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ทศันาจรทางปัญญา 

หลวงพอ่ชา สภุทัโท 

พากนัตัง้ใจฟังโอวาท ซึง่คณะแสวงบญุทัง้หลายท่ีมาวดัป่า

พงนีก็้หลายรอบแลว้ แตว่า่ไอค้นท่ีเคยมาแลว้ก็มี ท่ียงัไม่เคยมา

ก็มี วนันีก็้คงเป็นเชน่นัน้เหมือนกนั การทศันศกึษาหรอืทศันาจร 

การทศันาจร การทศันศกึษา อนันีช่ื้อวา่เราสรา้งใหม้นัเกิด

ประโยชนต์น ประโยชนค์นอ่ืน สมยัก่อนชาวกรุงกบัภาคอีสานนี ้

ไม่มีหวงัท่ีจะพบกนั เพราะทางคมนาคมก็ลาํบาก ทกุวนันีรู้ส้กึ

วา่เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั ผูมี้กาํลงัปัญญามีศรทัธา ชกัชวน

ญาติพ่ีนอ้งขึน้มาภาคอีสานนี ้ซึง่ก็ถือวา่ภาคอีสานนีเ้ป็นสถานท่ี

แหง้แลว้เป็นตน้ แตว่า่เวลานีก็้พอจะอยู่ได ้แตบ่างคนชาว

กรุงเทพมาไมอ่ยากกลบับา้นก็มี มนัเป็นบางแหง่ อย่างนีแ้หละท่ี

เรยีกวา่ เคา้เลา่วา่มนัเป็นอยา่งนัน้ วา่มนัเป็นอย่างนี ้ถา้เราได้

ยิน เราก็เช่ือซะวา่มนัเป็นอยา่งนัน้จรงิๆ อนันัน้มนัก็ไม่ใช่เป็น

ของแน่นอน ถา้เราไดเ้ดินมาทศันาจร ทศันศกึษาดว้ยตนเอง

อย่างนีแ้ลว้เป็นตน้ ก็จะรูจ้กัวา่สถานท่ีนี ้หรอืภาคอีสานนีม้นั
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เป็นอยา่งไร ปัญหาท่ีจะสงสยัในอนันีม้นัก็หมดไปแลว้ เพราะเรา

มาเหน็ดว้ยเองตวัเอง  

ธรรมะนีก็้เหมือนกนัฉนันัน้ คนพดูก็ดี ท่านอาจารยเ์ลา่ใหฟั้ง

เทศนใ์หฟั้งก็ดีเป็นตน้ แตก็่เขา้ใจ แตย่งัไมถ่ึง เขา้ไม่ถึง เขา้ไป

อยู่ แตย่งัไม่ถงึ อนันีก็้เหมือนกนัฉนันัน้ ถา้เราฟังธรรมเองดว้ย

การท่ีคนอ่ืนเลา่ใหฟั้งใหโ้อวาท อย่างปัจจบุนัเด๋ียวนีเ้ป็นตน้ก็

เขา้ใจเหมือนกนั แตว่า่มนัเขา้ใจไม่ถึง มนัเขา้ใจไม่ถึง เขา้ไป

เฉยๆแตว่า่มนัไม่ถึง ถา้เราเอาไปพิจารณาปฏิบติัตามความรู้

ความเห็นของเราท่ีไดจ้าํมานัน้ ก็เรยีกวา่มีปัญญาเกิดขึน้ สุตมย

ปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง อนันีเ้ป็นหลกัอนัหนึง่ ฟังแลว้ไป

คิดพินิจพจิารณาขยายออกใหม้นักวา้ง และรวมเขา้ใหม้นันอ้ย 

แลว้ขยายออกใหม้นัใหญ่อย่างนีเ้ป็นตน้ เรยีกวา่เราเอาไปคิด 

นั่นก็เกิดปัญญาขึน้อีกแขนงหนึ่ง เป็นสุตมยปัญญา จนิตมย

ปัญญา อนันีเ้ป็นโลกีวิสยั  

โลกุตรปัญญานัน้คือปัญญาเกิดจากการปฏิบติั เกิดจาก

การรูเ้อง เกิดจากการเหน็เอง อยา่งญาติโยมมาถึงวดัป่าพงวนันี ้
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ก่อนๆก็ไดย้ินเหมือนกนั เขาเลา่ใหฟั้ง ก็รูจ้กัอยู่แตม่นัรูไ้ม่ถึง 

วนันีไ้ดม้าดว้ยตนเองถงึวดัป่าพง ไดฟั้งโอวาทท่ีอาตมาใหโ้อวาท

นี ้เรยีกวา่มารูเ้ห็นเองท่ีวดั และมารูต้วัอาตมาท่ีวดันีแ้ละไดฟั้ง

ธรรมะดว้ยตนเอง ปัญหาท่ีจะเกิดขึน้วา่วดัป่าพงนัน้ไกลเท่าไร 

เป็นอยา่งไร ทา่นอาจารยเ์ป็นอย่างไร รูปรา่งสณัฐาน วรรณะ

เป็นยงัไง ปัญหาเหลา่นีค้งจะหมดแลว้วนันี ้หลงัจากญาติโยม

ทัง้หลายซึง่ไดม้าเหน็ดว้ยตนเอง  

อนัใดก็อนันัน้ก็เหมือนกนัฉนันัน้ ไอธ้รรมะซึง่เป็นของพระผู้

มีพระภาคทา่นประกาศไวน้ัน้เรยีกวา่มนัเป็นธรรมะ อนันีก็้

เหมือนกนั ถา้เราฟังธรรมะ แลว้ก็รูธ้รรมะ แลว้ก็ปฏิบติัธรรมะ 

แลว้ก็เหน็ธรรมะ เพียงเทา่นีย้งัไม่พอ รูธ้รรม เหน็ธรรม ยงัไม่พอ 

จะปฏิบติัตอ่ไปอีกวา่จนกวา่ตวัเราเป็นธรรม ใหจ้ิตใจเรามนัเป็น

ธรรม รูธ้รรมก็ไม่เอา เห็นธรรมก็ไม่เอา ปฏิบติัธรรมก็ไม่เอา เป็น

ตน้ จะตอ้งเหน็ธรรม จะตอ้งเป็นธรรม พดูก็เป็นธรรม การนกึคิด

เป็นธรรม อะไรมนัเป็นธรรมไปทัง้นัน้ ถา้หากวา่เราเป็นเช่นนัน้ 

ปัญหาท่ีเราจะทศันาจรไอข้า้งนอกนัน้มนัก็หมดไป แตว่า่ส่ิง
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ทัง้หลายเหลา่นีม้นัเกิดแก่การรู ้การเหน็ การเป็น การเดินมา

ทศันาจรเหน็นั่นแหละ อนันีเ้ป็นตวัอยา่ง  

ฉะนัน้การปฏิบติันีจ้งึเป็นของท่ีสาํคญั มนัก็เปรยีบกนักบั

ท่ีวา่เราไหวพ้ระพทุธ ไหวพ้ระธรรม พระสงฆ ์ก็เพราะเรานบัถือ

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์แตค่วามเป็นจรงิเราก็ไหวไ้ปอย่าง

นัน้ก็มี วา่พระพทุธมนัเป็นยงัไงเราก็ไม่รูจ้กั ไดย้ินข่าวบอกพระ

พทุธทา่นดี ท่านเลิศประเสรฐิ ก็กราบทา่น พระธรรมนัน้ท่านดี

เลิศประเสรฐิ ก็กราบท่าน พระสงฆน์ัน้ทา่นประพฤติปฏิบติัดี 

ปฏิบติัชอบ เล่ือมใสก็กราบอย่างนี ้แตไ่ม่รูว้า่พระพทุธเจา้เป็น

ยงัไง พระธรรมนัน้เป็นอย่างไร พระสงฆน์ัน้เป็นอย่างไร หารูไ้ม่ 

เพราะยงัไม่เขา้ใจ เพราะขาดการปฏิบติันั่นเอง หรอืเราจะคิดไป

วา่สมยันีถ้า้เราเกิดพรอ้มพระพทุธเจา้ เราคงจะเหน็ธรรมะงา่ย

ขึน้ บดันีท้่านนิพพานไปแลว้นานเสีย มนัสายไปแลว้ เราถึงเกิด

มาพบแตค่าํสอนของทา่น ถา้หากวา่พระพทุธองคย์งัอยู ่ฉนัก็จะ

บวชเหมือนกนัแหละ ใครก็จะบวชเหมือนกนัแหละ…เปลา่ ไม่

เป็นเชน่นัน้  
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พระพทุธเจา้ทา่นยงัไม่นิพพาน พระพทุธเจา้ทา่นยงัไม่ตาย 

พระพทุธเจา้ยงัมีอยู่ และทรงพระกรุณาท่ีจะพยายามโปรดสตัว์

ทัง้หลายอยู่ทกุเวลา แตเ่ราไม่คอ่ยจะรูเ้รื่องกนั เป็นตน้ เพราะ

อะไร เพราะเราไม่เขา้ใจในธรรมะ ธรรมะคาํสั่งสอนของ

พระพทุธเจา้นีแ้หละ ท่ีมนัมีอยู่ ธรรมะนีเ้ป็นของมีอยู่ตัง้แตไ่หน

แตไ่รมา พระพทุธเจา้จะรูก็้มีอยู่ พระพทุธเจา้ไม่รูอ้นันีก็้มีอยู่ 

พระพทุธเจา้จะเกิดอนันีก็้มี จะไม่เกิดก็มีอยู่ สว่นนีเ้รยีกวา่

ธรรมะ ธรรมสว่นนีท่ี้จะทาํพระพทุธเจา้คือสิทธตัถะราชกมุารน่ี

ใหเ้ป็นพระพทุธเจา้ ก็เพราะธรรมอนันีไ้ม่ขาดไปจากโลกนี้

ทีเดียว อนันีคื้อสจัธรรม คือความจรงิ มนัเป็นธรรมชาติ เป็นของ

ประจาํโลกอยูอ่ย่างนี ้ไม่ไดไ้ปท่ีไหน แมอ้งคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้เรา ทา่นมีบญุญาบารมีมาก มีปัญญามาก จงึ

มาคน้พบของเก่ามีเอง เรยีกวา่ธรรมเกา่ของ ของเก่าคือความ

จรงินีม้นัมีอยู ่ท่านก็เขา้ใจในสภาวะธรรมะทัง้หลายเหลา่นัน้ 

เอาไปประพฤติปฏิบติัเป็นตน้ ก็รูแ้จง้แทงตลอดส่ิงทัง้หลายทัง้

ปวง เป็นสจัธรรมอยู่ในใจของทา่น นั่นเองธรรมทัง้หลายเหลา่นี ้
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แหละทาํพระพทุธเจา้ใหเ้ป็นพระพทุธเจา้ หรอืทาํสิทธตัถะราช

กมุารใหเ้ป็นพระพทุธเจา้  

สิทธตัถะราชกมุารแตก่่อนก็เหมือนเราทกุคนท่ีนั่งอยู่น่ีแหละ 

เป็นธรรมดา หรอืเป็นธรรมชาติอย่างนี ้แตว่า่พวกเรานีปั้ญญา

มนันอ้ย บญุวาสนาบารมีมนันอ้ย ไม่เหมือนทา่น ทา่นจงึบรรลุ

ธรรมะส่ิงทัง้หลายเหลา่นีเ้ป็นตน้ จงึไดช่ื้อวา่ท่านตรสัรูเ้ป็น

พระพทุธเจา้ คือตรสัรูธ้รรมะอนัแทจ้รงิน่ีเอง ไม่ตรสัรูอ้ย่างอ่ืน ไอ้

ความเป็นจรงิ ตา ห ูจมกู ลิน้ กายของทา่นก็ยงัอยู่อย่างเก่านะ่

แหละ ยงัอยู่อย่างเก่า ตาเหน็รูป หฟัูงเสียง ก็ยงัเหน็อยูอ่ย่างเก่า

นั่นแหละ อนัไหนสวยไม่สวย อนัไหนงามไม่งาม ดีไม่ดี ก็รูส้กึอยู่

อย่างเก่า แตว่า่อนันีม้นัเป็นโลกีวสิยัเป็นตน้  

ท่านเกิดสองครัง้ พระพทุธเจา้ของเรา รูปกายของท่านเกิด 

เกิดเม่ือครัง้เดียว คือกาํเนิดเกิดน่ะครัง้เดียว นามกายของ

ท่านนะ่เกิดครัง้ท่ีสอง สองครัง้ ครัง้ท่ีสองก็ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ 

คือมนัเปล่ียน ดา้นจิตใจมนัเปล่ียนไปหมดทกุอยา่ง นามกายอนั

หยาบนั่นก็หายไปหมดเป็นตน้ คือความไม่บรสิทุธ์ิทัง้หลายนั่น
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หายไปจากจิตใจของท่าน ก็เรยีกวา่ท่านตายไป ทา่นตายไป ท่ี

เกิดมาแลว้ก็ตายไป นามกายท่ีบรสิทุธ์ิผดุผ่องอนัเกิดมาจาก

วิชชาจรณะทัง้หลายนีเ้ป็นตน้ เป็นนามกายท่ีเกิดเป็นครัง้ท่ีสอง 

ดงันัน้จะเปรยีบวา่พระพทุธเจา้เกิดสองครัง้ก็ได ้เกิดดว้ยรูปกาย 

ครัง้หนึง่ นามกายครัง้หนึง่ เกิดนามท่ีบรสิทุธ์ิผดุผ่องน่ีเป็น

พระพทุธเจา้ น่ีก็เพราะอะไร ทา่นก็อาศยัทศันาจรเหมือนพวก

เราน่ีเอง เหมือนกนักบัพวกเรา ช่ือทศันาจรเหมือนกนั ทศัน

ศกึษาก็เหมือนกนั แตว่า่ความรูค้วามเหน็อาจจะเป็นคนละ

อย่างกบัพวกเรา พวกเราอาจจะไปดตูน้ไม ้อาจจะไปดแูผ่นดิน 

อาจจะไปดตูน้หญา้แลว้ก็เพลินไปอย่างนัน้ก็ได ้ฉนัไดไ้ปท่ีนั่นๆ

สนกุดี ท่ีนั่นไมส่นกุดี คงจะเป็นอย่างนัน้ก็ได ้แตว่า่ก็ยงัดีกวา่คน

ท่ียงัไม่ไดม้าเห็นอยา่งนัน้ น่ีทศันาจรตามธรรมชาติ  

พระพทุธเจา้ทา่นทศันาจรดว้ยปัญญาญาณของท่าน รู ้

สรรพสตัวท์ัง้หลายท่ีเกิดมาลว้นเกิด แก่ เจบ็ ตายทัง้โลกเน่ีย 

ท่านก็เห็นชดั อดีตท่านก็เหน็ชดั ปัจจบุนัท่านก็เห็นชดั อนาคต

ท่านก็เห็นชดั เห็นชดัวา่โลกเนีย้มนัก็ไม่มีอะไร มีแตเ่รื่องมนัเป็น
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อย่างเนีย้ เรื่องมนัเป็นอยู่อย่างนี ้ไม่ใช่อยา่งอ่ืน มนัจะดี มนัจะ

ชั่ว มนัก็เป็นอย่างนีเ้องของมนั เกิดขึน้ในเบือ้งตน้ กลางมนัก็

แปรไป แปรไปในทา่มกลาง ผลท่ีสดุมนัก็เส่ือมไป ถา้อยา่งนัน้ให้

รูจ้กัวา่คณุประโยชนข์องความดีและความชั่วทัง้หลาย  

ก็เหมือนกนักบัท่ีโบสถว์ดัป่าพงวนัเนีย้ ท่ีมาดวูนัเนีย้ 

อาตมาก็นั่งดคูอยสงัเกตด ูเอ ้บางคน แหม(โบสถ)์มนัสวย

เหลือเกิน แตบ่างคนก็ แหมไม่สวยเลย มนัแปลก ไม่เหมือน

โบสถ ์มนัก็ไม่เป็นอะไรนะ ไอค้นท่ีวา่โบสถส์วย กบัคนท่ีวา่โบสถ์

ไม่สวย ก็มีราคาเทา่กนั คนท่ีวา่สวย ก็วา่คาํสองคาํก็กลบับา้น

เคา้แลว้ ไอค้นท่ีวา่ไม่สวยก็คาํสองคาํเคา้ก็กลบับา้นเคา้ เคา้

ไม่ไดม้ายืนทวงอยู่ตรงนีก้นัทัง้ปีกบัทัง้ชาติ อย่างนัน้คนท่ีวา่สวย

แลว้ก็หนีไป คนท่ีวา่ไม่สวยก็หนีไป โบสถย์งัอยู่อยา่งเก่า  

ตวัเราทา่นทัง้หลายน่ีก็เหมือนกนัฉนันัน้ อย่าลืมทศันาจร

หรอืทศันศกึษาดว้ยตวัเอง เดินไปโนน่ขา้งลา่งไปถงึปลายเทา้ 

ขา้งบนไปถงึศีรษะ ทศันาจรบนศีรษะไปหาปลายเทา้ พจิารณา

ถึงแตป่ลายเทา้เขา้มาบนศีรษะน่ีมนัมีอะไรบา้ง น่ีเขาเรยีกวา่
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กาย มนัมีเทา่เนีย้ ไอค้นจะเป็นยงัไงก็มีเทา่นี ้ขา้งบนก็ศีรษะ 

ขา้งลา่งก็ปลายเทา้ หมดแคนี่ ้พระพทุธเจา้ทา่นใหส้อนวา่น่ีอะไร

คือกาย ใหรู้ก้ายของเราสว่นนีว้า่มนัเป็นเสียอย่างนี ้มนัมี

ผิวพรรณวรรณะผ่องใสไม่สะอาด สะอาดสมํ่าเสมอกนัทัง้นัน้

แหละ เป็นอยา่งนี ้แตนี่เ้ราก็เห็นกายขา้งนอก ไอค้นนัน้สวย ไอ้

คนนีไ้ม่สวย ไอค้นนัน้สงู คนนีต้ ํ่า เป็นธรรมดา แตย่งัไม่เขา้ถึง

กาย  

ถา้เราทศันาจรเป็นทศันศกึษา ในกายก็ละเอียด ไอข้องท่ี

กายในกายเราเน่ียอะไรบา้ง ท่ีพระพทุธเจา้ทา่นสอนวา่ให้

พิจารณากาย เม่ือเหน็กาย แลว้พิจารณากายในกายอีก มนัจะ

เป็นยงัไง ทาํไมถึงเป็นอยา่งนัน้ คือใหม้นัแยบคายเขา้ไปอีก วา่

เรานั่งดรูา่งกายแลว้ก็ผิวเผินเทา่นัน้แหละ ไอค้นนัน้สวย ไอค้น

นัน้ไม่สวย อยา่งนีเ้ป็นตน้ มีความรูส้กึเกิดขึน้มา อนันีก้ายขา้ง

นอก ทศันศกึษาใหพ้ิจารณากายในกายนัน้มนัเป็นยงัไง กายใน

กายของคนทกุคนไม่มีอะไรจะแปลกกนัซกันิดหนึ่ง ไม่มีอะไรจะ

แปลกสกันิดหนึ่ง พดูงา่ยๆการทานอาหารตอนเชา้วนันีห้รอืตอน
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เย็นวนันีก็้เหมือนกนั มีแตข่องดีๆทัง้นัน้มนัแปลกกนันะ แลว้ก็

เขา้ใจวา่ของมนัดีนะ แตท่ี่มนัเขา้ไปมนัเป็นของดีนะ มีราคามาก

ตํ่าสงูกวา่กนัทัง้นัน้แหละ เม่ือเขา้ไปในทอ้งหละออกมาที แหม 

ราคาเทา่กนัเท่านัน้น่ะ ไม่ไดแ้ปลกอะไรกนัเลย อนันีข้องฉนั

ราคามาก อนันีข้องฉนั ไม่มีใครแย่งกนัเลยเป็นตน้ แตเ่ม่ือจะเขา้

ไป จานนีเ้ท่านัน้ จานนัน้เทา่น่ีแยง่ซือ้แย่งขายแย่งกินกนั แตพ่อ

มนัออกมาแลว้ก็มีราคาเทา่ๆกนันะ เคยเหน็มัย้  

น่ีหละถา้เราทศันศกึษาไอภ้ายกายในกาย มนัจะรูเ้ป็นอย่าง

นี ้เม่ือเหน็เชน่นีก็้ระลกึเขา้ไปอีกวา่เออ คนเราน่ีก็แปลกกนันะ 

จะไม่ควรยดึมั่น ไม่ควรถือมั่นนะ ก็ตอ้งเป็นอย่างนี ้พระพทุธเจา้

ท่านจงึบอกวา่ ไอก้ารเกิดแกเ่จ็บตาย ลกัษณะน่ีเสมอๆกนัทัง้นัน้ 

ท่านจงึใหโ้อวาทพวกเราทา่นทัง้หลายวา่ เหมือนญาติพ่ีนอ้งอนั

เดียวกนั เรามาดว้ยกนั ไปดว้ยกนั อยู่ดว้ยกนันี ้เป็นญาติ ญาติ

คือความเกิด ญาติคือความแก่ ญาติคือความเจ็บ ญาติคือ

ความตาย อนันีท้า่นเรยีกวา่เป็นญาติกนัทัง้นัน้แหละ น่ีมนัญาติ

กนั มนัเหมือนกนัอยา่งนี ้ไอบ้างคนท่ีไม่รูส้กึก็เลย เอย้ ไม่
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เหมือนกนั ไอค้นนัน้มนัเป็นอย่างนี ้ไอค้นนีม้นัเป็นอย่างนัน้ 

พระพทุธเจา้ทา่นจบัมารวมยอดเลยวา่เหมือนกนั เกิดมาก็

เหมือนกนั แกม่าก็เหมือนกนั เจ็บมาก็เหมือนกนั ตายก็

เหมือนกนั ไมมี่อะไรจะไม่เหมือนเลย มนัเหมือนกนัทัง้นัน้ 

มิฉะนัน้พวกเราถา้เรามองดกูายแลว้ก็ใหม้องดกูายในกาย วา่

มนัมีอะไรบา้ง มนัเหมือนกนัท่ีตรงไหน มนัแปลกกนัท่ีตรงไหน  

ถา้เราเหน็ธรรมะอย่างนีส้มํ่าเสมอแลว้เป็นตน้นะ ราคะ 

โทสะ โมหะ มนัก็เพลาลงไป มนัเหมือนกนั มนษุยห์ละมนั

เหมือนกนัทัง้นัน้ ไม่ใช่วา่ไมมี่เหมือนกนั ฉะนัน้ทา่นจงึจดัเป็น

ญาติ ญาติคือความเกิด เกิดก็เหมือนกนั แก่มา ญาติคือความ

แก่เหมือนกนั ญาติคือความเจ็บ มนัก็เจ็บเหมือนกนั ญาติคือ

ความตาย ทกุคนมนัก็ตอ้งตายเหมือนกนัอย่างนี ้มิฉะนัน้เราไป

คิดแยกซะ เราไปคิดแยกซะ เพราะวา่เราไม่รูจ้กัความเป็นจรงิ 

เพราะอะไร เราไปทศันาจร ก็ไปดแูลว้ก็เท่ียวไปดเูฉยๆ ไม่ใช่

ทศันศกึษา ถา้ทศันศกึษาแลว้ก็ปนกนัไปดว้ยกบัทศันาจร 

ทศันาจร ทศันะ ทา่นวา่การดแูล จาระทา่นวา่เท่ียวไป ไม่ตอ้งทิง้
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มนั เม่ือเราเดินไปเราตอ้งพจิารณาเรื่อยๆไป ทศันศกึษา อนันีท่ี้

บา้นเรามีมัย้ อนันีท่ี้เมืองเรามีมัย้ ไอค้าํพดูเช่นนีเ้ราเคยไดย้ิน

บอ่ยมัย้ หรอืเพิ่งไดย้ินวนันีอ้ย่างนีเ้ป็นตน้ เราควรจะพิจารณา 

อย่างทศันศกึษา ก็มาจากกรุงเทพอย่างนี ้ก็ไปหาอาจารยฝ้ั์น ไป

โน่นไปน่ีมาแหละ ทศันะโลกรอบนอก ทีนีม้าถงึวดัป่าพงก็ทศันา

มาเรื่อยแหละ  

แตนี่ไ้ปมาถึงเน่ีย ทศันศกึษา ไปเท่ียวดใูนกายของเราใหรู้ ้

จกักายของเรา ใหรู้จ้กักาย ใหรู้เ้จา้ของอยูใ่นกายของเราวา่มี

อะไรมัย้ ใหเ้รารูจ้กัเชน่นี ้เม่ือไดเ้ห็นเชน่นีเ้ราจะรูธ้รรมะขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเรา เม่ือรูธ้รรมะ เราจะปฏิบติั

ธรรมะ เม่ือปฏิบติัธรรมะเราจะเห็นธรรมะวา่มนัเป็นอยา่งนัน้จรงิ 

เป็นญาติจรงิ ญาติความเกิดจรงิ ญาติความแก่จรงิ ญาติความ

เจ็บ ญาติความตาย มนัเป็นจรงิอย่างนัน้ ทีนีเ้ม่ือเราเห็นฉนันัน้น่ี

เป็นตน้ ก็พยายามปฏิบติัธรรมะใหเ้ป็นธรรม ใหเ้ป็นธรรม ใหเ้รา

มนัเหมือนกบัเขา ใหเ้ขาเหมือนกบัเรา เหมือนกนัทัง้นัน้ เห็นพอ่

คนอ่ืน เราก็เรยีกวา่พอ่เรา เหน็แม่คนอ่ืน เราก็เรยีกวา่แม่เรา เห็น
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ของเขาก็เคา้เรยีกวา่ของเรา ของดว้ยกนัทัง้หมดทัง้สิน้ 

เหมือนกนัเทา่นัน้แหละ ถา้เห็นเป็นอนัเดียวกนัเช่นนี ้เราก็รูจ้กั

ธรรมะ เราก็เป็นธรรม เป็นเอโก ธัมโม ธรรมมีอนัเดียวเทา่นี ้คน

ก็คือมีคนๆเดียวเทา่นี ้ไม่มีคนหลายคน ธรรมะก็คือมีธรรมอนั

เดียวเท่านี ้ไมมี่ธรรมหลายอย่างเช่นนี ้ 

ไอค้วามเหน็ของมนษุยท์ัง้หลายมนัมารวมกนัเชน่นีแ้ลว้เป็น

ตน้ มนัก็สามคัคีกนั สามคัคีความรกั สามคัคีความเมตตาอารยี์

ซึง่กนัและกนั ความสามคัคีอนันีม้นัพรอ้มกนัแลว้เป็นตน้ มนัก็

ยกอะไรขึน้มา ยกคณุงามความดีขึน้มาสูใ่จมนษุยไ์ดท้ัง้นัน้

แหละ เหมือนเราไปยกทอ่นไมอ้ะไรเป็นตน้ เรามีคนซกั๒๐ ๓๐ 

คน ถา้ไม่สามคัคีกนั ยกขึน้ไม่ไดห้รอก ถา้พรอ้มกนั สามคัคีกนั 

ก็ยกขึน้ประเด๋ียวเดียวไดท้ัง้นัน้ ไอข้องหนกัมนัก็เบา ของยาวมนั

ก็สัน้เป็นตน้ ของยากมนัก็งา่ยขึน้ อนันีก็้เหมือนกนัฉนันัน้ เพราะ

พวกเราทัง้หลายเม่ือเห็นวา่เป็นเชน่นีแ้ลว้ ตัง้ใจเป็นผูป้ระพฤติ

ปฏิบติัแลว้ ถา้เราไปทศันศกึษา เราจะอยู่อย่างนี ้เม่ือเรารูจ้กักนั
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อย่างนี ้อยู่ท่ีไหนก็สบาย ไมมี่อะไรเป็นพิษ ไม่มีอะไรเป็นภยั 

เพราะอะไร เพราะเปล่ียนความเหน็เท่านัน้แหละ  

ไอค้วามเหน็น่ีเป็นสมัมามรรค เป็นมิจฉามรรค ไอค้วามเห็น

ผิดน่ีเป็นมจิฉาซึง่เกิดขึน้มาภายในจิตของเราน่ีเอง ไอโ้ทษ

ทัง้หลายทัง้ปวงท่ีมนัจะมีมากเกิดขึน้มานัน้ จะเป็นโทษอย่าง

รา้ยแรงกวา่มจิฉาทิฐิแลว้ไมมี่อะ้ ไอค้วามเห็นผิดพาใหค้นตํ่าชา้

เลวทราม พาใหค้นประพฤติไม่ดีไม่งาม ตลอดประเทศชาติจะ

ลม่จมไปก็เพราะความเห็นผิดน่ีเอง พระพทุธเจา้ทา่นจงึให้

ความเห็นผิดน่ีคือเทวทตั ทา่นมองหาความดีของเทวทตั แตน่อ้ย 

ปลายเสน้ขนจะมาดีก็ยงัไม่ไดเ้ลย ความบรสิทุธ์ินัน้ ท่านเรยีกวา่

ไอค้วามผิดนัน้แหละเป็นตน้เป็นมิจฉาทฐิิ ถา้มิจฉาทิฐิเกิดขึน้

มาแลว้ ความทกุขย์าก ความลาํบาก ความรอ้นรนกระวน

กระวายทกุประการมนัพรอ้ม มนัเกิดขึน้มาเลย ท่านจงึวา่มนัเลว

ท่ีสดุ มนัผิดท่ีสดุ เพราะความเหน็ผิด เป็นมิจฉามรรคเป็นตน้ อนั

นีส้ว่นหนึ่ง เป็นสว่นท่ีเราไมค่วรจะศกึษา หรอืวา่เราศกึษา เรา

ปัดทิง้มนัไป น่ีเรยีกวา่ละ ไปปฏิบติัละ  
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สัมมาทฐิิน่ีคือความสามคัคี ความเหน็ชอบ เหน็วา่มนษุย์

เราทัง้หลายมนัเหมือนกนั เป็นคนแก ่คนเจบ็ คนตาย เหมือนกนั 

ใครๆก็เหมือนกนัทัง้นัน้แหละ มีเกิดเบือ้งตน้ มีแปรทา่มกลาง มี

แปรทา่มกลางท่ีสดุมนัก็มีดบัไป เป็นอยา่งนีท้กุๆท่านทกุๆคน ถา้

มาเหน็เชน่นีม้นัก็เรยีกวา่ คนเราก็เหมือนกนัเท่านัน้แหละ อยู่ไป

เท่านัน้ เหมือนกนัทัง้นัน้ ไมแ่ปลกอะไรกนั ถา้ไม่แปลกกนัก็เขา้

ชิดกนั เขา้ใกลก้นั เป็นญาติกนั เป็นมิตรกนั คือเป็นคนๆเดียว

เท่านัน้ เพราะฉะนัน้ถา้ความเหน็เราเป็นเช่นนี ้เราก็เป็นธรรม ไป

ท่ีไหนก็เป็นธรรม นั่งอยู่ก็เป็นธรรม เดินไปก็เป็นธรรม ตา

มองเหน็ก็เป็นธรรม หฟัูงเสียงก็เป็นธรรม จมกูดมกล่ินก็เป็น

ธรรม ลิน้ลิม้รสก็เป็นธรรม มนัเป็นซะอยา่งนี ้ 

เม่ือเราเหน็เชน่นีเ้รยีกวา่เราเขา้ไปเห็นธรรมะ เม่ือเหน็ธรรมะ

เราก็เหน็พระพทุธเจา้ เราใกลพ้ระพทุธเจา้ ถา้เราใกลธ้รรมะ เรา

ก็ใกลพ้ระพทุธเจา้ ถา้เราเหน็ธรรมะเราก็เหน็พระพทุธเจา้ ทาํไม 

ก็พระพทุธเจา้ก็คือธรรมะนั่นแหละ พดูเรื่องจรงิๆหละ ก็คือ

ธรรมะ ธรรมะก็เหมือนกบัพระพทุธเจา้นั่นเอง สิทธตัถะราช
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กมุารแตย่งัท่านไม่บรรลธุรรมะคือคาํสอนเหลา่นี ้ท่านก็เป็นคน

ธรรมดา ถา้ทา่นเห็นธรรมะอนันี ้ทา่นก็เป็นพระพทุธเจา้ ก็แสดง

วา่บอ่เกิดของพระพทุธเจา้คือธรรมะ ถา้เรารูจ้กัธรรมะเป็นตน้ ก็

รูจ้กัพระพทุธเจา้ เราเขา้ไปใกลธ้รรมะก็ใกลพ้ระพทุธเจา้ ถา้เรา

เห็นธรรมะ เราก็เห็นพระพทุธเจา้  

พระพทุธเจา้ยงัอยู่ มิใชว่า่ทา่นหนีไปแลว้ ท่านยงัอยู่ ทกุ

วนันีท้า่นจะยงัคอยจะโปรดสตัวท์ัง้หลาย ผูท่ี้มีความเขา้ใจ

ประพฤติปฏิบติัตามเป็นตน้ ก็เพราะวา่ส่ิงท่ีผิดมนัมีอยู่แลว้ สิ่งท่ี

ถกูมีอยู่แลว้เป็นตน้ ถา้ทาํผิดมนัก็ผิด ถา้ทาํถกูมนัก็ถกู เป็น

เช่นนัน้ เพราะความจรงิมนัมีอยู่ น่ีคือสจัธรรม สจัธรรมนีท้าํคน

ใหเ้ป็นพระพทุธเจา้ สจัธรรมนีท้าํมนษุยใ์หเ้ป็นมนษุย ์มนษุยใ์ห้

เป็นเทวดา ทาํใหเ้ทวดาใหเ้ป็นพระ เป็นตน้ ก็เพราะสจัธรรมนี ้

มิฉะนัน้กาํเนิดท่ีจะเกิดมาเป็นพระพทุธเจา้ พระบรมครูเราเกิด

มาจากธรรมะ เพราะทา่นบรรลซุึง่ธรรมะ เห็นธรรมะ แลว้ก็เป็น

ธรรมะ น่ีก็เพราะทา่นเป็นผูท้ศันาจร ทศันาจร ไม่ใช่ดไูปเฉยๆ 

ไม่ใช่ดเูท่ียวเฉยๆแตมี่ทศันศกึษา ก็ดไูปดว้ย ศกึษาวา่อนันีม้นั
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เป็นยงัไง อนันัน้มนัเป็นยงัไง รูจ้กัส่ิงทัง้หลายเหลา่นัน้ ก็มาวาง

เห็นวา่ เรื่องทัง้หมดนีม้นัก็เรือ่งอนิจจงันั่นเองแหละ เรื่องทกุขงั 

เรื่องอนตัตา ไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน ไม่ใช่เราใช่เขาทัง้นัน้แหละ  

เม่ือท่านเห็นชดัลงไปแลว้เป็นตน้ ทา่นก็เหน็อนิจจงั เหน็

อนิจจงัคือของไม่เท่ียง ท่านเห็นของไม่เท่ียงก็คือทา่นเหน็ของ

เท่ียงนั่นเอง เห็นของไม่จรงิจงัก็คือไดเ้หน็ของจรงิจงันั่นเอง 

เพราะปัญญาของท่าน ฉะนัน้วนันีท่ี้มาพบกบัญาติโยมชาวพระ

นครท่ีมาทศันาจร มาทศันศกึษา ใหม้นัปะปนกนัไปเรื่อยไป มา

เท่ียวนีใ้หม้นัไดอ้ะไรไปในใจของเราสิ ก็มาหลายหนแลว้นะ ให้

ไดอ้ะไรสว่นใดสว่นหนึง่ไปในใจของเจา้ของ ใหเ้ป็นท่ีมั่น ใหเ้ป็น

ท่ีพอใจของตวัเรา เราไม่ตอ้งขาดทนุเม่ือเรามาวนันีน้ะ ออกจาก

สถานท่ีบา้นเกิดเมืองนอนเรามา หลายชั่วโมงเหมือนกนั ทิง้

ภาระการงานบา้นช่องมาแลว้ หาโอกาสมาฟังธรรมะและมา

ทศันาจรและทศันศกึษา ใหม้นัเกิดบญุ ใหม้นัเกิดกศุล ใหม้นัอยู่

อย่างนีเ้ป็นตน้ ขาก็เป๋ แขนก็เป็นง่อย เรยีกวา่คนไม่สมบรูณน์ะ 

พวกบรษัิททัง้หลายไม่สมบรูณก็์คือเขา้ใจผิดนะ เขา้ใจผิด ไป
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ทศันะดเูฉยๆ กลบัไปบา้นไม่มีอะไรไปฝากลกู ฝากหลาน ฝาก

พอ่ฝากแม ่ฝากตวัเขาเองก็ยงัไม่มีเลยน่ี ใหท้าํไง ฉะนัน้ออกไปท่ี

เน่ีย ใหไ้ปทศันศกึษา ใหรู้ส่ิ้งท่ีควรรู ้ใหเ้หน็ส่ิงท่ีควรเหน็ ให้

ประพฤติปฏิบติัไปเช่นนี ้เหน็ไปทีละนอ้ย ถา้เราเพิ่มเขา้แลว้มนัก็

มากไปเองเป็นตน้ เปล่ียนความเหน็ผิดใหม้นัถกูเขา้ เปล่ียน

ความเห็นใหม้นัถกู เพราะมนัถกูเขา้มนัก็หมดผิด หมดผิดมนัก็

สมบรูณ ์ทาํตวัเราใหส้มบรูณ ์เป็นพทุธบรษัิทท่ีสมบรูณ ์ดว้ย  

เหตฉุะนัน้วนันีข้อยติุการแสดงธรรมะแกญ่าติโยมทัง้หลาย 

ผลท่ีสดุทา้ยนีข้อใหโ้ยมทัง้หลาย ทาํจิตใหเ้ป็นโอปนยิกาธรรม 

นอ้มธรรมะอนันีไ้วใ้นใจ นอ้มใจเขา้ไปหาธรรมะ อย่านอ้มธรรมะ

เขา้มาใสใ่จนะ อย่านอ้มอาจารยไ์ปหาเด็กนะ อาจารยโ์รงเรยีน

ไปหาเด็ก ใหเ้ด็กไปโรงเรยีน อย่าไปนอ้มโรงเรยีนมาหาเด็กนะ 

มนัจะขีเ้กียจ อนันีคื้อใหน้อ้มเราเขา้ไปหาธรรมะ อย่านอ้ม

ธรรมะกลบัมาหาเรา เราเป็นลกูศิษยก็์ตอ้งไปหาครู อย่านอ้มครู

มาหาเรา ถา้เรานอ้มธรรมะมาหาเรา มนัจะไม่คอ่ยดี เราจะนอ้ม

เราไปหาธรรมะ เชน่นัน้จงึเป็น คาระโว จะ นิวาโต จะสนัตฏุฐี 
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จะ กะตญั�ตุา เป็นผูไ้ม่ลืมกตญั�กูตเวทีของบคุคลท่ีมีคณุ น่ี

เป็นตน้  

เพราะฉะนัน้วนันีข้อดว้ยอาํนาจแห่งคณุพระศรรีตันตรยัจง

ปกปักษร์กัษาพวกท่านทัง้หลาย เดินทางไปใหส้ะดวก อย่ามี

อปุสรรคขดัขอ้งในระหวา่งกลางทางออกจากนี ้ใหถ้ึงจดุท่ี

ประสงค ์ผลสดุทา้ยถึงบา้นถึงช่องดว้ยความสวสัดี ดว้ยอาํนาจ

แห่งคณุพระศรพีระรตันตรยัอย่างลน้พน้ อนันีข้อความสขุความ

เจรญิจงมีแกพ่ทุธบรษัิททัง้หลายทกุๆคนเทอญ 

ท่ีมา: https://youtu.be/PuJSWjh7hp0  
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