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เราเกิดมาทาํไม ๒ 

หลวงพอ่ชา สภุทัโท 

เอาวนันีเ้ป็นวนัพระ ซึง่นบัเน่ืองมาจากองคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ของเราวา่วนันีเ้ป็นวนัสาํคญัวนัหนึ่งในพทุธ

ศาสนา ซึง่เป็นวนัท่ีชาวพทุธเราจะมาทาํความเขา้ใจกนัใน

ธรรมะซึง่ใหเ้กิดประโยชนแ์กพ่ทุธบรษัิททัง้หลาย  

ธรรมะซึง่เป็นสจัธรรม นาํจติใจของประชาชนชาวพทุธ

ทัง้หลายนัน้ ใหล้ถุึงซึง่ความสงบระงบั ใหรู้จ้กัดีชั่ว บาปบญุคณุ

โทษ พอท่ีจะรกัษาตวัไดใ้นชีวิตท่ีเป็นอยู่ ความเป็นจรงินัน้ วนั

พระทกุวนันีก้ลบัจะไม่มีเป็นวนัพระ เพราะวา่คนเราไม่สนใจ ไม่

ยอมรบัธรรมะคาํสอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของ

เรา ไดย้ินอยู่แตไ่ม่รู ้รูอ้ยู่แตไ่ม่เหน็ เห็นแตว่า่มนัไม่รู ้ก็

หมายความวา่ มนัไม่ทัง้รูท้ัง้เหน็ เหน็อะไร เหน็ความจรงิ เห็นสจั

ธรรมความเป็นจรงิ  

อนัความจรงินัน้จะทาํอยู่คนเดียวมนัก็จรงิ จะทาํหลายคน

มนัก็จรงิ เราทาํน่ีมนัจรงิแลว้ คนอ่ืนจะวา่ไม่จรงิ มนัก็เป็นของ
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จรงิ อนันัน้เรยีกวา่ของจรงิ มนัไปทาํอยู่ท่ีบนอากาศ มนัก็เป็น

ความจรงิ มนัจะไปทาํอยู่ในนํา้ มนัก็เป็นความจรงิ จะทาํอยู่บน

บก มนัก็เป็นความจรงิ มิฉะนัน้พระพทุธเจา้ของเราท่านจงึวา่ 

ธรรมะนัน้น่ะ มนัเป็นความจรงิ จรงิทกุกาลทกุเวลา ท่ีผ่าน

มาแลว้ตัง้แตว่านนีม้นัก็เป็นความจรงิ ในปัจจบุนัมนัก็เป็นความ

จรงิ อนาคตมนัก็ยงัเป็นความจรงิ  

หมายความวา่เราจะทาํความผิด ไม่มีใครเห็น มนัก็ยงัเป็น

ความจรงิ เราจะทาํความถกูอยู่ ไมมี่ใครเห็น มนัก็เป็นความจรงิ 

มิฉะนัน้คนเราเม่ือจะทาํความดีนัน้น่ะ ไม่ตอ้งใหค้นอ่ืนเหน็ บาง

คนทาํคณุงามความดี ก็ตอ้งการอยากจะใหค้นอ่ืนเหน็ ใหค้นอ่ืน

เป็นพยานเรา จงึจะดีอก จงึจะดีใจ อนันัน้ก็ดีอยู่ แตว่า่มนัยงัไม่

จรงิ ไม่บรรลถุึงความจรงิ จรงิๆ ไอค้วามจรงินัน้ เราจะไปลอบทาํ

อยู่คนเดียว ทาํความชั่ว มนัก็ชั่วอยูน่ั่นหละ ทาํความดีอยู่คน

เดียว ไม่มีใครเห็น มนัก็ยงัดีอยู่นั่นเองแหละ มนัเป็นเสียอย่างนี ้

ไม่ตอ้งวา่เราทาํความชั่ว คนเห็นแลว้เพิ่มชั่วขึน้อีก ไม่ใช่อย่าง
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นัน้ เม่ือเราทาํความดีจรงิ เม่ือคนเหน็นะ่ มนัเพิ่มความดีขึน้อีก 

มนัไม่เป็นอย่างนัน้ มนัเป็นซะอย่างนัน้  

อนันีถ้า้หากวา่ความดีทัง้หลายท่ีเราประพฤติปฏิบติักนัแลว้ 

มิฉะนัน้มนัจงึตรสัซึง่ ลาภหรอืยศ สรรเสรญิ นินทา สขุ ทกุข ์ไม่

มีท่ีลบั ทาํดีมนัไดดี้ ทาํชั่วมนัไดช้ั่ว อนันีม้นัเป็นความจรงิ แต่

พระพทุธองคท์่านตรสัอยู่อย่างนัน้ พระพทุธองคท์่านทาํความดี 

ท่านละความชั่ว ท่านออกไปบาํเพ็ญ นั่งหลบัหหูลบัตาท่ีไหน 

ไกลรูป เสียง กล่ิน รส ทา่นก็ยงัมีความดี สาวกทัง้หลายก็เป็น

อย่างนัน้ แตว่า่คนเราทกุวนันีจ้ิตใจไม่แน่นอน ไม่มีศรทัธาอย่าง

เป็นจรงิ ทาํอะไรท่ีเราทาํความดี อยากจะใหค้นเห็น ถา้คนไม่

เห็นแลว้ ก็ไมค่อ่ยสบายใจ อย่างนี ้ทาํความชั่วก็เหมือนกนั 

ไม่ใหค้นเหน็ ถา้คนเหน็แลว้ ดมูนัจะเป็นยงัไงก็ไม่รู ้ทาํความชั่ว

ท่ีคนไม่เห็นน่ะมนัดี อยา่งนี ้แตค่วามเป็นขโมยในตวัของเรา

อย่างนีอ้ยู่ตลอดกาลตลอดเวลานัน้ คนเราจงึไม่พบความจรงิคือ

ธรรมะ  
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ความเป็นจรงิธรรมะนัน้ มนัมาตกลงอยู่ท่ีจิตของเรา อยา่ง

การกระทาํบญุน่ะ กระทาํบญุอยู่ทกุชิน้ทกุสว่นนั่นน่ะ ก็เพ่ือจะ

ใหจ้ิตเราเป็นบญุ เม่ือจิตเราเป็นบญุแลว้ จะนั่งอยู่มนัก็เป็นบญุ 

จะเดินอยู่มนัก็เป็นบญุ จะไปท่ีไหนมนัก็เป็นบญุ คนผูท่ี้รูจ้กับญุ 

ถึงไดค้นอ่ืนไมเ่ห็น มนัก็เป็นบญุ คือความเห็นชอบอยู่ท่ีตรง

จิตใจของเรา การทาํบญุทัง้หมดนัน้ ตอ้งการใหจ้ิตเรามนัเป็น

บญุ ถา้จิตเรามนัเป็นบญุแลว้ ไปอยู่ท่ีไหน ทาํบญุอยูท่ี่ไหนมนั

จะเต็มเป่ียมอยู่เสมอ ไม่ตอ้งฉลอง ไม่ตอ้งใหค้นรู ้ไม่ตอ้งใหค้น

เห็น ไม่ตอ้งมีอะไรไปเพิ่มเติมมนัเถอะ มีกาํลงัจิตใจ เราเช่ือมนั

ในความดีแลว้เราก็ทาํไปเทา่นัน้แหละ มิฉะนัน้พระอรยิเจา้

ทัง้หลายทา่นจงึทาํคณุงามความดีของท่านน่ะ อยูท่ี่ไหนท่านก็

ทาํของทา่น ใครจะวา่ไม่ดีสกัเทา่ไหร ่มนัก็ดีอยู่นั่นแหละ เม่ือทาํ

ส่ิงท่ีมนัไม่ดี เคา้จะวา่มนัจะดีอยู่แคไ่หน มนัก็ไม่ดีอยู่แคน่ัน้  

อนันีก็้เป็นเหตอุนัหนึ่งท่ีจะใหพ้วกเราทัง้หลายทาํความ

เขา้ใจในธรรมะ ถา้เราเขา้ใจธรรมะมนัเป็นอย่างนีแ้ลว้ เราก็ไม่

ตอ้งสง่จิตใจของเราออกไปขา้งนอก เราอยูข่า้งในของเรา ทาํจิต
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ใหม้นัเป็นบญุ เช่นแสวงหาบญุ นอกใจของเจา้ของ มนัก็ลาํบาก 

นั่งรถ นั่งเรอื วิ่งไปวิ่งมาตลอดกาลตลอดเวลา อยา่งญาติโยมก็

มาทาํบญุกนันั่นแหละ ไปทอดกฐินตรงนัน้ ไปทอดผา้ป่าอยู่ตรง

นี ้ไม่คอ่ยไดฟั้งธรรมหรอก พอไปนั่งกราบพระแลว้ รบีจะไปแลว้ 

มนัรถเขา เช่ารถเขามา ก็เลยรบี ไปนั่งก็รบี รบีลกุ ลกุแลว้ก็รบี

เดิน เดินน่ะก็รบีวิ่ง รบีไปรบีมาๆ เลยไดแ้ตร่บีเท่านัน้หละ ไม่ได้

อะไรเป็นสาระประโยชนใ์นดา้นจิตใจของเรานัน้ๆ  

อนันีค้นเราวิ่งหาบญุ บญุกศุลแท้ๆ นั่นน่ะ ไม่อ่ืนไกลหรอก 

ในหลกัพทุธศาสนา พระพทุธหนึง่ พระธรรมหนึง่ พระสงฆห์นึง่ 

เม่ือบคุคลมาทาํจิตใจใหเ้ช่ือมั่นในคณุพระรตันตรยั คือพระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ ์อยา่งแนน่แฟ้นแลว้เทา่นัน้น่ะ เทา่นัน้ก็ไมต่ก

นรกแลว้ ไม่ตอ้งอ่ืนไกลหรอก เช่ือมั่น ไมง่มงาย อนันีเ้ป็นหลกัท่ี

สาํคญั สมยันีช้าวพทุธเราทัง้หลายนัน้มนัเป็นของยากลาํบาก 

ถึงแมจ้ะทาํบญุ ถึงแมจ้ะฟังธรรม ถึงแมจ้ะสรา้งคณุงามความดี 

จะตอ้งใหค้นอ่ืนบงัคบัจบัมือ ถา้คนอ่ืนไม่บงัคบั ไม่จบัมือแลว้ก็
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ไม่ทาํ ไมย่อมทาํ ไมก่ลา้ทาํ ฉะนัน้ธรรมะอนัแทจ้รงิมนัจงึไม่เห็น 

เราจงึไม่เห็นธรรมในจิตใจของเรานั่นเอง  

ฉะนัน้จิตใจของเรานี ้ถา้เรามาพนิิจพิจารณาดแูลว้า่ มนัไม่

อยู่ท่ีอ่ืนหรอก บญุ บาป มนัอยู่ท่ีจิตใจของเรา ฉะนัน้พระพทุธ

องคใ์หค้น้จิตของเรานัน้กบัธรรมะ จิตเรามนัไม่ไดฝึ้ก จติเรามนั

ไม่ไดฝึ้ก เราจะไปเช่ือจิตของเราอยา่งเดียว วา่เราชอบอนันี ้วา่

มนัดี บางทีมนัก็ชอบอนัผิดๆน่ะ วา่ดี แตว่า่มนัดีเฉพาะใจของ

เรา แตค่วามจรงิแลว้ ขาดจากธรรมะ มนัเป็นของไม่จรงิโดยสจั

ธรรม  

มิฉะนัน้ตอ้งเอาจิตของเรานอ้มเขา้ไปสูธ่รรมะ อยา่ดงึธรรมะ

เขา้มาสูจ่ิตของเรา เราตอ้งดงึจิตของเราเขา้ไปสูธ่รรมะ อย่าง

ผูน้อ้ยตอ้งนอ้มเขา้ไปหาผูใ้หญ่ ไม่ตอ้งใหผู้ใ้หญ่นอ้มเขา้ไปหา

ผูน้อ้ย เราเป็นสาวกพระพทุธองคข์องเรา จะนอ้มเขา้สง่ถึง

พระพทุธเจา้ของเรา ไม่ใช่ใหพ้ระพทุธเจา้นอ้มมาหาสาวกอย่าง

นี ้มนัเป็นธรรมเนียมมาแตด่กึดาํบรรพม์าแลว้ ธรรมะก็ดี เป็น

ของท่ีสงูสดุ กบัตวัเราน่ีมนัเป็นคนท่ีไกลจากธรรมะ เม่ือเรา
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อยากจะเหน็ธรรมะ เราไม่ควรดงึธรรมะเขา้มาใสใ่จเรา ไม่ให้

ธรรมะนอ้มมาใสใ่จเรา ใหใ้จเรานอ้มเขา้ไปหาธรรมะ เพราะ

ธรรมะมนัเป็นสจัธรรม จิตใจของเราเป็นตน้ มนัจิตใจยงัไม่ได้

ฝึกฝนใหเ้ป็นธรรมะ มิฉะนัน้เป็นตน้วา่เราชอบอนันี ้อนัท่ีเราชอบ

นัน้ จะวา่ดีร ึมนัก็ยงัไม่ใช่ ดีแตเ่ฉพาะจิตใจท่ีเราวา่มนัดี เราชอบ

มนั บางทีเราชอบของไม่ดี ก็เขา้ใจวา่ของดี ชอบของผิดๆ ก็นกึ

วา่มนัดี แตว่า่มนัความเห็นวา่ดีน่ะ คือจิตของเรานะ่ไม่รูจ้กั 

ฉะนัน้จิตของเรายงัไม่ไดฝึ้กฝน จิตท่ีฝึกฝนดีแลว้นั่นนะ่ มนัจงึ

เขา้สูธ่รรมะ นอ้มจิตเราเขา้ไปหาธรรมะซะก่อน เพ่ือจิตเราให้

กลมเกลียวกบัธรรมะ  

ใหจ้ิตมนัเป็นธรรม ใหธ้รรมมนัเป็นจิต ใหจ้ติมนัเป็นธรรม 

มนัจะนั่ง จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอนอยู่ท่ีไหนมนัก็เป็นธรรม 

มนัจิตเป็นธรรม ความคิดเรามนัก็เป็นธรรม สภาวะท่ีเราคิดน่ะ

มนัก็เป็นธรรม มนัเป็นความจรงิ เป็นสจัธรรมอย่างนัน้ อนันีก็้

เหมือนกนัฉนันัน้ มิฉะนัน้มนัเหนือจิตของเจา้ของนัน้ บางทีมนัก็

ไม่เป็นธรรมะ เราก็ไปคิดวา่ส่ิงท่ีมนัผิดนัน้วา่มนัถกู อนันัน้เราก็
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ชอบเขา้อย่างนัน้ มิฉะนัน้ทา่นจงึใหฟั้งธรรมะ ฟังธรรมใหม้นัรูจ้กั

ธรรมะ ใหรู้ใ้หเ้ห็นธรรมะอยูท่ี่ใจ โง่มนัอยูท่ี่จิตใจของเรา ความ

ฉลาดมนัอยูท่ี่จิตใจของเรา ความมืด ความหลงมนัอยูท่ี่จิตใจ

ของเรา ไอค้วามรู ้ความสวา่งมนัอยูท่ี่จิตใจของเรา  

เหมือนกบัท่ีวา่ไอจ้านใบหนึง่ท่ีมนัสกปรก หรอืพืน้ฐานท่ี

บา้น หรอืศาลาเราน่ีมนัสกปรก มนัถกูนํา้มนั หรอืมนัถกูเครื่อง

สกปรกอนัใดอนัหนึ่ง มนัก็สกปรก อยูท่ี่มนัสกปรกนั่นหละ เม่ือ

เราอยากใหม้นัสะอาด เราก็เอานํา้มาสาดมนัซะ นํา้มาลา้งมนั

เสีย ไอข้องสกปรกนัน้มนัก็หายไป เม่ือของสกปรกหายไปคือ

ความสะอาดในพืน้ศาลา พืน้บา้นของเรา มนัก็สะอาดขึน้มา เรา

ก็จะเห็นไดว้า่ ไอส่ิ้งท่ีมนัสกปรกนัน้ก็คือจิตของเรา ถา้หากวา่เรา

ทาํความถกูตอ้งดีแลว้ ไอข้องท่ีสะอาดมนัก็ยงัมีอยู ่เหมือนพืน้

ศาลามนัสกปรกเพราะอะไรตา่งๆท่ีใหม้นัสกปรกนัน้ มาเช็ด มา

ลา้งส่ิงท่ีสกปรกใหม้นัออก ความสะอาดมนัก็พน้ขึน้มาอยู่ท่ีนั่น 

ท่ีของสกปรกมนัปกปิดอยูน่ั่นเอง ไอค้วามชั่วและความดีของเรา

ทัง้หลายก็เหมือนกนัฉนันัน้ ความชั่วอยูต่รงไหน ความดีอยู่ตรง
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นัน้ ความผิดอยู่ตรงไหน ความถกูอยู่ตรงไหน ความสกปรกอยู่ท่ี

ไหน ความสะอาดมนัก็อยู่ท่ีนั่น เหมือนกนัฉนันัน้ จิตใจของเราน่ี

ก็เหมือนกนัฉนันัน้  

ธรรมชาติของจิตเราจรงิๆนัน้น่ะ มนัเป็นจติท่ีสมํ่าเสมอ มนั

เป็นจิตท่ีไม่เศรา้หมอง เป็นจิตท่ีผ่องใส ขาวสะอาดอยู่อย่างนัน้ 

ท่ีจิตของเรามนัเศรา้หมองนี ้ก็เพราะเราวา่มนัไปพบกบัอารมณ ์

พบกบัอารมณท่ี์ไม่ชอบใจของเรานั่นแหละ ก็ทาํใจของเราใหขุ้น่

มวั ทาํใจของเราใหเ้ศรา้หมอง ทาํใจของเราไม่ใหส้ะอาด ทาํใจ

ของเราใหส้กปรก น่ีเพราะอะไร ไม่ใช่จิตของเรามนัสกปรก 

เพราะจิตของเรามนัยงัไม่แนน่อน ไม่เช่ือมั่นในธรรมทัง้หลาย

นั่นเอง กบัอารมณท่ี์เราไม่ชอบใจ เราก็เศรา้หมอง อารมณท่ี์เรา

ชอบใจ ใจเราก็ผ่องใส มนัก็เป็นอยา่งนัน้  

ฉะนัน้องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเราน่ี ท่านให้

ปฏิบติั ไม่ใช่ใหพ้ดูเฉยๆ ใหป้ฏิบติัคือใหท้าํความเป็นจรงิ เชน่วา่

เราสมาทานซึง่ศีลอย่างนีเ้ป็นตน้ ทา่นวา่ ปาณา อทนินา กาเม 

มุสา สุรา น่ีเรยีกวา่ศีล คาํพดูถึงศีล ไม่ใชต่วัของศีล สภาวะของ
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ศีลนัน้มนัก็เป็นอีกอยา่งหนึง่ สภาวะของศีลนัน้ ไม่ใชว่า่การพดู 

มนัเป็นการกระทาํจรงิๆ เชน่วา่ ไม่ฆา่สตัวอ์ย่างนี ้เราก็ไมฆ่า่

จรงิๆ ไม่กินสรุา เราก็ไม่กินจรงิๆ ไม่พดูโกหก เราก็ไมโ่กหกจรงิๆ 

อย่างนี ้เราไมข่โมยของคนอ่ืน ก็ไม่ขโมยจรงิๆ ไม่ใช่ดีแตพ่ดู

เฉยๆ ศีลมนัอยู่ท่ีตรงนัน้ อยูต่รงท่ีกระทาํ ไม่อยู่ตรงท่ีพดู พดูนัน้

เพ่ือชีใ้หเ้ราเหน็วา่ อนันัน้มนัเป็นอย่างนัน้ อนันัน้มนัเป็นอย่าง

นัน้ เม่ือเราตกลงใจวา่มนัเป็นเช่นนัน้ เราก็ลงมือกระทาํเลย ลง

มือประพฤติเลย ลงมือปฏิบติัเลย กระทาํเลย อนันัน้ใหเ้กิดเป็น

ผลขึน้มาคือการกระทาํเชน่นัน้ อนันัน้ท่านเรยีกวา่ขอ้ศีล  

ท่ีเราพดูตามภาษาของเราเน่ีย มนัก็ลาํบากอยู่ ถงึวนัพระ 

ไปรกัษาศีล ไปรกัษาศีล ไอค้วามเป็นจรงินัน้มนัเป็นคาํพดูท่ีตอบ

เรื่อยๆกนัมา เป็นประเพณี วนันัน้ไปรกัษาศีล เม่ือเราเพง่

ความหมายแลว้ก็ ศีลน่ะเหน็จะโง่กวา่เราละมัง้ เราจะตอ้งไป

รกัษามนั ถา้เราเพง่ไปนะ ศีลมนัคงจะไม่ดีขนาดเราไปรกัษาศีล 

แน่ะ มนัจะไปอย่างนัน้ ถา้เราพดูตามความเป็นจรงิแลว้ ศีลนั่น 

เราไม่ตอ้งไปรกัษาท่านหรอก ทา่นดีแลว้ มารกัษาตวัเราน่ีเอง 
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รกัษากาย วาจา ใจของเราน่ี ดีแลว้ ศีลมนัก็เกิดขึน้มา เราไม่

ตอ้งไปรกัษาศีล ไปรกัษาตวัของเรานี ้คาํพดูอนันีม้นัพดูสงูเกิน

ตวัไปซะมัง้ วา่เราก็ไปรกัษาศีล บางคนไมรู่จ้กัศีลเลย ก็เขา้มา

วดั ไปไหน…ไปรกัษาศีล ไปรกัษาศีล ก็คิดวา่ศีลนั่นมนัเป็นของ

ยากของลาํบาก มนัเป็นของสอนยาก ไอค้วามเป็นจรงิมนั

สะทอ้นกลบัมาแลว้วา่ มารกัษาตวัเรานั่นเอง เม่ือรกัษาตวัเราดี 

ไม่มีโทษ ศีลมนัก็เกิดขึน้มาท่ีตรงนัน้ ฉะนัน้ศีลนีม้นัจงึไม่อยู่การ

พดู อยู่กบัการพดู มนัอยู่กบัการกระทาํ องคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ทา่นสอนใหฟั้งอย่างนี ้ใหค้วามดีเขา้ไปฝังใน

ใจ ถา้ความดีเขา้ไปฝังในใจแลว้ ไอค้วามทกุขม์นัก็ถอนออกไป 

ห่างออกไป มนัเป็นฉนันัน้ ทีนีเ้รามองไม่เหน็ ไอส่ิ้งท่ีมนัเบาท่ีสดุ 

มนัก็เหน็มนัหนกั ส่ิงอะไรมนัหนกั ก็เห็นมนัเป็นเบา ส่ิงอะไรท่ีมนั

ผิด เราก็เห็นวา่มนัถกู ส่ิงอะไรท่ีเห็นวา่ถกู อะไรมนัผิด  

อย่างอาตมายกตวัอย่างใหฟั้งวา่ วนัหนึง่นั่งอยู่ในวดัเราน่ี

แหละ มีโยมคนหนึ่งมาจากอาํนาจเจรญิ เราเคยเป็นปราชญม์า 

เคยบวชเป็นพระมา ออกเป็นฆราวาสก็เป็นคนทาํบญุสนุทาน
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ตลอดเวลา ตาแก่คนนัน้วนัหนึง่นะ่ แกก็มาจากอาํนาจเจรญิ 

ถามวา่ โยมมีทกุขห์ลาย มีทกุขม์าหลายวนัแลว้ แกอ้ะไรไม่ตก 

นกึถงึหลวงพอ่องคเ์ดียว จะใหผ้มมีความสวา่งท่ีไหน ผมไม่นกึ 

เห็นแลว้ก็กราบมา กระสบักระสา่ยมาเลย ทาํใจไม่คอ่ยสบาย 

มากราบลง โอดโอยครวญครางมาอย่างนัน้แหละ อาตมาก็เลย

วา่ “โยมมนัเป็นไง” “ผมทกุขม์าก” “ทาํไมมนัทกุขม์าก” “เรื่อง

ใหญ่ไม่ใช่เรื่องเลก็ๆ มนัเรื่องใหญ่เหลือเกิน” พดูก็นํา้ตามนัก็

ไหล ทัง้พดูเรื่องมนัใหญ่ นํา้ตามนัก็ไหลออก “หยดุก่อนสิโยม 

พดูใหฟั้งเรื่องอะไรมนัเรื่องใหญ่นกัหนาหละวา่” แลว้ทา่นก็เลย

คลานเขา้มากราบใกล้ๆ  กระซิบวา่ “หลวงพอ่ เมียผมตาย” แน่ะ 

ฮา้ บอก เมียผมตาย ฮืม้ นกึวา่มนัเรื่องใหญ่หวะ อนันีม้นัเรื่อง

เลก็น่ีหนา่ มนัเกิดๆตายๆ เคา้เกิดกนัมาตลอดกาลตลอดเวลา

แลว้ ทัง้เกิดทัง้ตายทัง้นัน้น่ะ เหน็มัย้ คนเกิดไม่ตาย เหน็มัย้ เกิด

มามนัตอ้งตาย เรื่องเกิดเรื่องตายไม่ใช่เรื่องใหญ่ มนัเรื่อง

ธรรมดาของเรา  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 13 
 

น่ี ขนาดนีม้นัยงัมองไม่เหน็วา่มนัเป็นเรื่องใหญ่ จนจะแกไ้ม่

ไหวเลย จนกวา่ท่ีวา่ไม่เคยเหน็คนเกิด ไม่เคยเหน็คนแก ่ไม่เคย

เห็นคนตาย ไอค้วามเป็นจรงิน่ะ มนัเกิดมนัตาย เราไม่รูว้า่ก่ีศพ

มาแลว้ เราไมไ่ดอ้า่น ทาํไมไม่พิจารณา ทาํไมใหเ้ป็นเรื่องใหญ่ 

จนเดือดรอ้นกระวนกระวาย กินไม่ไดน้อนไม่หลบั อาตมาบอก 

คิดใหม่สิ อนันีไ้ม่ใช่เรื่องใหญ่หรอก พอ่ของโยม อยู่มัย้…ไม่อยู่ 

เคา้เป็นไหน ตายแลว้ นั่นแหละ ตายแลว้ แม่ แม่ก็ตาย…แม่ก็

ตายแลว้ มนัจะเรื่องใหญ่อะไร มนัจะอยู ่เราเป็นลกูเราจะไม่ตาย 

หือ อนันีม้นัเรือ่งธรรมดา โยมไปยอ้นคิดใหม่สิวา่ ไปคิดเรื่อง

ใหญ่ มนัก็ใหญ่ทัง้นัน้แหละ มนัเรื่องเลก็ๆ เรื่องธรรมดา เรื่องคน

เกิดมาในโลกมนัเป็นอยู่อยา่งนัน้ มิฉะนัน้เกิดมาพระพทุธเจา้

ท่านใหร้บีทาํคณุงามความดี เพราะมนัเป็นอย่างนัน้ ก็เลยพดู

แอบไปแอบมา ก็เลยเห็นโยมผูห้ญิงคนหนึ่ง นั่งอยู่ขา้งๆดว้ย นั่น

แน่ะ โยมมนักบัใครน่ะถา้แมบ่า้นตายแลว้ อนันีแ้ม่บา้นอีกคน

หนึง่ อา้ว ทาํไมมีหลายคนเหลือเกินแลว้ มนัยงัดีนะ นั่นมนัสอง

คน คนหนึง่ตาย คนหนึง่ยงั บางคนมีแม่บา้นคนเดียว ตายคน
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เดียวก็หมด มนัยงัรา้ยกวา่โยมอีก เอาหละโยมพอแลว้ ตายคน

หนึง่ ยงัอยู่คนหนึง่ ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแลว้ ใหไ้ปคิดใหม่ แตค่น

นัน้ก็นั่งฟัง  

น่ีคือความคิดของคน เราไมรู่จ้กั ไม่รูจ้กัพอ คือคนไม่รูจ้กัพอ 

ก็คือคนไม่รูจ้กัแก่ ไม่รูจ้กัแก่ ไม่รูจ้กัเจ็บ ไมรู่จ้กัตาย ไม่รูจ้กั

ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย  บางคนจะไปเทศนว์า่ เกิดๆ แก่ๆ  เจ็บๆ 

ตายๆ ฟังไม่สบายใจเลยนะ ยิ่งคนฝรั่งเมืองนอก ไปพดูเรือ่งแก่

ใหฟั้ง ลกุหนีเลย เขาไม่อยากแก่ เขาอยากเป็นของเขาอยู่อย่าง

นัน้ วา่คนเฒา่ชะแร แก่ชราอย่างนีไ้ม่เอาอะ้ ไม่อยากได ้มิฉะนัน้

เมืองนอกคนแก่เคา้ทิง้อะ้ คนแก่ๆ ๕๐ ๖๐ เคา้ทิง้อะ้ ไม่เหมือน

เมืองไทยหรอก เคา้ทิง้ หนุ่มๆสาวๆลกูเคา้เกิดมา เคา้หนีไปเท่ียว

ไป คนแก่เคา้ทิง้ไปตะพดึ แก่แลว้ทิง้ทัง้นัน้น่ะ ไม่ตอ้งไปเก็บ

หรอก เอาเขา้ใสใ่นโกดงั 

ฉะนัน้พวกคนไทยเรามีธรรมะใหพ้ิจารณาใหเ้หน็ อย่างอยู่

ชลบรุ ีเอาคนแก่ไปเก็บไวเ้ลีย้ง อาตมาเคยเขา้ไปด ูโอย้ คนแก่ 

๗๐ปี ๘๐ ปีอยู่นั่นแหละ ใหพ้ยาบาลมารกัษา อาตมาเขา้ไป
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เทศนต์รงนัน้ นกึๆไปก็นา่สลดสงัเวช นกึไปนกึมาก็เหมือน

เปลือกแตงโมเขาเอาไปทิง้ เคา้จิม้เอาเนือ้มาทานแลว้ มีแต่

เปลือก เคา้ก็ทิง้ลงคลองนั่นน่ะ ไปอยู่ชลบรุท่ีีเลีย้งคนแกก็่

เหมือนกนั เขา้ไปในท่ีนั่น เหมือนเปลือกแตงโม มีแตค่นแก่ๆ

ทัง้นัน้แหละ คนหนุ่มๆเขาหนี เขาก็ไม่ไปหาหรอก หนีไป ไปหา

เขา้โรงหนงั เขา้ลิเกนคร หาลาํวงเลน่ตามสบาย ไอค้นแก่ก็รบั

บาปไปเถิด แก่ไปเถิด ไม่มองถึงเรา มิฉะนัน้เมืองนอกก็เป็นไง 

เอาคนแก่ไปทิง้ คนหนุ่มเจรญิไป ทกุคนไอค้นท่ีหนุ่มพอแก่ก็เอา

ไปทิง้เหมือนกนั กรรม อาตมาพดูกบัชาวฝรั่งวา่น่ีคือกรรม กรรม 

แตก่่อนเราก็ทิง้คนแก่มาน่ี ทีเราแก่คนหนุม่เคา้ก็ทิง้เรา

เหมือนกนั ตอ้งเป็นอย่างนี ้ถ่ายทอดไปตลอดเวลา มนัแกไ้ม่ได ้

เป็นอยา่งนัน้  

อนันีน้่ะความอบอุน่ของเมืองนัน้นะ ไม่เหมือนเมืองไทยเรา 

เมืองไทยเรานัน้น่ะ เทศนธ์รรมะใหฟั้ง ใหเ้หน็ความเกิด ความแก ่

ความเจ็บ ความตายวา่มนัเป็นธรรมะ อนัเป็นท่ีน่าสลดสงัเวช 

เม่ือเราจะทาํอะไรแลว้ก็ตอ้งไดพ้ิจารณา เม่ือเราหนุม่ เราก็หวน
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ถึงคนแก ่เม่ือเห็นคนแก่แลว้หวนถงึคนหนุม่ มนัเลยไปเป็นเกาะ 

มนัเลยเกาะกนัเหมือนลกูโซอ่ย่างนี ้ฉะนัน้พระพทุธองคส์อนให้

มีความเมตตาอปุการะบญุคณุของบคุคลท่ีมีคณุ ทางนอกเคา้

ไม่สอนกนัอยา่งนี ้เคา้สอนวา่คนแก่ก็แก่ไป คนหนุ่มก็หนุ่มไป 

มนัเรื่องของใครๆเท่านัน้แหละ มนัเป็นไปซะอย่างนี ้เม่ือพดูไป

ตามความเป็นจรงิน่ะ หลกัธรรมะขององคส์มเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจา้ของเราน่ะ เลีย้งลกูมาก็รกั เม่ือรกัก็อยากจะใหรู้จ้กั

บญุคณุของพอ่แม่เท่านัน้ ถา้เลีย้งมา ไม่มีบญุมีคณุ ก็ไมรู่ว้า่จะ

เลีย้งมาทาํไม อนันีพ้ดูถึงธรรมะขององคส์มเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจา้ของเรา แก่ขนาดไหน คนเมืองไทยก็ไม่ทิง้กนั อนันีเ้ป็น

ความอบอุน่ในเมืองไทย  

ฉะนัน้พวกเราน่ีก็เหมือนกนัฉนันัน้ เราจะตอ้งพิจารณา

ธรรมะ พิจารณาธรรมะมนัเป็นสงัขาร สงัขารมนัตอ้งเปล่ียนไป 

เปล่ียนไปๆๆเรื่อยๆ ไอค้วามเปล่ียนไปนัน้น่ะ มนัเกิดมาแลว้ เป็น

เด็ก แลว้ก็เป็นหนุ่ม แลว้ก็เป็นแก่ เฒา่ชะแร แก่ชรา แตว่า่จิตใจ

ของคนเรานัน้ ไม่อยากใหม้นัเปล่ียนไปอยา่งนัน้ หนุม่แลว้ไม่



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 17 
 

อยากใหแ้ก่ แก่แลว้ไม่อยากใหต้าย อยากใหอ้ยู่อย่างนี ้ๆ  น่ีคือ

ความเห็นผิดเสียแลว้ อนันีม้นัอยู่ไม่ไดห้รอก มนัเรื่องอนิจจงั มนั

เรื่องการเปล่ียนแปลงน่ีเป็นธรรมดาของมนัแลว้ ถา้ไม่

เปล่ียนแปลง คนเราอยู่ในโลกนีไ้ม่ได ้ 

เช่นมะม่วงตน้นงึ มนัก็เปล่ียนขึน้มา มนัถงึโตขนาดนี ้จงึ

เป็นลอกออกผลใหเ้ราทาน ผลมนัน่ี เพราะความเปล่ียนแปลง

มาจากเมลด็มนั จากเบีย้เลก็ๆมนัเป็นตน้ใหญ่ๆมาเปล่ียน 

เปล่ียนจนมาถึงมนัเป็นดอก จงึเป็นผลเลก็ๆ เม่ือมนัเกิดมาเป็น

ผลเลก็ๆ มนัก็เปรีย้ว มนัก็เปล่ียนไป มนัห่ามน่ะ ไอค้วามเปรีย้ว

มนัก็หายไป เม่ือมนัสกุมนัก็เปล่ียนเป็นหวาน รสของมนั ถา้เรา

จะไม่ใหม้นัเปล่ียนจะเกิดประโยชนอ์ะไรนะ เปรีย้วไป มนัเปรีย้ว

อย่างนัน้ ดีไมดี่จะไม่ไดกิ้นมะมว่งสกุซะดว้ยนะ ไอค้วาม

เปล่ียนแปลงมนัมีแลว้ ลมหายใจเราเขา้ไปแลว้ก็ออก ออกแลว้ก็

เขา้ เขา้แลว้ก็ออก เราจะอยูม่าตลอดทกุวนันีก็้เพราะอาการมนั

เป็นอยา่งนี ้เพราะอนิจจงัมนัเปล่ียนแปลงอย่างนี ้ถา้ไม่

เปล่ียนแปลง อยู่มัย้ หายใจเขา้ไป หายใจอดึใจเขา้ไปแลว้ไม่
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ออกนะ่ น่ี ใหห้ยดุไดม้ัย้ ออกแลว้ไม่เขา้มา มนัก็ตายเทา่นัน้

แหละ เขา้ไม่ออกมนัก็ตาย ออกไม่เขา้มนัก็ตาย มนัอาศยัการ

เปล่ียนแปลง มนัเขา้ไปแลว้ก็ออกมา ออกแลว้ก็เขา้ เขา้แลว้ก็

ออก น่ีเราอยู่ไดเ้พราะความเปล่ียนแปลงอย่างนี ้ 

มิฉะนัน้เป็นตน้เราควรระลกึถึงธรรมะเม่ือเรามีชีวิตอยู ่เรา

ควรมองดขูา้งๆวา่ อนันีพ้อ่แม่ของเรา อนันีพ่ี้นอ้งของเรา อนันี ้

ลกูหลานของเรา อนันีต้วัของเรา มนัก็พรอ้มไปเป็นอย่างนีต้ลอด

กาลตลอดเวลาน่ี เพราะธรรมะมนัเป็นอยา่งนี ้ฉะนัน้เราจงึทาํ

ความเขา้ใจ มาฟังธรรมะคือมาทาํความเขา้ใจกนั เม่ือทาํความ

เขา้ใจกนัใหรู้จ้กัความเป็นจรงิก็ยอมรบัวา่มนัจะตอ้งเป็นอย่าง

นัน้ เกิดมาวนันีก็้ตอ้งยอมรบัวา่มนัก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ วนัตอ่ไป

มนัก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ วนัตอ่ๆไปมนัก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ ของมนั

เป็นอยา่งนัน้ มนัก็เป็นของมนัอยู่อยา่งนัน้ มนัเปล่ียนแปลง

อย่างนัน้ทกุเวลา  

เม่ือเราเขา้ใจธรรมะเช่นนี ้ความเป็นอยู่ก็ดี ความพลดัพราก

จากกนัก็ดีเป็นธรรมดา เหน็มัย้ท่ีเราสวดมนตก์นั ใหพ้ิจารณา
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อย่างนีท้กุวนัๆเถิด พิจารณากนัรเึปลา่ก็ไม่รู ้เม่ือสวดก็ให้

พิจารณากนัทกุวนัๆเถิด ทกุวนัๆ ทาํวตัรทกุวนัอย่างนี ้ถา้หากวา่

มนัเปล่ียนแปลง เราก็ไม่ควรเสียอกเสียใจ ไม่ควรทาํใจใหม้นั

เป็นทกุข ์เพราะวา่มนัเป็นอยา่งนัน้ สจัธรรมมนัเป็นอยา่งนัน้อยู่

แลว้ ใหค้วามเห็นเราเป็นอยา่งนี ้เม่ือเราไดฟั้งธรรมบอ่ยๆนะ 

ความบรรเทาทกุขอ์นันีม้นัจะพน้ขึน้มา มนัก็จะไมท่กุข ์มนั

บรรเทาๆไป บรรเทาไป ใหม้นันอ้ยไป มนันอ้ยไป กวา่ท่ีมนัจะ

หมดทกุข ์เพราะเห็นความเป็นจรงิอยา่งนัน้ของธรรมะ  

ไดแ้คนี่ก็้เรยีกวา่เรามีหลกัท่ีสาํคญัอยู่แลว้ การภาวนาของ

เรา ความเป็นอยู่ของเราจะมีท่ีพึง่ท่ีพาํนกั พุทโธ เม สะระณัง 

วะรัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง 

พระพทุธเจา้ของเรามาเป็นท่ีพึง่ พระธรรมมาเป็นท่ีพึ่ง พระสงฆ์

มาเป็นท่ีพึ่ง ท่ีพึ่งอ่ืนไม่เหมือนพระพทุธเจา้ ท่ีพึ่งอ่ืนก็ไม่เหมือน

พระธรรม ท่ีพึง่อ่ืนก็ไม่เหมือนพระสงฆ ์เพราะความเป็นจรงิมนั

เป็นอยา่งนัน้ เม่ือเราคิดเช่นนี ้ความบรรเทาทกุขเ์รามนัก็

หายไปๆ นอ้ยไปๆ ตกลงอยูท่ี่มาเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมดา ไอ้
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คนเกิดมา ก็เห็นวา่เป็นธรรมดาท่ีมนัเกิดมาแลว้ เกิดมาแลว้มี

ความเป็นอยู่ก็เป็นธรรมดา ไอธ้รรมดามนัเป็นอยู่อยา่งนี ้ถา้เรา

เขา้ใจเช่นนี ้ความบรรเทาทกุขข์องเราก็นอ้ยไปๆ ความอยู่เย็น

เป็นสขุ ความสงบระงบัมนัก็ตัง้ขึน้มาในท่ีใจของเรานั่นเอง อนันี ้

เป็นโอวาทคาํสอนของพระพทุธองคข์องเรา มิฉะนัน้จงพากนัตัง้

อกตัง้ใจ ใหเ้ขา้ใจธรรมะ ฟังแลว้ใหเ้ขา้ใจธรรมะ ใหพ้ิจารณา

อย่างนัน้ 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/BUTmKz4WuT8 (เริม่นาทีท่ี 30.13) 

https://youtu.be/BUTmKz4WuT8

