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สละความดแีบบโลกๆ สู่ความดแีบบพระพุทธเจ้า 

หลวงปู่ หลวง กตปญุโญ 

เทศน ์ณ วดัอโศการาม วนัท่ี ๒๔ เม.ย. ๒๕๔๓ 

พากนัตัง้ใจ การฟังธรรมตอ้งใหใ้จของเราอยู่ในธรรมดว้ย 

ธรรมเป็นตวัอย่างไร เราทกุคนๆน่ีหละเกิดจากธรรม พอ่ธรรมแม่

ธรรมของโลกก็คือลม เพราะวา่เราทกุคนๆมีชีวิตอยู่ไดเ้พราะลม 

ฉะนัน้การฟังธรรมใหใ้จของเราอยู่ในธรรมดว้ย กาํหนดสดูลม

เขา้ลมออกใหรู้ ้ดลูมเพราะลมนีเ้พิ่นสมมติุวา่เป็นพระองคห์นึง่ 

เป็นพระองคใ์หญ่ท่ีสดุก็วา่ได ้เพราะเหตใุด เพราะวา่เราทกุคนๆ

เกิดมาจากลม เกิดได ้เกิดมาก็เพราะลม อยู่ไดก็้เพราะลม มีชีวิต

อยู่ไดก็้เพราะลม  

แตพ่ระพทุธเจา้ทา่นมีปัญญา ท่านมาทาํลมใหเ้ป็นบญุเป็น

กศุล คือลมท่ีมีสตินั่นแหละ ท่ีจรงิลมมนัก็มีอยู่แตไ่ม่รูเ้พราะไม่มี

สติสมัปะชญัญะ ในเบือ้งตน้ตะกีนี้ท้า่นอาจารยม์หาเพิ่นก็พา

แสดงธรรม แสดงธรรมกนัใหญ่ในเรื่องอนตัตลกัขณสตูร ท่ี

พระพทุธเจา้เทศนโ์ปรดปัญจวคัคียใ์นเรื่องธรรมจกัร ก็
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พระอญัญาโกณฑญัญะไดฟั้งธรรมจกัรและอนตัตลกัขณสตูร

แลว้ก็ไดส้าํเรจ็พระโสดาปัตติผล ตอ่มาถึงเดือนแปดเพญ็  

น่ีวา่ท่ีเรามาใชก้นัขึน้ใหม ่แตก่่อนก็ไม่มีหรอก วนัอาสาฬ

หมงคล เกิดขึน้จากมหาป่ิน มทุกุนัต ์พระมหาป่ิน มทุกุนัตนี์เ้ป็น

อธิบดีในกรมการศาสนา แลว้ก็มาพิจารณาธรรมท่ีเป็นมงคล 

สว่นมงคลสองอย่างนัน้ วนัศาสนาคือวนัวิสาขะ วนัมาฆะ วนั

มาฆบชูาเดือนสามเพ็ญ แลว้ก็วนัวิสาขบชูาเดือนหกเพ็ญ อนันีก็้

เป็นท่ีพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ร. ๔ น่ีแหละเป็นผูม้องเห็น

ประโยชนจ์งึไดส้มมติุตัง้ขึน้เป็นประเพณีท่ีวนัสาํคญั เชน่วนั

วิสาขะ หรอืวนัมาฆะ แลว้ก็ใหพ้ากนัเสียสละกายวาจาใจ 

ปฏิบติับชูาฟังเทศน ์รกัษาศีล ฟังเทศนฟั์งธรรมคาํสอน

พระพทุธเจา้ตลอดแจง้ ตลอดแจง้ ตลอดสวา่ง  

ฉะนัน้วดัอโศการามก็เคยทาํมา หลวงตาท่ีวา่น่ีก็เคยมานั่ง

แจง้สวา่ง แตส่มยันัน้ยงุเยอะ กินหลายสิบตวัเหมือนกนัแหละ 

ยงุเยอะ ท่ีวนัสาํคญั ผูน้าํเสียสละก็คือพระเดชพระคณุเจา้คณุ

วดัมณีชลขนัธ ์เจา้คณุศรวีรคณุ ขณะนัน้อายเุพิ่นก็เกือบ ๘๐ 
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แลว้หละ เออ้ เขา้ ๘๐ แลว้เวย้ พาพระเจา้พระสงฆพ์ากนันั่ง

ปฏิบติับชูาตอนหวัคํ่าก็มา ดกึมาๆก็หายไปๆ ก็เหลือประมาณ

สิบกวา่องค ์นั่งตลอดสวา่ง อนันีก็้เป็นปฏิปทาของพระจอมเกลา้

เจา้อยูห่วัทรงบญัญติัตรสัไว ้แลว้ก็ปวารณา  

เหตนุัน้วนันีเ้ป็นวนัเบือ้งตน้หรอืวนัท่ีสองไมรู่ ้บรรดาศรทัธา

ญาติโยมอบุาสกอบุาสิกาท่ีมีศรทัธาแกก่ลา้ ไดพ้ากนัเสียสละ

การงานของโลกมาบาํเพ็ญการงานของตนเพ่ือเป็นผลแห่ง

ความสขุความเจรญิในปัจจบุนัและโลกหนา้ การงานของโลก

ดงัท่ีเราอยู่บา้น งานอยู่งานกินงานไปงานมา งานพดูกนั งานวา่

กนั งานมว่นกนั สรุานารตีา่งๆหลายอยา่ง งานของโลก และงาน

ของโลกนัน้ก็เป็นงานท่ีไม่แลว้ดว้ย งานไม่แลว้ก็คืองานของโลก 

ทาํจนตายก็ไม่แลว้ไม่เสรจ็ แลว้ก็เป็นงานขีท้กุขขี์ย้ากดว้ยงาน

ของโลก ก็เหมือนคนท่ีเป็นเศรษฐีก็บน่วา่ทกุขว์า่ยาก แตอ่ยาก

เป็นเศรษฐีอะ่ ผูร้ ํา่รวยก็บน่ทกุขบ์น่ยาก ผูเ้ป็นหวัหนา้คนก็บน่

ทกุขบ์น่ยาก แตอ่ยากเป็น ตวัอยากนั่นหละพาใหท้กุขใ์ห้

ยากลาํบากตรากตราํอยูใ่นโลกเนีย้  
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เหตนุัน้วนันีพ้วกเราทัง้หลายไดพ้ากนัเสียสละการงานของ

โลก มาบาํเพญ็การงานของตน คือการใหท้าน รกัษาศีล เจรญิ

กรรมฐานภาวนา กาํหนดอานาปานสต ิรูล้มเขา้ลมออก จนจิต

ตัง้มั่นอยู่ในลมเป็นหนึง่ เน่ีย เม่ือกีนี้เ้ราก็ไดฟั้งเทศนเ์รื่องอนตัต

ลกัขณสตูรและก็เรื่องขนัธห์า้ เรื่องของขนัธห์า้ คือรูปรา่งกาย รูป 

เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณเน่ียแหละ มนัไม่เท่ียง เป็นทกุข ์

เป็นอนตัตา  

แตน่ัน้จงึวา่สดุทา้ยเพิ่นก็มาไลอ่ยู่น่ีหละ ในขนัธห์า้เน่ีย

แหละ รูปเวทนา รูปเป็นทกุข ์สญัญาก็เป็นทกุข ์สญัญาจาํหมาย 

สญัญาความจาํ จาํเอาส่ิงท่ีไม่ดีมาก็เป็นทกุข ์สว่นมากสญัญา

ความจาํน่ีนะ มนัจาํเอาส่ิงท่ีไม่ดีนั่นนะ่มานกึมาคิดมาปรุงมา

แตง่ สญัญาจาํความดีเด๋ียวก็ลืมไปซะ สญัญาจาํส่ิงท่ีไม่ดีน่ะมนั

จาํไดดี้ มนัจาํอย่างไร ไปจาํวา่คนดา่ใหก้ ูคนนีว้า่ให ้คนนัน้

นินทาเรา น่ีสญัญาไปจาํ ทกุขข์ึน้มาแลว้ โมโหขึน้มาแลว้ เน่ีย

สญัญามนัก็ไม่เท่ียง เป็นทกุข ์ 
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สงัขารความนกึคิดปรุงแตง่ก็ไม่เท่ียงอีกอะ้ แตง่รูปขึน้มาคือ

รูปรา่งกายของเรา แตง่วา่คนนัน้คนนี ้แตง่เป็นตนเป็นตวัเป็นเรา

เป็นเขาขึน้มา ก็ไปยดึถือในความแตง่ตวันัน้ มนัไปแตง่ขึน้มาก็

ไปยดึถือในส่ิงนัน้ ก็เป็นทกุขอี์ก อย่างวา่รูป เวทนา สญัญา 

สงัขาร วิญญาณ ไม่เท่ียงเป็นทกุข ์เพิ่นใหพ้ิจารณาในขนัธห์า้

เน่ียแหละใหรู้เ้ห็นเป็นจรงิ  

แตท่ี่จรงิเราทกุคนๆน่ีหละ มีหลวงตาท่ีวา่เป็นตน้ มนัเป็น

มิจฉาทฐิิ จิตของเรานัน้เป็นมิจฉาทฐิิ ท่ีมนัไม่สงบน่ะ บางคนบน่

แลว้บน่อีก ภาวนาไม่สงบ เป็นอย่างไรอาจารย ์หรอืเป็นอย่างไร

หลวงปู่  ดิฉนัภาวนาไม่สงบเพราะเหตใุด เพราะเหตวุา่ใจเป็น

มิจฉาทฐิิ ใจมนัเป็นมิจฉาทฐิิ มิจฉาทิฐิคือความยดึวา่ตนวา่ตวั

วา่เราวา่เขา วา่ดีวา่ชั่วน่ีเอง เน่ียมนัไม่สงบเพราะจิตมนัเป็น

มิจฉาทฐิิ  

ถา้จิตมนัพิจารณาลงไปสูส่ภาพความจรงิใหจ้ิตมนัเป็น

สมัมาทิฐิ สมัมาทิฐิคือความเหน็ตามความเป็นจรงิ เห็นวา่รูป

รา่งกายของเราเน่ีย คือเราทกุคนๆท่ีมานั่งอยู่เน่ีย มีหลวงตาท่ีวา่
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เป็นตน้ แกไปวา่เป็นทิฐิวิปลาส เพิ่นวา่ ทิฐิวิปลาสก็คือบา้นั่น

แหละ บา้นั่นแหละ คือเราทกุคนๆมานั่งอยู่เน่ียเป็นบา้ทกุคน 

เป็นผีบา้ทกุคนนั่นหละ ตราบใดยงัไม่ภาวนา ยงัไม่รู ้พิจารณา

กรรมฐานภาวนาตามความเป็นจรงิ เหน็รูปนามรา่งกายสงัขาร

เม่ือเป็นสมัมาทิฐิ เห็นวา่รูปรา่งกายเน่ีย สกัแตว่า่ธาตส่ีุ ดิน นํา้ 

ไฟ ลม ผสมกนัอยูช่ั่วครูช่ั่วคราว อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา หาสาระ

แก่นสารไม่ได ้แลว้ก็ไม่งามดว้ย เป็นอนตัตาดว้ย เป็นทกุขด์ว้ย 

เม่ือมนัรูเ้ห็นเป็นจรงิอยา่งนัน้ ใจมนัก็สงบได ้มนัสงบได ้อนันีม้นั

เป็นเพราะมิจฉาทิฐิ จิตเป็นมิจฉาทฐิิ  

ฉะนัน้จิตเป็นมิจฉาทฐิิก็ใหรู้ ้จิตเป็นสมัมาทิฐิก็ใหรู้ ้ลอง

สงัเกตด ูสงัเกตด ูวนันีท่ี้น่ีก็มีศรทัธาญาติโยมรวมสามคัคีกนั

หลายรอ้ย มาปฏิบติับชูาใหท้่านพอ่ลี แสดงมทุิตาสกัการะแด่

ท่านพอ่ลี ทา่นสั่งหลวงตาเป็นบคุลาวา่ ถา้จะนกึถงึเราเพิ่นวา่ 

ใหเ้อาธูปหา้ดอก เทียนสองดอก ไปจดุ แลว้ก็นกึถงึเรา เราจะมา 

มาหาหรอืมาเทศนโ์ปรด อนันีเ้ป็นคาํสั่ง คาํสั่งท่ีทิดแกว้ไดร้บั

ถ่ายทอดมานั่นน่ะ เป็นอย่างนี ้เหตนุัน้มนัก็เป็นปรศินาอนัหนึ่งท่ี
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ท่านพอ่สั่งวา่ ระลกึถึงเรา นกึถึงเราใหเ้อาธูปหา้ดอก แลว้ก็เทียน

สองดอกมาจดุ แลว้ก็นกึถงึเรา ท่ีจรงินัน้ก็คือขนัธห์า้น่ีแหละ เรา

เอาขนัธห์า้ทกุคนๆน่ีแหละมาบาํเพ็ญปฏิบติับชูาน่ีแหละ เทียน

สองดอกก็คือพระธรรมวนิยั คือวา่ตวัสติ สมัปะชญัญะนั่นเอง น่ี

มนัก็เป็นปรศินาอนันงึท่ีท่านพอ่สั่ง ท่านพอ่สั่งไว ้ 

เหตนุัน้พวกเราทกุคนๆท่ีพากนัเสียสละ การงานของโลก 

งานบา้น งานของโลกดงัท่ีกลา่วนัน้แหละ ไดม้าเพราะวา่งาน

ของโลกนั่น งานไม่แลว้ แลว้ก็งานขีท้กุขขี์ย้ากดว้ย แลว้ก็ไม่ได้

เสียดว้ยงานโลกนั่นน่ะ ทาํแลว้ก็กิน กินแลว้ก็ถา่ยออก มาแลว้ก็

กิน กินแลว้ก็ถา่ยออก แลว้ก็หมดไป๊ หมดไป สดุทา้ยก็ไปหมด

แคป่ลอ่งไฟหรอก เตส ํวูปสโม สุโข (มาจากบทสวดบงัสกุลุ

ตาย แปลวา่ ความสงบระงบัแห่งสงัขารเหลา่นัน้ เป็นสขุ) เพิ่น

วา่ สขุบส่ขุก็เป็นขีเ้ถา้นั่นหละ  

ดงันัน้จงึวา่งานท่ีไม่ไดก็้คืองานของโลก งานของโลก ได้

อะไร ลองด ูทาํมาก็กิน กินแลว้ก็นอน กินแลว้ก็ถา่ยไป หมดไปๆ 

สดุทา้ยก็ไปหมดแคก่องไฟ เตส ํวูปสโม สุโข นั่นแหละ ตามไป
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ดสิู ตามไปด ูทีนีค้นเราทกุคนๆท่ีมนั จิตไมส่งบ หรอืวา่จติไม่รู ้

แจง้สวา่งไม่สงบก็เพราะวา่มนัเครื่องปิดบงัอนันีแ้หละ คือทิฐิ

วิปลาส ความทิฐิวิปลาสนีคื้อวา่มนัเหน็วา่เป็นตนเป็นตวั รูป

รา่งกายนีไ้ม่ใช่ตน ไม่ใช่ตวั เป็นแตเ่พียงสภาวธาต ุสภาวธรรม 

ดิน นํา้ ไฟ ลม ผสมกนัอยู่  

เราเกิดก็เกิดจากธาตนุํา้ นํา้กามของอิพอ่อิแม่นั่นหละ มา

เป็นตนเป็นตวัขึน้มา มนัก็สดุทา้ยก็ลงไปสูส่ภาพ สดุทา้ยก็ไม่ได้

อะไรซกัอย่าง ไม่มีผูใ้ดไดใ้นสมบติัของโลก เป็นแตเ่รามาหาบ

หามสมบติัของโลกคือขนัธห์า้น่ีแหละ แสนทกุขแ์สนยาก ลาํบาก

ตรากตราํ หลงัขดตดแตก หาอยู่หากินมาเลีย้งมนั แสนทกุขแ์สน

ยาก นา่สงสาร นา่สงสารมนษุยห์ว่งกิน มืด ตโม ตมะ มืด เหตุ

นัน้ แตพ่วกเราทัง้หลายก็เป็นผูมื้ดมาทกุคนทัง้นัน้แหละ ตโม 

ตมะ แปลวา่มืดมา โชตปิรายโน เราจะทาํใหม้นัแจง้เขา้ไปอีก 

อนันีเ้ป็นทางท่ีดีท่ีถกู  

ท่ีพระพทุธเจา้กลา่ววา่ มืดมาเบือ้งตน้ แลว้สวา่งไปในเบือ้ง

ปลาย คนนัน้ดี มืดมาก็มืดไปก็หมดหนทางแหละ แตว่า่พวกเรา
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ทกุคนๆ อบุาสก อบุาสิกามารวมกนั แปลวา่เราก็มืดมาทกุคน

นั่นแหละ มืดมาอย่างไร คือไม่รู ้เรามาจากไหน ไม่รู ้ใครรูอ้ะ้ เรา

มาจากไหนอะ้ ไม่รู ้เราจะไปไหนอีก ก็ยงัไมรู่อี้ก เพราะวา่เราทกุ

คนๆน่ะ การไปการมาไม่รู ้มาจากไหนก็ไม่รู ้มาจากสตัวม์าเกิดก็

เป็นคนสอนยากวา่ยาก อยา่งนีเ้ป็นตน้ ถา้มาจากนรกมาเกิด มา

จากเปรตมาเกิด มาจากสตัวเ์ดรจัฉานมาเกิด น่ีเป็นคนปึกคน

หนา สอนยาก สอนยากปากเปียก สดุทา้ยมนัก็หนัไปเหมือนทกุ

วนันีแ้หละ คาํสอนของพระพทุธเจา้มนัไมเ่ช่ือ คือมนัไปเช่ือกิเลส

นั่นแหละ  

อย่างวา่เหตนุัน้จงึไดเ้ป็นทกุข ์เพราะเหตไุปเช่ือกิเลส 

เดือดรอ้นทกุวนันีก็้เพราะเช่ือกิเลส อะไร มีสองสมองแตก มีสาม

มา้มแตก มีส่ีดีแตก มีหา้หนา้แตก มีหกอกแตก มีเจ็ด เสรจ็! เป็น

โรคเอดสก์นั ตายวุน่วะวุน่วาย ภาคเหนือน่ีเป็นมาก เป็นหลาย

กวา่เขา พวกชอบม่วน ภาคเหนือน่ีชอบมว่นชอบงาม เป็นโรค

เอดสม์าก ตายมาก เหตนุัน้จงึวา่เพราะอะไร เพราะไม่อยูใ่นคาํ

สอนพระพทุธเจา้ ไม่เช่ือพระพทุธเจา้นั่นเอง  
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ถา้ตา่งคนตา่งมีความเช่ือมั่นในคาํสอนของพระพทุธเจา้ หา้

อย่าง อย่างท่ีท่านพอ่สั่งวา่ ระลกึถึงเราก็เอาธูปหา้ดอก เทียน

สองดอกมาจดุนกึถงึเรา ก็คงศีลหา้น่ีแลว้ มนัเป็นปรศินา ถา้มี

ศีลหา้แลว้ก็ถงึครูบาอาจารย ์ถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์

แลว้ ถา้มั่นในศีลหา้จรงิๆ ปฏิบติับชูา ก็คงสาํเรจ็เป็นภมูพิระ

อนาคาแหละ ครัง้พระพทุธเจา้ก็มีเยอะ ตัง้อยู่ในศีล ๕ มั่นคง 

ภาวนารกัษาศีลเจรญิกรรมฐานภาวนา พจิารณาอนิจจงั ทุก

ขัง อนัตตา รูปรา่งกายเป็นของปฏิกลูสญูเปลา่ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่

เขา เป็นของไม่งาม เต็มไปดว้ยอสุภะ อสุภงั เต็มไปดว้ยความ

ทกุข ์ไม่ใช่สขุ  

สขุมีท่ีไหน  ลองหาดซูิ ไม่มี มีแตท่กุข ์กินก็เป็นทกุข ์บไ่ดกิ้น

ก็เป็นทกุข ์นอนก็เป็นทกุข ์ไมไ่ดน้อนก็เป็นทกุข ์นั่งก็เป็นทกุข ์

ไม่ไดน้ั่งก็เป็นทกุข ์กินแลว้ไม่ถ่ายก็เป็นทกุข ์ถ่ายแลว้ไม่กินก็

เป็นทกุข ์มีแตเ่รื่องทกุข ์นอนก็ทกุข ์นอนมากเจ็บหลงัเจ็บเอว 

เป็นทกุขอี์ก อย่างหลวงตาทกุวนันีน้่ะ ถา้นอนเกินส่ีชั่วโมงไป

แลว้ เจ็บหลงัเจ็บเอว แคส่ามชั่วโมงน่ีพออยู่ได ้นอนแคส่าม
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ชั่วโมง บางทีมนัฝันผีบา้อะไรไม่รูห้ละ ฝันไปเรื่อย เลยส่ีชั่วโมงไป

อีก ต่ืนมาก็เจบ็หลงัเจ็บเอว โอย้ พระพทุธเจา้วา่นอนก็เป็นทกุข์

นะ ทกุขน์ั่นนะ เป็นความจรงิ มนัใหน้อนแคส่ามชั่วโมงหรอืสอง

ชั่วโมงกวา่ๆนิดๆ แลว้ก็ลกุมา กราบพระไหวพ้ระ นั่งกรรมฐาน

ภาวนา พิจารณาอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา หาสาระแก่นสารไม่ได้

แก่สตัวโ์ลกทัง้หลาย  

เพราะโลกทัง้หลายเน่ีย สตัวโ์ลกทัง้หลายเน่ียมนัแยง่กนักิน 

แย่งกนัไปแย่งกนัมา เหมือนรถรากบัรถไฟ แย่งกนัวุน่วะวุน่วาย 

แย่งกนัไปแย่งกนัมา แยง่กนัอยู่แย่งกนักิน แย่งท่ีดินกนัอยู่ แย่งคู่

กนัสวาทเพิ่นวา่ แยง่อาํนาจกนัเป็นใหญ่ สรา้งหมอ้นฮก(นรก)

ใหญ่แลว้ ตีกนั ฆา่กนั ใชศ้สัตราอาวธุ สดุทา้ยก็ไม่ไดอ้ะไรซกั

อย่างหรอก ไอท่ี้ไปแยง่น่ะ ไม่ได ้ไดแ้ตช่ื่อ แตส่ดุทา้ยก็ไม่ไดอ้ะไร

ซกัอย่าง  

เหตนุัน้พระพทุธเจา้ทา่นมองเหน็วา่มนัไมไ่ดน้ั่นเอง ทา่นจงึ

ไดเ้สียสละ สมบติัพระราชามหากษัตรยิ ์สมบติัเรยีกวา่ยศลาภ

นัน้น่ะ เพิ่นมองเหน็วา่มนัไมไ่ด ้เพิ่นจงึไดเ้สียสละ ออกมาปฏิบติั
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บชูามาบวช เป็นพระฤาษีมาบวช เจรญิกรรมฐานภาวนา เพราะ

ท่านมองเหน็วา่ไม่ได ้ไม่ไดอ้ะไรซกัอย่าง เหตนุัน้เม่ือพระองค์

เสียสละปราสาทราชวงั นางพิมพา ราหลุ สาวงามเอกคือนาง

พิมพา ลกูสาวของพระยาสปุปพทุธะ ลกูสาวงามเพิ่นเป็นนาง

พิมพา งามจรงิๆดว้ยนะ คือนางพิมพาเดินไปไหน เดินทางไป

เน่ีย เขากาํลงัทานขา้วอยู่นะ เอาขา้วใสป่ากไม่ถกู ไปถกูฮดูัง้

นั่นน่ะ มนัเมาดรููปนางพิมพา เน่ีย มนัรูปงาม  

สดุทา้ยพระพทุธเจา้เพิ่นก็เห็นโทษ งามแลว้ก็ตาย งามมนัก็

ตายเนา่เป็นเถา้เป็นถ่านเหมือนกนัหมด ไม่ใช่ตวัตนอะไร เหตุ

นัน้ท่านมองเหน็ชดั มองเหน็โทษ ทา่นมองเห็นอีก มองรูอี้ก ทา่น

รูไ้ปอีกวา่นางพิมพาน่ีหละ พาเราทกุขเ์รายากในโลก เพิ่นก็รูไ้ป

อีก นางพิมพาน่ีหละ พากทูกุขก์ยูากในโลก พากตูกหมอ้นฮก ก็

นางพิมพาน่ีแลว้ พาไปเกิดเป็นเปรต เกิดเป็นผี ตีกนัฆา่กนั แลว้

แย่งกนั เหมือนหมากินขี ้ก็เพราะนางพิมพาน่ีแลว้ ท่านเห็นโทษ

เห็นภยัแลว้ จงึไดเ้สียสละออกบวช บาํเพญ็เจรญิกรรมฐาน

ภาวนา อยูก่บัดิน กินกบัหญา้ เอาทอ้งฟา้เป็นหลงัคา เอาแสง
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พระอาทิตยพ์ระจนัทรเ์ป็นแสงสอ่งไฟมา ไม่มี เดินเสียสละความ

มีความเป็นหมด  

สดุทา้ยท่านก็ปลดวางได ้ปลอ่ยวางได ้เพราะมาเหน็โทษ

เห็นภยั สดุทา้ยท่านก็หลดุพน้ หลดุพน้จากความยดึความถือ 

ความห่วงความอาลยั พน้หมด วิมตุติหลดุพน้ แลว้ไปนั่งอยู่ใน

พืน้ตน้ไม ้ก็เปลง่วาจาออกมาวา่สขุหนอๆ จนสงฆท์ัง้หลาย

เขา้ใจผิดคิดวา่พระพทุธเจา้นั่นน่ะห่วงนางพิมพา ปราสาทราช

วงั สนทนาแลว้สนทนากนั เพราะพระพทุธเจา้เพิ่นหดีู  

พระพทุธเจา้หดีู ฟังผีมนัรอ้งไหม้นัทกุขม์นัยาก บไ่ดคิ้ด ได้

อยู่ ทกุขย์ากลาํบาก เกิดเป็นเปรตเป็นผีน่ะ เพิ่นฟังรูแ้ลว้ก็สงสาร 

เน่ียเพิ่นฟังด ูฟังเทวดาอยู่ชัน้ฟา้ เคา้บน่มีความสขุความเจรญิ

อย่างนัน้อย่างนี ้โอ ้เรามีความสขุ ขา้วบไ่ดห้า ปลาบไ่ดซ้ือ้ กิน

ของทิพย ์อายก็ุยืน  

รอ้ยปีเมืองเราเป็นวนัหนึง่คืนหนึ่งในสวรรคช์ัน้ดาวดงึสน่ี์

แหละ สามรอ้ยปีเมืองเราเป็นวนัหนึ่งคืนหนึ่งในชัน้ยามา ส่ีรอ้ย

ปีเมืองเราเป็นวนัหนึง่คืนหนึง่ในชัน้ดสิุต ท่ีครูบาใหญ่อยู่ คือพระ
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ศรอีารยเมตรยั อนาถบิณฯก็อยู่เน่ียแหละ เพิ่นฟังรูห้มด ไม่ใช่

เรา หขูองเรามนัตนั พระพทุธเจา้เพิ่นหยูาวฟังไดห้มด เทวดาคยุ

กนั ม่วนมีความสขุ เพิ่นก็รูฟั้งได ้เพิ่นก็สรรเสรญิ อย่าประมาท

เดอ้ เพิ่นวา่  

พวกเปรตพวกผีมนัรอ้งหอ่มรอ้งไห ้มนัทกุข ์พระพทุธเจา้ก็

ฟังรู ้เหตนุัน้ไม่ไดห้ลงสมบติัโลก มีแตเ่รื่องทกุข ์อยู่ในโลกก็

เหมือนกนั เศรษฐีมีเงนิมีทอง ก็บน่ทกุขบ์น่ยาก พระพทุธเจา้

เพิ่นก็ฟังรูห้มด คิดรูห้มด เหตนุัน้ท่านจงึไม่หลงไม่ติดอยู่สมบติั

ของโลก สมบติัขีท้กุขขี์ย้ากดงักลา่วแลว้ มีมากก็ทกุข ์มีนอ้ยก็

ทกุขน์อ้ย ไม่มีก็ทกุขอี์ก มีแตเ่รื่องทกุข ์สขุมีท่ีไหนอะ้ กาํหนดไล่

ไปสิ กาํหนดด ูอา่นด ูไม่มี!  

นอกจากจิตใจท่ีสงบเขา้ใจอยู่ในธรรม จิตใจสงบเทา่นัน้

แหละ ใจอยู่ในธรรมเทา่นัน้แหละ จงึจะนาํความสขุมาใหไ้ด ้ถา้

ใจไม่สงบ ใจไม่อยู่ในธรรม โอย้ หาความสขุไม่ได ้นอนก็บมี่

ความสขุ ก็บส่ขุ นอนไปก็ยงัฝันไปไลตี่เขา หรอืเขาไลตี่เรา เน่ีย 

พดุโธ่! วา่นอนเป็นสขุ เพิ่นก็วา่หละ ลองดซูิมนัสขุท่ีไหน บางทีก็
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ฝันไป เขา้ป่าเขา้รก ไปพบชา้งพบเชือ้อะไร วิ่งเกือบตาย เน่ีย

ตอ้งสงัเกตด ูพิจารณาด ูท่ีพระพทุธเจา้เพิ่นวา่มนัเป็นทกุข ์ 

เม่ือเรามองเหน็พิจารณาเหน็ในอดีต อนาคต ทัง้ปัจจบุนั

ดว้ยจนเกิดความเป็นจรงิ ท่ีเพิ่นสวดมาเน่ีย ปัจจุปปันนัญจะ 

โย ธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ วปัิสสะต ิ(จากภทัเทกรตัตคาถา) รู ้

ปัจจบุนั เม่ือรูเ้ห็นตามความเป็นจรงิ คือมารูรู้ปนามสงัขาร

รา่งกายตามความเป็นจรงิ ไม่เท่ียงจรงิ เป็นทกุขจ์รงิ เป็นอนตัตา

จรงิ เป็นของปฏิกลูสญูเปลา่จรงิๆ เพราะไหลออกมาซึง่ขี ้ขีห้ ูขี ้

ตา ขีเ้หง่ือ ขีไ้คล อจุจาระ ปัสสาวะ คือเราทกุคนๆนั่นน่ะ นอน

เกลือกกอ้นขี ้นอนกอดกอ้นขี ้นอนอยู่ในกองมตูรกองคถูมาแลว้

ทกุคน แตว่า่ลืมเสีย เหตนุัน้จงึไดว้ิ่ง บเ่หน็โทษเห็นทกุข ์ท่ีจรงิเรา

มานอนอยู่ในกองมตูรกองคถูทกุคนๆนั่นแหละ  

เกิดออกมา อยู่ในผา้ออ้มนั่นน่ะ เกิดอยู่ในผา้ออ้มดิน้ 

กระแด๊กๆๆ อยู่นั่นแหละ ขีอ้อกมาก็รอ้งไห ้เย่ียวออกมาก็รอ้งไห ้

หิวก็รอ้งไห ้เจบ็ก็รอ้งไห ้ดิน้อยู่นั่นแหละ เหตนุัน้คาํโบราณเพิ่น

วา่ ทกุขอ์ยู่ในขนัธห์า้ รวมมาในธาตส่ีุ เพิ่นวา่ ทกุขอ์ยู่ในผา้ออ้ม 
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หอ้มขา้คนเดียว ดิน้กระแดว่ๆ อยู่ในโลกน่ะ ก็มาดิน้อีกบเ่น่ีย 

ใหญ่มาแลว้ก็ดิน้อีก ดิน้เรื่องการงาน ดิน้เรื่องการเลน่ แลว้ก็มา

ดิน้อีก เรื่องผวัเรื่องเมีย ก็ดิน้ ดิน้หาอยูห่ากิน ดิน้หาผวัหาเมีย 

พดุโธ่ๆ! ดิน้ไปดิน้มาก็ตีแลว้บเ่น่ีย ฆา่กนัวุน่วะวุน่วาย เพราะมนั

ดิน้หนีอะ้ ดิน้ไปทางโลก ดิน้เรื่องเอา เรื่องเอา อนันัน้กจูะเอา อนั

นีก้ก็ูจะเอา มนับพ่อหรอก เหตนุัน้จงึวา่ไดเ้มียหนึ่งยงับพ่อ ไดผ้วั

หนึง่ยงับพ่อ ผวัหนึ่งยงับพ่อ ผวัสอง ผวัสาม ผวัส่ี เป็นโรคเอดส์

แลว้บนี่ ้เดือดรอ้นแลว้บน่ี่ เหตนุัน้เพราะอะไร เพราะไม่เช่ือคาํ

สอนพระพทุธเจา้ ไม่ตัง้อยู่ในคาํสอนพระพทุธเจา้  

ถา้เช่ือมั่นคาํสอนพระพทุธเจา้ พุทธัง สรณัง คัจฉาม ิเอา

พระพทุธเจา้เป็นท่ีพึ่ง พระพทุธเจา้ พทุธงัคืออะไร พทุธงัก็คือรู ้

รูจ้กับาป รูจ้กับญุ รูจ้กัคณุ รูจ้กัโทษ รูจ้กัดี รูจ้กัชั่ว รูจ้กัวา่อนันี ้

เป็นนรก รูว้า่อนันีเ้ป็นสวรรค ์รูจ้กัดีรูจ้กัชั่ว รูจ้กัสขุรูจ้กัทกุข ์บดันี ้

เราจะเอาอะไร เม่ือเรารูล้งไปแลว้ ตอ้งการสขุ ตอ้งการสขุ อา้ว 

เราก็มาสรา้งคณุงามความดี เหมือนท่ีพวกเรามารวมกนัใน

สถานท่ีนี ้คือรูจ้กัสขุ  
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พุทธะ พุทโธก็แปลวา่รู ้รูบ้าปรูบ้ญุ รูค้ณุรูโ้ทษ รูเ้หตแุหง่

ความสขุ คือการมารกัษาศีลเน่ีย ปฏิบติับชูามาถวายทา่นพอ่

เน่ีย ท่ีจรงิก็เรานั่นหละเป็นผูใ้ด ท่านพอ่เป็นเหตเุฉยๆ ท่ีจรงิตวั

คนเรานะ่เป็นผูไ้ด ้ท่านพอ่ทา่นไดแ้ลว้ เพิ่นเต็มแลว้ เพิ่นไม่เอา

อีกแลว้ทา่นพอ่เน่ีย เพิ่นอยู่ในภมูิพระอนาคา แตเ่พิ่นก็เต็มแลว้ 

ไม่ไดเ้อา เป็นแตเ่พียงท่านไปบาํเพ็ญชาํระดวงวิญญาณออก

จากใจก็ไปนิพพานเทา่นัน้หละ ชาํระไปอยูใ่นสทุธาวาสนะ่

บาํเพ็ญ ก็จนถึงบรรลถุึงพระอรหนัตก็์ไปนิพพานเลย ไม่ลง

มาแลว้ หมด หมดความเกิด ไม่มาเกิด ดิน้อยู่ในโลกนีแ้ลว้ บ่

ไดม้าเขา้ทอ้งของอิพอ่อิแม่ บไ่ดม้าเกลือกขีเ้กลือกเย่ียว ดิน้

กระแดว่ๆอยู่ในผา้ออ้มแลว้ เน่ียเราก็อยา่งเนีย้ ทกุคนๆให้

พิจารณา ลืมซะ ใหญ่มาก็ลืม ลืมคณุพอ่ลืมคณุแม่ พอ่แม่วา่บ่

ฟังแหละ มนับไ่ดภ้าวนามนับรู่ห้รอก วา่เจา้ของนอนเกลือกขี้

เกลือกเย่ียว ดิน้กระแดว่ๆอยูน่ั่นน่ะ ถา้พอ่แม่บส่งสาร เอามือบีบ

รูดัง้ซะ ควํ่าหนา้ลงซะก็ตาย บไ่ดม้าดิน้อยูใ่นโลกนีล้ะ บไ่ดม้า

หลงอยู่ในโลกเป็นทกุข ์ 
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มีพวกหนึ่งพวกกรุงเทพ มนัเป็นพวกนกัศกึษา มนัวา่คณุ

พอ่คณุแมไ่ม่มี เพิ่นวา่ เพิ่นมว่นอะไร มว่นเสพกามกนัสิ บมี่ คณุ

พอ่คณุแม่ไม่มี เน่ียมนัความมืด อยา่งวิชาโลกน่ะ ยิ่งเรยีนก็ยิ่ง

มืด ปรญิญงปรญิญาก็ฆา่กนัตีกนั สรา้งหมอ้นฮกนะ ปรญิญาขี้

หมาน่ะ ฆา่กนัตีกนัแยง่กนั เหมือนหมากินขี ้คนเราน่ะ มนัแย่ง

ลาภกนัเหมือนหมากินขี ้หมามนัเหน็กองขีแ้ลว้ก็กินคราง ค่ือๆ 

ใครไปใกลบ้ไ่ดห้รอก กดักนัแลว้บเ่น ่ 

คนเราก็เหมือนกนั ห่วงลาภห่วงยศ คราง ค่ือๆ กดักนัวุน่วะ

วุน่วาย ตีกนัฆา่กนั แก่งแย่งก็แย่งกอ้นขี ้ก็คือลาภนั่นเองหละ 

เน่ียเป็นอยา่งเนีย้ ฉะนัน้พระพทุธเจา้ นกัปราชญเ์พิ่นวา่ใหท้าํ

เหมือนอีกา อีกามนัเหน็ซากศพ ลอยอยู่ในแม่นํา้ มนัก็ไปกิน ไป

กินซากศพนัน้น่ะ กินแลว้มนัก็รอ้งหมูม่ากินดว้ย มาเดอ้ๆ กาๆๆ 

กินแลว้บห่วงหรอก กานั่นนะ่ กินแลว้มนัก็ไปเลย กินอ่ิมแลว้ก็ไป

เลย แลว้มนับก่ดักนัเดอ้ มนับข่บกนั บเ่หมือนหมานะ หมาเวลา

กินแยง่กนักดักนัวุน่วะวุน่วาย  
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คนเราสว่นมากก็อย่างนัน้นะ่ หว่งลาภ จงึวา่ดีหมา ดีหมาก็

กดักนันั่นแหละ ดีหมาก็หาแตเ่ห่า คนนัน้เป็นอย่างนัน้ คนนีเ้ป็น

อย่างนี ้เอาแลว้ เห่าไปเรื่อยบเ่น่ีย ใจมนัก็สา่ยสง่ลุม่หลงไปเรื่อง

อดีตอนาคต เรื่องดีเรื่องชั่ว ก็ใจมนัเป็นหมาไปหาเหา่แต่

ภายนอก มนัไม่คอ่ยสงบแหละ ฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึให ้ปัจจุป

ปันนัญจะ โย ธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะต ิปัจจบุนัอยู่เน่ีย 

รูปั้จจบุนั ลมเขา้ก็ใหรู้ ้ลมออกก็ใหรู้ ้ลมเขา้แลว้ไม่ออกก็ตาย 

ออกแลว้ไม่เขา้ก็ตาย ใหม้นัรูอ้ย่างเนีย้ ใหม้นัแจ่มแจง้ลงไป มนั

ก็จะจิตสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิ 

เม่ือเป็นสมาธิ ปัญญามนัก็เกิด รูเ้หน็ตามความเป็นจรงิ วา่

เป็นทกุขจ์รงิดงัท่ีพระพทุธเจา้เพิ่นวา่ จรงิ มนัเห็นจรงิ 

ยกตวัอยา่งเชน่วา่ เขาดา่ ไอห้มา เขาดา่ ไอห้มาก็โกรธ ก็ตวัหมา

ก็คือความโกรธนั่นแหละ ตวัความหลงนั่นแหละ โมหะคือความ

หลงนั่นแหละ หมาก็คือความหลงนั่นแหละ ดงัท่ีกลา่วมนัแย่ง

กนักินๆอยู่ในโลก คือหมาทัง้นัน้แหละ ฉะนัน้วิชาหมาหละมนั

แย่งกนัอยู่แย่งกนักิน แยง่กินแย่งขีก้นักิน เหมือนสตัวโ์ลก
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ทัง้หลายมนัเดือดรอ้นเพราะเอาวิชาหมามาใช ้วิชาพระพทุธเจา้

น่ะ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขมัมะบารมี มนับเ่อา มนัเอาวิชา

หมาน่ะมาใช ้เน่ีย เคา้ดา่วา่ไอห้มา อีหมา โกรธ ก็โกรธนั่นแหละ

เป็นตวัหมา เม่ือโกรธแลว้ก็กดักนัแลว้ นั่นแหละ นั่นแหละตวัมนั

แท้ๆ นั่นน่ะ โกรธกนั กดักนั ตีกนั แยง่กนั นัน้แหละตวัหมาหละ 

โมหะคือความหลง หลงกินหลงอยู่ หลงวา่ตนวา่ตวั วา่เราวา่เขา 

วา่ดีวา่ชั่ว  

ฉะนัน้พระพทุธเจา้จงึปลอ่ย จาโคจาคะ คืนเถอะๆ คืนให้

เขาหมด เขาวา่ดีก็คืนใหเ้ขา เขาวา่ไม่ดีก็คืนใหเ้ขาหมด เม่ือไม่

เอามนัก็ไม่ทกุข ์คืนใหเ้ขาหมด ทีนีเ้รามนัไม่มีปัญญาท่ีจะคืนให้

เขา เอาหมด อะไรก็เอาเก็บ เอาเก็บ ทกุขบ์เ่น่ีย อนันีเ้ป็นปฏิปทา 

ท่ีเพิ่นสวดเสรจ็มาเน่ีย (เทปขาดตอน) 

เป็นอะไรเราเกิดมาทกุขย์าก เพราะเหตใุด เราเกิดมา เป็น

ทกุขย์ากเพราะเหตใุด ก็เพราะหยงั ก็เพราะอวิชชา อวิชชา 

ตัณหา อุปาทาน กามาหาร ส่ีหา้อยา่งเน่ียแหละเป็นเหต ุ

อวิชชา แปลวา่ความไม่รู ้ไม่รูม้นัจงึไดเ้กิดตณัหา มนัอยาก ไม่รู ้



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 21 

อะไร ไม่รูว้า่การใหท้าน ศีล ภาวนา ไม่รูจ้กัศีล ไม่รูจ้กัธรรม ไม่

รูจ้กัเหตแุหง่ความทกุข ์ไม่รูจ้กัขอ้ปฏิบติัถึงความดบัทกุข ์อย่างนี ้

เป็นตน้ น่ีเป็นอวิชชา แปลวา่ความไม่รู ้ไม่รูจ้กัดี ไม่รูจ้กัชั่ว ไม่

รูจ้กับาป ไม่รูจ้กับญุ ไม่รูจ้กัคณุจกัโทษ ไมรู่จ้กัความเสียสละ 

เสียสละกิเลสคือความโลภ ความโกรธ ความหลงออกจากใจอะ้ 

ไม่เสียสละออกไป มนัไปยดึถือ  

จะมารกัษาศีล มารกัษาศีล เคา้ดา่วา่ศีลบดี่ ศีลง่อยศีลเง่า 

โกรธไปแลว้บเ่น่ นั่นหละตวัโกรธเป็นตวัหมาแลว้ กดักนัแลว้บ่

เน่ีย ถา้สองตวัตา่งคนตา่งโกรธก็กดัแลว้แลว้ ทะเลาะกนัแลว้ 

ฉะนัน้ดีหมาก็ละเสีย อยา่มาใช ้ดีหมีก็อยา่มาใช ้ดีหมีชอบอะไร 

ชอบกิน ดีหมีมนักินจะผิดจะถกู บางทีมารกัษาศีลมนัยงักิน 

ตอนบา่ยมากินอีกแลว้ มนัหวิมนัก็วา่ละ มนัหวินั่นแหละ เพิ่นให้

อดทน ใหเ้สียสละ มนัจงึไดศี้ล เป็นดีหมีซะ หลงกินหลงอยู่ 

หลบัตากิน ผิดไม่รูถ้กูไม่รู ้อย่างนีเ้ป็นตน้ ดีเสือก็หวงซาก ดีงใูคร

มาติบอ่ได ้ขู่ฟู่ ๆ ดีเสือก็หวงซาก ใครมาติบไ่ด ้ครางฮ่ือๆ ใครมา
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ติมาชมวา่บดี่บง่าม บน่ โกรธขึน้มาแลว้ ยิง่แครว่ยิ่งคราง นัน้

หละมนัดีเสือ ดีหมา  

บดันีเ้รามาติดอยู่ในดีอยู่น่ีแหละ คาดี ติดดี จงึหนีจากโลก

ไปบไ่ด ้คนเราทกุคนๆมนัหลงดี ติดดี คาดีน่ีแหละ พระพทุธเจา้

เห็นโทษเหน็ภยัแลว้ นางพิมพาน่ะงามท่ีสดุ เพิ่นก็ละซะ ไปบวช 

พระยาสปุปพทุธะก็โกรธ หาวา่ทิง้ลกูสาว ลกูสาวงามคือนาง

พิมพานั่นหละ ละเสีย ใหเ้ป็นแม่หา้มแม่หมา้ย พระยาสปุป

พทุธะก็โกรธโมโห อาฆาตพระพทุธเจา้บเ่น่ีย โอย๋ อาฆาต

พระพทุธเจา้นะ่เน่ีย คอยอาฆาต คอยแย่ง คอยทาํอะไรสดุทา้ยก็

ถกูแผ่นดินสบู เพราะหว่งลกูสาวนั่นแหละ พระยาสปุปพทุธะ

ห่วงนางพิมพาวา่ลกูสาวดี เลยมอบใหพ้ระสิทธตัถะ เพิ่นก็ละ

เสีย ดีท่ีไหน มีแตก่องทกุข ์อย่างเป็นตน้  

เหตนุัน้พระยาสปุปพทุธะถกูแผ่นดินสบูเพราะหวงนาง

พิมพา พระพทุธเจา้ พระสิทธตัถะเพิ่นทิง้ ขายหนา้ขายตา ทิง้ลกู

สาวก ูเน่ีย นั่นเคยดา่คนภาคเหนืออะ้ วา่คนภาคเหนือชอบหวง

ลกูสาว เออ้ ระวงัโดนแผ่นดินสบูเดอ้ หวงลกูสาวก็จะไปรกัษา
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ศีลบไ่ด ้กบูไ่ดผู้บ้า่ว กบูไ่ดล้กูเขย นั่นแหละตวัหมอ้นฮกใหญ่ 

นั่นแหละตวัหมอ้นฮกใหญ่ เหตนุัน้คนเรามนัเพราะอะไร ก็เพราะ

มนัไม่ไดพ้ิจารณาในขนัธห์า้เน่ีย อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เป็นของ

ปฏิกลูสญูเปลา่ท่ีเพิ่นเทศนเ์ม่ือเกีย้ สวดกนัเม่ือกี ๊  

สดุทา้ยเพิ่นก็พาสวดในเรื่องฌาน ในเรื่องรูปรา่งกาย เพียร

เพง่ในรูปรา่งกายเน่ียแหละ เพียรเพง่อยู่ในรูปรา่งกาย เพง่อยู่ใน

ลมเขา้ลมออก เพียรเพง่อยู่ในลมเขา้ลมออก จ่ออยู่ในลมเขา้ลม

ออกเป็นหนึง่อยู่เน่ีย อยา่ใหม้นัไปท่ีอ่ืน ใจมนัก็สงบไดเ้หมือนกนั 

วา่พระโยคาวจรเจา้ทัง้หลายมาเพียรเพง่อยู่ในลมเขา้ลมออก 

พทุโธก็ดี ธมัโมก็ดี สงัโฆก็ดี รูว้า่ลมเขา้ลมออกอยู่ เพียรเพง่อยู่

ในเฉพาะหนา้อกเน่ียแหละ ใหรู้อ้ยู่แคนี่ไ้ม่ตอ้งไปท่ีอ่ืน จติก็สงบ

ไดเ้หมือนกนั ตัง้มั่นได ้ 

เม่ือจิตสงบตัง้มั่นได ้ใจมนัก็เย็นสบาย มนัปลอ่ยวางไดล้ง 

เป็นสขุ เม่ือใจเป็นสขุ ใจดีปัญญามนัก็เกิด เกิดจากสมาธิ นั่น

แหละ เพราะปัญญามนัจะตอ้งเกิด เกิดเพราะความเยน็นัน้

แหละ เกิดเพราะความเยือกเย็นเหมือนฝนตกลงมา ฝนตกลงมา 
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ชาวไรช่าวนาไดท้าํไรท่าํนาไดกิ้นเห็ดกินหอน เด๋ียวเนีย้หลวงตา

เพิ่งไปเผาศพหลวงปู่ กิ งานหลวงปู่ กิ ฝนตกแลว้ ตกเห็ดก็ออก 

ดอกกระเจียว ดอกวา่นออกน่ะกินกบันํา้พรกิอรอ่ยดี อนันีม้นั

เห็ดเผาะมนัก็ออก ดอกกระเจียว ดอกวา่นนั่นนะ่เอามากินกบั

นํา้พรกิ อรอ่ยดีเหมือนกนันะ่ กินแลว้ก็เป็นยาดว้ย ฝนตกลงมา

มนัเยือกเยน็ ฟ้าฝนชลธาร หมากไมผ้ลไมใ้ชเ้กลือ เป็นดอกเป็น

ผลใหค้นไดกิ้นไดอ้ยู่ เพิ่นวา่ อนันีฉ้นัใด ใจท่ีเยือกเยน็นั่นมนัจะ

เกิดปัญญาวิชาขึน้  

ท่ีเราบมี่ปัญญา คิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถกู เพราะมนั

ไม่สงบ มนัคิดไปหาอีหยงั หาอะไร ผูห้ญิงก็คิดหาผูช้ายนั่น

แหละ ผูช้ายคิดหาผูห้ญิงนั่นแหละ สองคนน่ีแหละสรา้งหมอ้

นฮก สรา้งสวรรคก็์สองคนน่ีแหละ คนสองคนนีแ้หละมนัหลง 

ฆา่กนัตีกนัแยง่กนัในโลกก็เพราะกามนั่นแหละ กามทกุข ์กาม

โศก กามโรค กามภยั กามเสนียดจญัไร รบราฆา่ฟันก็เพราะ

กามตวัเดียวนั่นแหละ นัตถ ิกามา สมา ทกุขา พระพทุธเจา้วา่

ทกุขอ่ื์นเสมอในกินในกามไม่มี แยง่กนัอยู ่แย่งกนักิน ดั่งท่ีกลา่ว
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แลว้นั่นน่ะ แยง่กนัอยู่ กนักิน แย่งกินกนัอยู ่แย่งสูก้นัสวาท แยง่

อาํนาจกนัเป็นใหญ่  

ครัง้พระพทุธเจา้ ไปรบกนัก็รบเอานางน่ะแหละ อยา่งนีเ้ป็น

ตน้ มนัรบราฆา่ฟันก็เพราะกาม กามทกุข ์กามโศก กามโรค 

กามภยั กามเสนียดจญัไร ทา่นวา่ นตัถิ กามา สมา ทกุขา ทกุข์

อ่ืนเสมอดว้ยกามไม่มี คาํวา่กิเลสมนัลากเราไป กามลาก มนั

ลากหเูราไป ลากคอเราไป ลากไป กามลาก เพิ่นวา่กามลาก กา

มะกิเลส กามลาก มนัลากตวัของเราไปทาํความชั่ว ลากไปทาํ

บาป ลากไปทาํกรรม ลากไปเกิดในนรกบา้ง ไปเกิดเป็นเปรต

บา้ง เพราะอกศุลกรรม ก็กามลากนั่นแหละมนัลากไป เพราะ

กิเลสนั่นแหละคือความโลภ ความโกรธ ความหลง อวิชชา 

ตณัหานะ่ พาไป  

เหตนุัน้ทางพทุธศาสนาจงึใหห้าโอกาสมาชาํระจิตใจของตน 

ชาํระจิตใจ ชาํระดว้ยอะไร ชาํระดว้ยการใหท้านภายนอก ทาน

อีก ชาํระดว้ยการใหอ้ภยัทาน ใหไ้มห่มดก็คือการใหอ้ภยัเพิ่นวา่ 

ยิ่งใหก็้ยิ่งดี ใหไ้ม่หมดแตดี่ก็คือใหอ้ภยั ยิ่งใหก็้ยิ่งดี คนเราถา้ให้



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 26 

อภยัก็สบายแลว้ ท่ีมนัไม่ใหอ้ภยันั่นแหละก็เพราะไม่รูน้ั่นเอง มนั

ยดึถือ ถา้เขามาดา่มาวา่ ก็ใหอ้ภยั มนัไมรู่ ้ใหอ้ภยัมนัเถอะ ชา่ง

หวัมนัน่ะ มนัวา่ ไม่ใช่ตวัตน เรามนัเฉยๆ น่ีมนัถือลมละบเ่น่ีย 

เหตนุัน้คือธาตเุขา้มาถือลม ถือลมเป็นเรา ถือเราเป็นลมแลว้บ่

เน่ีย เอาแลว้บเ่น่ีย เป็นมิจฉาทิฐิอีกแหละ วา่เราเป็นลม วา่ลม

เป็นเรา เป็นตวัเป็นตน เป็นคนเป็นสตัว ์ท่ีจรงิลมไม่ใช่เรา เรา

ไม่ใช่ลม เรามาอาศยัลมตา่งหาก ลมก็บอกบไ่ดด้ว้ย อนิจจงั ทกุ

ขงั อนตัตา ไปบอกลมไดเ้หรอ บอกไม่ได ้นอกจากผูไ้ดฌ้านได้

ญาณจรงิๆ เพิ่นกาํหนดลมใหอ้ยู่ในอาํนาจได ้ 

เหตนุัน้จงึวา่ใหห้าโอกาสพากนัชาํระเช่นวา่ เรารูข่้าววา่งาน

ท่านพอ่ลี ธมมฺธโร เพิ่นมีงานมีการ พากนับวชผา้ขาวบวชชี มี

โอกาสเราก็เสียสละการงานของโลก งานของโลกน่ะงานไม่แลว้

สกัทีหรอก ทาํจนตายก็ไม่แลว้ ทาํเกิดมารอ้ยชาติก็ไม่เสรจ็ซกัที 

งานไม่แลว้ก็ขีท้กุขขี์ย้าก งานแลว้คืองานอะไร มารกัษาศีล

ภาวนา ละกิเลสแลว้ ละกิเลสไดแ้ลว้ก็แลว้ ถา้ละไดแ้ลว้มนัก็

แลว้ เป็นพระอรหนัตห์มด ฉะนัน้ถา้ยงัเป็นปถุชุนคนใบอ้ย่างนีก็้
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บแ่ลว้สกัทีแหละ เป็นปถุชุนคนใบค้นบา้อยู่น่ี มาฆา่กนั มาตีกนั 

มาแยง่กนัอยู่ในโลกนีแ้หละ ไม่แลว้สกัที บพ่น้ทกุขพ์น้ภยัไปได ้

เหตนุัน้พวกเราทัง้หลายในวนันีก็้ดี วนัตอ่ไปก็ดี ปีนีก็้ดี ชาติ

นีก็้ดี พวกเราทัง้หลายมีโชคดี มีวาสนาดี มีบารมี ไดพ้ากนั

เสียสละการงานของโลกมาบาํเพ็ญการงานของตน เน่ียคือเรา

ทกุคนมีแตท่าํงานของโลก งานใหเ้จา้ของไม่คอ่ยมีหรอก มีแตใ่ห้

เขา หาอยูห่ากิน เลีย้งปากเลีย้งทอ้งก็ทาํเรื่องขนัธห์า้นั่นเอง 

บาํรุงขนัธห์า้ทา้ตายนั่นแหละ เลีย้งขนัธห์า้ทา้วนัตายนั่นเอง 

ไม่ใช่อ่ืนไกลหรอก กินเพราะกินรอวนัตาย วา่กนัรอวนัตาย เดิน

ไปมารอวนัตายเทา่นัน้แหละ เดินไปสูค่วามตายทกุวนั ทกุนาที 

ทกุชั่วโมง ตายเขา้โลงอา้ปากก็หวอ เตส ํวูปสโม สุโข เผาก็เป็น

ขีเ้ถา้ไป ฝังก็เป็นดินไป ไม่มีอะไร  

เน่ีย ทวนเน่ีย ทวนกระแสด ูพิจารณาด ูภาวนาด ูกาํหนดด ู

เพง่ด ูเม่ือดก็ูตอ้งเหน็หละ ถา้ไม่ดมูนัก็ไมเ่ห็น ไม่เรยีนไม่รู ้ไม่ดู

ไม่เห็น ไม่ทาํไม่เป็นอยา่งนีเ้ป็นตน้ ท่ีเราไม่รูก็้เพราะไม่ด ูไม่เห็น 

ไม่เห็นก็เพราะอะไร ไม่รูเ้พราะอะไร เพราะไม่ไดค้บนกัปราชญ ์
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บางทีคบนกัปราชญ ์แตว่า่กิเลสมาร ขนัธมารมนัมาเลน่เรา 

เพราะกิเลสมาร ขนัธมารเน่ียมนักลวัเราไปพระนิพพานพน้ทกุข ์

เพราะกิเลสมนัมีหนา้ท่ีของมนั ผกูเราลงหมอ้นฮก ผกูคอลงนรก

ละ กิเลสนะ กิเลสมารน่ะ ขนัธมารนั่นน่ะ พทุโธ่! มนัมีหนา้ท่ีผกู

คอของเราลงหมอ้นฮกยกใหญ่เหมือนกนัแหละ  

ถา้เราไม่มีปัญญา ไม่มีวชิา ไม่มีขนัติบารมี สจัจะบารมี 

ทานบารมี โอย้ สูม้นับไ่ดห้รอก เหตนุัน้ตอ้งอาศยัสจัจบารมีแน่ว

แน่ เชน่ฟังเทศนเ์น่ียแหละ ถา้เพิ่นเทศนไ์มจ่บ กก็ูนั่งอยู่น่ีแหละ 

ตายเป็นตาย มงึเอามาทาํไมขนัธห์า้เน่ีย กองขีท้กุขขี์ย้าก มงึได้

อะไร ตายมนัไม่ไดอ้ะไรซกัอย่าง ก็ไลไ่ปซะ ไลขี่ม้นัด ูกจูะไม่หนี 

กจูะไม่ถอย เหมือนพระพทุธเจา้ของเรา ก็นั่งอยู่ตรงพืน้ตน้ไม้

โพธ์ินั่นแหละ ถา้เราไม่สาํเรจ็เป็นพระพทุธเจา้ พระอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้ แมร้า่งกายจะเหือดแหง้เหลือแตห่นงัแต่

กระดกูก็ตามที ไม่ลกุ ตายเป็นตายทีนี ้ตายในพืน้ตน้โพธ์ินีห้ละ 

น่ีก็แปลวา่อาศยัสจัจะ ถา้ไม่มีสจัจะ โอย้ ไปบส่าํเรจ็หรอก ปะรมั

ประ ไปเรื่อย เหตนุัน้ตอ้งอาศยัสจัจบารมี ถา้ไม่มีสจัจบารมี ไม่มี
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หนทางไดห้รอก อยา่งพระพทุธเจา้เพิ่นปรารถนาเป็นพระ

โพธิสตัว ์มาตัง้สจัจะแลว้ตอ้งทาํ ตอ้งสู ้ไมท่อ้ไม่ถอย อยา่งนี ้

เป็นตน้ อนันีเ้ป็นปฏิปทาขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/fUnj4FjvvFk  
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