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เร่ืองของกรรม 

หลวงปู่ แบน ธนากโร 

คิดดสูมยัก่อนท่ีน่ีมนัก็เหมือนกบัอยู่ป่า ก็เรยีกวา่เป็นท่ีอยู่

ของสตัวป่์านั่นน่ะ หมปู่าเป็นฝงูๆ บางทีเดินนีห้งาย เดินอยู่นั่น 

ไม่ไดก้ลวันะ เดินอยู่ในนี ้๑๒๓๔๕๖๗ บางทีเดินเป็นฝงู มนัเดิน

ไปไหน มนัก็เดินไปหากิน ตรงไหนมนัปลอดภยัแลว้ก็เคา้ก็พอใจ

ในการท่ีจะไปหาอยูห่ากินในสถานท่ีปลอดภยันัน้  

หมปู่าในวดัน่ีมนัหายไป หมดไปเม่ือคราวเอาแทรคเตอรม์า

ไถ ไถรอบกาํแพงนี ้จากนัน้หมปู่าหมดเลย มนัหนีเสียงสนั่น

หวั่นไหว มนัตกใจ ทาํกาํแพงแลว้มนัก็เขา้ไม่ได ้เด๋ียวนีข้า้งนอก

มนัก็จะหมดในวดัมีบา้ง เอามาปลอ่ยไวห้นึ่ง ก็มีคนมาเอา คน

มาเอา เราก็คิดวา่ เออ อนันีเ้ป็นกรรม กรรมตามมาประหารกนั

ในเม่ือถงึเวลากรรมเวรท่ีมนัจะตอ้งลบลา้งกนัน่ี มนัอาจเป็นไป

ชั่วขณะเดียวเท่านัน้หละ ก็คิดวา่มนัเป็นกรรม กรรมของหมนูัน้ 

มนัอยูท่ี่น่ีวา่ปลอดภยัท่ีสดุแลว้ มนัก็ยงัไมป่ลอดภยั กาํแพงจะ

แน่นหนาสงูขนาดไหนก็ชา่ง กนักรรมกนัเวรบไ่ด ้ปอ้งกนักรรม
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เวรไม่ได ้กรรมเวรก็ตอ้งเป็นไปตามกรรมตามเวร เราคิดอย่างนี ้

แลว้ก็สบายใจ 

มีงเูหลือม งเูหลือมใหญ่ๆ อยู่ในวดั มีถํา้ ถํา้ก็ไม่ใช่ถํา้ใหญ่

ถํา้โตอะไร แตท่ี่นีม้นัไม่ไดเ้ขา้ไปลกึ คนก็ไปเห็นเขา้ ไอท่ี้คนไป

เห็นน่ะ สนุขัมนัเหน็ก่อน มนัก็พยายามจะเอา เอาไมไ้ปเกาะ

(เสียงไม่ชดั) เชา้ไปเหน็เขา้ ขนาดนัน้มนัก็ไม่ยอมนะ มนัหนีไป

แลว้ มนัก็ยงัมาเอาจนได ้จงึ โอ… อนันีเ้ราก็คิดวา่เป็นกรรมอีก

นั่นแหละ กรรมของสตัวก์รรมตามมาสนองกนั  

ถา้หากวา่เราไม่คิดถึงเรื่องกรรมน่ี มนัอดท่ีจะเกิดความไม่

พอใจขึน้มา ทางไหนท่ีจะเป็นไปเพ่ือการทาํลายความไมพ่อใจท่ี

มนัเกิดขึน้ในเราใหม้นัหมดไป เราก็ตอ้งหาอบุายอนันัน้ แลว้

อบุายท่ีเรานาํมาแกใ้จนัน้ก็เป็นธรรมเป็นวนิยั แลว้ก็ถกูตอ้งดว้ย 

พอนกึถึงเรื่องกรรมเรื่องเวรแลว้ก็หายไป อนันีเ้ป็นเรื่องของกรรม

ของเวร เราจงึคิดวา่กรรมเวรนีมี้อาํนาจมาก เวรกรรมน่ีมีอาํนาจ

เหนือทกุส่ิงทกุอย่าง เหนือจติ เหนือใจทีเดียว บีบบงัคบัใหเ้ป็น

ตามกรรมจนได ้ 
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กาํแพงท่ีเราทาํมาน่ีเพ่ือปอ้งกนัใหส้ตัวท์กุส่ิงทกุอย่างท่ีอยู่

ในวดัน่ีปลอดภยั แตก็่วา่ในเม่ือกรรมเวรมาถึงแลว้ มนัก็ตอ้ง

เป็นไปตามกรรมตามเวร ไมมี่อะไรท่ีจะมากัน้ ไมมี่อะไรท่ีจะมา

ขวางไม่ใหก้รรมเวรท่ีทาํแลว้ไม่ตอ้งรบักรรม ไม่รบัเวรไมไ่ด ้ก็ให้

คิดวา่เป็นส่ิงท่ีน่ากลวั จะตอ้งพากนัระมดัระวงัใหม้าก ทาํแลว้

เป็นกรรมเป็นเวรตอ้งพากนัระมดัระวงั เราไม่ปรารถนาก็ตอ้งได ้

เราไม่ตอ้งการก็ตอ้งเจอในเม่ือเราทาํแลว้  

หากวา่จะตอ้งทาํกรรมท่ีเป็นกศุล เออ อนันีพ้ระพทุธเจา้

ท่านสนบัสนนุ ทา่นสง่เสรมิใหพ้ากนัทาํใหม้าก ทาํใหม้าก ผล

ของกศุลกรรมนั่น มีแตท่ี่จะสรา้งสรรคค์วามรม่เยน็เป็นสขุใหเ้รา

กา้วหนา้ยิง่ๆขึน้ไป คาํวา่กรรมก็ยงัมีทัง้กุศลกรรมและ

อกุศลกรรม อกศุลกรรม พระพทุธเจา้สอนใหล้ะ สอนใหเ้ลิก 

ทาํแลว้มนัมีแตท่ี่จะทาํลาย กศุลกรรมพระพทุธเจา้สอนใหเ้ราทาํ

ใหม้าก ทาํใหม้าก มีแตจ่ะสรา้งสรรคเ์ราอย่างเดียว เราตอ้งการ

กา้วหนา้ น่ี เราตอ้งทาํกรรมในลกัษณะท่ีเป็นไปเพ่ือสรา้งสรรค ์

เราจงึจะไดส้มความมุง่มาดความปรารถนาของเรา  
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แตก่่อนหนึ่งน่ี จะไปเมืองสกลแตล่ะครัง้เวลาป่วยเวลาไข้

อย่างนี ้จะตอ้งเดินไป พกัอยู่ท่ีวดัป่าบา้นโคกเสียก่อน เดินไปพกั

วดัป่าบา้นโคกเสียก่อนแลว้จงึขึน้รถไปจงัหวดั ไปหาหมอ 

โรงพยาบาลสมยัก่อนก็ไม่เหมือนเด๋ียวนี ้รูส้กึจะมีหมออยู่ไม่ก่ี

คน แลว้ก็มีตกึแตล่กัษณะตกึไม ้เรยีกวา่สมยัก่อนไม่สะดวก มนั

ผิดกบัเด๋ียวนีม้ากทีเดียว จงึวา่ออกพรรษาแลว้เราก็ไม่คอ่ยไดอ้ยู่

วดั เท่ียวทางนัน้ เท่ียวตรงนี ้แตก่่อนเชือ้มาเลเรยีก็มาก เด๋ียวก็

ป่วยๆ ไปหามดหาหมอก็ลาํบาก แตที่นีไ้มไ่ปก็ไม่ได ้ไม่ไปก็หนึ่ง 

เอาหยกูยาบา้นนอกบา้นนาท่ีเคยใชไ้ดผ้ลมนัไม่ได ้หมอบา้น

นอกอะไรหมอท่ีฉีดยาอะไรก็ไม่ไดผ้ล ไปโรงพยาบาล เออ คอ่ย

ยงัชั่ว เคยไปนอนในวดัป่าบา้นโคก ท่ีนอนในศาลาเก่าน่ี ศาลา

เก่าไปนอน ไหวพ้ระ  

เราก็ไม่สบาย เพิ่งลกุจากไข ้พระทา่นก็วา่ใหไ้ปตรวจเช็ค

เสียก่อน บางทีมนัอาจจะมีเชือ้ตกคา้ง มนัจะไดไ้ม่มีปัญหา

ตอ่ไป มนัเดินไดก็้เดินไป เดินไปก็ไปพกัท่ีวดัป่าบา้นโคก เดิน

เดือนหงาย ศาลาหลงัเก่า ทา่นอาจารยม์ั่นท่านเคยไปอยู ่สมยั
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ท่านอาจารยใ์หญ่มั่น ทา่นทาํศาลาหลงันัน้ พระพทุธรูปเลก็ๆ 

ป้ันดว้ยดิน เราก็รูส้กึวา่สรงนํา้สรงท่า หรอืไม่ไดส้รงนํา้ก็ไม่ทราบ

นะ อาจจะเช็ดตวั เพราะรูส้กึวา่เป็นฤดหูนาวดว้ย นอนท่ีศาลา

เพราะวา่ตรงนัน้มนั ท่ีกฏิุมนัก็ไม่คอ่ยจะมี...มนัขึน้ลงยาก แลว้

กฏิุเลก็ๆ สว่นมากก็เป็นฝา้ใบตองมงุหญา้ไปอย่างนัน้ บนัไดก็

ขึน้ยาก บนัไดแบบเอา…เราก็นอนศาลามนัตํ่า บนัไดศาลาก็เอา

ไมเ้ป็นท่อนๆ ไมต้ดัๆๆแลว้ก็เอามาตัง้ๆขึน้ศาลา  

นอนไป ไหวพ้ระสวดมนตแ์ลว้ก็นั่งสมาธิแลว้ก็นอน นอนยงั

รูส้กึวา่จะหลบัแลว้ ครึง่หลบัครึง่ต่ืนน่ีหละ ก็ปรากฏเหน็คนเดิน

มานะ เดินมา คนเดินมานุง่ขาวห่มขาวนะ มนักบัตาผา้ขาวเรา

ดีๆน่ีหละ เราก็นอนอยู่ ในนัน้เราวา่เราไม่ไดห้ลบันะ แตค่วาม

จรงิหลบันั่นหละ แตเ่ราวา่ไม่ไดห้ลบั เหมือนกบันอนฝัน เคา้ก็

เดินมาทางน่ี ขึน้ไปทางโนน้ แลว้ก็เดินมาหาเรา มายืนอยู่ปลาย

เทา้ ก็ยืน เราก็มองอยู่ มนัทาํท่าจะมาบีบคอนะ ตาผา้ขาวคน

นัน้น่ะ ตาผา้ขาวรูส้กึมนัทาํท่าจะบีบคอ มนัทาํมืออยา่งเนีย้  
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เราก็ไม่กลวั เราไม่กลวัหรอก เรามีคาถาดี คาถาอะไรหละ 

คาถาเพง่อสภุะ คาถาเพง่อสภุะเพง่ใหเ้ป็นโครงกระดกู โครง

กระดกูน่ีมนัเป็นของไม่งาม จงึวา่การเพง่โครงกระดกูก็คือการ

เพง่อสภุะ เพง่ใหเ้ป็นของท่ีไม่งาม เพง่ใหค้วามเป็นผูเ้ป็นคนเป็น

ตวัเป็นตนน่ีมนัไม่มี มีแตก่ระดกู จะเป็นผูเ้ป็นคนเป็นไดย้งัไง 

เห็นกระดกูป๊ับอย่างนีน้ะ ไอมื้อท่ีทาํทา่จะกดลง มนัถอยหลงันะ 

ไอต้าผา้ขาวคนนัน้ถอยหลงั ถอยหลงัๆๆ ถอยหลงัแลว้ก็ไป  

ก่อนท่ีนอนเราก็คิดอยู่ นอนในหนา้พระพทุธรูปน่ีไม่ดี เพราะ

ครูบาอาจารยท์่านเคยพดูวา่ นอนอย่าไปนอนหนา้พระพทุธรูป 

เพราะกลางคืนเทวดาเขา้มากราบมาไหวพ้ระ นอนกนัน่ีอย่าไป

นอนหนา้พระพทุธรูป ในเวลากลางคืนน่ีเทวดาเคา้มากราบพระ 

มาไหวพ้ระ เราก็พยายามเล่ียงอยูน่ะ พยายามเล่ียงๆอยู ่ไม่นอน

ตรงหนา้พระ แตไ่หนแตไ่รก็พยายามหลีก จะนอนขา้งขวาของ

พระ ขนาดนัน้ยงัมีมาแสดงอาการอยา่งนัน้  

เคา้เรยีกวา่การนอนหนา้พระพทุธรูปน่ีควรหลีก หนา้

พระพทุธรูปจรงิๆควรหลีกเอาไว ้เป็นท่ีกราบท่ีไหว ้ท่ีปฏิบติัธรรม
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ของเราเทา่นัน้ ไม่ควรไปนอนตรงนัน้ เพราะการนอนของเราน่ี

เป็นกิรยิาท่ีไมมี่ความเคารพ การนอนเป็นกิรยิาท่ีไม่เคารพ เรา

ไปแสดงกิรยิาท่ีไม่เคารพ เราไปแสดงกิรยิาท่ีไม่เคารพตอ่หนา้

พระพทุธรูป ตอ่หนา้องครู์ปท่ีสมมติุแทนองคพ์ระพทุธเจา้ เป็น

เรื่องท่ีไม่สมควร ถงึวา่จะมีความจาํเป็นยงัไงก็นอนหลีกๆเอา ไอ้

นอนตรงหนา้พระ พระเลก็ พระนอ้ย พระอะไรแทนองค์

พระพทุธเจา้ทัง้นัน้ เรยีกวา่เป็นกิรยิาท่ีไม่เคารพ ไม่ดี  

ถึงวา่บางคนสถานท่ีจาํกดั สถานท่ีมนับีบ มนัจาํเป็น อนันัน้

มนัก็ออกหาทางแกไ้ข เคา้จงึมีวธีิการตัง้พระพทุธรูปกบับา้น พิธี

ตัง้พระพทุธรูปกบับา้นเด๋ียวนีย้ิ่งมีพธีิมาก หนัหนา้ไปทางนัน้ หนั

หนา้ไปทางโนน้ หนัหนา้ไปทศินัน้หนัหนา้ไปทางทิศอะไรตอ่

อะไร น่ี อนันีม้นักลายเป็นพธีิการไป กลายเป็นพิธีการ 

กลายเป็นลทัธิพิธีการ เรื่องลทัธิพธีิการอนันีบ้างทีมนัถือเครง่ 

หรอืวา่มนัถือเรยีกวา่มนัเกินไปก็มี เราตอ้งคิดถึงเหตถุงึผล 

คิดถึงความพอดี ตอ้งคิดถึงเหตถุึงผล เรยีกวา่เหตผุลน่ีเป็นส่ิงท่ี

มีความสาํคญัมาก  
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ถา้หากวา่บา้นของเรามีหิง้พระ หรอืมีหอ้ง มีตูพ้ระ หรอืวา่มี

หอ้งพระอะไรอย่างนี ้เราก็ควรหนัหนา้ไปทางท่ีสะดวกสบายใน

การท่ีเราจะเขา้ไปกราบไปไหว ้หรอืเขา้ไปปฏิบติัธรรม เรื่องการ

หนัหนา้หนัทิศหนัทาง อนันัน้ไม่มีความจาํเป็น ถือความ

สะดวกสบาย ความเหมาะสม ความสะดวกสบายในการท่ีมนั

เหมาะกบัสถานท่ีของเรานัน้ บางทีเราไปหนัหนา้มุ่งแตท่าง

ตะวนัออก มุง่แตต่ะวนัออก แลว้สถานท่ีจะออกไปกราบไปไหว้

มนัก็คบัแคบ เพราะบา้นมนัเป็นอย่างนัน้ อนันัน้ก็ไม่ถกู  

ส่ิงท่ีเป็นมงคลน่ี เรยีกวา่เป็นของสงู เราก็ตอ้งรูจ้กัวา่น่ีเป็น

ของสงู รูจ้กัของสงูของตํ่า พระพทุธรูปก็เป็นส่ิงแทนองค์

พระพทุธเจา้ เรยีกวา่เป็นของสงู เราก็ตอ้งมีการปฏิบติัให้

เหมาะสมกบัพระพทุธรูปเป็นของสงู บางคนตัง้พระพทุธรูปแลว้ 

ก็ตอ้งการใหไ้ดบ้ญุมากๆ แลว้ก็มีการบชูาพระพทุธรูป ขนม

หวานก็บชูา ของคาวก็บชูา ผลไมก็้บชูา ขา้วก็บชูา ดอกไมก็้บชูา 

อะไรตอ่อะไรเต็มไปหมด รุงรงัไปหมด แลว้ทีนีบ้ชูาแลว้ มนัไม่ใช่

บชูาประเด๋ียวประดา๋วก็เอาออกไป บชูาแลว้บางทีอาจจะคิดวา่
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พระพทุธเจา้ยงัฉนัไมอ่ิ่ม ยงัฉนัไม่พอ ก็ทิง้ไวอ้ย่างนัน้จนกระทั่ง

เย็น อนันีก็้ไมถ่กูตอ้ง การบชูาพระพทุธรูปนีค้วรหลีกของคาว

ของหวาน บชูาเฉพาะของหอมก็พอ  

ของหอมในท่ีนีห้มายถึงดอกไมห้รอืวา่กล่ินหอม แตก็่ไมค่วร

ใหม้นัหอมจนเกินไป เราเขา้ไปแลว้ เขา้ไปในสถานท่ีนัน้เรา

สบาย เราเบิกบาน เราสดช่ืน เราตอ้งคิดถงึวา่เราทาํยงัไงเราจะ

มีความเบิกบานสดช่ืนในการท่ีเขา้ไปในสถานท่ีนัน้ ถา้หากวา่

เขา้ไปแลว้ เหน็จิง้จกมนัดงึอาหารเขา้ไปกิน เขา้ไปแลว้เห็นมด

มนัมาเอาอาหารไปกิน ของหวานของคาวมนัมีแตม่ด อนันัน้ไม่

ถกูตอ้ง อนันีค้วรหลีก เครื่องสกัการะควรหลีกเรื่องของคาวของ

หวาน เฉพาะดอกไมก็้พอแลว้ บชูาเพ่ือความสดช่ืน ในการท่ีเรา

เขา้ไปกราบไปไหวเ้ป็นเครื่องสกัการะ เป็นเครื่องบชูา อามิสบชูา

พระพทุธเจา้ทา่นก็ทรงตรสัไว ้น่ีเป็นเครื่องบชูาก็ใชไ้ด ้อย่าเอา

อนันัน้อนันีไ้ปบชูา พระพทุธรูปไม่ปรากฏวา่ทานขา้ว ทานขา้ว

กินขา้วซกัทีดอก  
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บางพวกก็ดงึใหห้นัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก พระพทุธเจา้

ไม่ใช่วา่ตัง้แตต่รสัรูจ้นกระทั่งนิพพานหนัหนา้ไปทางตะวนัออก

อย่างเดียว พระพทุธเจา้ก็เหมือนคนเราธรรมดาเน่ียหละ หนั

หนา้ไปทกุทิศ เดินไปพระพทุธเจา้ก็ไปทกุทศิเหมือนกนั ตามแต่

เหตแุละผล ตามแตเ่หตปัุจจยัท่ีพระพทุธเจา้จะเสด็จไปไหน

พระพทุธเจา้ก็เสด็จไป พระพทุธเจา้อยู่อยา่งนี ้จดุท่ีจะไปเป็น

ทางทิศตะวนัตก พระพทุธเจา้ก็หนัหนา้ไปตะวนัตก แลว้ก็เดินไป

ทางตะวนัตก นั่น จงึวา่การหนัหนา้พระพทุธรูปน่ี ไม่จาํเป็น

จะตอ้งหนัไปทางทศิตะวนัออกอย่างเดียว เพราะพระพทุธเจา้

ไม่ใช่พระพทุธรูป คนมนัก็ตอ้งหนัไปหนัมาไดใ้ช่มัย้หละ  

เรื่องเหลา่นีเ้ป็นเรื่องท่ีจะตอ้ง…มีบางรายท่ียงัถือเครง่ ถือ

ตอ้งใหมี้เหตผุลดว้ย ถา้หากวา่ถืออยา่งไมด่เูหตดุผูลอนันัน้

เรยีกวา่ถือเครง่ ธรรมะคาํสอนพระพทุธเจา้ไม่ไดส้อนใหเ้ครง่นะ 

สอนใหเ้ป็นมชัฌิมา เครง่ ไม่ถกู (หย่อน)ยานก็ผิด (หวัเราะ)

ไม่ใช่เครง่ไม่ถกูแลว้ยานมนัถกูนะ เครง่ก็ไม่ถกู ยานก็ไมถ่กู 

พรอ้มดว้ยเหตดุว้ยผล อนันัน้เป็นมชัฌิมา 
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นิมิตก็เหมือนกนั นิมิตเป็นอย่างนัน้ๆ อนันัน้เป็นของกิเลส

ทัง้นัน้ ถา้หากวา่เราไปติดอนันัน้หละ เราเหมือนกบัเอาเหย่ือไป

เกาะเบ็ดนั่นนะ่ ไปฮบุเขา้ไปยินดี ไปติดอนันัน้เรยีกวา่ติดเบ็ด

หละ แกะไม่หลดุส่ิงเหลา่นีพ้ระพทุธเจา้ท่านไม่ใหย้นิดี ส่ิงท่ีเกิด

ทัง้หมดจะเป็นนิมิตดีงามขนาดไหน น่ายนิดีขนาดไหนอนันัน้คือ

นิมิตเป็นของเกิดดบัทัง้นัน้ ไม่ใหติ้ด ไม่ใหข้อ้ง ไม่ใหย้นิดี ถา้

หากวา่ไปเกิดความยนิดีแลว้มนัจะยดึทนัที อุปาทานคืออะไร 

คือใจของเราไปยดึส่ิงท่ีใจของเราไปสมัผสั อนันีคื้ออปุาทาน เรา

ไม่ไปยินดี เราไม่ไปยดึ ทาํไมเราตอ้งการไปตดัตรงนัน้ เพราะเรา

ไม่ตอ้งการใหอ้ปุาทานมนัเกิดขึน้  

พิจารณารูอ้ยู่เสมอ ส่ิงท่ีเกิดทัง้หมดเป็นของดบั ส่ิงท่ีเกิด

ทัง้หมดจะเป็นของดบั จะเป็นรูปธรรมนามธรรมละเอียดปราณีต

ขนาดไหนก็ช่าง อนันัน้เกิด อนันัน้จะตอ้งดบั! ทาํไมเราจงึตดัสิน

อย่างนี ้เพราะส่ิงท่ีเกิดมาทัง้หมดท่ีรูแ้ลว้เหน็นัน้ มนัมีแตด่บัไป

ทัง้นัน้ ส่ิงท่ีเกิดขึน้มาไม่ดบั ไม่มี อะไรไม่เกิดดบัมีมัย้ อะไรไม่

เกิดดบัมีมัย้ จติของเราน่ีเป็นของท่ีไม่เกิด อะไรเกิดจิตของเราก็รู ้
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วา่มนัเกิด อนันัน้ดบัไปจิตของเราก็รูว้า่อนันัน้ดบั น่ี! อะไรเกิด

ทัง้หมดนั่น จติของเรารูท้ัง้นัน้ จิตของเราน่ีเป็นธรรมชาติท่ีมีอยู่

อย่างนี ้ไม่ดบัไปเป็นและอนันีก็้ไม่เกิดดว้ย  

จงึใหส้นใจในธรรมชาติจิตท่ีเป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดบันี ้

ใครรูอ้นันีเ้รยีกวา่รูธ้รรม ใครเห็นผูนี้แ้จง้ เรยีกวา่เหน็แจง้ในธรรม 

การรูธ้รรมไม่ใช่เห็นท่ีอ่ืนหนา สวา่งไสวรุง่โรจนช์ชัวาลอนันัน้เป็น

แสงสวา่งทัง้นัน้ เป็นของท่ีเกิดขึน้ทัง้นัน้ ไมใ่ช่ของท่ีมีอยูก่อ่น 

พระพทุธเจา้ท่ีตรสัรูธ้รรมแลว้ทรงตรสัวา่ธรรมท่ีพระพทุธเจา้ทรง

ตรสัรูนี้ ้ทรงรูท้รงเหน็น่ี ไม่มีแตก่่อนแลว้ ไมใ่ช่เป็นของเกิดขึน้

ใหม่ ของท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดพระพทุธเจา้ท่านวา่ของเกิดทัง้หมด

เป็นของดบัทัง้นัน้ จิตของเราเป็นธรรมชาติไม่เกิด พระพทุธเจา้

ตรสัรูส่ิ้งท่ีมีอยูแ่ลว้ก็คือตรสัรูจ้ิตท่ีบรสิทุธ์ิของพระพทุธเจา้ 

พระพทุธเจา้ขดัเกลาจนกระทั่งสะอาดบรสิทุธ์ิ พระพทุธเจา้รูเ้หน็

ขึน้มา จิตบรสิทุธ์ินัน้ก็เรยีกวา่พระพทุธเจา้ตรสัรู ้ไม่ไดรู้ส้กึรูธ้รรม

นอกโลก นอกสงสารท่ีไหนนะ ตรสัรูอ้ย่างนัน้มนัหลง มนัหลง

ยงัไง มนัไม่รูเ้จา้ของ  
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น่ีก็เหมือนกนั เราๆน่ีก็เหมือนกนั ปฏิบติัธรรมอย่าไปอยากรู้

สนใจอนัอ่ืน อยากใหม้นัสวา่งเป็นดวง อยากใหม้นัใสไปแกว้ 

หลงทัง้นัน้หละ ลืมตามนัมีมัย้ ลืมตามนัไม่มี บางทีหลบัตามนัก็

ดบัไปเป็น มนัก็หายไปเป็น ธรรมท่ีพระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็

ไม่ไดด้บัเป็น น่ี ลืมตาก็มี ยงัอยู่ หลบัตาก็มี ก็ยงัปรากฏอยู่ และ

ไม่ดบัไปเป็น ผูรู้ผู้เ้ห็นแลว้จะตอ้งพดูอยา่งนีเ้หมือนกนัหมด 

เพราะอนันีเ้ป็นของจรงิ รูข้องจรงิแลว้จะรูเ้หมือนกนัหมด ถา้รู ้

ของปลอมจะรูไ้ม่เหมือนกนัหรอก มนัมากอย่าง  

น่ีอนันีอ้นัหนึง่ แลว้ก็มีมาก ชอบรูช้อบเห็นอย่างนัน้ ชอบ

เห็นจนกระทั่งเมืองสวรรค ์ชอบเห็นจนกระทั่งนางฟา้ ชอบเห็น

จนกระทั่งเทวบตุรเทวธิดา ไม่รูจ้ะเหน็ทาํอะไร เห็นอย่างนัน้

กิเลสตณัหามนัสกึหรอลงไปเม่ือไหร ่บางทีมนัเพิ่มขึน้ "โอ!้ เรา

เก่งแลว้นะน่า เราเก่งแลว้นะน่ี เราเหน็เทวบตุร เทวธิดา เราไดไ้ป

ชมเมืองฟ้าเมืองสวรรคน์่ะ เราเก่งแลว้" น่ี! ตวักิเลสมนัเกิดขึน้

แลว้ มนัไมเ่ป็นไปเพ่ือความบั่นทอนดอก ธรรมะคาํสอน

พระพทุธเจา้สอนใหป้ลอ่ยวาง สอนใหล้ะ ไม่ไดส้อนใหเ้อา ไม่มี 
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อะไรไม่เอาซกัอย่าง! ไมเ่อาซกัอย่าง ไม่เอาซกัอยา่ง ส่ิงท่ีเราจะ

เอา ไม่มี ปลอ่ยใหห้มด วางใหห้มด ปลอ่ยใหห้มด วางใหห้มด 

  

ท่ีมา: https://youtu.be/PwH_s13O4D0  
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