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มุ่งหลกีเร้น เว้นคลุกคล ี

หลวงปู่ แบน ธนากโร 

นั่งภาวนา นั่งใหอ้งอาจกลา้หาญ อย่าทาํเหมือนกบันอนเอา

ผา้คลมุโปง เอาผา้คลมุศีรษะ องอาจกลา้หาญก็หมายความวา่ 

นั่งใหเ้บิกบาน สรา้งความรื่นเรงิเบิกบานใหเ้กิดขึน้ ในขณะนั่ง

ภาวนานัน้ อยา่ไปคดุคู ้อย่าไปอยากจะใหใ้จสงบ ความอยาก

ทัง้หมดเป็นอนัตราย ความอยากทัง้หมดเป็นอปุสรรคทาํลาย

ตวัเอง แลว้ก็ทาํลายส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ิงท่ีมาเก่ียวขอ้งทัง้หมด  

นั่งใหเ้รยีบรอ้ย ดตูัง้ศีรษะลงไปหาเทา้ทกุสว่น นั่งเรยีบรอ้ย

แลว้หรอืยงั การตัง้กายตรง ตัง้ศีรษะเท่ียง แคไ่หนเพียงไรสงัเกต

ด ูแลว้ก็ตัง้สติ สติก็คือทาํความรูส้กึตวัขึน้มา รูส้กึตวั ทาํความ

รูส้กึตวัขึน้ในจิตนัน้ แลว้ก็ระลกึถึงพระพทุธเจา้ พระธรรม 

พระสงฆ ์คณุพระพทุธเจา้ คณุพระธรรม คณุพระสงฆ ์รวมอยู่ใน

ใจเรานี ้ระลกึพทุโธ พทุโธๆ หรอืพทุโธ ธมัโม สงัโฆ พทุโธ ธมัโม 

สงัโฆ พทุโธ ธมัโม สงัโฆ จะก่ีจบก็ได ้ไม่จาํเป็นตอ้งสามจบ ส่ีจบ 

หา้จบอะไร  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 2 
 

เราระลกึนัน้ ทาํใจของเราใหมี้การระลกึ ในการนกึนั่นดว้ย 

หรอืในการบรกิรรมนั่นดว้ย แลว้ก็ระลกึนกึเพียงแตห่รอืบรกิรรม

เพียงแต ่พทุโธๆๆๆ คาํเดียว ต้งัใจระลกึ ตัง้ใจบรกิรรม ตัง้ใจ

บรกิรรม ตัง้ใจบรกิรรม ใหใ้จของเราอยู่กบัคาํบรกิรรมจรงิๆ 

ตัง้ใจใหใ้จของเราแนว่แน่อยู่กบัคาํบรกิรรมจรงิๆ ถา้หากวา่ไม่

ตัง้ใจใหแ้นว่แน่ ไม่ตัง้ใจใหม้าก ไม่ตัง้ใจใหดี้ ใจของเราจะแน่ว

แน่เป็นสมาธิ ไม่มีโอกาส หรอืไม่สามารถท่ีจะเป็นสมาธิได ้

เพราะการกระทาํของเรานีม้นัไม่ทาํใหใ้จเป็นสมาธิ สมาธิถา้

หากวา่การกระทาํของเราใหเ้ป็นสมาธิ สมาธิจะเป็นขึน้มา ตัง้ใจ

ใหแ้น่วแน่ ตัง้ใจใหแ้น่วแน่ในการบรกิรรม  

“บรกิรรมพทุโธจะเป็นสมถะ บรกิรรมพทุโธแลว้จะตอ้ง

พิจารณา” อยา่ไปคิด สว่นมากชอบคิดวา่บรกิรรมพทุโธ จิตเป็น

อย่างนัน้แลว้ตอ้งพิจารณาตอ่ อนันีเ้ป็นสตูร อย่าไปตามสตูร 

สตูรของเราเป็นอย่างไร สตูรของเราเป็นอยา่งไร สตูรของแตล่ะ

คน จรตินิสยัของแตล่ะคนไมเ่หมือนกนั จะเอาแตส่ตูรตามๆกนั

มา สตูรตามๆกนัมา นานเขา้ก็ทาํตามสตูรนัน้ ก็ทาํตามเป็น
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ประเพณี เหมือนกบัครูสอนนกัเรยีน การปฏิบติัธรรมจะทาํอยา่ง

นกัเรยีนไม่ได ้ผูส้อนปฏิบติัธรรมจะสอนอยา่งสอนนกัเรยีนก็

ไม่ได ้ตอ้งสอนอย่างการปฏิบติั ครูผูส้อนก็มีการปฏิบติัดว้ย

ในขณะสอนนัน้ นกัเรยีนผูเ้รยีนก็มีการปฏิบติัในขณะเรยีนนัน้

ดว้ย  

อย่างพระพทุธเจา้แสดงธรรมเทศนา ผูไ้ดส้ดบัไดส้าํเรจ็

มรรคผลทนัทีในขณะท่ีพระพทุธเจา้เทศนาอยู่นัน้ หรอืเทศนาจบ

แลว้ ก็เพราะมีการปฏิบติัตามไป ปฏิบติัไปในขณะฟัง ในขณะ

สอนนัน้ ผูส้อนก็จิตเป็นอยา่งนัน้ เหน็อยา่งนัน้ เหน็อยา่งนัน้ 

ผูฟั้งก็จิต เห็นอย่างนัน้ เห็นอย่างนัน้ รูอ้ยา่งนัน้ รูอ้ย่างนัน้ รู ้

อย่างท่ีผูส้อนนัน้ จงึวา่ตัง้ใจฟังเทศน ์สามารถท่ีจะรู ้สามารถท่ี

จะแจ่มแจง้ในธรรมเทศนาท่ีไดส้ดบันัน้ จงึวา่การบอก การเรยีน 

การสอน จะทาํเหมือนครูสอนนกัเรยีน จะทาํเหมือนนกัเรยีน

เรยีนจากครูตามโรงเรยีนประถม มธัยมไมไ่ด ้ไม่ได…้จะทาํยงัไง 

ทาํอยา่งท่ีพระพทุธเจา้สอนพระสาวก ทาํอย่างท่ีพระพทุธเจา้

ทรงเทศนาโปรดสอนเวไนยสตัว ์สอนท่ีรูจ้รงิเหน็จรงิ ไม่ใช่ไป
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เรยีนจากตาํรา สอนท่ีรูจ้รงิเห็นจรงิท่ีไดป้ฏิบติั ผลของการปฏิบติั

เป็นความรู ้เอาอนันัน้มาสอน ขณะสอนก็เห็นความจรงิ คาํสอน

นัน้เป็นสมมติุ เป็นบญัญติั ความจรงิท่ีรูท่ี้เห็นก็เหน็แลว้อนันัน้

เป็นบญัญติั พดูเป็นภาษาส่ือกนัใหเ้ขา้ใจ ผูฟั้งก็ไดส้ดบัตามส่ือ 

แตใ่จก็รูว้า่ส่ืออนันีมี้ความหมายมาจากความจรงิอยา่งไร ส่ือท่ี

สง่มานีมี้ความหมายจากความจรงิเป็นอย่างไร รูท้ัง้ส่ือ เขา้ใจทัง้

ส่ือ รูท้ัง้ของจรงิท่ีสมมติุเป็นส่ือออกมา เป็นภาษาบญัญติั

ออกมานั่น  

ฟังเรยีกวา่รูธ้รรม เหน็ธรรมทกุขณะ จบพระธรรมเทศนา ก็รู ้

แจง้ในธรรมท่ีพระพทุธเจา้ทรงเทศนานั่น รูแ้จง้ในอรยิสจั รูแ้จง้

ในสมทุยัสจั ทกุขสจั สมทุยัสจั นิโรธสจั มรรคสจั รูแ้จง้ทนัทีก็

เพราะผูแ้สดงก็แสดงชดั ผูฟั้งก็ฟังตัง้ใจก็สามารถท่ีจะถ่ายทอด

ทัง้ส่ือ ทัง้ภาษา และทางของจรงิท่ีสมมติุเป็นภาษามนัส่ือ

ออกไปได ้ก็คือความตัง้ใจ  

ถา้หากวา่ไม่ตัง้ใจแลว้ ไม่รูเ้รือ่งหรอก นโมก็ไม่รูว้า่ยงัไง 

พทุธงัก็ไม่รูว้า่ยงัไง พทุโธ ธมัโม สงัโฆก็ไมรู่ว้า่ยงัไง สติก็ไม่รูว้า่
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เป็นยงัไง ศีลก็ไม่รูว้า่เป็นยงัไง สมาธิก็ไม่รูว้า่เป็นยงัไง ปัญญาก็

ไม่รูว้า่เป็นยงัไง แมแ้ตพ่ระนิพพานวิมตุติก็ไม่รูว้า่เป็นยงัไง ไม่รู ้

ก็ของมนัไม่เหน็น่ะ ส่ือแตภ่าษา ส่ือแตภ่าษา กินแตช่ื่อของเขา 

มนัไม่มีรสไม่มีชาติ กินแลว้เบื่อ ฟังเทศนก็์เบื่อ เหมือนกบักินแต่

ช่ืออาหาร กินแตช่ื่ออาหาร ไม่เหน็จะอ่ิมซกัทีจะกินทาํไม ฟัง

เทศนฟั์งธรรมก็เช่นเดียวกนั ฟังแลว้ก็เบื่อเพราะฟังแตส่ื่อ ฟังแต่

ช่ือ ของจรงิท่ีเป็นธรรมะมนัไม่ไดส้มัผสั ใจของเราตอ้งอยู่กบัสติ 

ใจของเราตอ้งอยู่กบัสมาธิ มีปัญญาเป็นเครื่องท่ีจะรบัเอา รบั

เอา รบัเอา กระแสอะไรสง่มา กระแสอะไรสง่มา รบัทนัที รบั

ทนัที แตใ่จของเรามนัไม่มีเครื่องรบั สง่ไปขนาดไหน สง่ไปขนาด

ไหน มนัก็เหมือนกบัฝนตกลงมาภาชนะควํ่า ฝนตกลงมาภาชนะ

รั่ว ไม่คา้งในหวัใจ 

 จงึวา่พากนัตัง้อกตัง้ใจใหเ้ต็มท่ี เต็มท่ีท่ีเราสามารถ 

ตัง้แตเ่ราต่ืนขึน้มาทีเดียว การเก่ียวขอ้งซึง่กนัและกนั เก่ียวขอ้ง

ซึง่กนัและกนัไม่จาํเป็นอย่าไปยุ่งกนั อย่าไปมาหาสู ่อย่าไป

พดูจาปราศรยั พดูทาํไม ไปมาหาสูก่นัทาํไม เพราะไม่มีวนั
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จาํเป็น เรามาบวชมา บวชเพ่ือศกึษาและปฏิบติัธรรม ไม่ใช่บวช

มาเพ่ือนวัเนีย ไม่ใช่บวชมาเพ่ือคลกุคลี บวชมาเพ่ือคลกุคลีบวช

ทาํไม บวชมาเพ่ือนวัเนียบวชทาํไม อยู่กบับา้นมนัสนกุคลกุคลี 

ตวัผูต้วัเมียก็คลกุคลีได ้เราบวชมาเพ่ือออกจากเรื่องเหลา่นี ้แลว้

บวชมาก็ยงัจะมีการนวัเนีย คลกุคลี บวชทาํไม ไม่ไดป้ระโยชน ์

พดูอย่างนีเ้ลย  

กิเลสมนัคลกุคลีนวัเนีย ไม่ใช่วา่คลกุคลีนวัเนียเฉพาะผูห้ญิง 

ผูช้ายก็คลกุคลีกนัได ้นวัเนียกนัได ้การบวชออกจากบา้นคือ

ออกจากการนวัเนียซึง่กนัและกนัเน่ียแหละคือออกจากบา้น 

กิเลสมนัติด แลว้มนัไม่อ่ิม ยิ่งหาใหม้นักิน มนัยิ่งแข็งแรง ยิ่งมี

การนวัเนียคลกุคลีเก่ียวขอ้งอะไรตอ่อะไรมาก อนันัน้มนัยิ่งมี

กาํลงัท่ีจะดดูไปหากนัมาก ปราศจากการคลกุคลี มุ่งเพ่ือความ

หลีกเรน้ ฝ่าดง เราเป็นอย่างนีม้ัย้ เราไม่เป็นอย่างนีน้ั่นนะ่ เราไม่

ฟังพระพทุธเจา้ สวนทางกบัคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็มีแตพ่ระ

เทวทตัเทา่นัน้หละจะเป็นแบบฉบบัท่ีสวนทางกบัคาํสอน



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 7 
 

พระพทุธเจา้ เราสวนทางกบัคาํสอนพระพทุธเจา้มนัก็สาย

เดียวกนักบัพระเทวทตั  

ตอ้งดเูราเสมอ บวชเอาเรา บวชสรา้งสรรคเ์รา บวชตามรอย

ยคุลบาทของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ไม่ไดบ้วชมาตามมาท่ี

ชาวบา้นเคา้เดิน บิณฑบาตก็คลกุคลี กลบัมาก็นวัเนีย กินแลว้ก็

ไม่พอ มนันา่บดิหใูหม้นัขาดซะเน่ีย คาํสอนพระพทุธเจา้สอนไม่

สนใจน่ี หน่ีูมนัหใูชไ้ม่ไดน่ี้ หลีกเรน้ ไม่มีการคลกุคลีซึง่กนัและ

กนั หมูนัมีน่ี หอูนันีม้นัไม่ดีน่ี บิดใหม้นัขาดใหโ้ยนใสส่ระใหป้ลา

มนักิน หมดเรือ่ง ท่ีจรงิไม่อยากเจ็บก็อย่าไปสวนทาง ใชห้ขูอง

เราใหเ้ป็นหดีู ถา้อยากเราไมอ่ยากเสียห ูใชส้ายตาใหเ้ป็น

ประโยชน ์ใชส้ายตาใหเ้ป็นประโยชน ์อย่าใชแ้ตห่คูอยแตเ่คา้จะ

บอก คอยแตเ่คา้จะบอก คอยแตท่่านจะบอก คอยแตท่่านจะ

บอก 

ใชส้ายตาใหเ้ป็นประโยชน ์ใชใ้จใหเ้ป็นประโยชน ์อะไรพอ

หยบิ อะไรตอ้งหยบิ หยิบทนัที อะไรพอทาํ ทาํทนัที พอลกุ ลกุ

ทนัที พอนั่ง นั่งทนัที อยา่ไปแข็งกระดกูกระด่ี พอนั่ง ควรท่ีจะนั่ง 
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นั่งทนัที เจรจาปราศรยัผูห้ลกัผูใ้หญ่ ควรท่ีจะลกุ ลกุทนัที หยิบ

นั่นฉวยน่ีไปทนัที อย่าไปอืดอาด อืดอาดเหมือนกบัอะไรดงึแขง้

ดงึขาไวน่ี้ บิณฑบาตเดินมารบีกลบั ขอ้ปฏิบติัเยอะแยะ จดันั่น

จดัน่ี ดนูั่นดน่ีู กลบัมาก่อนขอ้วตัรปฏิบติัของผูม้าก่อนทาํอย่างไร 

น่ี คอยดลูา้งบาตร คอยดลูา้งเทา้ คอยดเูชด็เทา้ คอยดรูบัผา้ไตร 

ผา้สงัฆาฏิ เยอะแยะ  

บางทีมีแตเ่ดินทอดน่อง เดินทอดน่อง เดินแกวง่แขน ไม่

สนใจอะไร ของปฏิบติัขา้งหนา้ควรท่ีจะไปทาํอะไร มีแตม่าอยา่ง

นี ้ถงึแลว้อยา่งนี ้ส่ิงท่ีควรทาํ มีนะบางทีไม่สน มนัลกัษณะคน

เบลอ คนเบลอเหรอมนัจะทนักิเลสเจา้ของ ตวักิเลสมนัทาํให้

เป็นอยา่งนัน้ มนัทาํจนกระทั่งใจมนัเบลอไปหมด มองอะไร เป็น

ขอ้ปฏิบติัมองไม่เห็น กิเลสหรอืมนัจะทาํลายกิเลส มนัก็มีแต่

เบลอไปมาก เบลอมากไปหนา้เท่านัน้ ส่ิงท่ีเป็นปฏิบติัมองไม่

เห็น แตส่ิ่งท่ีจะแลน่ไปหากองฟืน กองไฟ อนันัน้นะ่รวดเรว็ท่ีสดุ 

เรื่องของกิเลสเป็นอยา่งนัน้ เรื่องของจิตท่ีเบลอดว้ยอาํนาจกิเลส

เป็นอยา่งนัน้ ขอ้ปฏิบติัท่ีจะเป็นไปเพ่ือประโยชนส์รา้งสรรคไ์ม่
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เห็นดอก การกระทาํท่ีจะเป็นไปเพ่ือแลน่ใสก่องฟืน กองไฟ อนั

นัน้รวดเรว็ท่ีสดุ  

การใสบ่าตรกนั พระผูท่ี้ถือธดุงควตัร หมายถึงวา่รบัเฉพาะ

บิณฑบาต ในเม่ือนั่งแลว้ อนันีไ้ม่คอ่ยจะเห็นดว้ยเท่าไหร ่ผูท่ี้จะ

ใสบ่าตรใหใ้สเ่วลาเดินมา จะเดินตรงไหนอยู่ขณะนัน้น่ะ มีอะไร

ไปใสก่นัได ้เรยีกวา่รบับิณฑบาต เห็นมานั่งแลว้เอามาใสบ่าตร

อย่างนัน้ รูส้กึวา่มนัตลกๆวะ่ มนัก็ไม่ใช่ของบิณฑบาตทัง้นัน้น่ะ 

จะวา่พอใจในของใสบ่าตร บางทีไม่ใสบ่าตรซะ วางขา้งนอก มนั

เป็นเรื่องตลก มนัไม่เป็นไปเพ่ือการขดัเกลาอะไร เป็นอยูว่า่ เออ 

คลา้ยๆกบัวา่มนัตดัในการท่ีจะไปเลือกในหมอ้นอ้ยหมอ้ใหญ่ 

เออ อนันีก็้เป็นประโยชนอ์ยู ่แตก็่ใหม้นัชดัเจนยิ่งกวา่นัน้ นั่งแลว้

ไม่เอา ตอ้งเป็นอย่างนัน้ เลิกจากบิณฑบาตแลว้ไม่รบั จงึจะถือ

วา่บิณฑบาต ฉนัเฉพาะบิณฑบาต น่ีนั่งก็ยงัรบั แลว้ไม่ใช่รบัใน

บาตรนะ วางไวข้า้งนอกก็ฉนั มนัมองไม่ออก ไม่ใช่จะหาตาํหนิ

นะ แตเ่ราควรท่ีจะใหม้นัสมบรูณ ์ผูท่ี้จะใสบ่าตรเอือ้อาทรดว้ย
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นํา้ใจตอ่หมู่เพ่ือน อนันีก็้ตอ้งใหม้นัสมบรูณ ์ไม่ใช่ทาํใหม้นัเสีย

บรรยากาศ  

พระศาสนาอยู่กบัผูต้ัง้ใจปฏิบติั พระศาสนาไม่ใช่อยูก่บับวช

เป็นประเพณี ไม่ใช่อยู่กบัชาวพทุธเต็มโลก พระพทุธเจา้เทศนา 

ไม่ใช่พยากรณ ์จะวา่พยากรณก็์ช่าง ทรงตรสัไว ้

พระพทุธศาสนาจะหมดจะสิน้เพราะชาวพทุธ นั่น! พทุธศาสนา

จะเจรญิไม่ใช่เพราะวา่ชาวพทุธเต็มโลก ชาวพทุธเต็มโลกบางที

มีสว่นทาํลายใหเ้สียมากเท่านัน้ ชาวพทุธนอ้ยก็มีสว่นทาํลายให้

เสีย ชาวพทุธนอ้ยก็สรา้งสรรคท์รงพระศาสนาไวไ้ด ้ทรงขอ้

ปฏิบติั ทรงขอ้ปฏิบติั  ตัง้แตเ่ชา้ ตัง้แตเ่ชา้ไปหาคํ่า ตัง้แตเ่ชา้ไป

หาคํ่า เราจะมั่นคงอยู่ในขอ้ปฏิบติัใหค้รบถว้น จะไม่ละเลย

เลก็ๆนอ้ยๆ ตา่งองคต์า่งมั่นคงตัง้ใจไวอ้ยา่งนี ้งดงามท่ีสดุ เจรญิ

ท่ีสดุ ตามหนา้ท่ีท่ีพระพทุธเจา้สอนใหท้าํ มอบหมายใหเ้ป็น

หนา้ท่ีของเรา บิณฑบาตก็สาํรวมทัง้ไปทัง้มา กลบัก็สาํรวมทัง้

กลบั จดับิณฑบาตอะไรตอ่อะไรก็สาํรวม ฉนัก็สาํรวม ลา้งบาตร

ก็สาํรวม เช็ดบาตรก็สาํรวม เก็บบาตรก็สาํรวม ขอ้วตัรปฏิบติั
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หลงัจากฉนัในโรงฉนั ก็ระมดัระวงั มีสติ มีอะไรใชส้ายตาให้

รอบคอบ ไม่มีอะไรแลว้ เก็บบาตร เก็บจีวร กลบักฏิุ มีสติในทกุ

ขัน้ตอน จะไปใชห้อ้งนํา้ก็มีสติ จะเก็บผึง่จีวร ผึ่งบาตร มีสติ เป็น

ขอ้ปฏิบติัทัง้นัน้ ตัง้ใจทาํเป็นขอ้ปฏิบติั  

ไม่ตัง้ใจทาํ ไมเ่คารพในการทาํ เดินจงกรมก็ไม่เป็นขอ้ปฏิบติั 

นั่งสมาธิก็ไมเ่ป็นขอ้ปฏิบติั เป็นพิธีการไป ฟังใหม้นัดีนะ ฟังให้

มนัเขา้ใจ เดินจงกรมก็ไม่เป็นขอ้ปฏิบติั นั่งสมาธิก็ไม่เป็นขอ้

ปฏิบติั ถา้หากวา่ไมท่าํดว้ยความเคารพ ไม่ทาํดว้ยความตัง้ใจ 

ตอ้งทาํดว้ยตัง้ใจ ทาํดว้ยความตัง้ใจ  ทาํดว้ยความตัง้ใจ นั่นคือ

การทาํดว้ยความเคารพ เคารพในพระพทุธเจา้ เคารพในพระ

ธรรม เคารพในพระสงฆ ์คือเคารพในการกระทาํของเรา คือการ

ตัง้ใจ เอาใหม้นัไดผ้ลนะเด๋ียวเนีย้ ไอท้าํไมไ่ดผ้ลน่ะทาํผิดนะ ผิด

คือยงัไงหละ ผิดคือ ไม่ตัง้ใจ หรอืตัง้ใจไมพ่อ  

มนัตอ้งลยุ มนัตอ้งสู ้วา่งัน้ มนัตอ้งสู ้มนัตอ้งสู ้เราตอ้งใหไ้ด ้

เราตอ้งใหไ้ด ้เราตอ้งเอาใหไ้ด!้ มนัตอ้งเป็นอย่างนัน้ คาํวา่

นวัเนีย เรื่องโลกเรื่องอะไรตอ่อะไรมนัมี นวัเนีย เรื่องหมู่เรื่อง
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เพ่ือน เดินนวัเนีย เรื่องผูน้ัน้ผูน่ี้มนัมี ไม่ใชม่าก ก็มนัมีนอ้ยๆก็มี 

ใจของเราน่ีตอ้งดอูยู่ตลอดเวลา มนัเป็นยงัไง มนัไปไหน มนัไป

หาคลกุคลีอะไร คาํวา่คลกุคลีๆ ไม่ใช่ไปคลกุคลีขา้งบา้นนะ 

คลกุคลีกฏิุนัน้ คลกุคลีกบัพระองคน์ัน้ คลกุคลีหลวงพ่ีองคนี์ ้

หลวงนอ้งองคน์ัน้ ไอค้าํวา่คลกุคลีน่ี มนัไมเ่ฉพาะผูห้ญิง ผูช้าย

นะ ตวัผู้ๆ คลกุคลีกนั ตวัเมียๆคลกุคลีกนัก็มี มนัมีแตท่าํลายเรา

ทัง้นัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกับวชอยา่งเราๆ อย่าใหม้นัมี ถงึไม่มี

อะไรนั่นคือมี มีการคลกุคลี มีการนวัเนีย ไปมาหาสู ่ไปมาหาสู ่

นั่นน่ะ รบัถ่ายทอดซึง่กนัและกนั ถา่ยทอดซึง่กนัและกนั เรื่องไม่

เป็นเรื่อง ถา้หากไม่ไปรบัอย่างนี ้มนัไม่ไปดอก ไม่พอใจอย่างใน

เรื่องนวัเนียอยา่งท่ีโลกเคา้เป็น มนัไม่ไปหรอก  

เราไม่แกเ้รา ใครจะแกเ้รา พระพทุธเจา้สอนใหเ้ราแกเ้รา 

สอนใหเ้ราพึ่งเรา พทุธงั สรณงั คจัฉาม ิก็จรงิ แตเ่ราน่ีก็ตอ้งพึ่ง

เราเขา้ใจมัย้ ธรรมะเป็นธรรมตดักิเลส แตเ่ราตอ้งกาํจดักิเลสเรา 

ไม่ใช่เรานอนอยู่จะใหธ้รรมะกาํจดักิเลส มนัดือ้หลายก็เอาหวัน่ี

โขกใสก่อ้นหินซกัโป๊กสองโป๊ก ใหเ้ลือดมนัออก นั่น อนันัน้ก็เป็น
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การดดักิเลสเจา้ของนะ่ มนัเจ็บแลว้ เออ้! ไอต้วัท่ีมนัฟู่  เหมือนกะ

ฟองสบู ่มนัก็ยบุลงไปแลว้ ฟู่ เหมือนกบันํา้เดือดปดุๆๆน่ะ มนัก็

ยบุลงไปนะ่ เหมือนกบัเอานํา้เทใส ่มนัก็ยบุลงไป กิเลสมนัฟู

ขนาดไหน กิเลสมนัก็ยบุไม่เป็น กิเลสมนัฟขูนาดไหน กิเลสมนัก็

ดบัไม่เป็น จงึตอ้งมีอบุายเขา้ใจมัย้ ถา้หากวา่ไม่มีอบุาย กิเลส

จะเป็นอนัตรายอย่างยิ่ง และทกุขณะดว้ย ถา้หากวา่กิเลสมนั

อนโุลมได ้อนโุลมได ้คาํสอนพระพทุธเจา้ทัง้หมดน่ีตอ้งมีสว่น

อนโุลมกิเลส คาํสอนพระพทุธเจา้ทัง้หมดน่ีฆา่กิเลสทัง้นัน้  

อยู่ดว้ยกนัไม่ใช่วา่ไม่ไปมาหาสูแ่ลว้จะเป็นลกัษณะเป็น

โกรธกนั ไม่เป็นอย่างนัน้ นกึถึงกนัก็นกึดว้ยนํา้ใจ มีอะไรเอือ้อาร ี

มีอะไรพึ่งพาอาศยั มีอะไรช่วยกนั ไม่มีอะไรแลว้ไม่ตอ้งเก่ียวขอ้ง

กนั หนา้ท่ีการงานของเราน่ียงัมองไม่เหน็ช่องทาง วา่มนัจะ

เรยีกวา่มนัครึง่ตายครึง่อยู ่หนา้ท่ีของเราๆ มนัเหมือนกบัครึง่

ตายครึง่อยู่ ไม่รูจ้ะตายวนัไหน ไม่รูจ้ะตายวนัไหน เราก็ยงัจะไป

สนกุสนานกบัแสงสี ท่ีกิเลสมนัเอามาเป็นยาหอมใหเ้ราลืมตวั 
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ลืมสภาพของเรา มนัทาํใหเ้ราลืมตวั มนัทาํใหเ้ราลืมสภาพของ

เรา  

แลว้ไอกิ้เลสมนัก็พยายามจะปกปิดสภาพของเรา เอาอนันัน้

มาลอ่ ๆ น่ี เรยีกวา่ตายทัง้เป็น เย ปมตตฺา ยถา มตา ผู้

ประมาทแลว้เหมือนคนตายแลว้ ประมาทก็คือสนกุสนานอยู่กบั

เครื่องลอ่ของกิเลส สนกุสนานส่ิงท่ีมีในโลกท่ีกิเลสเคา้โกหก

หลอกลวงวา่เป็นส่ิงท่ีดี เป็นส่ิงท่ีน่าใครน่า่ปรารถนา เป็นส่ิงท่ีมี

คา่ มีราคา ประมาททัง้นัน้ ไม่เอาอะไรซกัอย่างของโลกน่ี แตเ่รา

ยงัเอาเราไม่ได ้เราจะเอาโลกไดย้งัไง เราก็ยงัเอาของเราไม่ไดซ้กั

ชิน้ เราจะเอาของในโลกไดย้งัไง เทศนาสอนเราอยู่ตลอด น่ี

ปลอ่ยใหกิ้เลสมนัเทศนาสอน นั่งมากมนัก็จะเด๋ียวเป็นเหน็บชา 

เดินมากเด๋ียวก็จะเป็นโรคกระดกูทรุด ตอ้งพกัผ่อนมากๆ อะไร! 

สารพดัมนัดงึไป ดงึใหเ้ราหนัหลงัใสข่อ้ปฏิบติั ดงึใหเ้ราหนั

หลงัใสท่างเดินจงกรม หนัหลงัใสก่ารนั่งสมาธิ ดงึจิตดงึใจของ

เราขณะเดินจงกรม มนัก็ยงัดงึไป เรื่องของมนั เรานั่งสมาธิอยู่ 

มนัก็ยงัดงึไป เรื่องของมนั มนัพยายามดงึทกุขณะในเม่ือขณะใด
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ท่ีมนัมีโอกาส โอกาสเราตอ้งตดั เราตอ้งตดั เราตอ้งพยายามปิด

โอกาส อย่าใหม้นัมีโอกาส ดว้ยการตัง้ใจของเราน่ี  

การตัง้ใจเป็นธรรมะ ในเม่ือตัง้ใจแลว้ กิเลสมนัเขา้มาใกล้

ไม่ได ้ตัง้ใจแลว้มีแตกิ่เลส มนัจะถอยหลงั ตัง้ใจแลว้กิเลสมนัมี

แตจ่ะกระดอนออกไป จงึใหพ้ากนัรูจ้กัคาํวา่ตัง้ใจ ทาํใจของเรา

ใหม้นัเป็นอยา่งคาํพดูอนันี ้ไอค้าํวา่ไม่คลกุคลี ไม่คลกุคลี ทาํใจ

ของเราใหเ้ป็นอย่างท่ีวา่ไม่คลกุคลี หลีกเรน้จากการคลกุคลี เรา

ทาํใจของเราใหห้ลีกเรน้ พระศาสนาน่ีจะคงอยู่ในโลกตลอดกาล 

ถา้หากวา่นวัเนีย นวัเนียๆ พระศาสนาไมน่านหรอก หมด เพราะ

ใจมนัเป็นโลก ใจมนัเป็นโลก แลว้พระศาสนาอยู่ตรงไหน อยู่กบั

หวัใจท่ีโลกเต็มอยู่ในหวัใจนัน้เหรอ จงึวา่ชาวพทุธเต็มโลกก็ช่าง

เถอะ พระศาสนาหมด ลม่จมเพราะชาวพทุธเท่านัน้ ถา้หากวา่

ชาวพทุธเต็มโลก ละเลยขอ้ปฏิบติั ไม่มีขอ้ปฏิบติั ชาวพทุธ ชาว

พทุธเด๋ียวนีใ้ครเห็นคณุคา่ของการรกัษาศีลบา้ง พดูถงึทั่วไป 

ชาวพทุธเด๋ียวนีเ้งนิมีคา่กวา่ศีลธรรมของพระพทุธเจา้ น่ี

หมายความวา่ยงัไง ไม่มีแลว้ มนัไม่มีแลว้!  
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หวงท่ีสดุ กลวัท่ีสดุ กลวัพระพทุธศาสนาจะหมด หวงท่ีสดุ 

กลวัท่ีสดุ คนไม่มีขอ้ปฏิบติัแลว้กลวั คนมีขอ้ปฏิบติัไม่กลวัดอก 

จรงินะ จะกลวัยงัไง จะไปไหน ไม่มีใครมาทาํลายไดเ้ด็ดขาด 

หวงซะขนาดไหน หวงซะขนาดไหนหละ ขอ้ปฏิบติัไม่มี นั่นคือ

การทาํลาย พากนัตัง้ใจ ลองดนูะ พากนัใหด้คูาํวา่ตัง้ใจกนั ทาํ

ใจอย่างไรจงึเรยีกวา่ตัง้ใจ คาํวา่หลีกเรน้ ทาํอย่างไรจงึจะ

เรยีกวา่หลีกเรน้ การหลีกเรน้และการไม่คลกุคลีน่ีเหมือนกนั ไม่

คลกุคลีคือหลีกเรน้ หลีกเรน้คือไม่คลกุคลี  

อยู่กบัเรา อยูก่บัเรา อยูก่บัธรรม อยู่กบัการศกึษา อยู่กบั

การพิจารณาของจรงิท่ีเรามีอยู่ น่ีหละเรยีนธรรม เราน่ีจะเป็นผูท่ี้

ทรงศาสนาของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ไว ้เราน่ีหละจะเป็นผูท่ี้ทรง

มรรคทรงผลทีเดียว เพราะขอ้ปฏิบติัก็คือมรรค มรรคสว่นเหต ุ

ตัง้ใจขึน้มาขณะนัน้ ศีลสมาธิปัญญาเกิดขึน้แลว้ เกิดขึน้ตาม

กาํลงัของการตัง้ใจ มนัไม่ไดอ้ยู่ไกลนะ ไม่ตัง้ใจ ศีลก็ไมมี่ ไม่ใช่

โกนผมเป็นศีล นุง่เหลืองเป็นศีลน่ี นุง่เหลืองบางทีกลายเป็นโจร

ก็มีนะ โจรนั่น โจรโนน่ โจรไปหานั่น โจรไปหาน่ี กระโดดกระโจน
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ไปแลว้ ลาภอยู่ไหน ยศอยูไ่หน ตะเกียกตะกาย น่ี กลายเป็นโจร 

กระโจนไปใส ่รูป เสียง กล่ิน รส แสงสีแวบ้ๆ แวบ้ๆอยู่ตรงไหน 

กระโจนใสแ่ลว้ เห็นแสงเหน็สีอะไรวบัๆแวบ้ๆ กระโจนไปใสน่ะ

นั่น นุง่เหลืองกลายเป็นโจร โจนไปหาแตเ่รื่องกิเลสตณัหา  

นกับวชตอ้งหลีกเรน้ พยายามท่ีจะหลีกเรน้จากเรื่องนัน้ ท่ี

กระโจนไปหา ท่ีกระโจนไปหา พยายามไม่เอาใจไปเก่ียวขอ้ง ไม่

กระโจนไป นั่น เป็นนกับวช เป็นผูท่ี้ทวนกระแส เป็นผูท่ี้ปฏิบติั

ตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ อยา่ไปวา่มหาโจร มหาโจรนั่น

แหละ ท่านผูน้ัน้เป็นมหาโจร  ทา่นผูน้ัน้เป็นมหาโจร ตา่งคนก็

ตา่งกลา่ว ตา่งคนก็ตา่งกลา่วหา ตา่งคนก็ตา่งพดูได ้

พระพทุธเจา้ทา่นไม่ใหก้ระโจนไปตาํหนิกนั และก็ไม่ใหก้ระโจน

ไปชมกนั ตาํหนิ ตาํหนิเรา ชม ชมเรา เป็นขอ้ปฏิบติัทัง้นัน้ จงึพา

กนัตัง้ใจใหย้ิ่ง ตัง้ใจใหเ้ต็มท่ี ศีล สมาธิ ปัญญาจะเกิดขึน้ใน

ขณะท่ีเราตัง้ใจเต็มท่ีนัน้ ศีลสมบรูณคื์อจะเอียงซา้ย เอียงขวาไป

ในส่ิงท่ีตาหสูมัผสัรูปสมัผสัเสียงไม่มี สมาธินัน้แน่น แนน่ๆๆๆ ท่ี

มนัไม่แนน่นะ่คือไม่มีความตัง้ใจ ท่ีมนัไมแ่น่นน่ะคือศีลก็ไม่มี
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กาํลงัหรอก ศีลก็ไม่แน่นหนาแลว้ ศีลมนัก็โลเล ศีลมนัก็

เหลวไหล มนัไหล ไหลไปสูท่ี่ต ํ่าเทา่นัน้ นั่น! ใจไม่เป็นศีลเป็น

อย่างนัน้  

ขอ้วตัรปฏิบติัสว่นรวม สว่นมากก็เรยีกวา่พากนัใสใ่จก็ไดใ้น

สายตา แตข่อ้วตัรปฏิบติัสว่นรวมนัน้ อย่าทาํสกัแตว่า่เป็นพิธี ทาํ

ใจไปดว้ย  ทาํใจไปดว้ย ทาํใจไปดว้ย เราจะปัดกวาดน่ี จะระลกึ

ถึงพทุโธไม่ขาด เราปัดกวาดอยู่น่ี จะระลกึถึง อนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตาไม่ขาด เพราะใบไมน้ัน้เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาทัง้นัน้ 

ทกุใบ แมแ้ตย่งัไม่หลน่ลงมา ก็เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ท่ียงั

ไม่ทนัเกิด  ก็ยงัเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา อย่าสกัแตว่า่ทาํ อย่า

สกัแตว่า่ทาํ จะปัดศาลา จะถศูาลา จะเชด็ตรงไหนก็ชา่ง อนันัน้

ก็ใหเ้ป็นขอ้ปฏิบติั อย่าเช็ดแตข่า้งนอก อย่าถแูตข่า้งนอก ฝุ่ น

ละอองท่ีมนัเกาะในเราน่ี มีความจาํเป็นมากยิ่งกวา่ขา้งนอก ทาํ

อะไรตอ้งมุ่งในการท่ีจะเป็นขอ้ปฏิบติัจิตใจไปดว้ย  

ขอ้ภายนอกก็สมบรูณ ์ภายในก็สมบรูณ ์ภายในก็แน่นหนา 

อย่าพอใจแตข่า้งนอก ปัดกวาดบางทีอะไรตอ่มิอะไรก็ไม่รู ้บางที
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เดินหา่งๆก็ไดย้ินเสียงแลว้ ธมัมสากจัฉาอย่างชาวโลกเคา้เป็น

กนั ปัดศาลาถศูาลาก็ตอ้งระมดัระวงั สาํรวมใจไว ้สาํรวมใจไว ้

กินนํา้รอ้นกินนํา้ชาก็ตอ้งระวงั อาบนํา้อาบท่าก็ตอ้งระวงั แตค่าํ

วา่ปลอ่ยใจอยา่ใหมี้ เอา้! ใหพ้ากนัเขา้ใจวา่ตัง้ใจกนันะ การ

ปฏิบติัธรรมของเราจะกา้วหนา้ ถา้หากวา่หละหลวมในการตัง้ใจ

แลว้ มนัไม่ใชว่า่มนัไม่กา้วหนา้นะ มนัถอยหลงั ขาของเราไม่ใช่

มนัจบัเรากา้วถอยหลงัดอก มีแตเ่รากา้วออกเอง  

 

ท่ีมา: https://youtu.be/AUFglgONs5U  

 

https://youtu.be/AUFglgONs5U

