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บูชาบุคคลทีค่วรบูชา 

หลวงปู่ หลวง กตปญุโญ 

เทศนว์นัท่ี ๑๘ พ.ค. ๒๕๓๗ 

บดันีจ้ะไดน้าํธรรมะคาํสอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจา้ในเรื่องการบชูา การบชูานีม้นัมีอยูอ่ามิสบชูา ปฏิบติั

บชูา แตว่า่อามิสบชูากบัปฏิบติับชูานีก็้เป็นของคูก่นัไป หนีจาก

กนัไม่ได ้เหตนุัน้ในวนัวิสาขบชูาคือวนัท่ีพระพทุธเจา้ประสติู 

ตรสัรู ้และวนัปรนิิพพาน คือแสดงซึง่ความสิน้สงัขารตายไป เหตุ

นัน้พวกเราทัง้หลายไดแ้สดงซึง่ความกตญั�กูตเวทิตาธรรม จงึ

ไดน้าํรูปรา่งกายของเรา พากนัเสียสละการงานของโลกแลว้มา

ทาํการงานของตนเพ่ือเป็นผลนาํมาซึง่ความสขุ สว่นการงาน

ของโลกนัน้เป็นการงานท่ีไมแ่ลว้ เป็นการงานท่ีไม่มีท่ีสิน้สดุ สว่น

การงานในทางพทุธศาสนานีเ้ป็นการงานท่ีสาํคญั และเป็นการ

งานท่ีแลว้ เป็นการงานท่ีมีท่ีสิน้สดุ  

เหตนุัน้พระพทุธเจา้และพระอรยิเจา้หรอืผูรู้ท้ัง้หลายจงึได้

เสียสละรูปรา่งกายของเรามาปฏิบติับชูา ท่ีพวกเราไดมี้ศรทัธา
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ความเช่ือความเล่ือมใสนีก็้เพราะวา่ ไดรู้ ้ไดเ้ห็น ไดย้ินไดฟั้งวา่ 

รูปรา่งกายของเราทกุคนนีห้าสาระแกน่สารไม่ได ้เกิดมาแลว้ก็

ตอ้งแก่เจ็บตายไป ตลอดท่ีสดุสว่นโภคทรพัยก็์หาสาระแก่นสาร

ไม่ได ้สมบติัในโลกสดุทา้ยก็แตกดบั กลบัไปสูส่ภาพเดิม ไม่มี

อะไรเป็นสมบติัของเราอยู่ในโลกนี ้เป็นของท่ีไม่เท่ียงแทแ้นน่อน  

ฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึสอนใหพ้วกเราพากนันาํส่ิงท่ีไม่มีสาระ

น่ีแหละ มาทาํใหเ้ป็นสาระแก่นสารเกิดขึน้ ท่ีคาํบาลีวา่  

กาโย ภกิขะเว อะสาโร สารวะ กาตัพโพ ต ิ 

โภโค ภกิขะเว อะสาโร สารวะ กาตัพโพ ต ิ

จติตัง ภกิขะเว อะสารัง สารวะ กาตัพพัน ต ิ

 

อย่างนีเ้ป็นตน้ คือรูปรา่งกายของเราน่ีหาสาระแก่นสาร

ไม่ได ้เกิดมาก็ตอ้งแก่เจ็บตายไปตามสภาพ พน้ไปไม่ได ้คือเรา

ทกุคนๆ เกิดมาก็ไม่มีอะไร มาแตไ่ดแ้ตห่นงัหุม้กระดกูมาดว้ยกนั

ทัง้นัน้ ไม่มีอะไรติดมา เงินแมแ้ตส่ตางคห์นึ่งก็ไม่ไดติ้ดตามตวั

มา ฉะนัน้มาก็มาสรา้งเอาในโลกนีด้ว้ยบญุกศุล ใจท่ีเรามีนั่นเอง 
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คือใจท่ีมีกุสลา ธัมมา ในอดีตชาติ กสุลา ธมัมานัน้ในอดีตชาติ

คือมีปัญญา มีศรทัธาความเช่ือความเล่ือมใสในทางพทุธ

ศาสนา แลว้ก็พากนัสรา้งบญุสรา้งกศุล ใหท้านรกัษาศีลภาวนา 

ฟังเทศนฟั์งธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้  

ส่ิงเหลา่นีเ้ราก็ไดรู้ปรา่งกายอนันีม้าแลว้ ส่ิงท่ีเม่ือเราได้

มาแลว้ เราก็มีความรูว้า่รูปรา่งกายของเรานีต้อ้งแตกตาย

ทาํลายขนัธไ์ปตามสภาพ ไมอ่ยู่ในบงัคบับญัชา เป็นอนัตตา 

ไม่ใช่ตน บอกไม่ไดว้า่ไม่ฟัง จะตอ้งตายดว้ยกนัทัง้นัน้ เม่ือเรามา

รูเ้ห็นเป็นจรงิอย่างนัน้ จงึเกิดศรทัธาความเช่ือความเล่ือมใส 

พอใจในการสรา้งบารมี เชน่วา่ทานบารมี พากนับรจิาคทาน ศีล

บารมี พากนัรกัษาศีล ธรรมบารมี พากนัศกึษาธรรมะ หรอืวา่ฟัง

เทศนฟั์งธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพ่ือเป็นบญุเป็นกศุล

ภายในจิตใจของตน เพ่ือจะไดมี้ความสขุความเจรญิตอ่ไป เรารู ้

เห็นอย่างนี ้ฉะนัน้ผูมี้ปัญญาก็นาํรูปรา่งกายท่ีหาสาระแก่นสาร

ไม่ไดนี้ ้มาสรา้งบารมี  
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แตว่า่คนมีกสุลา ธมัมา ฉะนัน้ในเรื่องกสุลา ธมัมานัน้ไม่ใช่

ไปสวดในงานศพ ไปสวดในงานศพท่ีตายน่ะ คือวา่พวกเราท่ีพา

กนัมาสวด คือการท่ีนาํรูปรา่งกายมาใหท้าน มารกัษศีล มา

ภาวนาฟังเทศนฟั์งธรรม อนันีเ้ป็นตวัการสวดกสุลา ธมัมา อนันี ้

เป็นการสรา้งบารมี แปลวา่ผูมี้ปัญญา ผูไ้ม่มีปัญญาก็นาํรูป

รา่งกายนีไ้ปทาํบาปทาํกรรม หรอืไปเท่ียวอย่างอ่ืน ทาํการงาน

อย่างอ่ืนท่ีไม่เป็นประโยชนข์องตน อย่างนีเ้ป็นตน้ ฉะนัน้เม่ือเรา

มองเหน็สภาพความเป็นจรงิอย่างนัน้ จงึไดมี้ความเล่ือมใสใจ

จรงิขึน้มา จงึไดเ้สียสละ ยกตวัอย่างเช่นวา่มานั่งอยู่ในสถานท่ีนี ้

อยู่กบัดินกินกบัหญา้ เราก็เสียสละ น่ีเป็นตวัอย่างของ

พระพทุธเจา้  

ฉะนัน้สว่นโภคทรพัยก็์หาสาระแก่นสารไม่ได ้ไดม้าเทา่ไรก็

จ่ายหมดไปเทา่นัน้ อยา่งนีเ้ป็นตน้ สดุทา้ยสมบติัท่ีเราไดม้า มา

กินมาใชก็้หมดไปๆ สดุทา้ยก็ไปหมดแคก่องไฟ เผาเป็นเถา้ 

เพราะมนัมีอะไรเป็นสมบติัของเราอยา่งนีเ้ป็นตน้ เม่ือเรามารู ้

เห็นเป็นจรงิอย่างนี ้เราจงึไดมี้ศรทัธาความเช่ือความเล่ือมใส ตัง้
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อกตัง้ใจสรา้งบารมี ยนิดีพอใจในการใหท้านรกัษาศีล เจรญิ

กรรมฐานภาวนาหรอืวา่ฟังอบุายธรรมะ  

ในกาลในเวลาท่ีฟังธรรมะนีส้ว่นธรรมนัน้อยู่ท่ีไหน บางคนก็

อาจจะไม่รูว้า่ตวัธรรมะอยู่ท่ีไหน เป็นอยา่งไร อย่างนีเ้ป็นตน้ 

สว่นตวัธรรมนัน้ก็คือลมนั่นเอง เพราะลมน่ีแหละเป็นตวัธรรม 

เป็นพอ่ของธรรม เป็นแม่ของธรรม เป็นท่ีอยู่ของธรรม คือลมนั่น

แหละเป็นธรรม ธรรมนั่นแหละ ฉะนัน้ในทางพทุธศาสนา เพิ่น

สมมติุขึน้มาวา่พระเจา้องคใ์หญ่ พระเจา้องคใ์หญ่ในโลกคือลม 

เพิ่นจงึวา่ลมนั่นแหละเป็นพระเจา้ใหญ่ พระอานาปา วา่อย่างนี ้

พวกเราทกุคนๆมีลมหายใจเขา้ออกอยู่นี ้จงึไปไดม้าได ้ทาํอะไร

ก็ได ้เม่ือลมไมมี่แลว้ก็หมดหนทาง  

ฉะนัน้ผูมี้ปัญญาคือองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของ

เรา เพิ่นมีปัญญา จงึไดม้าทาํลมใหเ้ป็นบญุเป็นกศุลเกิดขึน้ 

อย่างท่ีโยมไดส้วดกลา่วพทุธคณุ ธรรมคณุ สงัฆคณุ อิติปิโส 

ภควา สวากขาโต สปุฏิปันโน หรอืวา่กลา่วพดูในทางท่ีดี อย่างนี ้

เป็นตน้ หรอืวา่กลา่วพดูในทางท่ีดี อย่างนีเ้ป็นตน้ กลา่วพดูใน
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วาจาท่ีสามคัคีกนั พดูกลา่วสมานไมตร ีหรอืพดูกลา่วในทางท่ีดี 

มีความสามคัคีซึง่กนัและกนัอย่างนีเ้ป็นตน้ อนันีก็้แปลวา่ผูมี้

ปัญญา ส่ิงท่ีหาสาระแกน่สารไม่ได ้แลว้ทาํใหเ้ป็นสาระขึน้ หรอื

วา่ลมนัน้ก็เป็นพระเจา้ใหญ่  

ฉะนัน้ในทางพทุธศาสนาขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธ

เจา้ หรอืพระผูมี้พระภาคเจา้เป็นตน้ พระองคก็์มาตัง้อยู่ในเอา

พระอานาปานั่นแหละเป็นหลกั คือลมเขา้ พทุโธก็รู ้ลมออก พทุ

โธก็รู ้อยา่งนีเ้ป็นตน้ เม่ือเรามาตัง้อยู่ในพทุโธมั่นแนว่แน่ จิตสงบ

เป็นหนึง่แลว้ ความสวา่งเกิดขึน้ ก็รูจ้กั อนันีท้างบาปอนันีท้าง

บญุ อนันีท้างดีอนันีท้างชั่ว อย่างนีเ้ป็นตน้ เม่ือใจของเรามนั

สงบ เกิดวิชาปัญญาขึน้ในใจของเราแลว้ เราก็เลือกหนทางท่ีจะ

ไป เพราะการทางไปนัน้ก็มีหลายทาง มีทัง้อบายภมู ิ๔ หรอืวา่

สวรรคห์ก มนษุยเ์ป็น ๑๑ หรอืวา่เป็นทางหา้สาย ท่ีเราจะตอ้งไป 

หรอืวา่ทาง ๗ สายท่ีเราจะตอ้งไป รวมความก็มีคือวา่ ทางดีและ

ทางไม่ดีเทา่นัน้เอง  
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ทางดีคืออย่างใด ทางไมดี่คืออย่างใดเราก็รู ้แตว่า่ถา้เราไม่

ภาวนา ไมท่าํใจใหส้งบ แลว้มนัก็จะไม่รู ้คือใจของเราไม่ตัง้ ก็

มองไม่เหน็ฉนัใด เปรยีบเหมือนนํา้ท่ีเรามาอยู่ในอา่ง อยู่ในไห 

อยู่ในโอง่นัน้นะ่ ถา้นํา้มนัยงัไหวตวัอยู ่เราก็มองหนา้ของเราไม่

เห็น มองตวัของเราไม่เหน็ ถา้ทาํอยา่งไรนํา้มนัน่ิง นํา้มนัน่ิง เรา

ก็มองเห็นหนา้ตาของเราเป็นอย่างนัน้ๆ แลว้ก็มองเหน็อีก สตัว์

โลก นกหนปูปีูก บินมาทอ้งฟา้ก็มองเหน็ อย่างนีเ้ป็นตน้ เพราะ

ใจของเรามนัตัง้ ถา้ใจไม่ตัง้แลว้ มนัก็ไม่เห็น ฉนัใดก็ตาม ทกุ

อย่างถา้เราไมต่ัง้ มนัก็เป็นหลกัเป็นฐานขึน้มาไม่ได ้ 

ฉะนัน้ในทางโลกก็ดี ทางธรรมก็ดี ตอ้งอาศยัความหลกัฐาน

อนัตัง้ทัง้ส่ี คือวา่ทาํอะไรตอ้งมีหลกัฐานส่ีอย่าง ส่ีอย่าง คือวา่เรา

ทกุคนก็มาอาศยัธาตุสี ่เป็นท่ีอยู่ท่ีอาศยั บา้นของเราเรอืนของ

เราก็ตอ้งมีเสาสี่เสา เตียงตั่งก็มีเสาสีเสา มนัจงึมั่นคงไดฉ้นัใด 

ฉะนัน้ใจของเราก็ตอ้งมาตัง้อยู่ในหลกัคณุธรรมของพระพทุธเจา้ 

ตัง้อยู่ในพระพทุธ ตัง้อยู่ในพระธรรม ตัง้อยูใ่นพระสงฆ ์ตัง้ใจๆ 

ฉะนัน้พระพทุธ พระธรรม พระสงฆน์ัน้ ก็คือใจของเรานั่นแหละ  
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ฉะนัน้พระพทุธ พระธรรม พระสงฆก็์อยู่ในตวัของเราทกุคน 

พุทโธ พุทธะ ก็คือรู ้แตว่า่ความรูข้องเรานัน้มนัก็รูไ้ปขา้งนอก รู ้

เรื่องคนนัน้คนนี ้อยา่งนีเ้ป็นตน้ รูไ้ปเรื่องบาป รูไ้ปส่ิงตา่งๆ

ภายนอก อยา่งนีม้นัก็ลืมๆตวั ฉะนัน้ในทางพทุธศาสนาขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้จงึใหม้ารู ้รูต้วั คือมารูล้มนั่นแหละ 

เพราะลมคือฐานท่ีตัง้ ลมเขา้ก็ใหรู้ ้ลมออกก็ใหรู้ ้ทาํใจใหรู้ม้ั่น

อยู่ในลมนัน้เหมือนพระพทุธเจา้ พระองคเ์จรญิอานาปาสติ

กรรมฐาน คือจิตตัง้มั่น เม่ือจิตตัง้มั่นเป็นสมาธิ เกิดญาณเกิด

ฌานขึน้ รวมถึง อาสวขยกัญาณ ประหตัถป์ระหารอาสวกิเลส

ใหห้มดไปจนไดเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดขึน้ ก็

เพราะอาศยัลมเป็นหลกัเป็นฐาน 

แตว่า่ลมนัน้ก็ไม่ใช่เรา เราก็ไม่ใช่ลม ลมมนัไม่เท่ียง บอก

ไม่ไดว้า่ไม่ฟัง เขา้แลว้ไม่ออกก็ได ้ออกแลว้ไม่เขา้ก็ได ้อย่างนี ้

เป็นตน้ ลมไมใ่ช่เรา เราไม่ใช่ลม แตเ่ราทกุคนมาอาศยัลม น่ี

สรา้งบารมี หรอืวา่สรา้งความดี แตว่า่ถา้เราใชล้มไปในทางท่ีไม่

ดี ก็เป็นบาป อยากเอาลมไปเป่า เอาลมไปดา่คนนัน้ ไปดา่คนนี ้
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อย่างนีเ้ป็นตน้ ก็ใชไ้ปในทางท่ีไม่ดีก็เป็นบาปเป็นกรรม ถา้ใชล้ม

ในทางท่ีเป็นบญุเป็นกศุล เชน่วา่ ใชล้มปากของเรามากลา่วใน

เรื่องศีลเรื่องธรรม กลา่วพทุธคณุ ธรรมคณุ สงัฆคณุ อิติปิโส 

ภควา หรอืกลา่วเรือ่งเป็นเหตนุาํมาซึง่ความสขุความดีตา่งๆ

อย่างนีเ้ป็นตน้ มนัก็เป็นผลนาํมาซึง่ความสขุความเจรญิได ้อนันี ้

ก็ตอ้งอาศยัลม  

ฉะนัน้จงึวา่ ธรรมนัน้ก็คือลม ลมก็คือธรรม ฉะนัน้ลมนัน้น่ะ

เป็นพอ่ของธรรม เป็นแม่ของธรรม เป็นท่ีเกิดของธรรม เป็นท่ีอยู่

ของธรรม ผูมี้ปัญญาจงึไดม้าทาํลมใหเ้ป็นบญุเกิดขึน้ ดั่งท่ีพวก

เราทัง้หลายไดพ้ากนัเสียสละ รูปรา่งกายของเราก็เป็นลมนั่น

แหละ พระพทุธเจา้วา่ รูปา ลม ทา่นวา่อยา่งนี ้ในอภิธรรมท่ีพวก

เราไปฟังในเวลางานศพน่ะ เพิ่นสวด เพิ่นวา่ รูปาปรมมฺณ ํวา 

สททฺารมฺมณ ํวา คนฺธารมฺมณ ํวา รสารมฺมณ ํวา โผฏฐพฺ

พารมฺมณ ํวา เพิ่นวา่ รูปา ลม ทา่นวา่อยา่งนี ้รูปรา่งกายก็เป็น

ลมชนิดหนึ่ง เป็นรูปา ลม เสียงก็เป็นลม ฉะนัน้ลมอนันีน้ะ่ รูป
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เสียงกล่ินรสทา่นวา่อารมณห์รอืวา่ส่ิงเหลา่นี ้สตัวท์ัง้หลายก็มา

หลงอยู่ในอารมณ ์หลงสมบติัของเขา  

สว่นมากคนเรา สว่นมากนัน้งานของตนจรงิๆนัน้ไม่คอ่ยได้

ทาํ ทาํแตง่านของโลก ทาํแตข่องท่ีตายแลว้ก็ทิง้ เอาไปไม่ได ้

งานของตนจรงิๆน่ะไม่คอ่ยไดท้าํ ทาํแตง่านคนอ่ืน ทาํแตง่านให้

เขา ใหเ้ขาคืออย่างใด คือรูปรา่งกายนีก็้เป็นสมบติัของเขา เป็น

สมบติัของพญามจัจรุาช เกิดมาตอ้งแกต่อ้งเจ็บตอ้งตาย แตเ่รา

ก็ไม่อยากตาย ไม่อยากตายอย่างใด เพราะเราทกุคนๆ มาอยูใ่น

ของตาย มาอยู่ท่ีของไม่เท่ียง  

ของไม่เท่ียงคืออะไร ปลาท ูปเูค็ม ขนม ตม้ไก่นัน้ไมเ่ท่ียง

ทัง้นัน้แหละเป็นของปฏิกลูสญูเปลา่ทัง้นัน้ รูปรา่งกายของเราก็

อาศยัพวกนัน้เป็นท่ีอยู่ ของตายนั่นแหละ กินของตาย เราทกุคน

อยู่เพราะของตาย กินของตาย อาศยัของตาย คือรูปรา่งกาย

ของเรานี ้ฉะนัน้ขา้วนัน้ก็วา่ขา้วสกุ ท่ีจรงิก็ขา้วตายนั่นแหละ 

ฉะนัน้รูปรา่งกายของเราทกุคนๆ อยู่เพราะของตาย อยูด่ว้ยของ

ไม่เท่ียง อยู่ดว้ยของปฏิกลูสญูเปลา่  
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ฉะนัน้เม่ือเรามาฟังธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ จนมี

สญัญาจดจาํนาํมาพิจารณาแลว้ ก็จะรูเ้หน็ พทุโธ๊ พทุโธเกิดขึน้

น่ะ มนัจรงิอยา่งนี ้เม่ือพทุโธผูรู้ ้ผูแ้จง้ ผูส้วา่ง รูข้ึน้มาในใจ พทุ

โธคือผูรู้ ้ผูล้ะ ผูป้ลอ่ย ผูว้าง พทุโธคือผูรู้จ้กับาปรูจ้กับญุ รูจ้กั

คณุรูจ้กัโทษ รูจ้กัส่ิงท่ีเป็นประโยชนข์องตนและคนอ่ืน อนัใด

ประโยชนข์องตน อนัใดประโยชนค์นอ่ืน อย่างนีเ้ป็นตน้ เราก็

ตอ้งรู ้ประโยชนค์นอ่ืนทัง้นัน้แหละ ท่ีเราทาํเน่ีย รูปรา่งกายของ

เราแสนทกุขแ์สนยาก หามาเลีย้งมนั แสนทกุขแ์สนยากน่ี มา

เลีย้งใหม้นัมาอยู่ แตม่นัก็ไมอ่ยู่กบัเรา มนัก็ดิน้ เด๋ียวก็แก่อย่าง

นี ้ 

ยกตวัอยา่งเชน่วา่ ผูท่ี้นิมนตห์ลวงตามาเทศนเ์น่ียน่ะ คณุ

ชาญณรงค ์มาเทศนส์ดุทา้ยก็มาเจ็บตาซะ เจาะตาซะ ไปเจาะ

ตา มาไม่ได ้มนัแสดงความไม่เท่ียง มนัแสดงความเป็นทกุข ์

เป็นอนตัตา ซึง่หาสาระแกน่สารไม่ได ้ฉะนัน้เม่ือเรามารูเ้ห็นเป็น

จรงิไปในจิตใจอย่างนี ้ก็จะเกิดนิพพทิทา ความเบ่ือหนา่ย 

คลายจากความยดึความถือในสมบติัคือรูปรา่งกายของเรานี ้
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เพราะรูปรา่งกายของเรานีเ้ป็นสมบติัขีท้กุขขี์ย้ากก็วา่ได ้ทกุข์

ยากอยา่งใด กินก็เป็นทกุข ์บไ่ดกิ้นก็เป็นทกุข ์มีก็เป็นทกุข ์ไม่มีก็

เป็นทกุข ์บดันีกิ้นแลว้ บไ่ดถ้่ายก็เป็นทกุข ์ถ่ายออกไปแลว้บไ่ด้

กินก็เป็นทกุข ์มีแตเ่รื่องทกุข ์ฉะนัน้จงึวา่รูปรา่งกายของเราทกุ

คนน่ีเป็นสมบติัขีท้กุขขี์ย้ากก็วา่ได ้แสนทกุขแ์สนยาก รนัทดพด

แตก หาบไปขายท่ีนั่นท่ีน่ีมาเลีย้งรูปรา่งกาย ยนิดีใหม้นัอยู่ ชีวิต

ไปวนัหนึง่ๆ 

บางคนนัน้ทางเมืองเหนือนะ ทางเมืองเหนือเคา้เห่อกนั 

สรา้งบา้นแข่งกนั เอานาไปขายมาสรา้งบา้นหลงัใหญ่โต หาวา่

หรูหรา มาสรา้งเสรจ็แลว้ มาอยู่ไม่ถึงปี สองสามเดือน ตายไป

เลย อยา่งนีเ้ป็นตน้ แทนท่ีจะวา่ โหย แสนทกุขแ์สนยาก สรา้ง

บา้นกวา่จะไดอ้ยู่ดีๆ แทนท่ีจะมีชีวิตอยู่ส่ีปีหา้ปี ตายไปเลย มนั

ไม่ยินดีหรอก (หวัเราะ) มนัรา่งกายของเรามนัไม่ยนิดี ใหกิ้นดี

มนัก็ไม่ยนิดี ใหน้อนดีก็ไม่ยนิดี กินดีนอนดีขนาดไหนมนัก็ไม่

ยินดี มีแตท่กุขเ์กิดขึน้มา เด๋ียวก็เจ็บนั่น เด๋ียวก็เป็นน่ี แสดงทกุ

อย่างลาํบากตรากตราํอยู่นั่นแหละ  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 13 

เหตนุัน้ทางพทุธศาสนาขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธ

เจา้ทา่นวา่ กอ้นขีท้กุขขี์ย้าก ท่านวา่อย่างนี ้แตว่า่ผูมี้ปัญญานัน้

ก็มาทาํกอ้นขีท้กุขขี์ย้ากเน่ียแหละ ใหเ้ป็นบญุเป็นกศุลเกิดขึน้ 

คือทาํอยา่งไรจะมีความสขุ คือใจของเรานัน้น่ะ มาตัง้เอาพระ

พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์อยู่ในใจของเรา ภาวนาพทุโธๆ เรื่องดี

เรื่องชั่ว เรื่องอดีตอนาคต ละหมด กาํหนดรูใ้นปัจจบุนัเด๋ียวนี ้

แหละ ลมเขา้พทุโธก็รู ้ลมออกพทุโธก็รู ้ส่ิงตา่งๆภายนอกออก

จากตวัของเรา ละหมด กาํหนดใจใหต้ัง้อยูใ่นปัจจบุนัธรรมอย่าง

เดียว มนัแนว่แน่ พทุโธ๊ พทุโธอยู่ ใจอยู่ในลมตัง้มั่น เป็นสขุ  

ท่านวา่ เอกัคคตารมณ ์เอกัคคตาจติ จติเป็นหนึ่งมั่นอยู่

ในกรรมฐาน ในฐานนั่นแหละ มนัเยน็สบายเป็นสขุ นอกจากนัน้

มีแตเ่รื่องทกุขท์ัง้นัน้ ออกมาก็เป็นทกุขแ์ลว้ เม่ือเวลาเรามานั่ง 

พทุโธๆ ทาํใจปลอ่ยวางหมด ไม่ไปยดึไปถือส่ิงตา่งๆ ดีชั่วไม่เอา

ทัง้นัน้ ปลอ่ยวางหมดทกุอยา่ง ทาํใจเป็นกลางวางเฉย มั่นอยู่ใน

พทุโธๆ แนว่แน่ มนัเยน็สบาย มนัเป็นสขุ อย่างนีเ้ป็นตน้ เน่ีย
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ความสขุมนัเกิดอยู่น่ี ความสขุไม่ใช่เกิดท่ีมีสมบติั สมบติัก็มีกอง

ท่วมหวัถึงฟ้าก็มีแตค่วามทกุขเ์ดือดรอ้น  

ยกตวัอยา่งเชน่วา่ พอ่เศรษฐี แม่เศรษฐี มีสตางคเ์คา้ก็

ปลอ่ยคอยจบัๆออกไปเป็นคา่ไถ่ หลบหลีกปลีกตวัสดุทา้ย ก็

เดือดรอ้นวุน่วาย เพิ่นวา่มีก็เป็นทกุข ์ไม่มีก็เป็นทกุข ์ไดกิ้นก็เป็น

ทกุข ์ไม่ไดกิ้นก็เป็นทกุข ์กินแลว้ก็เป็นทกุขอี์ก กินแลว้บไ่ดถ้่ายก็

เป็นทกุข ์ถา่ยแลว้บไ่ดกิ้นก็เป็นทกุข ์มีแตเ่รื่องทกุขท์ัง้นัน้ หา

อะไรเท่ียงแท ้ความสขุเท่ียงแทไ้ม่มี ฉะนัน้ไม่มั่นคงถาวร  

เหตนุัน้องคส์มเด็จพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้

มองเหน็ส่ิงท่ีไม่เท่ียงแลว้ ทาํอย่างไรบเ่น่ีย เราตอ้งทาํใจของเรา

มนัเท่ียง ทาํอย่างไรใหม้นัเท่ียง คือเอาพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์เน่ีย พระพทุธ พระธรรม พระสงฆน่ี์เกิดขึน้แลว้ไมต่าย

เพิ่นวา่ เกิดมีมาแลว้พระพทุธ พระธรรม พระสงฆน์่ะ สองพนั

กวา่ปีแลว้ พทุโธ ธมัโม สงัโฆ ยงัมีอยู่ เกิดขึน้แลว้ไม่ตาย เพิ่นวา่ 

พทุโธ ธมัโม สงัโฆ เกิดขึน้แลว้ไม่ตาย บดันีผู้ใ้ดไดธ้รรม ไดพ้ระ

พทุธ ไดพ้ระธรรม ไดพ้ระสงฆแ์ลว้ ตายแลว้ไม่เกิด ไดพ้ทุโธก็ได้
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อย่างไร คือรูไ้ด ้รูล้ะ รูป้ลอ่ย รูว้าง พทุโธคือผูรู้ ้ผูต่ื้นแลว้ ผูล้ะได้

แลว้ ละความโลภ ความโกรธ ความหลง อวิชชาตณัหาหมดแลว้ 

น่ีเพิ่นวา่ไดพ้ทุโธแลว้ ตายแลว้ไม่เกิดอีกแลว้  

ทีนีเ้ราทกุคนนัน้ มนัไม่ตัง้อยูใ่นศีล คาํวา่ศีล มนัก็มีสอง

อย่าง คือศลีสกิขาอย่างหนึง่ ศลี สมาธิ ปัญญาอย่างหนึง่ ศีล

สิกขานัน้ เราก็พอละกนัไดบ้างคน แตว่า่ศีล สมาธิ ปัญญานัน้

ทาํไดท้กุเวลา ศีล สมาธิ ปัญญานัน้คือทาํไดอ้ย่างไร ครัง้

พระพทุธเจา้นัน้ เพิ่นทาํศีล สมาธิ ปัญญาในเวลาฟัง คือมั่นอยู่

ในศีล ก็คือมีสตินั่นเอง มีสติรูอ้ยู่ในตวัของเรา เชน่วา่ยดึเอาลม

เขา้ก็รู ้ลมออกก็รู ้น่ีเป็นตวัศีล เม่ือจิตมั่นอยู่ในลมเขา้ลมออกก็

เป็นตวัสมาธิ เม่ือรูว้า่ลมเขา้ลมออกก็ไม่เท่ียง เขา้แลว้ไมอ่อกก็

ตาย ออกแลว้ไม่เขา้ก็ลมมนับอกไม่ได ้มนัไม่เท่ียง อยา่งนีเ้ป็น

ตน้ เราก็มีปัญญาเกิดขึน้ เราก็จะปลอ่ยลมนัน้ได ้ลมไม่ใช่เรา 

เราไม่ใช่ลม เรามาอาศยัลมตา่งหากชั่วครูช่ั่วคราวอยา่งนีเ้ป็น

ตน้ เม่ือส่ิงนัน้ไม่เท่ียง เราก็เอาส่ิงท่ีเท่ียงแทแ้นน่อน คือพระพทุธ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 16 

พระธรรม พระสงฆ ์ศีล สมาธิ ปัญญาน่ีแหละมั่นอยู่ในจติใจของ

เรา  

ฉะนัน้ประเทศไทยของพวกเรานัน้มีบญุมาก มีวาสนาดีมาก 

เพราะวา่ประเทศนอกประเทศนาแผ่นดินไหวกนั ตายวุน่วะ

วุน่วายหลายรอ้ยหลายพนั ประเทศไทยนัน้แผ่นดินไหวก็ไหว

นิดๆหนอ่ยๆ ไม่เป็นไร เพราะอะไร เพราะบารมี มีในหลวงเป็น

ตน้ ในหลวงภมูิพลอดลุยเดช เพราะฉะนัน้ในยคุนีพ้วกเรา

ทัง้หลายไดพ้บนกัปราชญส์ายครูบาอาจารยคื์อรชักาลท่ี ๔ พระ

จอมเกลา้เจา้อยู่หวันัน้ เป็นตวัอย่างเป็นผูน้าํทางประพฤติ

ปฏิบติัในสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน จนมีฌานมีญาณรู้

แจง้แสงสวา่งขึน้ เป็นผูม้ั่นในพทุธศาสนาสืบมาเป็นลาํดบัๆ  

ฉะนัน้ตลอดท่ีสดุตอ่มาก็ทางภาคอีสานก็มีเจา้คณุอบุาลี

คณุปูมาจารย ์หรอืวา่หลวงตาจนัทร ์คนเมืองอบุลไดม้าพบปะ

ธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้หรอืรชักาลท่ี ๔ เน่ียแหละ เพิ่น

ชีแ้จงแสดงขึน้มา แปลออกมา ความหมายในการประพฤติ

ปฏิบติัก็เกิดศรทัธา ความเช่ือความเล่ือมใส จงึไดม้าตัง้ใจปฏิบติั
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ตามหลกัของท่าน แลว้ก็มาสมมติุตัง้ขึน้เป็นคณะปฏิบติั คือยดึ

เอาคาํสอนพระพทุธเจา้เป็นหลกัไว ้ 

สมมติุวา่ธรรมยตุ ท่ีจรงิธรรมยตุนัน้คือพระพทุธเจา้เป็นตน้

ธรรมยตุ เป็นพอ่ธรรมยตุ เป็นแม่ธรรมยตุนะ ยติุอย่างไร 

พระพทุธเจา้ยติุแลว้ ยติุไดแ้ลว้จากความโลภ ยติุแลว้จากความ

โกรธ ยติุแลว้จากการฆา่สตัวล์กัทรพัย ์ยติุแลว้ในการเสพกาม 

ยติุแลว้ในการห่วงอาลยัทกุอย่าง ยติุหมด ไม่เอา ท่านยติุไดแ้ลว้ 

ละไดแ้ลว้ อยา่งนีไ้ดแ้ลว้ อย่างนีเ้ป็นตน้ จนไม่เอาอะไรซกัอย่าง 

หนีไปอยู ่ไปอยู่กบัดินกินกบัหญา้ เอาทอ้งฟ้าเป็นหลงัคา อยู่ใน

ป่าในเขา เจรญิกรรมฐานภาวนา จิตมนัแน่วแนเ่ยน็สบายอยู่ใน

พืน้ตน้ไมก็้เปลง่วาจาวา่ สขุหนอๆๆๆ อย่างนีเ้ป็นตน้ จน

พระสงฆใ์นครัง้นัน้กลา่ววา่พระพทุธเจา้ห่วงนางพิมพา ราหลุ 

ปราสาทราชวงั พระสงฆก็์สนทนากนัจอแจๆ อยู่ไกลๆโน่นน่ะ 

อย่างเมืองเชียงใหม่เป็นตน้นะ  

แตพ่ระพทุธเจา้เพิ่นหดีูฟังไดย้ิน แลว้พระองคก็์ไปเลย ไป

แกปั้ญหาเขาเลย "ไม่ใช่อยา่งนัน้ๆ เราอยู่เป็นพระราชามหา
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กษัตรยิน์ัน้นะ่ มีแตท่กุข ์มีแตเ่ดือดรอ้น ขดัขอ้ง หาความสขุ

ความสบายไดย้าก เราออกมาจากปราสาทราชวงั ละปราสาท

ราชวงัแลว้ ออกมาตัง้ใจเจรญิกรรมฐานภาวนาอยู่ในป่า อยู่กบั

ดินกินกบัหญา้ เอาทอ้งฟา้เป็นหลงัคาเน่ียแหละ ภาวนาอยู่พืน้

ตน้ไม ้ใจมนัปลอ่ยวางหมด ใจไม่มี ใจไม่โลภ ใจไม่มีความโลภ 

ไม่มีความโกรธ ไม่มีความหลง ไม่มีความรกั ไม่มีความชงั ไม่มี

ความห่วงความอาลยั ใจเป็นกลางวางเฉย เยน็สบาย จงึไดเ้ปลง่

วาจาวา่ พทุโธๆ สขุหนอๆ" น่ีเป็นตน้ พระสงฆเ์ม่ือไดท้ราบความ

ก็สาธ ุขออนโุมทนาอยา่งนีเ้ป็นตน้  

ฉะนัน้ความสขุไม่ใช่อยู่ท่ีมีเงินมีทองมีปราสาทราชวงัหรอก 

มนัอยูท่ี่ใจ ใจอยู่ในพทุโธ ใจอยู่ในธมัโม ใจอยู่ในสงัโฆ ใจมั่นอยู่

ในศีล ใจมั่นอยู่ในธรรม ใจหนกัแนน่ ฉะนัน้ประเทศไทยของเราก็

เลยไม่ถกู…ไม่ถกูพายหุรอืแผ่นดินไหว แผ่นดินน่ะมนัหนกัแนน่

นะ แตว่า่มนัก็ไหวคนตายได ้แตเ่มืองไทยของเราดว้ยบญุบารมี

คณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์และคณุครูบาอาจารย ์

พระราชามหากษัตรยิเ์ป็นผูม้ั่นอยูใ่นพทุธศาสนา แผ่นดินไหวก็
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ไม่เป็นไร ไม่ตาย นํา้ก็ทว่มนิดๆหน่อยอยา่งนีเ้ป็นตน้ ดว้ยบญุ

บารมีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ดว้ยความมั่นคงคือพวกเรา

ทัง้หลาย  

ฉะนัน้พวกเราทัง้หลายนบัวา่มีโชคดี มีลาภดี มีวาสนาดี 

เกิดมาแลว้ไดม้าพบปะธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไดม้า

พบปะธรรมะคาํสอนของครูบาอาจารยชี์ช้อ่งบอกทาง ทางนี ้

ปฏิบติัอย่างนี ้ทาํอยา่งนี ้มีรชักาลท่ี ๔ เป็นตน้ เป็นตวันาํในการ

เจรญิกรรมฐานภาวนา ตอ่มาก็มีเจา้คณุอบุาลีไปเผยแผ่ในทาง

พทุธศาสนา ไปตัง้ตน้ท่ีเมืองอบุล วดัสปัุฏน ์ฉะนัน้ภาคอีสานจงึ

มีครูบาอาจารยม์าก มีครูบาอาจารยม์าก มีหลวงปู่ มั่น หลวงปู่

เสาร ์หลวงปู่ ตา่งๆ จนตัง้อกตัง้ใจ เจา้คณุอบุาลีเป็นตน้ ตัง้อก

ตัง้ใจปฏิบติับชูาละกิเลสได ้ตายแลว้กระดกูเป็นแกว้ กระดกูเป็น

เพชร อยา่งนีเ้ป็นตน้ เสด็จไปมาได ้อนันีก็้เป็นหลกัฐาน กระดกู

เป็นแกว้ ทา่นอาจารยจ์วน กระดกูเป็นแกว้ทัง้เจ็ดสี น่าอศัจรรย ์

กระดกูใครไปยอ้มสีใหม้นั ใครไปยอ้มใหม้นั มนัเป็นขึน้มาตัง้

เจ็ดสี สีเหลืองก็มี สีชมพ ูสีแดงก็มี สีทองคาํก็มีอยา่งนีเ้ป็นตน้  
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เน่ียฉะนัน้แสดงวา่ครูบาอาจารยร์กัลกูรกัหลาน รกัลกู ลกูไป

ในไม่ดีก็สั่งสอน ลกูท่ีทาํไมดี่ก็รกัหว่งอาลยัใหล้กูมีการทาํคณุ

งามความดี ในทางพทุธศาสนาจงึวา่พอ่แม่เป็นเทวดาของลกู 

ฉะนัน้เม่ือวา่ลกูไปเหนือไปใต ้ไปใกลไ้ปไกล วา่ขอใหล้กูขา้พเจา้

มีความปลอดภยัเทอญ ไดข่้าววา่ลกูอยู่ดีกินดี สาธุ เย็นใจ อย่าง

นีเ้ป็นตน้ เน่ียพอ่แม่เปรยีบเหมือนเทวดาของลกู ฉะนัน้บญุกศุล

นัน้เปรยีบเหมือนพอ่แม่ บิดามารดา ครูบาอาจารย ์ครูบา

อาจารยก็์เหมือนกนั เม่ือไดร้บัข่าววา่ลกูศิษยค์นนัน้เป็นคนทาํดี

มีศีลมีธรรม ทาํตามครูบอกครูสอนแลว้เป็นลกูศิษยท่ี์ดี ครูบา

อาจารยก็์ความปีติยินดีพอใจ  

ยกตวัอยา่งเชน่องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเรา 

การปฏิบติับชูาน่ีพวกเราทัง้หลาย พากนัรกัษาศีล ใหท้าน รกัษา

ศีลภาวนานี ้พระองคพ์ระพทุธเจา้ไม่ไดก้บัพวกเราเทา่เมลด็งา 

แตเ่หตใุดองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้จงึมีความพอใจ 

พอใจเป็นอยา่งยิ่ง อยา่งนีเ้ป็นตน้ เพราะเหตใุด เพราะวา่

พระองคเ์สียสละ การปรารถนาเป็นพทุธภมูินั่นน่ะเสียสละ 
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ปฏิบติัการใหท้าน รกัษาศีล เสียสละชีวิต ฉะนัน้ในคาํพระสตูร

วา่ สละลกูตาเป็นบชูา เทา่กบัดาวในทอ้งฟ้า ตดัหวั ตดัเศียรเป็น

บชูาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เท่ากบัภเูขาอยู่ในโลก กวา่จะ

เป็นพระพทุธเจา้น่ะแสนทกุขแ์สนยาก ทนลาํบากตรากตราํ จน

เราทาํไม่ได ้มนษุยส์ามญัธรรมดาทาํไม่ได ้แตผู่ป้รารถนาเป็น

พระพทุธเจา้นะ่ ทาํได ้เสียสละได ้เพ่ืออะไร เพ่ือตอ้งการ

ปรารถนารือ้สตัวข์นสตัวใ์หพ้น้จากทกุขภ์ยัในวฏัสงสาร  

เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้มีคณุมากจนเรานบัไม่ได ้อย่างนี ้

เป็นตน้ อัปปะมาโณพุทโธ อัปปะมาโณธัมโม อัปปะ

มาโณสังโฆ พระพทุธเจา้มีคณุหาประมาณไม่ได ้พระธรรมหา

คณุประมาณไม่ได ้พระสงฆห์าคณุประมาณไม่ได ้อย่างนีเ้ป็น

ตน้ อนันัน้จงึวา่เหตนุัน้พวกเราทัง้หลายทกุคนเป็นหนี้

พระพทุธเจา้ทกุคน มีหลวงตาเป็นตน้ หลวงตาน่ีก็เป็นหนี้

พระพทุธเจา้นะ เป็นหนีบ้ญุคณุของพระพทุธเจา้ทกุคนท่ีมานั่ง

อยู่น่ีนะ่  
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เป็นหนีอ้ยา่งไร เราบไ่ดไ้ปยืมเงนิพระพทุธเจา้ร ึจะเป็น

หนีน้่ะ เป็นหนีอ้ย่างนี ้เป็นหนีคื้อพระองคส์รา้งบารมีปรารถนา

ใหส้ตัวท์ัง้หลายพน้ทกุขพ์น้ภยั สรา้งบารมีนัน้เพ่ือจะรือ้สตัวข์น

สตัว ์แลว้ใหไ้ปพระนิพพานพน้ทกุข ์แตเ่ราก็ยงัไปไม่ได ้อย่างนี ้

เป็นตน้ น่ีเรยีกวา่ยงัมีบญุคณุ เป็นหนีบ้ญุคณุของพระพทุธเจา้ 

คนปรารถนาสรา้งบารมีมาแสนทกุขแ์สนยาก แตว่า่เราก็ยงัไป

ไม่ได ้ปรารถนาใหส้าธุชนพทุธบรษัิททัง้หลายไปพระนิพพานพน้

ทกุข ์ยงัไปไม่ได ้ยงัคาอยู่ (หวัเราะ) ยงัคาอยู่เหมือนหลวงตาเน่ีย

แหละ คาอยู่ในเมืองเกาะคา อาํเภอเกาะคาเป็นตน้ มาจากเมือง

สกลมาอยู่เมืองเกาะคา อาํเภอเกาะคาอยูน่ั่น คาหยงั คาโลภ 

คาโกรธ คาหลง คารกั คาชงั คาห่วง คาอาลยั คาลกู คากนัอยู่น่ี

แหละ  

ฉะนัน้ก็ติดอยูใ่นเมืองเกาะคาทกุคนๆน่ีแหละ ทางภาค

อีสานก็คาอะไร คาขา้นอ้ย ไปบไ่ด ้ภาคเหนือคาอะไร คาขา้เจา้ 

ไปบไ่ด ้ภาคกลางคาอะไร คาดิฉนั ไปไมไ่ด ้ดิฉนัคา คาอะไร มนั

ก็คาลกู คาเสียง คาลกู คาผวั คาห่วง คาอาลยั คาโลภ คาโกรธ 
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คาหลง คารกั คาซงั คาลกู คาผวั คาเมีย เยอะแยะ ไปก็ไดค้ากนั

ไปฆา่กนัมา ก็เลยตีกนัฆา่กนัวุน่วาย น่ีเพราะความคา ฉะนัน้

เม่ือพวกเราทัง้หลายรูว้า่เจา้ของคา เจา้ของติดแลว้ ก็ตอ้งหายา

แก ้เหมือนเราเจ็บทอ้ง ก็หายาเจ็บทอ้งมากินมาแก ้เวลาปวดหวั

ก็เอายาปวดหวัมาแก ้คือคาํสอนพระพทุธเจา้น่ะเป็นยาแก ้ 

แกค้วามโลภ ความโกรธ ความหลง แกค้วามโลภดว้ยการ

ใหท้าน แกค้วามยดึความถือความพยาบาทอาฆาตดว้ยการ

รกัษาศีล แกค้วามหลงดว้ยการเจรญิกรรมฐานภาวนา น่ีแก้

อย่างนี ้ฉะนัน้ถา้เราไม่แก ้มนัก็แย่อยูน่ั่น ตายไปก็มาเกิดอีก มา

แก่อีก มาเจ็บอีก มาตายอีก มาทนทกุขอี์ก ไม่แลว้ซกัทีอย่างนี ้

เป็นตน้ ฉะนัน้เม่ือเราไม่รู ้เราก็แกไ้ม่ได ้ฉะนัน้ทางพทุธศาสนา

ถึงสอนใหเ้รารู ้ใหรู้ว้า่เราแกท่ี้ไหน เราเจ็บท่ีไหน เราเป็นท่ีไหน 

เหมือนหมอนั่นแหละ เม่ือเราเจ็บไขไ้ดป่้วย หมอมาถามเราเจ็บ

ท่ีไหน เป็นท่ีไหน อย่างนีเ้ป็นตน้ ก็มาถามเราน่ีแหละ แลว้ก็เอา

ยามาแกใ้ห ้ฉนัใดก็เหมือนกนั  
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เม่ือเราไดย้ินธรรมะคาํสอนพระพทุธเจา้แลว้ วา่มาแก ้ยาแก้

ขนานหนึ่งคือวา่ยาแกโ้รคคืออะไร อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

น่ันเองเป็นยาแก้ ทีม่นัแกไ้ด้ ยาขนานนีแ้หละมันแก้ความ

โลภได้ แก้ความโกรธได้ แกค้วามหลงได้ แกค้วามรกั ความ

ชงั ความห่วง ความอาลยัได ้แกว้า่มนัไมเ่ท่ียง รูปรา่งกายมนัไม่

เท่ียง เกิดมาก็ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ เป็นอนตัตาไม่ใช่ตน แกด้ว้ย

ความเป็นทกุข ์เกิดมาก็เป็นทกุขอ์ย่างนีแ้หละ เกิดมาก็ทกุข์

อย่างนีแ้หละ มารอ้นอยา่งนี ้มาหนาวอย่างนี ้มาทกุขอ์ยา่งนี ้

แหละ ยกตวัอย่างเช่นวา่ มาก็รอ้น เด๋ียวก็รอ้น เด๋ียวก็หนาว 

ทกุขอ์ยู่เน่ีย มาทนทกุขเ์วทนา หลงกินหลงอยู่ในโลกไม่มีท่ี

สิน้สดุอย่างนีเ้ป็นตน้ คืออนตัตาไม่ใช่ตน  

เม่ือเรามาพิจารณารูปรา่งกายของเรา อนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา ไม่ใชต่น เป็นเพียงสภาวะธาต ุสภาวะธรรม คือดิน นํา้ 

ไฟ ลม ผสมกนัอยูช่ั่วครูช่ั่วคราวเทา่นัน้ สดุทา้ยก็แตกดบักลบัไป

เป็นผี ตายแลว้ก็ไปเผาๆเป็นขีเ้ถา้ หาสาระแก่นสารไม่ได ้เม่ือเรา

มารูแ้จง้เห็นจรงิ พิจารณาเขา้มาอยา่งนี ้อนัแทจ้รงิแลว้มนัก็จะ
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เกิดนิพพทิทา ความเบ่ือหน่าย คลายกาํหนด ตดัความโลภ 

ความโกรธ ความหลง อวิชชา ตณัหา ออกจากใจได ้มนัก็เป็น

สขุหละ สคุโตหละบนี่ ้อยูก็่เป็นสขุ ไปก็เป็นสขุ เหมือน

พระพทุธเจา้ของเรา เพิ่นไดค้วามสขุแลว้ ไปอยู่ในตน้พืน้ตน้ไม ้

ก็เปลง่วาจาวา่ สขุหนอๆๆ อย่างนีเ้ป็นตน้ 

อนันีเ้พราะมนัความสขุมนัไม่ใช่อยู่ท่ีวตัถ ุมนัอยูท่ี่ใจของเรา

ทกุคนนั่นเอง ใจโลภ ใจโกรธ ใจหลง ใจมีกิเลสนั่นเอง มีเหตใุห้

เกิดซึง่ความทกุข ์ฉะนัน้ทางพระพทุธศาสนาจงึสอนใหพ้วกเรา

พากนัเสียสละ เสียสละอยา่งนีเ้ป็นตน้ รูว้า่แกน้ั่นแหละอย่างท่ี

กลา่วนั่นแหละ แกค้วามโลภดว้ยการให ้แกค้วามโกรธความ

หลงดว้ยการมารกัษาศีล แกค้วามหลงวา่ตน วา่ตวั วา่เรา ดว้ย

การมาภาวนา พจิารณารูปรา่งกายสงัขารของเรา กวา้งซอกยาว

วาหนาคืบน่ี  

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา หาแกน่สารไม่ได ้เรามากาํหนดรูอ้ยู่

เน่ีย กาํหนดรูด้อูย่างเนีย้ แมเ้พียงหา้นาทีสิบนาที ก็แปลวา่

บคุคลผูน้ัน้ใจมนัจะหดเขา้มา ตัง้เป็นสมาธิขึน้มา เยน็ขึน้มาได ้
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ท่ีใจวา่เป็นตน เป็นตวั เป็นเรา เป็นเขานั่นเอง เป็นมิจฉาทิฐิ ใจ

เป็นมิจฉาทิฐิ ถา้ใจเป็นสมัมาทิฐิแลว้มนัก็มีความสขุสบาย 

ปลอ่ยวางได ้ 

ฉะนัน้ในโอวาทคาํสอนของพระพทุธเจา้ หรอืในวนันีเ้ป็นวนั

พระพทุธเจา้ท่ีเราจะทาํวนัวสิาขบชูา คือพระพทุธเจา้ดบัไดแ้ลว้ 

นิพพานแปลวา่ความดบั พระองคด์บัไดแ้ลว้ซึง่ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง อวิชชา ตณัหา ดบัหมดแลว้ ทา่นพน้ทกุขไ์ป

แลว้ อย่างนีเ้ป็นตน้ ฉะนัน้พวกเราทัง้หลายเม่ือเรามารู ้

หลกัธรรมคาํสอนแลว้ก็พากนัเสียสละมาปฏิบติับชูา การใหท้าน

รกัษาศีล อนันีแ้หละเป็นการปฏิบติับชูาอย่างยิ่ง  

การอามิสบชูานัน้ประมาณมีคณุคา่นอ้ยเทา่นัน้ อามิสบชูา

มีประมาณเหมือนมีหา้กิโล อย่างนีเ้ป็นตน้ แตว่า่การปฏิบติับชูา

นั่นถึงรอ้ยกิโล หรอืวา่พนักิโล อย่างนีเ้ป็นตน้ ฉะนัน้คณุคา่ใน

การปฏิบติับชูานีจ้งึเป็นเหตนุาํมาซึง่ความพน้ทกุขไ์ปได ้ฉะนัน้

อบุายธรรมะแนวทางปฏิบติัแนวคาํสอนของพระพทุธเจา้ หรอื
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คาํสอนของครูบาอาจารยม์าเลา่สูฟั่งในวนันี ้ก็เหน็วา่พอสมควร

แก่เวลา 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/CohP9Jxsmfs  

 

https://youtu.be/CohP9Jxsmfs

