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แสวงบุญละบาป 

หลวงพอ่ชา สภุทัโท 

เอา้ ญาติโยมทัง้หลายใหน้ั่งตามสบายนะ เออ เคารพทาง

กายเราก็เคารพมาแลว้ ตอ่นีไ้ปก็วางมือตามสบายเลย นั่งสมาธิ

เลย นั่งสมาธิ วนันีก้ารแสดงธรรมวนันีจ้งพากนัตัง้ใจพาใจใหอ้ยู่

ในความสงบทกุคน วนันีเ้ป็นวาระท่ีสดุทา้ยของเราแลว้นะ เหลือ

เท่านีแ้หละ เหลือแตฟั่งเทศนเ์ทา่นี ้แลว้ก็ขอขอบคณุท่ีญาติโยม

ทัง้หลายท่ีไดอ้ตุสา่หพ์ยายามมา ก็มีคณุอาคมเป็นหวัหนา้มา

ทกุปี เป็นหวัหนา้ท่ีมาท่ีนาํญาติพ่ีนอ้งมาชมในป่านี ้แต่

จดุประสงคน์ัน้ก็มีอยูว่า่ จะพยายามกนัมาทาํบญุ ทกุเวลาทกุ

ครัง้ มาก็มาทาํบญุกนั ไม่ใชจ่ะมาเลน่ อาตมาเหน็ประโยชนนี์ ้

เรยีกวา่มาทาํบญุกนั มาเอาบญุกนั มาเอาบญุกนั เป็นผูท่ี้รูจ้กั

บญุ มาเอาบญุมนัถงึไดบ้ญุ  

วนันีก็้พากนัไดบ้ญุแลว้ ตัง้ใจมาเคารพคารวะพระเจา้

พระสงฆใ์นป่า เป็นเอก ก็ คณุอาคมผูอ้าํนวยการสั่ง เป็น

ประธานมาทกุครัง้เพ่ือจะมาสมทบสรา้งพระอโุบสถในวดัหนอง
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ป่าพง ซึง่เป็นพระอโุบสถท่ีแปลกเคา้ แตว่า่มนัไม่สวยไมง่าม

หรอก แตว่า่มนัแปลกเคา้ ตวัเคา้เองก็ไม่คือใคร ใครก็ไม่คือเคา้ 

อนันีก็้ไมรู่ว้า่จะเกิดมาโดยวธีิอะไรก็ไม่รู ้หรอืวา่จะเป็นเพราะ

เหตกุารณอ์ะไรตา่งๆก็ไม่รู ้วดัป่าพงท่ีมีพระเมืองนอกมาอยู่เยอะ

เลย ผสมผเสกนัเขา้ มาสรา้งโบสถข์ึน้มาก็แปรไปอย่างอ่ืนซะ อนั

นีเ้ป็นจดุสาํคญัของพทุธศาสนา เป็นมลูฐานท่ีจะสรา้งพระขึน้ใน

พระอโุบสถ ทกุคน กลุบตุร กลุธิดาเราทัง้หลายนัน้นะ่ จะ

อปุสมบทเป็นพระภิกษุในพทุธศาสนานี ้จะตอ้งอาศยัอโุบสถ 

โรงอโุบสถท่ีเรยีกวา่เสมา  

อนัคนไทยเราทัง้หลายทั่วประเทศ ทั่วอาณาจกัรไทย มี

ความรูส้กึวา่ไดก้ระทาํบญุ ไดส้รา้งโบสถนี์ต้ัง้แตด่กึดาํบรรพม์า 

ก็ดีอกดีใจนกึวา่ไดบ้ญุ เพราะวา่เราทกุคนนบัถือพทุธศาสนาอยู่

แลว้ ก็เรยีกวา่สรา้งวตัถสุว่นหนึง่ไว ้สมมติุเป็นวตัถสุว่นหนึง่ท่ี

เป็นรากฐาน กลุบตุร กลุธิดาทัง้หลายอยากจะมาบวช อยากจะ

มาอปุสมบทตรงนีก็้ง่าย สบาย เป็นของสาธารณประโยชน ์ใคร

มีศรทัธา มีความปรารถนาจะมาอปุสมบทในท่ีน่ี ไม่มีเรื่องจะ
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ขดัขวางอะไร ยินดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง บวชในวดัป่าพงเน่ีย 

อาตมาเลยทาํใหม้นัง่ายขึน้ ใหม้นัง่ายขึน้ คือใครอยากจะสรา้ง

กองบวชก็เอาปัจจยัมา จบแลว้จบอีกแลว้ก็วา่ ขา้พเจา้ขอจะ

สรา้งกองบวชเท่านีก็้เป็นกองบวชแลว้ สว่นท่ีจะบวชเป็นพระ

เป็นหนา้ท่ีของพระอปัุชฌาย ์อาตมาอยากจะบวชไวๆมนัซะ ไม่

ตอ้งแห่ ไม่ตอ้งมีพธีิรตีองอะไรมากมายเลย งา่ย งา่ยท่ีสดุ 

โดยมากอาตมาบวชไม่คอ่ยบอกใครดว้ย สองทุ่มสามทุม่ก็

นิมนตพ์ระบวชกนัเงียบๆอยา่งเนีย้ บวชใหมี้ความบรสิทุธ์ิ ไอ้

บวชมนัไม่สาํคญัหรอก มนัสาํคญัท่ีบวชมาแลว้  

ดงันัน้ใหเ้ขา้ใจทกุคนวา่ชาวญาติโยมในพระนครหลวงมา

วนันี ้ก็นกึวา่มาสรา้งวตัถอุนัหนึง่ซึง่เป็นรากฐานของพทุธศาสนา

นัน้ ไดบ้ญุ ทาํแลว้ก็ไดบ้ญุ เม่ือจะมาก็มีบญุ เม่ือมาถึงแลว้ก็มี

บญุ เม่ือทาํไปแลว้ก็มีบญุ คือใจสบาย ใจดี ใจปลอดโปรง่ ไม่

สงสยั พรรณนาถึงการใหท้านนี ้มนัไดบ้ญุ ถา้เราเอาของใหค้น 

สงเคราะหค์น ช่วยคน ทาํแลว้ก็ดีใจ บญุท่ีเราเหน็งา่ยๆ ถา้เราไป

ขโมยของเคา้มานัน้ไดบ้าป ไม่สบายใจ ตา่งกนั เม่ือคิดจะทาํก็
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เป็นบาป เม่ือทาํอยูก็่เป็นบาป เม่ือทาํไปแลว้ก็เป็นบาป คือมนั

เดือดรอ้นไม่สบายใจนั่นเอง เรยีกวา่บาป  

อนันีก้ารกระทาํบญุวนันี ้วนันีเ้รยีกวา่การกระทาํบญุกนั คน

รูจ้กับญุจงึทาํบญุ จงึไดบ้ญุ คนไม่รูจ้กับาป ละบาปไม่ได ้ก็ได้

ความวา่พวกชาวนครหลวงนัน้เป็นผูมี้หดีู ตาดีในสมยันี ้

สมยัก่อนตัง้แตอ่อกปฏิบติัใหม่ๆ กรรมฐานอยู่ในป่าตัง้แตพ่ระ

อาจารยม์ั่นเป็นหวัหนา้มาแลว้น่ะ ไม่คอ่ยมีใครเขา้มาในป่า ไม่

รูจ้กัอยู่ในป่า ถึงบดันีพ้วกชาวนครหลวงเราเขา้ป่ากนั เขา้ป่ากนั 

ป่าเน่ียมนัเป็นเหตอุนัหนึง่เชน่ญาติโยมมาวดัป่าพงวนัเนีย้ เห็น

ส่ิงท่ีไม่เคยเหน็ ไดย้ินส่ิงท่ีไม่เคยไดย้ิน แปลกหแูปลกตา เห็นมัย้

ใบไมน้่ะ มนัเรีย่ราดอยู่ในวดั เราเห็นมัย้ ในกรุงเทพมีหรอืเปลา่ก็

ไม่รู ้เรามาเดินในป่า จิตเรามนัก็แปลก พอมาอยู่ในป่าเห็น

สภาพตา่งๆมนัเปล่ียนไปๆนัน้ จิตเราก็เปล่ียนไปดว้ย สถานท่ีใน

ป่านีเ้ป็นสถานท่ีพระพทุธเจา้ของเรานัน้อบุติัเกิดขึน้มา แลว้ตรสั

รูก็้ในป่า แสดงธรรมจกัรเป็นไปก็ในป่า นิพพานก็ในป่า ป่านีเ้ป็น
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สถานท่ีทางพทุธบรษัิทเราทัง้หลายคือตามมาตัง้แตพ่ทุธกาล

มาแลว้  

บดันีฉ้ะนัน้วนันีข้อโยมทกุๆคนจงใหมี้ความดีอกดีใจวา่เรา

ไดม้าทาํบญุกนั มนัเป็นบญุ โดยมากทกุวนันีค้นทาํบญุไม่คอ่ย

รูจ้กับญุกนั ทาํเพ่ือความสนกุ ทาํเพ่ือความสนาน หาวา่มนัได้

สนกุสนาน ไดร้ื่นเรงิบนัเทงิใจแลว้ ก็เรยีกวา่บญุ บญุนีไ้มใ่ช่

อย่างนัน้ บญุนีเ้ม่ือการกระทาํท่ีถกูตอ้ง มนัถึงเกิดบญุเกิดกศุล 

ดีก็ดีท่ีถกูตอ้ง การกระทาํก็ทาํท่ีถกูตอ้ง ดีท่ีไม่ถกูตอ้งมนัก็เป็น

โทษ ไม่ใช่การกระทาํบญุ ดีท่ีไม่ถกูตอ้งมนัเกิดโทษ ดีท่ีถกูตอ้ง

เป็นดีท่ีปราศจากโทษ เป็นดีในพทุธศาสนา มิฉะนัน้การกระทาํ

บญุก็ไดบ้ญุแลว้ บดันีอ้าตมาจะอธิบายธรรมะใหฟั้งตอ่ไป ให้

สรา้งกศุล บญุมนัก็เป็นอยา่งหนึง่ กศุลมนัก็เป็นอยา่งหนึง่ เรา

รวมเรยีกกนัวา่บญุกศุล บญุนีม้นัมีความสงบในวงแคบ บญุนี ้

มนัมีความสงบในวงแคบ มนัมีประโยชนอ์ยู่ก็จรงิแตอ่ยู่ในวงอนั

แคบ โดยมากคนทาํบญุก็มุง่บญุเท่านัน้แหละ คือหาส่ิงท่ีชอบใจ 

หาส่ิงท่ีสบายใจ ไอค้วามสบายใจนี ้มนัผิดแตเ่ราชอบอยู่ แตเ่รา
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ทาํแลว้เราก็สบายใจ อนันัน้มนัก็ไม่ใชบ่ญุแลว้ ฉะนัน้ถา้รวม

เรยีกช่ือวา่บญุกศุลนี ้ใหส้าธชุนเราทัง้หลายนั่นน่ะ ใหท้าํควบกนั

ไป  

กศุลนัน้คือฉลาด บญุเกิดจากศรทัธา บญุเกิดจากศรทัธา 

กศุลเกิดจากความฉลาดคือปัญญา เรยีกวา่บญุกศุล ทัง้เราหา

ความฉลาด ทัง้เรามีบญุ คนไม่รูจ้กับญุ ทาํบญุก็พบแตบ่าป คน

ไม่รูจ้กับาปก็เห็นบาปนัน้เป็นบญุ คนไม่รูจ้กัผิดก็เหน็ผิดนัน้เป็น

ถกู มนัเป็นอยา่งนี ้ฉะนัน้ทกุๆคนจะทาํบญุถึงบญุจรงิๆนะ่นอ้ย

เหลือเกิน เอาไปทิง้อยา่งอ่ืนเสียมาก ส่ิงท่ีเป็นบญุน่ะนิดเดียว 

แลว้ไม่รูจ้กัดว้ย แตเ่อาช่ือของบญุน่ะไปปา้ยเขา้ไปวา่เป็นบญุ 

อนันีม้นัก็ลาํบากอยู่เหมือนกนัแหละ เราเป็นพทุธบรษัิท ทัง้

คฤหสัถแ์ละบรรพชิต เป็นผูมี้ศรทัธานอ้มความเช่ือความเขา้ใจ

ในพทุธศาสนานี ้จงเป็นผูฉ้ลาดในการกระทาํ เม่ือเป็นคนฉลาด 

รูจ้กัผิดจกัถกูน่ีแหละ มนัมีความสงบอยา่งท่ีหวงัเลยทีเดียว บญุ

คือความสขุ กศุลคือความฉลาด ถา้พวกเราทกุๆคนจะประกอบ

กิจการงานอนัใดก็ตาม ถา้ปราศจากปัญญาแลว้ การงานอนันัน้
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ไม่สมัฤทธ์ิประโยชน ์หรอืสมัฤทธ์ิก็ไม่สมบรูณบ์รบิรูณ ์เพราะ

ปราศจากปัญญา การกระทาํบญุน่ีก็เหมือนกนัฉนันัน้ เป็นผูมี้

ศรทัธาแลว้ ศรทัธานัน้ตอ้งประกอบดว้ยปัญญา ถา้ศรทัธาท่ีไม่

ประกอบดว้ยปัญญาแลว้ ก็เป็นศรทัธาท่ีโง่ เป็นศรทัธาท่ี

ปราศจากปัญญา เป็นศรทัธาท่ีไม่ไดอ้ยู่ในขอบเขตของพทุธ

ศาสนา โดยมากเป็นอย่างนัน้ เม่ือปัญญาเกิดเป็นบญุ บญุเป็น

เหตใุหเ้กิดกศุล มีความฉลาดในการกระทาํ รบัรองในการพดู ใน

การกระทาํ ในการคิดของเจา้ของใหรู้จ้กั  

ดงันัน้วนันีเ้ป็นวนัท่ีพวกญาติโยมทัง้หลายชาวพระนครมา

ทาํบญุกนั มุ่งมาทาํบญุกนั มุ่งมาสรา้งกศุลขึน้มาในจิตใจของ

เจา้ของ ทาํไมเราถึงทาํบญุกนั ทาํไมท่านจงึใหท้าํบญุ ทาํไมท่าน

จงึใหมี้ความฉลาด เพราะวา่ส่ิงทัง้หลายทัง้ปวงนัน้น่ะซึง่เรา

ประกอบมาในบา้นของเรา ในเมืองของเรา ส่ิงท่ีเราเกิดมานีม้นั

เป็นวิบาก กรรมเก่าท่ีเราสรา้งไว ้ส่ิงทัง้หลายทัง้ปวงท่ีพรอ้มมานี้

มนัเป็นวิบากคือกรรมเก่า เช่นพวกเราทกุๆคนนัน้น่ะ เราจะเห็น

กนัไดง้่ายๆ ทาํไมไม่เหมือนกนั ทาํไมมีความสขุทกุขไ์ม่
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เหมือนกนั เพราะอะไร นีเ้ราจะสงัเกตไดง้า่ยๆ เราก็เป็นคน

เหมือนกนั มีตาเหมือนกนั มีหเูหมือนกนั มีสภาวะรา่งกาย

เหมือนกนั ทาํไมมีความสขุตา่งกนั มีความทกุขต์า่งกนัน่ีเพราะ

อะไร ใครเป็นคนทาํ ใครเป็นคนแตง่ เราจะเหน็ไดง้่ายๆเท่านี ้

แหละ จะไปดท่ีูอ่ืนก็ไมเ่หน็ดว้ย ดท่ีูตวัเรา ใหด้ท่ีูจิตใจของ

เจา้ของเนีย้ มนัจะเห็น  

ฉะนัน้บรรพบรุุษท่านเคยกลา่ววา่ สวรรคอ์ยู่ในอก นรกอยู่

ในใจนี ้ถา้ฟังเผินๆเราก็ไม่รูเ้รื่อง ถา้หากวา่เรามาพิจารณาให้

เห็นตามเป็นจรงิแลว้วา่ ญาติโยมเราทกุคนเคยมีความสขุมัย้ 

เราเคยมีความทกุขม์ัย้ เคยมีทกุคน อาตมาตอบก่อนเลยวา่เคย

ทกุข ์เคยสขุมาแลว้ มนัสขุอยู่ท่ีตรงไหน เคยเหน็ท่ีมนัอยูม่ัย้ ใคร

เป็นคนสขุ เราเคยมีความทกุขม์ัย้ นั่นมนัทกุขอ์ยู่ท่ีไหน ใครเป็น

คนทกุข ์สองอย่างนีม้นัเกิดท่ีไหน มนัอยูท่ี่ไหน มนัอยู่ท่ีตน้ไม้

เหรอ อยูท่ี่ยอดไม ้อยู่ท่ีอากาศเหรอ อยู่ในแม่นํา้เหรอ มนัทกุขท่ี์

แม่นํา้เหรอ หรอืตน้ไมเ้หรอ อยู่ท่ีอากาศ เปลา่ทัง้นัน้แหละ มนั

สขุขึน้ท่ีใจเราน่ีเอง เม่ือทกุขม์นัก็ทกุขข์ึน้ท่ีใจเราน่ีเอง มนัไม่ได้
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เกิดอยู่ท่ีไหน ดงันัน้โบราณาจารยท์่านกลา่ววา่ สวรรคใ์นอก 

นรกในใจน่ีถกูแลว้ ไม่ใช่พดูเลน่ๆนะ 

คาํท่ีวา่สวรรคอ์นันีเ้ป็นภาษาคาํพดูของคน คาํท่ีวา่สวรรคน่ี์

คือความสขุ สัคคะ คืออารมณอ์นัเลิศ อารมณท่ี์พอใจ เลยมี

ความสขุ แลว้อารมณท่ี์พอใจท่ีมีความสขุน่ีก็ไม่แนน่อนนะ ยงัไม่

เป็นธรรมะ ถา้ไม่มีความฉลาดแลว้ มนัก็ไปยดึเอาของผิดๆ

นั่นน่ะมาเป็นถกูดว้ย ของเป็นโทษถือวา่ของสนกุสขุสบายอยา่ง

นีเ้ป็นตน้ อนันีเ้รยีกวา่มนัมีความสขุ สขุจรงิแตไ่ม่ถกูตอ้งตาม

หลกัพทุธศาสนา ตามธรรมะคาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้ของเรา 

สขุเพราะมนัพอใจเรา สขุเพราะมนัไดต้ามปรารถนาของเรา

เท่านีเ้อง อนันีไ้ม่เป็นประมาณ เป็นประมาณในหลกัพทุธ

ศาสนาวา่สขุนัน้ถกูตอ้งมัย้ มนัมีความสบายและถกูตอ้งมัย้ มนั

มีความดีและมนัถกูตอ้งมัย้ เบียดเบียนตนมัย้ เบยีดเบียนคนอ่ืน

มัย้  

ถา้เราพดูตามหลกัปรมตัถแ์ลว้ เราจะรูจ้กัวา่ เราจะเห็นตวั

บญุ เราจะเหน็ตวับาปอยูท่ี่ใจของเรา เพราะมนัเกิดท่ีนั่น 
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มิฉะนัน้พระพทุธเจา้ทา่นจะใหฝึ้กจิต ฝึกจติท่ีมนัหลงน่ีใหม้นั

รูจ้กั ไอท้กุวนัน่ีน่ะ บางคนนะ่ไม่รูจ้กันรก มนัตกนรกหมกไหมก้นั

ทัง้วนัและทัง้กลางคืนก็ไม่รูเ้รื่องวา่มนัตกนรก นรกก็คือสถานท่ีท่ี

มนัเป็นทกุข ์เม่ือคนไปทาํแลว้มนัเป็นทกุข ์สตัวน์รกก็คือคนผู้

ทกุข ์คือบคุคลท่ีไปทาํผิดนั่นแหละ สถานท่ีทาํผิดนัน้ก็คือนรก ผู้

ไปตกนรกก็คือผูไ้ปทาํผิดนะ่ ก็ทกุข ์อนันัน้ทา่นเรยีกวา่ตกนรก

ทัง้เป็นแตเ่ราก็รูว้า่มนัเป็นทกุขเ์ฉยๆ เม่ือพดูถึงนรก เราก็ชีไ้ปท่ี

พืน้ปฐพีโน่นแน่ะ เม่ือพดูถงึสวรรคก็์ชีข้ึน้ไปบนอากาศนั่นแน่ะ 

ไม่รูจ้กัวา่ใจของเรามนัเป็นสขุ ไม่รูจ้กัวา่ใจเรามนัเป็นทกุข ์

ปราชญท่ี์ทา่นกลา่ววา่จะมีปัญญามากทีเดียววา่ สวรรคใ์นอก 

นรกในใจนี ้พวกเราทัง้หลายนัน้ควรมาแตง่ใจ แตง่ใจของเราเนีย้ 

รกัษาจิตของเราเนีย้  

จิตของเราเนีย้มนัเหมือนเด็กๆ เด็กนอ้ยๆไม่รูเ้รื่อง ไม่รูภ้าษา

อะไร จะปลอ่ยไปเลน่มนั ไปพบไฟมนัก็ตะครุบไฟ ไปพบอะไร

มนัก็ตะครุบอนันัน้แหละ อยา่งนัน้ก็เหมือนกนั จิตท่ีไม่ไดฝึ้กก็

เป็นอยา่งนัน้ จิตท่ีไม่ไดฝึ้กก็เป็นอยา่งนัน้ เหมือนเด็กท่ีไมรู่ ้
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เดียงสา ไม่รูเ้รื่องอะไร ไปพบนํา้ก็ตะครุบนํา้ ไปพบไฟก็ตะครุบ

ไฟ น่ี มนัก็เกิดโทษอยูเ่รื่อยไม่ไดข้าดเลยทีเดียว จิตอนันัน้จิต

ไม่ไดฝึ้ก จะเอาใครมาฝึกมนัเลา่ เหมือนเด็กในบา้นเรา 

เหมือนกบัลกูเราน่ะ จะเอาใครมารกัษามนัเลา่ เราก็ตอ้งถามวา่

เด็กมนัเกิดมาจากไหน ลกูของใคร ถามมนัไปซะวา่ลกูใคร พอ่

แม่มนัอยูท่ี่ไหน ก็พอ่แม่มนัตอ้งตามดลูกู พอ่แมก็่ตอ้งรกัษาลกู 

ใครเป็นพอ่ ใครเป็นแม่ก็ตอ้งรกัษาเด็กคนนี ้อนันีก็้เหมือนกนัฉนั

นัน้ พอ่แม่ก็ผูรู้ท้ัง้หลายท่ีพระพทุธเจา้ทา่นสอนวา่ ภิกษุทัง้หลาย 

ท่านทัง้หลายจงมาตามรกัษาจิตของตน ผูใ้ดตามรกัษาจิตของ

ตน ผูน้ัน้จะพน้จากบว่งของมาร นั่น ใครตามรกัษาจิต ก็ใหเ้รา

รูจ้กัผูรู้ท้ัง้หลาย  

จิตของเรานีท้า่นจงึใหภ้าวนาพทุโธๆ เป็นตน้ เพ่ือเรยีกจติ

เราเขา้มา ใหด้ลูมหายใจใหเ้ป็นอารมณอ์นัเดียว เม่ือเรามีสติจด

จ่ออยู่ในท่ีอนัเดียว เราก็เห็นจิตเราเขา้มา ถา้เราไม่ลืมพทุโธ มนั

ก็เหน็จิตเราตลอดกาลตลอดเวลา นีแ้ตว่ิธีฝึกจิต ฉะนัน้จติท่ีไม่

ฝึกนี ้ก็ไม่เกิดประโยชนอ์ะไรแลว้ ก็ยงัไม่เป็นคน ถึงเป็นคน ก็
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เป็นคนท่ีไม่รู ้เป็นคนท่ีไม่สมบรูณ ์ถึงเป็นพทุธบรษัิท แสดงตวั

เป็นพทุธบรษัิทก็ยงัไม่เป็นพทุธบรษัิทท่ีสมบรูณ ์ฉะนัน้เรื่องท่ีสดุ

นัน้ พระพทุธเจา้ของเราท่านใหฝึ้กจิต จิตอนันีม้นัอยูท่ี่ไหน จิตนี ้

มนัคืออะไร จตินีม้นัคืออะไร จะวา่มนัไม่มีหรอื มนัก็มีอยู ่แตเ่รา

ไม่เห็นดว้ยตาของเรา มนัมีความรูส้กึนกึคิดอยู่ตลอดกาล

ตลอดเวลานี ้นีเ้ป็นของมีอยูแ่ลว้ มนัเป็นเรือ่งของมนัอยูอ่ย่าง

เนีย้  

ฉะนัน้พวกเราทกุคนมีกาย แลว้ก็มีวาจา แลว้ก็มีใจ พรอ้ม

ทัง้สามประการนี ้แมจ้ะเดินไปท่ีไหนก็ตามกนัไป จะนั่งอยู่ท่ีไหน 

ก็ไปดว้ยกนัทัง้นัน้นะ่ นั่งดว้ยกนั นอนดว้ยกนั ไปดว้ยกนัทัง้นัน้

น่ะ สามประการนี ้กาย วาจา จิตนี ้ฉะนัน้เม่ือเราอยากจะ

ประพฤติปฏิบติัตามธรรมะของพระพทุธเจา้ของเรานัน้ จะ

ปฏิบติัท่ีไหน ปฏิบติัท่ีตรงไหน ทาํท่ีตรงไหนเลา่ วา่ตวัในเรานี ้ตวั

เรานีม้นัมีอะไรมั่ง มีมัย้ อะไรบา้ง มนัมีมัย้ มนัมาทาํชั่วหรอืทาํ

ผิดเป็นสขุทกุขน์ั่น ใครทาํมนั เกิดมาจากไหน ใครเป็นคนรบัมา 

ผลท่ีสดุแลว้ก็ไมมี่อะไร มีกาย มีวาจา ใจ สามสถานนีเ้ป็น
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สถานท่ีปฏิบติั เป็นสถานท่ีฝึกจิตของเจา้ของ ใหรู้ใ้หเ้หน็ตาม

เป็นจรงิ  

ถา้มีความรูค้วามเป็นจรงิดว้ยกาย วาจา จติของเราน่ีแลว้ 

ไอค้วามตา้นทานอารมณต์า่งๆซึง่มนัเกิดขึน้มาภายในจติก็ดี จร

มาก็ดี แลว้ก็รูเ้รื่องของอารมณท์ัง้หลายตามความเป็นจรงิ 

โดยมากคนเราไม่คอ่ยดตูวัของตวั ไม่คอ่ยดตูวัของตวั ไม่คอ่ย

สงัวรณแ์ละไมค่อ่ยสาํรวมกาย วาจา ใจของเจา้ของนี ้การ

ประพฤติปฏิบติันีม้นัจงึเป็นหมนั มนัจงึเกิดขึน้ไม่ได ้มนัถึงไม่

เป็นคนโดยสมบรูณ ์เพราะมนัมีการบกพรอ่ง คณุสมบติัของ

มนษุยท์ัง้หลายนัน้ก็อยูท่ี่กาย วาจา จิตของเจา้ของน่ีเอง  

ท่ีพวกเราทัง้หลายนัน้ไดส้มาทานกนับอ่ยๆซึง่ศีล ๕ ประการ 

หรอืศีล ๘ ประการนี ้แลว้ผลท่ีสดุท่านก็บอกอานิสงสใ์หว้า่ สีเล 

นะ สุคะตงิ ยนัต ิสีเล นะ โภคะสัมปะทา สีเล นะ นิพพงุ

ตงิยันต ิตัสมา สลัีง วิโสทะเย ทกุครัง้ เม่ือสมาทานแลว้ บอก

เลย บอกอานิสงสข์องศีล ศีลนัน้แหละมีความสขุ ศีลนั่นคือพน้

จากความผิด ไม่พดูผิด ไม่ทาํผิด คนไมท่าํความผิดมนัก็เย็นใจ 
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เย็นกายเย็นใจ จะนั่งก็เป็นสขุ จะนอนก็เป็นสขุ จะไปท่ีไหนมนัก็

เป็นสขุ ท่านจงึเรยีกวา่ สีเล นะ สคุะติงยนัติ มนัเป็นสขุ เพราะ

จิตนีม้นัปราศจากโทษ จิตไม่มีโทษ ไม่เดือดรอ้น มนัก็เป็นสขุ  

สีเล นะ โภคะสัมปะทา บคุคลผูมี้ศีลนัน้เป็นโภคะ โภคะ

ภายนอกก็คือส่ิงทัง้หลายทัง้ปวงท่ีมาเลีย้งชีพ เป็นสมัมาอาชีวะ 

สมัมาอาชีวะหามาไดท้างสมัมาอาชีวะแมถ้ึงนอ้ย มนัก็มาก มนั

มากเพราะวา่มนัมีคณุคา่ มนัเป็นสมัมาอาชีวะ ทา่นจงึจดัเป็น

โภคะสมัปะทา ถงึพรอ้มดว้ยโภคะ อย่างเพชรนิลจนิดาของพวก

เรานัน้น่ะ กอ้นนิดเดียวก็มีราคามาก เพราะมนัปราศจากส่ิงท่ีไม่

มีราคา ไอส่ิ้งทัง้หลายท่ีเรามาเลีย้งชีวิตของเรานัน้มนัปราศจาก

ส่ิงท่ีเป็นโทษแลว้ มนัก็เป็นราคา เป็นโภคะ แมโ้ภคะภายในมนัก็

ยงัเป็นสมบติัดว้ย จกัขสุมบติั โสตะสมบติั ฆานะสมบติั ชิวหา

สมบติั แตล่ะอย่างนีม้นัก็เป็นสมบติัทัง้นัน้นะ่ เป็นสมบติัท่ี

สมบรูณ ์ไม่พกิาร รา่งกายไม่พิการ ตาไมพ่ิการ หไูมพ่ิการ จมกู

ไม่พิการ ทกุส่ิงทกุอย่างสมบรูณบ์รบิรูณแ์ลว้ นั่นเรยีก โภคะสมั

ปะทา ถงึพรอ้มดว้ยโภคะอนันัน้  
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สีเล นะ นิพพุตงิยันต ิเม่ือเรามีความสขุ เม่ือเรามีโภคะ 

ความเยือกเยน็ก็เกิดขึน้มาในท่ีนั่น เราจะประพฤติปฏิบติัธรรมะ

จะไปนิพพาน มนัก็เป็นรากฐานท่ีมั่นคง เป็นรากฐานท่ีดี อนันี ้

เป็นอานิสงส ์เป็นสมบติั เป็นคณุสมบติัของมนษุย ์พดูง่ายๆเลย

วา่ผูมี้ศีล ๕ ประจาํตวัอยู่แลว้ ใหเ้ขา้ใจเถิดวา่ พวกทา่นทัง้หลาย

นัน้มีคณุสมบติัมนษุยส์มบรูณแ์ลว้ ถา้หากวา่ยงัไม่มีศีล ๕ 

ประจาํตวั ประจาํใจของเจา้ของแลว้นั่นนะ่ ก็ใหเ้ขา้ใจเถิดวา่

คณุสมบติัของมนษุยไ์ม่สมบรูณ ์ยงัไม่สมบรูณท่ี์จะเป็นมนษุย ์

อนันีเ้ขา้ใจง่ายๆเลยทีเดียว  

มิฉะนัน้ส่ิงทัง้สามอย่างนี ้มนัจงึเป็นอานิสงสข์องผูท่ี้รกัษา

ศีล ผูท่ี้พรอ้มแลว้ดว้ยกายก็ดี พรอ้มดว้ยวาจาก็ดี พรอ้มดว้ยใจก็

ดี เตรยีมตวัไดแ้ลว้ จะไปพระนิพพานก็ได ้มีโอกาสแลว้ หไูดย้ิน

แลว้ ตาเห็นได ้จมกูก็ใชไ้ด ้ทกุส่ิงทกุอยา่งพรอ้มแลว้ จะไปได ้

ดงันัน้พวกเราๆท่านทัง้หลายในวนันี ้ก็เป็นผูม้าประพฤติปฏิบติั

สรา้งกศุลผลทานอนันีเ้พ่ือใหส้มบรูณท่ี์จะเป็นมนษุย ์เป็นมนษุย์

สมบติั สมบติัของมนษุย ์ใจก็เป็นสมบติัของมนษุย ์กายก็เป็น
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สมบติัของมนษุย ์ตา ห ูจมกู ลิน้ก็เป็นสมบติัของมนษุยพ์รอ้ม

กนั ไม่ใชว่า่กายเป็นสมบติัของมนษุย ์ใจเป็นอย่างหนึง่ กายเป็น

อย่างหนึง่ ไม่ใช่อย่างนัน้ อนันัน้มนัไม่สามคัคีกนั ไม่สมบรูณจ์ะ

เป็นมนษุยไ์ด ้ฉะนัน้การประพฤติปฏิบติันี ้มนัจงึเน่ืองอยูใ่นจิต

เจา้ของนีน้ั่นเองแหละเป็นตน้ อยา่งวนันีไ้ดก้ระทาํบญุครบ ให้

ทาน เป็นทานมัยก็มี ศลีมัยก็มี ภาวนามยัก็มี ทัง้สามประการ

นีพ้รอ้ม  

ฉะนัน้ในสว่นกาย สว่นวาจาในตวัของเรานี ้ของดีมีอยู่ในนี ้

อย่าไปมองท่ีอ่ืนเลย อยู่ในท่ีนีเ้อง ท่ีกายกบัจิตของเรานี ้ฉะนัน้

หลกัการประพฤติปฏิบติันี ้ท่านจงึใหมี้การปฏิบติั ทาํไมถึง

ปฏิบติั ก็เพราะวา่ เราเกิดมานัน้นะ่ ไม่มีอะไรมามาก เหน็มัย้ 

เกิดมาไม่คอ่ยมีอะไรมาก มีรา่งกายเรานีห้ละมา บญุบาปมนัอยู่

ท่ีไหน สะพายมามัย้ ไม่เหน็ ไม่เห็น ผูห้ญิงก็ดี ผูช้ายก็ดี เกิดมา

มีรา่งกายเท่านัน้แหละ กางเกงก็ไม่เคยมี เสือ้ก็ไม่เคยมี ผา้ห่มก็

ไม่เคยมี มาแตร่า่งกายเทา่นัน้แหละ เปลือยกายมา แสดงวา่ของ

ในโลกอนัเนีย้ เราจะเก็บไปสูโ่ลกหนา้ดว้ยมือของเราไม่ได ้
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ฉะนัน้เด็กๆมาเกิดมนัถงึไม่ไดถื้ออะไรมา แตว่า่มนัรวมไว ้มนั

รวมไวท่ี้อ่ืน มนัรวมไวท่ี้จิต  

จะยกตวัอย่างใหเ้หน็วา่ เม็ดมะม่วง เมลด็ลาํไยนะ เป็นตน้ 

ถา้มนัเป็นเมลด็อยู่นะ เราจะพิจารณาดหูาตน้มนัไม่มี ดอกมนัก็

ไม่มี เมลด็มะม่วงน่ะ มนัก็เป็นส่ิงท่ีละเอียดอนัหนึ่งเท่านัน้แหละ 

อยู่ในนัน้แหละ อนันีก็้เหมือนกนัฉนัใด ถึงแมว้า่บคุคลไม่ไดถื้อ

อะไรมาก็ตาม ไม่ไดแ้บกหามอะไรมาก็ตาม เม่ือธรรมะธาตมุนั

แก่กลา้ขึน้มาแลว้นะ มนัเป็น มนัเป็นของมนั มนัจะมีปัญญามนั

ก็เป็นของมนั มนัจะไม่มีปัญญามนัก็เป็นของมนั มนัจะเป็นคน

จนมนัก็เป็นของมนั มนัจะเป็นคนรวยมนัก็เป็นของมนั เพราะวา่

อนันัน้มนัมีอยูแ่ลว้ มนัมีอยู่ เหมือนเม็ดมะม่วงนั่นแหละ ตน้

มะม่วงก็อยู่ในเม็ดมะม่วง ใบมะม่วงก็อยู่ในเมลด็มะม่วง ก่ิงก็อยู่

ในเมลด็มะมว่ง แตย่งัไม่แสดงออกมา ไมมี่ไม่รู ้มนัไม่รูจ้กั มนัไม่

รูจ้กั เม่ือหากวา่เราเอาไปเพาะลงในดิน ไดกิ้นอาหาร ตาม

ธรรมชาติของเมลด็ผลตน้ไม ้มนัจะเกิดเป็นลาํตน้ขึน้มา มนัจะ
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เกิดเป็นใบขึน้มา มนัจะโตขึน้มา มนัจะเป็นเหมือนตน้มะม่วง

ธรรมดาของเราน่ีเอง อนันีก็้เหมือนกนัฉนันัน้  

ฉะนัน้พระพทุธองคท์า่นจงึสอนวา่การกระทาํกรรมนีแ้หละ 

กรรมน่ีเป็นผูแ้จกหรอืเป็นผูแ้บกใหดี้ชั่วตา่งๆกนั ไม่มีอะไรแลว้ 

คือการกระทาํของเรานี ้มิฉะนัน้ เหน็เรื่องส่ิงทัง้หลายเหลา่นีเ้ป็น

ของแปรเปล่ียน ไม่คงเสน้คงวา ประเด๋ียวประดา๋ว แลว้เราก็จาก

มนัไป ถา้เราไม่จากมนัไป มนัก็จากเราไป เป็นของไม่แนน่อน 

เป็นของไม่ยั่งยืน มิฉะนัน้พระพทุธเจา้ทา่นจงึไม่ใหห้ลง เม่ือจนก็

อย่าลืมจน เม่ือรวยก็อยา่ลืมรวย ทัง้รวยทัง้จนน่ีแหละ เราจะหนี

จากมนัทัง้นัน้แหละ หาไดม้าก เราก็ทิง้ไวม้าก หาไวน้อ้ย เราก็

ทิง้ไวน้อ้ย ดงันัน้เราจงึเก็บเอาส่ิงทัง้หลายเหลา่นีม้าสรา้ง

ประโยชนใ์หอ้ยู่ในเจตนาของเจา้ของในดวงวิญญาณของเรานี ้ 

เม่ือจิตในดวงวิญญาณของเรานีถ้งึแมว้า่มนัจะเปลือยกาย

มาเกิดก็ตามทีมนัเหอะ มนัยงัมีเหต ุมนัยงัมีปัจจยัอยู ่มนัมีอยู ่

อนันีท้่านเรยีกวา่กรรมวบิากมนัยงัมีอยู ่ฉะนัน้การกระทาํบญุ 

การกระทาํกศุลของเรานีเ้ราจะมองเห็นบญุไดง้่ายๆ เหน็กศุลได้
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ง่ายๆ ทาํชั่วเหน็บาปไดง้า่ยๆ ทาํบญุไดบ้ญุ ทาํบาปไดบ้าป บาง

คนวา่ทาํบญุนะ่ ไดเ้งินมาถึงจะไดบ้ญุ ไม่ไดเ้งินมนัไม่ไดบ้ญุ

หรอก อยา่งนีเ้ป็นตน้ ไอค้วามเป็นจรงิการกระทาํบญุ มนัเจตนา

ท่ีทาํ เม่ือไหร ่เม่ือนกึขึน้มามนัดีแลว้ มนัเป็นบญุแลว้ ตน้ก็เป็น

บญุ เม่ือการกระทาํอยูก็่เป็นบญุ ทาํเสรจ็แลว้มนัก็เป็นบญุ  

มิฉะนัน้พวกญาติโยมเราทัง้หลายวนันี ้ใหเ้ป็นผูรู้จ้กับญุ จง

เป็นผูรู้จ้กับาป ทาํบาปก็ใหรู้จ้กัวา่เป็นบาป ทาํบญุใหรู้จ้กัวา่บญุ 

อนันัน้คือมีอกศุล มีกศุลแลว้จงึฉลาดเชน่นัน้ กสุโลผูฉ้ลาด ไอ้

ความฉลาดนัน้เองเป็นตน้ จะทาํกิจการอนัใดเป็นตน้ก็เรยีบรอ้ย

ดว้ยความฉลาด ฉะนัน้จงึเป็นการกระทาํบญุเพราะเรื่อง

ทัง้หลายเหลา่นีน้่ะ พระพทุธเจา้เหน็วา่มนัเป็นของไม่เท่ียง เป็น

ของไม่แน่นอน สว่นลกึก็จรงิ แตท่่านพดูงา่ยๆ ทา่นเรยีกวา่

รา่งกายของเรานีไ้ม่ใช่ตวัของเรา หรอืส่ิงของอนันีไ้ม่ใช่ของเรา 

ตวันีก็้ไม่ใช่ตวัของเราดงันี ้พดูเช่นนีก็้เป็นความจรงิ มนัเป็น

ความจรงิ ส่ิงทัง้หลายเหลา่นีม้นัจดัวา่มี ดิน นํา้ ไฟ ลม เท่านัน้

แหละ อยา่ไปไวใ้จมนัเลย เม่ือจะเป็นเม่ือไรมนัก็เป็นไปได ้หเูรา
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ดีอยู่ มนัจะหนวกเม่ือไหรก็่ได ้ตาเราดีอยู ่มนัจะบอดเม่ือไหรก็่ได ้

อวยัวะรา่งกายเราแข็งแรง มนัจะเกิดโรคภยัไขเ้จ็บมาเม่ือใดก็ได ้

มิฉะนัน้ไม่นา่ไวใ้จมนัเลย  

พวกเรา ใครมีอะไรก็สรา้งเสีย สรา้งคณุงามความดี สรา้งแต่

เม่ือมีชีวิตอยูน่ี่แหละ มนัดีมากท่ีสดุเลยทีเดียว บางคนก็คิดวา่

ตายสรา้งบญุ ตายจงึทาํบญุกนั ใหล้กูหลานทาํบญุซะเม่ือตาย

เป็นตน้ เม่ือมีชีวิตอยู่ไม่รูจ้กับญุเลย ไม่รูจ้กักศุล ไม่รูจ้กัผิด ไม่

รูจ้กัถกู คนไมรู่จ้กับญุมนัจะเอาบญุไดย้งัไง คนไม่รูจ้กับาปนัน้

จะละบาปไปไม่ได ้เช่นนีเ้ป็นตน้ คนรูจ้กับญุ เอาบญุได ้คนรูจ้กั

บาป ละบาปไปได ้อนันีเ้รยีกวา่กศุลธรรมเกิดขึน้มาแลว้ เกิด

ความฉลาดขึน้แลว้  

ฉะนัน้บรรดาพวกญาติโยมเราทัง้หลายมาวนันีก็้จงเป็นผูต้ัง้

อกตัง้ใจไดก้ระทาํบญุแลว้ในวนันี ้ใหเ้ป็นผูมี้บญุ เดินไปก็ใหเ้ป็น

ผูมี้บญุ นั่งอยูก็่เป็นผูมี้บญุ นอนอยูก็่ใหเ้ป็นผูมี้บญุ คือใหมี้

ความสขุกายสบายใจ ใหรู้ต้ามความเป็นจรงิของมนัเสีย ส่ิงทัง้

สองอย่างนี ้ก็คือมีกายมีใจสองอย่างเทา่นีแ้หละ ไม่มีอ่ืนไกล
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แลว้ ทกุคนก็เอามาดว้ย กลบัไปกรุงเทพก็เอากลบัไปดว้ย มนัอยู่

ดว้ยกนัทัง้นัน้แหละ มีของดีทัง้นัน้อยู่ท่ีกายท่ีใจของเรานี ้อยา่ไป

มวัหาท่ีอ่ืนเลย ท่ีคาํสอน ท่ีพระพทุธเจา้ท่านสอนไวม้นัถกูแลว้ 

มนัถกูแลว้  

มิฉะนัน้พทุธบรษัิททัง้หลายซึง่เป็นผูมี้ศรทัธา เป็นผูมี้

ปัญญา มากระทาํการกศุล ณ วนันี ้จงเป็นผูมี้วาสนาบารมี ใน

การกระทาํของพวกท่านทัง้หลาย ดว้ยกาย ดว้ยวาจา ดว้ยใจ 

ดว้ยอาํนาจของการกระทาํนี ้ดว้ยอาํนาจของคณุพระศรี

รตันตรยัซึง่อตุสา่หพ์ยายามมาถงึวดัหนองป่าพงเนีย้ และวาระ

ท่ีสดุก็ไดฟั้งธรรม ตอ่นีไ้ปก็ไดจ้ากวดัป่าพงไป ขอบญุกศุลอนันี ้

บารมีอนันีจ้งึคุม้ครองท่านทัง้หลายทกุๆท่าน จงเป็นผูไ้ม่มีภยัไม่

มีอนัตรายในการเดินทางกลบัไปกลบัมา ดว้ยอาํนาจของคณุ

พระศรรีตันตรยันีจ้งปกปักษร์กัษาพวกทา่นทัง้หลายนี ้จงมี

ความสขุ จงมีความสบาย จงเป็นผูมี้ความรุง่เรอืงถาวรในกิจการ

ของพวกทา่นทัง้หลายทกุๆท่านเทอญ 
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