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หญ้าปากคอก 

หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัสี 

วนันีจ้ะเทศนาถึงเรือ่งหญา้ปากคอกใหฟั้ง คาํวา่

หญา้ปากคอก มนัอยใูกล้ๆ นีห้รอก ท่ีเทศนาธรรมะตา่งๆ

มากมายทัง้หลายไปนัน้เป็นการกวา้งขวางตอ่ออกไป แตแ่ทท่ี้

จรงิไม่ใช่กวา้งอะไรหรอก ไม่ใช่อ่ืนไกล ธรรมดาหญา้ปากคอก 

ววัแก่มนัพาเลม็เลียกินตรงปากคอกนัน้ มนัอ่ิม ววัหนุม่ววัฝงูพา

กนัแลน่ตุ๊กๆๆๆ วิ่งหากิน ตา่งคนตา่งวิ่ง ตา่งตวัตา่งวิ่งหากินไป

ทั่ว ชิงกนั เลยไม่ไดกิ้นอ่ิมเทา่ววัแก่ ววัแกม่นัรูจ้กัสภาพของตน 

ไปกบัเขาก็ไมท่นัแลว้ มนัหาเลม็เลียกินตามหญา้ปากคอก มนั

พอใจยินดีกบัหญา้ปากคอกนั่น มนัก็เลยอ่ิม มนัอ่ิมกวา่ไอพ้วก

ไปไกลๆนัน้อีก แลว้มนัก็ไม่ไดไ้ปไกลดว้ย กินอ่ิมแลว้ก็นอนตรง

นัน้ ลกุขึน้มาก็หากินตอ่ไป สบายดีเหมือนกนัววัแก่ๆ  

คนท่ีไม่เขา้ใจถึงเรื่องธรรมะก็เช่นกนักบัววัฝงูววัหนุ่ม วิ่งหา

แตห่ญา้อ่ืนไกล เขา้ใจวา่จะมีในท่ีอ่ืน จะมีในท่ีไกล จะมีใน

สถานท่ีนัน้ๆ ความเป็นจรงิแทม้นัมีอยู่ทั่วไป คนวิ่งมาแตอ่ื่นแต่
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ไกล มาถงึอดุร ขอนแก่นก็มี มาฟังเทศน ์มาไกลแสนไกล เขา้ใจ

วา่ธรรมอยู่ในวดันี ้ท่ีจรงิธรรมมนัวิ่งมากบัตวันั่นหละ มนัมากบั

ตวัเอง มาน่ีก็เอาธรรมะนั่นนะ่มาฟังเทศน ์อยู่โนน่ก็เอาธรรมะน่ะ

ฟังธรรม ไม่ใชม่าน่ีจะมีธรรม ท่ีโน่นก็มีเหมือนกนั  

คนมีในท่ีใดมีธรรมในท่ีนัน้ คนไม่มีก็ไม่มีธรรม คนมี 

พระพทุธเจา้ก็เทศนาใหค้นฟัง คนมีจิตมีใจไปเทศนาใหค้นมีจิต

มีใจนัน้ฟัง ตน้ไมภ้เูขา พระองคไ์ม่ไดเ้ทศนาใหฟั้ง ฟังมนัก็ไม่รู ้

เรื่อง คนเราน่ีมีจิตมีใจ พระองคย์งัเทศนใ์หฟั้ง คนมีโลภ มีโกรธ 

มีหลง อยู่ในตวัของตน พระองคเ์ทศนใ์หรู้จ้กัโลภ โกรธ หลง 

เพราะมนัเป็นภยัแก่ใจของตน พระองคส์อนใหล้ะ พระองคส์อน

ใหท้ิง้ ส่ิงไม่ดีพระองคไ์ม่เอา ไม่ใหเ้อาไป พระองคส์อนใหรู้จ้กัคน

นัน้น่ะรูจ้กัตนของตนเองนั่นเอง ส่ิงท่ีไม่ดีไม่งาม มนัเกิดขึน้ในท่ี

นั่น ไม่ไดมี้ในท่ีอ่ืน ใหป้ลอ่ยใหท้ิง้เสีย อย่าไปถือเอามาเป็นตน

เป็นตวั คนท่ีถือเอาของไม่ดีมา มาใสต่วัของตน มนัก็เลยยุ่งใหญ่ 

วุน่วายใหญ่โตรโหฐาน  
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พระองคส์อนของมีอยู่ ไม่ใช่สอนของไม่มี ของไม่มีนะ่ไม่

ทราบจะเอาอะไรมาสอน จงึวา่พระองคส์อนธรรมะคือของมีอยู่ 

พระพทุธเจา้ทา่นเทศนาในโลกอนันีท่ี้มีโกรธ มีโลภ มีหลง ท่ีมีรกั 

มีชงั อยู่ในโลกอนันี ้หรอืโลกอ่ืนก็ชา่ง โลกไหนๆก็ตาม ถา้มี

ความรกั ความชงั ความรกัเรยีกวา่ราคะ ความชงัเรยีกวา่โกรธ

โทสะ โมหะความหลงมวัเมาก็มา ทัง้สามกองนีเ้รยีกวา่ธรรม

ปากคอก เป็นหญา้ปากคอก ไม่ตอ้งไปหาท่ีอ่ืนหรอก เหน็ท่ีนี ้

แหละ ท่ีปากคอก เหน็ท่ีตวัของเราน่ีแหละ  

ท่ีเรยีกวา่ธรรม ธรรมะนัน้ พระองคส์อนวา่ธรรมคือราคะก็

เรยีกวา่ธรรม โทสะก็เรยีกวา่ธรรม โมหะก็เรยีกวา่ธรรม เขา้ใจวา่

ธรรมน่ะลกึสขุมุไกลลิบ เราไม่สามารถจะปฏิบติัธรรมได ้ธรรม

อยู่ไกลจากตวัของเรา หรอืธรรมอยู่โน่น ตวัครูบาอาจารยโ์นน่ 

ไม่เขา้ใจวา่ธรรมอยู่ในตวัของเรา มนัเกิดขึน้ท่ีน่ี พระพทุธเจา้

ท่านสอนวา่ ธรรมเกิดขึน้ท่ีใด ธรรมย่อมดบัลงในท่ีนั่น ไม่ไดไ้ป

ดบัในท่ีอ่ืน มนัเกิดขึน้ท่ีนั่นก็ดบัลงท่ีนั่นนะ่ มนัก็หมดเรื่องกนั  
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ธรรมเป็นท่ีคูเ่ป็นของเดือดรอ้น ธรรมเป็นเอกเป็นไปดว้ย

ความสขุ ธรรมอนัเดียวน่ะเป็นสขุ ธรรมเป็นคูน่ี่เป็นทกุข ์ในโลก

นีก็้ลองดสิู ถา้มีคูแ่ลว้ตอ้งกระทบกนั ถา้เป็นเอกหละไม่กระทบ 

เป็นเอกถา้หาเอาคูม่าใส ่มนัก็ตอ้งกระทบ เรยีกวา่อย่าใหม้นัมีคู ่

พระมหาชนกท่านเป็นกษัตรยิเ์สด็จออกบวช ท่านออกบวช

เพราะธรรมเป็นคูน่ั่นน่ะ คือมีคูผ่วัเมียอยู ่ท่านอยากไปออกบวช

ไปหาวิเวกบาํเพ็ญภพพรหมจรรย ์พระมเหสีวิ่งตาม เสด็จออก

บวช ไปเห็นเคา้ทอหกู มนัฟัดจิง๊จั๊งๆอยู่ นั่นแหละดเูอาเถอะ 

ธรรมเป็นคูม่นัเป็นงัน้น่ะ ท่านสอนใหม้เหสีท่านรูจ้กั ใหรู้จ้กัธรรม

คู ่กาํไลมือมนัใสข่า้งเดียวแลว้ใสส่องอนั มนัก็เคาะกนัจิง๊ๆจั๊งๆ 

นั่นหละธรรมเป็นคูใ่หด้เูอา มนัอยู่อยา่งนัน้แหละ มนัตอ้งฟัดกนั

อยู่อย่างนัน้ จนกระทั่งพระมเหสีเหน็ดีเห็นชอบเลยแยกทางกนั 

นั่นก็เป็นธรรมเหมือนกนั กาํไลมือก็เป็นธรรม เคา้ทอหกูก็เป็น

ธรรม ไม่ใช่อ่ืนไกล อนันีห้ญา้ปากคอกแท้ๆ  เรานัน้ไม่รูเ้รื่องของ

ธรรม ไปมองด ูอะไรน๊อ เป็นธรรม โน่นก็เป็นธรรม น่ีก็เป็นธรรม 

เอาตาํรบัตาํรามาวา่กนัไป อา่นกนัไป เรื่องพละ ๕ โพชฌงค ์๗ 
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อฏัฐังคิกมรรค ๘ อะไรตา่งๆ โน่นไปอยูโ่นน่เลย ธรรมไม่ไดอ้ยู่ใน

ท่ีนีแ้หละ 

ศรัทธาพละความเช่ือมั่นวา่อนันีแ้หละเป็นของจรงิ คือ

ธรรมะในท่ีนีแ้หละเป็นของจรงิ เราเห็นชดัเห็นแจง้ลงไป วิริยะก็

พากเพียรมั่นคงถาวร ทาํความเพียรไวภ้าวนามั่นคงถาวร พละ

ทัง้ ๕ ครบบรบิรูณห์มดในท่ีเดียว อนัเดียวนั่นแหละ เหน็ชดัแจง้

ในท่ีเดียวนั่นเลย ความเช่ือเป็นของสาํคญั ถา้ไม่เช่ือเสียอย่าง

เดียว หมดเรื่อง ความสงสยัหลั่งไหลมาอีก ความลงัเลสงสยั 

ความวุน่วาย สง่สา่ยมากขึน้ไปอีก ความเช่ือวา่น่ีแหละเป็นธรรม

แน่วแน่ลง สัจจะ วิริยะอยู่ในท่ีนัน้หมดครบบรบิรูณ ์คนท่ีไม่เหน็

นั่นน่ะ คนท่ีไม่เห็นธรรมจงึคอยหลงมวัเมา ควา้นั่นควา้น่ี ตวัของ

เราเป็นธรรมอยู่ทัง้ตวั เป็นธรรมหมดทัง้ตวั  

อย่างท่ีสวดทกุวนัๆ อิมัสมิง กาเย เกสา โลมา นขา ทนั

ตา ตะโจ ตัง้แตผ่ม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้ เอ็น เป็นตน้ เป็น

ธรรมทัง้หมด เราจะไปหาอะไรอีก เราไม่เช่ือธรรมในท่ีน่ีมนัก็ไม่

เห็นน่ะสิ ไปหลงมวัเมาแตโ่น่นตามตาํรบัตาํราน่ะวา่จงึคอ่ยเป็น
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ธรรม พจิารณาเหน็ตวัของเราน่ีเป็นธาต ุ๔ นั่นธรรมธาต ุเห็น

ขนัธ ์๕ เป็นขนัธ ์๕ เป็นอายตนะนัน้ก็เป็นธรรมแลว้นั่น พระองค์

เทศนว์า่ ธาตุ ๔ ขันธ ์๕ ทัง้นัน้นั่นเป็นธรรมทัง้หมด สจัจะเหน็

จรงิตามความเป็นจรงิของมนั อนันัน้เป็นธาต ุ๔ จรงิจงัแน่นอน

ทีเดียว  

เช่นผมอยา่งนีเ้ป็นตน้ ผมท่ีเราเหน็วา่เป็นเสน้ๆนั่นน่ะ มนั

เป็นธรรมแลว้ ผมนั่นน่ะมนัเกิดในตวัของเรา เกิดขึน้มาแลว้ งอก

ขึน้มายาวมา แลว้ก็ตดัทิง้ลงไป อนันัน้ก็เป็นของไม่เท่ียง งอก

ขึน้มาอีก ตดัออกไปอีกก็เป็นของไม่เท่ียง มนังอกอยู่มาแลว้ซกัปี 

มนังอกจากดิน เหมือนกบัหญา้ท่ีมนัเป็นวชัพืช ท่ีมนัเป็นหญา้ท่ี

มนัรกขึน้มามนัทบัถมเป็นวชัพืช แตอ่นันีม้นังอกขึน้มาในดินคือ

บนศีรษะ ยาวขึน้มาก็ปกคลมุ ศีรษะมนัรกรุงรงั จงึคอ่ยดายทิง้ 

ตดัทิง้ทีหนึ่ง แลว้มนัก็งอกขึน้มาใหม่ ผมเสน้เดียวน่ะ ตดัทิง้แลว้

ไปไหนหละคราวนี ้ก็ตกไปเป็นดิน ผมเสน้เดียวนั่นหละ มนัมีทัง้

นํา้ มนัมีทัง้ไฟ มนัมีทัง้ลม ผมเสน้นัน้ถา้หากวา่ไมมี่นํา้ มีไฟ มี

ลมเสียแลว้ มนัก็ไม่งอกขึน้มา ความอบอุน่คือไฟ มนัจงึคอ่ยงอก
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ขึน้มา ถา้ไม่มีความอุน่มนัก็ไม่งอก มนัก็หลดุรว่งไป นํา้มนัหลอ่

เลีย้งอยู ่ลมมนัก็อยูก่บัไฟนั่นน่ะ มนัอยู่ดว้ยกนันั่นน่ะ มนัหลอ่

เลีย้งกนัอยู่ซึง่กนัและกนั มนัก็เลยงอกขึน้มาได ้ซึง่ทัง้ปวงหมด 

ถา้ขาดอนัใดอนัหนึ่งเสยีแลว้ มนัไม่เจรญิงอกงามขึน้มาใหม่ มนั

ตอ้งพรอ้ม ทัง้ส่ีอย่างทกุอนั 

อนันีผ้มเสน้เดียว ผมมนัหลายเสน้คราวนี ้พิจารณาไปเถิด 

ขนก็หลายเสน้ ทัง้หนงัทัง้เอ็นก็เยอะ ท่ีเราจะพิจารณาใหม้นัเหน็

เป็นธรรม ใจไม่เป็นธรรมเด๋ียวนี ้มนัก็ไม่เห็นธรรม ถา้ใจเป็น

ธรรมแลว้คือมนัเป็น คือมนัแน่วแนเ่ป็นสมาธิแลว้ มนัคอ่ยเหน็

เป็นธรรม จงึคอ่ยพิจารณาธรรมได ้ถา้ใจไม่เป็นสมาธิ มนัก็เป็น

โลกไปหละสิ เป็นโลกคือเป็นยงัไง แตง่ ตบแตง่สวยงาม

ผิวพรรณทกุประการตา่งๆ แตง่เลบ็ แตง่ฟัน แตง่เนือ้ แตง่หนงั 

ผิวพรรณตา่งๆ ลอกหลดุออกไป ใหม้นังอกขึน้มาใหม ่แตง่ดว้ย

ของอบของยอ้มตา่งๆ นั่นหละเรื่องเป็นโลก อนันีเ้รื่องเป็นธรรม

มนัจะเหน็ของจรงิ ไม่ตอ้งแตง่ ใหเ้หน็ตามเป็นจรงิจงึเรยีกวา่เป็น

ธรรม น่ีหละธรรมะ ไม่ตอ้งอ่ืนไกล  
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เราพิจารณาใหเ้ป็นธรรมะ อยู่ไหนก็เป็นธรรม อย่าไปหา

ฤกษ ์หาอ่ืนไกล หาท่ีไหนก็ไม่เหน็หรอก ถา้หากเราไมพ่จิารณา

เป็นธรรม ถา้พิจารณาเป็นธรรม อยู่ไหนก็เป็นธรรม ของสกปรก

เลอะเทอะเหลวไหลทั่วไปหมด กลายเป็นธรรมหมด ของดิบของ

ดีก็กลายเป็นธรรม ของหยาบๆ ท่ีวา่ของหยาบ เราไม่พจิารณา

เฉยๆนะ พิจารณาแลว้ก็เป็นของละเอียด กลายเป็นธรรมหมด 

จงึวา่ธรรมอยูท่ั่วไปหมด ทกุขมุขน ทกุตน้หญา้ใบไม ้ทกุสถานท่ี 

ทกุแหง่ทกุหน พิจารณาเป็นธรรมอยู่เสมอๆ ดว้ยความมีสติ 

รกัษาใจตวันัน้ ใหพ้จิารณาอยู่เฉพาะอนัเดียว นั่นหละเป็นสมาธิ 

นั่นหละจะเป็นธรรม จิตเดินคิดหลงมวัเมา ลุม่หลงดว้ยประการ

ตา่งๆ อนันัน้นะ่เป็นโลกไปเสีย ผูท่ี้สาํเรจ็มรรคผลนิพพานก็จะได้

ฌาณสมาธิสมาบติั ท่านก็เอาธรรมหมูนี่แ้หละมาพิจารณา จงึ

คอ่ยไดม้รรคผลนิพพาน ท่านเอาอนัไหนหละมาพิจารณา เอา

ของมีอยู่ทัง้นัน้  

คนท่ีเป็นโลก ท่ีเป็นโลกๆ เปลือกๆตืน้ๆ คือหลงมวัเมา 

ความมวัเมาเหลา่นีเ้อง ไม่ไดเ้มาท่ีอ่ืนหรอก หลงแตก่บัรูปก็
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อย่างท่ีอธิบายใหฟั้งมาแลว้ เห็นรูปไม่สดสวยงดงาม ก็แตง่ให้

มนัสวยงดงาม หรอืเสียงเพราะๆ ดดัแปลงซะเพราะเอาซะจน 

เพราะพริง้ดว้ยประการตา่งๆ กล่ินไมห่อมก็เอาตกแตง่ให ้เอานํา้

อบนํา้หอม เอาดอกไมอ้ะไรตา่งๆมากัน้มาแตง่ใหม้นัหอมขึน้มา 

เอามาทา เอามาประมาพรม ตวัเหมน็ๆนั่นน่ะ เคา้ก็เอาของ

หอมๆมาประมาพรม เคา้จงึเรยีกวา่นํา้อบ คือมนิับไวต้า่งหาก 

อบของเหมน็นั่นตา่งหาก รสท่ีมนัไม่ดี ไม่เอรด็อรอ่ยก็เอาเครื่อง

มาปรุงมาแตง่ใหม้นัเอรด็อรอ่ย ใหม้นัถกูอกถกูใจ ชอบใจ 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณก็์เชน่เดียวกนั อนันัน้เรยีกวา่โลก แตง่เอา

พิสดารกวา้งขวางออกไป  

แลว้แตง่เราก็หลงตามอนัท่ีแตง่นั่นแหละ ไม่ไดห้ลงอนัอ่ืน 

หลงอนันัน้แหละ มวัเมาอนันัน้แหละ ถา้เห็นตามเป็นจรงิแลว้ไม่

ตอ้งแตง่ ใหเ้หน็สภาพของจรงิ จะแตง่มนัทาํไม๊ มนันัน้เป็น

ธรรมชาติของมนัอยู่อยา่งนัน้ แตง่ก็เทา่นัน้ มนัก็ไม่มาทาํให้

วิเศษวิโสอะไร น่ีนอกจากจะมวัเมาแลว้ แตง่ใจของเรานั่น มนั

เห็นชดัเหน็จรงิลงไป เหน็แจง้ประจกัษล์งไป สภาพความเป็น
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จรงิ ใจของเราเบิกบาน ใจของเราผ่องใสบรสิทุธ์ิหมดจดสะอาด 

อนันัน้ตา่งหากท่ีท่านฝึกฝน ท่ีเรยีกวา่ธรรมะ ไอก้ารแตง่น่ะเศรา้

หมอง ไม่ผ่องใส จิตใจหดหู ่พอเขายกโทษนินทา พอเขาวา่ไม่ดีก็

เลยโกรธเขา ถา้เขาชมก็คอ่ยยงัชั่วหน่อย ดีอกดีใจ อาศยัคนอ่ืน 

ไม่อาศยัตนเองและพึง่ตนเอง ถา้ความเหน็ของตนบรสิทุธ์ิหมด

จด ใครจะวา่อะไรก็วา่ไปสิ ในกายของเราเป็นอยู่อยา่งนี ้ใครจะ

วา่ดีมนัก็อยู่อย่างนัน้ ใครจะวา่ไม่ดีก็อยู่อยา่งนัน้ ใครจะวา่เลว

วา่รา้ยมนัก็เทา่เก่า มนัก็อยูส่บาย 

ความประสงคข์องพระพทุธเจา้ ท่านเทศนาประสงคต์รงนัน้

หรอก ไม่ไดป้ระสงคอ์ะไร คือใหม้นัสบาย ไม่หวั่นไหว ใครจะยก

โทษนินทา ใครจะสรรเสรญิดว้ยประการตา่งๆ ใหเ้หน็ตามเป็น

จรงิแลว้ไม่หลงใหลตามคนพดูคนวา่ตรงนัน้ตา่งหาก ความสขุ

อยู่ตรงนัน้ คนเราทกุคนเกิดมาก็หาความสขุไม่ใช่หรอื ถา้หา

มาแลว้ ความสขุเกิดมาจากไหน มนัสขุนิดเดียว อยา่งตบแตง่

กายน่ีแหละ ตอ้งเสียเสียทอง เสียคา่ตบแตง่ ซือ้เครื่องตบแตง่

หลายอย่างหลายประการ เสรจ็แลว้มนัก็ไม่มีความสขุ สขุนิด
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เดียว เพราะเคา้พดูเทา่นัน้ เคา้พดูเคา้ชมเชยเทา่นัน้ ก็อยากให้

คนชมเชย เรื่องมนัไม่มีอะไรหรอก ถา้เคา้ชมเชยก็ชอบใจก็

นอ้ยใจ เท่านัน้หละ มนัทาํมามากมายหลายหละ เสียเงินเสีย

ทองมากมาย อยู่กบัความพอใจอยู่กบัความดีใจอนัเดียว ความ

พอใจอนัเดียว  

อนันีเ้ราไม่ตอ้งตบแตง่ ใหเ้หน็สภาพตามเป็นจรงิในสงัขาร

รา่งกายของตน เห็นตามเป็นจรงิ ใครวา่ยงัไงก็อยู่อย่างนัน้ ใคร

วา่อะไรดีก็ยนิดีพอใจ อ่ิมเอิบกบัความดีของเราท่ีเราเหน็ ใครวา่

ดีไม่ดีก็อยู่อย่างนัน้ ความสขุสบายนัน้ก็ถกูเรื่องท่ีพระพทุธเจา้

เทศนส์อนไว ้แลว้ก็ถกูตามประสงคข์องคนทัง้โลกดว้ย ใครๆก็

ตอ้งการความสขุอย่างนัน้เหมือนกนั ความสขุตรงนีท่ี้ปฏิบติั

ธรรมน่ะ ปฏิบติัมามากมายเขา้ไปเหอะ ประสงคต์รงนีต้า่งหาก 

เอาละ 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/Dv1rwOQvvwc  

https://youtu.be/Dv1rwOQvvwc

