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ปัจจุบันธรรม 

หลวงพอ่ชา สภุทัโท 

พากนัตัง้อกตัง้ใจฟังธรรม ไอฟั้งธรรมเน่ีย ไม่ใช่มากหรอก 

คาํสองคาํมนัก็ไปไดเ้หมือนกนั แตใ่หเ้ขา้ใจในธรรมะอนันัน้ 

อะไรมนัเป็นธรรมะ พดูงา่ยๆวา่อะไรท่ีไม่เป็นธรรม ไม่มี มนัมี

ธรรมทัง้นัน้แหละ เรยีกวา่ธรรม มนัเป็นภาษาธรรมะ เราทกุคนน่ี

ก็เป็นธรรม จติใจก็เป็นธรรม รา่งกายก็เป็นธรรม กายวาจา

ทัง้หมดเป็นธรรมทัง้นัน้ มวลหมู่มนษุยท์ัง้หลายท่ีจะมารวมกนั

อยู่เป็นหมูห่มวด เป็นกลุม่กอ้น ในความสบาย ในความสะดวก

ดีนัน้ มนัก็เหมือนกะตน้ไมต้น้หนึ่ง ตน้ไมต้น้หนึ่งนัน้มนัมีโคลน 

และมนัมีลาํตน้ แลว้ก็มีก่ิงกา้นสาขา ตน้ไมต้น้นัน้เรยีกวา่ตน้ไม ้

จะมีแตโ่คลน ไม่มีลาํตน้ มนัก็เป็นไม่ได ้จะมีแตล่าํตน้ ก่ิงงา

สาขามนัไม่มี มนัก็เป็นไม่ได ้รวมเป็นลาํตน้ เป็นตน้ไม ้ก็คือมี

โคลนน่ะ มีลาํตน้ มีก่ิงกา้น ตน้ไมท้ัง้ตน้นัน้ ถงึแมจ้ะมีทัง้สาม

อย่างก็จรงิ แตว่า่มนัไปรวมอยู่ท่ีโคลนมนัเป็นหลกั ไอก่ิ้งมนัก็ดี 

ไอใ้บมนัก็ดี มนัก็อาศยัโคลนเป็นอยู่ เน่ีย อาศยัโคนมนัเป็นอยู ่
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มนษุยเ์รานีก็้เหมือนกนัฉนันัน้ มนัมีกาย มนัมีวาจา แตว่า่

มนัอาศยัจิต ซึง่ทาํงานทั่วถึงทกุชนิด คือจติ จิตน่ีคนชอบมาบน่ 

ทกุขน์กั แหม จิตมนัเป็นทกุข ์อาตมาท่ีมาอยูว่ดัหนองป่าพงเน่ีย 

นบัหลายรอ้ยราย มากราบหลวงพอ่ อิฉนัเป็นทกุขใ์จ เน่ีย สขุมนั

ก็สขุใจ ทกุขม์นัก็ทกุขใ์จ ไมรู่ว้า่มนัเป็นอะไรยงัไงกนั ไอค้วาม

เป็นจรงิไมน่่าจะมีทกุขน์ะ พระพทุธเจา้ท่านก็สอนวา่อยา่ทกุข์ๆ  

ทกุขแ์ลว้ไม่สบาย คืออยา่ไปทาํอยา่งนัน้สิ ไปทาํอยา่งนัน้มนั

ทกุข ์เราก็อยากจะไปทาํอย่างนัน้ มนัก็ทกุข ์การฟังธรรมะ การ

ประพฤติธรรมะ หรอืการปฏิบติัธรรมะ น่ีก็เพ่ือจะใหพ้น้ทกุข ์ 

อย่างเราทัง้หลายมาทาํบญุวนันี ้ก็เหมือนกนั เพ่ือจะบรรเทา

ทกุข ์เพราะวา่ทกุขเ์ทา่นัน้แหละ มนัเป็นส่ิงท่ีสาํคญั มนัเกิดจาก

เหตขุองมนัคือกิเลสทัง้หลาย บางคนก็เหน็วา่ไอท้กุขม์นัประจาํ

อยู่ในใจเน่ีย อยู่นานแลว้ ใครวนันี ้โยมก็ถาม อาตมาก็ตอบวา่ 

โยม มนัไมน่อนเน่ืองอยู่ในนีห้รอก มนัเพิ่งเกิดเด๋ียวนี ้แตอ่ารมณ์

ท่ีไม่ชอบใจ มนัเลยทกุขเ์ด๋ียวเนีย้ เหมือนมะนาว ผลมะนาวนั่น

แน่ะ เอาไปทิง้ตรงโนน้น่ะ มนัเปรีย้วมัย้ หือ หรอืมะขามเปียกเรา
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เน่ีย เอาไปทิง้ตรงนัน้ มนัเปรีย้วมัย้ มนัก็ไม่เปรีย้ว เราเอามาแตะ

ลิน้เด๋ียวเดียว มนัเปรีย้วขึน้เด๋ียวนีเ้องนะ่ น่ี มนัเป็นไปอย่างนัน้

ซะ น่ีปัจจบุนัธรรมเป็นงี ้ไม่ใช่วา่ไอค้วามเปรีย้วมนันอนเน่ืองอยู่

ในมะขามเปียกหรอก นะ ไมรู่เ้รื่อง ไอส่ิ้งท่ีมนัไม่รู ้มนัเกิดเม่ือมนั

รูเ้ด๋ียวนี ้เอาเขา้มาแตะลิน้ เราก็มนัเปรีย้วเด๋ียวนี ้เกิดเด๋ียวนี ้

เปรีย้วไม่ไดอ้ยู่ท่ีไหนหรอก มนัอยูท่ี่สมัผสัถกูตอ้ง ก็เกิดความไม่

ชอบขึน้ เกิดกิเลสเด๋ียวนี ้นะ กิเลสมนัก็ไม่ใช่นอนเน่ืองอยูใ่นใจ

เราหรอก มนัเกิดเด๋ียวนี ้ 

มิฉะนัน้ปัจจุปันนาธรรมา เรื่องปัจจบุนัธรรมเน่ีย มนัเป็น

ส่ิงท่ีสาํคญัเหลือเกิน เป็นส่ิงท่ีสาํคญั ธรรมะ การท่ีเรามาปฏิบติั

ธรรมะ การเรามาทาํทาน ทาํบญุสนุทานวนันี ้ก็ช่ือวา่มาบาํรุง

พระพทุธศาสนา แตว่า่ใหม้ารูจ้กัพระพทุธศาสนา ถา้เราบาํรุง

พทุธศาสนาเพ่ือเอาบญุกนัอย่างเดียวนัน้ บางทีมนัก็จะไม่ถึง

พทุธศาสนา เอาบญุอย่างเดียวนัน้ เราถึงชกัชวนกนัวา่ ไปสรา้ง

บญุสรา้งกศุลกนั เราตอ้งฉีกมนัออก แยกมนัออก บญุมนัเป็น

ยงัไง กศุลมนัเป็นยงัไง บญุคือทาํเอาบญุนัน้ ก็เรยีกวา่มนั
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ปราศจากปัญญา คนเราเม่ือไม่มีปัญญาแลว้ มนัทาํอะไรก็ไม่ได ้

มนัไม่พน้ทกุข ์มนัไม่พน้ทกุข ์ท่านเรยีกวา่บญุกศุล บญุก็คือหา

มารวมไว ้แบกไว้ๆ  มนัหนกัไม่รูจ้กัทิง้ มนัก็ทบัเราตายนั่นแหละ 

ถา้มนัมีปัญญา เราก็ทิง้มนัซะ มนัหนกั อยา่งนัน้มนัก็เบา น่ี

เรยีกวา่กศุล อนัหนึ่งเรยีกวา่บญุ รวมเขา้กนัเรยีกวา่ บญุกศุล 

ทาํบญุกศุลเชน่นีก็้เรยีกวา่บาํรุงพทุธศาสนาขององคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ของเรา ท่ีท่านประทานไว ้ท่ีเรยีกวา่

พระพทุธเจา้  

ใครเป็นพระพทุธเจา้ อนันีบ้างทีเราก็งงเหมือนกนันะ ไมรู่ว้า่

ใครเป็นพระพทุธเจา้ หลกัของทา่นน่ะ ทา่นผูส้อนในประชมุชน

ประพฤติชอบดว้ยกายวาจาใจ ท่ีเรยีกวา่พระพทุธศาสนา ช่ือ

พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้อยู่ท่ีไหน ดดิู เราดเูถอะ “ทา่น” ไม่รูว้า่

ใครเป็นท่าน เรยีกวา่ท่านทัง้หมดทัง้นัน้ ไมใ่ช่คนอยู่น่ี มนั “ทา่น” 

ท่านผูส้อนในประชมุชน ประพฤติชอบดว้ยกายวาจาใจ ท่ี

เรยีกวา่พระพทุธศาสนา ช่ือพระพทุธเจา้ เห็นมัย้ เหน็

พระพทุธเจา้มัย้ น่ี ใครท่ีสอนในประชมุชน คือธรรมะ ธรรมะ เรา
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ถึงฟังธรรมกนั ฟังธรรมเอาความฉลาด แลว้ก็เอาความสขุ แลว้ก็

พิจารณารูจ้กัความสขุนัน้ รูจ้กัใชค้วามสขุนัน้ใหเ้กิดประโยชน ์ 

เราทาํไปเพ่ือการปลอ่ยวาง คือเอาอย่างเดียวมนัทกุข ์ไมมี่

ปัญญา เหน็คนจนมัย้ จนมนัก็ทกุข ์มนัทกุขแ์บบคนจน เหน็คน

รวยทกุขม์ัย้ เห็น คนรวยก็ทกุข ์มนัทกุขแ์บบคนรวย เหน็เด็กมนั

ทกุขม์ัย้ เหน็ มนัทกุขแ์บบเด็ก เหน็พอ่แมข่องเด็กทกุขม์ัย้ มนั

ทกุขแ์บบพอ่แม่ของเด็ก ตรงไหนมนัเป็นอะไรยงัไง มนัเป็นเรื่อง

ของอย่างนี ้มฉิะนัน้พระพทุธเจา้ท่านจงึชีใ้หป้ระพฤติธรรมะ 

ปฏิบติัธรรมะเพ่ือใหเ้ราออกจากทกุข ์ออกจากวฏัสงสารน่ี 

สงัสารวฏัอนันี ้ไม่ใช่วา่ส่ิงทัง้หลายมนัผกูเรานะ เราไปผกูมนั 

บางทีวา่ “ฉนัทนทกุขไ์ม่ไดห้รอก” ไดสิ้ แตเ่ราไม่ทาํมนั แตเ่ราไม่

ทาํมนั ตอ้งพิจารณา ตอ้งเรยีนธรรมะ จะตอ้งรูจ้กัธรรมะ  

ทกุส่ิงทกุอย่างมนัตอ้งมีท่ีเกิดน่ะ มนัมีท่ีเกิดมาตอ้งมีท่ีดบั 

มนัตอ้งมีท่ีเกิด มนัมีแดนเกิดทัง้นัน้น่ะ ลองๆดซูิวา่ ธรรม

ทัง้หลายมนัเกิดเพราะเหต ุเม่ือไรโยมเป็นทกุข ์มนัเป็นทกุข์

เพราะอะไรรูม้ัย้ นกึวา่เกิดขึน้มาลอยๆอยา่งนัน้เหรอ เม่ือโยม
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เป็นสขุ มนัเกิดมาจากอะไรรูม้ัย้ นั่น ท่ีมนัเกิดมา ก่อนทกุขม์นัจะ

ลาํบาก ไม่ใช่วา่อะไรหรอก อดีตก็มี ท่ีเรานั่งอยู่อะไรก็คิด ไอค้น

นัน้ก็ดถูกูเรา คนนัน้ก็นินทาเรา คนนัน้ก็อิจฉาเรา นํา้ตาก็คอ่ยๆ

ซมึออกมานะ พ่ีชายก็อาศยัไม่ได ้นอ้งชายก็อาศยัไม่ได ้คิดไปก็

นอ้ยใจ นํา้ตามนัก็ซมึออกมา ขนาดมนัทาํโทษจนใหน้ํา้ตามนั

ไหล ยงัไม่รูจ้กัวา่มนัเกิดมาจากท่ีไหน บางทีเรานั่งอยู่คนเดียว 

หรอืเดินไปคนเดียว นกึถึงอารมณท่ี์ชอบใจอะไรตา่งๆ บางทีก็

ยิม้ออกมาเสีย อย่างเนีย้ อะไร มนัเกิดมาแตไ่หน มนัยิม้เองเหรอ 

น่ี มนัยิม้เองมนัหรอืเปลา่ นั่นธรรมมนัเกิดเพราะเหตอุยูแ่ลว้ มนั

เป็นแดนเกิด มนัเกิดจากเหตทุัง้หลายนัน้ ไม่ใช่วา่มนัเกิดมา

ลอยๆ มนัเกิดมาเฉยๆ  

อย่างนัน้พระองคจ์งึจํา้จีจ้ ํา้ไชพวกเราซํา้ๆซากๆ ใหเ้ราเขา้

ไปเห็นตรงนัน้ ตรงนัน้ ไม่ใช่วา่มนัเกิดมาลอยๆ ส่ิงทัง้ปวงในโลก

น่ีนะ มนัจะไมมี่อะไรปรากฏมาใหม้นษุยท์ัง้หลายทกุข์

ยากลาํบาก แตว่า่เราไปรูจ้กัมนั อย่างกอ้นหินกอ้นนัน้มนัตัง้อยู่

ตรงนัน้ มนัก็ยงัไม่หนกัอะไร ถา้เราเดินผ่านมนัไปมา มนัก็ไม่
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หนกั น่ีเราไปเก่ียวขอ้งกบัมนัน่ี ถา้เราไปเก่ียวขอ้งกบัมนั นกึ

อยากได ้ไปยกมนัขึน้ มนัหนกัทนัทีสิ น่ีมนัเป็นอย่างนี ้อารมณ์

ทกุอยา่งก็เหมือนกนัเช่นนัน้ ถา้เรารูเ้รื่องของมนั ไม่มีนา่จะทกุข ์

เหตมุนัไมมี่ เหตจุะเกิดทกุขม์นัไม่มี น่ี นั่น มนัไม่มีอยา่งนัน้ เรื่อง

ทกุขม์นัเป็นเรือ่งสาํคญัท่ีสดุหละ ถึงมนัจน มนัก็ทกุข ์ถงึมนัรวย 

มนัก็ทกุข ์เป็นเด็กมนัก็ทกุข ์แก่แลว้มนัก็ทกุข ์ถา้คนไม่รูจ้กัทกุข ์

พระพทุธเจา้ทา่นสอนวา่ใหรู้จ้กัทกุข ์รูจ้กัเหตเุกิดของทกุข ์รูจ้กั

ความดบัทกุข ์รูจ้กัขอ้ปฏิบติัใหถ้ึงความดบัทกุข ์แตว่า่เราก็รูท้กุ

คนทกุข ์แตว่า่รูไ้ม่ถึง รูไ้ม่ถึงทกุข ์รูท้กุอยา่ง แตม่นัรูไ้ม่ถงึ ถา้เรา

รูถ้ึงมนัซะแลว้เป็นตน้ มนัก็ไม่มีอะไรจะเป็นทกุข ์ 

อย่างเราเหน็ตน เชน่นีเ้ป็นตน้ ตนท่ีนั่งอยูน่ี่ ก็นกึวา่เหน็ตน

กนัแลว้ คือวา่เราเหน็ตน น่ีเห็นอยูน่ี่ น่ีขาฉนั แขนฉนั น่ีเพ่ือนฉนั 

เห็นอยู่ ก็เรยีกวา่เห็นตน ไอค้วามจรงิท่ีเรยีกวา่เหน็ตนนัน้ไม่ใช่

อย่างนี ้ตามธรรมะ เหน็ตนคือเห็นวา่ ตนน่ะมิใช่ตน แนะ่ เหน็ตน

อย่างนัน้ อนันีแ้ขนเรา อนันีข้าเรา อนันีต้วัเรา อะไรของเราทัง้นัน้

แหละ อนันีพ้ระพทุธเจา้ทา่นไม่ยอมวา่เหน็ตน เห็นตนคือมี
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ความรูส้กึเห็นออกจากญาณในใจของเจา้ของนัน้นะ่ รูว้า่ส่ิง

ทัง้หลายนีม้ิใช่ตน ท่านเรยีกวา่ คนเห็นตน เห็นแลว้ไปแบกมนั 

เห็นงแูลว้ไม่จบัง ูเห็นงแูลว้หนีง ูพิษงก็ูไมต่ามเราไป นั่นเรยีกวา่

คนรูจ้กัง ูไอค้นเหน็ตน อนันัน้คนนัน้ อนันีค้นนี ้นั่นไม่ใช่คนเหน็

ตน ก็เพราะวา่ตนนั่นแหละมนัไม่มี จะเอาอะไรมาเหน็มนัแลว้ 

มนัไม่มีตน น่ี พระพทุธเจา้ทา่นสอนวา่ไม่ใหมี้ตน  

น่ีมนัฟังยากเหลือเกินนะ มนัฟังยาก ไอค้วามเหน็มนั

กลบักนัอย่างนีห้ละ มนัฟังยาก ดก็ูยาก เช่นวา่คนบา้ คนบา้กบั

พระอรหนัตน่ี์มนัแยกกนัไมอ่อก มนัเหมือนกนัทัง้นัน้นะ่ ดูๆ สิ 

เพราะวา่มนัสงูท่ีสดุ กบัมนัตํ่าท่ีสดุน่ี ไอส้งูท่ีสดุกบัตํ่าท่ีสดุน่ะ 

มนัจะอยู่ต ํ่าก็ช่างมนัเถอะ มนัอยูท่ี่สดุ ใชม่ัย้ มนัจะสงูก็จรงิ แต่

มนัสงุท่ีสดุของสงูน่ะ สองอย่างนีม้ารวมเขา้กนั แยกกนัไม่ออก 

เหมือนบา้กบัพระอรหนัต ์น่ีเหมือนกนัทีเดียวแหละ แตว่า่มนัมี

ลกัษณะเหมือนกนั แตว่า่มีคณุธรรมตา่งกนั ท่านอรยิเจา้

ทัง้หลายทา่นถึงท่ีสดุแลว้ ทา่นเห็นถึงอารมณท์ัง้หลาย ท่านก็ยิม้

อยู่ในใจทัง้นัน้แหละ มนัยิม้ในใจของเรา บา้ก็ถกูเคา้วา่ ก็ยิม้
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เหมือน ยิม้โดยท่ีวา่ไม่รูเ้รื่อง พระอรหนัตเจา้ทา่นยิม้รูเ้รื่องอย่าง

แทจ้รงิ มนัคนละอย่างกนั เรยีกวา่มนัสงูท่ีสดุกบัท่ีวา่มนัตํ่าท่ีสดุ 

มนัเลยเขา้กนั อย่างนัน้บางแห่ง ในปัจจบุนันีแ้หละ ยงัมีอยู่ ไป

กราบบา้ๆบอๆอยู่นั่นแหละ ขึน้วา่เป็นพระอรหนัตอ์ยูน่ั่นแลว้ มนั

เป็นมาตัง้แตค่รัง้พทุธกาลโนน้ มนัมีมาอยา่งนัน้  

ดงันัน้ก็เพราะวา่เราไม่รูจ้กัธรรมะอนัแทจ้รงิ ดงันัน้พระองค์

ของเราทา่นจงึใหส้อนใหรู้จ้กัธรรมะ อย่างใหรู้จ้กัผลไมท้กุอย่าง

อย่างแทจ้รงิ วา่ละมดุมนัเป็นยงัไง มงัคดุมนัเป็นยงัไง ลาํไยมนั

เป็นยงัไง อะไรมนัเป็นยงัไง มาใหรู้จ้กั รูจ้กัผลไม ้รูจ้กัทัง้หมด 

เม่ือเรารูจ้กัมาแลว้ ก็เอาผลไมท้ัง้หลายนะ่มารวมกนัในตะกรา้

อนัเดียวกนั เทา่นัน้แหละ ใหม้นัปะปนกนัไปหมด ยงัไงก็ช่างมนั

เถอะ เราไม่ลืม ไม่หลงไม่ลืม เพราะเราจะไดแ้น่นอน จะไปชีว้า่

ไอล้างสาดมนัเป็นลาํไย เราก็รูจ้กั แตว่า่มนัเยอะไป คนวา่อยา่ง

นัน้ แตว่า่เราเฉยซะ รู ้จะวา่ลาํไยเป็นมงัคดุ หรอืวา่ลาํไยเป็น

ลางสาด ก็รูจ้กั แตไ่ม่ทวง แตไ่ม่ทวง อนันีเ้ปรยีบวา่โลกสมมติุ

เด๋ียวเนีย้ เคา้ก็พดูกนัอย่างนัน้ ไอค้าํสอนของโลกเน่ีย ในเม่ือ
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เขา้ถึงจิตพระองคแ์ลว้หละ เป็นของปลอมทัง้นัน้แหละ มนัเป็น

ของปลอมทัง้นัน้แหละ คาํสอนของพระอรยิบคุคลเม่ือเขา้ไปถึง

จิตปถุชุนแลว้ ก็เป็นของปลอมเหมือนกนั อย่างนัน้มนัจงึบา้คน

ละอย่างนะ มนัพดูยากเหมือนกนัน่ี ไอค้าํสอนของทา่น มนัไม่

คอ่ยเขา้กนั ไม่คอ่ยเขา้กนั อย่างนัน้พวกเราเป็นกลุบตุรลกูหลาน 

จงึพิจารณามนัยาก มนัพิจารณาลาํบากเหลือเกิน  

อย่างเรามาทาํบญุกนัอย่างนี ้อยากจะไดบ้ญุ “แหม ทาํบญุ

หละ ฉนัหละเป็นไข ้เป็นโรคไม่หยดุ ไม่คอ่ยสบายใจ โรคติดตอ่

กนั บญุฉนัก็ไปทาํอยูเ่รื่อยๆ” ไม่ใช่วา่จะมาแกบ้ญุตรงนี ้ไม่ใช่วา่

จะใหม้นัไม่เจบ็มนัปวด มนัคนละอย่างกนั แลว้จะทาํบญุในบา้น

เราน่ี ใหแ้มวตวันีก้ลายเป็นสนุขั ใหส้นุขักลายไปเป็นแมว มนัคน

ละอยา่งกนั มนัคนละอย่างกนั ไอร้า่งกายนีม้นัเป็นอย่างหนึง่ 

พระพทุธเจา้ทา่นวา่มนัเป็นไปอย่างนี ้มนัเป็นไปตามเรื่องของ

มนั ไม่ใชว่า่เราทาํบญุ ไม่ใหม้นัเจ็บ มนัไข ้ไม่ใหม้นัอะไรตอ่อะไร

หลายๆอยา่ง มนัคนละเรื่องกนั ก็เพราะมนัเป็นอย่างนีแ้หละ 

พระพทุธเจา้จงึไม่ไวใ้จมนั ใหเ้ราผ่านมนั หนีไปซะ อย่างนี ้เราก็
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ยงัเสียดายอยูน่ั่นหละ มนัเสียดาย มนัเสียดายอยู่ มนัก็ยงัไป

ไม่ไดอ้ย่างนัน้ อนันีม้นัเป็นเรื่องของอย่างนี ้อนัอย่างไรก็ช่างมนั

เถอะ ใหเ้ขา้ใจวา่การกระทาํบญุสนุทานอย่างเนีย้ ทาํเพ่ืออะไร 

ทาํเพ่ือใหม้นัไม่มีทกุข ์ทาํเพ่ือไม่ใหม้นัมีทกุข ์ใหม้นับรรเทาทกุข ์

ใหม้นัคอ่ยๆหมดไป บรรเทาทกุข ์ 

ถา้ทาํบญุใหบ้รรเทาทกุข ์มนัตอ้งทาํบญุดว้ย ทาํกศุลธรรม

ดว้ย ถา้ไม่เอากศุลธรรมหละ ไม่มีปัญญา บญุอย่างเดียว มนั

เนือ้กบัปลา มนัสดๆ ถา้ทิง้ไวเ้ฉยๆมนัก็เนา่เทา่นัน้แหละ อาศยั

เกลือเป็นอยู ่เนือ้หรอืปลานัน้มีอายไุปนาน หรอืวา่เอาเขา้ตูเ้ย็น

ซะ อยา่งนีม้นัเป็นซะอยา่งนัน้ ปัญญานี ้ทา่นจงึวา่ นัตถ ิ

ปัญญา สมา อาภา แสงสวา่งเสมอดว้ยปัญญา ไม่มี นัตถ ิ

ตัณหา สมา นท ีแม่นํา้เสมอดว้ยตณัหาไม่มี คาํนีย้นักนัเอง ยนั

กนั รอ้ยเปอรเ์ซนตเ์ทา่กนัเลย ตรงเนีย้ ก็จรงิอย่างนัน้ ไอค้วาม

อยากเนีย้ ไมมี่จบ ไม่มีจบ ตณัหาคือความอยาก ฉะนัน้

พระพทุธเจา้ทา่นวา่ การทาํก็ทาํเถอะ อยา่ใหม้นัเป็นตณัหา การ

กินก็กินเถอะ อย่าใหม้นัเป็นตณัหา การดก็ูดไูปเถอะ อย่าใหม้นั
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เป็นตณัหา อยู่ในโลกนีก็้อยูไ่ปเถอะ ใหม้นัรูจ้กัโลก อยา่ใหม้นั

เป็นตณัหา คือทาํดว้ยการปลอ่ยวางมนัเสีย ก็คืออยู่ตรงนัน้

แหละ  

ใหคิ้ดเสมอวา่เรามีชอ้นอนัหนึ่ง เอาไวท้าํไมชอ้น เอาไปตกั

แกง ซดเขา้ไป แตเ่ราไม่ทานชอ้น เห็นมัย้ แตว่า่เอาชอ้นเขา้ไปใน

ปาก แตไ่มท่านชอ้นหรอก ทานแกง ทานแลว้ก็เก็บชอ้นมาอีก 

ถา้มีคนมาถามวา่เก็บชอ้นไปทาํไม เก็บไปซดแกง… “ไม่ใช่ คณุ

กินชอ้นสิ” เคา้จะวา่ใหเ้รา วา่ก็ชา่งเคา้ แตค่วามจรงิเรารูจ้กัวา่

ชอ้นไม่ใช่ของบรโิภค อย่างนี ้เรารูเ้ราอย่างนี ้เคา้จะวา่เราเอา

ชอ้นไปซดแกงอะไร ไม่ทานชอ้นอะไรเราก็เฉย สบาย น่ีคืออย่าง

วา่ถา้เรารูอ้ยา่งชดัเจน น่ีเรามีอยู่ดว้ยการปลอ่ย นกึวา่เราใชช้อ้น

ของเราเรื่อยๆไป หรอืขนัตกันํา้เราเน่ีย โอง่นํา้อยา่งหนึ่ง นํา้อยา่ง

หนึง่ ขนัตกันํา้อย่างหนึง่ สามอย่าง ส่ีก็ตวัเราเน่ีย เราจะตอ้งด่ืม

นํา้ ด่ืมนํา้ก็ตอ้งเอาขนัไปตกั แตไ่ม่ใช่วา่เราไปทานขนันะ แตเ่รา

ก็เก็บขนันัน้ไว ้โดยการปลอ่ยวางท่ีวา่ ไอข้นัน่ีเราทานมนัไม่ได้

หรอก ไอท่ี้เราจะด่ืมมนัก็คือนํา้ แลว้ก็เก็บไว ้มีคนๆหนึง่มาวา่ให้
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เราอีกวา่ “เก็บขนันีไ้ว ้ไม่บรโิภคกนัน่ี” อย่างนี ้เราก็สบายของ

เราอยู่ ก็เพราะเราไม่เป็นอยา่งนัน้  

ดงันัน้พระพทุธเจา้ท่านวา่ อาศยัตวัเอง อาศยัตวัเอง คาํวา่ 

“ตวัเอง” ก็คือมิใช่ตวันั่นแหละ ถา้ไปอาศยัตวัเอง จรงิๆแลว้เน่ีย 

เด๋ียวมนัก็ลม้นะ อีกไม่ก่ีปีมนัก็ลม้นะ อาศยัตวัอนันี ้อนันีม้นัเป็น

เรื่องสมมติุซอ้นกนั สมมติุมนัซอ้นสมมติุกนั ก็ตอ้งเรยีกตาม

ภาษาสมมติุ คนเราเน่ียทา่นวา่เรยีกวา่ “ตน” ตน เพ่ือใหม้นัเป็น

ภาษาเฉยๆ ความเป็นจรงิ ส่ิงทัง้หลายเหลา่นี ้พระพทุธเจา้ทา่น

สอนวา่ ถา้มารูธ้รรมะใหม้นัจบซะแลว้ ไมมี่อะไรจะเหต ุเป็นเหตุ

ใหท้กุขเ์กิดขึน้มา อะไรมนัเป็นละอยา่งๆ ไม่ไดเ้ก่ียวพนักนั แต่

เราจบัเขา้มาเก่ียวพนักนัเสีย เราก็ไปยุ่งกบัเขาเสีย เราก็ไปยุ่งกบั

เขาเสีย ไอค้วามเป็นจรงิ ส่ิงทัง้หลาย ไม่ไดยุ้่งอะ้  

อย่างท่ีวา่กอ้นหินกอ้นท่ีมนัทิง้อยู่อยา่งนัน้ ไม่ยุ่งกบัเราหละ 

มนัจะยุ่งกบัเราเม่ือเราอยากจะไดก้อ้นหนิกอ้นนัน้เท่านัน้หละ 

นะ ไอต้วักอ้นหินกอ้นนัน้ มนัไม่มีอะไรหรอก มนัก็อยู่เป็น

ธรรมชาติอย่างนัน้ น่ี เม่ือความคิดอยากจะไดก้อ้นหนิกอ้นนัน้ 
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มนัก็ยก มนัก็หนกัเอาดิ มนัหนกัก็หนกัเด๋ียวเนีย้ หนกัก็เรายก

เด๋ียวเนีย้ แตก่อ่นมนัหนกัมัย้ ไม่มีหนกัอะ้ ไม่มี ยงัไม่เกิด มนัไม่

เกิดหนกั มนัก็อยู่อย่างนัน้แหละ มนัไปหนกัตรงท่ีวา่เราตอ้งการ

มนั ไปยุง่กบัมนั มนัก็ยุ่งกบัเรา ไม่ใช่เรายุง่เราน่ี อนัความจรงิมนั

ฝ่ายเดียวเทา่นัน้แหละ มนัฝ่ายเดียวเทา่นัน้  

อย่างเราใชถ้ว้ยใบนงึ มนัแตก ก็เสียดาย ใครผิดหละ ใคร

เป็นทกุข ์ถว้ยหรอืเราเป็นทกุข ์มนัไม่เก่ียวขอ้งกบัเรานั่นนะ ไอ้

ถว้ยมนัแตก มนัก็เฉยๆ หรอืมนัไม่แตกมนัก็เฉยๆอยูเ่น่ีย มนัไม่

น่าจะเป็นทกุขอ์ย่างนัน้แหละ มนัคนละอยา่งกนั แตเ่ราวา่มนั

ถว้ยเราแตก เป็นทกุข ์เพราะอะไร มนัเห็นชดัอย่างนี ้ท่านให้

แยกออกอย่างนี ้พระพทุธเจา้ของเราน่ะ ถา้เราเห็นวา่มนัเป็น

อย่างนัน้ เราไม่ยุ่งกบัมนั มนัก็ไม่มีอะไรกบัเรา มนัก็หมดเรื่องกนั

เท่านัน้แหละ ดงันัน้โยมมีจานมากๆ มีถว้ยมากๆนั่นแหละ อยู่ใน

บา้นก็ตอ้งพิจารณาอย่างนัน้ แตก็่บอกลกูน่ะ บอกใหม้นัระวงั 

ใหม้นัเช็ดใหม้นัสะอาด ใหม้นัเก็บใหดี้ กลวัมนัจะแตก สอนลกู

ตอ้งสอนอย่างนัน้ อย่าไปสอนวา่ ชา่งมนัเถอะลกู มนัจะแตก
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อะไรก็ช่างมนัเถอะ ไม่ใช่ของเราหรอก ไมมี่ถว้ยใสแ่กงนะ มนัจะ

หมดนะ น่ีเรื่องสอนคนตอ้งสอนมนัอย่างนี ้มนัเป็นคนละเรื่อง 

จาํเป็นจะตอ้งสอนอย่างนัน้ จะตอ้งสอนอย่างนัน้ แลว้พดูวา่ 

ระวงันะลกูนะ เก็บไวใ้หดี้ เด๋ียวมนัจะแตกแลว้แน่ะ ดมุนัอยู่

เรือ่ยๆ แตเ่ราพดูอย่าง ใจอย่าง นะ ถา้มนัแตกเพีย๊ะจรงิๆน่ะ เรา

ก็ไม่ตอ้งวา่อะไรมนั แตว่า่มนัเก็บๆไปเรื่อยๆใหม้นัระวงัไว ้อย่าง

นัน้ ไม่มีเงนิท่ีจะซือ้อะไรมาใช ้มนัหมดไป คือบอกใหค้นปฏิบติั 

มุง่ธรรม มุง่วนิยัอยา่งนี ้กลบัไปสอนอย่างธรรมะสงูๆอยา่ง

ผูใ้หญ่ ก็ถว้ยไม่มีหละในบา้น  หมด แตกหมด ไม่มีใครลา้งมนั

หรอก น่ี มนัเป็นเรื่องของอยา่งนี ้ 

อย่างนัน้พระพทุธเจา้ จะฟังธรรมะใหเ้ขา้ใจ ผูรู้จ้กัธรรมะ 

ไม่ใช่ผูท่ี้เกียจครา้น ตอ้งเป็นคนฉลาดและเป็นคนขยนั เป็นคน

ขยนัหมั่นเพียร แตว่า่ขยนั ผูข้ยนักระทาํ กระทาํดว้ยการปลอ่ย

วาง ดว้ยการปลอ่ยวาง ทาํในความสงบระงบั อย่างนัน้

พระพทุธเจา้ทา่นจงึสอนวา่ ไอท้าํงานมนัก็สบาย ทาํโนน่ทาํน่ีมนั

ก็สบาย ท่ีมนัเป็นสมัมาอาชีวะ มนัก็สบาย ถึงแมม้นัหนกัหน่อย 
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มนัก็สบาย เพราะโทษตรงนัน้ไม่มี อยา่งนี ้ทิฐิคือความเหน็ 

มานะคือความไปยดึไว ้สองอย่างนีม้นัเกาะกนั ทิฐิน่ี

พระพทุธเจา้ ไม่ตอ้งอะไรหรอก ดท่ีูในใจของเรา เหน็มัย้ 

ความเห็นวนัหนึ่งมนัเกิดยงัไงมั่งมัย้ ท่ีมนัเกิดขึน้มาน่ะ เราตามดู

ทนัไดม้ัย้ น่ี มนัเกิดความคิดอย่างหลายๆอย่างนะ แตว่า่ยงัไงก็

ช่างมนัเถิด แตว่า่ไอต้วัมานะท่ีเขา้ไปยดึ เป็นตวัท่ีสาํคญัมาก

ท่ีสดุ ดีชั่วเราอย่าไปยดึมนั อย่าไปยดึมนั ใหด้มูนัเถอะ 

พระพทุธเจา้วา่อย่าไปยดึมนั ไอท้ิฐิน่ีท่านแปลวา่ความเห็น ถา้

ทิฐิไม่ฟังใคร มนัก็เป็นมานะเทา่นัน้แหละ  

ไอค้วามดีท่านใหป้ลอ่ยวาง ถา้มนษุยเ์รามาคิด แหม ปลอ่ย

วางแลว้เราจะเอาอะไร อย่างนีเ้ป็นตน้ มนัก็ลาํบาก ยงัไม่เขา้ใจ

ธรรมะ อย่างพระพทุธองคท์่านสอนวา่ อย่างคนเรานีว้า่ ถา้หาก

วา่ทาํส่ิงท่ีไม่ดีน่ี ตายไม่ไดเ้กิดหรอก เสียใจซะแลว้ ตกใจ กลวัจะ

ไม่ไดเ้กิด ไอค้วามเป็นจรงิท่ีพระพทุธเจา้ทา่นสอนวา่อยา่ใหม้า

เกิดน่ะมนัดี ถา้เราไม่ไดเ้กิดแลว้ กลวัจะไม่ไดเ้ห็นหนา้ลกู หนา้

หลาน จะไปอยู่อะไร แหม วุน่ขึน้มาเลย เราไม่คิดดวูา่ ท่ีมาทกุข์
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วนันีเ้พราะเราเกิดมา เหน็มัย้ เพราะเราเกิดมามนัจงึมีทกุขเ์กิด

ขึน้มาน่ี ชาตทิุกข ์ชราทกุข ์พยาธทิุกข ์เพราะความเกิดมา 

ถา้หากวา่คนเราบางคนนะ คิดวา่มนับาป ไม่รูจ้กัผดุจกัเกิดแลว้

น่ี มนัก็เขา้แงพ่ระพทุธเจา้สอนวา่ไม่ใหเ้กิดนะ มนัเป็นซะอย่าง

นัน้ ทีนีไ้อค้วามเกิดน่ีคือคนมนัอยากจะเกิดมา แตเ่กิดมาแลว้ 

ไม่ใหเ้ราเป็นโรคเป็นภยั จะไดอ้ยู่สบาย อายใุหยื้นๆ มนัคิดไปซะ

อย่างนัน้ พระพทุธเจา้นัน้ ไอเ้หตตุายก็คือเหตเุกิดนั่นแหละ ท่ี

มนัเกิดมานัน้แหละ คือสมคัรตายแลว้ อยา่งเนีย้  

อย่างวตัถท่ีุยงัไม่มีมาในมือเราเด๋ียวนี ้เม่ือเราแสวงหามาได้

เป็นตน้ ก็เรยีกวา่นีแ้หละมนัจะแตกแลว้ มนัจะหายแลว้ เพราะ

อะไร เพราะมนัมีอยูน่ี่ ท่ีมนัมีน่ี อย่างกระโถนน่ี ถา้ซือ้มาใหม่ๆก็

เรยีกวา่แตกแลว้น่ี มนัแตก ถา้เหน็วา่กระโถนแตกแลว้นะ แตเ่รา

เห็นวา่กระโถนนีไ้ม่แตก น่ีความเหน็ตา่งกนั คนหนึ่งใชก้ระโถน

ไม่แตก คนหนึง่ใชก้ระโถนแตกไปดว้ยกนั เอาสิ มนัหลดุมือเรา

วนัหนึง่ เจา้กระโถนนีม้นัแตก มนัก็แตกก่อนแลว้ไอท่ี้ผูว้า่มนั

แตกมาแลว้ ไอผู้ท่ี้วา่ยงัไม่แตก เพิ่งแตกเด๋ียวนี ้ก็รอ้งไหเ้ท่านัน้
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แหละ อยา่งนัน้เหน็ก่อนซะ เม่ือมนัเกิดมาแลว้ ก็นั่นแหละ 

พระพทุธเจา้ทา่นสอนวา่ อยากจะใหม้นัพน้จากความเกิดนั่น

แหละ แตย่งัไงจะยงัไง มนัก็อยากจะเกิดขึน้มาอยู่หละมนัอด

ไม่ได ้ถา้เกิดขึน้มาแลว้มีอะไรบา้งมัย้ มีอะไรบา้งมัย้ มนัแสน

ทกุขแ์สนยากแสนลาํบาก อะไรสารพดัอย่าง เราก็ยงัไม่เห็นโทษ

มนันะ่ ไม่รูม้นัวา่มนัเป็นยงัไงก็ไม่รูจ้กั ไม่เห็นโทษมนั ทาํไงถึงจะ

เห็นโทษมนันะ เราจะตอ้งประพฤติปฏิบติั พิจารณามนัเขา้รูป

ของธรรมะของพระพทุธเจา้ เด๋ียวนีน้่ะ  

พทุธบรษัิททัง้หลายยงัไม่เหน็พรอ้มกบัพระพทุธเจา้นะ ไม่

เห็นพรอ้มนะ เทศนไ์ปก็ขดักนัไปเรื่อย ขดัใจ อย่างเราตายไม่เกิด

อย่างนีแ้หละ คือมนัไม่ใหเ้กิดมาแหละ ถา้มนัมี มนัเป็นเหต ุคาํ

สอนของทา่นท่ีท่ีสดุของท่าน มานะ ความยดึไวน้ะ  

เป็นผูเ้ลิศกวา่เขา สาํคญัตวัวา่เลิศกวา่เขา อนันีก็้ไม่ใช่อีก 

ไม่ถกูนะ เป็นผูท่ี้เลิศกวา่เขา เห็นวา่เสมอกบัเขาน่ี ก็ยงัไม่ถกู

อีกอะ้ เป็นผูท่ี้เลิศกวา่เขา สาํคญัตวัวา่เลวกวา่เขานีก็้ไม่ใช่อีก 

เป็นผูท่ี้เลวกวา่เขา สาํคญัตวัเราดีกวา่เขา อนันีก็้ไม่ใช่อีก  
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แตเ่ป็นผูท่ี้เสมอเขา สาํคญัตวัวา่ดีกวา่เขา น่ีก็ไม่ใช่ เป็นผู้

เสมอเขา สาํคญัตวัวา่เสมอเขา อนันีก็้ยงัไม่ใช่ ยงัอีก เป็นผูเ้สมอ

กบัเขา สาํคญัตวัวา่เลวกวา่เขา อนันีก็้ไม่ใช่อีก  

เป็นผูท่ี้เลวกวา่เขา สาํคญัตวัวา่เลวกวา่เขา อนันีก็้ไม่ใช ่เป็น

ผูเ้ลวกวา่เขา สาํคญัตวัวา่เสมอเขา อนันีก็้ไม่ใช่ เป็นผูเ้ลวกวา่

เขา สาํคญัตวัวา่เลวกวา่เขา อนันีก็้ยงัไม่ใช่อีก  

เอาอะไรกนัมัย้ท่ีน่ี ตรงไหนท่ีเราจะเอาไปมัย้ น่ี เรามาดซูะ 

มาดซูะ เหตวุา่ทา่นจงึเห็นวา่อนันีมี้ไม่มี มีไม่มี จะใหม้นัมี…มี 

ใหม้นัมี…ไม่มี มีมนักลบัไมมี่ อย่างนี ้ก็เรยีกวา่มนัหมดนั่นแหละ 

คือเรยีกวา่มนัหมด เน่ียมนัหมด มานะ ๙ ทัง้หลาย ท่านใหท้ิง้

มนัซะ ทิง้มนัซะ เอาอะไร คือไม่มีอะไร ถา้มีอะไรอยู่ มนัก็ยงัมี

อะไรอยู่นั่นเองแหละ  

อนันีพ้ดูถึงท่ีสงูมนันะ แตว่า่พดูถึงท่ีไอค้นเราอยากจะมี

ความสขุ อยากจะร ํ่าจะรวยนะ อนันีก็้เรยีกวา่ไมพ่น้ทกุข ์คือบญุ 

อย่างนัน้ทา่นก็วา่สรา้งบญุไปดว้ย คือพิจารณาไปดว้ย คือกศุล 

คือปัญญา นะ ไม่ใช่ทาํลาย มนัคลา้ยๆกบัวธีิเลขนะ่ มนัมีคณู 
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มนัมีบวก มนัมีลบ มนัมีหาร มนัจงึจะไดจ้าํนวนมนัท่ีเราชอบใจ

ตามจาํนวนของเลขนะ อนันีเ้ราไม่เอาน่ะ เอาท่ีมีท่ีคณูอย่าง

เดียว ไม่มีท่ีใส ่เหน็มัย้หละ วธีิคณูกบัวิธีบวกรวมเขา้กนัเรือ่ย วิธี

ลบไม่มี วิธีแบง่ก็ไม่คอ่ยจะมีซะดว้ยนะ ถา้มีวิธีแบง่มนัก็เบา วธีิ

ลบก็เบาสิ มนัมีวิธีบวกกบัวธีิคณู มนัก็ยิ่งไปกนัใหญ่เทา่นัน้

แหละ เห็นมัย้ นั่นก็คือวา่ กลบัมาเป็นคนท่ีเห็นแก่ตวั มนัเป็นซะ

อย่างนัน้  

ดงันัน้การกระทาํบญุกศุลนี ้มนัจะมีสองคาํ กศุลคือทาํไปให้

มีความฉลาดขึน้ มีความฉลาดขึน้ ใหมี้ความรูร้อบคอบในส่ิงท่ี

เราไดม้านัน้ ใหรู้จ้กั ท่ีมากบัครอบครวัของเราเน่ีย แลว้ไดม้ากบั

ครอบครวัเน่ีย จะตอ้งมีปัญญาสามารถท่ีรกัษาครอบครวัของ

เรานีใ้หม้นัคุม้ กลบัไปบา้น ถา้ถามวา่บญุอยู่ท่ีไหน ไม่รูเ้รื่องกนั 

ไม่รูบ้ญุ ถึงไปกราบพระ ยายไปกราบพระ หลานกบัแมก่ราบ

พระ พระท่ีไหน ตอบหลานไม่ได ้บญุน่ีก็ตอบไม่ได ้ก็เพราะวา่

เราไม่รูจ้กับญุนั่นเอง ทาํไปเพ่ือทาํกนัไปเรื่อยๆไปอย่างนัน้ อนั

นัน้เราเป็นพทุธบรษัิทท่ีฝึกหดัอนันี ้อย่าใหม้นัหลง  
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เหมือนผลไมใ้นตะกรา้ หลายๆอย่างก็ช่างมนัเถอะ จะไปเท

รวมๆกนัเป็นกองๆ เราก็ไมห่ลงหรอก ผูศ้กึษาในธรรมะของ

พระพทุธเจา้ของเรา รูเ้รื่องตามความเป็นจรงินะ ไม่หลง มนัจะ

เป็นไปยงัไงก็ไม่หลง เหมือนเรารูจ้กัผลไมน้านาชนิด เอารวม

ตะกรา้เดียวกนั มนัจะทบักนัอยู่ก็ชา่งมนัเถอะ เรารูม้นัชดัเจน

แลว้ ผลอะไรตอ่อะไร เรารู ้เราชีถ้กูทัง้นัน้แหละ ถา้เราเขา้ใจ

ธรรมะในหลกัพทุธศาสนาแลว้ก็อยา่งนัน้ ใครจะพดูกนัไป

ตรงไหนก็ชา่งมนัเถอะ นะ เรารูจ้กัอยู่แลว้ในทางพทุธศาสนา มนั

ก็ผลไม ้มนัจะทบักนัอยู่ก่ีชัน้ก็ช่างมนัเถอะ เรารูว้า่ผลเงาะเป็น

เงาะ ลาํไยเป็นลาํไย ลางสาดมนัเป็นลางสาด มนัไม่หลงอย่าง

นัน้  

อนัท่ีสดุธรรมะของพระพทุธเจา้ ท่านสอนวา่เพ่ือไมใ่หห้ลง

อย่างนัน้ ไม่หลง ถงึแมไ้ดค้วามดีมา ก็ยงัไม่หลงดี ไอค้วามชั่ว

เกิดขึน้มา ก็ยงัไม่หลงชั่วอีก มนัรูไ้ปถงึขนาดนัน้ แตพ่ระพทุธเจา้

ของเราทา่นสอนใหรู้จ้กัขอ้ประพฤติปฏิบติัในใจของเจา้ของ ไอ้

ความเป็นจรงิ การประพฤติปฏิบติัน่ี ความรูอ้นัเนีย้ ไอม้นัเกิด
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จากจิตบรสิทุธ์ินั่นอย่างหนึง่ มนัเกิดดว้ยสญัญาอย่างหนึง่ มนั

ตา่งกนัหลาย มนัเอาเขา้กนัไม่ได ้มนัของบรสิทุธ์ิกบัของไม่

บรสิทุธ์ิน่ีมนัเขา้กนัไม่ได ้ปนกนัไม่ได ้ไอธ้รรมะท่ีมนัเกิดมาจาก

จิตนั่นน่ะ มนัก็คลา้ยๆกบัวา่ ตานํา้ ตานํา้ท่ีมนัซมึซาบมา มนั

แหง้ไม่ได ้เพราะมนัไหลของมนัอยู่อยา่งนัน้ ไอค้วามรูต้าม

สญัญาของเราท่ีมา คลา้ยๆนํา้ในโอง่ หมดนํา้ฝนมนัก็แหง้อยา่ง

นี ้น่ี ก็เป็นอยา่งนี ้ 

ไอเ้รื่องจิตของเราท่ีรูธ้รรมะ ท่ีบรรลธุรรมะ แตว่า่คนเราทกุ

วนันีว้า่บรรลธุรรมะน่ีก็กลวัแลว้ เอ ้คาํนีม้นัสงูไปซะแลว้นะ 

บรรลธุรรมะน่ีมนัสงูไปซะแลว้ ไม่คอ่ยอยากจะพดูหรอก ถา้ใคร

พดูก็ตะแคงๆในใจ ธรรมะลองไปพดูสิ ฉนับรรลธุรรมะแลว้ คน

ตาตะลงึเลยทีเดียว แหม บรรลธุรรมะ ไอค้วามเป็นจรงิ คาํนีเ้ป็น

ของสมมติุ ไมใ่ช่วา่มนัสงูมนัตํ่าหรอก อย่างพวกญาติโยม

ทัง้หลายมาวดัป่าพงวนันีก็้ บรรลวุดัหนองป่าพงวนันี ้เอย้ ไม่

แปลกอะไรกนั จะมาถึงวดัหนองป่าพงก็ได ้รูว้ดัหนองป่าพงก็ได ้

ถา้พดูภาษาธรรมะ บรรลวุดัหนองป่าพงก็ไดน้ะ ถา้เราเรยีกวา่ 
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เรารูจ้กัวา่อนันีเ้ป็นบาป เป็นบญุแลว้ ก็รูจ้กัวา่เราบรรลธุรรมะก็

ได ้ถา้เราวา่บรรลธุรรมะ ตกใจ คนเราน่ีแหม มนัก็เป็นซะอย่าง

นัน้ อนันีม้นัเป็นภาษา มนัเป็นภาษาใหรู้ค้วาม ใหเ้ขา้ใจกนัได ้

ภาษาอยา่งหนึ่ง พดูไปอย่างหนึ่งเทา่นัน้แหละ ไอค้วามเป็นจรงิ

ก็เป็นธรรมดาของเรา  

อย่างพระพทุธเจา้ท่ีอาตมาวา่น่ี ใครเป็นพระพทุธเจา้มัย้ 

ท่านผูส้อนในประชมุชน ประพฤติชอบดว้ยกายวาจาใจ ท่ี

เรยีกวา่พระพทุธศาสนา ช่ือพระพทุธเจา้ ดตูรงนีสิ้ เราก็วา่เรื่อย

ทีเดียว แน่ะ ดไูปดิ แตเ่ราก็เรยีกวา่ แหม ฉนัเกิดเพราะ

พระพทุธเจา้ ฉนัก็จะไปซะละขนาดเนีย้ นกึวา่พระพทุธเจา้องค์

นัน้นิพพานไปแลว้นะ ไอค้วามเป็นจรงิส่ิงท่ีเม่ือเราเหน็ธรรมะ ก็

เห็นพระพทุธเจา้ อนันีก็้ฟังยากนะ คนท่ียากนะ เราเห็น

พระพทุธเจา้ เราก็เหน็ธรรมะ เม่ือไดเ้หน็ธรรมะ เหน็พระธรรม 

เราก็ไดเ้หน็พระพทุธ เหน็พระพทุธก็เห็นพระธรรม เหน็พระพทุธ 

พระธรรม เราก็เหน็พระสงฆ ์อย่างนัน้พระพทุธเจา้น่ะ ใหพ้ระ

พทุธอยู่ท่ีใจ พระธรรมอยู่ท่ีใจ พระสงฆอ์ยูท่ี่ใจ ใหม้นัเหน็ชดั  
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ดงันัน้เรามาจบัท่านมายดัไปเฉยๆน่ี วา่พระพทุธอยู่ท่ีใจของ

ขา้ พระธรรมอยู่ท่ีใจของขา้ พระสงฆอ์ยูท่ี่ใจของขา้ แตก่าร

ประพฤติมนัไม่เรยีบรอ้ย นะ ไม่สมกบัวา่พระพทุธอยูท่ี่ใจ ไม่สม

กบัวา่พระธรรมอยู่ท่ีใจ พระสงฆอ์ยู่ท่ีใจ คือจิตมนัเป็นคนท่ีจะ

รูจ้กัธรรมะ ทา่นเรยีกวา่ ผูรู้ ้พระพทุธองคท่ี์ทา่นตรสัไปแลว้

นั่นน่ะ ก็ตรสัธรรมะ องคธ์รรมตรสัรูน่ี้แหละ ตรสัรูน่ี้ทา่นไม่เอาไป

หรอก ท่านก็ทิง้ไวใ้นนีแ้หละ  

พดูง่ายๆอย่างพวกครูเราน่ะ ครูโรงเรยีนนั่นแหละ ไม่ไดเ้ป็น

ครูมาตัง้แตก่าํเนิดหรอก มาเรยีนวิชาครู มนัถึงมาเป็นครูกนั ได้

สอนโรงเรยีนซะ ไดร้บัเงินเดือนซะ อยู่ไปนานๆก็เลยตายไปซะ 

เลยตายจากครูไปซะ ถา้พดูอย่างหนึง่ท่ีเรยีกวา่ ครูนัน้ยงัไม่ตาย 

ครูนัน้ยงัไม่ตาย คือคณุธรรมท่ีทาํครูนัน้ใหเ้ป็นครูนั่นยงัอยู่ อยา่ง

พระพทุธเจา้ของเรานะ่ สจัธรรมท่ีทาํใหค้นๆนัน้ใหเ้ป็น

พระพทุธเจา้ยงัอยู่ ไมห่นีไปท่ีไหน ก็ไดเ้กิดเป็นพระพทุธเจา้สอง

องคน่ี์ องคห์นึง่เป็นรูป องคห์นึง่เป็นนาม ธรรมะท่ีแทจ้รงินั่น

แหละ พระพทุธเจา้ท่านถงึสอน อานนท ์ใหท้า่นประพฤติไป
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เถอะ ใหท้า่นปฏิบติัไปเถอะ ทา่นจะงอกงามในพทุธศาสนา ผูใ้ด

เห็นธรรม ผูน้ัน้ก็เห็นเรา ผูใ้ดเห็นเรา ผูน้ัน้ก็เหน็ธรรม ไมรู่ว้า่เป็น

ยงัไงถงึเป็นอย่างนัน้  

ฟังยงัไง…พระพทุธเจา้ก็เป็นธรรม พระธรรมก็เป็น

พระพทุธเจา้ มนัสบัสนกนั ไอค้วามจรงิมนัเป็นอยา่งนี ้

พระพทุธเจา้แตก่่อนก็ยงัไมมี่ จะไดเ้รยีกช่ือวา่ ขนานช่ือของท่าน

วา่เป็นพระพทุธเจา้ ก็ในเม่ือท่ีทา่นไดม้ารูธ้รรมอนันีเ้ท่านัน้แหละ 

แตก่่อนก็เป็นสิทธตัถะราชกมุาร ถา้พดูมาถึงตรงนีก็้เหมือนกนั

กบัเรานั่นเองนั่นแหละ เราก็เป็นตาสีตาสาตามีตามาอยู่อย่าง

นัน้แหละ ถา้เรามาบรรลถุึงธรรมอนัแทจ้รงิแลว้นะ มนัก็จะเป็น

พระพทุธเจา้อย่างเดียวกนันั่นแหละ ไม่แปลกกนัหรอก อย่างนัน้

นะญาติโยมทัง้หลายวา่ ใหเ้ขา้ใจวา่พระพทุธเจา้ยงัอยู่นะ เขา้ใจ

ซะวนันีว้า่พระพทุธเจา้ยงัอยู ่เราทาํท่ีไหนๆ คือวา่เป็นสจัธรรม

แลว้ เราทาํชั่วอยู่ท่ีน่ี ไม่เป็นไรหรอก ไม่มีใครเหน็ อย่าไปวา่นะ 

พระพทุธเจา้เห็นน่ะ ทา่นยงัอยู่ทกุวนันี ้ยงัคอยจะ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 26 
 

ประคบัประคองพวกเรา เดินทางใหม้นัถกูตอ้งอยู่เสมอ แตเ่ราไม่

เห็น แตเ่ราไมรู่เ้รื่อง  

อย่างนัน้ผูป้ระพฤติปฏิบติัแลว้น่ะ จะทาํความดีความชั่ว ถึง

ท่านไม่ไดส้งสยัแลว้ ก็วา่ท่านมีพยานอยู่แลว้ ไม่ไดส้งสยั จะทาํ

ชั่วท่ีไหนมนัก็มีแหละ ทาํไมไม่มี ไม่มีใครเห็น ก็เราน่ะเหน็เรานะ 

ไปทาํชั่วท่ีไหน ไม่มีใครเห็น ไม่มีหรอก ก็เราเห็นเราอะ้ อยา่งนี ้

อย่างเรื่องทาํชั่วท่ีไหน ทาํดีท่ีไหน ไมพ่น้ท่านเรยีกวา่ กรรม มนัรู ้

ตาม ก็ความจรงินะ คือความจรงิในการกระทาํมนัมีอยู่แลว้ 

พระพทุธเจา้ก็มาตรสัรูไ้อค้วามจรงิอนันี ้ไอค้วามจรงิอนันีเ้ป็น

พระพทุธเจา้ตอ่ไปในโลกอนันี ้ถา้ใครทกุคนจะมาประพฤติ

ปฏิบติับรรลคุณุธรรม คือความจรงิเชน่นี ้มนัก็เปล่ียนเป็น

พระพทุธเจา้ เป็นทา่นผูส้อนในประชมุชน ประพฤติชอบดว้ย

กายวาจาใจ ท่ีเรยีกวา่พทุธศาสนา ช่ือพระพทุธเจา้  

อย่างนัน้พระพทุธเจา้ยงัอยูน่ะ จงดีใจเถอะ อย่าเสียใจเลย 

บางคนนกึโมโห แหม ถา้พระพทุธเจา้ยงัอยู่ ฉนัไปหละนะ แน่ะ 

เอากนัซะอยา่งนัน้ น่ี ไอค้วามเป็นจรงิ ความจรงิน่ะมนัยงัอยู่ ท่ี
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เราทาํไปนีม้นัถกูความจรงิหรอืผิดความจรงิ มนัก็ถกูก็ผิดของมนั

อยู่ นัน้ก็เรยีกวา่พระพทุธเจา้โดยนามธรรมยงัมีอยู่ ฉะนัน้ผู้

ประพฤติปฏิบติันัน้ท่านจงึเคารพ เคารพทาํไม ก็ทา่นเหน็

พระพทุธเจา้อยู่นั่นน่ะ นั่งอยูน่ี่ก็เหมือนพระพทุธเจา้อยู่ตอ่หนา้น่ี 

เดินก็เหมือนพระพทุธเจา้ตอ่หนา้น่ี ไปไม่ไดแ้ลว้ ท่านเหน็

ประจกัษใ์นใจของท่าน ท่านจงึเคารพพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆอ์ยู ่สมํ่าเสมอไม่จืดจางอยา่งนี ้ไมไ่ดล้ะ ก็เพราะท่าน

เห็นวา่อยู่ในใจของท่านอยูแ่ลว้ มนัเหน็อยู่อย่างนี ้วา่มนัไม่

หายไปตรงไหน เห็นอย่างนีก็้วา่เหน็ธรรมะ เหน็ธรรมะก็เห็น

พระพทุธเจา้ น่ี มนัเป็นอยู่อย่างนี ้ 

ฉะนัน้จงึวา่ เม่ือเราเหน็พระพทุธเจา้ ก็เห็นธรรมะ เชน่นัน้ 

ไปนั่งท่ีไหน ก็ไดฟั้งธรรมพระพทุธเจา้อยูท่กุเวลานั่นแหละ เดิน

อยู่ เราก็ไดฟั้งธรรมพระพทุธเจา้อยู่ นอน ก็ไดฟั้งธรรม

พระพทุธเจา้อยู่ อนันีอ้าตมาศีรษะจะแตก ไปฟังธรรมทา่น

อาจารยม์ั่น “เออ้ ท่าน ปฏิบติัไปเถอะ ไปฟังธรรมพระพทุธเจา้ 

นั่งอยู่ใตร้ม่ตน้ไมก็้ฟังธรรมทา่นอยู่อย่างนัน้ นั่ง นอน นอนก็ฟัง
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ธรรม นั่งก็ฟังธรรมอะไรอยู”่ เอ…อาตมาคิดไม่ไดเ้ลย คือไม่ใช่

ของคิดเอา ไมใ่ช่ของคิดนะน่ี มนัตอ้งเกิดมาจากความบรสิทุธ์ิ 

ไอจ้าํคาํของทา่นน่ี จะพิจารณายงัไงไม่ได ้อย่างนี ้ไอค้วามเป็น

จรงิคือมนัเห็นธรรมะนั่นเองน่ะ ไม่ใช่อ่ืนไกลหรอก มนัเป็นธรรมะ 

จะเป็นตน้ไม ้จะเป็นภเูขา จะเป็นสตัวน์อ้ยสตัวใ์หญ่ มนัเป็น

ธรรมะทกุอยา่ง ดงันัน้อาตมาถึงให ้ธรรมะอยู่ท่ีไหน ไอธ้รรมะ

ท่ีวา่ไม่มีธรรมะน่ะ มนัไมมี่นะ่ มนัเป็นธรรมะ ธรรมะคือ

ธรรมชาติ มนัเป็นอยู่อยา่งนัน้ ธรรมชาติอนันัน้มนัก็เป็น

ธรรมชาติของมนั เกิดดบัของมนัอยู่อย่างนัน้นะ  

ถา้หากเราจะใชธ้รรมชาติน่ะ ฝึกธรรมชาติอนันัน้ อยา่งกาย

ของเราทกุวนัน่ี จิตใจของเรามนัเป็นธรรมชาติน่ี มนัมีการกิน มนั

มีการหลบั มนัมีการนอน เป็นธรรมดาของมนั เหมือนอยา่งกบั

สตัว ์มนัก็อาศยัทัง้นัน้แหละ แตว่า่สตัวท์ัง้หลายนัน้มนัไมรู่ภ้าษา

กนั มนัเป็นเพราะประสาทซะ สั่งสอนไม่ได ้มนัสมองมนัชา้

เกินไป ไม่เหมือนมนษุยเ์รา มนษุยเ์รามนัสนอง มนัเรว็ มนัไว น่ี

มนัไว เม่ือเรามาพดูอนัหนึ่ง ท่านจงึจดัวา่เป็นภพสตัวค์วรตรสัรู ้
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ธรรมไดข้องเรา อยา่งรา่งกายหรอืจิตใจของเราเน่ีย มนัจะเหน็ชั่ว 

เห็นอะไรทกุส่ิงทกุอย่างมนัก็เหน็มา มีครูบาอาจารยม์าสอนน่ี 

มนัก็คอ่ยๆเขา้ใจ มนัไวๆ เขา้ใจมนังา่ย มนัง่ายกวา่สตัวอ์ย่างอ่ืน 

มนังา่ยกวา่สตัวเ์ดรจัฉานน่ี สตัวป่์า หรอืเป็นสตัวบ์า้น เป็นสตัว์

มนษุย ์สตัวม์นษุยน่ี์มนัก็หายากนะ หายาก คาํสอนของพระ

ท่านวา่จะเป็นมนษุยม์นัก็ยาก น่ีก็คิดยากหน่อย คิดไม่คอ่ยถึง

หรอก คือยงัไมรู่จ้กัมนษุยท่ี์แทจ้รงิ อยา่งนี ้ถา้เรามามอง ฮือ้ มา

เป็นมนษุยจ์ะยากทาํไม เกิดทีละสองก็ยงัมีเลย เราก็คิดไปอย่าง

นัน้ มนัไมย่ากน่ี  

มนษุยซ์ึง่ไม่มีคณุธรรมอย่างนัน้ มนัก็เป็นมนษุยแ์บบหนึ่ง 

มนัยงัไม่เป็นมนษุย ์เอาช่ือเคา้มาโอนขึน้มาเป็นมนษุยเ์ฉย มนั

เป็นมนษุยเ์ดรจัฉาโนอย่างหนึ่ง เหมือนกบัสตัวเ์ดรจัฉานอย่าง

นัน้ มนษุยท่ี์จะเกิดมาน่ีคณุธรรมท่ีเป็นมนษุยน่ี์ เราเกิดมาเป็น

เด็กน่ีเราไม่รูเ้รือ่งของมนษุย ์ไม่รูจ้ะประพฤติปฏิบติัอย่างไร ไม่รู ้

คณุธรรมของมนษุย ์ไม่รูค้ณุสมบติัของมนษุย ์เม่ือโตมาแลว้ เรา

ฟังพอ่แม่ของเราสอน ครูบาอาจารยข์องเรา เราก็คอ่ยๆรูข้ึน้มา 
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ก็เลยมีคณุธรรมเกิดขึน้มา ก็เลยเป็นมนษุยท่ี์สมบรูณ ์มนัแปลก

กนัอยา่งนัน้ เป็นมนษุยท่ี์สมบรูณ ์ก็คือวา่ เม่ือมนัเกิดเป็นมนษุย์

ท่ีสมบรูณข์ึน้มา เรยีกวา่มนษุยเ์พิ่งเกิดเด๋ียวนี ้แน่ะ น่ีมนัเกิด

ยาก ใครจะติดตาม มนัเกิดยาก มนัเกิดยากอยา่งนี ้ 

ศีลธรรมนี ้ใครจะตอ้งไปปฏิบติั มนัปฏิบติัยาก มนัถกูแตว่า่

ปฏิบติัยาก เช่นงา่ยๆ ง่ายๆ เวรทัง้ ๕ ประการน่ี ศีล ๕ ไอท่ี้พวก

เราพทุธบรษัิททัง้หลายนั่นแหละ สมาทานกนัอยู ่ทาํกนัอยู่เน่ีย 

อนันีก็้คือคณุสมบติัของมนษุยแ์ท้ๆ  ถา้ใครมีศีล ๕ ในใจของคน 

ของตนทกุๆคนอย่างนัน้น่ะ ไม่ตอ้งมีอะไรแลว้ มนัหมด เรยีกวา่

ศีลธรรม ถึงแมว้า่มนัไม่พน้ทกุขเ์ป็นตน้ ก็อยู่ในความสงบระงบั 

เป็นสมัมาอาชีวะในโลก ก็ยงัไม่เบียดเบียนซึง่กนัและกนัเน่ีย ถึง

มาเป็นมนษุยอ์ยู่ เป็นสมบติัของมนษุย ์แตม่นัจะมีเกิดมีตายก็

จรงิหรอก แตว่า่เกิดมาก็อยูด่ว้ยความสบาย ตายก็อยู่ดว้ยความ

สบาย มนัรูจ้กัอย่างนี ้ไม่เบยีดเบียนซึง่กนัและกนั อนันัน้เป็น

โลกมนษุยแ์ท้ๆ  ท่ีสมบรูณ ์มนัเป็นซะอยา่งนัน้ มนษุยท่ี์มนัเป็น
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มนษุยส์มบรูณ ์มีคณุสมบติัขึน้มา ท่ีเราศกึษามาน่ี ก็เรยีกวา่เรา

เพิ่งเกิดเด๋ียวนี ้เกิดเป็นมนษุยท่ี์สมบรูณ ์ 

ถา้เราเขา้ใจอย่างนี ้มนัก็มนษุยน่ี์หายากนะ ดสิู คนเราจะมี

ศีล ๕ ศีล ๕ ประการเน่ีย มนัจะเป็นยงัไง มนัจะมีมัย้ เรากาํหนด

ดก็ูได ้ในบา้นเรา ในเมืองเรา ในชนบทเรา ในกลุม่เรา มีมัย้ บาง

คนก็จะตอบวา่ ไม่มี บางคนก็มีแตน่อ้ย อยา่งเนีย้ อนันีม้นัเป็น

รากฐาน แลว้จะมองๆดก็ูไดว้า่มนัจะเกิดประโยชนอ์ย่างไร เรา

มองดก็ูไดแ้หละ มนัเหน็ผลประโยชนม์นัทกุสว่นเลยแหละ ศีล ๕ 

ประการนี ้น่ี ไม่ตอ้งมาก ไมต่อ้งมายอะไร ถา้ใครมีคนมารกัษา

ศีล ๕ ประการใหมี้ในใจอยา่งแจ่มใสของเราเถอะ คนนัน้จะ

สบาย ไม่มีใครรูจ้กัก็สบายใจ สวา่งไสว นกึไปขา้งหลงัท่ีเป็น

อดีต ก็สบายใจ เพราะเราไมไ่ดท้าํอะไรท่ียุง่ เพราะการกระทาํ

บาปทัง้หลายน่ี ระลกึในท่ีไหนก็สบาย จะยืนอยูน่กึขึน้มาไดก็้

สบาย จะนอนอยู่ นกึขึน้มาไดก็้สบาย จวนจะตาย นกึขึน้มาได ้

ก็สบาย  
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กรรมใดท่ีทาํไปแลว้ ภายหลงันกึไปมนัเดือดรอ้น กรรมอนั

นัน้ไม่ดี น่ีมนัติดตามอย่างนัน้ ยกตวัอย่างเชน่วดัหนองป่าพงน่ี

นะ โยมมาน่ีหลายคนน่ีนะ มีคนใดคนหนึ่งซะนะ มาตอ่ยเอา

เศียรพระวดัป่าพงไปเสียนะ สมมติุ ใครไม่รูห้รอก รูค้นเดียวคือ

คนท่ีทาํ วนันีก็้มาทอดผา้ป่าดว้ยกนั ก็มามองเหน็เศียรพระหกั 

มนัก็ไม่สบายอยู่นั่นนะ ไม่สบายคนเดียวเท่านัน้น่ะ คนท่ีรูจ้กักนั 

คนท่ีไม่รูเ้คา้ก็ไม่เป็นอะไรของเคา้ รูแ้ตค่นท่ีทาํ ไม่สบายแตค่นท่ี

ทาํ น่ีแหละ ท่ีไอก้รรมชั่วท่ีทาํแลว้ภายหลงันกึไดเ้ดือดรอ้น กรรม

นัน้ไม่ดีซะแลว้ หรอืวา่เอาองคพ์ระมาถวายวดัป่าพง หรอืวดัใด

วดัหนึง่ ดว้ยศรทัธาของเราซะ เม่ือมาทาํบญุอย่างนี ้มากราบ

ไหว ้เหน็ของเราท่ีไดส้รา้งไวก็้สบายใจแลว้ น่ี ไดท้าํมานาน

ภายหลงัคิดไปก็ไม่เดือดรอ้น สบายใจ อนันีเ้ราจะรูเ้ป็นปัจจตงั รู ้

เฉพาะตวัของเราอย่างนัน้  

การกระทาํบญุสนุทานทกุวนันีก็้เหมือนกนัฉนันัน้ ถงึแมว้า่

บาํรุงพทุธศาสนาเป็นเปลือกเป็นผิว อย่างท่ีมากนัวนันีก็้ดี แตว่า่

มนัก็เหมือนตน้ไมต้น้หนึง่นั่นแหละ บางแห่งไปเรยีกวา่การ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 33 
 

ทาํบญุสนุทานมนัเป็นเปลือกๆ เปลือกมนัก็ดีเหมือนกนันะ ไอ้

ตน้ไมถ้า้ไม่มีเปลือกหุม้ มนัก็ตายเหมือนกนันะ เน่ียอยา่ไปวา่มนั

นอ้ยนะ อยา่ไปวา่มนันอ้ย ไม่มีใบมนัก็ตาย ไม่มีโคลนมนัก็ยิ่งไป

กนัใหญ่ มนัอาศยัสามคัคีซึง่กนัและกนันั่นเองแหละ ไมใ่ช่อ่ืน

ไกลหรอก มนัมีประโยชนท์กุสว่น ใหเ้ราเขา้ใจซะอยา่งนัน้ ก็

เรยีกการกระทาํบญุกนัเสีย กบัการกระทาํกศุล ใหม้นัเป็นบญุ 

ใหเ้ป็นกศุล เพ่ือใหมี้ปัญญา อยา่ทาํไปโดยโมฆะ ทาํไปอย่าง

เป็นพทุธบรษัิทของพระพทุธเจา้นั่นเอง ใหมี้เหตผุล ทาํแลว้ให้

มนัไดบ้ญุสิ ใหม้นัไดบ้ญุ ใหม้นัไดบ้ญุรูจ้กัถาม กลบัไปบา้น ไป

ทอดผา้ป่าไดบ้ญุบา้งมัย้ ติดตรงไหน มนัเป็นยงัไง ชีแ้จงไป บญุ

มนัเป็นอย่างนัน้ๆ น่ีคือความเขา้ใจของเราเช่นนี ้ 

ท่ีการกระทาํทัง้หลายมนัเป็นอบุายซะอยา่งนัน้ และการพดู

ธรรมะทัง้หมดน่ีก็เป็นอบุายทัง้นัน้ ใหเ้ขา้ใจในท่ีตรงนัน้ ใหเ้ขา้ใจ

ในท่ีตรงนัน้ เป็นของสมมติุ เป็นอบุาย คือตวัธรรมะจรงิๆมนั

มองเหน็ไม่ไดซ้ะแลว้ แตว่า่มนัมีอยู ่จนยก หยิบยกอนัอ่ืนมา

พิจารณากนั เช่นวา่ครูโรงเรยีนสอนนกัเรยีน สมมติุวา่นาย ก มี
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เงินเทา่นัน้เทา่นี ้แตว่า่นาย ก ไม่มีท่ีนัน้ จะทาํไงหละ แกตอ้ง

เอาชอลค์ขึน้มาเขียนเป็นตวั ก น่ี สมมติุวา่นาย ก มนัจะเป็น

นาย ก มัย้…เป็น สมมติุ แตน่าย ก วิ่งไม่ได ้เป็นตวั ก ได ้สมมติุ

วา่นาย ก ได ้มนัมีเงินเทา่นัน้ก็ได ้มีเงินเทา่นีก็้ได ้เป็นนาย ก 

โดยสมมติุ แตน่าย ก คนนี ้สมัฤทธ์ิในการสมมติุ จะใชน้าย ก วิ่ง

ไม่ได ้เพราะมนัเป็นตวั ก มนัก็เป็นตวั ก ใหเ้ราอยูง่ัน้ อนันี ้

เรยีกวา่อบุาย ใหเ้รารูจ้กัวา่นาย ก ไม่มี ตอ้งเขียนตวั ก ลงไป ให้

มนัสมัฤทธ์ิประโยชนอ์ย่างนัน้ ดงันัน้ภาษาทัง้หลายเน่ีย บางที

เราก็ฟังไม่ไดเ้หมือนกนั มนัปนไป อนันีก็้เหมือนกนัฉนันัน้  

อนันีห้ลกัธรรมะท่ีเราประพฤติปฏิบติั ถา้เรามีสติ มีสมั

ปะชญัญะ อยูต่รงไหนก็ช่างมนัเถอะ บางคนก็เขา้ใจวา่ “อิฉนัน่ี

ไม่มีเวลาจะภาวนา” “ทาํไม” “ขายของจะ้ ขายของไม่ไดภ้าวนา” 

“โยมขายของ โยมไดห้ายใจมัย้” “หายใจ” “อา้ว ทาํไมมีเวลา

หละ ทาํไมมีโอกาสหายใจหละ ทาํไมไม่อดึลมไว”้ เน่ีย ไอก้าร

เรื่องภาวนาน่ี มนัไม่ใช่เรื่องอ่ืน มนัคือเรื่องความรูส้กึนกึคิด เรา

คิดวา่จะมานั่งแตห่ลบัตาอยูก่ลางตลาดเทา่นัน้แหละ ไมไ่ด้
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อย่างนัน้ ความรูส้กึนกึคิด การพิจารณานีใ้หรู้จ้กัวา่บดันีเ้ราทาํ

อะไรอยู่ เราผิดหรอืไม่ หรอืถกูมัย้ เราสขุมัย้ หรอืเราทกุขม์ัย้ หรอื

เราเป็นอะไร เป็นอยู่เด๋ียวเนีย้ เรยีกวา่ภาวนากนัรูเ้รื่องเหตผุล

อย่างนัน้ เรยีกวา่เราจะทาํอะไรอยู่ เราก็ไดภ้าวนาอยู่ ไดป้ฏิบติั

อยู่ เรามีสติอยู่ เราปฏิบติัอยู่อย่างนัน้ รูจ้กัความผิดชอบเราอยู่

เสมอนั่นแหละ เรยีกวา่การภาวนา วนันีเ้ราพดูผิดหรอืเปลา่ วนันี ้

เราทาํผิดหรอืเปลา่ วนันีเ้ราคิดผิดหรอืเปลา่อย่างนี ้ถา้เรามีสติ

อยู่เราก็รูจ้กัสิ รูจ้กั ถา้มีสติอยู่เสมอแลว้เป็นตน้ ก็ตอ้งรูจ้กัไอ้

ความรูส้กึของเรานั่นอยู่เสมอทีเดียว  

อย่างนัน้โยมทัง้หลายอยา่เพิ่งเขา้ใจวา่ การปฏิบติัน่ีจะมา

บวชในวดัอย่างเดียว ไม่ใช่อย่างนัน้ การปฏิบติันัน้ก็คือการมีสติ

ทรงตวัอยู ่รูอ้ยู่ รูส้กึความผิดชอบอยู่เสมอนั่นแหละ แมจ้ะเย็บ

จกัรอยู่ก็ได ้จะขายของอยูก็่ได ้จะเขียนหนงัสืออยูก็่ได ้มนัก็

เท่าๆกบัลมหายใจเรานั่นเองแหละปฏิบติัเน่ีย ถึงแมเ้ราจะอะไร

อยู่ หายใจอยู ่เราหายใจอยู่เรื่อย เราจะทานขา้วก็หายใจ เราจะ

นอนก็หายใจ ถึงไดห้ลบัไปก็หายใจอยู่ ถา้ไม่มีเวลาหายหละ น่ี
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ใช่มัย้ น่ีมีเวลาหายใจ ทาํไมมนัเป็นของจาํเป็นเหลือเกินหละน่ี 

เพราะวา่ลมมนัเป็นอาหารอยา่งละเอียดท่ีสดุ เป็นอาหารอย่างดี

มาก แตค่นเราก็ไม่พิจารณาอย่างนัน้ คงจะวา่ไม่เป็นอาหารก็ได้

นะ ไอค้วามเป็นจรงิลมมนัเป็นอาหารอยา่งยอด เราจะไมท่าน

อาหารคือลมซกัสองนาทีก็ไม่ไหวซะแลว้นะ เอาสิ ขนม ขนม

อย่างดีๆ อาหารอย่างดีๆนั่นแหละ อีกซกัสามชั่วโมง เราไม่ทาน

ก็ไดน้ะ วนัหนึง่บางทีก็ไดน้ะ หกวนั เจ็ดวนั เกา้วนัก็ยงัไดน้ะ

อาหาร แตล่มน่ีไม่ไดน้ะ ขนาดนาทีหนึง่ก็เต็มท่ี จะไม่ไหวแลว้น่ี 

อดึใจดซูิ เดินไปซิ ไดก่ี้เสน้มัย้ นั่นแหละ เราจะวา่ โอ ลมมนัมี

ประโยชนอ์ย่างนี ้มนัใหค้วามเป็นอยู่เราอย่างนี ้ 

ดงันัน้พระพทุธเจา้จงึจบัเอาลมหายใจเขา้มาพิจารณา อา

นาปานสตน่ีิเป็นมงกฏุกรรมฐาน ทา่นจงึภาวนานั่งพจิารณาลม

เขา้ออก นกึวา่พทุโธๆ คือใหรู้น้ั่นเอง รูว้า่ลมเขา้ออก รา่งกายเรา

ทกุสว่นมนัอยูด่ว้ยลม ท่ีเราเดินไปเดินมา ก็เคล่ือนไหวดว้ยลม 

ลมเป็นของท่ีสาํคญัมากท่ีสดุน่ะลม เป็นอาหารอยา่งยอดทีเดียว

แหละ ถงึนอนหลบัอยู่ก็ยงัทานอาหารนีอ้ยูเ่สมอนะ ไม่ทานไม่ได้
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หละ นอกจากมนัตายซะแลว้แหละ เราก็สนใจวา่ อนันีล้มนีน้ะ่ 

มนัสาํคญัเหมือนกนันะ เรานั่งกาํหนดลมหายใจเขา้ออกอยู่

อย่างนี ้ไอค้วามรูส้กึมนัสงบ มนัความรูส้กึเกิด อืม ลมน่ีนะ ลม

มนัสาํคญัเหลือเกิน มนัดีกวา่มีเงนิหม่ืน เงนิแสน มนัดีกวา่มี

อะไรทัง้นัน้แหละ ดสิู ถา้มนัออกแลว้ไม่เขา้มา ก็ตายเทา่นัน้

แหละ ถา้มนัเขา้ไป ไม่ออก เราก็ตายอยู่เนีย้ แน่ะ เราเหน็ใกล้ๆ

เขา้มาอยา่งนี ้มนัก็เป็นของท่ีมีกาํลงักวา่อย่างอ่ืนซะแลว้ เลย

สนใจแตล่ม เราก็พิจารณากาํหนดลม พิจารณานะ ฉดุเอาเรื่อง

ตา่งๆมารวมเป็นลมน่ี มีสติกบัลมหายใจเขา้ออกเสมอ ไม่มี

ปัญญาหลายอย่าง จะดลูมอนัเดียวเทา่นัน้แหละ ทา่นจงึวา่ลม

อานาปนสตินีเ้ป็นมงกฏุของกรรมฐานทัง้หมดแหละ อยา่งนัน้

พระพทุธเจา้ทา่นจงึยกมาใหเ้รายกกรรมฐานคือลมหายใจเขา้

ออก เอาง่ายๆ เพราะวา่มนัมีลมทกุคนมาน่ี ใช่มัย้ มนัมีลมทกุ

คน พอจะรูส้กึวา่ลมเขา้ออกเท่านัน้ ก็กาํหนด จบซะแลว้ จะนอน

ก็นอนกาํหนดไปเถอะ ใหม้นัมีความรูส้กึจนกวา่มนัจะดบัไป 

ไม่ใช่วา่มนัเป็นของยากลาํบากถา้เรารูจ้กัมนัแลว้  
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อย่างนัน้นะใหโ้ยมทัง้หลายรูว้า่ภาวนากนัเถอะ ทาน ศีล 

ภาวนา เรื่องภาวนาเน่ีย มนัเป็นเรื่องสาํคญั เรื่องใหเ้ราพน้ทกุข ์

มนัติดตรงไหน มนัแกต้รงนัน้นะ่ มนัแนน่ตรงไหน มนัเอาออก

ตรงนัน้น่ะ มนัสกปรกตรงไหน มนัทาํตรงนัน้ใหม้นัสะอาด ถา้ไม่

ภาวนาหละ ไม่เหน็ชดั ไม่เหน็ชดั การภาวนาน่ะก็ทาํใหม้นั

เกิดขึน้ มนัมีขึน้ จะตอ้งอาศยัการภาวนา จงึจะรูจ้กัธรรมะ มนั

เป็นซะอยา่งนัน้ อนันีแ้หละใหญ้าติโยมทัง้หลายเขา้ใจ เขา้ใจวา่

การภาวนา การทาํบญุสนุทาน ใหรู้จ้กับญุ ใหรู้จ้กักศุล ใหม้นั

เกิดประโยชน ์ทาํไปโดยไมต่อ้งสงสยัทัง้นัน้แหละ ลกูศิษย์

พระพทุธเจา้ของเรา ทาํอะไร รูจ้กัทัง้นัน้น่ะ ไม่ใช่ทาํปลอมๆไป

หรอก  

อย่างนัน้วนันีก็้ใหพ้วกญาติโยมทัง้หลายทกุๆท่านท่ีมาวนันี ้

ก็เรยีกวา่แสวงบญุกนั แลว้ก็เพิ่มกศุลเขา้ แสวงกศุลดว้ยเพ่ือให้

พินิจพิจารณาอานาปา นกึถงึธรรมกรรมฐาน กรรมฐานน่ีมนั

ควรทาํ จะเป็นทางโลกก็จรงิจะเป็นทางธรรมก็จรงิ จะเป็นโยม 

จะเป็นพระ ทาํอนันีใ้หเ้ราสะอาด ใหใ้จเราสะอาดได ้ใหใ้จเรา
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ผ่องใสไดเ้สมอ เราทาํไปๆ มนัจะเป็นปัจจตงั รูจ้กัเฉพาะตวัเอง

เท่านัน้เองแหละ  

อนันีน้ะวนันีญ้าติโยมทัง้หลายก็ไดฟั้งธรรมะมาพอสมควร 

บางทีมนัก็จะสูไ้อค้วามงว่งเหงาหาวนอนไม่ไดน้ะ บดันีก็้ได้

เทศนามานีใ้นท่ีสดุ สดุทา้ยแห่งการบรรยายธรรมะมานี ้ขอญาติ

โยมทัง้หลายจงมีกาํลงั พละ คือกาํลงักาย กาํลงัวาจา กาํลงัใจ 

มีศรทัธา วิรยิะ สติ สมาธิ ใหเ้กิดปัญญา ใหเ้ช่ียวชาญ รูว้า่อนันี ้

เป็นบาป อนันีเ้ป็นบญุ อนันีเ้ป็นกศุล แลว้ไปประพฤติปฏิบติั

ตามแนวทางขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดแ้นะนาํ

พร ํ่าสอนมานี ้จิตของญาติโยมทัง้หลายเป็นตน้ก็จะกระเตือ้งขึน้

จากความมืดหนาสาโล จะเป็นจิตท่ีผ่องใส อนันีไ้ปทาํแลว้จะ

เป็นปัจจตงั รูเ้ฉพาะเจา้ของ และผลท่ีสดุนีข้อดว้ยอาํนาจแห่ง

คณุพระศรรีตันตรยั จงปกปักษร์กัษาท่ีท่านทัง้หลายท่ีมาแสวง

บญุในวนันี ้ใหเ้ป็นผูมี้สขุ มีสขุ ดว้ยการยืนก็ดี การเดินก็ดี การ

นั่งก็ดี การเดินก็ดี การนอนก็ดี มีสขุๆทกุๆคนเทอญ 

ท่ีมา: https://youtu.be/fscnLSE4Xr8  

https://youtu.be/fscnLSE4Xr8

