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ใจเป็นธรรมก็ไม่มีทกุข ์

หลวงพอ่ชา สภุทัโท 

พทุธบรษัิททัง้หลาย ทัง้พระภิกษุและสามเณร และอบุาสก

อบุาสิกาทัง้หลายท่ีไดม้ารว่มในงานพิธีวนันี ้วนันีเ้ป็นวนัหนึง่ซึง่

อาตมาไดม้าพบกบัญาติโยมทัง้หลาย มีทา่นพระครู เจา้คณะ

อาํเภอเป็นประธาน ดงันัน้การมาท่ีน่ีมีประโยชน ์เพ่ือประโยชน์

ตน และประโยชนบ์คุคลอ่ืนเสมอไป  

สถานท่ีนีอ้าตมาก็ไดพ้ยายามมาบอ่ยครัง้เพราะวา่สถานท่ีนี ้

มาแลว้สบายใจ ทาํไมมนัถึงสบายใจ สบายใจเพราะวา่มีครูบา

อาจารยอ์ยู่ในสถานท่ีนี ้มีท่านเจา้คณะอาํเภอเป็นตน้ มี

ความเห็นพรอ้มเพรยีงในการประพฤติปฏิบติัในทางพทุธศาสนา 

เม่ือมาท่ีน่ีก็สบายใจ จะพดูอะไรก็ง่าย จะพดูอะไรก็ไม่ตอ้ง

เกรงใจ เพราะวา่ไดน้อ้มจิตใจมาในเสน้ทางอนัเดียวกนัแลว้ 

ถึงแมพ้ระครูทา่นจะเป็นผูป้ฏิบติัคณะสงฆโ์ดยเฉพาะก็จรงิ แต่

วา่ยงัมีผลสะทอ้นมาถงึผูป้ฏิบติัอยู่ในป่าดว้ย ใหค้วาม

สะดวกสบาย  
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ดงันัน้อาตมาถึงวา่มาท่ีน่ีแลว้มนัสบายใจ มนัสบายใจคือ

มนัรูเ้รื่องอะไรกนัหลายๆอยา่ง ไมมี่อะไร อนันีเ้ฉพาะท่ีน่ี ท่ีอ่ืน

นัน้ลาํบาก ท่ีอ่ืนยงัลาํบาก เพราะวา่พทุธบรษัิทเราทัง้หลายนัน้

ทัง้พระหรอืเณร หรอือบุาสก อบุาสิกา ก็เพียงแตว่า่เป็นอบุาสก 

อบุาสิกา เป็นพทุธบรษัิท แตย่งัไม่ยอมรบัความจรงิ ซึง่พวกเรา

ทัง้หลายหนัหนา้เขา้มากราบพระ ไหวพ้ระ บวชใน

พระพทุธศาสนาแลว้ก็จรงิ แตย่งัไม่ยอมรบัความจรงิ ในดา้น

พทุธศาสนานะ่มนัมีมาก ถา้หากวา่เป็นเช่นนีก็้เป็นภยั เป็นภยั

ตอ่ผูป้ระกาศพทุธศาสนานี ้ฉะนัน้ท่ีน่ีไม่มีอะไร แมถ้ึงทา่นพระ

ครูท่านก็ มีโอกาสทา่นก็ไปเย่ียมวดัป่าพงบอ่ย ไดพ้ดูอะไรกนั

หลายๆอยา่ง ก็เรยีกวา่ทา่นยอมรบั จงึเป็นท่ีสบายใจมาก 

สถานท่ีนี ้ท่ีไดม้าสรา้งอยู่ท่ีน่ีก็เพราะทา่น ก็เพราะทา่นเป็น

ประมขุประธานองคห์นึง่เหมือนกนั  

ดงันัน้วนันีก็้จงึขออนญุาตญาติโยมทัง้หลาย จะขอพดูไป

ตามความจรงิ เทศนไ์ปตามความรูส้กึ เทศนไ์ปตามความรูส้กึ

เพราะวา่ภายในเวลานีก็้สขุภาพอาตมาปีนีรู้ส้กึวา่ไม่คอ่ยดี



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 3 
 

เท่าไหร ่สขุภาพไม่คอ่ยดี จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน มนัขดัไป

ทัง้นัน้แหละ แตว่า่ก็พอท่ีเราอยู่ไดก้บัมนั ก็เรยีกวา่มนัเป็นอย่าง

นัน้ ไอส้งัขารมนัเป็นอย่างนัน้ เม่ือมาเรยีนรูว้า่สงัขารมนัเป็น

อย่างนัน้ ก็ยิ่งมีความสบาย มนัจะเจบ็ มนัจะไข ้มนัจะเป็นอะไร

ตา่งๆไปก็มีความเหน็วา่มนัเป็นอย่างนัน้ของมนั ก็มีความสบาย

ภายในจิตของเจา้ของอยู่เสมอ  

ฉะนัน้การปฏิบติันี ้ในทางพทุธศาสนานี ้โดยมากพวกพทุธ

บรษัิทเราทัง้หลายนัน้ยงัไม่ยอมรบักนั คือยงัไม่เหน็ ทัง้ๆเรา

เป็นอยู่ เราก็ยงัไม่เหน็อยู่ เชน่ทา่นพดูวา่ปลาอยู่ในนํา้ ไม่เหน็นํา้ 

อนันีม้นัก็จรงิเหมือนกนั ไสเ้ดือนมนัอยู่ในแผ่นดิน มนัไมเ่หน็ขี ้

ดิน อนันีก็้เหมือนกนัฉนันัน้ อนันีท้ัง้เรากราบทัง้เราไหว ้ทัง้เรา

สาธยายธรรมะองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเรานัน้ ก็ยงั

ไม่ยอมรบัธรรมะของทา่นไวใ้นใจ อนันีเ้ป็นความจรงิ  

ไอธ้รรมะเม่ือเราฟังแลว้ ไม่ใช่วา่มนัรูที้เดียวนะ ไม่ใช่มนัรู ้

ทีเดียว เปรยีบใหฟั้งงา่ยๆ ธรรมะนี ้เหมือนกนักบัผลไมบ้างอยา่ง

ซึง่เราไปบา้นญาติ บา้นเพ่ือนมิตร แลว้เคา้เอาผลไมฝ้ากเรา เอา
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ผลไมฝ้าก เราก็เพิ่งหยิบเอาผลไมไ้วใ้นมือเราเทา่นัน้แหละ 

เท่านัน้แหละ ไม่ใช่วา่มนัรูเ้ปรีย้วรูห้วาน รูฝ้าด รูอ้ะไรตา่งๆ ไม่

รูอ้ะ้ แตว่า่จบัผลไมแ้ลว้ แตก็่ยงัไม่รูร้สของผลไม ้ก่อนท่ีจะรูร้ส

ของผลไมน้่ะ จะตอ้งเอาผลไมน้ั่นมาทานมากิน มาขบ มาเคีย้ว 

จงึจะรูว้า่มนัเปรีย้ว มนัหวาน มนัมีรสชาติตา่งๆตามสญัญาของ

เรา ธรรมะนีก็้เหมือนกนัฉนันัน้ ทกุอยา่งพระพทุธเจา้เราทา่นให้

เอาตนเป็นพยานของตน ไมต่อ้งเอาคนอ่ืนเป็นพยาน  

เรื่องของคนอ่ืนนัน้ตดัสินไดย้ากลาํบาก เพราะเรื่องของคน

อ่ืน ถา้เรื่องของเราแลว้น่ะมนังา่ยท่ีสดุแหละ ตดัสินอยา่งนีก็้ได ้

ก็เพราะความจรงิมนัอยูก่บัเรา เพราะมีเราเป็นพยาน ธรรมะนีก็้

เหมือนกนัฉนันัน้ เม่ือเราฟังแลว้จะตอ้งเอามาภาวนาใหม้นัเป็น

ศาสนา ปรยิติัศาสนา ปฏิบติัศาสนา ปฏิเวธศาสนา ปรยิติัก็คือ

การเรยีนรู ้ปฏิบติั รูแ้ลว้มาปฏิบติัตามคาํสอนของพระพทุธเจา้

ของเรา แลว้เกิดความรูข้ึน้มาตามความเป็นจรงิ อนันีก็้

เหมือนกนัฉนันัน้ เหมือนเราไดผ้ลไมม้าจากเพ่ือน จากญาติ 

ดว้ยมือตนเอง ไดม้าแลว้ก็ยงัไม่รูร้สวา่มนัเปรีย้ว มนัหวาน  
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อนันัน้ก็เหมือนกนั การฟังธรรมะนีก็้ฉนันัน้เหมือนกนั เราฟัง

เฉยๆก็รูด้ว้ยสญัญาของเรา รูด้ว้ยสญัญาของเรา ยงัไม่รูต้าม

ความจรงิ ฉะนัน้มนษุยเ์ราทัง้หลายนัน้ผูย้อมรบัคาํสั่งสอนของ

พระพทุธเจา้นัน้โดยมากก็ไปพดูเรยีกวา่ตามสญัญาใหก้นัฟัง ไม่

พดูความจรงิใจใหฟั้ง ฉะนัน้พวกเราทัง้หลายนัน้ จงึไม่เขา้ถึง

ธรรมะ ไม่สอดสอ่งถึงธรรมะ รูธ้รรมะ เรยีนธรรมะ และปฏิบติั

ธรรมะ แลว้ก็เห็นธรรมะ ทัง้สามส่ีอย่างนีย้งัไม่บรสิทุธ์ิ ถา้มี

คณุสมบติัสามส่ีอย่างกลา่วมานีจ้ะตอ้งใหเ้ป็นธรรมะ ใหเ้ป็น

ธรรม พดูไดก็้ดี เรยีนไดก็้ดี รูไ้ดก็้ดี ปฏิบติัไดก็้ดี แตว่า่ใจไม่เป็น

ธรรม ใจไม่เป็นธรรม แตพ่ดูเป็นธรรมก็ได ้ทาํเป็นธรรมก็ได ้แต่

ใจไม่เห็น ไม่เป็นธรรม น่ีก็เรยีกวา่ยงัไม่สมบรูณแ์บบตามทาง

พทุธศาสนา  

อาตมาเคยไดผ่้านมาหลายอย่างเรื่องปฏิบติันัน้ เช่นวา่ 

อบุาสก อบุาสิกาเรานัน้ สอนธรรมะให ้สอนศีลพดูงา่ยๆ สอนศีล 

๕ ปาณา อทนินา กาเม มสุา สรุา ไมค่อ่ยยอมรบักนั กลวั เราให้

ศีลยงัมาขอกบัเราอีก ขอก่อนเถิด ขอก่อนเถิด ขอเรื่อย อาตมาก็
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มานกึ เอ๊ มนักลวัเราจะดี กลวัเราจะไดข้องดี น่ีก็เรยีกวา่เรายงั

ไม่เห็นความจรงิ ไอค้วามเป็นจรงินั่นนะ มนัโทษมนัทัง้นัน้น่ะ ไอ้

ศีลทัง้ ๕ ประการนัน้นะ่ ท่ีเราใหไ้ปแลว้ ก็ยงับอกยงัขออีก อยา่ง

นอ้ยก็ตอ้งขอใหน้านๆ ขอเอาความชั่วไว ้ขอเอาความผิดไว ้ขอ

เอาอะไรความยุ่งยากไว ้หลายอย่างซึง่ท่ีเรายงัไม่รูค้วามจรงิของ

ศีล  

อาตมาเคยไดพ้บลกูศิษยท์างชาวตะวนัตกท่ีเคา้ไปเคา้มา 

เคา้มาถามหลวงพอ่วา่ ทาํไมคนเมืองไทยเน่ียเป็นพทุธบรษัิททกุ

คน ทาํไมเคา้จงึกินเนือ้กนัอยู่ แน่ะเคา้ถาม โดยมากเคา้วา่ไม่กิน

เนือ้ ไม่กินเนือ้กินปลากนั โดยมากเป็นโยมผูห้ญิงฝรั่งมาถาม 

อาตมาวา่ไม่รูเ้รื่อง ไปถามคนอ่ืนดีกวา่ คือปัญหาน่ีมนัหนกั มนั

หนกัเสียแลว้ เคา้จะไม่ใหกิ้นเนือ้แน่ะ แตเ่ราพากนัวา่ไอเ้นือ้น่ีมนั

เป็นโทษ สตัวน่ี์มนัเป็นโทษ หา้มกนักลางๆ ไม่ไดย้ิน อนันี ้

ชาวตะวนัตกชอบเป็นอยา่งนี ้โดยมากเคา้ชอบฉนัเจกนั หรอืไม่

เจเคา้ก็เรยีกวา่ไม่ฆา่สตัวก์นั ไม่ฉนัเนือ้สตัวก์นั โดยมากเป็น

อย่างนัน้ ทีนีเ้ม่ือเคา้มาถงึเมืองไทยเรา เห็นพระ เหน็เณร เห็น
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พทุธบรษัิททัง้หลายทัง้ปวงมั่วสมุกบัส่ิงทัง้หลายเหลา่นี ้เคา้ก็

เกิดความสงสยัขึน้  

อาตมาก็เลยแกอ้าหาร แกปั้ญหาน่ีเป็นพลางๆไป “โยม เอา

ขนาดนัน้ท่ีเรยีกวา่ คนอ่ืนฆา่แลว้กินไม่ไดเ้หรอ รองเทา้ของ

โยมนะ่ใสม่าทาํไมหนงัสตัว ์ตลบัมีดนั่นน่ะ กระเป๋าสตางคน์ั่นน่ะ 

หนงัสตัวท์ัง้นัน้แหละ” อาตมาก็แกขุ้่นๆไปเท่านัน้แหละ ก็ไม่มี

อะไร น่ีก็สง่เสรมิใหเ้คา้ทาํเหมือนกนั ไอค้วามเป็นจรงิก็วกมา

ทางวา่ ประเทศไทยเมืองไทยเคา้ทาํกนัมาอย่างนีน้านแลว้ อนันี ้

ใหพ้ดูเป็นสว่นบคุคลซะดีกวา่ เราเห็นโทษ เราก็เลิกมนัซะดีกวา่ 

อนันีจ้ะไม่มีภาระอะไรมาก มนัจะนอ้ยลง เราไม่ตอ้งยุ่งในส่ิง

ทัง้หลายเหลา่นัน้  

อนันีพ้ดูใหฟั้งใหเ้ราไปพิจารณาด ูทางชาวตะวนัตกถา้เคา้

ถึงพระ เคา้ก็ไม่วนัพระ แตเ่คา้มาวดัทกุวนั ตอนนั่งกรรมฐานก็

มาทกุวนัแตเ่คา้ไม่มีวนัพระ เราหกวนั หกวนัเจ็ดวนัมีวนัพระก็วา่

ดีแลว้ เคา้ไม่มีวนัพระแตเ่คา้มากนัทกุวนั นั่งกรรมฐาน ก็ไม่ได้

พดูถึงเลา่เรื่องศีลอะไรตา่งๆ มานั่งกรรมฐานกนัเลย อนันีม้นัไป
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กนัซะอยา่งนัน้ ฉะนัน้พวกเราทัง้หลายนัน้ อาตมาเหน็วา่มนัพดู

กนัไปๆมาๆ ยํ่ายีกนัอยูน่ั่นแหละ มนัไดห้ลงทางซะ จะเอาจรงิก็

ไม่เอา จะเอาจงัก็ไม่เอา ก็อยู่กนัอย่างนัน้ มนัก็เลยเป็นของ

ลาํบากอยู่  

ฉะนัน้ฝ่ายพระภิกษุสามเณร พวกเราทัง้หลายนีก็้เหมือนกนั 

ถา้พดูน่ีมนัขดันะ มนัขดัใจคน ก็เพราะวา่ธรรมะคาํสอน

พระพทุธเจา้น่ีทาํใหค้นตาย ใหพ้ระเกิดขึน้มา ถา้คนไม่ตาย พระ

ไม่เกิด ทาํความผิดใหห้มดไป ไอค้วามไมผิ่ดถึงจะเกิดขึน้มา พดู

กนังา่ยๆ คาํสอนของพระพทุธเจา้นีเ้หมือนกนั ทาํคนใหต้าย ให้

พระเกิดขึน้มา ทาํความผิดใหม้นัหมด ไอค้วามถกูมนัจะเกิด

ขึน้มา ทาํความชั่วใหม้นัหมด ไอค้วามดีมนัจะเกิดขึน้มา ส่ิง

ทัง้หลายท่ีพดูมานี ้เราจะดกูารงานของเราก็แลว้กนั อยา่งบา้น

เรานั่นน่ะมนัสกปรก มนัก็ไมส่ะอาดใช่มัย้ ไม่ตอ้งดไูกลหรอก ถา้

เราเอาไมก้วาดแลว้ก็เช็ดสกปรกออก มนัก็สะอาด แนะ่ ทาํไม

มนัถงึสะอาดแลว้ เพราะความสกปรกมนัหายไป บา้นเราก็
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สะอาด น่ีธรรมะ งา่ยๆ ไอค้วามผิดทัง้หลายไม่หมด ไอค้วามถกู

มนัก็เกิดขึน้ไมไ่ด ้มนัเป็นเรื่องของงา่ยๆ  

แตว่า่ถา้หากเราไม่ภาวนา ไมรู่ว้า่อะไรมนัเป็นอะไรกนั 

โดยมากก็อยา่งชาวพทุธเราทกุวนันีต้ามวดัวาอาราม ตามบา้น

ตามช่องของเรานั่นนะ อาตมาก็เคยดไูปนั่น ไม่รูว้า่อะไรตอ่อะไร 

ถา้เขา้ไปทาํบญุทาํทานในวดั ด่ืมเหลา้กนั กินเหลา้กนั ตีกลอง

กนั ฟ้อนอนัใดๆวุน่วาย เลยถือเป็นของเลน่ ไม่รูเ้รื่องวา่มนับาปท่ี

ไหน บญุท่ีไหน ความสงบท่ีไหน ความวุน่วายท่ีไหน เม่ือมาถงึ

บดันี ้ท่ีทาํกนัมานานแลว้ มีผูม้าหา้มก็โกรธให ้ก็ตอ้งโกรธ 

โดยมากกรรมฐานไม่เคยพดูมาก แตว่า่คนโกรธกรรมฐาน แนะ่ 

คือท่านพดูไปตรงๆ ไอค้วามเป็นจรงินัน้น่ะ สงสารท่ีสดุเพราะวา่

พระเณรน่ี  

ตวัอาตมาเองน่ีหละเม่ือบวชในพทุธศาสนาแลว้ก็พยายาม

หาพิธีท่ีจะปอ้งกนั แนะนาํพร ํ่าสอนญาติโยมเพราะทาํไม 

ประโยชนต์น ประโยชนค์นอ่ืนใหส้มบรูณ ์พระพทุธเจา้ทา่นสอน

อย่างนัน้ เพราะวา่อาศยัทกุส่ิงทกุอย่างนัน้ อาศยัญาติโยม ท่ีอยู่
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ท่ีอาศยั การขบการฉนั ทกุประเภทน่ะจะตอ้งอาศยัญาติโยม 

เม่ืออาศยัญาติโยมจะตอ้งสงเคราะหญ์าติโยมในทางท่ีมนัถกู ไอ้

ความถกูความผิดนีย้งัไมเ่หน็กนัซะแลว้ ไม่เหน็ ไม่รูเ้รื่อง ไม่รู ้

เรื่องกนั ขดัไปหลายอย่าง  

อนันีต้ัง้แตค่รัง้ท่านอาจารยเ์สาร ์ทา่นอาจารยม์ั่น สมเด็จ

มหาวีรวงศอ์อกประกาศพระศาสนา เขา้บา้นไหนมนัแตกบา้น

นัน้แหละ ท่านสมเด็จฟัง เออ้ ทา่นมั่น ท่านเสารน่ี์ใหไ้ปสั่งสอน

ญาติโยมใหก้ลมเกลียวกนั ทาํไม๊ เขา้ไปบา้นไหนแตกบา้นนัน้

เลย ท่านพดูตามความจรงิ บางทีผวัเขา้วดั เมียไม่เขา้ เมียเขา้

ผวัไม่เขา้ พอ่แม่เขา้ลกูไม่เขา้ ลกูเขา้พอ่แมไ่ม่เขา้ ทาํไมมนัถึงมนั

เป็นอยา่งนัน้ ท่านสมเด็จมหาวีรวงศอ์งคก์่อนนะ่ ก็ใหโ้ทษท่าน

อาจารยเ์สาร ์อาจารยม์ั่นนะ่ มนัไปพดูอะไร มนัไปทาํยงัไง ใหไ้ป

สั่งสอนประชาชนใหก้ลมเกลียวกนั เขา้บา้นไหนแยกกนั บางที

ผวัเมียแยกกนั พ่ีนอ้งแยกกนั อะไรมนัแยกกนัทัง้นัน้แหละ  

อนันีท้่านยงัไม่เขา้ใจ ท่านเจา้คณุสมเด็จองคก์่อนยงัไม่

เขา้ใจ ไอค้วามเป็นจรงิธรรมะมนัถึงเป็นอย่างนัน้ ถา้อย่างนัน้มนั
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ก็ไม่มีอาํนาจธรรมะ ธรรมะของพระพทุธเจา้มีอาํนาจมาก ถา้ทาํ

คนเปล่ียนจิตใจไม่ได ้มนัก็ไม่ใช่ธรรมะท่ีมีอาํนาจ ทาํปถุชุน 

สามญัชนใหเ้ป็นอรยิชนก็เพราะธรรมะ เห็นธรรมะ มนัถึงมี

อาํนาจ คนมีความเหน็ผิด ไดฟั้งธรรมแลว้ มีความเหน็ถกูขึน้มา 

มนัเปล่ียนไปงัน้ ธรรมะมนัตอ้งเป็นอย่างนัน้ ทีนีท้่านสมเด็จท่าน

วา่เขา้ไปตรงไหน ก็ตอ้งกลมเกลียวกนั พ่ีนอ้งกลมเกลียวกนั พอ่

แม่กลมเกลียวกนั ลกูหลานกลมเกลียวกนัทัง้นัน้อย่างนัน้ ไอ้

ความเห็นทา่นเป็นอยา่งนัน้ แตว่า่เม่ือพดูถงึธรรมะ มนัไมใ่ช่

อย่างนัน้ แตเ่น่ียจิตมนัไม่เหมือนกนั คนหนึ่งหยาบ คนหนึ่ง

ละเอียด เม่ือไปพดูถึงธรรมะแลว้ คนนงึก็เห็นธรรมะ คนนงึไม่

เห็น เห็นเป็นพิษเป็นภยั ฉะนัน้การวุน่วายถึงเกิดขึน้มา  

ตลอดทกุวนันีอ้าตมาก็เคยเผชิญมาหลายแลว้ เรื่องไปตัง้วดั

ป่าท่ีไหนๆก็ดี ครัง้แรกตอ้งทะเลาะกนั บา้นเจา้ของยงัทะเลาะ

กนัเลย ไม่ใช่คนอ่ืน พอ่แม่เจา้ของยงัทะเลาะกนั ไม่ใช่อ่ืนหรอก 

เม่ือพดูขึน้ ธรรมะขึน้น่ะ มนัตดัขึน้มาซะ มนัตา่ง ฉะนัน้หละ

อาตมาถงึเป็นห่วง ลกูศิษยล์กูหาไปท่ีไหนๆหละเป็นหว่งมาก 
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เพราะวา่คนยงัไม่รูน้ะ คนยงัไม่รู ้มนัเอาจรงิๆน่ะไม่รู ้คนไม่รูอ้ยู่

จะทาํไง ความไม่รูห้ละมนัเอา  

เหมือนกนักบัคน คนเราน่ะสมยัโบราณกาลชอบจะเป็น

อย่างนี ้ชอบถือผีกนั ตามบา้นนอกเรานะ่ ถา้มีอีกซกัคนหนึง่นะ 

ไปทาํนาก็รวย หาเงนิก็รวย เลีย้งสตัวก็์รวย แกก็ขยนั ถา้มนัรวย

ขึน้ๆแปลกประหลาดซะแลว้ มนัตา่งคนวา่งัน้แหละ ก็มองไปใน

แง่ผิด น่ีตาแกค่นนีเ้ห็นคงมีของทาํนาซะแลว้มั๊ง เหน็แกมีมนต์

ทาํไรแ่ลว้ซะละมัง้ เหน็แกมีมนตเ์รยีกสตัวแ์ลว้มัง้ ก็เน่ียมนั

แปลกเพราะมนัรวยกวา่เขาน่ี แลว้ก็ไม่ดคูวามขยนัเคา้ ไม่รู ้

ความเพียรเคา้ เห็นแตค่วามรํ่ารวยเคา้เกิดขึน้มา ดเูหมือนจะทาํ

ไงมนัเป็นปอบหละ  

เด็กคนนงึไดย้นิวา่เป็นปอบเลย ปอบ สองคน ปอบทัง้นัน้ๆ 

เลยเป็นปอบไป คนนงึวา่มนัจะเป็นปอบหรอก ไอค้นท่ีสองวา่

ปอบเลย เลยตัง้กนัเป็นปอบ ตัง้กนัเป็นปอบมนัก็เป็นน่ีน่ะ ตัง้

เป็นผูใ้หญ่บา้นมนัก็ยงัเป็นอยู่ ตัง้เป็นกาํนลัก็ยงัเป็น ตัง้เป็น

ปลดัก็ยงัเป็นอยู่เน่ีย ตัง้ใหก้นัเป็นปอบมนัก็เป็นทัง้นัน้แหละ 
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ทาํไมมนัไม่เป็นหละ คนนีก็้ปอบ คนนัน้ก็ปอบ ทัง้บา้นทัง้เมือง

มนัก็เป็นปอบขึน้มานั่นแหละ ฆา่กนัแกงกนัสารพดัอยา่ง น่ีมนั

เกิดมาอยา่งนี ้เพราะเราไม่รูเ้รื่องมนัเป็นอย่างนัน้  

ไอก้ารสมมติุน่ีแหละมนัเป็นหละ สมมติุขึน้เป็นเลย สมมติุ

ใหเ้ป็นอะไรก็เป็นอยู่อยา่งนัน้แหละ มนัเป็นขึน้อยา่งนัน้ ใหเ้ป็นผี

เป็นปอบขึน้ มนัก็เป็นเด๋ียวนัน้ การสมมติุน่ีมนัเป็นขึน้มา อย่าง

เราน่ะ เกิดขึน้มาไม่มีช่ือหรอก เกิดขึน้มาวา่นายสี ก็เป็นนาย

สีมาทกุๆวนัน่ี ไม่ไดเ้ป็นนายมีหรอก ถา้ผูห้ญิงก็เรยีกวา่นางสา 

มนัก็เป็นนางสามาทกุวนัน่ีแหละเพราะสมมติุน่ีเอง มนัไม่ไดเ้ป็น

นางโสมหรอก น่ีมนัเป็นมาอย่างนี ้ถา้เรามุง่มั่นวา่ใหต้ัง้ช่ือโดย

สมมติุอย่างนี ้มนัก็เป็นอยา่งนีเ้รื่อยๆมา อนันีคื้อคนไม่รูเ้รื่อง

อะไรกนัเลยเป็นตน้ หาตน้เหตไุม่มี  

มิฉะนัน้การฟังธรรมะเราจะตอ้งมาภาวนา ภาวนานั่นคือ

การมาพินิจ มาพิจารณาแยกสว่นออกไป มีเหตผุล ใหเ้หน็

เหตผุลมนัตามความจรงิ ใหม้นัแน่นอน ใหจ้ิตใจมนัสงบระงบั 

ในสมยัโบราณกาลมีบงึบอ่ซึง่มีตน้ไมใ้หญ่ๆคลมุอยู่ เราเกิดมา
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เป็นเด็ก เกิดมาทีหลงั ไปเหน็ปลา ไปเหน็เตา่ เหน็จระเขอ้ยู่ท่ีนั่น

แหละ คนนงึวา่ หนองนัน้นะ่มนัเข็ดน่ะ ลือชาปรากฏกนัไป ถา้

หากวา่ใครอยากจะดจูระเข ้อยากจะดเูตา่ เอาดอกไมไ้ป เอา

เทียนไป ขอเจา้ท่ีเจา้ฐานนัน้น่ะใหป้ลอ่ยสตัวท์ัง้หลายเหลา่นี ้

ขึน้มาใหเ้หน็ อธิษฐานแลว้ก็นั่งอยู่นั่นแหละ ไม่หนี นั่งอยู่บนคู

นั่น บนสระนั่น จระเขใ้จจะขาดมนัก็ฟขูึน้มาเทา่นัน้แหละ เตา่ใจ

จะขาดมนัก็ฟขูึน้มาน่ะ นั่นเจา้ท่ีเจา้ฐานนั่น ท่านไดเ้หน็แลว้

เท่านีแ้หละก็เช่ือกนัไปทัง้บา้นทัง้เมืองเลย คนท่ีคิดวา่ เออ มนัใจ

จะขาดมนัก็ฟขูึน้มานั่นแหละใหเ้ราเห็น ไม่มีใครคิดอย่างนี ้ผี

ทัง้นัน้ ท่ีมนัมีอิทธิฤทธ์ิตา่งๆอย่างนี ้นีค้นเห็นไปอยา่งนีซ้ะ

โดยมาก มนัก็ไม่เห็นความจรงิมนัซะ  

ธรรมะนีก็้เหมือนกนัฉนันัน้หละ ทกุวนันีเ้ราอยู่ดว้ยธรรมะ 

เขา้ใจมัย้ อยู่ดว้ยธรรมะ เราอยู่เพ่ือธรรมะกนั ธรรมะคือความท่ี

ถกูตอ้ง พดูงา่ยๆวา่ธรรมะคือความท่ีถกูตอ้ง เราอยู่ดว้ย

ความถกูตอ้งกนัมนัถงึสบาย ถา้เราอยู่ดว้ยความไมถ่กูตอ้งทาง

กาย ทางวาจา ทางใจ อยูย่าก อยู่ลาํบาก เดือดรอ้นวุน่วาย 
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เพราะไม่อยู่ตามธรรมะ เพราะไม่มีธรรมะในใจของเรา ทกุส่ิงทกุ

สว่นนัน้แหละ ธรรมะเป็นท่ีพึง่ของเรา พระพทุธเจา้ท่านจงึสอน

ใหพ้วกเราพิจารณาธรรมะ ใหป้ฏิบติัธรรมะ เพราะธรรมะนัน้ให้

เราอยู่เยน็เป็นสขุ  

ถา้หากวา่เรามาเทศนม์าสอนกนั คนท่ีไมรู่เ้รื่อง ไดย้ินก็ “ฮ ึ

ใหม้นักินธรรมนั่นน่ะ อย่าไปกินขา้วเลย” โดยพดูกระแทก

แดกดนัไปขา้งๆคูๆ เสีย แตค่วามจรงินัน้ ถา้พิจารณาธรรมะให้

เห็นธรรมะ ใหม้นังา่ย ใหม้นัถกู ใหม้นัตอ้งขึน้ เชน่วา่บา้นเราเน่ีย 

วดัเนีย้มนัเป็นป่าชา้ หลายๆบา้น ทีนีเ้ม่ืออาจารยร์คิมาอยู่ ก็มา

คิดวา่ เออ้ ไอนี้ม้นับา้นพอ่เรา บา้นแม่เราเวย้ บา้นญาติเรา ควร

จะใหป้รบัปรุงใหม้นัสะดวกอะไรตอ่อะไรตา่งๆ เชน่วา่มาสรา้ง

เมรุกนัเสีย พยายามใหญ้าติโยมเอามารวมๆกนั มาเผาท่ี

เดียวกนันี ้มนัจะไดเ้ป็นมิตรกนั จะไดเ้ป็นญาติกนั มนัจะเป็น

สามคัคีกนั เผาท่ีน่ีก็ไม่ตอ้งตดัตน้ไมอ้ะไรตา่งๆใหม้นัวุน่วาย 

ตอ่ไปก็ทาํศาลาท่ีพกัศพใหม้นังา่ยๆขึน้  
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อนันีเ้ป็นความคิดท่ีถกูตอ้งแลว้ แตม่นัไมถ่กูตอ้งกนัคนบาง

คน มนัก็เกิดปัญหาขึน้มา เชน่วา่แดนนาเราเป็นตน้ พอ่แม่เราทาํ

ให ้ไอค้ดๆงอๆ เลีย้วไปเลีย้วมา วกไปวนมาน่ี มีตาแก่คนนงึวา่ 

เฮย้ อยา่ทาํเลย มนัเป้ือนนา ตดัใหม้นัตรงซะน่า ไม่เอา มนังอให้

มนังออย่างนี ้มนัจะเป็นอะไรหละ ไปทาํมนัทาํไมอย่างนีเ้ป็นตน้ 

อนันีก็้เหมือนกนัฉนัใด ถา้หากวา่ไม่ใช่บา้นเรา ญาติเรา พ่ีเรา 

นอ้งเรา อะไรเรานะ จะมาทาํทาํไม น่ีทพเพ่ือประโยชน ์น่ีทาํเพ่ือ

ประโยชนต์น ทาํเพ่ือประโยชนค์นอ่ืน ถงึทา่นอาจารยร์คิทา่นมา

ตายไป ลกูหลานเราเกิดขึน้มา จะไดท้าํอย่างนี ้จะมารวมๆท่ี

เดียวกนั จะทาํบญุสนุทานท่ีเดียวกนัมนัก็สบาย  

ไอพ้วกเรามนัก็ไม่เหน็ ทาํไมไม่เห็น เพราะไม่เคยทาํมา 

ไม่ไดท้าํอย่างนี ้เคยหามไปโน่น เอาไข่โยนขึน้ไปถึงปลายไมโ้น่น 

โยนไปเหอะ มนัแตกตรงไหน ก็เผาตรงนัน้แหละ ตน้ไมใ้นป่ามนั

รกๆก็ไปตดัตน้ไมท้ิง้ เอามนัตรงนัน้แหละ วา่เคา้จะอยูต่รงนี ้

อย่างนีเ้ป็นตน้ อนันีป้ระเพณีอนันีแ้กย้าก แกล้าํบากเหลือเกิน 

ใหญ้าติโยมทัง้หลายเอาไปพินิจพิจารณา ถา้หากวา่บา้นเราทกุ
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บา้น ทัง้หา้บา้น หกบา้นเน่ีย ทาํท่ีน่ีเป็นศนูยร์วม เม่ือตาย

มาแลว้จะไดม้าเผากนั ท่ีท่ีเผาศพก็ใหส้ะอาด พระทา่นนั่งก็ให้

สะอาด ทาํอะไรก็ใหส้ะอาด มนัก็ดีขึน้ ประหยดัทกุส่ิงทกุ

ประการ  

ทกุวนันีต้อ่ไปบา้นเมืองของเรานั่นน่ะ ตน้ไมม้นัจะนอ้ย ท่ีมนั

จะคบัแคบ อย่างนีเ้ป็นตน้ เพราะญาติโยมไปหาเหต ุไปโทษพระ

อะไรตอ่อะไรวุ่นวาย ท่ีดินประมาณ ๑๘๖ไร ่เด๋ียวนีท้าํกาํแพง

รอบหมดแลว้ ขนาดนีจ้งึมีความสบาย ทกุวนันีข้า้ราชการใน

เมืองเสรจ็งานแลว้ กินขา้วแลว้ เอารถ เอาครอบเอาครวันั่งใส่

รถบรรทกุไปท่ีวดัป่าพง ไปอยู่สบาย ไปนั่งสบาย ไปดกูระแต ไป

ดกูระรอก ไปดไูก่ป่า ไปดสูารพดัอย่าง เป็นเหตใุหส้บายใจ 

เด๋ียวนีเ้ราสบายใจเสียแลว้  

น่ีหละใหพ้วกเราทัง้หลายควรไดภ้าวนา ใหภ้าวนาใหม้นัดี 

เกิดมาถา้เรามาพิจารณาธรรมะแลว้ มนัก็รูเ้รื่องของมนัทกุอย่าง 

ฉะนัน้การปรบัปรุงบา้นเมืองของเรานัน้นะ่ ดีมาก เชน่พระ พระ

น่ีหละตวัสาํคญัเหมือนกนัแหละ ผูมี้เจตนาเน่ียใหท้่านพฒันา 
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ช่วยท่าน ท่านไม่เอาอะไร ทา่นไม่เอาอะไรกบัญาติโยมทัง้หลาย

หรอก ท่านตอนเชา้มาท่านก็บิณฑบาต ใหข้า้วคนละกอ้นๆน่ะ 

ฉนัไม่หมดหรอก พอ ทา่นรกัษาป่าไวก็้เพ่ือกลุบตุรลกูหลาน เพ่ือ

ประโยชนส์าธารณะทั่วไปเทา่นัน้ ไม่มีอย่างอ่ืนหรอก แตว่า่คน

คิดผิด คิดไม่ค่อยดี คิดไม่คอ่ยถกู ใหคิ้ดลกึๆ ใหพ้ิจารณา 

อาตมาเคยผ่านมาน่ีหลาย บางทีหา้มกินเหลา้ สมุอยู่ในบา้นเลย

นั่น มดักรรมฐานเชน่นีก็้เลยวา่ไปตา่งๆ อนันีก็้ฉนันัน้เหมือนกนั  

ฉะนัน้การท่ีทา่นมาพฒันาบา้นเมืองน่ะดีแลว้ โยมนะทกุๆ

คน พิจารณาไปเถอะ ถา้ใครเห็นวา่มนัผิด ก็จงอยา่เสียวา่มนัผิด

ถึงรอ้ยเปอรเ์ซน็ตน์ะ ใหดู้ๆ กนัไปก่อนวา่พระทา่นทาํยงัไง ท่านมี

ความหมายอยา่งไร งานรูจ้กันะ น่ีมนังานรูจ้กั ไอค้วามหมายนี ้

เพราะวา่ทาํไมถึงไม่เช่ือคน ก็โยมไม่เช่ือใจของโยมนั่นแหละ ยงั

ไม่เป็นธรรมะ นั่น มนัเป็นขโมยในใจ น่ีเหน็วา่พระจะเป็นขโมย 

เรามกัมากอยูใ่นใจของเรา ก็นกึวา่พระจะมกัมาก อะไรทัง้นัน้น่ะ 

ตอ้งวดัท่ีตวัเจา้ของ ไอค้วามเป็นจรงินัน้ อยู่ไปนานๆสิ พจิารณา

นานๆเถอะ ดเูหตผุลดีๆซิ อาตมาเหน็วา่มนัเป็นประโยชน ์ฉะนัน้
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ในท่ีนีจ้งึไดถ้วายท่ีน่ีแกพ่ระครูดแูลพิจารณา ใหม้นัสะดวก ให้

มนัสบาย กลุบตุรลกูหลานท่ีเขา้มาสูท่ี่น่ี ตอ่ไปเราจะไดพ้ระท่ีดี 

ไดเ้ณรท่ีดี ลกูหลานเราจะไดบ้วชท่ีน่ี  

ถา้นานๆไปนะมนัจะบวชไม่ได ้เหมือนทางเชียงราย เชียงคาํ 

นกึวา่ตอ้งกินขา้วเยน็ถงึอยูไ่ด ้ไม่ไดกิ้นขา้วเยน็ไม่บวช อาตมา

อยากไปถามอยู ่โยม ทาํไมจงึใหพ้ระกินขา้วเยน็ โอ ๋ใหกิ้นขา้ว

เย็นขนาดนี ้ทา่นก็ยงัไม่อยากจะอยู่เลย้นะ มีพระกรรมฐานไป

กินขา้วทีเดียวหละทีนี ้ไมฝั่นซะแลว้วา่จะทาํได ้เน่ีย ถา้มนัคลอ้ย

ไปทางตํ่าๆน่ะมนัเรว็เหลือเกิน มนังา่ยๆ ไมต่อ้งไปสอนมนัหรอก 

ไม่ตอ้งไปสอนมนัเลย บวชกินขา้วเย็นกนัถงึจะอยู ่กินกนัเรื่อยๆ

หลายวดั กินเลย ตอ่ไปน่ะ ตอ่ไปน่ะไม่ไดกิ้นขา้วเยน็ไมไ่ดอ้ยู่น่ะ 

คือบวชตอ้งกินขา้วเย็น ไมมี่พระอยูก็่ตอ้งใหข้า้วเยน็ใหพ้ระให้

ลกูใหห้ลานไดกิ้น การใหข้า้วเย็นใหพ้ระใหล้กูหลานไม่เหน็เป็น

โทษ ไม่เหน็เป็นภยั เพราะมนัพรอ่งไปแลว้ อนันีเ้รยีกวา่คาํสอน

ของพระนะ่มนัเส่ือมไปแลว้ เราไม่รูเ้รื่องแตเ่ราก็สบาย อะไรทกุ

อย่างมนัจะเส่ือมไปก็ตอ้งเป็นอย่างเนีย้  
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อนันีข้อญาติโยมเราทัง้หลายนัน้จงพากนัช่วยกนั ชว่ยกนั

ปฏิบติั ถา้หากวา่พวกเราทัง้หลายนัน้อยูก่นัดว้ยธรรมะนั่น เรา

จะสบายยิ่งกวา่นี ้งา่ยกวา่นีอี้ก สบายกวา่นี ้มีความสขุกวา่นี ้

สีเลนะ สุคตงิ ยันต ิสีเลนะ โภคะสัมปทา สีเลนะ นิพพุตงิ 

ยัต ิตัสมา สลัีง วิโสทะเย น่ีเอาสิ มีศีลเป็นสขุมัย้ ไม่ไป

เบียดเบียนใคร ไม่ไปฆา่ใคร ไม่ไปวุน่วายใคร มนัก็สบายเท่านัน้

แหละ ทาํไมมนัจะไม่เป็นสขุหละ มนัเป็นสขุทัง้นัน้แหละ แตเ่รา

ไม่พิจารณาความจรงิตามธรรมะ  

ฉะนัน้เราจะไปคิดเอาเฉยๆมนัไม่ได ้อนัเนีย้มนัจะตอ้งไป

ภาวนา ไปคิดพินิจพิจารณาใหใ้จเรามนัยอมรบั เช่นวา่คาํท่ี

ลกึซึง้ไปยิ่งกวา่นี ้เช่นวา่ อนิจจัง ทกุขัง อนัตตา อะไรก็ไม่ใช่

ตวัของเรานะ ไม่ใช่ตวัเรานะ ไม่ใช่ของของเรานะ พอไดย้นิเทา่นี ้

แหละ โยมลกุพรบึเลย “ไม่ใช่ตวัของเรา เอาไวท้าํไม” ฟังไม่ดีนะ 

ฟังไม่ดีนะ ฟังไม่ถกูธรรมะนะ ทีนีท่ี้เราเรยีกวา่ตวัเราหรอืของๆ

เราน่ะ มนัมีจรงิมัย้ ไดม้ัย้ ใครไดอ้ะไรมัย้ ตายไปไดอ้ะไรมัย้ 

มีมัย้ ท่ีวา่ตวัเรานั่นมีมัย้ ไดไ้ปมัย้ ของเราน่ะไดไ้ปดว้ยรเึปลา่ น่ี
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คือเราไม่คิดด ูไอค้วามเป็นจรงิเราจะวา่ตวัเรา จะวา่ของเราซกั

วนัอะไรก็ตาม มนัไม่ไดห้รอก  

อนันีท้่านบอกใหช้ดัเจน อนันัน้ไม่ใช่ตวัเรานะ ไม่ใช่ของของ

เรานะ เทา่นีเ้ราฟังไม่ถกู ฟังไม่ถึง ก็เกิดโลภ เกิดโกรธ เกิดหลง

ขึน้มา เถียง ไอค้วามเป็นจรงิมนัเป็นอยา่งนัน้ ใครเคยไดอ้ะไรมัย้ 

เคยไดต้วัเรามัย้ อาํเภอแวง อาํเภอโพนทองเราน่ี เสลภมูเิราน่ี

แหละ ตวัเราเคยไดม้ัย้ ของเราเคยไดม้ัย้ โอย มีพระทา่นมาบอก

วา่ไม่ใช่ตวัเราไม่ใช่ของเรา มนัสาธุเถอะนา่ ท่านพดูถกูแลว้นา่ 

แตเ่รายงัไม่ถกู แตว่า่เราเขา้ใจวา่เราถกูนา  

อย่างพระองคลีุมารโจรกบัพระพทุธเจา้นั่น ไปรอ้งตะโกนวา่

พระพทุธเจา้เดินไปอยู่ยงัไมห่ยดุ ไปหาวา่พระพทุธเจา้ไม่หยดุ 

วิ่งไปจะไปประหตัถป์ระหารท่าน ทาํไมพระสมณะโกหกเน่ีย 

ทาํไมวา่หยดุแลว้ ทาํไมถงึเดินไปอยู่หละ ทา่นวกมาถามวา่ 

อย่างนัน้โยมฉนัน่ีหยดุแลว้ คือหยดุการเบียดเบียนสตัวแ์ลว้ การ

เบียดเบียนมนษุยแ์ลว้ การเบียดเบียนอะไรทัง้หลายๆน่ะฉนัหยดุ

แลว้ แตเ่ธอยงัไม่หยดุ ไม่ใช่วา่การเดินน่ีหยดุ จิตของขา้หยดุแลว้ 
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คาํเทา่นีผู้มี้นิสยั พระองคลีุมารโจรหยดุชะงกัเลย เออ้ หยดุ

ขนาดนีเ้ราก็ไม่รูจ้กัเวย้ มนัเห็นแตว่า่เดินฉึบๆๆไป หยดุ พอเหน็

วา่หยดุ จิตหยดุนัน้ไม่เห็น  

ไอค้วามเป็นจรงินั่นนะ ไอท่ี้มนัหยดุน่ะเรื่องจิตมนัสาํคญั

มาก เช่นวา่การเกิดตายเหลา่นีแ้หละ การเกิดตาย การเกิดการ

ตายน่ี เราทกุวนันีไ้ม่เห็นการตายกนัน่ะ ทกุวนันี ้เห็นแตว่า่

รา่งกายน่ีมนัตายไป ลมหายใจไม่มีช่ือวา่มนัตาย คนทาํผิดๆอยู่

เดินไปเดินมาอยู่น่ีคือคนตายแลว้ไม่รูจ้กั ไม่มีใครรูห้รอก คนตาย

เดินไปก็ได ้พดูก็ได ้กินขา้วอยู่ก็ได ้อะไรก็ได ้ไม่เห็นคนตายเราช

น่ี ไม่เห็น แตใ่จมนัประมาทอยู่ ไม่รูส้กึความผิดชอบอะไรตา่งๆ

นั่น เหมือนกนักบัสตัว ์ทา่นเรยีกวา่คนตายแลว้ ปมาโท มจจฺุโน 

ปท ํคนประมาทแลว้คือคนตายแลว้ เราหายใจอยูน่กึวา่เราไม่

ตาย ตายเยอะแยะไปแลว้ ตายจากคณุงามความดี ตายจากส่ิง

ท่ีเป็นประโยชน ์ตายจากมนษุย ์จิตอนันีม้นัตาย  

ไอค้วามเกิดแก่เจ็บตายน่ี รา่งกายน่ีอาตมาวา่ไมย่ากหรอก 

มนัจะทกุขย์ากมนัทาํไม พอ่แม่เลีย้งมา เอาขา้วกบัอาหารใหกิ้น
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มา มนัก็โตมาขนาดนี ้อาตมาวา่มนัไมย่ากหรอก เกิดกบัตายน่ี

มนันาน เกิดแบบนีต้ายแบบนีม้นัง่าย มนัตายทกุวนัๆน่ี วนันี ้

ตายก่ีหนก็ไม่รูเ้รื่อง บางทีโกรธคนนัน้ ตายจากโกรธคนนี ้โลภ

คนนี ้มนัโกรธ มนัวุน่มนัวาย มนัตาย คณะนีเ้อาอนันี ้คณะนัน้

ทิง้อนันัน้ วุน่วาย วนัหนึ่งตายก่ีหน ไม่รูเ้รื่อง เราไม่รูเ้รื่องวา่การ

เกิดการตายของเรา แตเ่ราเห็นแตว่า่ไอค้นนอนหลบัตาไม่มีลมน่ี

ตาย อยา่งนี ้อนันีเ้รยีกวา่ทางจิต คนเรามนัมีกายกบัจิตเท่านัน้

แหละ ไอเ้รื่องจิตน่ีน่ะมนัเกิดมนัตาย มนัถึงยากลาํบาก บางวนั

ถึงรอ้งไหเ้รื่อย มนัทกุข ์มนัยาก มนัลาํบาก ไอท่ี้เกิดครัง้เดียว 

ตายครัง้เดียวมนัไม่ยากหรอก มนังา่ยๆ ไอท่ี้มนัตายทกุวนัๆ 

วนันีม้นัเกิด วนันีม้นัตาย สารพดัอย่างนีแ้หละ มนัทกุขม์นัยาก 

มนัลาํบาก มนัหลายภพหลายชาติก็เพราะเรื่องจิตใจน่ีมนัตาย 

เรื่องกายมนัไม่ยากหรอก มนังา่ยๆ มนันิดเดียว นิดเดียว  

เรื่องผูใ้หญ่ เรือ่งเด็กอนันีเ้ราก็ไม่รูเ้รื่องกนั เรื่องคนแก่ เรื่อง

คนหนุ่มน่ี เราก็ไม่รูจ้กัเหมือนกนั เราไม่เหน็วา่ผมหงอกแก่แลว้ 

อย่างนี ้ไอค้วามเป็นจรงิเรื่องรา่งกายน่ีมนัเรื่องของรา่งกาย เรื่อง
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มนัโตมนัเลก็คือเรื่องหวัใจของเรา เรื่องจิตใจของเรา ใจมนัใหญ่ 

ใจมนัสงู ใจมนักลา้ ใจมนัแข็ง เฒา่จนหวัหงอกมนัก็ยงัเหมือน

เด็กอยู่เยอะไป เหน็มัย้ โกรธง่ายๆ เครยีดง่ายๆ ยงัเป็นเด็กอยู่ 

ยงัไม่โตหรอก เป็นยวุชน คนไม่เห็น เหน็วา่แตว่า่เราแก่แลว้ เฒา่

แลว้ แก่แลว้ มนัรา่งกาย คนเราน่ีมีแตร่า่งกาย ใจไม่มีร ึเรื่องจิต

น่ีเป็นของสาํคญัมาก เป็นปรมตัธรรม ฉะนัน้เราควรรบัฟังแลว้ไป

พิจารณาใหม้นัเหน็ชดั  

ฉะนัน้อาตมาจงึเหน็วา่พทุธบรษัิทเรานีย้งัไม่ยอมรบัความ

จรงิ วา่อนิจจงัมนัไม่เท่ียง ก็ยงัไม่รบัความจรงิ อนันีไ้ม่ใชต่วัเราก็

ยงัไม่ยอมรบั อนันีไ้ม่ใช่ของเราก็ยงัไม่ยอมรบั ใหเ้ป็นของเรา ให้

เป็นตวัเราเสียแท้ๆ  มนัก็ไม่มีอะไรจะได ้หมด ไม่มี มนัจรงิแลว้

นะ มนัจรงิอยูอ่ย่างนัน้ ฉะนัน้ธรรมะนีเ้รานั่งทบัมนัอยู่ นอนทบั

มนัอยู ่อะไรมนัอยู่ทกุอยา่งแหละ แตเ่ราไม่เหน็มนั ทา่นจงึ

เปรยีบวา่ปลาอยู่ในนํา้ ไม่เหน็นํา้อย่างนี ้ไสเ้ดือนมนัอยู่ในดิน 

กินขีดิ้น ไม่เหน็ดิน  
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อนันีม้าถกูกบัอาตมาอีกแหละ อาตมาเป็นเด็กๆ ไปพบคน

แก่คนหนึ่งฟันหลดุออกไปหมดซะ แกไปกินขา้วอยู่นั่น อาตมา

ไปหวัรอ่ ไอค้าํขา้วโตๆใหญ่ยดัเขา้ไป อาตมาคิดวา่ เอ ้ไอฟั้นมนั

หลดุไปแลว้ ไอค้าํขา้วทาํไมจงึไม่คาํเลก็ๆ ทาํไมคาํโตๆอย่างนัน้ 

ยงัไม่รูจ้กั ยงัเขา้ใจวา่คนแกน่ี่โลภโมโทสนัมาก เม่ือมาถงึอาตมา

เขา้น่ะ เม่ือสามส่ีหา้ปีหลงัเขา้ไปนั่น ฟันอาตมาหลดุออกหมด 

ไม่มีฟันอยู่ประมาณ ๗๐ กวา่วนั แลว้ไปกินขา้วดนูะ เอย้ ไอค้าํ

ขา้วเลก็มนัเป็นไม่ได ้มนัวิ่งอยู่นั่น คลาํไมท่นั คลาํไม่เหน็น่ะ มนั

วิ่งทางโนน้ทางนีอ้ยู ่จาํเป็นจะตอ้งเอาคาํขา้วใหญ่ๆยดัใหม้นั

เต็ม มนัถึงเคีย้วได ้เออ้ เราก็เกือบจะตายแลว้จงึรูจ้กัคนแก่คน

นัน้วา่มนัเป็นอย่างนัน้  

อนันีคื้อความไม่รูจ้กั ฉะนัน้จงึวา่ปลาอยู่ในนํา้ไม่เหน็นํา้ 

ไสเ้ดือนอยู่ในดิน มนัไม่รูจ้กัดิน เห็นดินจรงิ ถา้เราเหน็คนแก่อยู่ 

แตเ่ราไม่รูจ้กัคนแก่ ถา้เราแกแ่ลว้ฟันเราหลดุออกหมด จงึจะรูว้า่

คนแก่น่ี มนัเป็นซะอยา่งนี ้ทาํไมมนัถึงรูอ้ยา่งนี ้มนัเป็นพยาน 

สิขีภโูต เอาตนเองเป็นพยานของตน พยานขา้งนอกดว้ย พยาน
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ขา้งในดว้ย อัชฌัตตาธัมมา พะหทิธาธัมมา ทัง้ภายในดว้ย 

ทัง้ภายนอกดว้ย ท่ีมนัเกิดขึน้มาเราจงึรูจ้กั ฉะนัน้อาตมาจงึเช่ือ

แน่วา่ เราไม่แก่ เราไม่รูจ้กัคนแก่ ไม่รูจ้กัคนแก่ เม่ือเราแก่แลว้ฟัน

หลดุ เราจงึรูจ้กัคนแก ่มนัเป็นซะอยา่งนัน้  

ฉะนัน้บรรดาสาธุชนทัง้หลายนัน้ ใหพ้ากนัเปล่ียนความคิด 

มนัจะขาดทนุนะ มนัจะขาดทนุ มีวดัหนองป่าพงสมยัก่อน มี

ญาติโยมก็มาปฏิบติัครัง้แรก มีตาแก่คนนงึ โอย้ คนหลงใหลคน

นัน้ ใหม้นัไป พวกมงึไปวดัป่า มงึตายกจูะไปเอาเมียมงึ ใหม้นัไป

หมด ไม่ถงึก่ีเดือนนะ ตาย ไลเ่คา้มา เมียเราไปเสีย แตก่อ่นนะ

เหลา้น่ีพระพทุธเจา้ท่านหา้มมนั มนัเป็นของเบียดเบียนศาสนา 

ไป เราพากนัไปกินใหม้นัหมด ตายก่อนเหลา้มนัหมด เน่ีย คือ

พดูไปเรื่อยๆไป ไม่ไดเ้รื่องไดร้าว ผลท่ีสดุก็ตาย เหลา้ก็ยงัไม่หมด 

วา่จะไปเอาเมียเขา เคา้เอาเมียเราไปดว้ย ตายก่อนเขาเราจะทาํ

ไงหละ น่ีแหละพดูกนัไปอยา่งเนีย้ เราไม่รูจ้กัธรรมะ ฉะนัน้ถา้

หากเราซึง่เป็นชาวพทุธทัง้หลายมารบัธรรมะนะ มารบัธรรมะ

คาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้ มายอมรบัวา่มนัเป็นจรงิอยา่งนัน้ๆ 
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จรงิๆซะแลว้ เท่านัน้เราก็จะเขา้ถึงพระพทุธ เขา้ถงึพระธรรม 

เขา้ถึงพระสงฆ ์ 

เรื่องศีลน่ีก็เหมือนกนันะ่ ถา้เราพิจารณานานๆ เราจะละมนั

นานๆ อาตมาไปพบคนแก่คนนงึอาย ุ๘๐ กวา่ปี เดินก็ไม่ได ้

“โยม หยดุไปทอดแหรยึงั” “หยดุแลว้ครบั” “หยดุเพราะเหตุ

อะไร” นกึวา่กลวับาป ไม่ใช่ไปทอดแหไม่ได ้เดินไม่ได ้มนัถึง

หยดุกนั หยดุแบบนัน้น่ะ เราจะหยดุกนัแบบนัน้เรอะ น่ี หยดุก็

ตอ้งเหน็โทษมนัวา่ เออ อนันีม้นัเป็นงานอยา่งอ่ืนนะ ไม่คอ่ยดี 

เรามนัแก่แลว้ เราควรหยดุซะ มนัเป็นบาปเป็นกรรม ถอย

ออกมาซะ อนันัน้คนแก่คนนัน้หยดุไปทอดแหเพราะอะไร เพราะ

อาย๘ุ๐กวา่ปี ไปไม่ได ้มนัจะลม้ตายก็เลยหยดุ มนัหยดุเพราะ

มนัไปไม่ได ้อนันงึหยดุเพราะกลวับาปกลวัความผิด มนัตา่งกนั

อย่างนัน้ หยดุเหมือนกนันะ แตม่นัตา่งกนั อนันีก็้เหมือนกนัฉนั

นัน้  

ถา้เรายอมรบัธรรมะตามคาํสั่งสอนขององคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ พวกเราน่ะจะเกิดปีนี ้เกิดเดือนนี ้เกิดใน
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ชาติอนันี ้ไม่ตอ้งชาติหนา้แลว้ รูจ้กัธรรมะเด๋ียวนี ้ของอนันี ้

พระพทุธเจา้ทา่นสอนวา่ธรรมะน่ีเห็นปัจจบุนัน่ี เหน็นรกใน

ปัจจบุนันี ้เห็นสวรรคใ์นปัจจบุนันี ้เหน็พระนิพพานในปัจจบุนันี ้

ไม่ตอ้งตายแลว้ถึงจะเห็นหรอก ไม่ตอ้งตายถึงจะเหน็ อตตีา ธัม

มา อนาคตา ธัมมา ปัจจุปันนา ธัมมา นะ เราทกุคนนั่งอยู่

เด๋ียวนีน้่ะ เราตะครุบทัง้ผล ตะครุบทัง้เหต ุผลคืออะไร ผลคือผล

ของอดีตท่ีเป็นอยู่อย่างนี ้เหตคืุออะไร คือเหตใุนปัจจบุนันีจ้ะ

เป็นอนาคตตอ่ไป ทกุคนเป็นไปอย่างนี ้ฉะนัน้จงพากนัตระหนกั

ในธรรมะ พากนัไปภาวนาและไปยอมรบั ไม่รบัเฉยๆ ก็ตอ้งเหน็

ยอมรบั  

ฉะนัน้บรรดาสาธุชนทัง้หลายนัน้คอ่ยๆแกต้วัของตวัซะ อย่า

ไปมองอย่างอ่ืนมาก ใหม้องในตวัของเรา ฉะนัน้พระพทุธเจา้น่ะ 

ธรรมะอยู่ในตวัเรา ไม่ใช่อยูท่ี่อ่ืน แตเ่ราก็ไม่รูว้า่ตวัเราอยูท่ี่ไหน 

อยู่ตรงไหน ไม่รูเ้รื่อง ฉะนัน้จงึไม่ยอมรบั ฉะนัน้วนันีข้อญาติโยม

ทัง้หลายทกุๆคนนะใหร้บัไปพิจารณา อย่าเพิ่งวา่มนัผิด หรอื
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อย่าเพิ่งวา่มนัถกู เอาไปรบัพิจารณาใหปั้ญญาเราเกิด ถา้อะไร

เรารบัพิจารณา อนันัน้มนัจะเกิดผลขึน้มา  

อาตมาเคยสั่งสอนประชาชนมาหลายหม่ืนหลายแสนคน

แลว้วา่ โยมศีล ๕ เอาไหมหละ บางคนก็วา่ใหผ้มไปดกู่อนครบั 

ผมจะพิจารณาพยายามตอ่ไป อีกคนหนึง่ ผมไม่เอาหรอกครบั 

ผมทาํไม่ได ้สองคนน่ีมีผลตา่งกนั ไอค้นท่ียอมรบั ผมจะไป

พิจารณาดกู่อนครบั ไอค้นนีเ้ปิดทางเจา้ของ เปิดประตเูอา

เจา้ของ คนท่ีวา่ผมไม่เอาหรอกครบั ผมไปไม่ไหวแลว้ ไอค้นนี ้

ปิดประตเูลย ไม่มีวนัท่ีจะเกิดขึน้แลว้ ไม่มีวนัจะสรา้งคณุงาม

ความดี เพราะเคา้ไม่รบัรูอ้ะไรเลย อนันีก็้ฉนันัน้เหมือนกนั 

ฉะนัน้การฟังธรรมะนัน้ ทกุแห่งธรรมะมนัดีทกุแหง่นั่นหละทกุ

อย่าง ไม่ตอ้งมากมายอะไร ไม่ตอ้งไปเรยีนมนัมากนะโยม อนันี ้

มนัผิด เราละมนัเสีย เห็นวา่อนันีม้นัถกูแลว้เป็นตน้ เราก็

ประพฤติปฏิบติัมนัเสีย  

อย่าง สพพฺปาปสสฺ อกรณ ํกุสลสสฺูปสมฺปทา สจติตฺปริ

โยทปน ํการไม่กระทาํบาปอะไรทัง้ปวงนั่นหละดี เอต ํพุทธฺาน 
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สาสน ํอนันีเ้ป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ อนันีเ้ป็นหวัใจของ

พระพทุธเจา้ กุสลสสฺูปสมปฺทา ทาํจิตใจของเราใหส้บาย

สะดวก เป็นบญุเป็นกศุล เอต ํพุทธฺาน สาสน ํอนันีเ้ป็นหวัใจ

พระศาสนา สะจติตะปะริโยทะปะนัง ผลท่ีสดุนัน้ใจเราก็สบาย 

กรรมใดท่ีมนษุยท์ัง้หลายทาํแลว้ ภายหลงัคิดมาแลว้เดือดรอ้น 

กรรมนัน้ไม่ดี กรรมใดท่ีมนษุยท์ัง้หลายทาํไปแลว้ คิดขึน้มาได้

เม่ือไรเป็นตน้ กรรมนัน้สบายสะดวก แลว้กรรมนัน้ดี ใหเ้ราคิด

เช่นนี ้ 

ฉะนัน้บาปบญุคณุโทษทัง้หลายนัน้ใหม้องดท่ีูใจของเรา 

เรื่องของคนอ่ืนนัน้ตดัสินยาก เรื่องของเราน่ีตดัสินได ้เพราะเรา

เห็นเราอยูท่กุวนัทกุเวลา ถา้เราพิจารณาตามธรรมะรบัรูข้อ้

ประพฤติปฏิบติัของพระพทุธเจา้แลว้ และรูต้วัของเจา้ของแลว้ 

พระพทุธเจา้เห็นบาปบญุคณุโทษ เหน็ผิดถกูท่ีอยู่ในจิตใจของ

เจา้ของ ฉะนัน้สาธุชนเราทกุคนรบี ตอ้งพยายามควรท่ีสดุท่ีจะ

เห็นตวัเจา้ของ  
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เราพยายามเรือ่งของเรา อยา่เขา้ใจวา่เราไม่มีเวลาภาวนา 

เวลาเรามีภาวนา ถา้เรารกัภาวนา เราตอ้งมีเวลา บางคนเขา้ใจ

วา่ ผมไม่มีเวลาภาวนา ไม่มีเวลาโอกาส อาตมาไดถ้ามวา่ โยม 

โยมเคยทาํงานมัย้ เคยทาํงานมีโอกาสหายใจมัย้ มีครบั ทาํไม

จะไม่มีโอกาสหายใจ ใครมีโอกาสหายใจ คนนัน้ก็มีโอกาส

ภาวนาเทา่นัน้ อนันีเ้ราคิดยอ้นกลบัมา อยา่เพิ่งดว่นไปไกลเลย  

ฉะนัน้วนันีข้อญาติโยมทัง้หลายทกุคน จงเขา้อกเขา้ใจใน

ธรรมะ การพดูธรรมะไปมากๆ การพดูธรรมะไปนานๆ มนัก็ไม่มี

อะไรมากมาย พดูซกัคาํ หรอืสองคาํ สามคาํ ใหเ้ราเขา้ใจเสีย จะ

ทาํยงัไง อนันีดี้กวา่ ฉะนัน้การประพฤติปฏิบติันัน้มนัเกิดจาก

การเขา้ใจ ถา้ไม่เขา้ใจแลว้ก็อยู่อย่างนัน้แหละ ไม่เขา้ใจ ถา้หาก

วา่เราไปดอูะไร ไปเห็นอะไร แตม่นัรูใ้นใจ มนัลายในใจ ไปทาํมนั

ก็เป็น ถา้ไมมี่อยู่ในใจแลว้เราทาํไม่ไดห้รอก จะไปทาํอะไรก็ไม่ได ้

ก็ไม่ได ้จะทาํบา้นทาํช่องมนัมีอยู่ในใจเราแลว้ เราจงึทาํเป็น จะ

ทาํเรอืทาํแพ มนัมีในใจแลว้ มนัจงึเป็น ไมมี่ในใจเราทาํไม่ได้



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 32 
 

หรอก ทกุอยา่งจะทาํไปตอ้งมีในใจทกุอย่างจงึทาํได ้ใหเ้ขา้ใจ

อย่างนี ้เรยีกวา่เราเขา้ใจในธรรมะ  

ผลท่ีสดุนีข้อญาติโยมทกุๆคน ไดฟั้งแลว้จงึนอ้มกลบัไปเป็น

โอปนยิกธรรม นาํธรรมะทัง้หลายเหลา่นีเ้ขา้ไปรวมท่ีจิต ใหจ้ิตดู

จิต ใหจ้ิตเป็นคนเหน็ ใหจ้ิตเป็นคนรู ้ใหจ้ิตเป็นละ ใหจ้ิตเป็นคน

วาง ส่ิงท่ีอาตมาตอ้งการวนันีก็้คือตอ้งการจิตใจญาติโยม ไม่

ตอ้งการอยา่งอ่ืนมากมาย อะไรมนัก็พอๆอยู่แลว้หละ ตอ้งการ

จิตใจญาติโยมใหห้นัเหกลบัมาในทางธรรมะขององคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ของเรานัน้น่ะเป็นสว่นมาก  

ฉะนัน้ผลท่ีสดุนีข้อใหญ้าติโยมทัง้หลายจงตัง้อกตัง้ใจ

ประพฤติดีดว้ยกาย ประพฤติดีดว้ยวาจา ประพฤติดีดว้ยใจ เป็น

สุปฏปัินโน อุชุปฏปัินโน ญายะปฏปัินโน สามีจปิฏปัินโน 

ใหเ้อาคณุสมบติัทัง้ส่ีประการนีข้องสาวกขององคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ เอาแนบไปในจิตของเจา้ของนัน้ จะไดไ้ม่เสีย

ทีเกิดมาพบพระพทุธศาสนา ขอญาติโยมทัง้หลายจงมีอาย ุ

วรรณะ สขุะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ 
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ท่ีมา: https://youtu.be/6yAkzmsTefY 
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