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บุญ บาป 

หลวงปู่ แบน ธนากโร 

เทศนว์นัท่ี ๑๑ เม.ย. ๒๕๔๑ 

…มนัเป็นไปหมด ไม่เลือกชาติชัน้วรรณะ ไม่เลือกระดบั 

ระดบัไหน สถานบนัไหนก็ชา่ง เหน็เงนิมีคา่มากกวา่ศีลธรรมแลว้

อนัตรายทัง้นัน้ เจา้หนา้ท่ีก็อนัตราย ตาํรวจก็อนัตราย ทหารก็

อนัตราย พระ เณร ก็อนัตราย ถา้หากวา่เหน็คณุคา่ของเงนิ

มากกวา่ศีลธรรม นั่นน่ะ คนนัน้เป็นคนอนัตรายทีเดียว จะอยู่ใน

คราบนกับวชก็ช่าง จะอยู่ในคราบของขา้ราชการ ตาํรวจ ทหารก็

ช่าง อนัตรายทัง้นัน้ ทาํไดท้กุอย่างเพ่ือเงนิ มนัยิ่งกวา่เปรต ยิ่ง

กวา่ยกัษ ์กวา่มาร มนัไดอ้ะไรไป๊ มนัไดอ้ะไรไป จะไดซ้กัสิบลา้น 

รอ้ยลา้น พนัลา้น แสนลา้นก็ช่าง ตายไปแลว้ ขนไปไดอ้ะไร ตาย

ไปแลว้มนัเอาไปไดซ้กัสลงึมัย้ ไม่ไดอ้ะไรไปแมแ้ตค่รึง่สลงึ ไดแ้ต่

ความชั่วความทรามท่ีเจา้ของทาํ เจา้ของสรา้ง เน่ืองจากเหน็คาํ

วา่เม็ดเงินมีคา่มากกวา่ศีลธรรม  
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สรุปแลว้ยอมรบัเสีย เป็นยคุเป็นสมยัท่ี คนในยคุนีส้มยันี ้

จะตอ้งเป็นอยา่งนี ้มนัก็ตอ้งเป็นไปตามยคุตามสมยัของคนท่ี

เกิดมาจะตอ้งเป็น ใครมีหนา้ท่ีอะไรก็ทาํไป ใครมีหนา้ท่ีอย่างไรก็

ทาํไป ใหห้นา้ท่ีของเจา้ของบรสิทุธ์ิยติุธรรมออกมา ความ

บรสิทุธ์ิยติุธรรมไม่ใช่สกัแตว่า่คาํพดู ความบรสิทุธ์ิยติุธรรม

ขึน้อยู่กบัการกระทาํ (เทปขาดตอน) 

…สมบรูณด์ว้ยศรทัธา ศรทัธาก็สมบรูณ ์ศีลก็สมบรูณ ์

ศรทัธาสมบรูณ ์ศีลสมบรูณ ์สมบรูณด์ว้ยศีล สมบรูณด์ว้ย

ศรทัธา การบญุการกศุลสาํเรจ็ออกมา ๑๐๐% ศรทัธาบกพรอ่ง 

ศีลก็ไม่สมบรูณ ์การบญุการกศุลออกมาก็บกๆพรอ่งๆ เป็น

ประเทศชาติกบัเคา้บา้งก็มีแตห่นีก้บัสิน ก็เน่ืองจากศรทัธาคน

ไทยนะ่ สว่นมากมีแตบ่กพรอ่ง ศีลคนไทยก็มีแตบ่กพรอ่ง 

ประเทศชาติมนัก็เลยบกพรอ่ง หาใชห้นีใ้ชสิ้นยงัไงมนัก็คิดวา่ชั่ว

ลกูชั่วหลานมนัจะไม่หลดุหนีเ้คา้ดอก เกิดมาจากศีลบกพรอ่ง 

ศรทัธาเช่ือมั่นในคาํสอนของพระพทุธเจา้ไม่สมบรูณ ์ขอ้

ปฏิบติัการกระทาํจงึบกพรอ่ง เรยีกวา่ศีลบกพรอ่ง ประเทศชาติ
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จงึวิกฤติ วิกฤติเพราะศีลไมส่มบรูณ ์ถา้หากวา่คนไทยเราศีล

สมบรูณ ์รบัรองประเทศไทยไม่เป็นหนีเ้ป็นสินใครดอก  

น่ี ศีลนะ่ไม่สมบรูณ ์ศีลน่ะไม่สนใจ สนใจแตท่าํยงัไงจงึจะได้

เงินเยอะๆ สิบลา้น ย่ีสิบลา้นเรื่องเลก็ เอาซกัรอ้ยลา้น พนัลา้น

ขึน้น่ะ ถา้เป็นอย่างนีเ้รยีกวา่ศีลบกพรอ่งหรอืไม่มีศีล 

ประเทศชาติมนัก็จะคลา้ยๆกบัวา่มนัจงึบกพรอ่งน่ะ เพราะ

บกพรอ่งในศีลนั่นเอง คนในประเทศชาติน่ะศีลไม่บกพรอ่ง 

ประเทศชาติจะวิกฤติอย่างเป็นหนีเ้ป็นสินเขาอย่างไม่มีทางออก 

เป็นไปไม่ไดเ้ด็ดขาด ถา้หากวา่ยงัจะพากนัพอใจ ไม่สนใจ

ปรบัปรุงศีลใหส้มบรูณเ์สีย โอกาสท่ีจะหลดุหนีห้ลดุสินน่ี มองดู

แลว้น่ีมืดมนในสายตาของเรา มองไม่เหน็ช่องทาง  

ตา่งคนตา่งสมถะ ตา่งคนตา่งเสียสละ เพ่ือประเทศชาติ

บา้นเมือง แสนท่ีจะประเสรฐิสดุเมืองไทยเรา ขา้วปลาอาหารทกุ

ส่ิงทกุอย่างอดุมสมบรูณ ์ผลหมากรากไม ้ไม่อดไม่อยาก กิน

ยงัไงก็ไมห่มด กินยงัไงก็ไม่หวาดไม่ไหว กินไม่หมด กินไม่หวาด
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ไม่ไหว แลว้อยากเป็นหนีเ้ป็นสินเคา้ทาํไม น่ีไม่ใช่กินเขา้ปากเขา้

ทอ้งน่ี กินใหกิ้เลสตณัหาของเจา้ของ มนัจะเต็มเป็นเม่ือไหร ่ 

คาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นคาํสอนท่ีแกปั้ญหา คลา้ยๆวา่

เป็นคาํสอนท่ีตดัปัญหา ตดัปัญหาทกุส่ิงทกุอย่าง ปัญหาใน

ครอบครวัก็ตดั ตา่งคนตา่งมั่นคงอยู่ในศีลแลว้ ปัญหาการ

แตกแยกไม่มี ประเทศชาติก็เหมือนกนั ทกุคนมั่นคงอยู่ในหลกั

ของศีลแลว้ ประเทศชาติจะเป็นหนีเ้ป็นสินเขาไม่มี จะเป็นหนี้

เขาทาํไม ของไม่อดไม่อยากน่ะ กินยงัไงก็ไม่หวาดไม่ไหว อย่าวา่

กินแตค่นไทยเลย ใหฝ้รั่งตาขาวมนัมากินดว้ยก็ไม่หมด  

น่ีกินแข่งกนั คนไหนกินไดม้าก คนนัน้มีหนา้มีตา แข่งขนักนั

ใหป้ระเทศชาติลม่จม ทรพัยสิ์นของประเทศมนัก็เพ่ือประโยชน์

แก่คนในประเทศ ทรพัยสิ์นในประเทศน่ีแบง่ปันเจือจาน ใชส้อย

ใชจ้่ายยงัไงก็ไม่หวาดไม่ไหว น่ีมนัไม่ไดเ้พ่ือใชน่ี้ เพ่ือบาํรุงบาํเรอ

ความอยากของเจา้ของ ทะเยอะทะยานความอยาก บาํรุงบาํเรอ

ยงัไงมนัก็ไมพ่อ  
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คาํวา่กิเลสมนัไม่ทาํลายเฉพาะหวัใจท่ีมนัอยู่ในอาํนาจของ

มนั มนัทาํลายทั่วไปหมด มนัไม่ใช่ทาํลายเฉพาะหวัใจท่ีอยู่ในกาํ

มือของมนั มนัทาํลายไปหมด ตาสีตาสาบา้นนอกบา้นนาเป็น

ภาระวุน่วายไปดว้ย เพราะไม่สนใจในหลกัคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ พากนัสนใจมั่นคงอยู่ในหลกัคาํสอนพระพทุธเจา้

แลว้ ประเสรฐิท่ีสดุ  

บางทีบางคนยงัพดูวา่คาํวา่สมถะน่ีลา้สมยั เอามาใชใ้นยคุ

ในสมยับา้นเมืองพฒันา น่ีไม่ถกูกาล ไม่ถกูเวลา ทาํให้

ประเทศชาติลา้หลงั ไอค้นท่ีไม่สมถะมนัทาํใหป้ระเทศชาติพงัน่ะ

เห็นไดช้ดั ไม่เห็นมีใครมาพดูท่ีน่ี จงึวา่ไมมี่อะไรสกปรกเท่ากิเลส 

กิเลสน่ีสกปรกท่ีสดุ คนท่ีปลอ่ยใหใ้จ ปลอ่ยใหใ้จของเจา้ของน่ี

อยู่ใตอ้าํนาจของกิเลส ใจดวงนัน้ก็สกปรกไปดว้ย ใจดวงไหน

สกปรก ใจดวงท่ีสกปรกไปเก่ียวขอ้งตรงไหน ตรงนัน้ก็สกปรก 

ของสกปรกมตูรคถูเด๋ียวนีไ้ปไวต้รงไหน สะอาดสะอา้นขนาด

ไหนนะ่ คาํวา่สะอาดสะอา้นไม่มีดอก มีแตม่ตูรแตค่ถู เหม็นก็

เหมน็  
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แตม่ตูรคถูมนัไม่รูจ้กัวา่มนัเหม็นนะ มตูรคถูมนัไม่รูว้า่มนั

เหมน็นะ คนท่ีจิตใจมนัอยู่ในกาํมือของกิเลสน่ะ มนัไม่รูด้อก มนั

เหมน็จนกระทั่งเทวดาก็สาปแช่ง เทวดาก็ยงัมีรกัมีชงันะ เทวดา

ก็ยงัมีรกัมีชงั แตเ่ทวดาท่านมีศีลนะ มีหิร ิมีโอตตปัปะ มีละอาย 

มนษุยไ์มมี่ความละอายน่ีไมไ่หว จงึวา่สกปรกท่ีสดุ อยา่งวา่เราๆ

ก็เหมือนกนันะ่ ดเูราเสมอ มีความละอายมัย้ มีความละอาย

หรอืเปลา่ ศีลสมบรูณแ์คไ่หนเพียงไร ถา้หากวา่ไม่มีความ

ละอาย ศีลไมส่มบรูณ ์นั่น ความสกปรกน่ี มนัไม่อยูท่ี่มตูรท่ีคถู

ดอก มนัมาอยูท่ี่ใจของเราแลว้ มตูรคถูบางทีของสกปรกมนัเป็น

ประโยชนน์ะ มนัไปรวมตรงไหน โรยตรงไหน แมต้น้กลว้ยลกูมนั

ก็ยงัโต แตใ่จสกปรกน่ีไปลงกนัตรงไหนนั่นน่ะ วอดวาย มตูรคถู

บางทีสกปรกมนัยงัดีกวา่ใจสกปรก แตม่ตูรคถูมนัสกปรกมนัไม่รู ้

จิตใจท่ีสกปรกก็ไม่รูว้า่เจา้ของสกปรกนะ ดีเรื่อยไป (เทปขาด

ตอน) 

…คือเคา้จะตอ้งเป็นอย่างนัน้ ทาํไมเคา้จงึเป็นอยา่งนัน้เลา่ 

ก็เพราะเคา้ทาํมาอย่างนัน้ ในเม่ือเคา้ทาํมาอย่างนัน้ เคา้ก็ตอ้ง
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เป็นอยา่งนัน้ เคา้จะเป็นอย่างอ่ืนไม่ได ้จงึวา่ทาํแลว้ เป็นของตน 

บาปทาํแลว้เป็นของตน บญุทาํแลว้เป็นของตน ไม่ใช่

พระพทุธเจา้ใหบ้ญุ ไม่ใช่ใครใหบ้ญุ บญุก็คือทาํเอา ถา้หากวา่

ใหก้นัได ้ใหก้นัได ้มนัจะไมมี่ใครทาํบญุดอก ใหค้วามดี ใหค้วาม

เป็นมงคล ใหก้นัได ้ใครจะไปทาํใหม้นัยาก ขอเอามนัสบายจรงิ 

สบายแท้ๆ   

แตพ่ระพทุธเจา้ทา่นสอนใหท้าํ ทาํเอา ไมไ่ดส้อนใหห้าของ 

ทาํเอาแลว้จงึเป็นของผูท้าํ แลว้สอนใหท้าํแตค่วามดี ความไม่ดี

อย่าไปทาํ ทาํแลว้เป็นของตน พระพทุธเจา้ประสบเจอมาแลว้ 

พระพทุธเจา้ระลกึชาติได ้ระลกึยาวหาประมาณไม่ได ้ไม่สิน้สดุ 

แตล่ะชาติ ๆ เกิดแลว้ตาย เกิดแลว้ตาย เกิดแลว้ตาย สรุปวา่ทาํ

กรรมอะไรไว ้จะตอ้งรบัผลของการกระทาํทัง้นัน้ ระลกึชาติได้

แลว้ก็รู ้มีการกระทาํอะไรบา้ง ทาํอะไรบา้ง ทาํอะไรบา้ง แลว้ผล

ของการกระทาํนัน้ใหผ้ลเป็นอยา่งนัน้ ใหผ้ลเป็นอยา่งนัน้ ใหผ้ล

เผ็นอย่างนัน้ รูท้ะลปุรุโปรง่แจง้ประจกัษ ์เหมือนกบัตาดดีูๆน่ี 

แลว้ก็ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ  
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เรยีกวา่คนท่ีไม่ยอมรบั ปฏิเสธวา่บญุมีจรงิบาปมีจรงิน่ี โง่

กวา่นัน้ไม่มี คิดแลว้ก็น่าสงสาร อนันัน้มนัก็กรรมของสตัว ์

พระพทุธเจา้ก็โปรดไม่ได ้คาํสอนของพระพทุธเจา้เด๋ียวนีย้งัอยู่

แทนองคพ์ระพทุธเจา้ คาํสอนพระพทุธเจา้ ทาํดีไดดี้ ทาํชั่วไดช้ั่ว 

ใครไม่เช่ือ ก็พระพทุธเจา้โปรดไม่ไดน้ั่นเอง ก็วา่เขา้ถงึศาสนาก็

เขา้ถึงหลกักรรม เขา้ถงึศาสนาก็เขา้ถงึคาํสอนท่ีพระพทุธเจา้

สอนวา่ ทาํดีไดดี้ ทาํชั่วไดช้ั่ว ทาํบญุเป็นบญุ ทาํบาปเป็นบาป 

เช่ือชดั เช่ือสนิท เช่ืออยา่งไมมี่ความลงัเลสงสยัเคลือบแคลง น่ี

เขา้ถึงพระศาสนา เขา้ถงึคาํสอนของพระพทุธเจา้  

จงึวา่การเขา้ถงึพระศาสนาน่ี เขา้ถงึในดา้นจิตใจ ไม่ใช่

เขา้ถึงนอนศาลาวดั นอนศาลาวดัเขา้ถงึก็มีถา้จิตใจเขา้ถึงจรงิๆ 

นอนศาลาวดัไม่เขา้ถึงก็มี ไมย่อมรบัวา่ทาํบญุเป็นบญุจรงิ ทาํ

บาปเป็นบาปจรงิ ทาํดีไดดี้ ทาํชั่วไดช้ั่ว ท่ีวา่ไม่ยอมรบัเป็นยงัไง 

ยงัมีการกระทาํท่ีไม่ดีอยู่ ถา้หากวา่เช่ืออยา่งสนิทใจแลว้ ทาํแลว้

เป็นของตนจะไปทาํไดย้งัไง ทาํแลว้ตนจะตอ้งไม่ดี ทาํแลว้ความ
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ไม่ดีจะเป็นของตน จะไปทาํไดย้งัไง ไม่มีใครซกัคนปรารถนา

ความไม่ดี  

ถา้หากเขา้ถงึพระศาสนาแลว้ เฉพาะการนอนในวดั ตุ๊กแก

มนัก็นอนในวดัได ้คิดดแูลว้ สตัวแ์ตล่ะอย่าง แตล่ะอย่างน่ี สตัว์

โลกเหมือนกนั คนเคยเป็นสตัว ์สตัวเ์คยเป็นคน คนเป็นสตัว ์

สตัวเ์ป็นคน เป็นไปได ้เพราะมนัชั่วขณะเดียวเทา่นัน้ ขณะแวบ้

เดียวเท่านัน้ มนัไม่ไดย้าวอะไร มนัไม่ไดเ้ขา้ทอ้งยากอะไร ถือ

กาํเนิดแม่เป็นอย่างไร มนัก็รูปรา่งของแม่เป็นชนิดใด มนัก็

เป็นไปตามแมน่ัน้ แม่มนัสารพดัรูปแบบ มีปีกก็มี มีหางก็มี สตัว์

ทกุอยา่งมีแมท่ัง้นัน้ จิตตวญิญาณน่ีสามารถท่ีจะไปถือกาํเนิด

ในรูปรา่งของแม่ ตามกรรมแตล่ะจงัหวะ กรรมแตล่ะขณะ กรรม

แตล่ะขณะ ขณะท่ีจะมาใหผ้ล มนัก็เป็นไปตามนัน้  

พระพทุธเจา้ทา่นจงึสอนวา่กรรมชั่วอย่าทาํซะเลยดีกวา่ 

อย่าทาํซะเลยดีท่ีสดุ ทาํแลว้มนัเป็นจรงิๆ เป็นความชั่วขึน้มา

จรงิๆ เป็นของชั่วขึน้มาจรงิๆ อย่างท่ีเราไมป่รารถนามนัก็เป็น 

เพราะเราทาํเอาไว ้มาคิดดมูนัก็ไม่ผิดอะไรกบัเครื่องบนัทกึเสียง 
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จะบนัทกึอะไรไว ้อะไรไว ้เสียงมนัเก็บไวห้มดเครื่องบนัทกึนัน้ 

เสียงนกรอ้ง เสียงไก่ขนั หรอืวา่เสียงคนพดู หรอืวา่เสียงเคาะไม ้

เสียงป๊ีบดงั เสียงเครื่องยนตก์ลไก มนับนัทกึไวห้มด น่ี เรื่องของ

กรรมคือการกระทาํก็เหมือนกนั มนับนัทกึใสจ่ิตใสใ่จไวห้มด ใจ

เป็นสถานท่ีรวม รวมกศุล รวมอกศุล รวมผลของการกระทาํ

ทัง้หมด ทาํอะไรไว ้การกระทาํนัน้มารวมท่ีใจ ใจรวมบญุไว้

มากๆ ใจมีความสขุ บญุนาํความสขุมาให ้ใจรวมบญุเอาไว้

มากๆ ใจมีความสขุ ใจรวมบาปไวม้าก หาความสขุไม่ได ้แลว้ก็

กินเหลา้เมาๆก็มีความสขุ กินเหลา้เมา มนัจะมีความสขุอะไร 

แตมี่ความสขุสาํหรบัคนท่ีมีกรรมชั่วทาํไวม้าก มนัหากบนัดาล

ใหท้าํอย่างนัน้มีความสขุ  

จะสตัวรู์ปรา่งหนา้ตาเป็นยงัไง สมมติุตัง้ช่ือตัง้เสียงวา่เป็น

อะไร มีลมหายใจหละ ชีวิตยงัอยู ่ไม่มีลมหายใจ ชีวิตไม่มี ชีวิตก็

คือลมหายใจ เราๆเด๋ียวนีย้งัมีลมหายใจอยู่ ชีวิตยงัมีอยู ่การ

กระทาํใดๆ ท่ีเป็นประโยชน ์การกระทาํใดท่ีเป็นบญุเป็นกศุล ให้

ทาํใหย้ิ่ง ทกุลมหายใจเขา้และออกน่ี หายใจเขา้ก็มีสติ หายใจ
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ออกก็มีสติ บรกิรรมพทุโธ พทุโธๆๆ ทกุลมหายใจเขา้และออกน่ี 

เป็นบญุเป็นกศุลเป็นความดีทกุลมหายใจเขา้ออกทีเดียว มีสติ

อยู่กบัลมหายใจเขา้หายใจออก บรกิรรมพทุโธ พทุโธๆๆ ทกุลม

หายใจเขา้และออก บญุเกิดขึน้ทกุขณะหายใจเขา้และออก มีสติ

ระลกึถึงพทุโธ มีสติอยู่ทกุลมหายใจเขา้ออก เป็นบญุเป็นกศุล

ทกุลมหายใจเขา้และออก  

การทาํบญุทาํกศุลไม่ไดท้าํยาก นั่งอยู่เฉยๆก็เป็นบญุ นั่งอยู่

เฉยๆคือยงัไง ไม่ไดท้าํการทาํงานอะไร แตใ่จไม่ไดอ้ยู่เฉยๆ ใจมี

สติระลกึถึงพทุโธเป็นอารมณอ์ยู่ ใจมีสติ บรกิรรมพทุโธใหย้ิ่ง 

พทุโธๆๆๆๆ ยิ่งไดบ้ญุไดก้ศุลมาก ใจจะแน่วแน่อยู่กบัคาํบรกิรรม

พทุโธ ใจของเราแน่วแนเ่ป็นบญุยงัไง ใจแน่วแน่ในขณะใด ใจ

เป็นสมาธิในขณะใด เหมือนกบัเราวางหาบท่ีแบกอยู่ในบา่ บา่

วางหาบท่ีอยู่ในบา่ วางแลว้มนัเบา วางแลว้มนัไมห่นกั ถา้หาก

วา่ใจของเราไม่เคยเป็นสมาธิ เราไม่รูห้รอกวา่เราน่ีหามหนกั 

หาบหนกัดว้ยกนัทกุคน เราจะรูว้า่เราเบา รูเ้ม่ือใจของเราเป็น

สมาธิขึน้มา มนัเบา มนัสบาย ไอท่ี้มนัหนกั มนัอย่างท่ีเคยเป็น
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มนัไม่มี เราจะรูว้า่เราหนกั เรารูเ้ม่ือเราวางแลว้ ถา้หากวา่เรา

แบกมาตัง้แตเ่กิด มนัไม่รูว้า่มนัหนกัหรอก จะรูไ้ดว้า่เราแบกหนกั 

ก็รูไ้ดข้ณะท่ีเราวางแลว้ มนัเบา น่ีจงึวา่ใจเป็นสมาธิเป็นบญุ  

บญุคือเบา บญุคือสบาย บญุคือความสขุ เราก็ตอ้งการ

ความสขุ เราก็ตอ้งการความเบา เราก็ไม่ตอ้งการแบกหนกัอยู่

ตลอดกาลดว้ยกนัทัง้นัน้ อะไรท่ีจะเป็นไปเพ่ือความปลดเปลือ้ง

ของหนกัท่ีทบัถมอยู่ในบา่ของเราน่ีใหม้นัหลดุไป รบีพากนัทาํ

เสีย อนันีเ้ป็นหนา้ท่ีของเราทกุคน คนอ่ืนทาํใหไ้ม่ได ้

พระพทุธเจา้ก็ทาํใหไ้มไ่ด ้ใครก็ทาํใหเ้ราไมไ่ด ้เราจะตอ้งทาํเอา

เอง จงึวา่การปฏิบติัธรรม การอบรมจิตใจจงึมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งทาํดว้ยกนัทกุคน ถา้หากวา่ใครไมท่าํ จะตอ้งแบกหนกั

ตลอดกาล ทัง้ๆท่ีแบกหนกัตลอดกาลมา จะตอ้งแบกหนกัตลอด

กาลไปดว้ย ไม่มีใครมาเปลือ้งใหไ้ด ้แมแ้ตพ่ระพทุธเจา้ก็มาดงึ

ออกไม่ได ้ไม่มีใครมาช่วยเราได ้ 

อนันีไ้มใ่ช่งานหนกั ไมใ่ช่เหนือบา่กวา่แรง มีความพยายาม

พอขณะใด ใจของเราน่ีจะเบาขึน้มา เบาขึน้มา เบาขึน้มา เป็น
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ลาํดบัๆทีเดียว มนัรวมตวัขณะใด นั่งก็เหมือนกบัไมน่ั่ง มนัลอย

อยู่ เดินก็เหมือนไม่เดิน มนัลอยอยู่น่ี เบาขนาดนัน้ คาํวา่ลอย

ไม่ใช่เราขึน้ไปฟ้าอากาศท่ีไหนนะ มนัเบา ใจเบา เพราะเรื่องโลก

ทัง้หลายมนัหนกัมาก ปลอ่ยวางเรื่องโลกทัง้หลาย ปลอ่ยวาง

อารมณท่ี์ใจของเราไปรบั ไปแบกไปหามนั่นน่ะ มนัหนกัมาก ใจ

ของเราวางไดน้ั่นน่ะ วางของหนกั เหมือนกบัส่ิงท่ีเราแบกมา

ตลอดกาล หนกัจนกระทั่งไม่รูว้า่หนกัเพราะวา่เคยชิน เราจะรูว้า่

หนกัน่ะ รูท่ี้เราวางแลว้ โอ ๋มนัหนกัจรงิๆ หนกัทัง้ๆท่ีเราไม่เคยรู ้

มนัเป็นของหนกั  

เอา้ พากนันั่งสมาธิกนัตอ่ไป ไม่มีอะไรดอกในโลกอนันี ้มีแต่

ของตาย คนก็ของตาย คนก็สตัว ์สตัวใ์นโลกทัง้หมดลว้นแลว้แต่

ของตายทัง้นัน้ ไม่มีสตัวร์ายใดซกัรายท่ีเป็นของไม่ตาย ไม่มี! 

เราเก่ียวขอ้งกนัก็ของตายเก่ียวขอ้งกนั เราอยู่ดว้ยกนัก็ของตาย

อยู่ดว้ยกนั เราพดูจาปราศรยักนั ก็ของตายพดูจาปราศรยักนั 

เรารกักนั เราชงักนั นั่นหละของตายรกักนั ของตายชงักนั ทาํไม

จงึวา่ของตายเลา่ ของเป็นอยู่แท้ๆ  ทาํไมจงึวา่ของตาย ของเป็น
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นั่นหละคือของตาย ไม่ใช่ของตายมาจากอนัอ่ืนหรอก ของตายก็

มาจากของเป็น 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/VioPBXZ0luY  
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