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กินของเก่า 

หลวงปู่ แบน ธนากโร 

เหลียวดนูํา้ฝนตกไหลมา บางทีก็คิด เอ ้อยากเก็บเอาไว ้

ไหลทิง้ไปเสียดาย แลว้ก็มาคิดถึงนํา้ฝนเป็นนํา้สะอาด เป็นนํา้

ด่ืม นํา้ฝนเป็นนํา้สะอาด ตกมาจากอากาศ ตกมาจากฟ้า นํา้ฝน

ท่ีมนัอยู่บนฟ้ามนัมาจากไหน ท่านพดูกนัวา่ อาศยัแดดเผานํา้

แลว้ก็กลายเป็นไอนํา้ขึน้ไป ลอยขึน้ไปบนอากาศ อาศยัความ

รอ้นเผาเป็นไอนํา้กลายเป็นเมฆเป็นหมอก ไอนํา้ลอยอยูบ่น

อากาศรวมกนัเขา้มากๆ ถกูลมพดัเขา้มาแตกกระจายเป็นเม็ด

ฝนออกมา เป็นเม็ดฝนตกลงมา  

แมแ้ตฝ่น แมแ้ตน่ ํา้ เคา้ก็เป็นวฏัจกัร หมนุลงเป็นเม็ดฝน 

แลว้ก็มาเป็นนํา้ แลว้ก็วนขึน้ไปเป็นไอนํา้ แลว้ก็หมนุลงมาเป็น

เม็ดฝน เราก็ไดกิ้นไดด่ื้มไดอ้าบ แลว้ก็หมนุไปเป็นไอนํา้ เป็นเมฆ

เป็นหมู่ แลว้ก็กลบัมาเป็นนํา้ฝนอีก นํา้ท่ีเราด่ืม ไม่รูว้า่เราด่ืมก่ี

ครัง้ ก็ของมนัหมนุอยู่อย่างนี ้นํา้ท่ีเราด่ืมไม่รูว้า่ด่ืมวนัละก่ีครัง้ 
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นํา้ท่ีเราด่ืมไมรู่ว้า่เป็นนํา้ท่ีเราเคยบรโิภคเคยใชส้อยแลว้ก็

กลายเป็นไอนํา้ กลายเป็นเมฆเป็นหมอก กลายเป็นฝน  

มนัก็เหมือนกบัลมหายใจของเราอยา่งเนีย้ หายใจเขา้ไป

แลว้ก็หายใจออก ลมหายใจออกไป ก็ออกไปเป็นอากาศขา้ง

นอก แลว้ก็หายใจเขา้มาอีก ก็เอาอากาศขา้งนอกนัน้น่ะออกมา

หายใจเขา้มา แลว้ก็หายใจออกไปอีก ก็เอาลมหายใจนัน้น่ะ

ออกไปเป็นลม เป็นอากาศขา้งนอก แลว้ก็หายใจ เอาลม เอา

อากาศขา้งนอกออกมา น่ีก็เป็นวฏัจกัร  

อาหารท่ีเราบรโิภคนัน้แลว้ก็ขบัถา่ยออกไป ขบัถ่ายทางตา 

ขบัถ่ายทางห ูขบัถ่ายทางจมกู ขบัถา่ยทางช่องวา่งทัง้หลาย มี

ช่องวา่ง มีรูรั่วตรงไหน ขบัถา่ยทัง้นัน้ ขบัถา่ยก็คืออาหารท่ีเรา

บรโิภคเขา้ไปน่ีแหละ ขบัออกไป ถ่ายออกไป ระบายออกไป ลง

ไปในแผ่นดิน ไม่มีท่ีอ่ืน จะไปท่ีอ่ืน ไม่ลงแผ่นดินไม่มี แลว้อาหาร

ท่ีเราบรโิภคก็เกิดจากแผ่นดินนัน้เขา้มาบรโิภคเขา้ไปอีก แลว้ก็

ขบัถ่ายออกไปเป็นแผ่นดิน แลว้ก็เอาอาหารท่ีในแผ่นดินนัน้นะ่
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บรโิภคเขา้ไปอีก เรยีกวา่บรโิภคของเก่า กินของเกา่ แลว้ก็หลง

วา่เป็นของใหม่เรื่อยไป หลงวา่เป็นของใหม่เรื่อยไป  

ดิน นํา้ ลม ไฟท่ีมีอยู่ในโลกอนันี ้เราเคยมาเป็นเจา้ของ ดิน 

นํา้ ลม ไฟ หาประมาณมิได ้เกิดมาภพไหนชาติไหน ก็เอาดิน 

เอานํา้ เอาลม เอาไฟน่ีหละ มาเป็นตวัเป็นตน เป็นรูปเป็นรา่ง 

เป็นท่ีอยู่อาศยัของจิต ตายไปมาเกิดใหม ่ก็เอาดิน เอานํา้ เอา

ลม เอาไฟ ท่ีมีอยู่น่ีหละ เอามาเป็นตวัเป็นตน เป็นเรอืนรา่งของ

จิตใจ เกิดก่ีครัง้ๆก็เอาดิน นํา้ ลม ไฟท่ีเราตายแลว้นั่นน่ะ เอามา

เกิดใหม่ เอาดิน นํา้ ลม ไฟ ท่ีเราทิง้แลว้นะ่ เอามาเป็นตวัเป็นตน

ใหม่ เราก็เป็นของใหม่ ทัง้ๆท่ีไม่รูม้นัทิง้ เป็นของเกา่ทิง้ไปก่ีครัง้ก่ี

หน หาประมาณไม่ไดแ้ลว้ เราก็วา่เป็นของเกิดใหม่ เป็นของใหม ่

ไม่รูว้า่มนัแกม่นัเฒา่ มนัเน่ามาก่ีครัง้แลว้ หาประมาณไม่ได ้ก็

เอาแตข่องเก่านีม้าเป็นตวัเป็นตน มีแตข่องเก่าท่ีมีอยู่ในโลกมา

เป็นตวัเป็นตน ตายก็ทิง้ของเก่า ทิง้ของเกา่ท่ีเป็นตวัเป็นตนทิง้

ไป เวลาเกิดใหม่ก็เอาของท่ีทิง้แลว้มาเป็นตวัเป็นตนเป็น

ของใหม่ ความจรงิมนัก็เป็นของเก่าเท่านัน้ ไม่มีอะไรเป็น



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 4 
 

ของใหม่ ฝนตกมาจากฟ้าก็เป็นของเกา่ เป็นของท่ีมีอยู่แตเ่ก่า

ทัง้นัน้ จงึหาอะไรท่ีจะเป็นตวัเป็นตนคงท่ีไม่มี จงึวา่วฏัจกัร  

ส่ิงเหลา่นีเ้ราก็ควรท่ีจะมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งศกึษา ถา้

หากวา่เราไม่ศกึษาแลว้ เราจะหลงแตข่องเก่ากนั เกิดมาใหม่ก็

คิดวา่เป็นของใหม่ เป็นเด็กนอ้ยนา่รกั เป็นหนุ่มเป็นสาวขึน้มา 

สดใสงดงาม มองวา่เป็นของสวยของงามขึน้มา มนัก็ของทิง้แลว้

ไม่รูก่ี้ภพก่ีชาติมา อาหารท่ีบรโิภคๆ มนัก็เอาดินมาบรโิภค 

เพราะอาหารทัง้หมดท่ีบรโิภค ไม่มีดิน อาหารไม่มี ก็กินดินกนั 

ไม่มีดิน อาหารไม่มี กินดินกนั ก็หลงวา่เป็นอาหารอยา่งนัน้ 

อาหารอยา่งนัน้ เอรด็อรอ่ย สมมติุกนัวา่อย่างนัน้ อรอ่ยอย่างนัน้ 

อรอ่ยซือ้กนัมาเป็นรอ้ยเป็นพนั มนัก็ของเก่าทัง้นัน้ ไม่รูว้า่มนั

ตายมาแลว้ซํา้ๆซากจาํนวนเท่าไหร ่เคา้วา่เป็นของใหม่สดๆ

รอ้นๆ ยงัรอ้นอยู่ ยงัรอ้นอยู ่ 

วิธีการทัง้หลายเน่ียมนัมอมเมาเราใหลุ้ม่หลงทัง้นัน้ วิธีการ

ทัง้หลายโลกเขาสรา้งเขาคิดขึน้มาเป็นวิธีการท่ีจะมอมเมาให้

เราๆสตัวโ์ลกน่ีลุม่หลงมวัเมา แลว้ก็พากนัพอใจ แลว้ก็มาติดมา
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ขอ้งอยู่กบัส่ิงของเก่าเหลา่นี ้มาพอใจ มายนิดี มาติด มาขอ้ง อยู่

กบัของเกา่ท่ีทิง้แลว้ไม่รูก่ี้ครัง้ก่ีหนนี ้แลว้ยงัจะตอ้งเสวยของเก่า 

เสวยของทิง้ เสวยของตายกนัอีกตอ่ไป แลว้ก็ยงัจะยนิดีของท่ี

ทิง้ๆแลว้ ไม่รูก่ี้ครัง้ ไม่รูน้านนบัจาํนวนครัง้ไม่ได ้หาประมาณ

ไม่ได ้ก็ยงัเสวยกนัตอ่ไปดว้ยความช่ืนอกช่ืนใจ  

เอามาคิด เอามาพิจารณา แลว้ก็เป็น เรื่องท่ีนา่คิดน่า

พิจารณา ไม่มีอะไรเป็นของเรา จะวา่สรรีะรา่งกาย ผม ขน เลบ็ 

ฟัน หนงั นีก็้เป็นของเกา่ เกิดมาจากอาหารท่ีเป็นของเก่า เกิด

จากอาหารท่ีเป็นของตาย ของทิง้แลว้หาประมาณมิได ้ลงไปใน

แผ่นดิน คืนสภาพความเป็นแผ่นดินเหมือนเดิม แลว้เอาแผ่นดิน

นัน้หละเอามาสมมติุกนั ในเม่ือเป็นรูปเป็นรา่งอย่างนัน้ น่ีก็เอา

มาเป็นสมมติุกนัเป็นอยา่งนัน้ๆ แลว้ก็กิน เอามาเป็นอาหารก็กิน

มนัเขา้ไป กินลงไปแลว้ ก็มาเป็นตวัเป็นตนเป็นคนสตัว ์ 

พระพทุธเจา้ทา่นจงึสอนใหพ้ิจารณาอาหาร ใหเ้ห็นเป็นดิน

ไป ใหเ้ป็นนํา้ไป เหน็เป็นลมไป ใหเ้หน็เป็นไฟไป เพราะมนัดินมี

จรงิ มนัมาจากดิน เราไม่เอามาเป็นอาหาร มนัก็เป็นดิน ทิง้ทบั
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ถมแผ่นดิน ทัง้ใบไมแ้หง้ๆ นานๆเขา้มนัก็เป็นดินได ้เพราะถา้

ธรรมชาติมนัเกิดจากแผ่นดิน ในท่ีสดุมนัก็แปรสภาพ มนัก็จะ

แปรไปยงัไงก็ช่าง มนัก็ตอ้งแปรเป็นแผ่นดินเหมือนเดิม เพราะ

มนัเป็นธาตดิุน สมมติุวา่น่ีเป็นตน้ไมก็้ชา่ง ตน้ใหญ่ขนาดไหน 

นานๆเราทิง้เนา่มนัก็เป็นแผ่นดินขึน้มา เราจะสงัเกตเราเอากอง

ขยะอะไรไปกองๆไว ้เวลากองขยะมนัเนา่ ตรงนัน้กลายเป็น

แผ่นดินเนินสงูขึน้มา ผมของเราทกุเสน้ ขนของเราทกุเสน้น่ี 

อวยัวะทกุสว่นตอ้งทบัถมเรือ่ยเต็มแผ่นดินไปทัง้นัน้ แลว้เราก็

เอาของท่ีเกิดในแผ่นดิน เอามาเป็นอาหารเอรด็อรอ่ยอีก ไม่รูว้า่

กินของเก่าท่ีเราทิง้ กินของเกา่ท่ีเราเคยเป็นตวัเป็นตนเป็นคน

เป็นสตัวแ์ลว้ก็เน่าเป่ือยทิง้ลงไป กินของเกา่ กินของตาย ตาย

แลว้ตายเลา่ ตายแลว้ตายเลา่ ทบัถมกนัมา แลว้เอาของเกา่นั่น

มารบัประทานเอรด็อรอ่ยกนัอีก  

พระพทุธเจา้ทา่นทรงรูท้รงเหน็แลว้ สลดสงัเวชมากๆ เราๆน่ี

มนัก็เหมือนวา่คนตาบอด อะไรอรอ่ยหมด อะไรอรอ่ยหมด อ่ิม

แลว้ แนน่ทอ้งมนัก็ยงัวา่อรอ่ยๆอีก เต็มทอ้งแลว้มนัก็ยงัวา่
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อรอ่ยๆอีก พระพทุธเจา้ทา่นจงึทรงสอนใหบ้รโิภคอาหารใหพ้อดี 

โภชเน มตตฺ��ฺุตา บรโิภคอาหารใหพ้อดี คือใหพ้อดี ไม่

บรโิภคดว้ยความอยาก ไม่บรโิภคดว้ยความไม่อยาก อยากก็กิน 

ไม่อยากก็กิน เพราะรา่งกายอนันีม้นัเหมือนกบัเครื่องจกัร

เครื่องกล จาํเป็นจะตอ้งอาศยั เหมือนกบัเครื่องยนตม์นัก็ตอ้งมี

นํา้มนั ไม่มีนํา้มนัมนัก็เคล่ือนไหวไม่ได ้คือสว่นใดสว่นหนึ่งถา้หา

กวา่มนับกพรอ่งมนัก็เคล่ือนไหวไม่ได ้สรรีะรา่งกายของเราขาด

ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีวา่เป็นดิน เป็นนํา้ เป็นลม 

เป็นไฟ มนัก็เ้หมือนกบัเครื่องยนตต์าย เครื่องยนตต์ายมนัคอ่ย

ยงัชั่ว มนักองอยู่วนัสองวนั เดือนสองเดือน เอามาซอ่มใหม่ก็ได ้

เครื่องยนตคื์อสรรีะรา่งกายนีถ้า้หากวา่ตายประเด๋ียวประดา๋วนี ้

แปรสภาพทนัที จงึมีความจาํเป็นจะตอ้งดแูลอย่างดีท่ีสดุ  

สพเฺพ สตตฺา อาหารฏฺฐิตกิา สตัวท์ัง้หลายทรงเป็นตวัเป็น

ตนมีชีวิตขึน้มาได ้ไม่ตายเพราะอาหาร อยูไ่ดเ้พราะอาหาร 

พระพทุธเจา้ทา่นจงึทรงตรสัสอนเรื่องอาหารเอาไว ้ใหบ้รโิภค

พอดี แลว้ใหแ้สวงหามาไดด้ว้ยความบรสิทุธ์ิดว้ย แสวงหาดว้ย
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ความบรสิทุธ์ิดว้ย แลว้ก็บรโิภคส่ิงท่ีแสวงหามาดว้ยความ

บรสิทุธ์ิดว้ย พอดีๆ เป็นมชัฌิมา ก่อนบรโิภคก่อน ทา่นสอนให้

พิจารณาเสียก่อน พิจารณาใหเ้ห็นวา่มาจากดินแลว้จะตอ้งคืนสู่

แผ่นดิน ของท่ีเอามาเป็นอาหารอนันี ้ทิง้ไวม้นัเป็นยงัไง ทิง้ไว้

เป็นวนัเป็นยงัไง ทิง้ไวว้นัเป็นยงัไง ทิง้ไวส้องวนัเป็นยงัไง ทิง้ไว้

สามวนัเป็นยงัไง กลายเป็นของทิง้ เราไมกิ่นเขา้ไปก็เป็นของทิง้ 

ไม่มีใครเอามาเป็นอาหาร อนันีก็้เป็นของทิง้ จะผลไม ้จะวา่ผกั

หรอืวา่ขา้วนึง่ขา้วหงุหรอือะไรก็ช่าง ไม่เอามาเป็นอาหารก็เป็น

ของทิง้ กินเขา้ไปในปากก็เหมือนกบัทิง้ลงไปในปาก ทิง้เขา้ไป 

เอาของทิง้ ทิง้เขา้ไปในปากเพ่ือเป็นประโยชน ์มตูรคถูน่ีเอาไปใส่

ปุ๋ ยมนัก็ยงัเป็นประโยชน ์ของปฏิกลูเอามาเยียวยาของปฏิกลูนี ้

ก็ทาํใหข้องปฏิกลูนีท้รงตวัอยู่ไดเ้หมือนกนั  

การบรโิภคอาหารจงึมีความจาํเป็น แตบ่รโิภคใหมี้ความ

พอดี เครื่องจกัรเครื่องกล ถา้หากวา่ขาดนํา้มนั เครื่องจกัรนัน้ จะ

ใชจ้ะมีคณุภาพดี ซือ้มาราคาแพง ถา้ไม่มีนํา้มนั เอาไปใช้

ประโยชนไ์ม่ได ้สรรีะรา่งกายของเราทกุสว่นยงัดีอยู่ แตข่าด
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อาหาร เอาไปใชป้ระโยชนไ์ม่ได ้จงึมีความจาํเป็นตอ้งบรโิภค

อาหารกนั ดินก็เป็นอาหาร นํา้ก็เป็นอาหาร ลมก็เป็นอาหาร ไฟก็

เป็นอาหาร ทัง้อาหารทัง้ส่ีประการนีข้าดไม่ได ้อาหารทัง้ส่ี

ประการนีล้ว้นแลว้แตเ่ป็นของทิง้ สตัวโ์ลกทิง้มาแลว้ทัง้นัน้ ไม่ใช่

ทิง้เฉพาะเรา สตัวโ์ลกในโลกธาต ุเกิดมาตายแตล่ะยคุ แตล่ะ

สมยัน่ีหาประมาณไม่ได ้เป็นตวัเป็นตนก็คือเอาดิน เอานํา้ เอา

ลม เอาไฟ แลว้ก็ดิน นํา้ ลม ไฟ ก็เป็นของทิง้ในโลก เราก็ทิง้ คน

อ่ืนก็ทิง้ สตัวท์ั่วโลกธาตมุาเกิดน่ีทิง้กนั ของทิง้ไวท้ัง้นัน้  

ในเม่ือเราพิจารณาแลว้ ไม่เป็นส่ิงท่ีนา่ใครน่่าปรารถนา อนั

ใดๆไม่นา่จะอย่าใหเ้กิดความอยากอะไรมาก น่ี การพิจารณา

ความจรงิจงึเป็นธรรมจงึจะแกค้วามอยากท่ีมีอยู ่ความอยากคือ

ตวักิเลสท่ีมีอยูใ่นจิตในใจของพวกเรา ธรรมคือส่ิงท่ีเรามีอยู่นี ้

ธรรมะๆ ก็คือส่ิงท่ีเรามีอยูนี่ ้ปฏิกลูก็ส่ิงท่ีเรามีอยู่ น ํา้ลายนํา้มกู 

เราจะปฏิเสธวา่ไม่เป็นของปฏิกลูไม่ได ้นํา้เหง่ือ นํา้ตา นํา้เลือด 

นํา้เหลือง เราจะปฏิเสธวา่ไม่ปฏิกลูไม่ได ้เป็นของท่ีปฏิกลู มนั

น่าเกลียด ขีต้า น่ีมนัมาจากไหน ขีห้มูาจากไหน ขีม้กูมาจากไหน 
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นํา้ลายมาจากไหน ขีฟั้นมาจากไหน ของอย่างนีม้นัเป็นยงัไง เรา

จะปฏิเสธไม่ไดว้า่ของเหลา่นีไ้ม่ปฏิกลูหรอก มนัเป็นเรา เป็นของ

เรา ถา้หากวา่เป็นของเรา ไม่ปฏิกลูแลว้ ทาํไมเราจะตอ้งอาบนํา้

วนัละครัง้สองครัง้ ลา้งกนัอยู่เสมอ ลา้งมาตัง้แตเ่กิดเด๋ียวนี ้ไม่

ตอ้งพรุง่นีบ้างทีอีกซกัไมน่านก็ตอ้งลา้งกนัใหม ่เราปฏิเสธไม่ได ้

วา่ไม่ปฏิกลู เราปฏิเสธไม่ได ้ 

พระพทุธเจา้ทา่นทรงรูท้รงเหน็ตามความเป็นจรงิแลว้ เอา

ความจรงิท่ีทรงรูท้รงเห็นนัน้น่ะมาตรสัวา่มนัเป็นของปฏิกลู อยา่

ไปหลง อย่าไปลุม่หลงมวัเมาของปฏิกลู กองปฏิกลู เรยีกวา่กอง

มตูร กองคถูก็ไม่ผิด น่ี ขีห้า ขีห้ ูขีม้กู ขีอ้จุจาระ ขีปั้สสารวะนี ้ขี ้

เหง่ือ ขีไ้คลอนันี ้มนัอยู่ตรงไหน มนัก็กองอยู่ในสรรีะรา่งกายท่ี

เราวา่เป็นของเรา ของเรา หรอืวา่เป็นเขา เป็นเขาน่ีหละ ในเม่ือ

เรามาพิจารณาดีๆแลว้น่ี ไอเ้ราน่ีไปโมเมเอาของปฏิกลู ของตาย

แลว้ซํา้ๆซากๆ เอามาเป็นเรา ถึงวา่จะโมเมซกัขนาดไหนก็ช่าง

เถอะ มนัก็ไม่เป็นเราอยา่งท่ีเราไปยดึไปถือ จงึวา่การพิจารณา

ส่ิงท่ีเรามีอยู่จงึมีความจาํเป็นตอ้งพิจารณาใหแ้จ่มแจง้  
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ถา้ธรรมะท่ีเราตอ้งการรู ้ธรรมะท่ีเราตอ้งการเขา้ถึงน่ี มนัจะ

เกิดขึน้ใหเ้รารูเ้ราเหน็ ไม่ใช่เกิดขึน้ มนัจะเดน่ชดัใหเ้รารูเ้ราเหน็ 

ทาํไมจงึวา่เป็นของไม่เกิดขึน้ เพราะส่ิงเหลา่นีมี้อยู่แลว้ แตส่ิ่ง

เหลา่นีไ้ม่เดน่ชดั เพราะตาของเรายงัฝา้ยงัมวั จกัขุง อุทะปาท ิ

น่ีดวงตาเกิดขึน้แลว้ คือดวงตาก็คือความสวา่งไสวของใจ 

สามารถแจง้ รูแ้จง้ความจรงิท่ีมีอยู่ในเราไดช้ดั อาศยัการ

ฝึกอบรมดว้ยขอ้ปฏิบติั มีความเคารพในขอ้ปฏิบติั  

ในเม่ือเราม่คีวามเคารพในขอ้ปฏิบติัแลว้ ศีลก็เกิดขึน้ท่ีใจ 

ถา้หากวา่เราไม่มีความเคารพในขอ้ปฏิบติัน่ี ศีลเกิดขึน้ท่ีใจยาก 

สมาธิเกิดขึน้ท่ีใจก็ยาก ปัญญาเกิดขึน้ท่ีใจไม่ได ้จงึวา่ความ

เคารพในขอ้ปฏิบติัจงึมีความจาํเป็นอย่างยิ่ง การนั่งสมาธิก็นั่ง

ดว้ยความเคารพ การเดินจงกรมก็เดินดว้ยความเคารพ การเดิน

ไปไหนก็เดินดว้ยความเคารพ การทาํกิจอะไร ก็ทาํดว้ยความ

เคารพ  

คาํวา่เคารพน่ีหมายถงึการทาํเราใหมี้สติในการกระทาํ ใน

การเคล่ือนไหวอยู่เสมอ ก่อนท่ีจะนั่งสมาธิ ทา่นใหท้าํความ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 12 
 

เคารพในใจนอบนอ้ม คณุพระธรรมพระพทุธเจา้ พระธรรม 

พระสงฆ ์คณุพระศาสนา น่ี ดว้ยการพนมมือซะก่อน นกึถึง

พระคณุนัน้ๆ แลว้ก็ตัง้ใจใหแ้น่วแน ่มีสติใหแ้น่วแน่ แลว้ก็ไม่ให้

สตินัน้คลาดเคล่ือนไปทางอ่ืน ไม่ใหส้ตินัน้เคล่ือนไหว หรอืวา่

ขาดไป ขาดวรรคขาดตอน ใหติ้ดตอ่อยู่ในกิรยิาของการทาํความ

เคารพนอบนอ้มนัน้ ใจก็เริม่สาํรวมเขา้ ใจก็เริม่รวมเขา้มา 

รวมเขา้มา รวมเขา้มา อาศยัใจของเรามีสติไม่ขาด จงึวา่การทาํ

ความเคารพในขอ้ปฏิบติัในการปฏิบติัธรรม จงึมีความจาํเป็น

อย่างยิ่ง ถา้หากวา่ไม่มีการทาํความเคารพดว้ยความจรงิใจ ไม่

เป็นพธีิ การทาํความเคารพเป็นพิธี กบัการทาํความเคารพดว้ย

จิตดว้ยใจ ภายในใจมนัตา่งกนั ทาํของจรงิ ไม่ใช่ทาํเป็นของ

หลอก ถา้หากโลกๆอนันัน้ทาํความเคารพนอบนอ้ม สวสัดีครบั

ผม สวสัดีครบัท่าน แตใ่จมนัไม่ยอมสวสัดี อนันัน้โลก  

นอบนอ้มมนัตอ้งมาจากจติจากใจ ใจท่ีมีความนอบนอ้มนัน้ 

ใจเป็นธรรม อย่างอาจารยใ์หญ่มั่นท่านเทศนาไว ้นโม ตอ้ง

ตัง้ขึน้ก่อน นโมตสัสะน่ี นโมตอ้งตัง้ขึน้ก่อน คือตัง้ใจใหมี้ความ
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นอบนอ้ม มีสติอยู่กบัใจท่ีมีความนอบนอ้มนัน้อยู่เสมอ เป็น

พืน้ฐานของกรรมฐาน เป็นพืน้ฐานของคณุธรรมท่ีจะเกิด ท่ีจะมี

กา้วหนา้ขึน้ไป เราจะนั่งสมาธิหรอืเราจะเดินจงกรมก็ช่าง ตอ้ง

ทาํความเคารพในการกระทาํในขอ้ปฏิบติั  

ในอิรยิาบถของการปฏิบติัทัง้นัน้ เดินจงกรมท่านใหนิ้ยมไป

สดุทางเดินจงกรมแลว้ก็ยืนสาํรวมใจ ประนมมือขึน้ระลกึถึงคณุ

พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ทาํความนอบนอ้มในใจ แลว้ก็

ยกมือขึน้ทาํความนอบนอ้มในกิรยิาของการทาํความนอบนอ้ม 

มีสติทาํความนอบนอ้มในขณะนัน้ แลว้เอามือลง แลว้มีสติใน

การเดินจงกรมตอ่ไป เดินจงกรมทา่นใหเ้อามือทัง้สองเอาไว้

ขา้งหนา้ ฝ่ามือขวาทบัมือซา้ยเอามาจบัไว ้เอาวางไวต้รงไหน

พอดี พอดีกบัการท่ีเรามีความสาํรวมในการเดินจงกรมนัน้ ทาํ

ดว้ยความเคารพ ผลของการปฏิบติั จะปรากฏผลใหเ้ราไดรู้ไ้ด้

เห็น  

ถา้หากวา่ทาํไม่มีความเคารพ ธรรมท่ีจะเกิดขึน้ใหเ้ราไดรู้ ้

ไดเ้ห็น ไดเ้จอ ไม่ได ้สว่นประกอบของการปฏิบติัธรรมท่ีตอ้งครบ 
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ถา้หากวา่สว่นประกอบไม่ครบน่ี มนัก็เหมือนอาหารท่ีเราปรุง

นัน้น่ะ มนัรบัประทานไม่ไดเ้รื่อง ลกัษณะการเดินจงกรมน่ี บางที

ก็แกวง่แขนเดินไปเดินมา เดินไปเดินมา ไม่ไดเ้รื่อง ถา้หากวา่

สว่นประกอบไม่พอก็ไดแ้ตเ่ดินเทา่นัน้หละ แตธ่รรมท่ีตอ้งการ 

ใหเ้กิดใหเ้ป็น ไม่มีโอกาสท่ีจะเกิดเป็นใหเ้ราไดรู้ไ้ดเ้ห็น ไดส้มัผสั

ดว้ยจิตดว้ยใจ ไม่มีโอกาส จงึวา่ความเคารพจงึมีความสาํคญั 

ทาํความเคารพทกุสถานท่ี ทกุกาลทกุเวลา  

ขณะท่ีทาํความเคารพอยูน่ั่นน่ะเป็นขอ้ปฏิบติั จิตท่ีทาํความ

เคารพอยูน่ั่นนะ่เป็นธรรมะแลว้ เป็นศนูยข์องธรรม เป็นฐานท่ีตัง้ 

เป็นพืน้แผ่นดินท่ีพืชทัง้หลายมีโอกาสท่ีจะงอกงามขึน้ ถา้หากวา่

ไม่ทาํความเคารพแลว้เหมือนกบัวา่ปลกูพืชบนอากาศ ไม่มีท่ีดิน

ท่ีจะรองรบั ปลกูเทา่ไหรก็่ตายเท่านัน้ ในท่ีสดุก็หมดศรทัธาใน

การท่ีจะปลกูตอ่ไป เพราะผลมนัไม่ใหผ้ลใหซ้กัที จงึใหเ้ขา้ใจ

และพยายามทาํความเคารพใหย้ิ่ง นบัตัง้แตก่ารกราบการไหว ้

กราบไหวด้ว้ยความเคารพ ถึงไม่มีครูบาอาจารย ์ไมมี่

พระพทุธรูป การกราบการไหวข้องเราทาํความเคารพในจิตในใจ 
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ใจของเรานัน้เป็นธรรม หรอืใจของเราเป็นบญุเป็นกศุลในขณะ

กราบนัน้ทนัที  

บญุไม่ตอ้งไปหา เอาสตางคไ์ปซือ้ ทาํง่ายๆ เพียงแตว่า่ยก

มือพนมขึน้ แลว้ก็ระลกึถึงคณุพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์

ทาํความนอบนอ้มในจิตในใจก็ไดเ้ป็นบญุเป็นกศุล มีสติสาํรวม

ใจ ไม่ใหข้าดสติอนันี ้ยิ่งเป็นบญุเป็นกศุลยิ่งขึน้ไป คาํวา่ศีลๆ ก็

คือการทาํความสาํรวม คาํวา่การสมาธิๆ ก็คือความสาํรวมนั่น

แหละ แตมี่ความแนบแนน่ๆ มีความแน่วแน่ขึน้มา ก็กลายเป็น

ตัง้มั่น กลายเป็นสมาธิขึน้มา ใจท่ีสาํรวมประกอบดว้ยความ

เคารพนั่นหละ เป็นฐานท่ีตัง้ของสมาธิ  

ถา้หากวา่ไม่มีความเคารพในจิตในใจ เดินจงกรมก็แกวง่ไป 

แกวง่อะไรตอ่มิอะไร ไม่ไดเ้รื่อง เห็นอยูน่ะ ท่ีพดูน่ีไม่ใช่ไม่เห็น

การเดินจงกรมกนั แลว้ผลออกมาเป็นยงัไง ยิ่งเดินไปก็ยิ่งหา่ง 

คาํวา่มรรคผลท่ีปรารถนายิ่งหา่งยิ่งไกล คาํวา่ยิ่งหา่งยิ่งไกล มนั

เป็นความรูส้กึของเรา ถา้มนัไม่เห็นน่ี มนัรูส้กึวา่จะไม่ไหวแลว้ 

จะสูไ้ม่ไหวแลว้ หมดศรทัธาวา่สูไ้ม่ไหว จะไปไม่ไหวแลว้ ก็
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เพราะความไม่พรอ้ม ความไม่สมประกอบ ไม่สมดลุยใ์นขอ้

ปฏิบติัของเรา ผลก็ออกมาในลกัษณะวา่ไปไม่ไหวแลว้ นั่น 

เพราะวา่ห่างไกลจากมรรคผลอนันัน้ก็ไมพ่ดู เพราะวา่มรรคผลก็

อยู่เรา ธรรมชาติมรรคผลอยู่กบัเราอยู่ตลอดเวลา อยู่ท่ีเราไม่เหน็

เท่านัน้  

ทาํไมจงึวา่เราไม่เห็นวา่เราไม่ด ูไปแตส่ิ่งเราชอบใจ ไปดแูต่

ส่ิงท่ีเราไม่ชอบใจ ส่ิงท่ีชอบใจอยู่ท่ีไหนก็ไม่รู ้บางทีเคา้ตายไป

แลว้ เราก็ยงัคิดถึง ส่ิงท่ีไม่ชอบใจน่ีอยู่ท่ีไหนก็ไม่รู ้บางทีเคา้ตาย

ไปแลว้ เราก็ยงัคิดถึงส่ิงท่ีเราไม่ชอบใจนัน้ ใจของเราไปอยู่อย่าง

นัน้เสีย ไม่สนใจท่ีจะดมูรรคดผูล ดเูขา้มาในกายในจิต ในอรรถ

ในธรรม ท่ีเราทรงไวส้มบรูณบ์รบิรูณ ์ในสรรีะรา่งกายของเราอนั

นี ้เราไม่ดกูนัน่ี นั่งสมาธิไม่ใช่วา่จะดนูะ ตัง้ใจจะดแูพลบเดียว

หละมนัไปหละ ไปดส่ิูงท่ีชอบใจนูน้ ส่ิงท่ีไม่ชอบใจนูน้ ไอส่ิ้งท่ีมี

อยู่นีม้นัไม่ยอมด ูน่ีจงึวา่กิเลสมนัพยายามปิดหปิูดตา ปิด

จนกระทั่งคลา้ยๆกบัวา่ ส่ิงท่ีจะเป็นประโยชนแ์ก่เราน่ี มนัไม่ให้
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สนใจ มนัไม่ใหม้อง มองแตส่ิ่งท่ีจะเป็นประโยชนแ์ก่เขา และส่ิง

นัน้เป็นฟืนเป็นไฟแก่เราทัง้นัน้ มนัใหไ้ปมองอย่างนัน้  

จงึวา่การปฏิบติัธรรม จงึวา่คาํสอนของพระพทุธเจา้จงึมี

ความจาํเป็นแก่โลกอยา่งยิ่งทกุๆสมยั ถา้หากวา่ใครยคุใดสมยั

ใดไม่เห็นคาํสอนของพระพทุธเจา้และเอามาปฏิบติั ยคุนัน้สมยั

นัน้คนมนัอนัตรายทัง้นัน้ หาความรม่เยน็ผาสกุไม่ได ้มีแตฟื่นแต่

ไฟ กิเลสมนัจะเมตตายงัไง ตรงไหนท่ีจะเดือดรอ้น ตรงไหนท่ีจะ

วุน่วาย น่ี มนัจงูไปตรงนัน้  

เม่ือกี๊ก็สวดกนัอยู่ รูปํ อนตตฺา ปัญจวคัคียฟั์งอนตัตลกัขณ

สตูร ไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์พระพทุธเจา้เทศนาอะไร รูป 

เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ เป็นอนตัตา เป็นของไม่เท่ียง 

เท่ียงหรอืไม่เท่ียงๆ ในท่ีสดุหาของเท่ียงไม่ไดท้ัง้กายทัง้จติ ใน

ท่ีสดุหาของเป็นตวัเป็นตน เป็นเราไม่ไดท้ัง้กายและใจ มนัก็

ปลอ่ยไปตามธรรมชาติเคา้นั่น เหน็เป็นยงัไงก็ปลอ่ยวางไป

ตามนัน้ ใจมนัก็ถอนมา เดน่ขึน้มา เป็นพทุโธ เป็นธมัโม 

เป็นสงัโฆ มนัปลอ่ยวางไป  
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ถา้หากวา่ไม่เห็นชดั จะปลอ่ยวาง มนัไม่ปลอ่ยวางหรอก มนั

เห็นซะก่อน มนัจงึเบื่อ ถา้หากวา่ยงัไม่เหน็น่ี มนัไมเ่บื่อหรอก 

อยากจะใหเ้ช่ือมั่นลงไป มรรคผลมีอยู่ในเรา ขดุคุย้ทกุซอกทกุ

มมุในส่ิงท่ีเราวา่เป็นเรา เป็นเราน่ีหละ ถา้หากวา่ขดุคน้ขดุคุย้

แจ่มแจง้ความจรงิของส่ิงท่ีคาํวา่เป็นเราๆน่ี แจ่มแจง้ขึน้มาขณะ

ใด ปลอ่ยวางลงไปในขณะนัน้ คาํวา่มรรคผลอนันัน้ปรากฏให้

เราไดรู้ไ้ดเ้ห็น ปรากฏขึน้ท่ีใจของเรา จงึใหพ้ากนัขดุคน้ ขดุคุย้ 

ขดุคน้ วิตกวจิาร วิจารวิจยั ทกุแงท่กุมมุ ทกุชิน้ทกุสว่น เช่ือมั่น

วา่อยู่ในนีจ้รงิๆ  

อย่าไปฟังความของตวักิเลสมนัมีแตท่ี่จะสรา้งความลงัเล

สงสยัให ้เด๋ียวมนัก็บอกวา่อย่างนัน้ดี อยา่งนัน้ดี เด๋ียวก็บอกวา่

อย่างนัน้เป็นทางตรง ไปก็ไป  ไปก็ไป ไปตามท่ีมนับอกก็ปลาย

เป็นทางตนั อนันีไ้ม่มีตนั มั่นคงแนว่แน่อยู่ในจิตจนในจดุนี ้

ในทางเสน้นีไ้ม่มีตนั ทางเสน้นีไ้ม่ใช่ทางตนั เป็นทางทะลปุรุโปรง่

ถึงท่ีสดุจดุหมายปลายทางไดอ้ย่างราบรืน่ทีเดียว ถา้หากวา่ไม่
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ไปทางนีน้ั่นนะ่ มนับอกวา่เป็นทางตรง เป็นทางตรงซะขนาดไหน

ก็ช่าง ก็คือทางตนั ไปแลว้มนัตนั ไมมี่ทางไปหรอก  

จงึใหต้ัง้ธรรมท่ีมีอยู่ในเรานีเ้ป็นเปา้หมาย นั่งอยู่ก็อนันีเ้ป็น

เปา้ เดินอยู่ก็ใจก็อยู่กบัเปา้ อยู่ในอิรยิาบถใด นอนอยูก็่เอาใจอยู่

กบัเปา้ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ มนัไม่เห็นไมย่อม อัฐิ

กระดกูทัง้หลาย อฐิั เย่ือในกระดกูน่ี ไม่เหน็ไม่ยอม ก็มนัอยู่ตรง

นีจ้รงิๆ มนัอยูต่รงนีจ้รงิๆน่ี มนัยดึจรงิๆน่ี มนัวา่เป็นเราจรงิๆน่ี 

เป็นคนจรงิๆน่ี เป็นหญิงเป็นชาย เราพอใจเราไม่พอใจ อนันี ้

จรงิๆน่ี เรารกัชงัอนันีจ้รงิๆน่ี แลว้เราจะไปฟังความกิเลส มนัดงึ

ไปใหห้นัหลงัใสข่องจรงิอนันีม้นัเป็นเรื่องท่ีไม่ถกูตอ้ง  

พระพทุธเจา้ทา่นเทศนาของจรงิมีอยู่ในนี ้พระอริยสัจ

ธรรมทัง้ ๔ ชาติ ความเกิดน่ี ตัง้แตศี่รษะลงไปหาเทา้น่ีชาติ

ความเกิดทัง้นัน้ แลว้จะวา่เราไม่ใช่ธรรมไดย้งัไง ชราความแก่ 

อนันีม้นัแก่อยูท่กุวนั แก่ทกุวนั แกท่กุวนั แก่ทกุวนั แกท่กุวนั วนั

ไหนไม่แก่ไม่มี แลว้เราจะวา่เราไม่เป็นอรยิสจัไดอ้ย่างไร เพราะ

นัน้มนัคือความตาย มนัตายทกุวนัอยู่เน่ีย แลว้จะวา่ไม่เป็น
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อรยิสจัไดย้งัไง จงึวา่จะนอ้มไปเป็นอรยิสจั หรอืจะนอ้มลงไป

เป็นมหาสติปัฏฐาน นอ้มไปในไหนก็ช่างเถอะ มนัก็คือตวัของเรา

ทัง้นัน้ ตวัของเราก็คือกายและใจ รูปธรรมนามธรรมมีอยูท่ัง้นัน้ 

อนันีห้ละเป็นทางตรง  

คาํวา่ทางตรงอนันีมี้แตท่ี่จะทะลปุรุโปรง่ ไม่ใช่ทางตรงอย่าง

ท่ีกิเลสมนัโกหก หรอืคนมีกิเลสเอามาอปุโลกนก์นัขึน้ มาหลอก

กนัตาํตาวา่มนัตรง มนัตรง มนัตรง มนัหลอกไปตาย ทางตรงอนั

นีเ้ป็นทางท่ีไมต่าย พระพทุธเจา้ไปทางนีจ้รงิๆ คาํสอนของ

พระพทุธเจา้ก็ท่ีสอนทัง้หมดไม่พน้จากอนันี ้ทกุครัง้ท่ี

พระพทุธเจา้ประกาศธรรมเทศนา คนไดส้าํเรจ็มรรคผลนิพพาน 

พระพทุธเจา้ประกาศอรยิสจัธรรม อรยิสจัธรรมคืออะไร ชาติ

ความเกิด ชราความแก ่มรณะความตาย ทุกขสัจ กามตัณหา 

ภวตัณา วภิวตัณหา สมุทยัสัจ  

กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหาเป็นเรื่องของใจ มนั

เคล่ือนไหวทัง้หมด มนัเคล่ือนไหวทัง้หมด มนัเคล่ือนไหวไปสาม

อย่างนี ้ความเคล่ือนไหวอนันัน้เป็นกิรยิา ความเคล่ือนไหวเป็น
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การเกิด มนัเกิดเท่าไรมนัดบัเท่านัน้ๆ จะเคล่ือนไหว จะเกิดไป

ในทางกาม จะเกิดในทางท่ีชอบใจไม่ชอบใจอะไรก็ช่าง มนัเกิด

ตรงไหนมนัดบัตรงนัน้ น่ี มนัซํา้ๆซากๆอยา่งนีแ้หละ  

ท่านจงึวา่ นิพพทิา ความเบื่อ มนัไม่แลว้เป็น แลว้มนัอยู่ท่ี

ไหนหละเด๋ียวนี ้มนัอยู่ในหนงัสือเหรอ มนัอยู่ในคมัภีรเ์หรอ 

กามตณัหามนัอยู่ในคมัภีรม์ัย้ กามตณัหามนัเกิด ภวตณัหามนั

เกิด วิภวตณัหามนัเกิด มนัเกิดตรงไหน จีล้งไปตรงนัน้ จีล้งไปใน

นัน้น่ะ สติจีล้งไป จีล้งไปอยูอ่ย่างนัน้ แลว้มนักระดิกไดเ้หรอ จี ้

ลงไปมนัก็ดบัทนัที จีล้งไปมนัก็ดบัทนัที จีล้งไปมนัก็ดบัทนัที จงึ

วา่สติธรรม เขา้ใจมัย้หละ ศีลก็สติ สมาธิก็สติ ปัญญาก็สติ ไม่มี

สติแลว้ คาํวา่ศีลไม่มี สมาธิปัญญาไม่ตอ้งพดูถึง สติมนัก็เป็น

สติปัญญาของโจรผูร้า้ยไป จะมีสติมากมายขนาดไหนเพียงไรก็

ช่างเถอะ มนัชอบตายเพราะความฉลาดของเจา้ของ เราๆก็

เหมือนกนั  

อย่าไปอวดฉลาดมากนกั ไมต่อ้งไปฉลาดอะไรหรอก รูแ้ต่

เพียงส่ิงท่ีเรามีก็พอแลว้ เรามีอะไรอยู่เด๋ียวนี ้ลมหายใจเรามีอยู่ 
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ดใูหม้นัชดั กายเรามีอยู ่ดใูหม้นัชดั ดิน นํา้ ลม ไฟ เรามีอยู่ ดใูห้

มนัชดั ใหม้นัเห็นเป็นดิน นํา้ เป็นลม เป็นไฟไปจรงิๆ 

พระพทุธเจา้เห็นมาแลว้รูม้าแลว้ เป็นดิน เป็นนํา้ เป็นลม เป็นไฟ 

เราไดย้ินอยา่งนัน้ เราเช่ืออยา่งนัน้ แตม่นัความเช่ือของเราน่ีมนั

เหมือนกบัใบไมถ้กูลมน่ี พลิกไปพลิกมา พลิกไปพลิกมา ความ

เช่ือมนัตอ้งแนน่หนามั่นคง จรงิอย่างนีจ้รงิๆ แลว้มนัจะพลิกไป

พลิกมา เป็นหนา้มือหลงัมือไม่ได ้เหมือนกบัใบไม ้พลิกไปพลิก

มาไมไ่ด ้มนัจะพลิกไปยงัไง มนัจรงิอยา่งนีน่ี้   

นกัสูถ้า้หากวา่ไม่มีความเขม้แข็งจรงิจงัในการท่ีสูห้ละ ไม่มี

ทางหรอก มีแตต่ายลกูเดียว นกัสูม้นัตอ้งเด็ดเด่ียวกลา้หาญ 

และรวดเรว็วอ่งไวจรงิๆ ปลอดภยั ภยัอนัตรายไม่มี จงึอยากให้

พากนัต่ืนตวั อย่าไปแหวกแนว อยา่ไปปลีกจากเสน้ทางท่ี

พระพทุธเจา้ พระสาวกเจา้ท่านเดินกนัไป อย่าไปปลีกออกจาก

เสน้ทาง กิเลสมนัพยายามท่ีจะดงึออกอยู่เสมอ ดงึเรื่องอนันัน้ๆ 

ดงึอะไรตอ่มิอะไร ใหเ้ราขาดสติ ขาดสตินั่นน่ะ หลดุจากเสน้ทาง

ทีเดียว พน้เสน้ทางแลว้  
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เห็นผม เคา้วา่ผมเป็นคนเป็นเรา เป็นคนเป็นสตัวอ์ยา่งนี ้ใจ

มนัจะปลอ่ยวางไปทนัที เหน็ขนเห็นเลบ็ อะไรก็ช่าง เหน็ชดัตาม

ความเป็นจรงิ จะปลอ่ยวางทนัที ปลอ่ยวางความยดึถือวา่เป็น

ของเรา ความยดึถือวา่เป็นของเราจะขาดไปทนัที ในขณะท่ีเรา

เห็นคาํวา่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ในอาการ ๓๒ ในสรรีะ

รา่งกายทัง้หมดนี ้ดนิ นํา้ ลม ไฟน่ี เราเหน็ชดัสว่นใดสว่นหนึง่ 

ปลอ่ยวางไดท้ิง้อย่างสนิทใจ ทัง้หมดแลว้ไปเลย ไม่ตอ้งไปละอนั

นีแ้ลว้ไปพิจารณาอนันัน้เพ่ือใหล้ะอีก ไมมี่ เพราะมนัของเกิด

ของตายอนัเดียวกนั อนัดิน นํา้ ลม ไฟ กองเดียวกนันัน้เอง มนั

ของเกิดของตาย จะสมมติุวา่เป็นดิน เป็นนํา้ เป็นลม เป็นไฟ ก็

ของเกิด ของตาย  

เห็นชดัสว่นใดสว่นหนึง่ เหน็ชดัธาตใุดธาตหุนึง่ ธาตอ่ืุนๆก็

ชดัไปดว้ย เหมือนกะตน้ไมอ้ย่างเนีย้ มนัมีเปลือก มนัก็ยงัมี

อากาศอยู่ในนัน้ ก็ยงัมีนํา้อยูใ่นนัน้ ยงัมีทกุอย่างโคน่ลงไปแลว้น่ี 

ไม่จาํเป็นวา่ เออ เราตดัดินแลว้จะตอ้งไปตดัอากาศ จะตอ้งไป

ตดันํา้ ก่ิงกา้นสาขามนัลงไปหมดเลย น่ีก็เหมือนกนั เหน็สว่นใด
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สว่นหนึง่นะ่ สว่นดิน นํา้ ลม ไฟ ก็วางไวใ้นขนัธ ์เหมือนกบัโคน่

ตน้ไมอ้ย่างนี ้โคน่ตน้ไมไ้ปแลว้ ไม่ตอ้งไปโคน่ใบมนั โคน่ก่ิงมนั 

มนัความจรงิไม่เป็นอยา่งนัน้ ใหห้มดความลบูคลาํลงัเลสงสยั  

คาํวา่ สีลพตๆ (สีลพตปรามาส) ลบูคลาํ อย่าใหม้นัมี จะ

ไปลบูคลาํทาํไม จบัมนัตวัมนัเด่ๆ อยู่ ไปลบูคลาํมนัไดป้ระโยชน์

อะไร ตวัก็ตวัจติ ตวัก็ตวัสติ จบักนัอยู่อย่างนี ้อยากไปลบูคลาํ

ตรงโนน้ อยากไปลบูคลาํตรงนี ้จะไปลบูคลาํตอ่มิอะไร ไม่ตอ้ง

ไปกลวัท่ีจะไม่มีความฉลาด มีสติปัญญา ไม่รูก้วา้งขวาง ไม่ตอ้ง

ไปกลวั ขออยา่งเดียว ใหม้นัชดัลงไปในกายในจิตของเราน่ี หา

ประมาณไม่ได ้พระพทุธเจา้ตรสัรูข้ณะเดียว รูแ้จง้โลก รูไ้ดย้งัไง 

ถา้หากวา่ไปเท่ียวตามรู ้ขณะเดียวจะไปรูแ้จง้โลกไดเ้หรอ จงึ

อย่าพากนัลบูคลาํลงัเลสงสยั ธรรมท่ีเรามีอยู่ในทัง้กายทัง้ใจอนั

นีเ้ป็นศนูยท่ี์ตัง้ของมรรคผลนิพพานอยา่งสมบรูณที์เดียว ทาํให้

แจง้ในท่ีนีข้ณะใด มรรคผลนิพพานก็แจง้ขึน้มาในขณะนัน้ อย่า

พากนัลงัเลสงสยั อยา่พากนัลบูคลาํ  
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ชีวิตอนันีไ้มน่านดอก ไม่หายใจแลว้ก็ตาย ใชส่ิ้งท่ีไม่ไดน้อน

แลว้ ไม่หายใจก็ตายอนันีแ้หละ เอามาเป็นประโยชน ์อย่าไปฟัง

กิเลสมนั มนัชกัชวน มนัดงึแขง้ดงึขา ไปทางโนน้เถอะ ปทางโนน้

เถอะ กลบัไปบา้นเถอะ อยา่ไปบา้นะ เหน็ใครบา้ง อยูก่บับา้นน่ะ 

มนัไดม้รรคไดผ้ลตรงไหน พระพทุธเจา้สมบรูณท์กุอย่าง ส่ิงนัน้ๆ

ไม่สามารถท่ีจะโขกพระพทุธเจา้ได ้ 

อย่างนางมาคันทยิา สวยงามมาก จนกระทั่งมองไม่เหน็วา่

ใครจะคูค่วร พอ่นางท่ีสวยงามมากนั่นนะ่ ไปเหน็พระพทุธเจา้ 

โอ ๋เหมาะสมจรงิๆ สมกนัจรงิๆ เจอแลว้ลกูเขยเรา พระพทุธเจา้

ท่านมอง ก็พดูตรงๆน่ะหละ จะเอาเป็นลกูเขย หมายความวา่

อย่างนัน้ ลกูสาวของเราน่ียอดเย่ียม ไม่มีใครท่ีจะคูค่วร 

พระพทุธเจา้ทา่น ทา่นวา่ยงัไง ท่านใชค้าํพดูเปรยีบ เหมือนกบั

มตูรคถูนั่นแหละ เอาตีนไปถกูยงัสะอิดสะเอียน เอาตีนไปแตะก็

ยงัไม่อยากจะแตะเพราะมนัสกปรก น่ีพระพทุธเจา้ท่านเทศนา 

ทรงตรสั มาคนัทยิาพราหมณ ์รูแ้จง้ทีเดียวน่ะ โอ ้เป็นของปฏิกลู

จรงิๆ เป็นของสกปรกจรงิๆ มาคนัทิยาพราหมณป์ลอ่ยวาง
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สกักายทิฐิในขณะนัน้ ในขณะนัน้ทาํไมจงึปลอ่ยวางได ้เพราะจะ

ไปยดึยงัไง ยดึของปฏิกลูนั่นน่ะ ยดึมานานแลว้ พระพทุธเจา้ชี ้

ไปแพลบเดียวนั่นน่ะ เหน็จรงิใจก็ถอนออกจากความยดึถือ มา

คนัทิยาพราหมณน์ั่นฟังเทศนง์า่ยๆ ฟังเทศนส์ัน้ๆ แต่

พระพทุธเจา้เนน้เทศนจ์ดุท่ีมนัจะถกูจรตินิสยัของคนท่ียดึถืออนั

นีว้า่เป็นของสวยของงามนั่นน่ะ เอาของปฏิกลูฟาดหวัมนั มนั

ไดผ้ล  

สว่นลกูสาวน่ีโกรธมากๆทีเดียว นั่น พระพทุธเจา้ไม่สน สน

แตส่ิ่งท่ีเป็นประโยชนเ์ทา่นัน้ อนันัน้เป็นกรรมของสตัว ์

พระพทุธเจา้ตรสัอนันีเ้ป็นความจรงิน่ี ใครจะไปเป็นประโยชนก์บั

เรื่องของเขาได ้ใครจะเสียหายก็เรื่องของเขาตา่งหาก ไม่ใช่เรื่อง

ของพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ตรสัพระสทัธรรมน่ี เอาความจรงิ

ไปตรสัเสียหายตรงไหน ไม่ใช่พระพทุธเจา้ทาํใหน้างมาคนัทยิา

เสียหาย นางมาคนัทิยาเสียหายเพราะการกระทาํของเจา้ของ

ตา่งหาก เพราะความคิดของเจา้ของตา่งหาก ความพยาบาท

ของเจา้ของตา่งหาก  
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ออกทางตาก็เป็นขี ้ออกทางหก็ูเป็นขี ้ออกทางทวารหนกัก็

เป็นขี ้ออกทางทวารเบาก็สารพดั ลา้งกนัอยู่ไม่หยดุไมห่ย่อน 

ออกตามาสรรีะรา่งกาย ขีเ้หง่ือขีไ้คล กล่ินก็ไม่ใช่ของเลน่ ของ

จรงิมนัเปิดเผยขนาดนีก็้ยงัจะหลบัหหูลบัตา ส่ิงเหลา่นีไ้ม่ได้

ปิดบงั ใจของเราใหอ้ยู่กบัของจรงิอนันี ้ใจของเราใหอ้ยู่กบัของ

จรงิอย่างนี ้ใจของเราไม่อยู่กบัมรรคกบัผล ไปอยู่กบัเรื่องกิเลส 

ใจของเราอยู่กบัมรรคกบัผลน่ี มนัก็ตอ้งเจอมรรคผล ไปอยู่กบั

กิเลสก็เจอกบักิเลสเทา่นัน้นะ่ ย ํเว เสวต ิตาทโิส คบบคุคลใด 

เป็นบคุคลเช่นนัน้ คบธรรม ใจก็เป็นธรรม คบกิเลส ใจก็เป็น

กิเลส  

จงึพากนัตัง้อกตัง้ใจ จรงิจงัมุ่งมั่นแน่วแนล่งไป ในเสน้ทางท่ี

พระพทุธเจา้ พระสาวกเดินไปแลว้ เอกายโน อย ํมคฺโค 

หนทางอนัเอกคือกายและจติ ใหอ้ยูท่ี่นี ้ใหอ้ยู่ท่ีนี ้ใหอ้ยูท่ี่นี ้ให้

อยู่ท่ีนี ้ไม่ใหไ้ปไหน ความคิด มนัคิดออกนอกลูน่อกทาง กาํหนด

จิตเพง่ลงไปจดุท่ีมนัคิดมนัปรุงมนัแตง่นัน้ ไม่ใหม้นัขยบัตวัน่ี ใน

เม่ือมนัไม่ขยบัแลว้มนัดบัไปหมด เพราะทกุส่ิงทกุอยา่งมนัมีการ
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เป็นกิรยิาซะกอ่น มีการเคล่ือนไหวซะก่อน มนัจงึเป็นตวัเป็นตน 

ท่านจงึวา่เป็นสงัขาร อวิชชา วิญญาณ สงัขารา เป็นสงัขารซะ

ก่อนจงึเป็นรูปเป็นรา่ง เป็นอายตนะขึน้มา เป็นตวัเป็นตนขึน้มา 

เป็นลกัษณะขึน้มา  

สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม รวมกนัน่ีอยู่ในจิตของเรา 

เพง่ลงไปในจตินัน้ ประกอบดว้ยสติปัญญา สอ่งมนัด ูปัญญา

สอ่งมนัด ูไม่ใหม้นัขยบั เราไม่ขยบัแลว้อะไรจะขยบัอย่างเนีย้ 

จิตของเราไม่ขยบัแลว้อะไรจะขยบั ท่ีมนัขยบัอยู่ไม่อยู่เพราะจิต

ของเราไม่มีธรรม ไม่มีสติอยา่งเนีย้ ขยบัไปอย่างไม่มีสติเน่ีย มนั

ก็เรื่องของกิเลสทัง้นัน้ ไม่ตอ้งไปกลวัไม่มีปัญญา ไม่ตอ้ง

ปรารถนาเอาปัญญา แกกิ้เลสของเจา้ของไดก็้ใหพ้อใจแลว้ มีแต่

ปัญญาๆน่ะ กิเลสของเจา้ของหละ เผาเจา้ของอยู่ ปัญญามหา

โจร อะ้ เลิกกนั 

 ท่ีมา: https://youtu.be/-6vE7eFUkBE  

https://youtu.be/-6vE7eFUkBE

