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งานของตนทีแ่ทจ้ริงคืองานโลกุตตรธรรม 

หลวงปู่ หลวง กตปญุโญ 

เทศนท่ี์กรมโยธาทหาร วนัท่ี ๕ เม.ย. ๒๕๔๔ 

วนันีเ้ราไดพ้ากนัเสียสละเวลามาฟังธรรมเทศนาคาํสอน

พระพทุธเจา้ ประมาณชั่วโมงนงึ ฉะนัน้จงึวา่เราทาํงานท่าน

หลวงก็ไม่ขาด ทางราษฎรก็์ไม่เสีย ทาํงานทัง้สองอย่าง ไม่เสีย

ซกัอย่าง งานโลกก็ไม่ขาดงานราษฎรก็์ไม่เสีย งานหลวงก็ไม่ขาด 

งานราษฎรก็์ไม่เสียๆ อนันีแ้ปลวา่เราเสียสละเวลาท่ีเป็นบญุเป็น

กศุล ฟังธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพราะวา่เราทกุคนๆเกิด

มาก็ไม่มีอะไรเป็นท่ีพึ่งนอกจากบญุกศุลความดีเทา่นัน้ ท่ีจะมา

เป็นท่ีพึ่งเป็นหลกัเป็นฐาน เป็นหลกัใจของเรา มีแตค่วามสขุ

ความเจรญิตอ่ไป 

ทีนีต้อ่ไปก็พากนัตัง้ใจปฏิบติับชูา กาํหนดอานาปานสติ

กรรมฐาน เพราะวา่ธรรมก็คือลม ลมก็คือธรรม เพราะวา่ลม

เนีย้เป็นท่ีเกิดของธรรม เป็นท่ีอยู่ของธรรม เราทกุคนเกิดมาไดก็้

เพราะอาศยัลม ตัง้แตอ่ยู่ในทอ้งมารดาไมไ่ดห้ายใจ หายใจกบั
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แม่ ออกมาแลว้จงึไดส้ดูลมเขา้ มาเลีย้งรา่งกายตลอดการอยู่

การกินอาหารบรโิภค จงึใหญ่โตขึน้มาได ้ฉะนัน้ลมน่ีเป็นหลกั

เป็นกรรมฐานท่ีองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ไดส้าํเรจ็เป็น

พระพทุธเจา้เพราะอาศยักรรมฐานคือลม เรยีกวา่อานาปานสติ

กรรมฐาน 

ฉะนัน้ธรรมนัน้ก็มีสองอย่าง โลกียธรรม กบัโลกุตตรธรรม 

โลกียธรรมท่ีอาศยัอยู่ในโลกเชน่การใหท้าน การรกัษาศีลก็ดี 

การสรา้งบญุสรา้งกศุล ขดุนํา้บอ่ ก่อศาลา สรา้งถนนหนทาง 

สรา้งวดัวาศาสนา อนันีก็้ลว้นแลว้แตเ่ป็นโลกีย ์เรยีกวา่โลกีย

สมบติั หรอืโลกียธรรม แตว่า่รวมความแลว้ โลกียธรรม กบัโล

กตุตรธรรมมนัก็อาศยักนัไปเป็นลาํดบัๆ  

ฉะนัน้สว่นโลกียธรรมมนัก็กวา้งขวางท่ีสดุ ยกตวัอยา่งเช่น

วา่ท่ีเรามาฝึกหดัปฏิบติักนั ใหท้านก็ดี รกัษาศีลก็ดี ฟังเทศนก็์ดี 

ฟังธรรมก็ดี ทาํกรรมฐานภาวนาก็ดี ถา้ใจของเรายงัไม่รูแ้จง้เหน็

จรงิในธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จนไดบ้รรลคุณุธรรม

เบือ้งตน้ เรยีกวา่พระโสดาปัตติผล ก็แปลวา่ยงัเป็นโลกียธรรม
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อยู่อย่างนัน้แหละ เหตนุัน้โลกียธรรมนีจ้งึเป็นของไม่เท่ียงแท้

แน่นอน เวยีนวา่ยตายเกิดได ้ไปลงตํ่าได ้ขึน้บนได ้ดีบา้งชั่วบา้ง 

หมนุเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนัน้ ไม่เท่ียงแทแ้นน่อน  

เหตนุัน้ทางพระพทุธศาสนาขององคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

เม่ือเรามาอาศยัโลกียธรรม มาเหน็โทษเหน็ทกุขใ์นโลกีย ์เรื่อง

กายของเรานีเ้ป็นสมบติัของโลกียะ โลกียน์ัน้ก็แสดงความไม่

เท่ียง แสดงความเป็นทกุข ์เป็นธาต ุเป็นอนตัตา หาสาระแก่น

สารไม่ได ้เม่ือเรามารูเ้ห็นในโลกียนี์ ้ตามความเป็นจรงิแลว้ จงึ

หนัหนา้มาปฏิบติัทางโลกตุตรธรรม ท่ีเป็นโลกตุตรธรรมก็ยดึเอา

หลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้ เรยีกวา่ อัฏฐังคิกมรรค ๘ หรอื

วา่ ศีล สมาธ ิปัญญา เป็นตน้  

ฉะนัน้ในมรรค ๘ มรรค ๘นีม้นัเป็นฝ่ายโลกตุตรธรรม

โดยเฉพาะ เชน่วา่สัมมาทฐิิ ความเหน็ชอบ เหน็ถกูเหน็จรงิตาม

ความเป็นจรงิ อย่างนีเ้ป็นตน้ ฉะนัน้โลกียน์ัน้แมจ้ะดีขนาดไหนก็

ตาม มนัก็ไมพ่น้ทกุข ์ไดค้วามสขุชั่วครูช่ั่วคราว ยกตวัอยา่งเชน่

วา่ ผูน้ัน้นั่งกรรมฐานภาวนาจิต ไดจ้ิตสงบไดเ้ป็นวนั ตลอดวนั
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ตลอดคืน จิตสงบอยู่ แตว่า่อยู่ในฌานอยา่งเดียว ฌานโลกีย์

อย่างเดียว อาศยัสมาธิธรรมนัน้มีความสงบคือเยือกเยน็จรงิๆ 

แตว่า่ไม่ไดเ้กิดปัญญา ไม่มี ไม่เหน็แจง้ตามความเป็นจรงิใน

หลกัอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา อย่างนีเ้ป็นตน้ มนัก็กิเลส มนัก็ดบั

ไม่ไดอ้ยู่ของเก่า  

เม่ือเรามาอยู่ในสมาธิภาวนาดีแลว้ ก็มีความสขุความสบาย 

หาความสขุความสบายอะไรจะเปรยีบเทียบไม่ได ้แตเ่ม่ือเวลา

ออกจากสมาธิภาวนาแลว้ กิเลสมนัก็ขึน้มาของเกา่ เปรยีบ

เหมือนกบั เอาศิลาไปทบัหญา้ไว ้เอาศิลาไปทบัหญา้ บดันีเ้ม่ือ

ศิลาทบัหญา้อยู่ หญา้มนัก็ขึน้ไม่ได ้แตว่า่เม่ือเรายกศิลานัน้ออก 

หญา้ก็เกิดขึน้ใหม่ของเกา่ ฉนัใดเหมือนกนั ฉะนัน้องคส์มเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจา้หรอืพระอรยิเจา้ทัง้หลาย คือมาเห็นความ

ไม่เท่ียงแทแ้นน่อนอยา่งนี ้ทา่นมาเจรญิวปัิสสนากรรมฐาน

หรอืวา่ โลกตุตรธรรม ธรรมเป็นไปเพ่ือความละความปลอ่ย

ความวาง  
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เช่นวา่รูล้ม แตว่า่สตัวโ์ลกทัง้หลายเคา้ก็มาถือวา่ เราเป็นลม 

ลมเป็นเรา มาถือธาตุสี่นีแ้หละมาเป็นตวัเป็นตน เป็นคนเป็น

สตัวอ์ย่างนีเ้ป็นตน้ ถือวา่ดินเป็นของเรา คือผม ขน เลบ็ ฟัน 

หนัง เน่ีย นํา้เป็นของเรา ลมเป็นของเรา ไฟเป็นของเรา อย่างนี ้

เป็นตน้ หรอืมาถืออีกละเอียดขึน้ไปก็ถือวา่วิญญาณก็เป็นของ

เราอีกเหมือนกนั เรารู ้เราเหน็ เราเป็นอะไรตา่งๆ อย่างนีเ้ป็นตน้ 

เม่ือไปรูเ้ห็นส่ิงนัน้ แลว้ก็ไปติดอยู่ในส่ิงนัน้ เอาอนันัน้เป็นท่ีอยู่ ก็

มีความสขุเหมือนกนั แตม่นัก็ละกิเลสไม่ได ้เพราะมนัไมเ่ขา้

ไปสูโ่ลกตุตรปัญญา  

ฉะนัน้ทางพระพทุธศาสนาของสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้

เน่ีย ตอ้งอาศยัปัญญาขึน้กอ่น ยกปัญญาขึน้ก่อน ยกตวัอย่าง

เช่นวา่ เราจะรูบ้ญุรูบ้าป รูค้ณุรูโ้ทษ ก็อาศยัปัญญา ปัญญานัน้

ก็คือการสดบัรบัฟัง การศกึษาธรรมะคาํสอนพระพทุธเจา้ ถา้ไม่

ศกึษาธรรมะคาํสอนพระพทุธเจา้ ไม่รู ้อย่างนี ้ศรทัธาก็ไม่

เกิดขึน้ ความเพียรก็ไม่เกิดขึน้ ความอดความทนก็ไม่มี เพราะไม่
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มีปัญญา ฉะนัน้ทางพทุธศาสนาจงึกลา่ววา่คนเราจะดีมี

ความสขุเพราะมีปัญญา อยา่งนีเ้ป็นตน้  

แตว่า่ปัญญานี ้ถา้เป็นปัญญาโลกีย ์คือปัญญายดึปัญญา

ถือ เหมือนทางโลกเขา สรา้งอะไรขึน้มาก็ยดึถือวา่ส่ิงนัน้เป็น

สมบติัของเรา อย่างนีเ้ป็นตน้ แตว่า่ส่ิงนัน้ก็แสดงความไมเ่ท่ียง 

ความแปรความปรวนแสดงอย่างนี ้ก็เลยเป็นทกุข ์แตว่า่

พระพทุธเจา้ พระอรยิเจา้ทา่นรูแ้ลว้ ทา่นเห็นไดแ้ลว้ ท่านไม่

ยดึถืออยู่เพราะมองเห็นอยู่วา่ มนัจะตอ้งแตกตอ้งตาย ตอ้งไม่

เท่ียงแทแ้นน่อน ไม่อยู่ในบงัคบับญัชา มนัเกิดไดด้บัได ้อย่างนี ้

เป็นตน้ เหตนุัน้ความเขา้ไปยดึถือก็ไม่มี ก็เลยเป็นสขุสบาย แต่

วา่บคุคลท่ีจะไม่ยดึไม่ถือในส่ิงนัน้ก็อาศยัสติปัญญา ถา้ไม่มี

สติปัญญาก็ละไม่ได ้ 

เหตนุัน้จงึวา่ วญิญาณนัน้เป็นท่ีเกิด เป็นท่ีอยู่ท่ีอาศยัของ

คนในโลก เพราะวา่เราทกุคนๆก็อาศยัวิญญาณนัน้น่ะเป็นท่ีเกิด

เป็นท่ีอยู่เป็นท่ีอาศยัอย่างท่ี การไปมาก็อาศยัตา เรยีกวาจักขุ

วิญญาณ ตาดีมนัก็ไปไหนก็ได ้เพราะตามนัมองเหน็ ถนน
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หนทาง เหน็ใกลเ้หน็ไกลอะไร อะไรผิดอะไรถกู อะไรดีอะไรชั่ว 

เพราะอาศยัจกัขวุิญญาณน่ีเองเป็นตวันาํ และก็อาศยัโสต

วิญญาณเป็นเครื่องเตือนอีกดว้ย เครื่องเตือนภยัท่ีมาถงึเรา ก็

อาศยัเสียงไดย้ิน ยกตวัอย่างเช่นวา่ ไปเราขบัรถมา มีคนัหนึง่อยู่

ขา้งรถกดแตรอย่างนีเ้ป็นตน้ เคา้ใหห้ลีกหรอืใหอ้ะไร เราก็ตอ้งรู ้

หลบหลีกเขาอย่างนีเ้ป็นตน้ ก็อาศยัโสตวญิญาณนั่นแหละ อนันี ้

เป็นเครื่องไป ฉะนัน้ตาก็เป็นเครื่องนาํ หก็ูเป็นเครื่องนาํ  

สว่นฆานวิญญาณ คือจมกูเน่ีย ดัง้เน่ียมนัเป็นนาย นาย

ประตก็ูวา่ได ้หรอืวา่ผูร้กัษาความปลอดภยัก็วา่ได ้เหมือนท่ี

ไหนๆโรงงานใหญ่ มีนายยามเป็นผูร้กัษาความสงบอยา่งนีเ้ป็น

ตน้ ฉะนัน้สว่นจมกูดัง้เน่ียมนัเป็นนายยาม เรยีกวา่ฆนะ

วิญญาณ คือวา่กล่ินอะไรมาถึงจมกูของเรา กล่ินดี กล่ินภยัก็รู ้

สมมติุอย่างท่ีวา่กล่ินอนันีเ้ขา้มากระทบเขา้แลว้ มีเชือ้โรค มี

อะไรก็รูไ้ด ้เราก็รบีรกัษาแกไ้ขอย่างนีเ้ป็นตน้ น่ีก็อาศยัวญิญาณ

นั่นเอง แตว่า่สว่นชวิหารูร้สตา่งๆ กายวญิญาณรูส้มัผสัหนาว

รอ้นเย็นแข็งตา่งๆ มโนวิญญาณคือรูธ้รรม นกึคิดอะไรตา่งๆท่ีดี



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 8 

และไม่ดี วิญญาณนัน้ก็เป็นสว่นรู ้รูแ้ตว่า่มนัละไม่ได ้เรยีกวา่ตวั

วิญญาณ เป็นท่ีอาศยัอยู ่เป็นท่ีอาศยัเกิด เป็นท่ีอาศยัตาย แต่

วา่มนัจะมาสรา้งความดี ความสขุ ความเจรญิ ประกนัภยัให้

พวกเราไม่ได ้ตอ้งอาศยัธรรมะคาํสอนพระพทุธเจา้ เรยีกวา่

สติปัญญา  

เหตนุัน้จงึวา่ธรรมะนีท้า่นจงึเปรยีบเหมือนเกลือ เกลือนัน้มี

คณุคา่มีราคา เช่นวา่เราจะทาํอาหารการบรโิภค ถา้ขาดเกลือ

แลว้ก็หมด ไมมี่รส บดันีข้าดเกลือแลว้เป็นโรคอะไร โรคคอพอก 

อนันีก็้เกลือนีอ้าศยัใชท้ั่วโลก สว่นนํา้พรกิบางแหง่กนัก็ไม่กิน

นํา้พรกิ ธาตไุฟ แตว่า่เกลือนัน้อาศยั เกลือนัน้มีคณุคา่ ปลานัน้

มนัเน่าแลว้ เอาเกลือใสม่ากๆแลว้กลายเป็นปลาเค็ม เก็บไวเ้ป็น

ปีๆก็ได ้กินไดต้ลอดไป เพราะเกลือมนัรกัษาไว ้ฉะนัน้ธรรมะใน

ตวัของเรานีก็้อาศยัธรรมะเป็นเครื่องรกัษา ปลาเนา่มนัก็ยงั

รกัษาไวไ้ด ้เชน่วา่คนท่ีทาํไม่ดีมาแลว้ ทาํไม่ดีมาแลว้แตว่า่เอา

เกลือใสม่ากๆ คือสรา้งความดีมากๆ มนัก็กัน้ไปได ้กัน้เน่าไปได ้

กัน้เสียไปได ้หรอืมีคณุคา่ไปอีก อย่างนีเ้ป็นตน้  
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ยกตวัอยา่งเชน่วา่ พระเจ้าอชาตศัตรูไปฆา่พระเจา้พมิ

พิสาร กฏบงัคบัก็ตอ้งตกนรกอยู่แสนปี แสนปีก็หลายหม่ืนลา้น 

หลายพนัลา้น หลายโกฏิอยู่เป็นตน้ ตอ้งทนได ้แตส่ดุทา้ยก็มา

รูส้กึนกึได ้วา่เราไปพบพระเทวทตันัน้กลบันาํไปทางทาํบาปทาํ

กรรมท่ีไม่ดี จงึเลิกละจากเทวทตัซะ หนัมาหาพระพทุธเจา้ มา

สมาคมกบัพระพทุธเจา้ มาเล่ือมใสพระพทุธเจา้ มาปฏิบติั

ศีลธรรมคาํสอนในทางพทุธศาสนากบัพระพทุธเจา้ มาใหท้าน 

ถือศีล ภาวนา และก็สรา้งวดัวาศาสนา สรา้งเจดีย ์สรา้งวหิาร 

ตลอดท่ีสดุสงัคายนาครัง้ท่ีหนึ่ง ก็เป็นประธานเลีย้งสงฆห์ลาย

รอ้ยหลายพนั อย่างนีเ้ป็นตน้ สดุทา้ยก็มีการลดนรกแสนปีก็

ลดลงมา ลดเปอรเ์ซ็นตต์ัง้ ๔๐ เปอรเ์ซน็ต ์แสนหน่ีงเหลือหก ก็

ลน่เบาขึน้มาเหลือ ๔๐ เปอรเ์ซ็นตอ์ย่างนีเ้ป็นตน้ ตอ้งมาตอ้ง

นรก โลหะนรกซะหกหม่ืนปีอย่างนีเ้ป็นตน้ น่ียงัใกลเ้ขา้มาอีก  

ฉนัใดก็เหมือนกนั ฉะนัน้จงึวา่อาศยัท่ีรูแ้ลว้ นกัปราชญแ์ลว้ 

ก็ทาํความดีตอ่ไปเป็นลาํดบั ฉะนัน้โลกตุตรธรรมาน่ีจงึรวมความ

ก็คือวา่ การปฏิบติัโลกตุตรธรรมาหรอืปฏิบติัธรรมนี ้รวมความก็
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เพ่ือรูแ้ละละ ยกตวัอยา่งเชน่วา่ ภาวนารูแ้ลว้ก็ละ รูแ้ลว้ผิดเราก็

ละทนัที มนัก็เขา้เนกขมัมะบารมี เพราะทานบารมี การ

เสียสละการให ้คนเราจะอยู่ดว้ยกนัเป็นสขุ ก็อาศยัทานบารมี 

ตัง้แตเ่ราเกิดก็อาศยับิดามารดาใหข้า้วปอ้นนํา้นมทกุอยา่งมา

เป็นลาํดบัๆ ตอ่มาก็อาศยัศลีบารม ีพอ่แม่ก็ใหส้รา้งคณุงาม

ความดี ใหท้าํความดี สอน ลกูเอย๋ ใหท้าํความดี ส่ิงใดไม่ดี อย่า

ไปทาํ ทาํแลว้ก็ละเสีย มนัก็เขา้ไดเ้นกขมัมะบารมี เนกขมัมะ

บารมีแปลวา่ละนั่นเอง ทาํแลว้ไม่ดีก็ละเสีย ทาํในทางท่ีถกูตอ่ไป

อีก มนัก็มีเปอรเ์ซ็นตข์ึน้มาเป็นลาํดบั  

ดงัท่ีกลา่วแลว้วา่ พระเจา้อชาตศตัรูนั่นหละตกนรกแสนปี 

แตว่า่มาทาํความดีกบัพระพทุธเจา้ ลดตัง้๔๐ เปอรเ์ซน็ต ์ก็มีการ

ลด ก็เบาขึน้ ก็ดีขึน้ อนันีฉ้นัใด อนันีแ้ปลวา่อาศยัธรรมะคาํสอน

พระพทุธเจา้ จงึวา่ธรรมะคาํสอนเป็นเหมือนเกลือรกัษาความ

เค็ม เกลือนัน้มนัรกัษาความเค็ม ไปท่ีไหนไปเมืองไหนๆ มนัก็

เค็มตลอด พระพทุธเจา้จงึวา่ รกฺเขยยฺ อตตฺโน สาธุ ํสวณ ํ
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โลณต ํยถา เกลือย่อมรกัษาความเค็มฉนัใด เราตอ้งรกัษาคณุ

ความดีของเราไวเ้หมือนเกลือรกัษาความเค็มฉนันัน้  

เม่ือเรารกัษาคณุความดีของเราไว ้ไปท่ีไหนมนัก็ดีอยู่

เรื่อยไป เพราะเรามีคณุความดี มีความอดมีความทน มีสติมี

ปัญญารูผิ้ดรูถ้กู รูบ้าปรูบ้ญุ รูค้ณุรูโ้ทษ อยา่งนีเ้ป็นตน้ ก็ไดใ้ช้

ตวัสติปัญญานัน้ตาม ฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึยกวา่ ธมโฺม หเว 

รกฺขต ิธมฺมจารึ ธรรมย่อมรกัษาผูป้ระพฤติธรรม ผูใ้ดประพฤติ

ธรรมอยู่แลว้ยอ่มนาํมาซึง่ความสขุความเจรญิ จงึวา่ ธมฺโม 

สุจณฺิโน สุขมาวหาต ิทา่นวา่ ธรรมท่ีประพฤติปฏิบติัดีแลว้ย่อม

นาํมาซึง่ความสขุความเจรญิ พระพทุธเจา้ท่านกลา่ววา่ ผูป้ฏิบติั

ธรรม ธรรมย่อมรกัษาบคุคลผูน้ัน้ เม่ือตกไปในทางท่ีตํ่าทางไม่ดี 

ฉนัใดก็เหมือนกนั ธรรมย่อมรกัษาผูป้ระพฤติธรรม ศีลก็ย่อม

รกัษาผูป้ระพฤติศีล ผูป้ฏิบติัศีล ศีลรกัษาเรา เรารกัศีล  

ฉะนัน้ถา้เราไม่รกัษาศีล ศีลก็ไม่รกัษาเรา มนักลบักนัอยู่

นั่นเอง ฉะนัน้คนเราไดท้กุขย์ากลาํบากตรากตราํเพราะมนัไม่มี

ศีล ไม่มีศีลมนัก็เลยสามารถไปทาํบาปทาํกรรมได ้เปรยีบ
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เหมือนบา้นเราไม่มีประตหูนา้ตา่ง ไม่มีเครื่องกัน้ ขโมยก็เขา้มา

ได ้ลมก็มาพดั ฝนก็มาแฉะมาถกูของเราเปียกหมด ลมมาพดั

เอาของเราไปหมด อยา่งนีเ้ป็นตน้ ขโมยก็มาเอาของไปไดเ้พราะ

ไม่มีฝา ไม่มีประตหูนา้ตา่งเป็นเครื่องกัน้ ฉนัใดก็ฉนันัน้ เหตนุัน้

พระพทุธเจา้จงึกลา่ววา่ศีลธรรมนัน้แหละเป็นเครื่องกัน้ กัน้เรา 

กัน้ตวัเราไว ้รกัษาเราไว ้เพราะเรามีศีล ศีลก็รกัษาเรา เราไม่มี

ศีล ศีลก็ไม่รกัษาเรา อย่างนีเ้ป็นตน้  

ท่ีเราไดร้บัความเดือดรอ้นก็เพราะไม่มีศีลเป็นตวัรกัษา เรา

ไปโทษวา่อะไรก็ไมช่่วย ท่ีนั่นใหว้ิ่งวอนหาเทวดา เทวดาก็ช่วย

ไม่ได ้เพราะเทวดาเคา้ก็อาศยัศีลนั่นเอง เทวดายงัมาอาศยัพวก

เราดว้ย แตอ่ยูใ่นโลกเทวดานัน้ไม่มีโอกาสไดท้าํบญุ ยงัมาพึง่

บญุบารมีของพวกมนษุยเ์ราน่ีแหละ อย่างพระพทุธเจา้ พระอรยิ

เจา้ ครูบาอาจารยท์ัง้หลาย ผูท่ี้เป็นเทวดาตลอดท่ีสดุ ยกัษก็์ดี 

พญาครุฑก็ดี พญายกัษก็์ดี สตัวท์ัง้หลายอย่างนีเ้ป็นตน้ 

ยกตวัอยา่งเชน่วา่พญาครุฑ พญานาค ก็มาอาศยัปฏิบติัธรรม

บชูาพระอาจารยม์ั่นอยู่ตลอด อยู่สกลนคร อยู่ไหนก็ตาม พญา
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ครุฑก็มากราบมาไหว ้มารกัษาพึ่งบารมี พญานาคก็มารกัษา ก็

มากราบไหวท้กุวนัๆอยา่งนีเ้ป็นตน้ มาพึง่บารมี มาอาศยับารมี

ของครูบาอาจารย ์มากราบไหว ้มาสกัการะบชูาแลว้เขาก็มีฤทธิ์

มีเดช และมีอายยืุนยาวนาน อยา่งนีเ้ป็นตน้ เหตนุัน้พญานาคจงึ

มากราบมาไหวพ้ระอาจารยม์ั่นทกุวนัๆ ท่ีหนองผือ ในจงัหวดั

สกล อาํเภอพนานิคม อาํเภอท่ีหลวงตาไปหลงเกิดอยู่นั่นเอง ไป

หลงอยูน่ั่น อนันีเ้พิ่นวา่ธรรมย่อมรกัษาผูป้ระพฤติธรรม ผู้

ประพฤติธรรมอยู่แลว้นาํความสขุความเจรญิได ้อย่างนีเ้ป็นตน้ 

อนันีก็้เป็นหลกัเหตนุัน้  

พวกเราท่ีเกิดมาในยคุนี ้ในชาตินี ้แปลวา่เป็นผูท่ี้มีโชคมี

ลาภอนัดีอนัประเสรฐิ ตลอดท่ีสดุท่ีเราเสียสละโอกาส เรยีกวา่

งานหลวงก็ไม่ขาด ราษฎรก็์ไม่เสียอย่างนีเ้ป็นตน้ เราหาโอกาส

มาฟังเทศนฟั์งธรรม ทาํจิตใจใหส้งบตัง้มั่น ลมเขา้พทุโธก็รู ้ลม

ออกพทุโธก็รู ้ใจตัง้มั่นเยือกเย็นสบาย อยา่งนีเ้ป็นตน้ น่ีก็แปลวา่

ไดป้ระโยชน ์ 
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ฉะนัน้คนเราพระพทุธเจา้ท่านสอนวา่ สว่นมากคนเรานัน้ทาํ

แตป่ระโยชนท์างโลก ประโยชนข์องตวัเองนัน้ไม่มีโอกาสท่ีไดท้าํ 

ทาํนอ้ยท่ีสดุๆ ประโยชนข์องตนจรงิๆก็คือการใหท้าน การรกัษา

ศีล การเจรญิกรรมฐานภาวนา อานาปานสติ ลมเขา้ลมออกใหรู้ ้

จนเพง่ดจูนจิตสงบเยือกเย็นเป็นท่ีพึ่งได ้ น่ีเป็นตน้ อนันีแ้ปลวา่

ประโยชนข์องเราโดยเฉพาะ ฉะนัน้คนเราสว่นมากก็ทาํแค่

ประโยชนท์างโลก ทาํใหเ้ขาตลอด ไม่ใหท้าํใหเ้ราหนา เช่นรกัษา

ขนัธห์า้ เรื่องน่ีก็รกัษาขนัธห์า้ ก็เป็นสมบติัของเขา เรยีกวา่

ขันธาทโิลก พระพทุธเจา้วา่ อายตนะโลก สมบติัของโลก

ทัง้นัน้แหละในตวัของเราทกุคนๆเนีย้  

แตผู่มี้ปัญญาอย่างพระพทุธเจา้และพระอรยิเจา้ทา่นสละ

สมบติัของโลกซะ มาทาํประโยชนข์องตน ฉะนัน้พระพทุธเจา้

ท่านมีปัญญา ชาตินงึๆ บางชาติก็ออกบวชตลอดตัง้แต่อาย ุ๑๖ 

ปี อย่างท่ีเหน็ในหลวงแตง่ แตง่ประวติัหรอืทาํประวติัมหาชนก 

มหาชนกเพิ่นก็ทาํประโยชนเ์พ่ือประโยชนใ์หเ้กิดความสขุความ

เจรญิทางโลก บาํเพ็ญทานการกศุล ตัง้โรงทานทัง้หา้แหง่ 
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บาํเพ็ญทานอยู่เจ็ดพนัปี แลว้พระองคก็์หนีออกบวชซะ บาํเพ็ญ

ประโยชนส์ว่นตนโดยเฉพาะสามพนัปี ครบหม่ืนปี แลว้ก็ไป

สวรรคช์ัน้ฟ้า อย่างนีเ้ป็นตน้ อนันีพ้ระองครู์จ้กัเลือก รูจ้กัแยก 

รูจ้กัแบง่ รูจ้กัปัน  

ผูมี้ปัญญาก็รูจ้กัแบง่สว่น เหมือนวา่คนไม่มีปัญญาก็ไม่รูจ้กั

แยกปัญญา ไม่รูจ้กัแบง่หนา้ท่ีของตน ก็หาวา่ไมมี่เวลา เอาเวลา

ไหนเป็นเวลา ตายแลว้ก็ไม่มีเวลาอีกหละบน่ี่ (หวัเราะ) บนี่ถ้า้ไม่

มีเวลาทาํคณุงามความดี เม่ือตายไปแลว้ก็ไปรอ้งขอพญายม 

อย่างนีเ้ป็นตน้ใหช้่วยเหลือเกือ้กลู ยงัไงก็ไม่ไดเ้พราะเราไม่หา

เวลาทาํความดี เหตนุัน้แตว่า่ผูมี้ปัญญา แมจ้ะมีปัญญาอย่างไร

ก็ตาม ถา้ไม่รูจ้กัแยกทาํประโยชนข์องตน ทาํแตป่ระโยชนข์อง

โลกอย่างเดียว อยา่งนีเ้ป็นตน้  

อย่างมโหสถ ผูใ้ดอา่นตอ้งรูดี้ มโหสถนะ่เป็นอย่างไร บดันีก็้

ทาํแตป่ระโยชนข์องโลก เม่ือตายจากมโหสถแลว้ก็ไปเกิดเป็นงู

อยู่เมืองนาค ไปเป็นงอูยู่เมืองนาค เม่ือไปเกิดเป็นงอูยู่เมืองนาค

แลว้ก็ระลกึชาติได ้บนัดาลใหรู้เ้พราะเพิ่นสรา้งบารมีมามาก 
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ฉะนัน้ก่อนจะเป็นมโหสถ มาเกิดมาเป็นมโหสถนัน้ก็สรา้งบารมี

มากท่ีเป็นเนมริาชน่ะ เนมิราชอาย ุ๒๘๔,๐๐๐ ปี อาย ุ

๒๘๔,๐๐๐ ปี บาํเพ็ญทาน ๘๔,๐๐๐ ปี อยา่งนีเ้ป็นตน้ แลว้มา

บวชอีก ๘๔,๐๐๐ ปี บาํเพ็ญสรา้งบญุสรา้งกศุล ๘๔,๐๐๐ ปี 

รวมแลว้ก็เป็นแสนปี สรา้งคณุงามความดีอย่างนีเ้ป็นตน้ แลว้ก็

ไปอยู่สวรรคช์ัน้ฟา้ ตายแลว้ก็เป็นมโหสถ แตม่ามโหสถมนัลืมได้

เหมือนกนั มนัลืมเสีย เพราะธรรมของโลกเน่ีย ธรรมโลกียน่ี์มนับ่

เท่ียงแทแ้นน่อน มนัเกิดมนัดบัได ้มนัไม่คงท่ี (เทปขาดตอน)  

เหตนุัน้ทางพทุธศาสนาจงึอาศยัการฝึกฝนอบรมบอ่ยๆ การ

สดบัรบัฟังบอ่ยๆ เพ่ือไม่ใหลื้มตวั เพราะกิเลสมนัสรา้งเหตแุห่ง

ความทกุขค์วามเดือดรอ้นทกุอย่างทกุประการ สาํทบัจิตใจของ

สาธุชนคนทัง้หลายในโลก เหตนุัน้เราตอ้งมีปัญญาหาโอกาส

เหมือนพวกเราทัง้หลาย หาโอกาส หาเวลามาฝึกฝนตนอย่างนี ้

นบัวา่เป็นผูท่ี้มีปัญญาดี มีกสุโล กสุลา ธมัมา มีปัญญาดี คนมี

ปัญญาดีนัน้ รูจ้กัแยกสว่นงานของโลก รูจ้กัแยกสว่นงานของตน 

งานสว่นใดเป็นของโลก งานสว่นใดเป็นของตนก็ใหรู้ ้ 
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แตว่า่สว่นมากไมรู่ห้ละ งานของโลกวา่เป็นงานของเจา้ของ 

ท่ีจรงิงานของโลกแท้ๆ  เรยีกวา่การกินดีอยูดี่เป็นสขุ เมาความสขุ

อย่างนัน้ งานของโลกทัง้นัน้ เม่ือตายแลว้มนัหมดสิทธ์ิแลว้ มนั

ไม่ไดอ้ะไรซกัอย่าง มีความสขุจรงิในโลกน่ะ แตต่ายน่ะหมดสิทธ์ิ 

เพราะมนัเป็นโลกีย ์สมบติัอยู่ในโลกียเ์นีย้มีความสขุในโลก มี

ความดีอยู่ในโลก อยา่งนีเ้ป็นตน้  

เหมือนมโหสถสรา้งความดี แกปั้ญหาของโลก เชิดชโูลกตัง้

หลายรอ้ยปีอย่างนีเ้ป็นตน้ ตายแลว้ ความช่วยเหลือเกือ้กลู

บคุคลในโลก แทนท่ีมาอดุหนนุใหพ้ระองคไ์ปดี เปลา่! ไปดีไม่ได ้

ขาดทนุ ไปเกิดเป็นนาค ไปเกิดเป็นสตัว ์แปลวา่ขาดทนุอย่างนี ้

เป็นตน้  

แตว่า่พระองคไ์ปอยู่เมืองนาค ระลกึชาติได ้ก็เลยไปขอ

โอกาสพอ่แม ่ลาพอ่ลาแม่ขึน้มาจาํศีลภาวนา รกัษาศีลอโุบสถ 

ศีล ๘ โน่น อยูเ่มืองเชียงใหมโ่น่น ชาตินัน้จงึมาเกิด ภริูทตั เกิด

เมืองเชียงใหม ่เพิ่นวา่ ชาตินัน้เกิดเมืองเชียงใหม ่ก็เย่ียงคนเมือง

เชียงใหม่ชอบรกัษาศีล แตไ่ม่ชอบบวช คนแก่เคา้วา่ เป็นอย่าง
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นัน้ ชอบบวช (หวัเราะ) เหตนุัน้ก็เลยมารกัษาศีลอยู่เมืองมนษุย ์

รกัษาศีล ๘ ทาํคณุงามความดีอยู่หลายปี  

แตอ่ย่างใดก็ตาม ทาํความดีก็หนีมารไม่ได ้หมออาลมั

พายนล์กุเขา้มาก็มดัคอลากไปเลน่ละคร เลน่ละครใหค้นด ูรวย 

(หวัเราะ) คือภรูทิตัน่ะเป็นผูมี้ปัญญา หมออาลมัพายนใ์หม้า

เลน่ละคร เลน่เป็นหมด เลน่ท่าใดไดห้มด เก่งอะ้ รวยสตางค์

ใหญ่โต สดุทา้ยก็ลกูศิษยข์องหมออาลมัพายน ์ก็ยงัอยูเ่มือง

อินเดีย เอางมูาเลน่ เอางมูาเลน่ละครใหค้นด ูเอาสตางค ์เต็ม

เมืองอินเดียนั่นน่ะ ลกูนอ้งหมออาลมัพายน ์ 

เพราะฉะนัน้หลวงตาไปอินเดีย ไปเหน็พวกแขกเมืองอินเดีย

เอางมูาเลน่ใหค้นด ูเอาสตางค ์ลกูนอ้งหมออาลมัพายน ์มนัยงั

อยู่ มนัเป็นอยา่งนัน้ มนัสืบกนัมาเป็นอยา่งนัน้ อนันีฉ้นันัน้

เหมือนกนั ฉะนัน้จงึวา่ พระองคห์นีหมออาลมัพายน ์นอ้งชาย

ตามกนัมา มาอยู่เมืองนาคอีกก็รกัษาศีล ๕ เจรญิกรรมฐาน

ภาวนา ตายจากนัน้ก็ไปสวรรคไ์ปได ้แตม่นัก็มาเกิดอีก มาเกิดก็

สรา้งบารมีอีก เต ชะ ส ุมาเกิดเป็นภรูทิตัมาเกิด เต ชะ สุ เน 
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มะ ภ ูจะ นา วิ เว (คาถาหวัใจทศชาต)ิ เป็นอะไร มาเกิด

สรา้งบารมีเป็นลาํดบัๆ ท่ีมาเกิดเป็นในชาติท่ีตอ่มาก็ไดบ้าํเพ็ญ

ตลอดมา ไม่ไดข้าด ไม่ประมาท ชาติใดๆก็ออกบวช บาํเพ็ญ

เจรญิภาวนามาเรื่อย จนถงึพระเวสสนัดรก็ยงัออกบวช บาํเพ็ญ

ภาวนามาเรื่อย สดุทา้ยถงึไดเ้ป็นสิทธิตถะราชกมุาร เป็น

พระพทุธเจา้ได ้อาศยัคณุธรรมคณุความดีนัน้ทาํตลอดไป  

เพราะวา่กิเลสนัน้น่ะมนัมีหนา้ท่ีจะประหตัถป์ระหารคณุงาม

ความดีของเราทกุอย่าง ถา้เราไม่มีสติ มีปัญญา ไม่สรา้งคณุ

ความดี ไม่สรา้งสติปัญญาก็สูม้นัไม่ได ้ฉะนัน้เราตอ้งฝึกฝน

บอ่ยๆ เจรญิบอ่ยๆจงึจะชนะกิเลสได ้เพราะกิเลสน่ีมนัมีหนา้ท่ี

ของมนั ฆา่คน ฆา่สตัว ์ฆา่คณุงามความดีของมนษุยท์กุอย่าง

นั่นแหละ มนัฆา่ทกุอย่าง กิเลสนะ ไมมี่การเมตตาปราณีเลย 

อย่างใดไม่สงสารน่ะ กิเลสน่ะ เอาเรื่อยไป ถา้เรามีปัญญา ไม่มี

ปัญญากนัก็เป็นลกูขา้ เป็นขา้ของมนัก็ตกทกุขไ์ดย้าก  

ถา้มีปัญญาก็พยายามฆา่มนั ฆา่กิเลสตาย ทาํลายกิเลส

หลดุ ถงึมาเป็นพระอรหนัตอ์ย่างนีเ้ป็นตน้น่ะ เราตอ้งหาวิธีฆา่ 
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ฆา่ท่ีไม่บาปคือฆา่กิเลส ฆา่ความโลภ ความโกรธ ความหลง ฆา่

อวิชชาตณัหา ยิ่งฆา่ไดม้ากก็ไดค้วามสขุมาก ฆา่ไดห้มด ปลด

ทกุขไ์ปเลยอยา่งนีเ้ป็นตน้ ฆา่ไม่บาปก็ฆา่กิเลส ถา้ฆา่อย่างอ่ืน

บาปทัง้นัน้ อนันีพ้ระพทุธเจา้ก็แสดงไว ้ 

เหตนุัน้ทางพระพทุธศาสนาจงึใหส้รา้งสติปัญญาน่ีเป็นการ

ฆา่กิเลส ฆา่ดว้ยการเสียสละ การใหท้าน ฆา่ดว้ยการรกัษาศีล 

ฆา่ดว้ยการเจรญิภาวนา รกัษาศีล เจรญิภาวนาน่ีก็ฆา่ดว้ยกิเลส 

ฆา่กิเลสดว้ยการใหท้าน ฆา่กิเลสดว้ยการรกัษาศีล ฆา่กิเลส

ดว้ยการไหวพ้ระสวดมนตเ์จรญิกรรมฐาน ภาวนาสมาธิ ภาวนา

เน่ียจนมีสติปัญญารูเ้หต ุมีสติปัญญารูเ้ทา่ทนัเหตกุารณท่ี์

เกิดขึน้ กิเลสเกิดขึน้ทา่ไหนก็รูเ้ท่าทนัหมด ปลดทกุขไ์ปแลว้ 

รูเ้ท่าทนัอยูม่นัก็ไม่มีภยัอนัตรายฉนัใด ถา้เราขาดสติขาดปัญญา

เม่ือใดก็ไปตามมนัเรื่อยไปนั่นแหละ เพราะกิเลสมนัมีหนา้ท่ี

อย่างนัน้  

ถึงวา่บน่ทกุขบ์น่ยากวา่ทาํไมพระพทุธเจา้ไม่ชว่ย 

พระพทุธเจา้ก็คือสติปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญานั่นเองเป็นตวั
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พระพทุธเจา้จะมาช่วยได ้ถา้เราไม่รกัษา ไม่ปฏิบติั ศีลหรอื

ปัญญามนัก็ไม่รกัษาเรา เรยีกวา่ ผูร้กัษาธรรม ธรรมย่อมรกัษา

เรา ผูมี้ศีล ศีลรกัษาเรา ผูมี้ธรรม ธรรมรกัษาเรา ดงัท่ีกลา่วนี ้อนั

นีก็้เป็นปฏิปทาขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทา่นชีแ้จง

แนวทางปฏิบติัไว ้ 

ฉะนัน้พวกเราทกุคนๆวนันีไ้ดมี้สติมีปัญญา มีศรทัธาความ

เช่ือความเล่ือมใส พากนัเสียสละเวลาการงานของโลก มา

บาํเพ็ญการงานของตน ทกุคนเจรญิกรรมฐานภาวนา อาศยั

สจัจะ มีสจัจะ อาศยัศรทัธาความเช่ือ ความเล่ือมใส อาศยัมี

ปัญญา มีสติมีปัญญา รูจ้กัแยกออก อนันีเ้ป็นงานของโลก อนันี ้

เป็นงานของธรรม อนันีเ้ป็นงานของตน อนันีเ้ป็นงานของคนอ่ืน 

อย่างนีเ้ป็นตน้ ดงัท่ีกลา่วนัน้แหละสว่นมาก คนเรางานของโลก

ก็ถือวา่งานของตน เช่นวา่กินดีนอนดีมีความสขุ ถือวา่เรามี

ความสขุดีแลว้ เราไดแ้ลว้ ท่ีจรงิไม่ใช่ไดห้รอก ไม่ได ้มนัไม่ได้

ทัง้นัน้ มนัไดร้ะงบัชั่วคราว ตายไปแลว้ก็หมดสิทธ์ิ หมดโอกาส  
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เหตนุัน้จงึวา่พวกเรามีปัญญา เหตนุัน้ขอเดชะพระบารมีบญุ

กศุล คณุความดีท่ีพวกเราทัง้หลายมาพรอ้มเพรยีงกนัในวนันี ้จง

ประสบแตค่วามสขุความเจรญิ จิตตัง้มั่นในพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์พทุโธสมาธิ ธมัโมสมาธิ สงัโฆสมาธิ จิตตัง้มั่นในพระ

พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์จติตัง้มั่นในศีลในธรรม เพราะจะนาํมา

แตค่วามสขุความเจรญิในโลกนีโ้ลกหนา้  

 

ท่ีมา: https://youtu.be/p2-ArUbY6Uk  

 

https://youtu.be/p2-ArUbY6Uk

