทางพทุธศาสนาเน่ีย พระองคท์รงตรสัธรรม

เทศนาไวน้ัน้ สอนคน สอนสตัว ์คนก็คือสตัว ์สตัวก็์คือคน คนกบั

สตัวน่ี์มนัอนัเดียวกนั คนกบัสตัวอ์ยู่ในอนัเดียวกนั เรยีกวา่คน ท่ี

โลกทัง้หลายเดือดรอ้นในวนัหนึง่ๆก็เพราะคน มนัแย่งมนัชิงกนั 

มนัโลภ โลภก็คือคน คนก็คือสตัว ์สตัวก็์คือคน มนัอนัเดียวกนั 

มนัเป็นอย่างนัน้ มนัอิจฉาพยาบาทเป็นเหมือนทกุวนันีน้ั่นแหละ 
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ผูแ้ทนผูท้าน รฐัมนตร ีรฐัมนตรา เอา้ เดือดรอ้นกินเงินกินทอง 

เดือดรอ้นประเทศชาติบา้นเมือง น่ีเพิ่นวา่ คน 

แตว่า่ถา้มนษุยเ์น่ียทาํตามคาํสอนพระพทุธเจา้ สอนคนให้

เป็นมนษุย ์สอนคนใหเ้ป็นมนษุย ์คือมนษุยธรรม สอนคนใหเ้ป็น

มนษุย ์มนษุยธรรม ก็คือมีคณุธรรมมั่นก็คือศีล ๕ นั่นแหละ แลว้

ก็สงูขึน้อีก สอนคนใหเ้ป็นเทวดา สอนคนเป็นเทวดาเหมือนท่ี

พวกท่านทัง้หลาย นอ้งๆทัง้หลาย หลานๆเหลนๆท่ีมาสถานท่ีนี ้

มาฝึกหดัปฏิบติั มาอปุสมบท มาฝึกฝนอบรมธรรมะ อนันี ้

หมายถงึวา่เราจะมาฝึก ฝึกมนษุยใ์หเ้ป็นเทวดาสงูขึน้อีก  

คือวา่นกับวชน่ี นกับวชน่ีเขาวา่เป็นเทวดา เป็นเทวดา 

เพราะวา่เป็นท่ีกราบท่ีไหว ้สกัการะบชูาของมนษุยเ์ทวดา

ทัง้หลาย เพราะวา่นกับวช ทา่นมานั่งภาวนา หลบัตาพทุ

โธๆแลว้ จิตสงบแลว้ เทวดาก็มากราบมาไหวส้กัการะบชูา น่ีเป็น

อย่างเนีย้ อยา่งวา่เถอะ สอนมนษุยใ์หเ้ป็นเทวดา เทวดาท่านมี

หิร ิความละอายตอ่บาป มีโอตตปัปะ ความเกรงกลวัตอ่บาป 

แลว้ก็มีความอดทนดว้ย อดทนสงูกวา่เป็นมนษุยท์ั่วไป  
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ยกตวัอยา่งเชน่วา่ เคยตดั คือมาตดั มาตดัเรยีกวา่เนกขมั

มะ สรา้งเนกขัมมะบารมี เนกขมัมะบารมีน่ีเป็นบารมีสงูสดุ 

พระพทุธเจา้ของเราจะไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระอรยิเจา้เหาะ

เหินเดินอากาศได ้ดาํดินบินบนไดก็้เพราะอาศยัเนกขมัมะบารมี

เป็นหลกั ฉะนัน้พระพทุธเจา้ของเราเน่ีย บางทีก็บางชาติบวช

ตลอด เป็นพระราชาบวชตลอด หลายชาติก็บวชตลอด ชาติท่ี

เป็นเตมียกุมารก็บวชตลอด ตัง้แตอ่ายหุนึ่งขวบขึน้ไป หนึง่ปีก็ปี

ท่ีสองนั่น พระองคส์รา้งเนกขมัมะบารมีคือละทกุอยา่ง อดทน 

ไม่พดู ไม่พดู ไม่กินไมท่านนมแม่ดว้ย กลวัแตพ่ดู ไม่กินขา้วกิน

ปลา ไมท่าํงาน ทาํตนเป็นงอ่ย มือมีอยูแ่ตไ่ม่กาํขา้วเอาอาหาร

ใสป่ากซกัอยา่ง ใครใหกิ้นก็กิน ใครไมใ่หกิ้นก็นอนเฉยอยู ่

เหมือนคนตายแตไ่มต่าย ใหเ้อานั่งก็นั่ง ใครไม่ใหน้ั่งก็นอนอยู่

นั่นน่ะ อนันีคื้อวา่บาํเพ็ญเนกขมัมะคือวา่ละ เด็ดขาดนะ ทาํอยู่ 

๑๖ ปี เขาจะเอาไปฆา่ เม่ือเขาเอาไปฆา่ก็เลยมีโอกาสบวช

เนกขมัมะบารมีเสีย ๑๖ ปี  
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อนันีก็้บมี่บคุคลผูใ้ดทาํไดใ้นโลกนีน้่ะ ไมมี่ใครทาํไดใ้นโลก 

ฉะนัน้จงึวา่พระพทุธเจา้เพิ่นทาํอยา่งนีก็้เพ่ือปรารถนาเป็น

พระพทุธเจา้และรือ้สตัวข์นสตัวใ์หพ้น้ทกุข ์ไปสวรรคนิ์พพาน 

เพราะฉะนัน้พวกเราทัง้หลายก็ไดร้บั มีความตัง้อกตัง้ใจ คือ

หลวงพอ่ชบุ เพิ่นมีศรทัธา มองเหน็ประโยชนใ์นทางพทุธศาสนา 

เหตนุัน้หลวงพอ่ก็ยงัเสียสละเป็นประธานเป็นใหญ่ ชกัชวนพวก

เราทัง้หลายมาบวช มาฝึกฝนกรรมฐานภาวนาธรรมะ  

ท่ีจรงิธรรมะนัน้มนัก็มีอยู่ในตวัของเราทกุคน คือรูปธรรม

นามธรรม ตวัของเรามีรูปธรรมนามธรรมเป็นปกติอยู ่แตว่า่เขา

ไม่สมมติวา่รูปธรรมนามธรรม ฉะนัน้คาํวา่ธรรมในสถานท่ีนี ้

ธรรมก็คือตวั ท่ีอยู่ของธรรมก็คือลม ท่ีเกิดของธรรมก็คือลม ท่ีอยู่

ของธรรมก็คือลม เพราะลมนี ้เขาเพิ่นสมมติุขึน้วา่เป็นพระองค์

ใหญ่นะ พระอานาปาสตกิรรมฐาน ลมน่ีเป็นพระองคใ์หญ่ คือ

เราทกุคนๆท่ีเกิดมาแลว้น่ะ กินลมก่อนนะ คือออกจากทอ้งแม่ก็

สดูลมเขา้ไป เม่ือรูส้กึตวัก็เจบ็แสบ ท่ีเกิดมามนัรอ้งไหเ้พราะมนั

เจ็บมนัแสบมนัปวด เม่ือออกจากทอ้งแลว้ สดูลมเขา้ไปก็รูส้กึตวั 
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มนัก็เจ็บก็แสบก็รอ้น เม่ืออยู่ในทอ้งไม่ถกูอะไร มาถกูลมพดัเขา้ 

เหมือนกบัออกมาจากหอ้งแอรน์ั่นแหละ เย็นๆแลว้มาถกูกบั

อะไร เราก็ถไูป ปบุปับ ฉะนัน้เด็กท่ีออกมามนัจงึรอ้งไหเ้พราะมนั

แสบมนัเจ็บ อนันีก็้แสดงความทกุข ์ 

พระพทุธเจา้วา่ ชาตปิิทกุขา ความเกิดเป็นทกุข ์เกิดมา 

ทกุขแ์ลว้ รอ้งไหเ้ป็นทกุขแ์ลว้ อนันีต้อ่มาก็แม่ก็เอาสาํลีไปชบุนํา้ 

คอมนัแหง้ ก็ใหม้นัซมึ จิบเขา้ไปในปากใหซ้มึไปในคอ อยู่ได ้

ตอ่มาก็กินนมแม่ตอ่ไป มาอาศยัปาก คนเราเกิดมาใหญ่ขึน้มา

เป็นผูเ้ป็นคน เป็นสตัวเ์ป็นมาน่ีเพราะอาศยัปาก อย่างทาํมือทาํ

อะไรก็ไม่ได ้จบัอะไรก็ไม่ได ้จะอาศยัปาก กินนํา้ กินนํา้นมของ

แม่ ตอ่มาก็กินขา้วกินปลา  

ใหญ่ขึน้มาจงึวา่ปาก เหตนุัน้จงึวา่ปากเป็นเงนิปากเป็นทอง 

ปากดีก็เป็นสขุ ปากไมดี่ก็เป็นทกุข ์มนัแลว้ท่ีปาก คนเราทกุคน

เกิดมา ใหญ่ขึน้มาไดน่ี้เพราะปาก ถา้ปากทาํงานแลว้ก็กินขา้ว

กินปลาก็ใหญ่ขึน้มา ขนาดมนัลกุนั่งแลว้นะ ลกุนั่งเป็นแลว้ก็ยงั

เอาขา้วใสป่ากยงัไม่เป็น อาศยัแม่ปอ้นอยูน่ั่นน่ะ อาศยัปากมา
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เรื่อยๆ จนกวา่จะมือนัน้จบัอะไร พอ่แม่สอนใหจ้บั เอาใสป่าก 

เอา้ ทาํอยา่งนี ้ๆ  เอาอยูน่ั่นแหละ  

บดันีค้นเราน่ีนะเกิดมาแลว้เป็นเด็ก คือวา่จะเทียบก็รา้ยกวา่

สตัว ์รา้ยกวา่ตวับุง้นะ คนเราน่ีเกิดมาตวัเลก็ๆ ขนาดคลานก็ดี 

ขนาดเดินตติุตตุะก็ดีนะ ยงัไม่รูจ้กัไฟนะ มนัจะจบัไฟอยู่ แตว่า่

อาศยัพอ่แม่บิดามารดาควบคมุ เอามือหนี หรอืวา่อุม้หนี หรอืวา่

บอก ก็นั่นยงัไม่ฟังนะบางที จนไปจบัไปเจอจนได ้มนัรอ้งไห ้แว ้

มนัเจ็บขึน้มา คนเรามนัรา้ยกวา่บุง้นะ ตวับุง้ตวัสตัวน่ี์มนัเหน็ไฟ

นะมนัวิ่งเหาะวิ่งหอบ ยงัเป็นเด็กมนัวิ่งเขา้หาไฟอยูน่ะ คนเราจะ

วา่โง่ โง่ท่ีสดุนะ ยิ่งกวา่สตัวอี์กดว้ย แตอ่าศยัคณุธรรมบิดา

มารดาครูบาอาจารยชี์ช่้องบอกทาง ฉะนัน้จงึวา่คณุบิดามารดา

มีคณุมาก ใครไม่เคารพตอ่คณุพอ่คณุแม่ลาํบากมาก  

ปัจจบุนันีจ้ะแผ่นดินสบู หลายคนนะท่ีจะฆา่พอ่แมน่ั่นนะ่ 

หลวงตาไปรูก็้คนจงัหวดัเมืองเชียงตงุ อาํเภอเชียงตงุ อยูพ่ม่าน่ะ 

มนัจะฆา่แม่ คือโยมคนนัน้มีลกูหา้คน ผูห้ญิงส่ีคน ผูช้ายคน

สดุทอ้งแลว้ตอ่มามนัไปคบเพ่ือนไม่ดี เลน่การพนนั เลน่การ
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พนนัไปเลน่การพนนัมา ตอ่มาพอ่มนัก็ตาย กลายเป็นแมห่มา้ย 

หาเงินก็อยา่งนัน้หละ สดุทา้ยเงนิหมด มนัเอาไปเลน่หมด แลว้

มนัก็มาขอ เพิ่นวา่แม่มนัไมมี่ มนัวา่ มีอยู ่แม่ไม่ใหเ้ฉยๆอะ้ มนัก็

จํา้จีจ้ ํา้ไชวา่รา้ยตา่งๆเยอะแยะ แม่ก็ราํคาญ ไม่มีก็ไมมี่ ไม่มาก็

ไม่มา มงึเอากไูปฆา่ซะดีกวา่ มนัจะไดแ้ลว้กนั มนัก็เอาจรงิบน่ี่ 

ถือดาบมาเลย จะมาตดัคอแม่ ถือดาบมาเลยจะมาตดัคอแม ่ 

บดันีแ้ม่ก็บอกวา่ มงึฆา่ก ูตดัคอกใูนบา้นนี ้สจูะไมมี่บา้นอยู่

นะ สจูะกลวัผี ไป จะฆา่ ออกไปป่าไปเถอะนั่น รอ้ยเมตร หา้รอ้ย

เมตร แกก็นั่ง เอา้ ตดัไดเ้ลย ก็เงือ้มดาบจะตดัคอน่ีนะ เทวดาดงึ

ออก มือหลดุพลบุ ดาบหลดุไปเลยจากมือ หลดุผงึออกไปเลย 

เม่ือหลดุผงึออกไป แผ่นดินสบูปุ๊ บพอดี สบูครัง้แรกแคห่วัเขา แค่

หวัเข่า มนัก็รอ้ง โอย้ นา่กลวัอย่างนี ้แม่ก็แทนท่ีก็จะ โอย้ มงึตาย

ไดแ้ลว้ มงึจะฆา่ก ูบเ่ด ้บญุคณุของแม ่วิ่งไปดงึ ดงึอยา่งใดก็ไม่

ออก ๆ หมดปัญญา เลยวิ่งไปบอกชาวบา้นมาชว่ย ไปกลบัมา

มนัสบูแคค่อแลว้บเ่น ่แผ่นดินนะ สบูแคค่อ งอแงะๆ เขา้ใกล้

ไม่ไดน้ะ ท่ีระยะส่ีศอก ส่ีศอกหา้ศอก เป็นไฟมาเลย เป็นถ่านไฟ
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มาเลย มนัรอ้น เขา้ไปใกลไ้ม่ได ้อยู่นั่นแหละ ลอกแลกอยู่สาม

วนัสามคืน ผูค้นทัง้หลายบา้นเหนือบา้นใต ้บา้นใกลบ้า้นไกล ส่ี 

หา้ หกกิโล ไปถ่อกนัไปด ูแผ่นดินสบู สดุทา้ยวนัท่ีส่ีจมลิบกบัพืน้

เลย น่ีบาป บาปท่ีฆา่พอ่ฆา่แม่ ทา่นจงึวา่บดิามารดาเปรยีบ

เหมือนพระอรหนัตข์องลกูนะ่ มนัเป็นอย่างนี ้

เมืองอบุลคนหนึง่ เมืองอบุลก็แผ่นดินสบูเหมือนกนั เป็นครู

ซะดว้ยนะ แตว่า่เมียหีนะ เคา้วา่ (หีนะ แปลวา่นิสยัเลวทราม) 

เคา้วา่ เมียหีนะ บย่อมเรยีกแม่ มนัดา่มนัวา่รา้ย แตว่า่โยม

ผูห้ญิง(แม่สามี)คนนัน้ชอบไปวดั ไปวดัไปจาํศีลภาวนา แกก็แก่

แลว้ แกตอ้งหาท่ีพึ่งของแกหละ เขา้วดัเขา้วาศาสนา ลกูสะใภ้

มนัก็หาวา่บเ่ลีย้งหลานช่วย มีแตกิ่น วา่อยูน่ั่น ไปฟ้องสามี วา่

อยู่เรื่อย บดันีผ้วัก็เลยเขา้ขา้งเมียบน่ี่ เขา้ขา้งเมียนะบน่ี่ รกัเมีย

ยิ่งกวา่พอ่กวา่แม่ท่านวา่ ก็อย่างวา่รกัก็อยา่งวา่หลง เมา เคา้

เรยีกวา่เมา เมาทรพัยลื์มศาสนา เพิ่นวา่ เมาตณัหาลืมพอ่ลืมแม่ 

ครูนัน้ก็เมาเมียแลว้บเ่น ่ลืม เลยเอาแม่ไปตดัคอจรงิๆ แกมี

สวนน่ะ แกไปนั่งอยู่สวนแกก็จะตดัคอจรงิๆ ทาํนองเหมือนกบั
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คนนีแ้หละ แตว่า่ดาบหลดุแผ่นดินสบูมิดไปเลย คนอบุลน่ะ เป็น

อย่างนี ้ฟังคาํเมีย ฟังคาํเมียเสียพ่ีเสียนอ้ง เสียขา้วเสียของ เมีย

หีนะ เมียดีมนัก็มีนอ้ย เมียหีนชนน่ีมีมาก ฉะนัน้จงึวา่คณุพอ่คณุ

แม่มีจรงินะ แผ่นดินสบูจรงิ คณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ก็

เป็นของจรงิของแท ้ 

เหตนุัน้พวกเราทัง้หลายไดร้บัคาํประกาศหรอืวา่คาํชกัชวน

ของหลวงพอ่แลว้ก็มีความเช่ือความเล่ือมใสตัง้อกตัง้ใจมา

ปฏิบติับชูา อนันีก็้เรยีกวา่เป็นบญุเป็นกศุล คือวา่ท่ีพระพทุธเจา้

สรรเสรญิน่ะ สรรเสรญิวา่บคุคลท่ีทาํประโยชนใ์นปัจจบุนัและ

ประโยชนโ์ลกหนา้น่ี พระพทุธเจา้สรรเสรญิวา่เป็นผูมี้โชคดีลาภ

ดีนะ คือวา่ทฏิฐธัมมิกัตถะประโยชนน่ี์นะ พระพทุธเจา้สอนให้

เป็นคนหมั่นขยนั หมั่นขยนัหาวิชาปัญญา (๑)อุฏฐานสัมปทา

น่ีนะ หมั่นขยนัมาหาวิชาปัญญา แลว้ก็รกัษาไว ้(๒)อารักข

สัมปทา รกัษาทรพัยไ์ว ้จ่ายในส่ิงท่ีเป็นประโยชนข์องตนและคน

อ่ืนดว้ย แลว้ (๓)กัลยาณมิตตตา คบเพ่ือนดี คบเพ่ือนท่ีดี

เรยีกวา่กลัยาณมิตร เพ่ือนดีสงูสดุในโลกก็คือคาํสอนของ
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พระพทุธเจา้เน่ีย ไมมี่เพ่ือนอะไรดีในโลก เพ่ือนดีจรงิๆคือเรามา

พบปะธรรมะคาํสอนพระพทุธเจา้เน่ีย จงึวา่เป็นการคบอนั

ประเสรฐิ มาคบพระเจา้พระสงฆ ์ครูบาอาจารย ์เน่ียการคบอนั

ประเสรฐิ หมายถึงวา่กลัยาณมิตร มิตรดีจรงิๆก็คือพระธรรม

คาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้นะ่ เป็นกลัยาณมิตรแทน้ะ เป็น

กลัยาณมิตรแท ้ถา้ผูใ้ดยินดีพอใจอยู่ในกสุลาธรรม คาํสอนของ

พระพทุธเจา้ น่ีแหละมิตรแท ้ 

(๔) สมชวีิตา เลีย้งชีวิตชอบ คือเราไม่ไปลกัไปขโมยปลน้จี ้

หลอกลวงใครมาเลีย้งชีวิต อนันีก็้เป็นความสขุ ในโลกเนีย้ มี

ความสขุความสบาย อย่างตํ่าอาจจะมาเกิดเป็นมนษุยอี์กก็ได ้

แตว่า่ความสขุอนันีม้นัก็ใหค้วามสขุแคโ่ลก สว่นมากความสขุ

อนันีม้นัอยู่ในโลก ตายไปแลว้มนัตอ้งอาศยัคณุธรรมอีกชนิดนงึ 

ช่ือวา่ สัมปรายกิัตถประโยชน ์ท่ีเรามาทาํน่ี มาสรา้งคณุธรรม

สมัปรายิกตัถประโยชน ์คณุธรรมอนันีคื้อมีศีล มีศรทัธา มีศีล มี

ศรทัธา มีศีล มีการสดบัรบัฟังธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

ฝึกฝนอบรมคาํสอนพระพทุธเจา้ เรยีกวา่ ผูส้จัจะ แลว้ก็มีวริยิะ
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ความเพียร ความอดความทน แลว้เพิ่นสอนใหมี้สมาธิความตัง้

มั่น ใหมี้ปัญญา สรา้งปัญญาใหเ้กิดขึน้  

คาํวา่ปัญญานัน้ อนัใดผิดอนัใดถกู เรยีกวา่พทุโธ พทุธะ ผูรู้ ้

ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานน่ะ ท่ีเราไดม้าบวชเบือ้งตน้ แสดงตนถงึพระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ ์เป็นสรณะท่ีพึง่น่ะ พทุธงั สรณงั คจัฉามิ 

ธมัมงั สรณงั คจัฉามิ สงัฆงั สรณงั คจัฉามิ การถึงพระพทุธเจา้

เป็นท่ีพึ่งกบัการรกัษาศีลมนัอนัเดียวกนั หนีจากกนัไม่ได ้หรอืวา่

พทุโธพทุธะแปลวา่ผูรู้ ้รูจ้ากบาป รูจ้กับญุ รูจ้กัคณุ รูจ้กัโทษ รูจ้กั

ส่ิงท่ีเป็นประโยชนข์องตนและคนอ่ืนดว้ย อนันีต้วัพทุธะ พทุโธ  

อย่างพระพทุธเจา้ของเรา พระองครู์ ้ทาํประโยชนข์อง

พระองคด์ว้ย คือเป็นพระอรหนัต ์ทาํประโยชนข์องโลกดว้ย เหตุ

นัน้พระองคจ์งึไดน้ามวา่พระมหากรุณาธิคณุ คณุของ

พระพทุธเจา้ท่ีเราควรระลกึนกึถึง คือพระปัญญาคณุ พระ

ปัญญาคณุน่ี พระองคเ์กิดมาชาติใดเป็นท่ีผูท่ี้หาสติปัญญา 

สรา้งวิชาปัญญา บางชาตินัน้น่ะ การเกิดไม่เท่ียงแทแ้น่นอนนะ 

การเกิดของพวกเราไม่ใช่เท่ียงแทแ้น่นอน บางทีมนัไปเกิดใน
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ตระกลูทกุขย์ากลาํบากขอทานเลีย้งชีวิต แลว้ก็เท่ียวทกุขก์นัดาร

แหง้แลง้ อย่างนีเ้ป็นตน้ เพราะโลกมนัไม่เท่ียงแทแ้นน่อน โลกไม่

เท่ียงแทแ้นน่อน  

เช่นปีนีก็้ภาคเหนือของเราก็แสดงความแหง้แลง้ ไม่คอ่ยได้

ทาํนาดี หลวงตาท่ีไปเม่ือกีไ้ปโน่น ไปเดินจงกรมแถวอาํเภอพาน

น่ี บอ่ขา้วบอ่นํา้ เอ๊อะ ชา้งเหยียบไมล้ม้ สงูกวา่คืบนงึ โนน่น่ะแม่

จนัแม่สายน่ะ ขา้วดีนาเยอะพอสมควร แสดงวา่เป็นทพุภิกขภยั 

บไ่ดท้าํนาเยอะบางแห่ง ทาํนานิดๆหน่อย น่ีเดือดรอ้น ฉะนัน้ไป

เกิด พระองคก็์ไปเกิดในท่ีกนัดาร ไปเกิดในท่ีคนทกุขค์นยาก

ขอทานเลีย้งชีวิต ไม่มีเงินท่ีจะใหล้กูเรยีนหรอก จาํเป็นก็พระองค์

ก็ไม่ยินดี แคพ่อ่แม่เอามาเลีย้ง พระองคก็์ยินดีหาวิชา หาดว้ย

ตนเอง ไปเดินหาครูบาอาจารยส์อนวิชาให ้แตไ่ปถึงแลว้เขา

ไม่ใช่สอนไดเ้ลยนะ เขาตอ้งใหท้าํงานใหเ้ขา เป็นคนใชส้ามปีนูน่

นะ สามปีจงึสอนวิชาใหอ้ยา่งนีเ้ป็นตน้ ดงันัน้พระองคก็์อดทน

เพราะตอ้งการวิชาปัญญา  
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เหตนุัน้จงึวา่พระพทุธเจา้นัน้เกิดมาแลว้เพิ่นยงัมีปัญญา มี

ปัญญาอย่างวา่ พระปัญญาคณุ อนันีเ้ป็นแนวทางท่ีวา่

พระพทุธเจา้ของเราน่ีเป็นตวันาํ ตวันาํท่ีสดุดงัท่ีกลา่วแลว้นั่นน่ะ 

โลกเขาทนไม่ไดก็้อดทนได ้โลกเขาอดไม่ได ้ท่านก็อดได ้โลกเขา

เสียสละไม่ได ้ท่านก็เสียสละไดอ้ย่างนีเ้ป็นตน้ อยา่งท่ีเลา่ให้

ฟังน่ะ เกิดเป็นชา้ง เขามาของา เอามีดโบ๊ะหวั เอางาไปในหวั 

นั่นเพิ่นเฉยได ้ถา้เพิ่นจะโกรธจะฆา่เขานะ งวงมนัจบัขาฟาด

ทีเดียวก็ตายแลว้ ชา้งอะ้ ไม่เป็นอย่างนัน้ เน่ียการเสียสละ  

เหตนุัน้จงึวา่หลวงตาก็ขออนโุมทนาพวกทา่นทัง้หลายท่ีเป็น

นกัเรยีนไดพ้ากนัเสียสละมาปฏิบติับชูาอรรถธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ คือมาตัง้อยู่ในศีล เพราะวา่ศีลเนีย้มนัเป็นภาคพืน้ 

ภาคพืน้ของความดีทกุอยา่ง  

พระพทุธเจา้เพิ่นกลา่ววา่ ใหท้านรอ้ยครัง้ ถา้ไม่มีศีลก็ตก

นรกอยู่ของเกา่ เยอะแยะอยูเ่น่ีย เมืองไทยของเราทาํบญุเอาขี ้

ขึน้หนา้ ตีกนั เพิ่นก็คยุกนั สดุทา้ยเจา้ภาพก็รอ้งไหเ้หวิกๆ 

ทาํบญุง่าวเคา้วา่ ทาํบญุเอาขีข้ึน้หนา้ เอาขีเ้ลน่ ? หาวา่เป็นบญุ 
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พอมีเครื่องเลน่ หาวา่เป็นบญุ เน่ีย เพราะมนังา่ว เราเคยดา่ สู

มนังา่วมาแตโ่คตรพอ่มงึแลว้ ถือความง่าวมาเรื่อย ไฉนมนัถกู 

เด๋ียวนีเ้พิ่นบข่ี่ลอ้ข่ีเกวยีนเหมือนเกา่แลว้ สมยันีเ้พิ่นข่ีรถข่ี

เครื่องบิน แลว้จะมาข่ีลอ้บท่นัเขาแลว้ ตายแลว้สิเวย้ จะเอาขีข้ึน้

หนา้ บท่นัเขาแลว้ เสียเงินเสียทอง ก็หาวา่บญุบช่่วย  

ลกูศิษยข์องหลวงตาน่ีนะมาบวชแลว้ ใชห้นีส้ามปียงัไม่

หมด น่ี มาบวชนะ มาบวชแลว้ใชห้นีส้ามปียงัไม่หมด ก็เอาขี ้

เหลา้มากินนะ่ บวชเอาขีข้ึน้หนา้ โหย โงเ่งา่จะตาย ? ดา่ให้

เขาน่ะ หลายคนอยู่ หลวงตาน่ีใครทาํบถ่กู ดา่จนหวัมดุหวั? ดา่

บางทีฟังก็มี ไม่ฟังก็มี คือเราสงสาร สงสารเขา ลงทนุไปแลว้เป็น

หลายพนัหลายหม่ืน แทนท่ีจะบญุ เปลา่ มนัทกุขใ์จ รอ้นอกรอ้น

ใจเป็นหนีเ้ขา เอาบญุมาจากไหน เพราะมนัทาํไม่ถกู 

อตัตาธิปไตย ไม่ถกู เอาอตัตาธิปไตย เอาตนเป็นใหญ่ 

โลกาธิปไตย เอาโลกเป็นใหญ่ มนัก็เลยเดือดรอ้น ถา้ทาํเป็น

ธรรมาธิปไตย เอาธรรมเป็นใหญ่มนัก็สบาย บมี่เรื่องมีราวอะไร 
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มนัสบายมนัเย็น บญุๆแปลวา่ความสขุ บญุๆแปลวา่ความเยน็ 

ถา้มนัรอ้นจะเป็นบญุท่ีไหน  

เหตนุัน้จงึวา่พวกเราท่ีเราจะ…รุน่ใหมน่ี่มาฝึกฝนอบรมรูท้าง

ในธรรมธิปไตยแลว้พยายามตดัโลกาธิปไตย เอาโลกวา่น่ะ 

อตัตาธิปไตย เอาตนวา่น่ะ มนัเดือดรอ้น ถา้มนัทาํถกู

ธรรมาธิปไตยจรงิๆ มนัก็ไม่เดือดรอ้นอะไร ครัง้พระพทุธเจา้ ครัง้

พระอรยิเจา้ทัง้หลาย เศรษฐีมหาเศรษฐีไปบวช เขาไม่ได้

เดือดรอ้นอะไร ไดพ้าไกลก็บากไปเลย บวชเลย รกัษาศีลภาวนา 

ไปพระนิพพานพน้ทกุขไ์ปเลย น่ีเอาขีข้ึน้หนา้ เลน่กนั พดุโถ! 

บวชบางคนเป็นแสนๆนะ เป็นแสน บวชหมดเงินไปเป็นแสน สิบ

หา้วนั มนัไม่คุม้คา่ น่ีเพิ่นวา่ทาํบญุไม่ไดบ้ญุ ไม่คุม้คา่ เป็นหนี้

เขาอีก เดือดรอ้น มนัเป็นอยา่งเนีย้ เพราะมนัไม่ทาํตามหลกั

พระพทุธเจา้ อนันีก็้เป็นส่ิงท่ีสาํคญัตวัหนึง่นะ 

ดงันัน้พวกเราท่ีจะเกิดมาในยคุนี ้จะเป็นใหญ่เขา เป็นพอ่

เป็นแม่เขา เป็นผูน้าํเขาน่ะ ฉะนัน้ใหน้าํในทางท่ีถกู นาํในทางท่ี

ถกูมนัก็สบาย ถา้เอาแตขี่เ้กา่มาใช ้เพราะมนัหลงมาอยา่งนัน้ 
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อย่าไปเอาส่ิงท่ีโบราณท่ีผิด โบราณท่ีผิดก็ตดัออกเสีย โบราณท่ี

ดีก็ใหท้าํตามรกัษาไว ้อนันีก็้เป็นอีกตวัหนึ่งนะสาํคญั พวกเรา

ทกุคนๆมารวมอยู่เน่ียจะไดเ้ป็นพอ่เป็นแมเ่ขา เป็นพอ่เป็นแม่

เป็นตาเขา กลบัไปเป็นผูส้รา้งครอบครวั แตผู่มี้ปัญญาดีก็

อาจจะมาเป็นนกับวชตลอดชีวิตก็ได ้ผูมี้อินทรยี ์ผูไ้ม่มีอินทรยีก็์

ไปสรา้งโลกไป ตามประสาโลก อนันีก็้เป็นหลกัอนัหนึ่ง 

ฉะนัน้ทีนีต้อ่ไปจะกลา่วเรื่องการปฏิบติับชูา คือวา่ธรรม 

ธรรมนัน้เป็นตวัอย่างใด มนัอยู่ท่ีไหน ธรรมนัน้ท่ีเราอาศยัธรรม 

คือลมนั่นแหละเป็นธรรม ลมเป็นธรรม ธรรมก็คือลม ลมก็คือ

ธรรม เพราะเราอาศยัธรรม คืออาศยัลม มีลมเขา้ลมออกอยู่ก็

พวกคนมนษุย ์ฉะนัน้ตอ่ไปก็นั่งหลบัตา เอามือขวาทบัมือซา้ย 

ตัง้กายใหต้รง ลองด ูนั่งหลบัตา ตัง้ใจนอ้มเอาคณุพระพทุธเจา้

มาเป็นท่ีพึ่งในใจ นกึ พุทโธ เม นาโถ นอ้มพระธรรมวา่เป็นท่ี

พ่ีงภายใน วา่ ธัมโม เม นาโถ นอ้มเอาคณุพระอรยิสงฆม์าเป็น

ท่ีพึง่ภายในใจ เรยีกวา่ สงัโฆ เม นาโถ  

พุทโธ เม นาโถ 
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ธัมโม เม นาโถ 

สังโฆ เม นาโถ 

พระพทุธมาระลกึเป็นท่ีพึง่ภายใน พระธรรมก็อยู่ในใจ 

พระสงฆก็์อยู่ในใจ บดันีก็้พระธรรม ตวัพระธรรมก็คือลม สดูลม

เขา้ นกึพทุโธ ลมออกนกึพทุโธก็ได ้ลมเขา้พทุโธ ลมออกพทุโธก็

ได ้แลว้แตจ่รติของเราในสองอย่าง สดูลมเขา้ก็ใหรู้ ้ลมออกก็ให้

รู ้ฉะนัน้คณุธรรมท่ีทาํน่ี หนึ่ง สต ิสัมปะชาโน มีสติระลกึ คือ

ลมมีอยู่ แตเ่ราไม่รูล้ม ถา้เราไม่ตัง้ใจสดู ของมีอยู่แตไ่ม่รู ้สมั

ปะชญัญะแปลวา่ความรู ้สติความระลกึอยู่ในลมนะ เพิ่นวา่วิตก

ในลมเขา้ พทุโธ ลมออก พทุโธ มีสติสมัปะชญัญะคือความรู ้ 

อาตาปีคือความเพียรเพง่ใหใ้จของเรานกึเพง่อยู่ในหนา้อก

น่ีแหละ อย่าใหม้นัเลยไปในหนา้อกของเรา นกึตัง้แตส่ะดือ

ขึน้มาหาหนา้อกแลว้มาซอกคอน่ี ลมเขา้ลมออกใหน้กึอยู่แคนี่ ้น่ี

เอาลมเป็นท่ีตัง้ ลมเป็นกรรมฐาน ฐานะแปลวา่ท่ีตัง้ ลมหายใจ

เป็นตน้กรรมฐาน อานาปานสติกรรมฐานภาวนา องคส์มเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีเป็นพระบรมครูของพวกเราท่ีนบัถือกนัน่ี
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ก็ พระองคก็์มาเจรญิพระอานาปาใตต้น้ไมม้หาโพธ์ิ จนจติสงบ

ตัง้มั่นเป็นสมาธิ รูแ้จง้แสงสวา่ง จนเกิดญาณเกิดฌาน เอาฌาน

สดุทา้ยประหตัถป์ระหารอาสวกิเลสได ้จงึไดเ้ป็นอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้ได ้อย่างนีเ้ป็นตน้ เพราะพระองคเ์จรญิลมนั่น

แหละ ลมเขา้ก็รู ้ลมออกก็ใหรู้ ้ท่ีจรงิของมีอยู่แตเ่ราก็ไม่รู ้ไม่รูว้า่

มนัเขา้ มนัออก เขา้ยาวออกสัน้ เขา้สัน้ออกยาว สะดวกสบาย

อย่างไรก็ใหส้ดู ใหรู้ล้มเขา้ลมออกเสียก่อน  

ถา้มนังว่งเหงาหาวนอนทอ้แทอ้อ่นแอนะ ใหส้ดูลมยาวๆ

อย่างนี ้มนัจะรูส้กึตวัทนัที เม่ือรูส้กึตวัก็ตัง้พทุโธลมธรรมดาๆไป 

จนใจของเราน่ิงแลว้จะมองเห็นส่ิงตา่งๆ เปรยีบเหมือนเราเอานํา้

มาใสอ่า่งไว ้นํา้มนัรกัษาไว ้มนัน่ิงจนมองเห็นส่ิงตา่งๆ รูต้า่งๆ 

หนา้ตาของเราเป็นอย่างใด คนผ่านมาอยา่งใด นกหนปูปีูกบิน

ผ่านขา้งบนก็มองเหน็ได ้เพราะนํา้มนัน่ิง ถา้มนัไม่น่ิงก็มองไม่

เห็น ใจของเรามนัไม่สงบ มนัรวนเร คิดซา้ยคิดขวา คิดไปหนา้ไป

หลงั ฉะนัน้เรือ่งดีก็ตาม เรื่องชั่วก็ตาม เรื่องอดีตอนาคต ละหมด 

กาํหนดรูปั้จจบุนัอยู่เน่ีย ปัจจบุนัของกายคือลมเน่ียแหละ  
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เรามนัมีลมอยู ่คือเราเป็นคนเป็นสตัวอ์ยู ่ลมหมดแลว้ก็

ซากศพซากผี แตพ่ระพทุธเจา้เพิน่มีปัญญา ทาํลมใหเ้ป็นบญุ 

ลมใหเ้ป็นกศุล คือลมมีสติ ลมเขา้พทุโธก็รู ้ลมออกพทุโธก็รู ้

กาํหนดใจเขา้มาในลม กาํหนดลมเขา้มาในจิตเป็นหนึ่งแน่วแน ่

เม่ือเป็นหนึง่อยู่ในลม ลมมนัเป็นของเยน็ ลมเป็นของเย็นสบาย 

ลมไม่เจ็บไม่ป่วย ลมนัน้ไม่เคยเจ็บแขง้เจบ็ขา ไปถามมนัเถอะ 

ลมเจ็บแขง้เจบ็ขามัย้ ลมไมเ่จ็บ ไม่ปวดแขง้ไม่ปวดขา ไม่มี

ความทกุข ์เยน็สบาย ถา้ใจของเราอยู่ในลมจรงิๆ เอกคัคตา

รมณ ์เอกคัคตาจิตนะ สบายเป็นสขุ นั่นแหละแปลวา่ เราได้

ธรรมแลว้ เราไดค้วามสงบแลว้ น่ีเป็นตน้  

เม่ือมนัสงบก็จะสวา่งแจง้เยน็เบาสบาย ปลอดโปรง่ เป็นสขุ 

ไม่ปวดแขง้ไม่ปวดขา ไม่อะไรหละ นํา้ก็ไมอ่ยาก ขา้วก็ไมอ่ยาก

ในขณะ ความโลภ ความโกรธ ความหลงมนัไม่มีแลว้ หมด 

เพราะเราไม่เอา ละ ธรรมะของพระพทุธเจา้เพิ่นใหป้ลอ่ยใหล้ะ 

ใหเ้ป็นตวัรูอ้ยา่งเดียว รูอ้ยู่ในลมนั่นหละ เพง่เรยีกวา่สติสมัปะ
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ชญัญะ อานาปา หรอืวา่อาตาปี ความเพียรเพง่พิจารณานั่นนะ่ 

ใหร้วมเป็นหนึง่แน่วแน่ อนันีเ้ป็นการปฏิปทาท่ีวา่ ปฏิบติั  

ปฏิบติัน่ีท่ีพระพทุธเจา้ของเรา ถา้พวกเราไดค้วามสขุความ

ดีความทกุอยา่ง พระองคไ์มไ่ดมี้สว่นไดก้บัพวกเรานะ แต่

พระองคย์นิดีพอใจปฏิบติับชูา เพราะวา่การปฏิบติับชูาน่ีเป็น

การเชิดชพูทุธศาสนา เราจะมีความสขุความเจรญิก็อาศยัการ

ปฏบิัตบูิชา ไม่ใช่อามิสบูชานะ อามิสบชูา ก็ดงัท่ีกลา่วนั่น

แหละ โลกาธปิไตยเอาโลกวา่ ทาํบญุก็เอาขีข้ึน้หนา้ เอาขีเ้ลน่ 

เอาขีเ้หลา้ยงัมาเลน่ ไปๆมาๆก็เมาตีกนั คยุกนั เดือดรอ้น 

สดุทา้ยก็หมดเงินหมดทอง หมดเงนิหมดทองแลว้จะมาบน่วา่กู

ก็ทาํบญุหมดอย่างนัน้ ทาํอย่างนี ้กไูม่เหน็บญุช่วย เงนิก็หมด

ไปๆ แตม่นัหมดมนัไม่ถกูนั่นแหละ มนัไม่ถกูมนัก็ไม่ได ้ทาํไม่ถกู 

ทาํไม่ถงึ ทาํไมถ่กูมนัก็ไม่ได ้ทาํบญุไม่ถกูบญุ ทาํบญุไมถ่งึบญุ 

มนัก็ไม่ไดบ้ญุ ทกุอย่างถา้มนัไม่ถกูแลว้มนัไม่ได ้ไม่ใช่

มัชฌิมาปฏปิทา คือวา่สัมมาทฐิิความเห็นชอบ เหน็ชอบวา่
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บาปมีจรงิ บญุมีจรงิ นรกมีจรงิ สวรรคมี์จรงิ มรรคผลนิพพานมี

จรงิ ทาํดีไดดี้จรงิ ทาํชั่วไดช้ั่วจรงิ ยงัเป็นของจรงิอยู่  

หลวงตาจะเลา่เรื่องจรงิเป็นธรรมประจาํโลก คือกสุลา ธัม

มา อกุสลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา เน่ีย น่ีเป็นของจรงิ

ประจาํโลกนะ ใครจะรูห้รอืไม่รูก็้ตาม กสุลา ธมัมา อกสุลา ธมั

มา จะศกึษาหรอืไม่ศกึษาก็ตาม จะเรยีนหรอืไม่เรยีนก็ตาม ใคร

จะวา่ไม่มีก็ตาม มนัมีอยู่ประจาํโลก กุสลา ธัมมาน่ีคือวา่เป็น

ฝ่ายดีนะ เป็นฝ่ายดี คนบางคนเกิดมาแลว้เป็นคนดี เป็นคนท่ี

ฉลาด ฉลาดวา่นอนสอนง่าย รูปสวยรูปงาม อนันีเ้ป็นตน้ คนดีมี

สติปัญญาดี อนันีเ้ป็นตวักสุลา ธมัมาท่ีเขาทาํไวแ้ลว้ บคุคลเกิด

มาก็เป็นคนไมมี่สติปัญญา นั่นอกุสลา ธัมมา เป็นคนท่ีไม่ทาํดี

มา มนัก็เกิดเป็นผลรา้ยเขา้มาตอบแทน ประจาํอยูน่ั่น  

อัพยากะตาธรรม คือรูปรา่งกายของเราทกุคนนี ้เราทกุคน

มาอาศยัอพัยากะตาเป็นท่ีเกิด คือธาตุ ๔ ดนิ นํา้ ไฟ ลม 

สมัภวะธาต ุสมัภวะธรรมเน่ีย เป็นท่ีเกิด เป็นท่ีอยู่อาศยัชั่วครูช่้่ว

คราวคือขนัธห์า้เน่ีย มนัเป็นอพัยากะตาธรรม อพัยากะตาธรรม
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น่ีไม่เป็นบญุ ไม่เป็นบาป ดิน มนัก็ไม่เป็นบาป นํา้ก็ไม่เป็นบาป 

ดิน นํา้ ไฟ ลม เคา้ไม่เป็นบญุ เคา้ไม่เป็นบาป เคา้เป็นอะไรเคา้

ไม่รู ้ยกตวัอยา่งคนตายนะ เราตายไปแลว้ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั

มีอยู่ รูปรา่งกายมีอยู ่แตเ่ขาไม่ทกุขห์รอก เคา้ไม่ทกุข ์ทอ้งมีอยู่

เคา้ไม่เจ็บทอ้ง ปากมีอยู่เคา้ไม่เจ็บปาก เคา้ไม่หิวอะไร เฉย มนั

เป็นเพียงกอ้นหิน เคา้ไม่รู ้เป็นธาตไุม่รูน้ะ  

ในตวัเรามีธาตรูุก้บัธาตไุม่รูเ้ท่านัน้แหละ มตธาต ุอมตธาต ุ

ธาตไุม่รูคื้อดิน นํา้ ไฟ ลม ก็ไม่รูอ้ะไรซกัอย่าง แตเ่รามาอาศยั

เฉยๆ แตว่า่เราไม่รูก็้มายดึวา่เป็นสมบติัของเรา วา่เป็นตวัตน

คนเรา จงึไดแ้ย่งชิงกนั ตีโบยฆา่กนั เพราะหลงในรูป ในเสียง ใน

กลิ่น ในรส วา่เป็นสมบติัของเรา แตแ่ทท่ี้จรงิเป็นสมบติัของโลก 

ขนัธาธิโลก สมบติัของโลก เรามาอาศยักอ้นโลก น่ีสรา้งคณุงาม

ความดี ผูมี้ปัญญาก็ไดก้าํไร ผูไ้ม่มีปัญญาก็ขาดทนุ เพราะรูป

เสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะ รูปรา่งกายของเราเป็นเครื่องมือเครื่องใช้

เท่านัน้ เป็นเครื่องใช ้ 
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ปากก็ใชกิ้นขา้วกินปลา ก็ใช ้เรยีนวิชาปัญญา หรอืใชพ้ดู

ในทางท่ีเป็นศีลเป็นธรรม ในทางท่ีดี น่ีเป็นตน้ มือก็ใชท้าํการ

ทาํงาน ประกอบกิจการงานตา่งๆ ขาตีนก็ใชเ้ดินประกอบกิจการ

งาน กน้ก็มาใชน้ั่งกินขา้วกินปลา หรอืมานั่งสมาธิภาวนาอยา่งท่ี

เราทาํกนัเน่ีย เอากน้ของเราตดูของเรามานั่งสมาธิภาวนา มนัก็

ไดบ้ญุไดก้ศุล เอาไปนั่งเลน่ไพ ่ไปนั่งเลน่คยุกนัก็ไดส้มบติัโลก

สมบติับา้นั่นแหละ คยุกนัไปกนัมาก็เถียงกนั ไม่ตอ้งคยุกนั 

สมบติับา้ มนัอย่างนัน้  

ฉะนัน้วา่คยุในศีลในธรรม พทุโธ ธมัโม สงัโฆ พระพทุธเจา้

เพิ่นดีอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้เพิ่นดีอยา่งนี ้พระธรรมดีอย่างนี ้

อย่างนีม้นัก็เป็นบญุเป็นกศุลเกิดขึน้ ปากท่ีท่ีวา่พทุธคณุ 

ธรรมคณุเป็นปากเงินปากทองทา่นวา่ เหมือนหลวงปู่ หลวงพอ่

ของเราก็เอาปากเพิ่นมาสวดมนตไ์หวพ้ระมาตัง้แปดสิบกวา่ปี

แลว้ เพิ่นก็มีวาจาสิทธ์ิขึน้มา มีศรทัธาท่านพดูอะไร คนพดูอะไร 

เพิ่นพดูอะไร เคา้ก็เล่ือมใสศรทัธา เพราะปากของท่านเอามา

สวดมนตไ์หวพ้ระพทุธคณุ ธรรมคณุ ทกุวัน้ ทกุวนั เป็นวาจา
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สิทธ์ิ เป็นปากศกัดิสิ์ทธ์ิ เป็นปากเงินปากทอง ไอเ้รา ทางโลกก็

วา่กนัเรื่องกินเรื่องอยู่ เรื่องทกุขท์ัง้นัน้ กินแลว้ก็ขีอ้อกไป ถ่าย

ออกไป กินแลว้ก็ขีอ้อกไป ถา่ย หมดไป๊ หมดไป สมบติัในโลกมนั

หมดไป หมดไปๆ สดุทา้ยหมดแคก่องไฟ เตส ํวูปสโม สุโข เป็น

ขีเ้ถา้ รูปรา่งกายของเราไดรู้ปรา่งกายมา แขง้ขาหตูาดี แตว่า่

ตายไปแลว้ รูปรา่งกายของเราไปฝังไปเผาเป็นขีเ้ถา้หมด ไม่มี

อะไรเป็นสมบติัของตน นอกจากคณุงามความดีเท่านัน้ท่ีจะเป็น

ท่ีพึง่ เป็นท่ีอาศยัไปในทางโลกหนา้  

เพราะวา่อมตจิต จิตของเราเป็นอมตะแปลวา่ไม่ตายเดอ้ 

นาํภพนาํชาติไปอีก อย่างนีเ้ป็นตน้ ไปเกิดอีกไม่ตอ้งสงสยั ยงัไม่

เป็นพระอรหนัตต์ราบใด ก็ยงัเวยีนวา่ยตายเกิด ไปตกนรกบา้ง 

ไปเป็นเปรตบา้ง เป็นสตัวบ์า้ง ไปเป็นอะไรตา่งๆเยอะแยะ ชีวิต

ของเราไม่เท่ียงแทแ้นน่อนนะ อย่างนีเ้ป็นตน้ ฉะนัน้พระพทุธเจา้

ของเรา สมยัเพิ่นสรา้งบารมี ก็เคย ไปเกิดเป็นป ูไปเกิดเป็นปลา 

ไปเกิดเป็นนก ไปเกิดเป็นหน ูไปเกิดเป็นสรรพสตัวน์ั่นนะ่ สตัวท่ี์

มีแขง้มีขา มีกระดกู พระองคเ์ป็นทัง้นัน้ เป็นปลาเป็นปเูป็นหอย
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เคยเป็น เกิดเป็นหอยก็เคยเป็น เป็นอีเกง้ เป็นกวาง เป็นอะไร 

เป็นปลา เป็นหม ูเป็นหมา อย่างนีเ้ป็นตน้ เคยเกิดเป็นไก่  

ฉะนัน้ชีวิตของเราทกุคนๆน่ีมนัไม่เท่ียงแทแ้น่นอน มนัเป็น

อนิยตบคุคล อนิยตบคุคลนัน้มนัยงัไม่เท่ียงแทแ้นน่อน ถา้ได้

พระโสดาเม่ือใด ไดบ้รรลพุระโสดาเม่ือใดเป็นผูท่ี้เท่ียงแท้

แน่นอน มาเกิดไปสวรรค ์มาเกิดเป็นมนษุย ์มนษุยส์วรรคเ์ทียว

ไปเทียวมาเจด็ชาติก็อินทรยีก์ลา้ ละกิเลสไปพระนิพพานแลว้ 

ปถุชุนคนเราเน่ียยงัไม่เท่ียงแทแ้น่นอน ยงัเวียนวา่ยตายเกิดใน

โลกนี ้ไม่รูว้า่ก่ีภพก่ีชาติตอ่ไป ถา้ยงัไม่ถงึเป็นพระโสดาตราบใด

ก็แปลวา่ตกอยู่ในอบายภมูิ ภมูิไหนก็ไม่รู ้มนัเป็นอย่างเนีย้ 

ฉะนัน้พวกเราทัง้หลายไดพ้ากนัเสียสละเวลา ตัง้อกตัง้ใจมา

ปฏิบติับชูาในอรรถธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ตัง้อยู่ในศีล ๕ 

ก็ดี ศีล ๘ ก็ดี ศีล ๑๐ ก็ดี ตัง้อยู่ในกศุลกรรมบท ๑๐ ก็ดี ไหว้

พระสวดมนต ์รกัษาศีลเจรญิกรรมฐานภาวนานี ้นบัวา่เป็นบญุ

เป็นกศุลเป็นอปุนิสยัปัจจยัของเราทกุคนๆ พระพทุธเจา้ของเรา

เป็นตน้ พระองคเ์กิดมาชาติใดก็สรา้งบารมี เนกขมัมะบารมี 
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บางชาติก็ครึง่นงึ บางชาติก็ตลอดชาติ บางชาติเป็นพระราชา 

ท่านเป็นพระราชาครึง่นงึ แลว้ก็เป็นนกับวชครึง่นงึอยา่งนีเ้ป็น

ตน้  

ชาติท่ีเป็นเนมิราช อายสุองแสนแปดหม่ืนปี พระองคก็์มา

สรา้ง เนกขมัมะบารมีซะ ๘๔๐๐๐ ปี อย่างนีเ้ป็นตน้ สรา้งโลก

เป็นพระราชา ๘๔๐๐๐ ปีอยา่งนีเ้ป็นตน้ แสดงวา่พระองคเ์ป็นผู้

ท่ีทาํประโยชนต์นและประโยชนค์นอ่ืนดว้ย ถา้ทาํแตป่ระโยชน์

ของโลกอย่างเดียวไม่ทาํประโยชนต์น ตายแลว้ไปเป็นสตัว ์

อย่างท่ีพระองคเ์กิดเป็นมโหสถ ชาติท่ีเป็นมโหสถ ไม่เคยมา

รกัษาศีลภาวนา แกแ้ตปั่ญหาของโลก เรือ่งนัน้เรื่องนีต้า่งๆเป็น

รอ้ยๆปี ตายจากมโหสถไปเกิดเป็นง ูอยู่เมืองนาค เรยีกภริูทตั ภู

รทิตัจาํศีลนั่นแหละ ไปเกิดเป็นงอูยูเ่มืองนาค แตพ่ระองคน์กึได้

ก็มาเกิดเป็นงอูยู่เมืองนาคน่ีแปลวา่ขาดทนุ เมืองเหนือเพิ่นวา่ 

ไปไหนไมไ่ด ้หมดหนทาง หงายทอ้ง  

สดุทา้ยพระองคก็์นกึได ้เมืองนาคไม่มีวดัไม่มีศาสนา 

จาํเป็นตอ้งลาพอ่ลาแม่ขึน้มารกัษาศีลอโุบสถอยู่เมืองมนษุย ์ท่ี
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ภเูขาลกึๆ แถวเมืองเชียงใหม่โนน่ ภเูขามนัเยอะ รกัษาศีล ๘ 

เจรญิกรรมฐานภาวนาในเมืองมนษุย ์ตอ่มาก็หมออาลมัพายนก็์

มาจบัไปเลน่ละครซะเดือนหนึ่ง แลว้นอ้งชายก็มาตามไปอยู่

เมืองนาค รกัษาศีลภาวนาตอ่  

ตายจากนัน้ก็ไปสวรรค ์ไปชัน้ท่ี ๔ ชัน้ดาวดงึส ์ชัน้จาตมุ ชัน้

ดาวดีงส ์ชัน้ยามา ชัน้ดสิุตา สวรรคช์ัน้ท่ี ๔ ท่ีครูบาใหญ่ของเรา

จะมาตรสัขา้งหนา้คือพระศรอีายเมตตรยั ชัน้นีอ้าย ุ๔๐๐ ปี

เมืองเรา คือวนัหนึ่งคืนหนึ่งของเขา ท่ีมาอยู่เน่ียในเนีย้ ไม่ไดว้นั

หนึง่ ไม่ไดเ้สีย้ววนัหนึ่งเลย ๔๐๐ ปี เมืองเราเป็นวนัหนึง่คืนหนึ่ง

ของเขานะ เพราะฉะนัน้แคด่าวดงึสก็์ยงัไม่ได ้๑๐๐ ปีเมืองเรา

เป็นวนัหนึง่คืนหนึ่งของเขา ท่ีมาอยู่น่ี หลวงตา หลวงพอ่ชบุ 

ครองเพศอาย ุ๘๔ ปี ยงัไม่ถงึ ๑๐๐  ยงัไมไ่ดว้นัหนึ่งเลย หลวง

ตาแค ่๗๐ กวา่ปี ยงัไม่ไดว้นัหนึง่เลย น่ีมนัเป็นอยา่งเนีย้ 

ฉะนัน้วนัคืนเดือนปีนรกก็เหมือนกนัแหละ นรกก็รอ้ยปี บาง

หนว่ยก็รอ้ยปี บางหนว่ยก็พนัปี บางหนว่ยก็หม่ืนปี บางหนว่ยก็

แสนปี มนัอยา่งเดียวกนันะ เท่ากนันะ อายสุวรรคก์บันรกเทา่กนั 
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อายขุองนรก ๑๐๐ปี เมืองเราเป็นวนัหนึง่คืนหนึ่งของหมอ้นฮก

อีกเหมือนกนั อายยุาว พวกนีอ้ายยุาว  

เหตนุัน้จงึวา่พวกเราท่ีไดม้าพบปะคาํสอนพระพทุธเจา้ 

พระพทุธเจา้สรรเสรญิวา่ สัมปรายกิัตถประโยชน ์ทฏิฐธรม

มิกัตถประโยชน ์น่ีเราไดท้าํสองอยา่งนีเ้ราวา่เป็นผูท่ี้มีโชคดี

วาสนาดี แลว้ก็พากนัตัง้มั่นปลกูศรทัธาความเช่ือความเล่ือมใส

ในพทุธศาสนานี ้หาโอกาสปฏิบติับชูาไหวพ้ระสวดมนตก์่อน

นอนก็ดี หรอืต่ืนนอนขึน้มาก็ดี กราบพระไหวพ้ระ หาโอกาสนั่ง

ชาํระจิตใจของเรา ภาวนาพทุโธๆ ใจสงบตัง้มั่นดีแลว้ เรยีน

หนงัสือก็เกง่  

หลวงตาเคยไปสอนทางปักษใ์ตน้ั่นน่ะ ไปสอนนกัเรยีน เขา

ภาวนาเกง่ มองเหน็ครูออกปัญหาอะไร อะไรรูอ้อกมาครูออก

ปัญหามา ออกขอ้สอบมา ออกขอ้ปัญหามา นั่งด ูเหน็หมด เหน็

เอาๆ สดุทา้ยมนัไดท่ี้หนึง่ ภาวนาจนจิตสงบแสงสวา่ง มองเหน็ 

เรยีนหนงัสือก็จาํดี เรยีนหนงัสือก็เก่ง อะไรเหตกุารณเ์กิดขึน้มา 
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ไปสอบก็ไดท่ี้หนึง่ เพราะเขาออกปัญหาอะไรมามนันั่งเห็นแลว้ 

นั่งรูแ้ลว้ มนัเกิดขึน้ภายในนะ่ อนันีม้นัมีประโยชน ์ 

แลว้ก็จิตตัง้มั่น จิตเป็นสมาธิเน่ีย ทาํอะไรก็สาํเรจ็ ใจดีใจ

สบาย ใจเป็นสมาธิแลว้ ประกอบกิจการงานอะไรก็สาํเรจ็ 

เช่นนัน้จงึ นัตถ ิสันต ิปะรัง สุขัง เพิ่นวา่ สขุอ่ืนนอกจากความ

สงบไม่มี ฉะนัน้วา่เราฝึกฝนไวเ้น่ีย มีโอกาสเกิดเหตอุะไรขึน้ ทาง

โลกของเราขา้งหนา้จะมีการตอ่สูเ้ยอะ ตอ่สูภ้ยัตา่งๆมากมาย

ก่ายกอง ฉะนัน้เม่ือเราไดฝึ้กฝนไดอ้บรมแนวทางปฏิบติัแลว้ เรา

ก็นาํไปปฏิบติั เม่ือมีเหตกุารณน์่ะไปนั่งอานาปานสติ ลมเขา้พทุ

โธ ลมออกพทุโธ ใจดีใจสบายก็แกปั้ญหาตา่งๆได ้อย่างนีเ้ป็น

ตน้ อนันีเ้ป็นหลกั  

ฉะนัน้จงึขอฝากธรรมะแนวทางปฏิบติัใหแ้ก่พวกทา่น

ทัง้หลายท่ีมีศรทัธาความเช่ือความเล่ือมใส เสียสละกิจการงาน

ของโลก คืองานของโลกเป็นงานท่ีไม่แลว้ งานไม่แลว้ งานไม่อ่ิม 

งานไม่พอคืองานของโลก ทาํจนตายก็ไม่เสรจ็ กินจนตายก็ไม่
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อ่ิม งานของโลกกินจนตายก็ไม่อ่ิม ทาํจนตายก็ไม่เสรจ็ เกิดมา

ทาํแลว้ก็ไม่เสรจ็  

งานพทุธศาสนาเป็นงานท่ีสาํเรจ็น่ะ ถา้มาบาํเพ็ญ รกัษาศีล

ภาวนา ละกิเลสเป็นพระอรหนัต ์เสรจ็ แปลวา่งานเสรจ็ งานแลว้ 

งานไม่แลว้คืองานของโลก พระพทุธเจา้เพิ่นวา่ งานขีท้กุขขี์ย้าก

คืองานของโลก ยิ่งทาํก็ยิ่งทกุข ์เป็นเศรษฐีวา่จะสขุ วา่จะสขุก็

ไม่ใช่ ทกุขอ์ยู ่เดือดรอ้น กลว้เขามาฆา่ กลวัเขามาตี มีเงินก็เป็น

ทกุข ์เป็นทกุขท์กุอยา่ง มีแตท่กุข ์ 

ฉะนัน้งานของโลกเพิ่นวา่ พระพทุธเจา้วา่งานขีท้กุขขี์ย้าก 

ยิ่งทาํก็ยิ่งทกุข ์ทาํก็ทกุขเ์รื่อยไป กินก็เป็นทกุข ์บไ่ดกิ้นก็เป็น

ทกุข ์กินแลว้บไ่ดขี้ไ้ดถ้่ายก็เป็นทกุข ์ถา่ยแลว้บไ่ดกิ้นก็เป็นทกุข์

อีก มีแตเ่รื่องทกุข ์เรยีกวา่กอ้นทกุข ์นัตถ ิขนัธา สมา ทุกขา 

ทกุขอ่ื์นเสมอดว้ยขนัธห์า้ไมมี่ ใหเ้ห็นทกุขเ์ห็นภยั ฉะนัน้ท่ีเรามา

ฝึกฝนเพราะจะตอ้งการหนีทางพน้ทกุข ์ทางพน้ทกุขก็์คือทาง

สวรรคท์างนิพพานนั่นแหละ ทางอ่ืนไม่มี มีแตเ่รื่องทกุขไ์ปเกิด

ไหนเถอะในโลกอนัเนีย้ มนัเจอทกุขท์ัง้นัน้ ฉะนัน้พวกเรา
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ทัง้หลายมีโอกาสเสียสละมาปฏิบติับชูานีเ้พ่ือหาหนทางความ

พน้ทกุข ์พน้ภยัในวฏัสงสาร ฉะนัน้อบุายธรรมะท่ีกลา่วมานี ้เม่ือ

พวกเราทัง้หลายไดย้ินอบุายธรรมะ(เทปจบ) 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/sixvEFrah-0  
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