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พระบูรพาจารยใ์นภาคอีสาน 

หลวงพอ่พธุ ฐานิโย 

ณ โอกาสตอ่ไปนีจ้ะไดแ้สดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศา

สนธรรมคาํสอนของสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้เพ่ือเป็น

ประโยชนแ์กเ่ราพทุธบรษัิททัง้หลาย วนันีเ้ราทัง้หลายไดพ้รอ้ม

ใจกนัมา บาํเพ็ญกองการกศุลเพ่ืออทุิศถวายพระบรูพาจารย ์

บรูพาจารยห์มายถงึอาจารยผ์ูเ้กิดก่อนเรา ท่านเกิดก่อนเรา ท่าน

บวชก่อนเรา ท่านสอนเรามาก่อน จงึไดช่ื้อวา่พระบรูพาจารย ์

อนัดบัของพระบรูพาจารยใ์นภาคอีสานอนัดบัแรก ทา่นอริ

ยกวี (อ่อน) ไดไ้ปอปุสมบทในสาํนกัของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัรชักาลท่ี ๔ ซึง่สมยันัน้พระองคย์งัอปุสมบทอยู่ ยงัไม่

ทรงลาผนวชออกมาครองเมือง แลว้ท่านผูน้ัน้ก็ไดศ้กึษาพระ

ปรยิติัธรรม เรยีนรูพ้ระธรรมวนิยั แลว้ก็นาํธรรมวินยั ซึง่ถอด

แบบจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรชักาลท่ี ๔ ไป

ประดิษฐานคณะพระธรรมยติุ ตรงท่ีวดัศรทีอง จงัหวดั

อบุลราชธานี  
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เม่ือสิน้บญุบารมีของท่านอรยิกว ี(ออ่น)ก็ตกทอดมาถึงทา่น

พันธุละซึง่เป็นสหธรรมกิของทา่นพนัธุละ ซึง่เป็นสหธรรมิกของ

ท่าน ถดัจากนัน้ ก็มาถงึยคุของพระเดชพระคณุ เจ้าพระคุณอุ

บาลีคุณูปมาจารย ์(จนัทร ์สิริจนฺโท) เจา้พระคณุอบุาลีคณุปู

มาจารยท์่านบรหิารกิจการพระศาสนาทัง้ฝ่ายปรยิติัและทัง้ฝ่าย

ปฏิบติั ภาษากฎหมายเขาวา่ คนัถธุระ และ วิปัสสนาธรุะ  

คนัถธุระ มีหนา้ท่ีจดัการบรหิาร ปกครองคณะสงฆต์าม

พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเป็น

ผูต้ราเป็นกฎหมายสงฆข์ึน้มาเรยีกวา่พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์

และก็จดัการศกึษาพระปรยิติัธรรม คือ สอนนกัธรรม สอนบาลี 

สอนทัง้การปฏิบติัธุดงคกรรมฐาน  

พระคณุเจา้พระมหาเถระรูปนี ้เรยีกวา่เป็นพระเถระท่ีครบ

เครื่อง มีทกุอย่าง ถา้จะพดูถึงสาํนวนโวหารของท่าน ทา่นเป็นผู้

ชาํนิชาํนาญ นอกจากจะชาํนาญในหลกัวชิาการทางศาสนา 

แลว้ยงัเป็นนกักวี แตง่กลอนแตง่โคลง อา่นแลว้ฟังซาบซึง้ 
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อาตมายงัไดจ้าํคาํสอนซึง่เป็นคาํกลอนของทา่น ทา่นวา่เป็น

ภาษาอีสาน ทา่นบอกวา่  

กัมมัฏฐานโกแก้วแถวทาํบ่เตือ้งต่อ 

กัมมัฏฐานพ่อว่อมาขีใ้ห้หมู่เหม็น 

เขากลื็อมันแล้วกัมมัฏฐานหมูเถือน 

ได้อาหารอ่ิมทัง้นอนมุ้งน่ังธรรม 

(คาํแปล: กรรมฐานถว้ยแกว้ขาดความสนใจในพระธรรม

วินยั กรรมฐานไปโผลต่รงนัน้ตรงนี ้แลว้ไปปะรพฤติเสียหายให้

หมู่เหม็นเบื่อ คนเขาเลา่ลือวา่เป็นกรรมฐานเดินป่าเดินดง กิน

แลว้นอนไม่สสนใจขอ้วตัรปฏิบติั) 

อนันีจ้าํติดตาติดใจ ปลืมจั๊กเท่ือ อีกอนัหนึง่ทา่นวา่ 

 อัศจรรยป์ลาไหลลดหลาน  

 น่าอนาถหนีหน่ายวังตม 

 ผู้เป็นสมณส์บืวงศบ์่อมั่ว 
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(คาํแปล: ปลาไหล ปลาดหลด ปลาหลาด น่าอนาถเบื่อ

หนา่ยวงัตม ผูเ้ป็นสมณะ ไมป่ฏิบติัตามพระธรรมวินยั ทิง้จารตี

ประเพณีตา่งๆหมด) 

มาถงึยคุผูเ้ป็นสมณสื์บวงศม์ั่วแลว้กระมงั 

อาตมาไปเย่ียมไขห้ลวงปู่ ฝ้ัน ก่อนหนา้ท่ีท่านจะมรณภาพ

เพียง ๓ วนัเทา่นัน้เอง ทา่นกาํลงันอนคมุโปงอยู่ พอไปกราบ

ท่าน แลว้ก็โบกมือหา้มพระไม่ใหร้บกวนทา่น ทา่นก็บอกวา่ “เอา

ลกุ เอาลกุ เอาลกุ” ถึง ๓ ครัง้ พระขดัไม่ไดก็้พยงุทา่นลกุขึน้มา 

พอทา่นลกุขึน้มาแลว้พอท่านมองเหน็มือสั่นๆยกขึน้มาอย่างนี ้

"น่ีอะไรครูบาอาจารยก็์ถ่ายทอดใหห้มดแลว้ ทาํเกง่ดว้ย 

เสียดายอยา่งเดียวมนัยงัขีเ้กียจอยู่เทา่นัน้ ตอ่ไปขยนัๆเขา้หน่อย 

กรรมฐานในสายนีถ้า้หมดรุน่พวกเธอแลว้ มนัจะหมดนะ" 

คาํพดูของครูบาอาจารยน่ี์ยอ่มเป็นประกาศิต พดูคาํไหน

เป็นคาํนัน้ วนันีจ้งึไดน้าํคาํเตือนของครูบาอาจารยม์าเลา่ใหสู้่

ท่านทัง้หลายฟัง เผ่ือเราจะไดจ้ดจาํเอาไวว้า่ครูบาอาจารยบ์อก

วา่ “กรรมฐานในสายนีห้มดรุน่พวกเธอแลว้ มนัจะหมดนะ จะไม่
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มีใครสืบตอ่ ตอ่ไปขยนัๆเขา้หน่อย” อนันีเ้ป็นคาํเตือนของหลวง

ปู่ ฝ้ัน สว่นในเหตกุารณปั์จจบุนันี ้จะมีอนัเป็นไปอย่างไรนัน้ ไม่

คอ่ยไดส้นใจ เกิดมาเป็นหลวงพอ่ หลวงพ่ี ไม่เคยหวั่นวติกวา่

ใครเคา้จะลงนรก กลวัแตต่วัเองจะลงนรก เราดหูนา้ใครแลว้ก็ไม่

เหมือนหนา้พอ่หนา้แม่เราซกัคน ใครจะสรา้งบาปกรรมลงนรก 

เราก็ไม่อศัจรรย ์เราจะสรา้งแตค่วามดี สรา้งแตค่วามดี ถา้ไม่

สาํเรจ็มรรคผลนิพพาน ตายแลว้ไปเกิดบนสวรรค ์สมบติับน

สวรรคเ์ป็นของเราคนเดียวหมด นางฟ้า นางเทวดา ไม่มีใครแย่ง 

อุย้! อยู่ในเมืองมนษุยน่ี์มนัอปัรยีจ์ญัไร เพียงจะเป็นสมภาร ยงัมี

ผูอ้ยากมาแย่งเป็นใหญ่ ใหล้องคิดดซูิ ญาติโยมทัง้หลาย  

เพราะฉะนัน้ไดพ้ดูมาถงึตอนท่ีวา่ เจา้พระคณุอบุาลีคณุปู

มาจารยเ์ป็นพระเถระท่ีทรงคณุวฒุิทัง้ฝ่ายคนัถธุระและวปัิสสนา

ธุระ เจา้พระคณุอบุาลีคณุปูมาจารยท์าํหนา้ท่ีสองทาง สอน

หนงัสือธรรมะ สอนนกัธรรม สอนบาลี สอนจนกระทั่งสมถกรรม

ฐาน วิปัสสนากรรมฐาน เป็นนกัปฏิบติัท่ียอดเย่ียม ขนาดขึน้นั่ง

บนธรรมาสน ์พอขยบัตวั ขาหกั ยงันั่งเทศนเ์ฉย เอาสิ จนกระทั่ง
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เทศนจ์บแลว้ไม่ยอมลงธรรมาสน ์“เอา้! พระเดชพระคณุ ทาํไม

ไม่ลงธรรมาสนซ์กัที” “มนัจะลงไดอ้ย่างไรหละ ขาหกัแลว้” ดสิู 

ถา้เป็นอย่างเรา จะวา่ยงัไง ขาหกัทัง้ขาน่ีไมร่อ้งโอย้ๆ น่ีแสดงวา่ 

คณุสมบติัความเขม้แข็งของจิตใจของนกัตอ่สูเ้ช่นเจา้พระคณุอุ

บาลีคณุปูมาจารยเ์นีย้ หาไดย้ากท่ีสดุในโลกนี ้ 

ท่านผูนี้แ้หละ ท่านมีลกูศิษยส์ององค ์องคห์นึง่คือสมเดจ็

พระมหาวีรวงศ ์ตสิสฺมหาเถระ ตอนนีม้าแยกสายกนั สมเด็จ

พระมหาวีรวงศ ์ติสฺสมหาเถระเป็นผูท้าํธุระในฝ่ายคนัถธรุะ แลว้

ลกูศิษยอี์กองคห์นึง่คือพระเดชพระคณุหลวงปู่เสาร ์กนัตสฺีโล 

หลวงปู่ เสาร ์กนัตฺสีโลน่ีทาํหนา้ท่ีเฉพาะฝ่ายปฏิบติัฝ่ายเดียว 

พระธุดงคใ์นภาคอีสานท่ีออกเดินธุดงคไ์ปตามหวัเมืองนอ้ยเมือง

ใหญ่ ตามป่าตามชนบทเป็นองคแ์รก เท่าท่ีรูม้าคือหลวงปู่ เสาร ์

กนัตฺสีโล  

หลงัจากท่ีทา่นอปุสมบทเป็นพระภิกษูแลว้ประมาณ ๖ 

พรรษา ก็มาไดล้กูศิษยอ์งคส์าํคญัคือพระอาจารยม์ั่น ภริูทตฺ

โต พระอาจารยม์ั่น ภรูทิตฺโตน่ีเป็นกาํลงัสาํคญั ถา้จะ
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เปรยีบเทียบผูส้อนหนงัสือ หลวงปู่ เสารส์อนไดเ้ฉพาะแต่

ระดบัประถมและมธัยม แตห่ลวงปู่ มั่นสอนถงึระดบั

มหาวิทยาลยัจนถงึปรญิญาเอก  

ลกูศิษยที์แรกหลวงปู่ มั่นมาเรยีนกบัหลวงปู่ เสาร ์แตบ่ญุ

บารมีของหลวงปู่ มั่นนั่น บญุวาสนาของท่านมีปฏิภาณรวดเรว็ 

การปฏิบติัธรรมกา้วหนา้ไดดี้ แลว้ลงผลสดุทา้ยขัน้สมถะ พระ

อาจารยเ์สารส์อนพระอาจารยม์ั่น ขัน้วิปัสสนาน่ี พระอาจารย์

มั่นยอ้นกลบัมาสอนพระอาจารยเ์สาร ์อาจารยก์ลบัเป็นลกูศิษย ์

ลกูศิษยก์ลบัเป็นอาจารย ์แตท่่านก็ยงัมีความเคารพตอ่กนัอยา่ง

สดุซึง้ ซึง่หาความเคารพจากภิกษุสามเณรปัจจบุนันีมี้ตอ่ครูบา

อาจารยน์ั่นจะเปรยีบเทียบอย่างท่านไม่ไดเ้ลย แมว้า่ทา่นจะเก่ง

กวา่อาจารยใ์นทางภมูิจิตภมูิธรรม ทา่นก็ไม่เคยลบหลูด่หูมิ่น

อปัุชฌายอ์าจารยข์องทา่น เคารพปรนนิบติัอยู่จนกระทั่ง

มรณภาพ ตายจากกนัไป อนันีคื้อจดุเริม่ของพระธุดงคข์องพระ

กรรมฐานในสายภาคอีสาน  
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อยู่มาภายหลงัก็มาไดล้กูศิษยคื์อพระอาจารยม์ั่นเป็นกาํลงั

สาํคญั มาภายหลงัพระอาจารยส์ิงห ์ขนัตยาคโม หลวงปู่

ดูลย ์อตุโล ไปเรยีนหนงัสืออยู่ท่ีวดัสทุศัน ์จงัหวดัอบุลราชธานี 

พอดีในพรรษานัน้พระอาจารยม์ั่นไปจาํพรรษาท่ีวดับรูพาซึง่อยู่

ในเมืองเดียวกนั ไมท่ราบวา่พ.ศ.เท่าไหร ่ทีนีพ้ระอาจารยด์ลูย ์

อตโุล กบัพระอาจารยสิ์งห ์ขนัตยาคโมน่ี เวลาวา่งจากเรยีนพระ

ปรยิติัธรรม วา่งจากการสอนหนงัสือ เม่ือกอ่นน่ีโรงเรยีนชัน้

ประถมน่ีอยู่ในวดั พอตกตอนคํ่าก็ไปเฝา้พระอาจารยม์ั่น ไป

เรยีนกรรมฐาน ไปฟังเทศนฟั์งธรรมพระอาจารยม์ั่นในทาง

ปฏิบติัสมาธิสมถะภาวนา แลว้มาปฏิบติัตาม เกิดผล จิตสงบ

เป็นสมาธิ มีสภาวะรูต่ื้นเบิกบาน มีปีติ มีความสขุ ทัง้สอง

พระองคท์า่นก็เลยตดัสินใจเลิกเรยีนปรยิติัธรรม ติดตามพระ

อาจารยม์ั่นเป็นลกูศิษย ์เดินธุดงคไ์ปทั่วภาคอีสาน ไมท่ราบวา่

เริม่ตน้แตเ่ม่ือไหร ่ 

จาํไดว้า่เคยไปกราบพระอาจารยม์ั่น ในงานศพอาจารยส์อน 

ท่ีวดับา้นหนองดินดาํ ตอนนัน้อาตมาอายเุพียง ๘ ขวบ แตไ่ม่



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 9 
 

ทราบวา่เป็นปีพ.ศ.เท่าไหร ่คงจะประมาณ ๗๑ ๗๒ อยู่ในระยะ

นี ้ทีนีใ้นเม่ือไดห้ลวงปู่ ดลูยแ์ละพระอาจารยสิ์งหม์าเป็นลกูศิษย ์

พระอาจารยสิ์งหน่ี์ถา้จะเปรยีบเทียบก็เหมือนกบัวา่เป็นเสนาธิ

การทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรอื เป็นกาํลงัในการเผยแพร่

พระธรรมวนิยัในสายพระธุดงคกรรมฐาน เริม่จดุตัง้แตจ่งัหวดั

สกลนคร นครพนม อบุลราชธานี จงัหวดัเลย จนกระทั่งไปถึง

เชียงใหม่ จนกระทั่งมีลกูศิษยล์กูหาตัง้วดัตัง้วากนัมากมายกา่ย

กอง เม่ือก่อนวดัคณะธรรมยติุในประเทศไทยมีเกือบจะไม่ถึง

รอ้ยวดั แตเ่วลานีเ้รามีวดัคณะธรรมยติุมากมายก็เพราะ

เน่ืองจากผลงานพระเถระทัง้หลายดงัท่ีกลา่วมา  

เม่ือสมยัท่ีเป็นสามเณรเด็กๆ ไปธุดงคเ์ดินตามหลงัครูบา

อาจารยห์่มผา้จีวรดาํๆ ไปท่ีไหนเพ่ือนเคา้ถยุนํา้ลาย อาจารย์

บางองคท์่านไปธุดงค ์ทา่นชอบเอาแม่ขาวแม่ชีเดินตามหลงัไป

ดว้ย เดินไปหา่งๆ ทีนีช้าวไรช่าวนาเคา้ไม่เคยเหน็พระแบกกลด

ตะพายบาตร แลว้เคา้ก็ตะโกนถาม “เจา้ผูเ้อย้ จะพาลกูพาเมีย

ไปสรา้งบา้นสรา้งเมืองท่ีไหนหนอ” เคา้วา่อย่างนีสิ้ ผา้จีวรดาํๆ
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อย่างท่ีเห็นอยูน่ี่ เม่ือก่อนน่ีเดินไปท่ีไหนเคา้ถยุนํา้ลาย แตม่า

ปัจจบุนันีผ้า้จีวรดาํนีก้ลบัมีราคา เสียดายท่ีอาตมาไม่ไดเ้อาจีวร

ผืนท่ีเคยห่มแลว้โดนเคา้ดา่ แลว้เคา้ถยุนํา้ลายไล ่เก็บไวเ้ป็น

อนสุรณ ์ 

เอาละ เอากนัเพียงแคนี่ ้พดูมากไปเด๋ียวมนัจะออกนอกลู่

นอกทาง ก็เป็นอนัวา่เราจะนบัอนัดบัของพระธุดงคกรรมฐาน ซึง่

เป็นผูน้าํในการเดินธุดงคใ์นป่าในเขาเน่ีย อนัดบัหนึ่ง หลวงปู่

เสาร ์อนัดบัสอง หลวงปู่ มั่น อนัดบัสาม หลวงปู่ สิงห ์อนัดบัส่ี 

หลวงปู่ ขาว หลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ ฝ้ัน ทีนีค้รูบาอาจารยท์า่นวา่ รุน่

ของพวกอาตมานีเ้ป็นอนัดบัหา้ แลว้ก็ยงัเป็นหว่งวิตกอยู่ท่ีครูบา

อาจารยท์่านทกัวา่ ตอ่ไปนีก้รรมฐานถา้หมดรุน่พวกเธอแลว้ มนั

จะหมด อนันีข้อฝากใหเ้พ่ือนสหธรรมิกและญาติโยมทัง้หลาย

เอาไวพ้ิจารณา 

เอาละวนันีเ้รามาทาํบญุอทุศิถวายพระบรูพาจารย ์

บรูพาจารยไ์ดท้ราบแลว้วา่บรูพาจารยข์องเราเป็นนกัปฏิบติั

กรรมฐาน ปฏิบติักรรมฐานก็คือนั่งสมาธิภาวนานั่นเอง ดงันัน้
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เพ่ือเป็นการราํลกึถึงพระบรูพาจารยข์องเรา อาตมาจงึขอเชิญ

ท่านทัง้หลายเตรยีมนั่งสมาธิ  

การสอนสมาธิภาวนาตามแบบฉบบัของพระอาจารยเ์สาร ์

พระอาจารยม์ั่น ท่านใหเ้ริม่ตน้ดว้ยการภาวนาพทุโธ เคยไดย้ิน

หลวงปู่ เสารเ์ม่ือมีคนมาถาม หลวงปู่ เสารน์ั่นเคา้เรยีกวา่ญาท่าน 

ญาท่านน่ีเป็นพระเถระผูใ้หญ่ท่ีเขาเคารพนบัถือ เวลาผูส้นใจใน

การปฏิบติัสมาธิภาวนาเคา้จะไปถามวา่ “ญาทา่น อยากจะ

ภาวนา ทาํอยา่งไร” “พทุโธซี่ ภาวนาพทุโธแลว้มนัจะไดอ้ะไรดี

ขึน้ อยา่ถาม พทุโธแปลวา่อะไร ถามไปทาํไม ฉนัใหภ้าวนาพทุ

โธ” แคนี่เ้ป็นอนัจบการเทศนห์ลวงปู่ เสาร ์ 

ทีนีเ้ม่ือเราหดัภาวนาเป็นหน่อย ปัญหามนัก็เกิดขึน้วา่ทาํไม

หลวงปู่ เสารจ์งึสอนใหภ้าวนาพทุโธ ก็มาไดค้วามวา่ พทุโธ

แปลวา่ผูรู้ ้ผูรู้น่ี้เป็นภาษาภาคกลาง แตภ่าษาอีสานเคา้เรยีกวา่ 

ผูฮู้่ ผูฮู้่น่ีคือผูไ้ม่ดือ้ ผูเ้ป็นอบุาสกอบุาสิกาก็ยดึมั่นในคณุพระ

รตันตรยั คือคณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีสรณะอย่าง

เหนียวแน่น  
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แลว้ก็สาํรวมละบาปกรรมตามกฏของศีล ๕ ไม่ฆา่ ไม่

เบียดเบียน ไมข่่มเหง ไม่รงัแก ไม่อิจฉาตารอ้น กายวาจาสงบ

ท่านเรยีกวา่ผูฮู้่ คือผูไ้ม่ดือ้ ทีนีภ้าษาภาคกลางเคา้วา่ผูรู้ ้ผูรู้ก็้คือ

ผูรู้ส้กึสาํนกึผิดชอบชั่วดี เม่ือมีความรูส้กึสาํนกึผิดชอบชั่วดีก็

กลายเป็นผูไ้มดื่อ้นั่นเอง เพราะฉะนัน้หลกัการปฏิบติัเพ่ือความ

เป็นผูไ้ม่ดือ้น่ีเราจะทาํอย่างไร ขอใหพ้ิจารณาหลกัหา้ประการ

คือศีล ๕ ท่ีไดส้มาทานมาแลว้ นั่นแหละคือกฏเกณฑท่ี์ฝึกอบรม

จิตใจของเราไม่ใหเ้ป็นผูดื้อ้  

ทีนีเ้ม่ือกายก็ไม่ฆา่ ไม่ลกั ไมด่ื่มนํา้ดองของเมา วาจาก็ไม่

โกหก ไม่พดูสอ่เสียด ไม่พดูเพอ้เจอ้เหลวไหล ไม่พดูยยุงสง่เสรมิ

ใหใ้ครตอ่ใครเคา้แตกสามคัคีกนั ในเม่ือเราปฏิบติัไดเ้ราก็เป็นผูรู้ ้

คือเป็นผูฮู้่นั่นเอง เพราะฉะนัน้เหตผุลท่ีพระอาจารยเ์สารใ์ห้

ภาวนาพทุโธก็เขา้ใจวา่จะเป็นอย่างนี ้ทีนีพ้ทุโธแปลวา่ผูรู้ ้

แปลวา่ผูต่ื้น แปลวา่ผูเ้บกิบาน รูด้ว้ยความมีสติสมัปะชญัญะ 

ต่ืนอยู่ดว้ยความมีสติสมัปะชญัญะ เบิกบานอยู่ดว้ยความมีสติ

สมัปะชญัญะ  
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เม่ือทกุคนมีสติสมัปะชญัญะเตรยีมพรอ้มอยู่ท่ีจิต

ตลอดเวลา สตวิินโย สติเป็นผูน้าํ ผูท่ี้มีสติเป็นผูน้าํย่อมเป็นผูรู้ ้

ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน มีความรูส้กึสาํนกึผิดชอบชั่วดี เม่ือทรงไวซ้ึง่

ความรูส้กึเชน่นัน้ ก็ไดช่ื้อวา่ทรงไวซ้ึง่พระธรรม คือพระธรรมท่ีทาํ

จิตของเราใหเ้ป็นพทุธะผูรู้น้ั่นเอง เม่ือทรงไวซ้ึง่พระธรรมโดย

ธรรมชาติของผูท่ี้มีคณุธรรมในจิตในใจ มีสติสมัปะชญัญะ

เตรยีมพรอ้ม เขาจะตอ้งตัง้ใจใหแ้น่วแน่อยู่เสมอวา่ ฉนัจะละ

ความชั่ว ประพฤติความดี ทาํใจใหบ้รสิทุธ์ิสะอาดอยู่เสมอ น่ีคือ

เหตผุลท่ีพระอาจารยเ์สารส์อนใหภ้าวนาพทุโธ  

ทีนีใ้นเม่ือเรามีผูรู้ ้ผูต่ื้น ผูเ้บกิบาน มีสติเป็นผูน้าํ ถา้หากวา่

ใครจะสงสยัตอ่ไปอีกวา่ ภาวนาอย่างอ่ืนไดม้ัย้ ได ้ไดเ้หมือนกนั 

หลกัของการภาวนาอยูท่ี่ การทาํจิตใหมี้ส่ิงรู ้สติมีส่ิงระลกึ จะ

เป็นอะไรก็ได ้ไม่เฉพาะแตท่ี่เราจะมาเถียงกนั พทุโธ สมัมาอรหงั 

ยบุหนอพองหนออยู่น่ี เสียเวลาเปลา่ๆ ถา้จะถามวา่ภาวนาพทุ

โธดีมัย้ ยบุหนอพองหนอดีมัย้ สมัมาอรหงัดีมัย้ พระองคนี์ข้อ

ตอบวา่ดีหมด ท่ีดีหรอืไม่ดีมนัอยู่ท่ีการสงสยัขอ้งใจ การลงัเล 
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การติด ตดัสินใจไม่แน่ และการทาํไม่ถึง พอภาวนาพทุโธๆๆๆไป 

วา้! มนัจะไดม้ัย้นอ้ สาํเรจ็มัย้นอ้ อาจารยอ์งคน์ัน้ทา่นวา่พทุโธน่ี

ไดแ้ตส่มถะ ไม่ถึงวิปัสสนาเด ้เราภาวนาพทุโธไปน่ีจะไม่

เสียเวลาหรอื อา้ว ถา้มาสงสยัอย่างนี ้จา้งสิ ตอ่ใหอ้ายยืุนแปด

หม่ืนปี มาภาวนาดว้ยความขอ้งใจสงสยั ท่านจะไม่บรรลผุล

สาํเรจ็อะไรเลย  

อาตมาขอบอกวา่ภาวนาพทุโธก็ดี สมัมาอรหงัก็ดี ยบุหนอ

พองดีก็ดี ขอใหเ้อาจรงิซะอย่าง ถา้ไม่เอาจรงิแลว้ทาํดว้ยความ

ขอ้งใจสงสยัรวนเรอยู่อยา่งนี ้ตอ่ใหมี้อายยืุนตัง้แปดหม่ืนปี 

ภาวนาไปเถอะ ไม่มีทางไดส้าํเรจ็ เพราะฉะนัน้จงึขอเตือนวา่ 

ใครจะท่องคาํไหนเป็นคาํภาวนา เอาใหม้นัแน่วแน ่ไม่เฉพาะแต่

ยบุหนอพองหนอ สมัมาอรหงั พทุโธดอกพ่ีนอ้งเอย๋ ขนาดทาํ

ภาวนา เยซูๆๆๆ ก็ยงัสามารถทาํจิตใหส้งบน่ิงสวา่งรูต่ื้นเบิกบาน

ได ้ 

ทีนีผู้ขี้เ้กียจทอ่งภาวนาหนอ่ย กาํหนดสติรูจ้ิตของตนเองเฉย

อยู่ ถา้จิตมนัน่ิงอยู่ปลอ่ยใหม้นัน่ิงไป ถา้มนัคิดปลอ่ยใหคิ้ดไป 
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ถา้มนัวา่งปลอ่ยใหม้นัวา่งไป เราเอาสติตวัเดียวเป็นท่ีตัง้ สติ

กาํหนดรูจ้ิตเรยีกวา่อะไร ในหลกักรรมฐานเรยีกวา่อะไร สติ

กาํหนดรูจ้ิตในหลกักรรมฐาน เรยีกวา่จติตานุปัสสนา การ

กาํหนดสติตามรูจ้ิต ถา้จิตน่ิงก็รู ้จิตคิดก็รู ้จิตเดือดรอ้นวุน่วายก็

รู ้จิตสงบสขุสบายก็รู ้เม่ือเรามีสติกาํหนดจิตแลว้เรารูห้มดทกุ

อย่างภายในจติของเรา แลว้ปฏิบติัแบบนีก็้สามารถท่ีจะทาํใหไ้ด้

สมาธิรูธ้รรมเห็นธรรม  

เพราะฉะนัน้พ่ีนอ้งทัง้หลายเอย๋ เรื่องหลกัและวิธีการภาวนา 

น่ี เลิกเถียงกนัเสียเถิด สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ตอนท่ี

พระองคแ์สวงหาโมกขธรรม แสวงหาทางตรสัรูเ้ป็นพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้อยูน่ั่น ก่อนหนา้นั่นคาํวา่พทุโธก็ไมมี่ สมัมา

อรหงัก็ไม่มี ยบุหนอพองหนอก็ไม่มี แลว้พระองคเ์อาอะไรมาเป็น

อารมณท์่องภาวนากรรมฐาน ลองคิดใหด้ซูิ พทุโธ สมัมาอรหงั 

ยบุหนอพองหนอ เป็นคณุสมบติัของพระพทุธเจา้แตพ่ระองค์

เดียว เม่ือพระพทุธเจา้ยงัไม่เกิด สมเด็จองคช์ายสิทธตัถะเอา

อะไร คาํใดมาท่อง ลองคิดด ูเขา้ใจวา่พระองคจ์ะจนปัญญา
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เหมือนกนั เพราะวา่พระองคไ์ปภาวนาทอ่งมนตใ์นสาํนกัฤาษีมา

หมดทกุสาํนกัแลว้ในประเทศอินเดีย ไปท่ีไหนก็ใหท้่องแตม่นต์ๆ  

พอไปนั่งภาวนาเขา้ โอมมมม พระศิวะ โอมมมม พระโนน่ พระน่ี 

พระพรหมอะไรตอ่มิอะไร แลว้ทีนีไ้ปภาวนาแบบท่องมนตน์ั่น 

จิตของพระองคก็์สงบไดส้มาธิ ไดส้มาบติั แตม่นัไม่ใช่ทางแห่ง

การตรสัรู ้ทีนีใ้นเม่ือทกุส่ิงทกุอย่างพระองคท์่องมาหมดแลว้ พอ

พิจารณาเหน็วา่ลทัธิการปฏิบติัของท่านทัง้หลายเหลา่นัน้มนั

ไม่ใช่ทางท่ีจะใหต้รสัรู ้(เทปขาดตอน) 

…สมยัโนน้ท่ีพระองคป์ระสติูจากพระครรภจ์ากพระมารดา

ไม่ก่ีวนั พระบิดาทาํพิธีแรกนาขวญั พระพ่ีเลีย้งนางนมผกูพระอู่

ใหบ้รรทมอยู่ใตต้น้หวา้ ในขณะท่ีชาวบา้นเขาพากนัสนกุ

เพลิดเพลินเก่ียวกบัพิธีการแรกนาขวญั เขาทัง้หลายก็ทอดทิง้ให้

พระองคท์รงบรรทมอยู่ใตร้ม่หวา้ ในพระอูใ่ตร้ม่หวา้แตพ่ระองค์

เดียว  

และในขณะนัน้แหละพระวสิยัของพระสพัพญั�ทูกุส่ิงทกุ

อย่างมนัเป็นเอง สมาธิพระองคเ์คยปฏิบติัมาแลว้ตัง้แตช่าติปาง



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 17 
 

ก่อน ทารกตวัเลก็ๆนอนอยู่ในอู ่สามารถภาวนาเป็น พระองค์

กาํหนดพระสติรูล้มหายใจเขา้หายใจออก นยัวา่ไดบ้รรลปุฐม

ฌาณ ผูภ้าวนาไดป้ฐมฌาณน่ีมนัเป็นอยา่งไร จิตสงบน่ิงรูอ้ยู่กบั

ลมหายใจ การท่ีจิตสงบน่ิงรูอ้ยู่ท่ีลมหายใจ ไม่ทอดทิง้ลมหายใจ 

ลมหายใจไม่ไดผ้ละจากจิต จิตไม่ไดผ้ละจากลมหายใจ อารมณ์

กบัจิตกลมกลืนกนั สมัพนัธเ์ป็นหนึ่งเดียวกนั ไม่แยกจากกนั อนั

นีเ้รยีกวา่ วิตก พระสติสมัปะชญัญะท่ีประคบัประคองจิตใหรู้อ้ยู่

ท่ีลมหายใจเรยีกวา่ วิจาร  

เม่ือสมาธิมี วติก วิจาร สมาธิมีอารมณเ์ป็นส่ิงรู ้สติมีส่ิง

ระลกึ ย่อมสามารถท่ีจะทาํใหจ้ิตมีพลงังานเพิ่มขึน้ คือความ

มั่นคงไดแ้ก่สมาธิ สติสมัปะชญัญะแน่วแน่ เม่ือเป็นเชน่นัน้ก็มี

ปีต ิมีความสุข มีความเป็นหน่ึง จิตรูอ้ยู่ท่ีลมหายใจ น่ีพอ

พระองคม์าทรงราํลกึถงึในตอนนี ้พระองคก็์พบตน้ออ้ทนัที ออ๋ 

มนัอยูท่ี่ตรงนีเ้อง พระองคก็์ตีความหมายวา่การปฏิบติัธรรมเพ่ือ

จะใหบ้รรลมุรรคผลนิพพานกนัจรงิๆน่ี ตอ้งพยายามศกึษาใหรู้ ้

ธรรมชาติและกฏธรรมชาติ ธรรมชาติคือกายกบัใจของเรา หรอื
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กายกบัจิต จิตกบักาย ธรรมชาติของกายยอ่มหายใจ มีลม

หายใจเทา่นัน้เป็นเครื่องหลอ่เลีย้ง ถา้หยดุหายใจเม่ือไหร ่ตาย 

ลมหายใจท่ีวา่เป็นธรรมชาติก็เพราะวา่เราตัง้ใจก็หายใจอยู่ ไม่

ตัง้ใจก็หายใจอยู่ นอนหลบัแลว้ก็ยงัหายใจ จงึช่ือวา่เป็น

ธรรมชาติของรา่งกาย  

สว่นจิตน่ี เราจะต้งัใจคิด ก็คิด ไม่ไดต้ัง้ใจคิด ก็คิด แมแ้ต่

นอนหลบัแลว้ยงัคิดคือตอ้งฝันไป อนันีคื้อธรรมชาติซึง่มีอยู่ใน

กายกบัใจของเรา เม่ือเป็นเชน่นัน้ในเม่ือพระองคน์กึหาคาํใดท่ี

จะมาท่องคาํบรกิรรมภาวนา หรอืท่องมนต ์ไม่มี มนัจนใจจรงิๆก็

เลยทรงกาํหนดพระสติรูล้มหายใจเขา้หายใจออกเฉยอยู่เทา่นัน้ 

ทีนีเ้ม่ือพระองคมี์สติกาํหนดรูล้มหายใจ จติของพระองคส์งบ

ละเอียดๆลงไปเรื่อย  

ในท่ีสดุวิ่งเขา้ไปสงบสวา่งอยูใ่นทา่มกลางของรา่งกาย ทาํ

ใหพ้ระองคม์องเหน็อวยัวะภายในกายน่ีทั่วหมดภายในขณะจิต

เดียว ซึง่เรยีกวา่รูอ้าการ ๓๒ พระสตูรท่ีเราสวดทาํวตัร สวด

มนตก์นัอยู่ทกุวนันี ้ 
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อะยัง โข เมกาโย  

อุทธัง ปาทะตะลา  

อะโธ เกสะมตัถะกา  

ตะจะปะริยันโต  

ปุโรนานัปปะการัสสะ อะสุจโิน 

 

เกิดขึน้ก่อนการตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ พระองคก์าํหนดรูล้ม

หายใจ จิตตามลมหายใจเขา้มาสงบน่ิงสวา่งในทา่มกลางของ

รา่งกาย แผ่รศัมีสวา่งไสวมาครอบคลมุกายหมด ถา้มองๆดู

อย่างตาเราธรรมดาน่ี เราจะตกใจวา่ โอ ้ไฟลกุไหมพ้ระ! เพราะ

มนัแสงสวา่งมนัออกมารอบกาย ถา้เราเหน็อย่างธรรมดา เราจะ

ตกใจ โอย้! ไฟไหมพ้ระตายแลว้ ประเด๋ียวก็วิ่งหานํา้ไปดบั อนั

นัน้คือรศัมีของจิตของพระองคท่ี์พุง่ออกมารอบกาย  

เม่ือจิตไปสงบน่ิงอยู่ในทา่มกลางของรา่งกาย จิตสงบ

ละเอียดๆลงไปทีละนอ้ย ละนอ้ย และในท่ีสดุรา่งกายหายขาด

ไปปุ๊ บ ยงัเหลือแตจ่ิตดวงเดียวน่ิงสวา่งไสวลอยเดน่อยู่ แตต่อนนี้
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ยงัไม่ไดส้าํเรจ็เป็นพระพทุธเจา้เด ้เป็นแตเ่พียงวา่จิตเขา้ไปอยู่ใน

ฌาณขัน้ท่ี ๔ เรยีกวา่จตุตฌาณ พอไปถงึฌาณขัน้ท่ี ๔ แทนท่ี

จะไปอากาสานญัจายตนะ วิญญาณญัจายตนะ อา

กิญจญัญายตนะ เนวสญัญานาสญัญายตนะ ตามคมัภีรข์อง

พวกพราหมณ ์พอขยบัจะออกจากฌาณขัน้ท่ี ๔ จิตของ

พระองคว์กเขา้ไปเขา้นิโรธสมาบติั ซึง่เรยีกวา่ สัญญาเวทยติ

นิโรธ  

สัญญาเวทยตินิโรธน่ีแหละเป็นฐานสรา้งพลงังานเพ่ือ

กระโดดเขา้ไปสูภ่มูิธรรมขัน้โลกุตตระ พระเขา้นิโรธน่ีมนัเป็น

อย่างไร จิตอยูใ่นนิโรธสมาบติัมนัเป็นจิตเลก็นิดเดียว แทบจะไม่

รูส้กึตวั แตม่นัก็ยงัมีอยู่ ทีนีใ้นเม่ือจิตของพระองคมี์พลงัพรอ้ม 

แลว้ก็เบง่บานออกมาอีกทีหนึ่ง แผ่รศัมีครอบคลมุจกัรวาล

ทัง้หมด ไม่มีอะไรจะปิดบงัดวงจิตของพระองคไ์ด ้ทาํใหพ้ระองค์

ตรสัรูเ้ป็น โลกะวิท ูคือวา่ในขณะจิตเดียวนั่นนะ่ จิตลอยเดน่

สวา่ง มองลงไปสดุโน่น เหน็นรกอยู่โน่น เอา้ มามองสาํรวจดู

กลางๆ โอ!้ น่ีมีแตม่นษุยแ์ละสตัวเ์ดรจัฉาน มองขึน้เหนือหวัไป
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โน่น เห็นแตเ่ทวดาเต็มไปหมดเลย อนันีเ้รยีกวา่ตรสัรูเ้ป็นโลกะ

วิทผููรู้แ้จง้โลก คือรูโ้ลกนรก โลกภติูผีปีศาจ โลกเปรต โลก

อสรุกาย แลว้ก็มาโลกมนษุย ์แลว้ก็โลกเทวดา อินทร ์พรหม

ทัง้หลาย เต็มไปหมด รูใ้นขณะจิตเดียว  

และในขณะจิตเดียวนัน้แหละ พระองคก็์สามารถรูใ้นทีวา่ 

สตัวท์ัง้หลายน่ีมนัมีประเภทตา่งๆกนั ส่ิงท่ีมีชีวิตมีกายกบัใจเน่ีย 

เอา้ พอมองลงมา ทาํไมหมอน่ีมนัสองขาวะ เอย้ ทาํไมหมอนั่น 

ทาํไมมนัส่ีขาวะ มีหางดว้ย หมอนั่นทาํไมมนัไม่มีแขง้มีขา มนั

เลือ้ยไปตามพืน้ดิน อนันีม้นัเป็นไปเพราะอะไร จิตของพระองค์

รูอ้ยู่ในทีวา่กฏของกรรม แลว้ก็สามารถรูต้อ่ไปอีกวา่ ทาํไมสตัว์

ทัง้หลายมนัจงึทาํกรรมตา่งๆกนั แลว้ไปเกิดในภพภมูิตา่งๆกนั 

เพราะอาศยัอวิชชาคือความรูไ้ม่จรงิ ธรรมดาท่ีเรารูไ้มจ่รงิเน่ีย 

เราจะตอ้งทาํทกุส่ิงทกุอย่างตามท่ีเราเขา้ใจวา่มนัถกูตอ้ง แตส่ิ่ง

ท่ีเราเขา้ใจวา่มนัถกูตอ้งนั่นแหละแตม่นัผิดศีลธรรมตามหลกั

ของธรรมชาติ ในเม่ือทาํลงไปแลว้มนัก็ไดร้บัผลของกรรม รบัผล

ของกรรมแลว้ก็เกิดอีก เกิดอีกก็มาอาศยักิเลสตวัเก่านั่นแหละ 
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ทาํกรรมแลว้ทาํกรรมอีก เวียนวา่ยตายเกิดอยู่ในวฏัสงสารไม่

รูจ้กัจบจกัสิน้  

เรื่องบุพเพนิวาสานุสตญิาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขย

ญาณ พระองคต์รสัรูใ้นขณะจิตเดียวตัง้แตป่ฐมยาม แลว้ก็ตรสัรู ้

ในขณะท่ีจิตอยู่ในสมถกรรมฐาน จิตอยู่ในสมถกรรมฐานน่ี

ท่านเคยเจอหรอืยงั ท่านนกัภาวนาทัง้หลาย จิตอยู่ในสมถกรรม

ฐานขัน้สงูสดุ จิตมนัไปอยู่ตรงท่ีรา่งกายตวัตนไม่มี ถา้จติของ

ท่านผูใ้ดเดินเขา้ไปสูภ่มูิสมถกรรมฐานอยา่งแทจ้รงิ จะรูว้า่มีแต่

จิตของตวัเองดวงเดียวเทา่นัน้ สวา่งไสวอยู่เหนือจกัรวาล จะมี

ความรูส้กึคลา้ยๆวา่ในจกัรวาลนีมี้แตจ่ิตเราดวงเดียวเท่านัน้ ทกุ

ส่ิงทกุอย่างมนัหายหมด อนันีเ้รยีกวา่สมาธิขัน้สมถะอนัสงูสดุ  

เพราะฉะนัน้พ่ีนอ้งทัง้หลาย ใครอย่ามาบงัอาจกลา่วนะวา่

สมาธิขัน้สมถะไม่เกิดภมูิความรู ้พระพทุธเจา้ตรสัรูใ้นขณะท่ีจิต

อยู่ในสมถกรรมฐานแท้ๆ  แตค่วามรูค้วามเห็นในภมูิของสมถกร

รมฐานน่ี สกัแตว่า่รู ้สกัแตว่า่เหน็ รูเ้ห็นเฉยๆ แตพ่ดูไม่เป็น 

เหมือนคนใบ ้ทาํไมจงึคิดหรอืพดูไม่เป็น เพราะวา่ในขณะนัน้
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รา่งกายไม่มี มีแตจ่ิตอนัเป็นนามธรรมอยา่งเดียว จิตน่ีมีแตต่วั

จิตอย่างเดียว สามารถรูเ้ห็นไดแ้ตคิ่ดไม่เป็น เพราะไม่มี

เครื่องมือ เครื่องมือท่ีจะช่วยใหเ้ราเกิดความคิดน่ีมนัอยู่ท่ี

ประสาทสมองน่ี โยมทัง้หลาย  

ทีนีเ้ม่ือจิตของพระองคไ์ปตรสัรูเ้ป็นโลกะวทิแูลว้ เม่ือ

ยอ้นกลบัมาสมัพนัธก์บัรา่งกายอีกครัง้หนึง่ พอรูส้กึวา่มีกาย

เท่านัน้ จิตดวงนีจ้งึไดป้ฏิวติัตวัไปพิจารณาทบทวนส่ิงท่ีรูเ้ห็น

ซํา้เติมอีกทีหนึ่ง เรยีกวา่เจรญิวิปัสสนา พระองคพ์ิจารณาเรื่อง

บพุเพนิวาสานสุติญาณเน่ีย คือการระลกึชาติหนหลงัได ้คือ

ระลกึไดว้า่ชาติก่อนท่ีเราจะมาเกิดเป็นพระพทุธเจา้น่ี เราเป็น

พระเวสสนัดร ก่อนจะมาเกิดเป็นพระเวสสนัดร เป็นวิธูรบณัฑิต

หรอืเป็นมโหสถบณัฑติตามลาํดบัท่ีพระองคไ์ดเ้วียนวา่ยตาย

เกิดมา อนันีเ้รยีกวา่บพุเพนิวาสานสุติญาณ ญาณระลกึชาติหน

หลงัได ้พระองคพ์ิจารณาทบทวนแลว้มนัจบลงในปฐมยาม  

ทีนีพ้อพิจารณาเรื่องบพุเพนิวาสานสุติญาณจบลงใน

ปฐมยาม ก็มาพิจารณาเรื่องการจติุและเกิดของสตัวท์ัง้หลาย
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เป็นไปตามกฏของกรรม จบลงในมชัฌิมยาม ไอค้าํภาษิตท่ีวา่ 

กมฺม ํสตเฺต วภิชต ิกรรมย่อมจาํแนกสตัวใ์หมี้ประเภทตา่งๆกนั 

เกิดขึน้ตัง้แตใ่นสมยันัน้ เม่ือพระองคพ์ิจารณาเรื่องนีจ้บลงไป

แลว้ ก็มาพิจารณากิเลสอนัเป็นเหตเุป็นปัจจยัใหส้ตัวท์ัง้หลาย

ตอ้งทาํกรรม คืออวิชชา ความรูไ้ม่จรงิ ทีนีพ้ระเจา้ผูส้รา้งมนษุย์

น่ีคืออวิชชาความรูไ้ม่จรงิ กิเลสตวันีแ้หละเป็นผูส้รา้งมนษุย ์

กิเลสตวันีแ้หละเป็นผูส้รา้งสตัว ์กิเลสตวันีแ้หละเป็นผูส้รา้งภตูผี

ปีศาจ เปรต อสรุกาย เพราะอาศยัความรูไ้มจ่รงิ มนัจงึทาํกรรม

ไปตามท่ีตนชอบใจ เม่ือทาํไปตามท่ีตนชอบใจแลว้ มนัก็ไดร้บั

ผลของกรรม ไดร้บัผลกรรมแลว้ก็บงัเกิด บงัเกิดในภพภมูิ

ตา่งๆกนั  

เพราะฉะนัน้พระองคจ์งึมีคาํเทศนว์า่ กมฺม ํสตเฺต วภิชต ิ

กรรมย่อมจาํแนกสตัวใ์หมี้ประเภทตา่งๆกนั อนันีพ้ระองค์

พิจารณาจบลงในปัจฉิมยาม ในเม่ือพิจารณาจบลงไปแลว้ จิต

ยอมรบัสภาพความจรงิ อรหตัตมัคคญาณจงึบงัเกิดขึน้ แลว้ก็

ตดักิเลสอาสวะขาดสะบัน้ไปในปัจฉิมยาม คือจวนใกลรุ้ง่ จงึได้
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พระนามวา่ อรหงัสัมมา สัมพุทโธ ภควา พระผูมี้พระภาคเจา้

เป็นพระอรหนัต ์ดบัเพลิงกิเลส เพลิงทกุขสิ์น้เชิง ตรสัรูช้อบได้

โดยพระองคเ์อง ท่ีเราเอามาเป็นคาํไหวพ้ระอยู่ทกุวนันี ้อรหงั 

สมัมาสมัพทุโธ ภควา มนัเกิดขึน้ตอนพระพทุธองคต์รสัรู ้ทีนีก้าร

ตรสัรูข้องพระองคเ์น่ีย  

การตรสัรูน่ี้ยงัไม่ไดเ้ป็นพระอรหนัต ์ยงัไม่ไดเ้ป็น

พระพทุธเจา้ เพราะกิเลสยงัไม่หมด พระองคต์รสัรูต้ัง้แต่หวัคํ่า 

แตม่าเป็นอรหนัตใ์นเม่ือจวนสวา่ง ญาติโยมทัง้หลาย ความ

แตกตา่งของศาสนาอยู่ท่ีกฏหรอืระเบียบท่ีศาสดาแตล่ะองค์

บญัญติัขึน้ตามท่ีตนเหน็วา่ถกูตอ้ง แตก่ารตรสัรูข้องแต่ละ

ศาสดาน่ีตา่งกนั บางศาสดานอนหลบั หรอืเกิดเหตบุงัเอิญ แลว้

มีคนหลงเช่ือ วิ่งไลต่ามหลงั ขอเป็นบรวิาร เม่ือมีบรวิารมากก็ตัง้

เป็นศาสนา ทีนีภ้ายหลงัก็อาศยัความคิดอา่นของตวัเองหรอื

สงัคมท่ีเขาชอบใจ ส่ิงใดท่ีสงัคมเคา้ชอบใจก็บญัญติัเป็น

ระเบียบหรอืเป็นกฏเกณฑข์ึน้มา คลา้ยๆกบัวา่นอนหลบัฝันไป 

ต่ืนขึน้แลว้ก็มาเผยแพรศ่าสนา แตศ่าสนาของพระพทุธเจา้ของ
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เราเน่ีย มนัเกิดจากเรี่ยวแรงของวีรบรุุษท่ียอดเย่ียมในโลก ทา่น

ทัง้หลายท่ีเคยไดศ้กึษาเรื่องพทุธประวติัมาแลว้ย่อมทราบดีวา่

พระองคเ์น่ียสรา้งบารมีมาเพ่ือแสวงหาโมกขธรรม หรอืเพ่ือการ

ตรสัรูเ้พ่ือนาํธรรมะมาสอนพวกเราทัง้หลาย น่ีมนัลาํบาก

ยากเย็นเพียงแคไ่หน  

เพราะฉะนัน้ส่ิงท่ีพระองคน์าํมาสอนเราน่ีท่ีวา่ฆา่สตัวเ์ป็น

บาป พระองคเ์คยฆา่สตัวแ์ลว้ไปตกนรกมาแลว้ อาศยัท่ีพระองค์

รูช้าติในอดีต พระองคไ์ปเกิดเป็นโนน่เป็นน่ีเพราะกรรมอะไร 

พระองคก็์รูม้าแลว้ จงึไดว้า่ลองของมาทกุอย่างแลว้ แลว้ก็เอา

ความจรงิท่ีพระองคไ์ดรู้น้ั่นแหละมาสอนพวกเรา ดงันัน้ธรรมะ

คาํสั่งสอนเน่ีย แบง่ออกเป็นสองประเภท ประเภทหนึ่ง ธรรมะ

เป็นส่ิงรูข้องจติ ส่ิงระลกึของสติของพระพทุธเจา้ ไดแ้กก่ายกบั

ใจมนษุย ์สถานการณแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ดิน ฟ้า อากาศ ตัง้แต่

มวลสารท่ีเลก็ท่ีสดุ ตัง้แตอ่ณ ูปรมาณ ูตลอดทัง้ส่ิงท่ีเกาะกลุม่

เป็นกอ้นใหญ่โต น่ีคือธรรมชาติ ไดแ้ก่ดิน ฟ้า อากาศ ตน้ไม ้

ภเูขา รถเรอืนและสตัวท์ัง้หลายท่ีมีอยู่ในจกัรวาลนี ้อนันีเ้ป็น
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ธรรมชาติ ธรรมชาติอนันีเ้ป็นอารมณจ์ิตของผูป้ฏิบติัธรรม 

เพราะฉะนัน้ท่ีวา่พระพทุธเจา้ตรสัรูเ้น่ีย คือรูค้วามจรงิของสิ่ง

เหลา่นีว้า่ส่ิงเหลา่นีม้นัมีอยูใ่นจกัรวาลนี ้แลว้ก็รูก้ฏธรรมชาติ

ของส่ิงท่ีมีอยู่ในจกัรวาลนี ้ 

กฏความจรงิของทกุส่ิงท่ีมีอยู่ในจกัรวาลนีคื้ออะไร คือ 

อนิจจตา ความไม่เท่ียง ทกุขตา ความเป็นทกุข ์อนัตตา ความ

ไม่เป็นตวัของตวัเอง ทกุส่ิงทกุอย่างมนัมีการเปล่ียนแปลงยกั

ยา้ยอยูเ่สมอ เกิดขึน้ ทรงอยู่ สลายตวั เกิดขึน้ ทรงอยู่ สลายตวั 

สภาวธรรมทัง้หลายเคา้เป็นไปตามกฏธรรมชาติของเคา้ แลว้ทาํ

ไม๊ เราเป็นมนษุยจ์งึจะตอ้งไปเดือดรอ้น  

ท่ีไปเดือดรอ้นก็ไม่ใช่อะไรหรอกญาติโยม มนษุยเ์ราน่ีมนั

ทนงตวั ทนงตวัวา่ตวัเป็นผูมี้ใจสงู ในเม่ือทนงตวัวา่เป็นผูมี้ใจสงู

แลว้มนัก็ ก็สาํคญัวา่ตวัเป็นผูมี้อาํนาจบาตรใหญ่ แลว้ก็ใชจ้ิต

ของตนเองน่ีไปเก่ียวขอ้ง จะไปบงัคบัส่ิงท่ีไม่เป็นไปไดต้ามความ

ตอ้งการ เชน่ทกุส่ิงทกุอยา่ง มนัจะมี มนัก็มี มนัจะเป็น มนัก็เป็น 

เวลามนัตัง้ขึน้อยู่แลว้ มนัทรงอยูแ่ลว้ มนัก็สลายตวั ในเม่ือเรา
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เกิดไม่ชอบขึน้มาแลว้ก็จะบงัคบัมนัใหม้นัเป็นไปตามใจของเรา 

ทีนีเ้ราบงัอาจไปบงัคบัส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามใจของเราไดเ้น่ีย พอ

มนัขดัใจเราป๊ับ เราก็เกิดโทมนสันอ้ยใจ เกิดเสียใจแลว้ก็เกิด

ทกุข ์น่ีสาเหตมุนัเป็นอย่างนี ้ 

ทีนีท้กุขต์วัท่ีเป็นไปตามกฏธรรมชาตินัน้ เรยีกวา่ทกุขใ์นพระ

ไตรลกัษณ ์แตท่กุขท่ี์มนษุยอ์วดดี เอาอาํนาจของตนเองไปขดัส่ิง

ท่ีมนัจะเป็นไปไม่ได ้แลว้ตวัเองก็เป็นทกุข ์ทกุขต์วันีคื้อทกุขใ์จ 

ทกุขใ์จน่ีเรยีกวา่ทกุขอริยสัจ อย่าไปเขา้ใจกนัสบัสนนะ  

ทกุส่ิงทกุอย่างเกิดขึน้ ทรงอยู่ สลายตวั เกิดขึน้ ทรงอยู่ 

สลายตวั น่ีกิรยิาแหง่ความทกุข ์ส่ิงนีแ้หละ มนัเป็นทกุขข์องกฏ

ธรรมชาติ แลว้มนษุยท์ัง้หลายจะไปหา้มส่ิงนีแ้หละ จะไม่ใหม้นั

เป็นไปในทางท่ีตวัไม่ชอบ จะใหม้นัเป็นไปในทางท่ีตวัชอบ แต่

เสรจ็แลว้มนัหาไดแ้ยแสตอ่อาํนาจของเราไม่ ในเม่ือเราอยากไป

แหย่มนัเขา้ มนัขดัใจเรา เราก็เกิดโทมนสันอ้ยใจแลว้ก็เกิดทกุข ์

ลกูเตา้ลกูหลานเกิดมากาํลงัน่ารกัน่าใคร ่อยู่ๆมนัก็ลม้หายตาย

จากไป ทีนีพ้อเราไปยดึวา่ลกูเราหลานเรา เราก็เสียใจ ในเม่ือ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 29 
 

เสียใจแลว้เราก็เกิดทกุข ์แตไ่อห้นนูอ้ยนะ่มนัไปไหน มนัก็ไปตาม

กฏของกรรมหละสิ มนัมาทวงหนีเ้รานิดหนอ่ย พอไดห้นีม้นัแลว้

มนัก็หนีไป  

พอ่แม่พ่ีนอ้งทัง้หลาย ใครเป็นพอ่เป็นแม่ ใครๆก็อยากไดล้กู

ไดเ้ตา้ ลกูเตา้ท่ีมาเกิดกบัเราน่ีแหละคือเจา้หนีเ้ราหละ เราสรา้ง

กรรม สรา้งเวรตอ่เน่ืองกนัมา เช่นอย่างลกูหลานบางคนน่ีมาเกิด

แลว้ มาเจ็บกระเสาะกระแสะออดๆแอดๆ เลีย้งยาก เสียแตเ่งิน

แตท่อง นั่นแหละเจา้หนีร้ายใหญ่ของเรา มนัมีอยา่งนีเ้ดอ้  

เคยไดย้ินจาํคาํเทศนห์ลวงตาเพง็ไดห้รอืเปลา่ หลวงตาเพง็

เทศนว์า่มีเด็กนอ้ยคนหนึง่มนัมาเกิดกบัพอ่กบัแม่มนั พอมนัอายุ

หา้ขวบ มนัเหน็ชาวบา้นเคา้เป่าแคนมนัก็อยากเป่ามั่ง มนัขอเงนิ

พอ่บาทนงึ พอ่มนัไม่ให ้พอ่มนับอกวา่เจา้ยงัไม่ใหญ่ไม่โต อย่า

เพิ่งเป่าเลย อยู่มาภายหลงั อายมุนัไดสิ้บหา้ปี มนัขออีกทีนงึ พอ่

มนัก็บอกวา่ยงัไม่ใหญ่เต็มท่ีอย่าเพิ่งเป่า มนัเกิดตรอมใจตาย  

พอตายไปแลว้ มนัก็ไปอยู่กบัแม่ มนัอยู่ในเมืองผี แลว้มนัไป

เลา่ใหแ้ม่มนัฟังวา่อีตาเน่ีย หมอเน่ียมนัใจโหดเหีย้ม มนัเป็นหนี้
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เราบาทเดียว เราไปทวงมนั มนัไม่ใหเ้ลย เจอมนัท่ีไหนจะฆา่มนั

ทิง้ พอเสรจ็แลว้ภายหลงัมาน่ี เจา้พอ่น่ีโอดครวญคิดถึงลกูถึง

เตา้ โศกเศรา้เสียใจ  

อยู่มาวนัหนึง่ ตาผา้ขาวคนหนึง่ไม่ทราบวา่มาจากไหน มา

ถามวา่ “เจา้อยากเหน็ลกูเจา้เหรอ” “อยากเหน็” “เอา้ ถา้อย่าง

นัน้หลบัตาซะ ขา้จะพาไป” พอหลบัตาป๊ับ ก็ไปถึงเมืองผี พอไป

ก็ไปเจอแม่มนั แตไ่อห้นนูอ้ยมนัหนีออกไปธุระขา้งนอก พอไป

ถามหาไอเ้จา้ลกูชายท่ีมาเกิดกบัเราเน่ีย แม่มนัก็บอกวา่ "โอย้ ไอ้

น่ีมนัใจโหดเหีย้มนะ มนัวา่เจา้เป็นหนีม้นับาทเดียว มนัไปทวง 

เจา้ไม่ใหม้นั มนัเจอเจา้ท่ีไหนมนัจะฆา่เจา้แหละ เด๋ียวมนัก็จะ

กลบัมาแลว้ มนัไปธุระขา้งนอก เจา้ไปอยูใ่นสุม่ขงัไก่ไป๊" เคา้ก็

เอาสุม่ขงัไกน่ี่ครอบเอาไว ้ซกัพกัหน่ีงไอห้นนูอ้ยมนัก็มา แม่มนัก็

บอกวา่ พอ่เจา้ในเมืองมนษุยม์าเย่ียม  “เออ้ ไหนหละ มนัอยู่

ไหนหละ จะฆา่มนัทิง้ ไอน่ี้มนัใจโหดเหีย้ม เป็นหนีแ้ลว้ไปทวง

มนัแลว้ไม่ใหเ้ลย” ออ้ พอ่ก็ไดย้ินกบัห ูพอกลบัมาแลว้ โอ ้เพราะ
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มนัเป็นอย่างนีเ้นาะ ซกัพกัหนึ่งก็หนีไป อีตาผา้ขาวก็มา “ไป 

กลบับา้นเราเถอะ” หลบัตาแพลบ็เดียวก็ถึงบา้น  

อนันีก้ารเทศนห์ลวงตาเพ็งเทศนใ์หฟั้ง จาํมาเลา่ใหฟั้ง 

เพราะฉะนัน้ลกูเตา้ทัง้หลายท่ีมาเกิดกบัเราน่ีคือเจา้หนีร้ายใหญ่

ของเราหละ เพราะฉะนัน้ใครๆก็ตาม ในเม่ือเคา้มาเกิดกบัเรา

แลว้ ดีมนัก็คือของเรา ไม่ดีมนัก็คือของเรา ประคบัประคองมนั

ไป ใครมีครอบครวัไปดา่ภรรยาวา่ไม่ดี ตวัเองนั่นแหละไม่ดี 

อยากเอาคนไม่ดีมาเป็นเมีย ภรรยาคนใดดา่สามีวา่ไม่ดี ตวัเอง

นัน้น่ะไม่ดี อยากจะเอาคนไม่ดีมาเป็นสามีตวัเอง เพราะฉะนัน้

ในเม่ือเรามารว่มสขุรว่มทกุขก์นัแลว้ เราก็ตอ้งประคบัประคอง

กนั ดีก็ของเรา ชั่วก็ของเรา ไม่ใช่วา่จะเก็บเอาแตส่ิ่งดีโดยไม่

ประคบัประคองกนั ทาํอะไรผิดพลาดนิดหนอ่ยก็ไลห่นีตีสง่ 

อย่างนีม้นัไมถ่กูตอ้ง  

เพราะฉะนัน้ในหลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้ท่ีสาํคญัท่ีสดุ 

ซึง่เป็นหลกัท่ีเราควรจะยดึถือ พระพทุธเจา้สอนใหส้รา้งความรกั 

ความเมตตาปราณีตอ่กนั มีอะไรเป็นหลกัฐาน มีศีล ๕ ขอ้ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 32 
 

พระองคจ์ะสั่งวา่อยา่ฆา่กนันะ อย่าเบียดเบียนกนั อย่าข่มเหง

กนั อย่ารงัแกกนั อย่าอิจฉาตารอ้นกนั ใหท้กุคนนกึเสมอวา่ ขอ

เพ่ือนมนษุยเ์ราจงมีความสขุกายสขุใจ อยา่ไดเ้บียดเบียนซึง่กนั

และกนั จงมีสขุรกัษาตนใหพ้น้ภยัทัง้ปวงเถิด อนันีเ้ป็นคาํสอน

ของพระพทุธเจา้  

ทีนีเ้ราจะเอาดีอย่างพระพทุธเจา้ จะเอายงัไง เราก็เอาอยา่ง

นีสิ้ พระพทุธเจา้ฆา่ไม่เป็น เราอย่าไปฆา่ พระพทุธเจา้ลกัขโมย

ฉอ้โกงไม่เป็น เราอย่าไปทาํ พระพทุธเจา้ไม่ไปขโมยลกู ขโมย

เมียใคร ขโมยไม่เป็น เราก็อย่าไปทาํสิ พระพทุธเจา้โกหก

หลอกลวงใครไม่เป็น เราอยา่ไปโกหกหลอกลวง พระพทุธเจา้ไม่

อิจฉาตารอ้นใคร เราก็เอาอย่างท่านสิ ถา้เราจะเอาดีกบัท่าน ใน

เม่ือเราเป็นศิษยข์องครูท่ีไมเ่ช่ือฟังครู เราจะเอาดีไดอ้ย่างไร  

อนันีข้อฝากญาติโยมทัง้หลายไปคิดด ูโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในสมยัปัจจบุนันี ้วิกฤตการณข์องพระศาสนาเน่ียมีอนั

เปล่ียนแปลงไปทกุระยะ เพราะฉะนัน้จดุยืนของชาวพทุธ อยูท่ี่

พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ทางปฏิบติับทสวดมนต ์อิติปิ
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โส สวากขาโต สปุฏิปันโน เจรญิพรหมวหิารแผ่เมตตา ภาวนา

พทุโธ ใหพ้ทุโธเขา้ถงึจิต อนันีเ้ป็นจดุยืนของชาวพทุธ ใครจะวา่

อย่างไร เราเอาอนันีไ้วก้่อน ถา้หากวา่มีใครเคา้มาวา่ภาวนาพทุ

โธไม่ดี อย่างนัน้จงึดี อย่างนัน้ดี อยา่งนีไ้มดี่ เราอย่าไปเช่ือคน

ภาวนาไม่เป็น ถา้คนภาวนาเป็นแลว้จะเอาคาํไหนมาบรกิรรม

ภาวนา จติเป็นสมาธิไดท้ัง้นัน้  

หลวงพอ่ไดท้ดสอบมาแลว้ท่ีวดัวะภแูกว้ นกัเรยีนฝ่ายหนึง่

เป็นชาวครสิต ์ฝ่ายหนึง่เป็นชาวพทุธ ชาวครสิตใ์หม้นัภาวนา 

เยซู ชาวพทุธภาวนา พทุโธ แตท่ัง้สองฝ่ายจิตสงบน่ิง สวา่ง รูต่ื้น

เบิกบานเหมือนกนั คือจิตมนัไดส้มาธิ เพราะสมาธิมีหนึง่เดียว

เป็นสจัธรรม มนัจะตา่งกนัแตว่ิธีการกบัคาํบรกิรรมภาวนา หรอื

อารมณจ์ิตเทา่นัน้ เม่ือเราตัง้ใจจรงิทาํจรงิ เอาชีวิตเขา้แลกก็วา่

ได ้นั่นเราย่อมจะประสบผลสาํเรจ็ 

เอาละวนันีข้อบรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดบั

สติปัญญาของทา่นทัง้หลาย ก็เห็นวา่พอสมควรแก่กาลเวลา ใน

ทา้ยท่ีสดุนีเ้รามาบาํเพ็ญกองการกศุล เพ่ือบชูาพระคณุของพระ
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บรูพาจารย ์ขอใหส้าํรวมจิตสาํรวมใจ ประมวลมาซึง่บญุกศุลท่ี

เราบาํเพ็ญมาแลว้ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั นอ้มถวายเป็นเครื่อง

สกัการะบชูาแดค่รูบาอาจารย ์ขอบารมีของครูบาอาจารยจ์ง

คุม้ครองปกปอ้งจิตใจของพวกเราใหด้าํรงมั่นอยู่ดว้ยความมีสติ

สมัปะชญัญะ บรรลถุึงสภาวะท่ีรูต่ื้นเบกิบาน นิพพานะ ปัจจโย 

โหต ุจงเป็นอปุนิสยัปัจจยัแก่พระนิพพานในปัจจบุนัและอนาคต

กาลเบือ้งหนา้โนน้ โดยระยะบรรยายมา เอวงั ก็มีดว้ยประการะ

ฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/amHr8mhem-w  
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