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สูตรแก้ทกุข ์

หลวงพอ่ชา สภุทัโท 

ตอนนีเ้ป็นตอนเฉพาะพทุธบรษัิทฝ่ายพระเราซึง่เป็นพระเก่า

และพระใหม่ในสถานท่ีตา่งๆปะปนกนั เป็นทา้ยของการฟังปาฏิ

โมกขเ์สรจ็แลว้จะไดร้บัโอวาทพอสมควรแลว้ก็เหนือนอกนีไ้ป

เป็นเวลากลางคืน จะมีทายกทายิกาทัง้หลาย ขา้ราชการ พวก 

ส.อ.ๆทัง้หลายก็จะไดม้ารวมกนั ฉะนัน้เราจงึถือโอกาสประชมุ

กนัโดยเฉพาะกบัเวลา เฉพาะพระเรา  

ในเวลานีท้กุปีสมยัก่อนวดัหนองป่าพงนีมี้สาขานอ้ย วนั

มาฆะบชูา วนัวิสาขะบชูา นดัหมายกนัมารวมท่ีน่ีเป็นสว่นใหญ่ 

สว่นใหญ่ตอ้งมาท่ีน่ี สาขาทัง้หลายทัง้ปวงนัน้ตอ้งมารวมท่ีน่ี

ทัง้หมดทัง้พระภิกษุ สามเณร และญาติโยม ดงันัน้จงึรูส้กึวา่มี

พระภิกษุสามเณร มีญาติโยมมามาก มารวมกนัในสถานท่ีนี ้

ตอ่มา ตอ่มาจาํเนียรกาลท่ีตอ่มานัน้ สาขาเราย่ืนออกไปหลาย

แห่งแลว้ก็มีพระภิกษุหลาย มีทายก ทายิกามากขึน้ มิฉะนัน้ผม

จงึเหน็วา่ การทาํมาฆะบชูาก็ดี การทาํวิสาขะบชูาก็ดีนัน้เป็น
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สว่นรวมกนั ถา้หากวา่เรามารวมท่ีนีก็้เหน็ความลาํบากกบัภิกษุ 

สามเณร ทายก ทายกิาทัง้หลายผูท่ี้อยู่หา่งไกล ยานพาหนะไป

มาก็ลาํบาก จงึไดข้ออนโุลมใหส้าขาทัง้หลายซึง่ท่ีตัง้ตวัดีแลว้ 

ปกครองกนัไดพ้อสมควรจะมีบรษัิทบรวิารมาก ใหอ้ยู่เป็น

เอกเทศ ใหท้าํสว่นตวั หมายความวา่ใหท้าํมาฆะหรอืวสิาขะ

บชูาเฉพาะตวัเองในสาํนกันัน้ นอกนัน้ไปจะมีพระซกัองคห์นึง่

เขา้มาแทรกในศนูยนี์พ้อดีเพ่ือจะรูว้า่อะไรมนัเป็นอะไรท่ีเราได้

ประชมุกนัปีหนึ่งๆนัน้ ก็จะดีมาก ไมมี่องคห์นึง่หรอืสององคม์า

รวม ก็ไดฟั้งอะไรตอ่อะไรจากการท่ีประชมุใหญ่ๆเนีย้ เพ่ือจะไดรู้ ้

เรื่องอะไรตา่งๆนีใ้ห ้ 

ดงันัน้วนันี ้ภิกษุบรษัิทก็นอ้ย ทายก ทายิกาซึง่เป็นบรษัิทนัน้

ก็นอ้ยลง แตว่า่มนัก็ยงัเหลืออยู่ มนัมากอยู ่คือหมายความวา่

มนัแยกการประชมุกนั ไม่ไดป้ระชมุแห่งเดียว ฉะนัน้ใครมีความ

อตุสาหะ อยากจะไดรู้ ้อยากจะไดเ้หน็ อยากจะไดย้ินอะไรตา่งๆ

จากท่ีการประชมุใหญ่ในศนูยก์ลางนี ้ก็จดัในสาขาทัง้หลาย

เหลา่นัน้มา สาขาหลกัวงศก็์ได ้ผมไดอ้นญุาตให ้สว่นพระภิกษุ 
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สามเณร สว่นทายก ทายิกาทัง้หลายนัน้ก็ใหอ้ยู่เป็นปกติก็ดี 

หรอืใครอยากจะจรมาท่ีน่ีก็ได ้ไม่ไดห้า้ม น่ีคือใหค้วามสะดวก 

ใหค้วามสบายกบัสาขาทัง้หลาย ดงันัน้ทกุปีสาขาท่ีมารวมกนั

ท่ีน่ี จะมีพระหลายรอ้ย มีโยมตัง้หลายรอ้ย ปีนีห้รอืปีท่ีตอ่ๆมาก็

นอ้ยลง คืออนโุลมใหท้าํมาฆะบชูาหรอืวิสาขะบชูาตามลาํพงั 

ดงันัน้ถึงนอ้ยลง  

ธรรมดามาฆะบชูาหรอืวิสาขะบชูานัน้ พระภิกษุสามเณรเรา 

ทายก ทายิกาทัง้หลายมารว่มฟังธรรมกนั เวียนเทียนกนัตอนยํ่า

คํ่า แลว้ก็เวียนเทียน เสรจ็แลว้ก็สวดมนตท์าํวตัรฟังธรรมกนั โดย

ถือเป็นเนสชัชกิธุดงค ์เนสชัชิกธุดงคก็์หมายความวา่ไมมี่ใคร

หลบันอนกนั ทัง้ทายก ทายกิาทัง้หลาย ทัง้พระภิกษุสามเณร

ทัง้หลายนัน้ พยายามนั่งกนัตลอดคืน แลว้ก็มีการฟังธรรมกนั

พอสมควร สมยัก่อนมีพระอาจารยห์ลายองคก็์มาเทศน ์การ

เทศนม์นัก็สวา่งเหมือนกนั ก็เรยีกวา่หมายความวา่ฟังธรรมกนั

ตลอดคืน นั่งเนสชัชิกกนั ธุดงควตัรกนัตลอดคืน อนันีเ้ป็น

หลกัการและวชิาการท่ีทาํมาในวดัหนองป่าพงนี ้ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 4 
 

ทกุวนันีม้นัแยกกนัออกไป ก็ไม่รูว้า่ใครจะทาํกนัแคไ่หนไม่รู ้

เฉพาะวดัหนองป่าพง ตอ่มาก็มีการอะไร…คลา้ยๆวา่มีการเส่ือม 

คือไม่ไดน้ั่งตลอดคืน และไม่ไดฟั้งธรรมตลอดคืนอนันี ้แลว้มนั

เส่ือมก็มนัจะเป็นเหตสุองประการ หนึง่ สว่นตวัผมเองนะ มนั

อายไุขมนัแกแ่ลว้ นั่งไม่ไหว ประมาณหกทุม่หรอืตีหนึง่ก็พกันะ 

ลกูศิษยท์ัง้หลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกนั ผมแก ่ลกูศิษยก็์แก่

ไป พระแก่ แลว้เณรก็แก่ พระแก่ เณรแก่ ญาติโยมก็เลยแก่กนั

ไป ตามๆกนัไป เหน็จะเป็นเพราะเหตนีุน้ะ ท่ีมนัตัง้ตวัไมไ่ด ้

โดยมากก็ตอ้งเป็นอยา่งนี ้อนันีม้นัก็เป็นของจาํเป็นของมนัเอง 

อนันีก็้แลว้แตบ่คุคลท่ีจะมีปัญญา คลา้ยๆท่ีวา่ทา่นสอนเรา เราก็

ฟัง ฟังแลว้ เราก็เอาไปสอนตวัเราอีก อย่างนีเ้ป็นตน้ มนัจะเป็น

การดี เป็นผูมี้ปัญญา  

สมยัก่อนท่ีผมนั่งอยู่ตรงนัน้น่ะ ถา้ผมไม่ลกุ พระเณรก็ไม่

ลกุอะ่ อยูน่ั่นแหละ ตายมนัตายอยูน่ั่นน่ะ ขอ้วตัรอนันีบ้งัคบัไป

ในตวั ทกุวนัน่ี มนัไม่สบายมาแลว้ บางทีผมเลิกไปซะ หา้ทุ่ม หก

ทุ่ม ตีหนึง่เลิกไป ไฟก็ติด แลว้ก็ปลอ่ยใหพ้ระ ใหเ้ณรและญาติ
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โยมนัน้อยู ่ไปพกัอยู่ซกัชั่วโมงหนึง่ ผมออกมามองๆดอีูก หมด

เหมือนกนั หมด พระก็ไปหมด เณรก็ไปหมด ญาติโยมก็นอนกนั

เลย ผมก็ออกมายืนด ูโอ ้อนันีม้นัก็ดีเหมือนกนันะ อนันีเ้รยีกวา่

มนัเป็นเหตอุยา่งนี ้ไม่รูม้นัเป็นไงนะ  

ดงันัน้พระพทุธเจา้นิพพานแลว้ มนัก็อาจจะเส่ือมลงได ้พอ่

แม่เราเสียไปยงัตระกลูของเราไวไ้ดย้าก ครูบาอาจารยท่ี์เสียไป

แลว้น่ะ โดยมากสานศิุษยร์กัษาสถานท่ี รกัษาขอ้ปฏิบติัไวไ้ด้

นอ้ย ก็เพราะมนัเป็นอย่างนีเ้อง จะปรบัปรุงยงัไงก็ไม่ได ้ลาํบาก

เหมือนกนั ถา้ปรบัปรุงก็คงตอ้งเอาคนแกม่านั่งตลอดคืนอย่าง

เก่านะ ไอเ้ราก็ไปไม่ไหวเหมือนกนันะ จาํเป็นเม่ือมนัเป็นอย่างนี ้

อีก ฉะนัน้โดยมากลกูศิษยก์บัอาจารยก็์คอยจะทาํตามอาจารย์

อย่างเนีย้ คอ่ยๆจะทาํตามอาจารย ์ไมใ่หเ้กินไป คลา้ยวา่ผูท่ี้นั่ง

ตามอาจารยอ์ย่างนี ้ชอบอยากจะเป็นอยา่งนัน้ โดยมากชอบ 

พอ่แม่เหมือนกนั มีพอ่แม่อยู่เราก็ทาํงาน ทาํหนา้ท่ีการงานท่ี

บา้น หรอืครูบาอาจารยอ์ยู่ เราก็ทาํงานสมํ่าเสมอ โดยมากถา้

พอ่แม่เราจากไป ครูบาอาจารยเ์ราจากกนัแลว้ ชอบอยากจะ
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เปล่ียนแปลง ชอบอยากจะเปล่ียนแปลงกนั โดยมากก็ชอบ

อยากจะแยกทางกนั พดูไม่ลงคอกนั ลกูศิษยล์กูหาท่ีอยูก็่

จาํเป็นตอ้งแยกกนั เป็นอย่างนี ้ไอใ้ครท่ีตัง้อยู่เน่ียก็แยกไปท่ีอ่ืน 

ไปตัง้ใหม่ ทาํใหดี้ขึน้ มนัก็ดีขึน้ไดอ้ย่างนีน่ี้เป็นตน้  

ถา้อยู่รวมๆก็ตา่งคนตา่งเหน็ น่ีเพราะอะไร เพราะขาดการ

เคารพคารวะตอ่พระพทุธเจา้นั่นเองเป็นตน้ ไม่สมกบันกัปฏิบติั

ของเราวา่บวชมาทาํไม ปฏิบติัไปทาํไม เม่ือโลภมนัเกิดขึน้มาก็

วิ่งไปตามมนัเสีย เม่ือโกรธมนัเกิดขึน้มาก็วิ่งไปตามมนัเสีย เม่ือ

หลงมนัเกิดขึน้มา มนัจงึมีโลภมีโกรธ ก็วิ่งไปตามมนัเสียอย่างนี ้

เป็นตน้ มนัก็เป็นไปไดย้าก ทาํไมถงึเป็นอย่างนี ้ไมมี่ใครถึงแกน่

ของธรรมะท่ีแทจ้รงิ ธรรมะท่ีแทจ้รงินัน้มนัก็เป็นของจรงินั่นเอง

น่ะ มนัไมว่ิ่งไปตามอะไรๆทัง้นัน้หละ ถา้มนัถึงจดุอนันี ้มนัก็เป็น

ระเบียบสงูสดุ เป็นระเบยีบท่ีดีสงูสดุ เฉพาะเป็นธรรมะ ถา้ยงัไม่

ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนัน้น่ะ แข่งกนัไปแข่งกนัมาอยู่อยา่งนัน้ อนั

นีม้นัก็เป็นของยาก มนัเป็นของลาํบากอยูเ่หมือนกนั  
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ฉะนัน้การปฏิบติัธรรมะ อนันีถ้่ายทอดออกมาจากครูบา

อาจารย ์ครูบาอาจารยก็์ถา่ยทอดมาจากครูบาอาจารยอ์ย่างนี ้

มนัถา่ยทอดกนัมาเรื่อยๆๆๆมา ไอค้วามจรงิมนัอยูท่ี่ตรงไหน ไอ้

ความจรงิมนัไม่อยู่กบัใคร มนัอยู่ท่ีความจรงิของมนันั่นเอง ถา้

เรานบัถือครูบาอาจารย ์ก็นบัถือไม่ถึงธรรมะ ถา้เห็นครูบา

อาจารยก็์กลวั จงึทาํหนา้ท่ีของเจา้ของใหแ้ข็งแรงขึน้ น่ีเพราะ

อะไร เพราะนบัถือครูบาอาจารย ์ถา้ครูบาอาจารยเ์ลิกหนีแลว้ 

หนา้ท่ีการงานก็หย่อนลงไป ผมก็ชอบจะเป็นอย่างนีอ้ยู่ ไม่รูพ้วก

ท่านเป็นยงัไง มนัตอ้งเป็นอย่างนี ้ชอบแตเ่ป็นอยา่งนี ้อยู่กบั

เพ่ือนฝงูทัง้หลายโดยมาก ทาํอะไรไม่คอ่ยเต็มมือ ไม่คอ่ยเต็มมือ

และไม่คอ่ยเต็มใจ ไม่เต็มตามความสาํคญัของตนเองอยา่งนี ้

คลา้ยๆกบัท่ีวา่เราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึง่เสีย เอา้ ไป

มดักอใหเ้ขาเสีย หรอืไปรบัจา้งอะไรอย่างหนึง่เคา้ซะ โรงงาน

เป็นบรษัิท เราไปทาํงานเอาเงินของบรษัิทอย่างนีเ้ป็นตน้ แลว้

คิดอย่างนีเ้ป็นตน้ ไม่เต็มใจเท่าไหร ่ไปทาํน่ะเพราะมนัไดเ้งิน ถา้
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บรษัิทเผลอไปหน่อยก็หย่อน เม่ือนัน้ก็เลยวุน่ มนัชอบเป็นอย่าง

เนีย้ ฉะนัน้มนัไม่ถึงธรรมะ  

อะไรทกุอย่างทกุส่ิงก็เหมือนกนั ตวัอาศยัครูบาอาจารย์

เป็นอยู่อยา่งนีม้นัเป็นนบัถือขัน้นงึ เราจะถามวา่เม่ือไรพวกเรา

จะถึงธรรมะ เช่นวา่มนัเป็นพดูตามธรรมะ ทางธรรมของ

พระพทุธเจา้ ทาํไมใจเรามนัถึงจะนอ้มไป โสตะ ก็นอ้มไปแลว้ โส

ตะปฏิปัณโณ หรอืวา่โสดาบนัซะ ตกกระแส เป็นผูต้กกระแส จิต

นีม้นัตกกระแสแลว้ เป็นผูไ้ม่กลบั ถงึวา่มนัจะโกรธ มนัก็ไม่กลบั 

ไปตามความโกรธ มนัจะโลภ มนัก็ไม่ตามความโลภ คือมนัรู ้

ความโกรธหรอืความโลภนัน้อย่างแทจ้รงิแลว้ แตว่า่มนัรูธ้รรม

และมนัก็เหน็ธรรมดว้ย แตม่นัยงัไมเ่ป็นธรรม เหน็โลภมนัไม่ดี 

บางทีโลภก็จะมาอยู่ บางทีก็ยงัไปปฏิบติัตามอยู่ มนัรูธ้รรมแต่

มนัก็เหน็ธรรมอยู่ แตว่า่ยงัไม่เป็นธรรม จติยงัไม่เป็นอยา่งนัน้ 

ฉะนัน้ฝึกธรรมะไม่ได ้เห็นธรรมะก็ได ้แตไ่ม่เป็น…เป็นธรรมะ

ไม่ได ้เรยีนธรรม รูธ้รรม เหน็ธรรม ปฏิบติัธรรมได ้แตรู่ว้า่จะเป็น

ธรรมน่ีมนัยากเหมือนกนันะ  
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รูว้า่ท่ีจะเป็นธรรมมนัเรื่องของบคุคลแตล่ะคนมนัรูเ้หน็เอง ท่ี

จะแกไ้ขมนัไปได ้เช่นวา่มนัโกหกไม่ได ้มนัโกหกไม่ได ้เชน่ผม

เคยเลา่ใหท้่านฟังวา่ ถา้ พดูถึงธรรมะหละโกหกไม่ได ้ขโมยไม่ได ้

ท่ีเราโกหกคนไดน่ี้ โกหกคนอ่ืน ไม่ใหค้นอ่ืนเคา้รู ้ไมใ่หค้นรูว้า่

งัน้น่ะ จะทาํความผิดมาใหค้นรูไ้ม่มี มนัมีแตบ่คุคลท่ีไม่รูเ้รื่อง 

เราทกุคนจะไปอยู่ในนํา้ก็ดี บนอากาศก็ดี อยู่ในทุง่ก็ดี อยู่ในป่า

ก็ดี อยู่คนเดียวก็ดี หลายคนก็ดี จะไปทาํความผิดไม่ใหค้นรูน้่ะ

ไม่มี ไม่มี น่ีเรยีกวา่มนัตกกระแสแลว้ จะไปทาํความผิดเน่ีย 

ไม่ใหค้นรูเ้น่ียไม่มีทัง้นัน้น่ะ แตว่า่คนท่ียงัไม่ตกกระแสนั่นมีนะ่ 

ไปแอบทาํอยูค่นเดียวก็ได ้ไม่ใหค้นรู ้น่ีคือมนัดถูกูเจา้ของอยู่ มนั

ไม่เห็นธรรมะ ใครเห็นธรรมะ จะไปโกหกใคร ไปโกหกคนทกุคน

ไม่ได ้จะไปทาํอะไรผิดถกูท่ีไหนไม่ได ้โกหกไม่เป็น เช่นวา่บดันี ้

เราจะโกหกเพ่ือนในวดัเราเน่ีย หรอืโกหกขอ้วตัรท่ีครูบาอาจารย์

สอน ไม่ตอ้งทาํมนั เป็นตน้ เพ่ือนก็ไม่เหน็ ครูบาอาจารยก็์ไม่เหน็ 

แตเ่ราไปหาเลือกสถานท่ีทาํ ไม่ใหค้นเหน็เรา คาํท่ีวา่คนเห็นเรา

คือครูบาอาจารยก็์ไม่อยู่ท่ีนั่น เพ่ือนก็ไม่อยู่ท่ีนั่น ใครก็ไม่อยู่นั่น 
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เรยีกวา่เรากลวัธรรม ทาํแบบนีน้กึวา่คนไม่เหน็เรา ถา้เรา

ยอ้นกลบัมาถงึคาํสอนของพระพทุธเจา้ท่ีแทจ้รงินัน้ก็ ธรรมอยู่

ตรงนัน้แหละ คนเหน็ ใครหละเหน็ ตวัเรานั่นแหละคือคน คน

หนึง่  

ฉะนัน้ธรรมะนีพ้ระพทุธเจา้ทา่นจงึบอกมนัเป็นของแจง้ เป็น

โอกาสท่ีมนษุยท์ัง้หลายท่ีตกกระแสแลว้จะตอ้งเหน็ตน เม่ือเหน็

ตนก็เห็นธรรมะ เม่ือเห็นธรรมะก็ตอ้งเหน็ตน เม่ือตอ้งเหน็ตนก็

ตอ้งเหน็ธรรมะ เม่ือเห็นธรรมะก็เห็นพระพทุธเจา้ เม่ือเห็น

พระพทุธเจา้ก็ตอ้งเหน็ธรรมะ คนๆนีคื้อคนท่ีตกกระแสแลว้ 

โกหกไม่ได ้ไปอยู่ท่ีทุง่นาก็ตาม ในป่าก็ดี คนนอ้ยก็ดี คนมากก็ดี 

ถา้เราอยูท่ี่ไหน มนัก็มีคนท่ีนั่น จะทาํอะไรนัน้ไม่มีท่ีคนจะไม่รูไ้ม่

มี จะตอ้งรู ้ถา้บคุคลคิดวา่ไปทาํท่ีคนไม่มีนัน้ คนนัน้ก็ไปทาํ

ความผิด คนนัน้ก็ดถูกูตวัเอง ถา้เราชีว้า่ไอต้วัเรานีไ้มเ่ป็นคนหรอื

อย่างนี ้ตวัเราไม่เป็นคนหรอือย่างนี ้เราก็จะมีความเสียหาย เรา

บกพรอ่งวา่คนไม่มี ไอค้นไม่มีเราก็ดถูกูเรา งัน้เราก็ไม่เป็นคน

เวย้  
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มนัผิดความหมายท่ีพระพทุธเจา้น่ะ สิขีภโูต เอาตนเองเป็น

พยานของตน ถา้เอาตนเองเป็นพยานของตนแลว้นะ มนัจะ

โกหกพกลมไม่ได ้จะปฏิบติัตรงไปตรงมาเสมอ เหมือนกนักบัเรา

เข็มทิศอนัหนึง่ท่ีชีไ้ปตามทศิใตท้ิศเหนืออยู่ เราเขา้ไปในป่า ถือ

เข็มทิศเขา้ไปในป่านัน้น่ะ เข็มทิศเน่ียมนัจะชีท้ิศใตท้ิศเหนืออยู่ 

แตเ่ขา้ไปในวนัหนึ่ง เราเปิดด ูอา้ว ทิศใตม้นัเป็นทิศตะวนัตกเสีย

แลว้ ทิศเหนือมนัเป็นตะวนัออกเสียแลว้ อนันีม้นัรูว้า่มนัเป็น

ความคิดของเรา คิดผิด แตเ่ข็มทิศน่ะมนัชีไ้ปทางทิศเหนือทิศใต้

ตลอดเวลา แตเ่ราเขา้ใจวา่มนัไปดเูข็มทศิ มนัไปทิศตะวนัตก 

มนัไปทิศตะวนัออก มนัรู ้แตม่นัรูอ้ย่างนีก็้ตามมนั แตว่า่มนัเป็น

เรือ่งความคิดของเรา เน่ียเราจะละลายมนัได ้เป็นความรูส้กึของ

เรา เราจะละลายมนัได ้ถา้ความจรงิของเข็มทิศมนัจะชีไ้ปทิศใต้

ทิศเหนือตลอดเวลา เรารูส้กึวา่มนัไปทางตะวนัตก ตะวนัออกน่ี

มนัเป็นความผิดของเรา มนัเป็นความรูส้กึของเรา มนัผิดเท่านี ้

เช่นนีเ้ป็นตน้  
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ไอค้วามผิดทัง้หลายนัน้ ท่ีมนัมีอยูน่ัน้ มนษุยท์ัง้หลายก็ยงั

อยากจะเอาความผิดอยู ่แตไ่ม่ชอบความผิด แตอ่ยากจะทาํผิด 

อยากจะทาํผิด น่ี แตค่วามผิดนัน้ผลมนัเกิดมา ไม่ชอบ ชอบแต่

วา่อยากจะทาํผิด แตไ่ม่ใหม้นัผิด น่ี อยากจะทาํไมถ่กู แตจ่ะให้

มนัถกู ผลเกิดมาจะใหม้นัถกูอย่างนี ้อนันีม้นัเป็นมิจฉาทิฐิ มนั

เป็นมิจฉาน่ี มนัธรรมะมาเกิดมาจากเหตจุากปัจจยัของมนั ไม่ใช่

มนัเกิดขึน้มาลอยๆ ไม่ใช่วา่มนัเกิดขึน้มาเฉยๆ ความผิดถกูดีชั่ว

ทัง้หลายนี ้มนัเกิดมาจากเหต ุเหตถุกูมนัก็ถกู เหตผิุดมนัก็ผิด

อย่างนี ้เราอยากจะไปตดัเหตอุย่างนัน้มนัไมไ่ด ้เราอยากทาํ

อย่างนีแ้ตเ่หตไุม่มี เหตไุม่ดี แตใ่จเราอยากจะใหม้นัดี เช่นวา่

ทาํงานนิดเดียวแตอ่ยากจะไดม้ากๆอย่างนัน้ อยากไปมรรคผล

นิพพาน แตค่วามเพียรไม่อยากจะทาํอย่างนีเ้ป็นตน้ ทางโลก 

เคา้อยากจะมีเงินมีทอง แตไ่ม่อยากจะทาํงาน อยากมีความรู ้

แตไ่ม่อยากจะเรยีน อยากสอบได ้แตไ่ม่อยากจะดหูนงัสือ เหน็

มัย้ทกุวนัเนีย้ เม่ือจะสอบ ไปหาหลวงพอ่รดนํา้มนต ์ดสิู รดทาํไม

นํา้มนตเ์น่ีย รดอยากจะใหม้นัสอบได ้มนัไม่ใช่สอบไดท่ี้รด
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นํา้มนตต์รงนี ้มนัตอ้งขยนัหมั่นเพียรเรยีนหนงัสือ อยา่งนัน้ เคา้

ก็วา่ชว่ยกนั หลวงพอ่ก็ช่วย เช่นนีเ้ป็นตน้ แตว่า่มนัก็อยากจะ

เป็นอยา่งนัน้ มนัอยากจะใหเ้ป็นอย่างนัน้ แตว่า่การกระทาํเชน่นี ้

มนัไดผ้ล มนัไดต้รงความมนัมีกาํลงัใจเทา่นัน้แหละ ตามภาษา

ของคนนัน้ไมถ่ึงธรรมะ อย่างนีม้นัก็เป็นอย่างหนึ่งอีก  

อนันีก็้เหมือนกนัฉนันัน้ การประพฤติธรรมการปฏิบติัธรรมะ

นีม้นัตอ้งมีเหต ุมนัตอ้งมีผล จะปราศจากเหตไุม่ได ้ฉะนัน้ผูต้รง

ตอ่ธรรมะแลว้ จงึเป็นผูห้มดปัญหา แกปั้ญหา ตดัปัญหา ไม่

สงสยัปัญหาในท่ีนี ้จะไม่มีอะไรมาตอ่สูม้นักบัปัญหาอนันี ้ก็

ตวัอย่างเช่นวา่ไอเ้ข็มทิศมนัตรงทิศใตท้ิศเหนือ แตเ่รามาดู

บางครัง้เขา้ไปในป่าหละ  ไอท้ิศเหนือทิศใตม้นัเป็นทิศตะวนัตก

ตะวนัออกซะแลว้ น่ี เพราะความหลงของเรานั่นเอง ไม่ไดเ้ป็นท่ี

เข็มทิศ ไอค้วามตรงไปตรงมานัน้มนัเป็นอยู่อย่างนัน้เป็นตน้ มนั

ไม่ไปท่ีไหน นั่นเรยีกวา่สจัธรรมคือความจรงิ ฉะนัน้การปฏิบติัใน

ธรรมของพระพทุธเจา้แลว้ทา่นจงึวา่มนัไม่ผิด ทาํไม่ผิด เหตมุนั

ไม่ผิด ท่านบอกวา่สมัมาทิฐิคือความเหน็ชอบ มิจฉาทิฐิ
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ความเห็นผิด อนันีเ้ป็นตน้ เป็นราก เป็นตวัประธานใหญ่มนั

ทัง้นัน้แหละ  

พระพทุธเจา้นะ่ ทางมีสองอย่างเทา่เนีย้ สัมมาทฐิิคือความ

เห็นชอบ มิจฉาทฐิิคือความเห็นผิด สองอยา่งเท่านี ้แตเ่ม่ือมนั

เป็นมาแลว้ มนัไม่รูจ้กัมิจฉาทิฐิ ไม่รูจ้กัสมัมาทิฐินะ มนัเป็น

มิจฉาทฐิิมนัก็ไม่รูน้ะ มนัไม่รูม้ิจฉาทฐิิ มนัก็เห็นวา่มนัดี เห็นวา่

มนัถกูอย่างนัน้แหละ มนัจงึถกจงึเถียงกนัตลอดกาลตลอดเวลา 

ถา้ความเป็นจรงิแลว้ธรรมะท่ีแทจ้รงิน่ะ ไม่ใช่เป็นบทเรยีนอะไร

มากมายอะ้ มนัเป็นขอ้ปฏิบติัซึง่มนัมีอยู่แลว้ คือของมนัมีอยู่

แลว้ เรามากระทาํปฏิบติัใหม้นัรู ้ใหม้นัเหน็ตามท่ีนีเ้ทา่นัน้แหละ  

ไอท่ี้เราเป็นบทเรยีนตา่งๆก็คือ เราจะตอ้งคิดอย่างนี ้จะตอ้ง

ทาํอยา่งนี ้มนัจงึตรงไปท่ีนัน้ เทา่นัน้หละ เป็นเรื่องอนันงึอีก

ตา่งหาก ถา้เป็นเรื่องของมนัเช่นมะมว่ง มะม่วงตน้เนีย้ ทกุอย่าง

มนัเป็นของมนัอยู่แลว้ มนัจะเปรีย้ว มนัจะหวาน มนัจะเลก็ มนั

จะโต มีอยูท่กุอย่างในนัน้แหละ ถา้เรามาศกึษาในมะมว่งตน้นัน้ 

หรอืในมะมว่งผลนัน้ หรอืผลไมอ้นันัน้นะ่ ไอค้วามเป็นจรงิ
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เรยีกวา่ ศกึษาในท่ีนัน้ มนัก็รูส่ิ้งทัง้หลายทัง้ปวงซึง่มนัมีอยู่ในท่ี

นั่นหมดทกุอยา่ง  

ฉะนัน้การภาวนาของพวกพทุธบรษัิททัง้หลายมนัก็ตา่งกนั 

บางคนมนัตอ้งเรยีน มนัตอ้งเรยีน ถา้ไม่เรยีนไม่รู ้คาํท่ีวา่ไม่เรยีน

นั่นก็เรยีนเหมือนกนันั่นเองแหละ ทาํไมไม่เรยีนนะ่ เรยีน

เหมือนกนั คือเรยีนดว้ยการปฏิบติัไปตามกาล มนัมีเรยีนอยู่สอง

อย่าง เรยีน ก ไก ่ข ไข่ แลว้ก็เรยีนไปตามแบบตามวิธีการของ

มนั ถา้เราไมเ่รยีน เราก็ดกูาํเนิดสิ ท่ีมนัเกิดความเป็นอยูม่นัน่ี 

เช่นวา่ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจเน่ีย ไอธ้รรมชาติของมนัมนั

เป็นของไม่แนน่อนอยู่แลว้ มนัเป็นของไม่เท่ียงอยู่แลว้ มนัเป็น

ของไม่สวยงามอยู่แลว้ มนัเป็นของไม่สะอาดอยู่แลว้อย่างนีเ้ป็น

ตน้ ถา้เรามาเรยีนเราก็ยกขึน้มา ถา้ไม่เรยีน มนัก็ไม่รู ้ถึงเรยีนวา่ 

เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ไม่สวยไมง่าม มนัก็ยงังามอยู่นั่น

แหละ ไม่รูอ้ะไรปิดบงัของมนัอยู่ มนัเป็นของมนัอยู่อย่างเนีย้  

ไอค้วามเป็นจรงิน่ะมนัมีอยูแ่ลว้ ลกัษณะขันธ ์๕ ธาตุ ๔ 

ดิน นํา้ ไฟ ลมเน่ีย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเน่ีย 
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มนัเกิดแลว้มนัก็ดบัไป มนัเกิดแลว้ก็ดบัไป เกิดมนัก็แคน่ัน้เอง 

มนัมีอยู่เทา่นัน้ เรื่องท่ีไม่สะอาด เรื่องท่ีมนัไม่แน่นอน เรื่องท่ีมนั

เป็นอนิจจงั ทกุขงั มนัเต็มอยู่ในนัน้ เต็มอยู่ในนัน้อยู่แลว้ ถา้เรา

ไปวา่ รูปัง อนิจจัง เวทนา อนิจจา สัญญา อนิจจา สังขารา 

อนิจจา วิญญานัง อนิจจงั เราก็รูส้ตูรมนัวา่ รูปัง อนิจจงั เม่ือ

ถึงคราวรูปมนัเป็นอนิจจงัจรงิๆ ไม่รู ้เม่ือรูสิ้ มนัเจ็บปวดขดัยอก

กนัมา มนัเสียใจแลว้ แหม มนัเป็นอะไรตรงนีน้ะ นั่นคืออนิจจงั 

แตเ่รามาเรยีนวา่ รูปัง อนิจจงั มนัรูเ้พราะการเรยีน มนัเรยีนท่ีวา่

สภาวะรูปมนัเป็นอย่างนัน้ จรงิๆน่ะมนัไม่ชดั เรยีนรูว้า่รูปัง

อนิจจัง เวทนาอนิจจา สัญญาอนิจจา สังขาราอนิจจา 

วิญญาณังอนัจจัง เรยีกวา่สตูรมนัน่ะ มนัเป็นไปอย่างนัน้เรื่อง

เนีย้ แตเ่ราเอาสตูรมาเรยีน เรยีนไปเรยีนไดแ้ตส่ตูรมา ไดส้วดให้

เพราะไปเลยนะ ดไูปแลว้ก็คลอ่งกบัการสวด เออเพราะ สวด

ถกูๆมีจงัหวะกนัดี ลืมไปซะ บางทีพดูถึงตบั ไต ไส ้พงุ ไสน้อ้ย 

ไสใ้หญ่อะไร บางทีก็นกึอยากดว้ย นกึไปถึงตบัไก่ ไตไก ่ตบัหม ู

ไตหม ูไปโนน่ มนัไปกนัซะอย่างนัน้ซะ มนันานเขา้จรงิๆนะ แต่



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 17 
 

วา่ความจรงิของมนัมีหมดแลว้อยู่ในนัน้นะ่ ไม่ตอ้งไปขยาย

ขนาดนัน้ ท่ีอยูข่องมนั สณัฐานมนั มนัมีหมดแลว้  

ฉะนัน้ในทางธรรมะท่านจงึวา่ภาวนา การมานั่งภาวนา เห็น

ตวัจรงิมัย้เน่ีย นั่งภาวนาดซูิ ภาวนาคือทาํใหเ้กิดขึน้ ถา้ศพัท ์ทาํ

ใหม้นัมีขึน้ อะไรมนัไม่เกิดขึน้ ทาํอนันัน้ใหม้นัเกิดขึน้ อะไรไม่มี 

ทาํใหม้นัมีขึน้ อนัเนีย้ การกระทาํในหลกัพทุธศาสนานี ้ก็มาทาํ

กาย วาจา ใหบ้รสิทุธ์ิเสียก่อน ซึง่จะเรยีกวา่ศีลเน่ีย พดูงา่ยๆ ถา้

กาย วาจา เรามนับรสิทุธ์ินะ มนัก็สงบเท่านัน้แหละ มนัก็เป็น

สมาธิ แน่ะ น่ีพดูมนังา่ยนะ มนังา่ย พดูมนังา่ยๆ เม่ือสมาธิมนั

คือความสงบ ทาํไมมนัถงึสงบ ก็เราไม่ไปขโมยของเขาน่ี เราก็

รูส้กึวา่เราสบายน่ี เจา้หนา้ท่ีตามจบักนัอยู่ เราก็สบาย เราไม่ได้

ขโมยเขาน่ี คลา้ยๆวา่เราสงบ เรามีกาย มีวาจา ไมฟ่ั่นเฟือน 

จิตใจเราก็สงบ เม่ือใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหา จิตใจเราก็ยงั

ความสงบ อะไรเกิดขึน้มาก็รู ้เสียงอะไรมาก็รู ้รูปอะไรมาก็รู ้มนั

ไดมี้ใจพิจารณารูเ้รื่องของมนันี ้มนัเป็นอาการอยา่งนี ้มนัรวมกนั

อยู่ ทา่นจงึเรยีกวา่ศีล เรยีกวา่ สมาธิ ท่านจงึเรยีกวา่ปัญญา  
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ทีนีม้าถงึมาเรยีน น่ีผมจะเลา่ใหฟั้งเรื่องผมไปเรยีนมานะ จะ

ไปทาํจิตใหเ้ป็นสมาธิน่ีตอ้งมีครูนะ ตอ้งมีครู สมยัก่อนมีครูนะ มี

เทียน มีดอกไม ้มีอะไรตา่งๆ ไปขึน้ครูวา่งัน้นะ แลว้ก็ไปท่องเอา 

ไปเรยีน และขอนมสัการ ขอออ้นวอน ขอใหเ้ป็นอย่างนัน้ ขอให้

เป็นอยา่งนี ้สมาธิไม่มีก็ขอใหมี้ ศีลไม่บรสิทุธ์ิก็ขอใหศี้ลบรสิทุธ์ิ 

ตอ้งเชิญสมาธิเขา้มาตัง้อยูใ่นใจของเรา น่ีผมก็เรยีนมา

เหมือนกนั เรยีนแลว้ก็สวด สวดหมดนะ เชญิขทุทกาปีติ ขณิกา

ปีติ ผรณาปีติ ปีติสมาธิเชิญมาซะก่อน นั่ง ไม่เหน็มนัเขา้มาซกัที 

มนัเดือดรอ้น ก็มาคิด เอ๊…อนันีม้นัไม่ใช่เรื่องละมัง้ ถา้ไปเชิญ

ศีลเขา้มาไดอ้ย่างนัน้ ถา้ไปเชิญสมาธิเขา้มาไดอ้ย่างนัน้ มนัก็

ง่ายน่ี อนันีม้นัไม่ใช่เรื่อง มนัเรื่องเรากบัธรรมก็ใหม้นัเป็นจรงิๆ

อย่างนี ้ความคิดไอท่ี้มนัเกิดขึน้มา ก็เอาอนันัน้ทิง้ไป เอานีท้ิง้ไป 

สารพดัอย่างนี ้ 

ฉะนัน้การปฏิบติันีม้นัจงึ บางคนก็เหน็ไดง้า่ยๆ บางคนก็เห็น

ไดย้าก แตอ่ยา่งไรก็ช่างมนัเถอะ มนัจะยากหรอืมนัจะงา่ยก็ตาม 

พระพทุธเจา้ทา่นสอนวา่อยา่ประมาทนะ อย่าประมาท อย่า
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ประมาททัง้นัน้น่ะ ทาํไม่ถงึไม่ใหป้ระมาท เพราะมนัไม่แน่นอน ก็

เพราะวา่มนัแน่ มนัไม่แน่อยูท่ี่ตรงนัน้ มนัไม่แน่ ท่านวา่อย่า

ประมาท ถา้เราประมาทเราก็ไปยดึ ยดึมั่นไอน่ี้มนัแนน่อนเลยนะ 

ไอไ้ปแน่นอนไปยดึมั่นเอาของท่ีไม่ควรยดึวา่มนัแนน่อน ก็

เรยีกวา่เราไปเอาจรงิเอาจงักบัส่ิงท่ีมนัไม่จรงิไม่จงั ไมง่ัน้มนั

อาจจะกดัเราอีกหนึง่ก็ได ้นะ มนัเป็นซะเชน่นี ้ฉะนัน้ทกุอย่าง

หละจะดีชั่วประการใดก็ตามมนัเถอะ เราจะเออ อนันีพ้อใจ อนั

นีไ้ม่พอใจ ชา่งมนัเถอะ  

เราจะตอ้งสอนใหม้นัไปโดยท่ีถกูทาง คือสมัมาทิฐิ อยา่

ประมาทเลย อย่าจะไปสง่เสรมิอะไรมนัมาก จนใหม้นัหลงผิดไป 

ถา้มนันอ้ยใจเป็นทกุข ์ก็ใหรู้จ้กัวา่มนัเป็นทกุข ์อยา่ใหม้นัเป็น

ทกุขเ์กินความจรงิไป ถึงแมว้า่อนันีม้นัชอบใจ ก็ใหม้นัชอบใจ 

อย่าใหม้นัชอบใจเกินความชอบใจไป อย่าใหม้นัมากไป หรอืพดู

ตามภาษาเราน่ี อยา่ใหม้นัเมา เม่ือเป็นทกุข ์อย่าใหม้นัเมาใน

ทกุข ์เม่ือมนัไปเป็นสขุ ก็สขุอย่าใหเ้มา คือเรยีกวา่ไม่ใหเ้มา 

ไม่ใหเ้มานั่นก็เรยีกวา่ ไม่ใหเ้กินไป ใหม้นัพอดีๆนั่นเอง ถงึมนัจะ
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อยู่กบัเราก็ได ้ถึงมนัจะวิบติัจากเราไปก็ได ้ถา้เราไปเมากบัมนั

ซะแลว้ มนัจะหนีจากเรา เราก็เป็นทกุข ์หรอืทกุขอ์ยู่กบัเรา มนั

ไม่หนีจากเรา เราก็เป็นทกุข ์ส่ิงท่ีสขุมนัหนีจากเราไปเราก็เป็น

ทกุข ์ส่ิงท่ีทกุขท่ี์มนัอยู่ในเรา ไม่หนีจากเราไป เราก็เป็นทกุข ์มนั

เป็นเสียอย่างนี ้ 

ถา้เราไปยดึมนัเขา้ ไปมั่นมนัเขา้อนันัน้ มนัก็เกินความจรงิ 

ไม่ใช่ธรรมะ ไม่ใช่ผูป้ฏิบติัธรรม มนัเกินไป มนัไมถ่กูทาง มนัไม่

ถกูทางมนัก็เป็นมิจฉาทิฐิ มนัก็ทกุขม์นัก็เกิดขึน้มา ไอค้วามเหน็

เช่นนัน้คือเหตใุหท้กุขเ์กิด การปฏิบติั การอธิบายใหจ้ิตอย่างเนีย้

เรยีกวา่ การรูจ้กัความดบัทกุข ์แลว้ก็ปฏิบติัไปตามท่ีเรารูส้กึ

อย่างนัน้เรยีกวา่ ปฏิบติัไปเพ่ือใหถ้งึความดบัทกุข ์ถา้เราเหน็

เช่นนีเ้ราก็เหน็ทกุข ์เห็นทกุขเ์ราก็เหน็ตวัท่ีมนัเกิดมาจากทกุขน์ะ่ 

คือเกิดมาท่ีตรงไหน แลว้ถา้เกิดแลว้จะรูจ้ะปฏิบติัอย่างไร อย่าง

นีเ้ป็นตน้ มนัเกิดตรงนี ้รูจ้กัทกุข ์รูจ้กัเหตเุกิดของทกุข ์รูจ้กัความ

ดบัทกุข ์รูจ้กัขอ้ปฏิบติัใหถ้ึงความดบัทกุข ์น่ีเรยีกวา่ความรูใ้น

พทุธศาสนา ไม่ใช่รูอ้ย่างอ่ืน  
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ถา้เราไม่รูจ้กัทกุข ์เราก็ไปหมายมั่นในทกุขน์ัน้อยู ่แตไ่ม่รูจ้กั

ประมาณ เชน่วา่เราชอบอนันี ้เราก็ชอบจนเกินไปซะ ใครหา้มก็

ไม่ฟังหละ ฉนัชอบอย่างเนีย้ อย่างนีเ้ป็นตน้ ถงึแมอ้าหารการขบ

ฉนัก็เหมือนกนั เออ ทา่นอยา่ไปฉนัมากเลยนะ อนันีไ้ม่คอ่ยดีน่ะ 

ดีครบั ไม่เป็นไรครบั รบัรอง น่ีเรยีกวา่เราชอบมนันะ ตอนบา่ยๆ

มาทอ้งมนัอืดแลว้มนัจะงงหละสิ เออ นะ ตกใจ มนัเป็นซะอย่าง

นี ้ฉะนัน้พระพทุธเจา้ทา่นใหรู้จ้กัวา่อนันีม้นัทกุขเ์กิด อนันีม้นั

เป็นทกุข ์อนันีเ้ป็นเหตใุหท้กุขเ์กิด อนันีค้วามดบัทกุข ์อนันีเ้ป็น

ขอ้ปฏิบติัถึงความดบัทกุข ์อย่างท่ีเรารู ้อยา่งท่ีเราเห็น อย่างท่ี

เราพิจารณามานี ้การปฏิบติัทัง้หมดนีก็้รวมวา่ใหรู้จ้กัทกุข ์รูจ้กั

เหตเุกิดของทกุข ์รูจ้กัความดบัทกุข ์รูจ้กัขอ้ปฏิบติัของความดบั

ทกุข ์มนัก็มีเทา่เนีย้  

ในธรรมะย่อๆท่านวา่ อะไรทกุขม์นัก็เกิดขึน้แลว้ทกุขก็์ดบัไป 

นอกเหนือไม่มีอีกแลว้ มีแตท่กุขน์่ะมนัเกิด แลว้ทกุขม์นัก็ดบัไป 

ทกุขม์นัก็เกิดแลว้ มีเท่าเนีย้ เราจงึทกุข ์เราจงึวุน่วายใน

วฏัสงสารนี ้ทาํไมถึงวุน่วายน่ี เพราะเราไมรู่จ้กัอนันีต้ามเป็นจรงิ
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ของมนั ไม่รูจ้กัทกุข ์ก็ไปจบัเอาทกุขม์าเลีย้งนกึวา่มนัจะสขุ 

ตอ่มาก็กดัเอาเขา้อีกหละ มนัเป็นทกุข ์คลา้ยๆกบังเูหา่กบั

ชาวนาน่ะ มนันอนตวัแข็งอยู่ ก็สงสารมนันะ ก็นกึวา่เรามีเมตตา

พอสมควร จะช่วยสตัวต์วันีใ้หม้นัมีความสบายอยา่งเนีย้ คือไม่

รูจ้กัมนัเท่านัน้เอง ไม่รูจ้กัวา่ไอน้ั่นตวังนูะ มนัจะกดัคน ไมรู่จ้กั ก็

เลยไปอุม้เอางขูึน้มา เม่ือมนัมาถงึความอบอุน่ ตวัอุน่ๆขึน้ก็กดั

ตวัของเราเสียอย่างนีเ้ป็นตน้ นีก็้เพราะความหวงัดีนั่นแหละ แต่

เราไม่รูจ้กัทกุข ์ไม่รูจ้กัเหตใุหเ้กิดทกุข ์ไม่รูค้วามดบัทกุข ์ไม่รูข้อ้

ปฏิบติัถึงความดบัทกุข ์ 

ทกุขท์ัง้หลายเหลา่นีม้นัเป็นเหต ุแลว้ก็มาเพราะเหต ุแลว้ก็

ดบัไปเพราะมีเหต ุธรรมทัง้หลายทัง้ปวงน่ะ มนัเกิดเพราะเหต ุ

ทางถกูมนัก็เกิดจากเหต ุทางสขุมนัก็เกิดจากเหต ุทางทกุขม์นัก็

เกิดจากเหต ุเรามารูส่ิ้งทัง้ ๔ ประการนี ้รูจ้กัทกุข ์รูจ้กัเหตขุอง

ทกุข ์รูจ้กัความดบัทกุข ์รูจ้กัท่ีวา่ขอ้ถึงความดบัทกุขนี์ ้เทา่เนีย้ 

ธรรมะอย่างอ่ืนนัน้ก็เรยีกวา่มนัไม่ตอ้งซะแลว้ ก็เพราะมนัรวมอยู่

ท่ีน่ี จะพดูถึงเครื่องรบั มนัก็เป็นตา เป็นห ูเป็นจมกู เป็นลิน้ เป็น
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กาย เป็นจติ ถา้จิตมนัรูว้า่ทกุขต์วันี ้รบัมาดแูลว้มนัก็ปลอ่ยวาง 

มนัวิ่งถงึกนัหมดเลย อนันี ้มนัวิ่งถงึกนัเลย  

ถา้นัน้เราผูป้ระพฤติปฏิบติัเน่ีย มาดใูนอนัเนีย้ใหม้นัชดัเจน

สาํคญั แลว้ก็ตดัผลเจา้ของได ้พดูถึงการหลกัการ หรอืวิชาการท่ี

จะแยกแยะท่ีจะใหค้นส่ิงทัง้หลายเหลา่นีม้นัมากตอ่มาก

เหลือเกิน เรื่องจิตเน่ียก็ใหท้า่นทัง้หลายคงจะทาํน่ะ คงจะดู

พระไตรปิฎก คงจะดพูระอภิธรรมมัง้น่ะ ไอพ้ดูเรือ่งจิตน่ี โอโ้หย 

บางคนก็คิดวา่จะใหรู้ท้กุอยา่งขนาดนัน้ ก็เรยีนกนัไปจนนั่น

แหละ ติดอยู่ตรงนัน้แหละ ไม่ไป ไม่ถกูไม่ไป ไม่ถกูไม่เอา ขดั

อะไรไม่ได ้อนันัน้ไม่รูจ้กัสตูรของมนั สตูรนีบ้อกอย่างนัน้ๆๆ นั่ง

เฉยๆ  

ยกตวัอยา่งง่ายๆวา่ วิชาเลขเรา มนัมีบวก มีลบ มีคณู มีหาร 

ทกุประการเราก็ไปเรยีนกนั เม่ือทาํแลว้ก็ไดจ้าํนวนพอดี ทีนีมี้อีก

คนหนึ่งนะ ท่ีไม่ตอ้งไปเรยีนอย่างนัน้ ปัญญามนัเรว็นะ ไม่ตอ้ง

ทาํวิธีบวก วิธีลบ วิธีคณู วิธีหาร ทาํวิธีนกึคิดใหม้นัรู ้อนันัน้เท่า

อนันัน้ อนันีก็้พลบุเดียว ไดจ้าํนวนขึน้มา เท่ากนักบัคนมีวิชาทาํ
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เลขดีๆ อยา่งนี ้พดูดว้ยผลมนัพลบุขึน้มาเลย เชน่นีม้นัก็มีราคา

เท่าๆกนั ไดศ้กึษาเหมือนกนั สมัฤทธ์ิประโยชนด์ว้ยกนั แตว่า่มนั

ไม่มีหลกัการและวิชาการ ก็เรยีกวา่มนัไม่มีย่ีหอ้ ง่ายๆ มนัไม่มี

ย่ีหอ้ เพราะมนัขาดการเรยีนบทบาทการสตูร แตว่า่พดูจดุรวม

แลว้มนัก็มีราคาเทา่กนั มนัมีวิชาท่ีถกูตอ้งเหมือนกนั ดี

เหมือนกนั จบก็อนัเดียวกนั  

ดงันัน้อยา่งท่ีท่านยกตวัอยา่งเชน่ พระปัจเจกโพธิเป็นตน้ รู ้

แตว่า่สอนใครไม่ได ้แตส่อนเจา้ของได ้แตพ่ดูกบัคนอ่ืนไม่ได ้

อา้วทาํไมมนัถงึเป็นงัน้น่ะ ไมรู่อ้ะ้ มนัเป็นอย่างนัน้ อยูท่ี่ไหนท่าน

ก็สบาย แจ่มใส แตส่อนคนอ่ืนไม่ได ้ทาํไมถึงเป็นอยา่งนัน้น่ะ ไม่

รูจ้ะวา่ยงัไง คลา้ยๆกบัคนใบ ้คนใบม้นัฝันไป นอนก็ฝัน ฝันไป

เห็นทุ่งนาบา้ง เหน็ไรบ่า้ง เหน็ภเูขาบา้ง สตัวต์า่งๆบา้งๆ ฝัน

เรื่อยๆเป่ือยไปเรื่อยๆ แตเ่ม่ือต่ืนขึน้มาแลว้พดูความฝันใหค้นอ่ืน

ฟังไม่ได ้นะ เรยีกวา่คนใบ ้ไอค้นหนึ่งฝันไปเห็นง ูก็พดูงฟัูงใหไ้ด ้

ไปเห็นววั ก็พดูเรื่องววัใหค้นอ่ืนฟังได ้พระปัจเจกโพธิน่ีเหมือน

คนใบน้อนฝัน รูท้กุอยา่ง ถงึท่านไม่โลภ ถงึทา่นไม่โกรธ ถึงทา่น
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ไม่ลง ผลท่ีสดุแลว้ ทา่นรูอ้ยา่งนัน้ก็พน้จากวฏัสงสาร ภาระมนั

นอ้ย คนท่ีฝันไปเห็นววั เหน็ควาย เหน็สตัวต์า่งๆ เอาเรื่องส่ิง

ทัง้หลายเหลา่นีใ้หเ้พ่ือนฟัง ก็รูเ้รื่องเหมือนกนั มนัก็เทา่กนั มนัก็

ไม่แปลกอะไรกนั มีจดุอนัเดียวกนั รวมอนัเดียวกนัฉนันัน้ อนันี ้

เป็นตน้  

ฉะนัน้การทกุส่ิงทกุอยา่งนัน้น่ะ อะไรๆมนัมีในตวัของมนัอยู่

นั่นแหละ พระพทุธเจา้ท่านอยากจะใหค้น้หาความจรงิ คือมนัมี

จรงิอยู่ตรงนัน้น่ะ คลา้ยๆวา่ ไอข้องสกปรกมนัอยู่ตรงเนีย้ มนั

สกปรกเป็นตน้ เราก็เหน็วา่ ท่ีน่ีสกปรก ก็หนีไป ตวันีส้กปรกก็หนี

ไป แลว้แตมี่ปัญหาวา่ท่ีน่ีมนัสกปรก เราจะทาํใหม้นัสะอาด จะ

ทาํยงัไง ปัญหามนัมีอย่างเนีย้ ก็ตอ้งเอานํา้มาลา้งตรงนัน้น่ะ มา

เช็ดตรงนัน้น่ะ ตรงท่ีสกปรกนัน้น่ะออกไป มนัก็เหน็ความสะอาด

อยู่ตรงนัน้น่ะ ไม่สะอาดท่ีอ่ืน มนัเห็นท่ีตรงนัน้ ถา้เราไมพ่ิจารณา

เห็นวา่สกปรก ก็อยา่งเนีย้ ไม่เช็ดมนั ไม่ลา้งมนั มนัก็สกปรกอยู่

นั่นแหละ ก็ไม่เห็นความสะอาด ไอค้วามเป็นจรงิ ความสะอาด

กบัความสกปรกมนัปนกนัอยู่  
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ปถุชุน อรยิชน มนัปนกนัอยู ่ความรู ้ความไม่รูม้นัปนกนัอยู่ 

เม่ือมนัปนกนัมนัแยกกนัไม่ได ้มนัก็ยงัไม่ชดัเจน ไม่แจง้ชดั 

เรยีกวา่ไอค้วามรูท้างโลกียอ์ย่างพระพทุธเจา้ตามประวติัของ

ท่าน ไม่ใช่ย่อยเหมือนกนันะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกนั เก่งมากท่ีสดุ

เหมือนกนั แตว่า่มนัยงัไม่จบทางดา้นจิตใจ วา่ของนีเ้กิดขึน้

มาแลว้ ชอบใจมนั มนัเสียไป ทาํไมมนัถึงเสียใจ ส่ิงท่ีมนัไม่ชอบ 

เราทิง้ไป ทาํไมมนัเสียใจอะไรเงีย้ มนัเป็นธรรมดา มนัเป็น

ธรรมดาเหลือเกิน ธรรมะใหเ้ห็นทกุส่ิงทกุสว่นมารวมเป็นจดุอนั

เดียวกนัอย่างพวกเราทัง้หลายอยู่ดว้ยกนัเนีย้ จะอยูค่นละทิศละ

ทาง อยู่คนละจงัหวดัก็ตามทีเถอะ มาเขา้ขอ้วตัรปฏิบติัใหมี้

ความเห็นถกูตอ้งเสมอกนัซะแลว้ ไม่กลบั  

อย่างโสตะ(โสดาบนั) ผูท่ี้นอ้มไป ทกุคนน่ีถา้นอ้มไปเอง ถา้

ความเห็นมนันอ้มไปในท่ีนั่นทกุคนนะ ไอค้วามเกะกะระรานน่ี

มนันอ้ย ปัญหาท่ียุง่ๆน่ีมนันอ้ยเหลือเกินนะ่ แตม่นัรวมถงึจดุ

เดียวกนันะ่ ใครๆทกุคนรวมอย่างเนีย้ ถา้มีความหยดุลงไปตรง

นัน้จรงิ ถงึใครจะมาพดูท่ีเราไม่ชอบใจอะ้ เราก็ไม่ไวใ้จของเรานะ่ 
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เราก็ถือตวัโนน้เป็นเกณฑ ์ไม่ไดถื้อเอาใจของเรา ทกุคนถา้รูส้กึ

รูจ้กัความผิดชอบอยู่อย่างเนีย้ พวกเราทัง้หลายจะไม่โกหกพก

ลมอะ้ จะไม่อิจฉากนั จะไมพ่ยาบาทกนั จะไมมี่การถกเถียงกนั 

จะไม่มีการทะเลาะเบาะแวง้กนั เพราะนอ้มไปแลว้ มนันอ้มไป

แลว้ จิตมนันอ้มไปสูภ่วงัคน์ั่นน่ะ นอ้ม ท่านจงึเรยีกวา่บคุคลผูท่ี้

นอ้มไปน่ีมาจากไหน มาจากบคุคลท่ีไม่นอ้มไป เป็นปถุชุน เป็น

ปถุชุนคนหนา จะไม่นอ้มเหมือนกนั แตท่ี่จะมานอ้มไปนี ้ก็คือคน

จาํพวกไหน ก็คือคนจาํพวกท่ีเป็นปถุชุน มนัเป็นกลัยาณชน เป็น

อรยิชนก็คือคนพวกนี ้ไม่ใชพ่วกอ่ืน ไม่ใชพ่วกอ่ืน พวกนีเ้อง พวก

ปถุชุนนี ้ 

อนันีท่ี้เราปฏิบติันีถ้า้เรามารวมกนัเขา้ไปท่านเรยีกวา่สุ

ปฏปัินโน อุชุปฏปัินโน ญายะปฏปัินโน สามีจปิฏปัินโน 

คณุสมบติัทัง้ส่ีประการนีม้นัรวมไปจดุอนัเดียวกนั ใครก็ปฏิบติัดี 

ใครก็ปฏิบติัตรง ใครปฏิบติัเพ่ือพน้จากวฏัสงสาร ใครปฏิบติั

ถกูตอ้งทางกาย วาจา จิตของเราแลว้ มนัก็รวมเขา้ไปอนั

เดียวกนั จงึเป็นคณุสมบติัอนันี ้ 
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ท่ีมา: https://youtu.be/BqiRbBEzPP8  
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