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ความไม่ประมาท 

หลวงปู่ หลวง กตปญุโญ 

เทศนว์นัท่ี ๖ มี.ค. ๒๕๔๕ 

บดันีจ้ะไดน้าํธรรมะคาํสั่งสอนขององคส์มเด็จพระบรม

โลกนาถศาสดาจารยส์มัมาสมัพทุธเจา้ เพ่ือเป็นแนวทางแห่ง

การปฏิบติัศีลธรรมกรรมฐานภาวนาในทางพทุธศาสนา ฉะนัน้

ชีวิตของคนเราทกุคนๆนีเ้กิดมาแลว้ดว้ยดีทัง้นัน้ แตว่า่องค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่านกลา่ววา่ ธรรมของ

พระพทุธเจา้นัน้มีอยู ่อนัธรรมอนัใหญ่ท่ีสดุและส่ิงสาํคญัท่ีสดุก็

มีอยู ่อัปปมาทธรรม (อปปฺมาทธมฺม)ท่ีองคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้กลา่ววา่ความไม่ประมาท ความไม่ประมาทนี้

เป็น อปัปมาทธรรมและเป็นอมตธรรมก็วา่ได ้เพราะวา่บคุคลเรา

เกิดมาสว่นมากย่อมมีความประมาท  

ความประมาทนัน้ก็มีอยู่หลายอยา่ง เช่นความประมาทใน

ความไม่มีโรค ความประมาทในชีวิตของเรา หรอืความประมาท

วา่เราเกิดมาแลว้ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ เกิดมาแลว้ก็มีความประมาท
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ในชีวิต มีความประมาทในความไม่มีโรคไม่มีภยั มีความ

ประมาทมวัเมาในครอบครวั คือการสรา้งทาํมาหากิน ไอค้วาม

ประมาทในความเป็นอยู่วนัหนึง่ๆอนันี ้พระพทุธเจา้ทา่นกลา่ว

วา่ เป็นส่ิงท่ีสว่นมากคนเรามีความประมาทขาดปัญญา ฉะนัน้

จงึไม่มีหนทางท่ีจะมีความพน้ทกุขพ์น้ภยัตอ่ไปได ้ 

พระพทุธเจา้ก็นิพพานไปแลว้ ๒,๕๘๔,๑๑๙ พระพทุธเจา้

เขา้นิพพานไปแลว้ พน้ทกุขไ์ปแลว้ พน้ภยัไปแลว้ แตว่า่เรามี

หลวงตาเป็นตน้ ก็ยงัพน้ไปไม่ได ้เพราะวา่ความประมาทนั่นเอง 

ฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึสอนวา่ อยา่มีความประมาทในความ

เป็นอยู่ของเรา จงหาโอกาสสรา้งคณุงามความดี อนันีเ้ป็นส่ิงท่ี

ความไม่ประมาท เช่นวนันีพ้วกเราก็ไม่มีประมาท ไม่ประมาทใน

ชีวิตความเป็นอยู่ของเรา  

คือวา่ชีวิตของเรานัน้ไม่มีเครื่องหมายนายประกนั เราจะ

ตายวนัไหนก็ไม่รู ้น่ีเป็นตน้ หรอืวา่ถือวา่เราไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ ก็

มีความประมาท เพลิดเพลินไปทางโลกซะอย่างนี ้แตว่า่ความ

ตายนัน้มนัมาถึงเขา้ แลว้มนัก็บางคนมีชีวติอยู่ดีๆ กินไดน้อน
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หลบั แตต่ื่นมาก็ตายไปเลยก็มีอย่างนีเ้ป็นตน้ อนันีก็้เป็นความ

ประมาท แตว่า่บคุคลท่ีไม่มีความประมาทนัน้ ก็หาโอกาสสรา้ง

คณุงามความดี ยินดีในการใหท้าน ยนิดีในการรกัษาศีล ยินดีใน

การเจรญิกรรมฐานภาวนา  

เพราะวา่ชีวิตของเราเกิดมาแลว้ องคส์มเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจา้ท่านกลา่ววา่ หากคนเราทกุคนเกิดมาแลว้สรา้งบารมี 

หากคนเราเกิดมาแลว้มาคา้ขาย เหมือนเราชีวิตทาํมาคา้ขาย 

เหมือนแม่คา้พอ่คา้ทัง้หลาย ฉะนัน้ผูมี้ปัญญาก็ไดก้าํไรดี ผูไ้ม่มี

ปัญญาก็ขาดทนุ แตว่า่ผูมี้ปัญญาดีก็ไดก้าํไรดี คือวา่มีชีวติ

มาแลว้ ไมมี่ความประมาท เพราะวา่เราเกิดมา เดินไปสูค่วาม

ตายทกุวนั ทกุชั่วโมง ทกุนาที หนีพน้ไปไมไ่ดอ้ย่างนีเ้ป็นตน้ บาง

คนนัน้ก็ไม่มีความประมาท จะพิจารณาวา่เราเกิดมาก็ไม่มีอะไร 

สมบติัทกุส่ิงทกุอย่าง ไม่มีอะไรทกุอย่าง มีแตห่นงักาํพรา้ห่อหุม้

กองกระดกูสามรอ้ยท่อนนีเ้ท่านัน้ แลว้ก็ไม่มีอะไรทกุอยา่ง

นอกจากบญุกศุลจะบนัดลบนัดาลใหเ้ป็นไปตามกรรมอย่างนี ้

เป็นตน้  
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เหตนุัน้เม่ือเราเกิดมาแลว้เราก็เป็นคนมี เป็นคนได ้ไดอ้ะไร 

ไดรู้ปรา่งกายมาดี แตว่า่เม่ือตายไปแลว้ รูปรา่งกายก็มีเอาไปฝัง 

ฝังเป็นดิน เป็นนํา้ เป็นไฟ เผาก็เป็นเถา้เป็นถ่านไปเสีย อย่างนี ้

เป็นตน้ ไม่มีอะไรเป็นสมบติัของเรา เหตนุัน้พระพทุธเจา้จงึกลา่ว

วา่ อย่ามีความประมาทในชีวิต อยา่มีความประมาทอยู่ในวยั

ตา่งๆ อยา่มีความประมาทวา่เราไม่มีโรค มีความประมาทวา่เรา

อยู่ในการทาํมาหาเลีย้งชีพครอบครวัอย่างนีเ้ป็นตน้ อยา่มีความ

ประมาทในความเป็นอยู่วนัหนึง่ๆ เพราะวา่ชีวิตของเราก็ไปใน

เจ็ดวนันีเ้ทา่นัน้ ภายในคนเจ็ดวนันี ้คือวา่ในเจ็ดวนัดงัท่ีเราก็รู ้

กนั คือบางคนก็อยู่ดีๆ วนันีก็้คยุพดูกนัดีรูก้นัดี แตต่ื่นมาก็รูจ้าก

คนนัน้วา่ตายไปแลว้ อย่างนีเ้ป็นตน้ 

เหตนุัน้พระพทุธเจา้จงึวา่ใหร้บีทาํคณุงามความดีเสีย เม่ือ

ยงัมีชีวิตอยู่น่ี เพราะวา่เราทกุคนๆเกิดมาแลว้ก็ไม่มีอะไรดงัท่ี

กลา่วแลว้ เหตนุัน้วนันีพ้วกเราทัง้หลาย ไม่มีความประมาท หา

โอกาสมาสรา้งคณุงามความดี สรา้งบญุสรา้งกศุล ศีลธรรม

กรรมฐานท่ีองคส์มเด็จพระบรมศาสดาจารยส์มัมาสมัพทุธเจา้
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ท่านกลา่ววา่ ธมฺโม หเว รกฺขต ิธมฺมจารึ ธรรมย่อมรกัษาผู้

ประพฤติธรรม ผูใ้ดประพฤติธรรม ปฏิบติัธรรม ธรรมย่อมรกัษา

บคุคลผูน้ัน้  

ส่ิงใดทกุอยา่งถา้เรารกัษาส่ิงใด ส่ิงนัน้ก็รกัษาตวัเราไว ้เชน่

วา่ เรารกัษาบา้นของเราดีอย่างนีเ้ป็นตน้ ใหส้ะอาดนอนสบาย 

รกัษาบา้นของเราดี ไม่ใหส้กปรก หรอืรกัษาบา้นของเราดี ไม่ให้

รั่ว ถกูไฟไหม ้เราก็อยู่ไดส้บายฉนัใด เหตนุัน้จงึวา่พระธรรมนี้

เป็นเครื่องรกัษาตวัของบคุคล รกัษาบคุคลผูป้ระพฤติปฏิบติั

ธรรม ปฏิบติัศีล ปฏิบติัธรรมแลว้ ธรรมนัน้ก็ย่อมรกัษา เป็น

เครื่องตอบแทนกนัอย่างนีเ้ป็นตน้ แตว่า่บคุคลท่ีรกัษาปฏิบติั

ธรรมดีแลว้ ก็นาํมาซึง่ความสขุความเจรญิ ในโลกนีโ้ลกหนา้  

เหตนุัน้องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้จงึสอนไม่ใหมี้

ความประมาท มีความประมาทเพราะวา่พวกเราทกุคนๆมีกรรม

เป็นของๆตน พน้ไปไม่ได ้ท่ีเรากระทาํกรรมอนัใดไว ้ดงัท่ีเราก็รู ้

กนั เรามีกรรมเป็นของๆตน มีกรรมเป็นผูใ้หผ้ล มีกรรมเป็นแดน

เกิด มีกรรมเป็นผูติ้ดตาม มีกรรมเป็นท่ีพึง่อาศยั เราทาํกรรมอนั
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ใดไว ้เป็นบญุหรอืเป็นบาป ตอ้งไดร้บัผลของกรรมนัน้ แมจ้ะไป

ลบหลีกปลีกตวัอยู่ท่ีไหน ก็หนีพน้ไปไม่ได ้เรื่องบาปกรรมจะ

หลบหลีกปลีกตวั อยูท่ี่ไหนก็บาปติดตามตลอดเวลา อยา่งนีเ้ป็น

ตน้ หากวา่บคุคลผูน้ัน้ไดท้าํบาปทาํกรรมแลว้ จะมีอยู่ดีกินดี

นอนดีถงึขนาดไหน ก็บาปก็ติดตามตลอดไป พน้ไปไม่ได ้ 

ยกตวัอยา่งเชน่วา่ พระโมคคัลลา โจรหา้รอ้ยมาตีมาฆา่ 

พระโมคคลัลาเหาะได ้เหาะขึน้ไปอยู่บนอากาศชัน้ดาวดงึสบ์น

สวรรค ์ก็ไดแ้ค่หกวนัเท่านัน้ แตว่า่มองลงมาแลว้โจรหา้รอ้ยมาร

ออยู่ท่ีฆา่นัน้ มนัไม่หนีอยา่งนีเ้ป็นตน้ เหตนีุอ้งคพ์ระโมคคลัลา

นกึถงึกรรมท่ีไดก้ระทาํไว ้ก็เลยยอมลงมาใหโ้จรหา้รอ้ยคนนัน้ตี

ฆา่เอา เหตนุัน้จงึวา่เรื่องบาปกรรมนีเ้ป็นส่ิงท่ีหนีไมพ่น้ เหตนุัน้

จงึวา่พระพทุธเจา้จงึสอนใหร้บีพากนัทาํกรรมดี กรรมชั่วนัน้อยา่

ไปทาํ เหตนุัน้จงึวา่ทางพระพทุธศาสนาจงึสอนกนั ในเวลาคน

ตายก็นิมนตพ์ระไปเทศน ์ไปแสดงธรรม กุสลา ธมฺมา อกุสลา 

ธมฺมา อพยฺากตา ธมฺมา อย่างนีเ้ป็นตน้ กสุลา ธมฺมานัน้ 

ไดแ้ก่บคุคลท่ีสรา้งบญุสรา้งกศุล มีศรทัธาความเช่ือความ
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เล่ือมใส ยินดีในการใหท้าน รกัษาศีลภาวนา อนันีเ้ป็นตวักุสลา 

ธมฺมา  

อกุสลา ธมฺมา ไดแ้ก่บคุคลท่ีมีความประมาท ขาดปัญญา 

ยินดีแคอ่ยู่แคกิ่นอยู่ในโลกอนันีเ้ป็นตน้ กินดีนอนดีแลว้ก็หาวา่มี

ความสขุความสบาย แตว่า่ความตายมนัก็หนีไม่พน้ ฉะนัน้กินดี

นอนดีขนาดไหน มนัก็ยงัแกย่งัเจ็บยงัตาย พน้ไปจากความตาย

ไม่ได ้เหตนุัน้เม่ือเวลาอยู่บนมนษุยโลกนีก็้มีกินมีอยู่ไดต้าม

สบาย เม่ือขาดแคลนก็ไปขอกนักินไดเ้ป็นครัง้เป็นคราว แตว่า่

ตายไปแลว้นัน้ ถา้เราไม่ไดส้รา้งไว ้ก็ไม่ไดกิ้น ไม่ไดร้บัผล  

เหมือนกบัโกเอน อาโกเอน กบัลงุเปล่ียนท่ีอยู่นครสวรรค ์

อาํเภอชมุแสง โกเอนนัน้เป็นคนจีนนอกแท้ๆ  คือมนัถือตาม

ภาษาตามเมืองจีนวา่ ทาํบญุเสียเปลา่ ไหวเ้จา้ไดกิ้น อย่างนีเ้ป็น

ตน้ มนัก็ถือคติอย่างนีเ้รื่อยมา ลงุเปล่ียนนัน้เป็นคนท่ีเป็นเพ่ือน

กบัโกเอน รกัใครเ่หมือนกบัพ่ีนอ้งในทอ้งเดียวกนั แตว่า่จะชวน

ไปทาํบญุใหท้าน ไม่ทาํ…ไมท่าํ คือวา่ทาํบญุเสียเปลา่ ไหวเ้จา้

ไดกิ้น มนัก็มั่นอยู่อย่างนัน้เองตลอดไป  
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สดุทา้ยพญายมราชเลยสงสาร เพราะวา่โกเอนนัน้เป็นคน

ซื่อตรง เพราะมนัซื่อตรงเพราะความหลงถือมา เหตนุัน้พญายม

ก็เลยเมตตาสงสาร ใหน้ายนิรยบาลส่ีคน เอามาเตะคอใน

หอ้งนํา้ แกไปอาบนํา้ก็เตะคอในหอ้งนํา้ตายไปเลย เอาไปหา

พญายมราช เม่ือไปถึงพญายมราชแลว้ก็เปิดบญัชีขึน้มา ช่ือ

อะไร โกเอน อย่างนีเ้ป็นตน้ นามสกลุอย่างนัน้อย่างนี ้แตพ่ญา

ยมบอกวา่โกเอนยงัมีชีวติอยู่ยืนนาน ไมถ่งึคราว เอามาไมถ่กู 

อย่างนีเ้ป็นตน้ สดุทา้ยนายนิรยบาลทัง้หลายก็พาไปดนูรก ดู

นรกตา่งๆหลายหมอ้ แตเ่ห็นเพ่ือนตกนรกมาดว้ยกนัก็หลายสิบ

คน โกเอนก็เหน็เพ่ือนตกนรกดว้ยกนั ก็ต่ืนสะดุง้ตกใจวา่ ไอ้

หยาๆๆ (หวัเราะ) อยา่งนีเ้ป็นตน้  

เหตนุัน้สดุทา้ยก็พาไปสวรรค ์เม่ือพาไปสวรรคก็์ไปหาไปเจอ

ลงุเปล่ียน ปราสาทลงุเปล่ียน เจา้ของก็ไมไ่ดกิ้นอะไรซกัอย่าง มี

แตก่ระดาษท่ีเผาไฟนั่นเอง หิวนํา้ก็ไม่ไดกิ้นนํา้ สดุทา้ยหวินํา้

คอแหง้จวนจะตาย ก็ไปขอกินนํา้กบัลงุเปล่ียน ลงุเปล่ียนบอกวา่ 

เมืองนีเ้ขาไม่มีการขอกนักินหรอก ใครไม่สรา้งไม่ทาํก็ไม่ได ้ไม่ได้
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กิน โกเอนมนัก็บอกวา่ลงุเปล่ียนนั่นตระหน่ี ไม่มีเมตตา ลงุ

เปล่ียนก็วา่ จรงิ จะเอาให ้เอานํา้ใสแ่กว้ให ้ไปถงึมือโกเอนปุ๊ บ 

ลกุเป็นไฟ พรบึ หายไปเลย ใหส้ามครัง้ ก็ลกุเป็นไฟ ไหมท้ัง้สาม

ครัง้ โกเอนก็เลยรอ้ง ไอห้ยาๆ สดุทา้ยเคา้ก็นาํลงมาสูเ่ขา้รา่งเก่า

ก็หลายชั่วโมง จนคางแข็งแลว้ ดินแข็งแลว้  

เหตนีุจ้งึวา่การท่ีชีวิตของคนเราท่ีเรากลา่ววา่ ตายแลว้ก็เป็น

สขุ ตายแลว้ก็ดี มนัดีอยู่กบับคุคลท่ีไดท้าํบญุทาํกศุลไว ้ไดท้าํ

ทานไว ้สะสมบญุกศุลไว ้แตบ่คุคลผูใ้ดไม่ไดส้ะสมใหท้านไว ้ก็

ไม่ไดส้รา้งบา้นไว ้ก็ไม่ไดอ้ยู่ ไม่ไดท้าํอะไรก็ไม่ได ้เพราะวา่

สมบติัทางนอกนัน้ในโลกหนา้นัน้ ไม่มีการขอกนักิน แบง่กนักิน 

ปันกนัอยู่อยา่งท่ีมนษุยข์องพวกเราทัง้หลายอยา่งนีเ้ป็นตน้ เหตุ

นัน้พระพทุธเจา้จงึใหพ้ากนัชั่งแตล่ะคนๆ รบีทาํสรา้งบญุสรา้ง

กศุล ศีลไม่มีก็ใหพ้ากนัรกัษา ทานไม่มีก็ใหพ้ากนับรจิาค ส่ิงใด

ไม่มีก็ทาํ ท่ีอยูท่ี่อาศยัไม่มี ก็สรา้ง สรา้งเสนาสนะอยา่งนีเ้ป็นตน้ 

สรา้งท่ีอยู่ท่ีอาศยั ศาลาโรงรา้น  
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ท่ีพระพทุธเจา้กลา่ววา่ อนวชฺชานิ กมฺมานิ เอตมฺมงคฺล

มุตตฺม ํการทาํท่ีไม่มีบาป ไม่มีบาป มีแตบ่ญุ มีแตค่ณุในโลกนี้

และโลกหนา้คือ อนวชฺชานิ กมฺมานิ เอตมมฺงฺคลมตฺุตม ํการทาํ

ไม่มีบาป มีแตบ่ญุ คือการใหท้าน รกัษาศีล ๕ ศีล ๘ การเจรญิ

กรรมฐานภาวนา ไหวพ้ระสวดมนตเ์หลา่นีเ้ป็นตน้ อนันีเ้ป็น

มงคลและ เป็นผลท่ีเราไดร้บัผล อย่างท่ีพระพทุธเจา้วา่ กรรมท่ี

ไม่มีโทษ มีแตป่ระโยชนใ์นโลกนีโ้ลกหนา้คือขดุนํา้บอ่ กอ่ศาลา 

สรา้งถนนหนทาง สรา้งวดัวาวาสนา ยนิดีใหท้าน รกัษาศีล ๕ 

รกัษาศีล ๘ เจรญิภาวนา ฟังเทศนฟั์งธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ อนันีเ้ป็นมงคล เป็นบญุเป็นกศุลในโลกนีโ้ลกหนา้  

เหตนุัน้จงึวา่ ธมฺโม หเว รกกฺขต ิธมฺมจารึ ธรรมย่อม

รกัษาผูป้ระพฤติธรรม ผูใ้ดประพฤติธรรม ปฏิบติัธรรม ธรรมก็

ย่อมรกัษาบคุคลผูน้ัน้ เพราะพระธรรมนัน้ ศีลรกัษาตวัเรา ธรรม

ก็รกัษาตวัเรา ผูร้กัษาศีล ศีลก็รกัษาเรา ผูร้กัษาธรรม ธรรมก็

รกัษาเรา เป็นของตอบแทนกนัอยา่งท่ีเราทกุคนรูอ้ยู่ในมมุนี ้เรา

รกัษาอนัใด ปฏิบติัอนัใดส่ิงนัน้ก็ใหผ้ลความสขุแก่เราทัง้นัน้ เหตุ
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นัน้องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้จงึสอนใหพ้วกเราทัง้หลาย

อย่ามีความประมาท เพราะวา่ชีวิตของเราทกุคนๆ เกิดมาแลว้ก็

เดินเขา้ไปสูค่วามตาย ทกุชั่วโมง ทกุนาที ตายเขา้โลง อา้ปาก

หวอๆทกุคนๆ พน้ไปไม่ได ้อย่างนีเ้ป็นตน้ เหตนุัน้จงึวา่อย่ามี

ความประมาทในชีวิต อยา่มีความประมาทในความไม่มีโรค 

อย่ามีความประมาทอยู่ในความเพลิดเพลิน วา่กินดีอยู่ดีแลว้ มี

บา้นดีแลว้ นอนดีแลว้ มีลกูดีแลว้ อย่างนีเ้ป็นตน้  

สดุทา้ยก็ไม่ไดพ้ึ่งพาอะไรซกัอย่าง มีลกูก็พึง่ไม่ได ้มีหลานก็

พึ่งไม่ได ้มีอะไรก็พึ่งไม่ไดท้ัง้นัน้ เหมือน นางปฏาจารามหา

เศรษฐี เมืองพาราณสีนั่นนะ่ นางปฏาจาราเมืองพาราณสีนัน้

เป็นรูปงาม รูปงามท่ีสดุ แตว่า่สดุทา้ยพอ่จดัแตง่งานใหเ้ศรษฐี

เหมือนกนั มนัไม่เอา มนัไปรกัคนใช ้ไปติดเอาคนใช ้ชอบคนใช้

อย่างนีเ้ป็นตน้ สดุทา้ยก่อนจะออกไปจากเมือง มนัก็เอาขีดิ้น

หมอ้อะไรมาทาตวั จนเขาไมรู่ ้ลกัออกไปกบัชายชู ้คือคนใช้

นั่นเอง ไปอยูบ่า้นนอก  
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สดุทา้ยไปแลว้ก็มีลกู มีลกูขึน้มาจะมาคลอดในบา้น แตว่า่

ผวัไม่ใหม้า อย่างนีเ้ป็นตน้ คนท่ีหนึง่ก็ไม่ใหม้า คนท่ีสองก็จะมา

คลอดอีก มนัก็ลกัมา ผวัมนัก็ตามมา ตามมาวนันัน้ฝนตกพอดี 

จะขา้มนํา้ คํ่าแลว้พอดี ฝนตกนํา้เพียงครี่งแขง้ หาท่ีนอนไม่ได ้

ผวัก็หาท่ีนอนอนัสงูๆ เดินไปหาท่ีนอนสงูๆ ไปเหยียบงเูขา้ งกูดั

ตายพอดี งกูดัตาย สดุทา้ยตอ่มาแกก็คลอดลกูคนเดียว คลอด

ลกูคนเดียวแลว้ก็สดุทา้ย แจง้มาแลว้ สวา่งมาแลว้ก็เอาลกูขา้ม

นํา้ เอามานอนเบาะไว ้แบไว ้อยู่รมิฝ่ังนะ่ ดิน้กระแดว่ๆอยู่นั่น ไอ้

คนท่ีสองนั่นใหร้อ น่ีกาํลงัเดินขา้มนํา้มาเอาลกูคนท่ีสอง มี

เหย่ียวมนัก็มาเห็นเด็กมนัดิน้อยู่นั่นน่ะ มนันกึวา่แมลง บนิฉาบ

เอาไปกินซะ ก็ไล ่ลกูชายก็นกึวา่แม่ใหม้าเอา กระโดดไปเลย 

ไหลนํา้ตายไปเสีย ผวัก็ตาย ลกูก็ตายทัง้สองคน  

เดินทางมา จะมาพึ่งพอ่แม่เมืองพาราณสี พอดีพวกพอ่คา้

เดินผ่านมาพอดี เศรษฐีเมืองพาราณสีนั่นน่ะ เกิดไฟไหม ้ไฟไหม้

ลมพดั ตายหมด บา้นก็หมด พอ่แม่ตายหมด นางปฏาจาราเป็น
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ลมเลย หาท่ีพึง่ไม่ได ้เป็นลมเลย ลืมเนือ้ลืมตวั แกผ้า้เลย เป็นผี

บา้ละคราวนี ้ 

อนันีเ้พิ่นวา่ ชีวิตของคนเราน่ะเป็นอย่างเนีย้ จะเป็นเศรษฐี 

มหาเศรษฐี ถงึขนาดไหนนะ่ มนัก็บพ่น้ความแก ่ความเจ็บ 

ความตาย ความทกุขค์วามยากไปได ้ก็กิเลสตณัหาพาทกุข ์พา

ยาก พาลาํบากใหน้ั่น ทางพระพทุธศาสนาจงึใหพ้ากนัฟังเทศน ์

ฟังธรรม รกัษาศีล ภาวนา แกปั้ญหาชีวิตของเรา ไม่มีความ

ประมาท บคุคลนัน้เม่ือไม่มีความประมาท ไม่ขาดปัญญา ก็เป็น

คนมีสติปัญญาไปดี อนันีเ้ป็นตน้  

ถา้ไม่มีปัญญาก็ดงันางปฏาจารานั่นหละ เป็นผีบา้ บน่ไปๆ 

พอดีไปเมืองสาวตัถี พระพทุธเจา้กาํลงัเทศนอ์ยู่ตอนกลางวนั 

มนัก็เขา้ไปหา เดินเขา้ไป เขาทาํอะไร ไม่มีผา้นุง่ เขา้ก็ไล ่บอก

ไม่ใหเ้ขา้ไปใกล ้คนผีเปลือยน่ะ พระพทุธเจา้ก็หา้มบอกวา่ ปฏา

จาราดกู่อน มาหาเราตถาคต สะดุง้เลยบดันี ้เอ๊ะ พระพทุธเจา้บ่

รูเ้คยเห็นหนา้ รูจ้กัช่ือของเรา สะดุง้เลยบดันี ้“ปฏาจารา ลกูรกั” 

ท่านก็วา่หละ (หวัเราะ) คือเป็นลกูซะ ยนิดีพอใจ ก็คลานเขา้มา
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นั่งฟังเทศนพ์ระพทุธเจา้ แตว่า่มองดเูจา้ของน่ี ไมมี่ผา้นุง่ ก็เลย

นั่งโยงโยคิ่ด วนันี ้สดุทา้ยพระพทุธเจา้วา่ ผูใ้ดมีผา้ซอ่น ให้

นางปฏาจาราใหม้นันุ่งดว้ย คนใดมีผา้ซอ่นก็เอามานุ่ง ฟังเทศน์

จบเป็นพระโสดาพอดี ไดพ้ระโสดาก็เลยพน้ทกุขพ์น้ภยั พน้ทกุข์

พน้ภยัแลว้ ไมไ่ดท้กุขย์ากลาํบาก ตอ่มาก็ไดเ้ป็นพระอรหนัต ์ก็

เลยพน้ทกุขพ์น้ภยั บไ่ดม้าทกุขย์ากลาํบากแลว้รอ้งหม่รอ้งไห ้ 

อนันีเ้พิ่นวา่กิเลสตณัหาพาทกุขพ์ายาก กิเลสตณัหาพาทกุข์

ทรมาน ฉะนัน้จงึวา่ผูใ้ดเมา มีความประมาทดงัท่ีกลา่วแลว้ก็ไม่

มีหนทางท่ีจะพน้ทกุข ์มีท่ีพึง่ได ้ฉะนัน้พวกเราทัง้หลายเกิดมาใน

ชาตินี ้มีโชคดี มีลาภดี มีวาสานาดี ไดม้าพบปะพระพทุธศาสนา

คาํสอนพระพทุธเจา้ ไดมี้ศรทัธา มีความเช่ือ ความเล่ือมใส ยินดี

ในการใหท้าน ยินดีในการรกัษาศีล ยินดีในการฟังเทศนฟั์งธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ อนันีเ้ป็นคนโชคลาภดี ดีกวา่เศรษฐี 

มหาเศรษฐี รอ้ยเทา่พนัทวี  

เศรษฐีครัง้พระพทุธเจา้ก็ดี ปัจจบุนัก็ดี ถา้ตายเป็นเปรตเป็น

ผี เพราะเป็นผีบา้ สมบติับา้นะฆา่เจา้ของ วา่สมบติัของเรา ท่ี
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จรงิก็กระดาษแท้ๆ  ของภายนอก รูปรา่งกายของเราเกิดมาแท้ๆ

ก็ยงัไม่ได ้เกิดมาแท้ๆ ก็ยงัไมไ่ด ้พอ่แม่รกัษาเกือบตาย ทกุข์

ยากลาํบาก มนัยงัไม่ไดซ้กัอย่าง รูปรา่งกายเน่ีย ไปหลงสมบติัผี

บา้อยู่ภายนอก ฆา่กนัตีกนั วุน่วายอยู่เน่ีย พระพทุธเจา้จงึวา่ 

สมบติับา้ (หวัเราะ) โภคทรพัย ์ฆา่กนับแ่ลว้ซกัที  

ฉะนัน้พระพทุธเจา้วา่ สมบติันีเ้ป็นสมบติัภายนอก หา

ความสขุ ความเจรญิไม่ได ้มีแตค่วามทกุขค์วามเดือดรอ้น เหตุ

นัน้พระพทุธเจา้จงึสอนใหห้าอรยิทรพัย ์คือบญุกศุลคณุความดี

จงึมีความเจรญิตอ่ไป เหตนุัน้จงึวา่ พวกเรามีโชคดี มีวาสนาดี 

ไดเ้กิดเมืองไทย มีพระพทุธศาสนา มีพระเจา้พระสงฆ ์มีครูบา

อาจารยแ์นะนาํพร ํ่าสอน ชีช้อ่งบอกทางแนวทางปฏิบติัศีลธรรม

กรรมฐานให ้ 

ในยคุนีก็้มีหลวงปู่ มั่น ร.๔ พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั เป็นผู้

ปฏิบติัศีลธรรมกรรมฐาน บวชอยู่ ๒๗ ปี พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

แตว่า่ตอ่มาก็รชักาลพระนั่งเกลา้นั่นก็ตายนะ เคา้ก็รอ้งขอใหไ้ป

ครองราชย ์ลาสิกขาไปครองราชย ์พระองคก็์ตดัสินไป
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ครองราชยอ์ยู่ ๑๔ ปี พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วันั่นน่ะ ๔๗ ปีก็ไป

ครองราชยอ์ยู่ ๑๔ ปี ก็ครบ ๖๐ ปีพอดี เพิ่นก็ออกบวชตอ่ บวช

นุ่งขาว อนันีเ้พิ่นวา่พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วันั่นน่ะเป็นผูท่ี้ ตอ่มา

ก็มีครูบาอาจารย ์เจา้คณุอบุาลี หรอืหลวงปู่ มั่น ครูบาอาจารย์

ปฏิบติัศีลธรรมกรรมฐานภาวนา มีผูแ้จง้แสงสวา่ง ผูค้นทัง้หลาย

ก็มีความเช่ือความเล่ือมใส ปฏิบติัศีลธรรมกรรมฐานภาวนา 

บางคนนั่งภาวนาก็ไดฌ้าน ไดส้าํเรจ็เป็นพระโสดา สกิทาคาก็มี 

ไดส้าํเรจ็ ไดค้วามเยือกเยน็มากมายกา่ยกอง อยา่งนีเ้ป็นตน้  

จนไดเ้ป็นเศรษฐีก็มีหลายคน ท่ีอปัุฏฐาก ยากจน 

ยกตวัอยา่งเชน่วา่ แม่แสง สนักาํแพง เมตตาหรอืแม่ยายของ

ทกัษิณ แม่แสงสนักาํแพง แตก่่อนก็ไม่รวยหรอก ตอ่มาก็

อปัุฏฐากใหท้าน รกัษาศีล ภาวนา พรอ้มดว้ยทาํมาคา้ขายดว้ย 

รวยไดเ้ป็นเศรษฐีสนักาํแพง สดุทา้ยก็ลกูชาย หลานชายก็ไดสื้บ

จนไดเ้ป็นเศรษฐีกบัเขาอีก อนันีเ้พิ่นบอกบญุ เพิ่นวา่ บญุมนัคํา้

จนุอดุหนนุไวอ้ย่างนี ้เหตนุัน้จงึวา่ บญุๆนีเ้ป็นนาํมาซึง่ความสขุ 

บญุนีน้าํมาซึง่ความเจรญิ  
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แตบ่คุคลสว่นมากประมาทบญุ มวัเมาบญุ เมาอยูใ่นกาม 

เมาอยู่ในกินนั่นแหละ หาวา่อนันัน้มีความสขุ ท่ีจรงิๆมนันรกแท ้

แตม่นัมืด มนัเป็นนรกเพราะกาม หลงกามหลงกินเน่ียแหละ 

หลงกามหลงกิน ฆา่กนัทกุวนั น่ีก็เพราะหลงอยู่ในกาม หลงอยู่

ในกินนั่นเอง มืดมนอนธกาล แย่งกนักิน ชีวิตของคนเราน่ีแยง่

กนักิน แยง่กนัอยู่ แยง่กนักิน แย่งดินกนัอยู ่แย่งสูก้นัสวาท แยง่

อาํนาจกนัเป็นใหญ่ เอาแลว้ฆา่กนั ตีกนั แย่งกนั เป็นสงคราม 

เดือดรอ้น อนันีเ้พิ่นวา่ชีวิตของเราเปรยีบเหมือนสตัว ์กดักนัขบ

กนั ตีกนัฆา่กนั จงึไดว้า่ มนุสสตรัิจฉาโน ไม่ใช่มนุสสเทโว 

มนุสสภโูต  

มนุสสภโูต ดีมีเมตตาตอ่กนัและกนั ปันกนัอยู่อยูก่นักินกนั

ใช ้มนัก็ไดค้วามสขุ ถา้มนสุสติรจัฉาโน มนสุสเปโต หละแย่งกนั

แลว้คราวนี ้แย่งสมบติั แยง่กนัอยูก่นักิน แย่งดินกนัอยู ่ฆา่กนัใน

เรื่องท่ีดินนั่นนะ่ ปีนงึก็หลายสิบ เน่ียมนัแยง่กนั ชีวิตของคนเรา 

จงึวา่ชีวิตของมนษุยม์นา พระพทุธเจา้วา่สมบติับา้ ก็บา้จรงิๆนั่น

แหละ แตว่า่เจา้ของไม่วา่บา้หรอก วา่โลภ วา่โกรธ วา่หลง วา่รกั 
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วา่ชงั วา่ยดึ วา่ถือ อยา่งนีเ้ป็นตน้ โอย้ มนัก็เต็มอยู่ในตวัน่ีแหละ 

(หวัเราะ)  

เหตนุัน้จงึไดท้กุขย์ากลาํบากเพราะวา่สมบติัอนัเนีย้ บคุคล

บมี่การใหท้านรกัษาศีล จงึมีแตค่วามทกุขค์วามเดือดรอ้นใน

ชาตินีแ้ละชาติหนา้ ตายไปแลว้ก็เป็นทกุขอี์ก ตายไปเป็นเปรต

เป็นผี ก็เป็นทกุขอี์กอย่างท่ีกลา่วแลว้แหละ ไม่ใช่วา่มีความสขุ 

บคุคลบไ่ดส้รา้งไวก็้ เฮอะ นา่สงสาร นา่สงสาร  

ฉะนัน้เหมือนโกเอนนั่นน่ะ โกเอนก็ไม่ไดส้รา้ง ไม่ไดท้าํ 

สดุทา้ยก็ไปรูก็้เลยมาสรา้งทีหลงั มาบวชเรยีนเขียนอา่นทีหลงั 

มารกัษาศีล ๘ ใหท้าน รกัษาศีล ๘ ทีหลงั ฟ้ืนมาจากนรกแลว้ 

จะมาเกิด ฟ้ืนขึน้มาแลว้ก็มาสละชีวิตออกบวชแลว้ก็มารกัษาศีล 

๘ ใหท้าน รกัษาศีล ภาวนาจนหมดลมหายใจอย่างนีเ้ป็นตน้ อนั

นีก็้เพราะไปรูไ้ปเห็นมา เป็นของจรงิ ท่ีคนเราเขา้ใจวา่สวรรคมี์

จรงิ ถา้สวรรคมี์จรงิแตบ่คุคลท่ีภาวนาก็ไมรู่ ้ดงัท่ีกลา่วแลว้น่ะ 

ถา้รกัษาศีล ภาวนาจะรูว้า่สวรรคม์นัอยู่ท่ีไหน มนัขึน้มาอย่างไร 
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ถา้จิตสงบ เป็นสมาธิแลว้จะรู ้สวรรคมี์ท่ีไหน นรกมีท่ีไหน อยูท่ี่

ไหนใกลไ้กลดไูด ้ถา้ไม่ภาวนาก็ไม่รูห้รอก  

 

ท่ีมา: https://youtu.be/M4ETmmQk3J0  

 

https://youtu.be/M4ETmmQk3J0

