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วันคล้ายวันเกิด 

หลวงพอ่ประสิทธ์ิ ปญุญมากโร 

เทศนาเม่ือวนัท่ี ๖ มี.ค. ๒๕๔๖  

เทศนฉ์ลองธรรมาสนใ์หม่ ปกติท่ีน่ีไม่ไดข้ึน้ธรรมาสนเ์ทศน์

นะ เทศนอ์ยู่กบัพืน้ บดันีไ้ดธ้รรมาสนใ์หมก็่เลยฉลองศรทัธาให้

คนท่ีเอามา คนท่ีเอามาเนรมิตเอามา ไม่ไดป้รกึษาวา่จะเอา

ธรรมาสนม์าถวาย ก็เลยวา่ เอ๊ะ ทาํไมธรรมาสนใ์ครเอามาตัง้ไว้

น่ีวะ เคา้ก็วา่ โอ ้ดิฉนันั่นแหละ เอ อยา่งนีม้นัก็เป็นสมบติัทิพยบ์่

เน่ีย มนัลอยมา วนันีก็้เลยจะฉลองศรทัธาธรรมาสนใ์หม ่ใหไ้ด้

อานิสงส ์เพราะวา่ทกุทีปกติก็เอาธรรมาสนก์บัพืน้ศาลานั่นหละ 

นัน้น่ะมนัเป็นธรรมาสนท่ี์กวา้งใหญ่แน่นหนาดี ดีกวา่ธรรมาสนท่ี์

เรายกเป็นชัน้เป็นตั่งอยา่งนี ้ฉะนัน้วนันีก็้เลยเทศนฉ์ลอง

ธรรมาสนใ์หมด่ว้ย แลว้ก็ฉลองศรทัธาผูท่ี้มาใหม่ดว้ย แลว้ก็

เทศนฉ์ลองวนัเกิดดว้ย เพราะมนัเกิดใหม ่สมมติุวา่มนัจะเกิด

ใหม่วนันีแ้หละ คือ ๖๒ ปีนะ่มนัตายไปแลว้ น่ีมนัจะขึน้ใหม่

นะเน่ีย ก็เลยวา่จะฉลอง ไดฉ้ลองของใหมห่ลายอย่าง คือ
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ธรรมาสนก็์ใหม่ ผูท่ี้มารว่มพธีิก็มีใหม่มาก แลว้ก็เป็นรอบใหม่

ของอายดุว้ย อย่างนีแ้หละเรยีกวา่เทศนฉ์ลอง ฉลองธรรมาสน์

ใหม่ แตก็่ไม่ใช่องคใ์หมห่ละ องคเ์กา่ท่ีเทศนท่ี์สอนอยู่น่ี ฉะนัน้

ตอ่นีไ้ปใหพ้วกเราทกุคนพากนัตัง้ใจฟัง 

นโมตสัสะ ภควโต อรหโต สมัมาสมัพทุธสัสะ (๓ ครัง้)  

ปฏรูิปเทสวาโส จ ปุพเฺพ จ กตปุ�ญฺตา  

ตอ่จากนีไ้ปพวกเรา เราท่านทัง้หลายท่ีไดม้ารว่มงานคลา้ย

วนัเกิดและก็ตัง้ใจมาแสดงมทุิตาคารวะแกห่ลวงพอ่น่ีแหละ หรอื

บางคนก็เรยีกวา่อาจารย ์มนัหลายแลว้แตใ่ครเรยีกก็ถกูคน

นัน้น่ะ คือคลา้ยวนัเกิด แตม่นัไม่ใช่วนัเกิดจรงิๆ มนัเป็นวนัคลา้ย 

เหตนุัน้เม่ือปรารภธรรมแตล่ะครัง้น่ี หลวงพอ่ก็มีความรูส้กึวา่ 

มนัเป็นวนัคลา้ย มนัไม่ใช่วนัเกิดดัง้เดิม คือวนัเกิดเดิมนั่น เรา

เกิดดว้ยความสงบ เราเกิดกนัสองคนกบัแม่เท่านัน้นะ่ รบัรูก้นั 

จงึวา่เราทาํวนัคลา้ยวนั คือวา่เราถือวา่คนเราเกิดมา มาดว้ยบญุ 

บญุท่ีมีมาแตภ่พชาตินั่นแหละมาสรา้งใหเ้กิดเป็นรูปรา่งกาย

อย่างนี ้จงึวา่เราก็มาทาํบญุวนัเกิดกนั ปัจจบุนัคนสมยัใหม่ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 3 
 

ลกูหลานของพวกเราก็เขา้ใจกนัอยา่งนัน้วา่เกิดมาแลว้ก็ตอ้ง

ทาํบญุ ถึงวา่เกิดใหม่ๆตวัเด็กยงัไม่รูจ้กัทาํ และทาํไม่เป็น พอ่แม่

ก็ทาํใหล้กูทกุวนันี ้เราก็จะเห็นไดว้า่การเกิดมาเป็นคนในโลกนีก็้

ตอ้งเกิดมาทาํบญุ มาทาํความดีกนัทัง้หมดนั่นแหละใหเ้ราเขา้ใจ

อย่างนี ้ 

เหตนุัน้อยา่งหลวงพอ่เกิดก็เหมือนกนัก็พิจารณาถึงท่ีเกิด

ท่ีมาของชีวิตของรา่งกายมาตลอดนั่นแหละ อย่างท่ีปฏิบติัธรรม

ภาวนาเจรญิกรรมฐานมายาวนานก็เหมือนกนั เราก็พิจารณา

ยอ้นหลงั พิจารณาหวนระลกึถึงท่ีเกิดท่ีมาอยู่ตลอดแลว้ถึงบญุ

วาสนาบารมีท่ีเราทาํมาแตใ่จโดยเฉพาะน่ี คือพิจารณาตามหลกั

ธรรมะ ตามหลกัคาํสอนพระพทุธเจา้นั่นแหละ อย่างท่ีทา่นวา่ 

บุพเพนิวาสานุสตญิาณอยา่งนี ้มนัก็มีมาตัง้แตค่รัง้

พระพทุธเจา้นั่น พิจารณาถึงตน้กาํเนิดท่ีเกิดท่ีมาของรา่งกาย

อย่างนี ้เราก็หมายเอาตน้ท่ีเราไดเ้กิดไดอ้าศยัในชีวิตของผูใ้ห้

เกิด ก็อยา่งแม่อย่างนีห้ละ เป็นหลกัท่ีเรากาํหนดเอาปัจจบุนั

อย่างนี ้ฉะนัน้สว่นบญุกศุลกรรมตา่งๆท่ีเราทาํมาตัง้แตอ่ดีตชาติ
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น่ีเบือ้งหลงั แตล่ะคนมีมาหมดเหมือนกนัจะมากหรอืนอ้ย 

แตกตา่งกนัตามกาํลงัแหง่บญุกศุลบารมีท่ีไดท้าํมาอย่างนี ้แลว้

ก็พิจารณาถึงชีวิตนิสยัของตวัเองมาตลอดวา่มนัแสดงบอกอย่าง

นี ้แสดงบอกถงึกรรม ถงึความดีท่ีเราไดท้าํมาเบือ้งหลงัท่ีสง่ผล

ใหเ้ราไดม้าเกิดมามีชีวิตปัจจบุนัอย่างนี ้ก็ทาํใหเ้ราไดเ้หน็ความ

ดีและมีความภาคภมูิใจในชีวิตท่ีไดเ้กิดมาเป็นคนเป็นมนษุยน่ี์ 

แตว่า่คนอ่ืนเขาก็คงจะไม่แตกตา่งกบัเราเพราะเขาก็มาทาง

เดียวกนัทัง้หมดนั่นแหละ พระเณร อบุาสก อบุาสิกาน่ี ไมไ่ดม้า

ตา่งท่ีตา่งทางกนั คือมาทางเดียว ทางพอ่ทางแม่ทาํใหเ้กิดใหม้า

อย่างนีเ้หมือนกนั  

เช่นนัน้เรื่องท่ีจะอธิบาย ท่ีจะเทศนว์นันีก็้ไม่ใช่เรื่องท่ีจะ

เทศนธ์รรมะท่ีแตกตา่งจากชีวิต จากความเกิดของรา่งกายของ

เราทกุคนนะ่แหละ อย่างท่ีหลวงพอ่เกิดก็เหมือนกนัหละ พอเกิด

มาจากแม่อยา่งนี ้แตว่า่เรามาสมบรูณค์ลา้ยวนัเกิดน่ี เราทาํ

คลา้ย แลว้เราก็ทาํมากคืออาศยัวา่เราไดม้าเจรญิเติบโตและ

ไดม้าบวชมาปฏิบติั มาเจรญิกรรมฐาน สรา้งบารมีตา่งๆ คณุ
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ความดีท่ีมีมาตัง้แตว่นัเกิดถงึปัจจบุนัอย่างนีแ้หละ มาถงึ

ปัจจบุนัท่ีวา่นบัแลว้ ๖๒ เต็ม แลว้จะ๖๒ ย่างวนัพรุง่นี ้อนันีเ้ราก็

นบัมาอย่างนีห้ละทีนี ้มนัจะเต็มและมนัจะเริม่นบัตอ่ไปอย่างนี ้

เหตนุัน้ชีวิตเรือ่งประวติัวนัเกิดก็จงึมาทาํกาํหนดวนัทาํบญุคลา้ย

วนันีน่ี้แหละ คือท่ีพดูใหห้ลายๆคนรูก็้ใหม้นัตรงกบัวนัคลา้ยวนั

เกิดจรงิๆ คือวนัพรุง่นี ้วนัเกิดจรงิคือวนัพฤหสั แตก็่วนัท่ีนัน้เป็น

วนัท่ีกาํหนดโดยไม่ขาดไม่เกิน แตส่ว่นโบราณนั่นท่านถือท่านจาํ

กนัทางจนัทรคติน่ะ ท่านไม่คอ่ยนิยมจาํวนัท่ี วนัท่ีเรานบักนั

อย่างทกุวนันี ้ดงันัน้ชีวิตท่ียอ้นหลงัไปทัง้ ๖๐กวา่ปีนี ้สภาพ

ความเป็นอยู่ของบา้นเมืองของผูค้นสมยันัน้ไม่เหมือนเราทกุ

วนันี ้ยงัเป็นโบราณ ยงัไม่ไดศ้กึษาเลา่เรยีน ยงัอยู่ในป่าในดง

อยู่น่ะสมยันัน้ จงึไม่เหมือนทกุวนันี ้แลว้ก็เรื่องวนัเกิดจรงิๆน่ีมนั

ก็ไม่มีหลกัฐานท่ีน่ี อย่างท่ีหลวงพอ่วา่พดูกบัคนอ่ืนบอ่ยๆ 

เพราะวา่สมยันัน้ไม่สะดวก อย่างแม่อยู่บา้น พอ่ไปเป็นทหาร

ผ่านศกึ ไปอยูใ่นสงคราม ไปอยู่ในสมรภมูอิย่างนี ้ก็ไม่ไดม้าเหน็

ดว้ย ไม่ไดม้าช่วยดว้ย แลว้จะมอบใหค้นอ่ืนช่วยจาํชว่ยทาํ ก็
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ไม่ไดท้าํตามท่ีคาํขอ และอยา่งวนัเดือนปีเกิดท่านก็ไม่ไดเ้ขียน 

ไม่ไดไ้ปแจง้เอาไว ้ก็เลยไม่มีใบเกิด ถา้พดูง่ายๆ คือใชค้วามจาํ

เอา ก็อาศยัวา่แม่เป็นคนเกิด แม่ก็เลยเป็นคนจาํ เป็นแทนใบเกิด

ใหอ้ย่างนี ้

พอเกิดมาก็มาเจรญิเติบโต เราก็มีความบกพรอ่งคือไม่มีใบ

เกิดกบัเขา เพราะวา่พอ่ไม่ไดอ้ยู่ ไม่ไดด้ ูไม่ไดท้าํให ้ฝากพ่ีนอ้ง

กาํนนัผูเ้ป็นญาติท่านก็วา่ทาํให ้แตเ่วลาไปคน้ท่ีบา้นท่านมนัก็

ไม่มี ก็เลยถือวา่วนัเกิดจรงิๆนั่นมนัผ่านพน้ไปแลว้ทีนี ้แตก็่มี

หลกัฐานคาํเดียวคือเป็นคาํยืนยนัของแม่ทา่นวา่อยา่งนี ้ท่าน

ยืนยนัคาํเดียวเด็ดขาดลงวา่ วนัจรงิๆน่ะวนัเกิดวนัพฤหสัแตว่า่

วนัท่ีเทา่ไหร ่แตว่า่เดือนมีนา เดือน ๔ ทา่นก็กาํหนดเอาอย่างนี ้

ก็เลย เราก็ตอ้งมาปฏิบติัตอ้งมาดนิูสยั ดกิูรยิาดอูะไรตา่งๆท่ีเรา

เป็นเจา้ของรา่งกาย เราก็พอรูไ้ดว้า่ถกูจรงิๆท่ีแม่จาํแม่พดูเพราะ

แม่ก็รบัรองดว้ย คืออย่างอ่ืนน่ีไม่แน่นอน แตว่นัพฤหสัน่ีไม่มีผิด

ไม่มีเคล่ือน ทา่นพดูอย่างนี ้ก็เราก็เลยรูว้า่ เออ้ ชีวิตเรามาอย่าง

นี ้คือมาท่ีวา่เกิดมา มาทาํ มาบาํเพ็ญมาปฏิบติันั่นแหละ ถา้พดู
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ตามหลกัน่ะนะ ถา้พดูถงึวา่พระประจาํวนัก็เป็นพระนั่งสมาธิ คือ

ประจาํวนัของวนัพฤหสั ก็รูท้กุส่ิงทกุอยา่งวา่มนับง่บอกทางดา้น

จิตใจตัง้แตเ่กิดมาอย่างนี ้มนัจะมีหลกัสมาธิโดยธรรมตลอด ซึง่

เราไม่เคยมาบวช เราก็จะไดด้ไูดเ้ห็นชีวิตท่ีเป็นฆราวาสตัง้แตเ่ริม่

เจรญิเติบโตก็เหมือนกนั ฉะนัน้ส่ิงท่ีไดเ้ป็นช่ือเป็นสมมติุอะไร

ท่ีตัง้ใหม้าน่ี เราก็พิจารณาถงึวา่มนัก็เป็นส่ิงท่ีเทียบกบันิสยั

ความดีของชีวติรา่งกายทัง้หมดนั่นแหละ และก็อย่างท่ีวา่ เกิด

มาก็ไม่มีหลายช่ือเหมือนคนอ่ืน เขาจะเรยีกช่ือคาํเดียวกนัมา

ตัง้แตเ่ด็ก ไม่มี แตจ่รงิๆช่ือเดิมน่ะแหละก็ยงัไม่ยาวเหมือนท่ีเรา

มาเจรญิเติบโตหรอก ถา้พดูถึงช่ือแรกๆ พอ่แม่เรยีกกนัวา่ สิทธ์ิ 

เฉยๆ สิทธินั่นแหละ ถา้พดูถงึเขียนเป็นตวัหนงัสือนะ่ คลา้ยๆวา่

ชีวิตกรรมน่ีมีสิทธ์ิเกิดมา กรรมเป็นผูท่ี้อปุถมัภม์า และมีสิทธ์ิท่ี

จะมาสรา้งชีวติสรา้งความดีตา่งๆในโลกมนษุยเ์ราน่ีแหละ มา

ปฏิบติัคณุความดีใหเ้กิดใหมี้ใหเ้ต็มท่ีอย่างนี ้และในชีวติก็มี

ความรูส้กึอยู่ในจิตตลอดวา่ถา้เราจะทาํส่ิงใด เราตัง้ใจในส่ิงใดน่ี 

ใจมนัแนว่แนแ่ลว้มนัไม่เคยกลวั ไม่เคยทอ้ถอย อยา่งชีวิตตัง้แต่
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เริม่ตน้จนตลอด จนไดม้าบวชก็เหมือนกนัน่ะ ก็ทาํใหเ้ราเห็น

ทะลเุหมือนกนัหมด มนัไม่เปล่ียนแปลงตรงนีห้ละทีนี ้จงึวา่มนั

เป็นความแนว่แน่ความมั่นคงท่ีไม่เคยกลวั เคยคิดลงัเลใจ ก็ทาํ

ดว้ยความมั่นใจ ดว้ยความแน่ใจตลอด  

แตบ่างครัง้เรื่องการทาํการปฏิบติัก็มีการท่ีเรยีกวา่

เปล่ียนแปลงหรอืทาํใหเ้ราตอ้งประมาทไปไดก็้มี แตผ่ลท่ีออกมา

ท่ีไดร้บัมนัก็กลบัคืนมาหละทีนี ้กลบัคืนมาไดอ้ยา่งนี ้ก็เรยีกวา่

มนัสอนใหเ้ราไดพ้ิจารณาถงึวา่ความท่ีเราตัง้ใจมากไปอย่างนี ้

ความท่ีเราเช่ือเกินไปอยา่งนี ้เราก็ตอ้งปรบัสภาพจิตใจใหม้นัอยู่

ในความท่ีพอดีอย่างนี ้อยา่งท่ีเราพดูวา่ ใครก็พดูกนัวา่ถา้ทาํ

อะไร ถา้ตัง้ใจมากเกินไปหรอืเกรง็มากเกินไปน่ี มนัก็ไม่คอ่ย

ถกูตอ้งหรอืมนัไม่คอ่ยไดต้ามเปา้หมายอะไร ก็มีอยู่ ยกตวัอย่าง 

อย่างพระพทุธเจา้ของเราน่ีก็เหมือนกนั ความท่ีพระองคต์ัง้ใจ

มากครัง้แรกนะ่ ก็จะบาํเพ็ญแสวงหาทางตรสัรูอ้ย่างเต็มท่ี ท่าน

ก็ผิดพลาดคลาดเคล่ือนไปถงึ ๖ ปีอยา่งนี ้เพราะวา่ความตัง้ใจ

มากเกินเต็มท่ีอะไรอย่างนีม้นัก็เลยลงไม่ถกูท่ีถกูธรรม และ
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บางอยา่งน่ีชีวติท่ีเรามีประสบการณผ่์านมาก็เหมือนกนัหละทีนี ้

เราก็ดมูาตลอด ก็เลยจะตอ้งปฏิบติัจิต ปฏิบติัตอ่รา่งกายมาให้

มนัพอเหมาะพอดี ใหม้นัไดส้ดัไดส้ว่นอะไรอย่างนี ้ 

แตบ่างครัง้มนัก็กาํลงัใจมากเกิน มนัก็ไม่หว่งชีวิตและไม่

กลวัตาย เป็นนิสยัเป็นชีวิตดัง้เดิมน่ะแหละ บางครัง้อยา่งพดูกบั

แม่ดว้ยกนัมาแตเ่กิด แม่เคยพดูอยู่วา่บางครัง้เน่ียเราทาํเกินวยั

เกินอายเุพราะวา่รา่งกายหรอือายยุงันอ้ยแตท่าํงานมาก ทาํงาน

ของผูใ้หญ่ ก็ทาํอย่างนัน้จรงิๆอะ้บางที เพราะวา่จติใจกาํลงัใจ

มนัพาให ้ชวนจิตเราทาํไปก็เลยรูจ้กัเรื่องกาํลงัใจกาํลงัความดีท่ี

เราเกิดมาดว้ยธรรม หรอืวา่มีสิทธ์ิท่ีจะมาปฏิบติัชีวิต สรา้งความ

ดีสรา้งบารมีใหม้นัไดต้ามท่ีวา่เราไดมี้มลูมีพืน้มีฐานมานั่นหละ 

ก็มาพิจารณาเห็นถึงความเกิด ความท่ีเรามาดว้ยความลาํบาก

หรอืกาํพรา้อนาถาบา้ง ก็คนอ่ืนก็เกิดเหมือนกนั มีญาติมีพอ่แม่

ตระกลูพ่ีนอ้งเหมือนกนั แตข่องเราบางอยา่งน่ีเราพิจารณาแลว้

ก็กาํพรา้อนาถาดว้ย เพราะการเกิดก็ไม่ไดอ้ยู่ในสภาพท่ีอบอุน่

และก็ผูท่ี้ใหค้วามดแูลช่วยเหลือก็ไม่เหมือนสมยันี ้อยา่งท่ีพอ่



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 10 
 

ท่านก็ไม่ไดอ้ยูไ่ดด้ดูว้ยอะไรอย่างนี ้ก็เรยีกวา่ความเกิดจรงิๆนั่น 

มนัไม่เหมือนวนัคลา้ยวนัเกิดอย่างท่ีเราทาํบญุอยู่วนันีห้รอก มนั

อยู่ในสภาพท่ีเป็นธรรมสอนใจ คือมนัสงบ มนัไม่ไดมี้อะไรท่ีจะ

มาอนโุมทนามารว่มเสรมิสรา้งบารมี แตว่า่เราก็สรา้งขึน้มาดว้ย

การปฏิบติั ดว้ยรูว้า่เราไดท่ี้มาทางมาอยา่งนีแ้ลว้เราก็ไดเ้ห็นวา่

การเกิดมาในชาตินี ้เกิดมาเพ่ือใชห้นีใ้ชก้รรมใชกิ้เลสใหห้มดสิน้

กนัไป ความรูส้กึอย่างนีมี้ในใจมาตัง้แตเ่กิดหละทีนี ้จงึไม่ไดห้ลง

ไปทางอ่ืน ถึงใครจะชกัชวนใหไ้ปเรยีนไปหาอาชีพยงัไงมนัก็ไม่

ไปน่ะใจ มนัมีความแน่ใจวา่อย่างนัน้ มนัมีความแนบสนิทในใจ

อย่างนัน้ จงึวา่ความเป็นมาของชีวิตของวนัเกิดมนัก็เลยทาํให้

เรามองตรงมองทะลอุย่างนี ้ก็ไม่ใช่วา่คนอ่ืนเขาไม่เกิดเหมือน

เราแตส่ว่นความตัง้ใจชีวิตนิสยัอะไรตา่งๆน่ีมนัเป็นเครื่องบอกให้

เรา ใหเ้รามีกาํลงัใจในการปฏิบติัธรรม 

ตัง้แตเ่ราเขา้มาบวชมาปฏิบติันั่น แลว้มนัก็พืน้ฐานท่ีมาจาก

ฆราวาสอย่างนี ้มนัเป็นหลกัฐานมนัเป็นพยานใหเ้ราทาํ แลว้

การทาํก็ทาํไมไ่ดไ้ปแย่งไปเบียดเบียนคนอ่ืน ทาํเพ่ือแกไ้ขเพ่ือ
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ช่วยใหเ้รามีความดีความสมบรูณข์ึน้มานั่นแหละ ความสาํนกึใน

จิต แลว้ก็นิสยัก็เรยีกวา่ชอบทาํเองปกติ ไมว่า่อะไรทัง้นัน้น่ะเราก็

ชอบทาํเอง ไมใ่ช่วา่เราเป็นคนดีคนฉลาดคนเกง่ แตว่า่ในนิสยั

ของจิตรกัความชอบทาํเอง คือทาํส่ิงท่ีวา่สบายใจอยา่งนี ้ถา้คน

อ่ืนทาํเราก็แทนได ้แตค่วามไมส่บายใจเรามีอยู่ ถงึลกูศิษยล์กู

หาญาติคนอ่ืนทาํใหเ้ราได ้แตค่วามไม่สบายใจเรามีเหลืออยู่ ถา้

เราทาํของเราดว้ยน่ี เราสบายใจ แตเ่ราก็ไม่เก่ง ไม่ดี ไมว่ิเศษอะ้ 

แตม่นัเป็นธรรมท่ีทาํใหเ้ราสบายใจไม่ตอ้งมีตาํหนิใคร ไม่ตอ้งมี

อารมณก์บัใครอย่างนี ้เรยีกวา่เป็นลกัษณะนิสยัท่ีเราเพิ่งทาํมา 

และมีความสบายใจและไมเ่บียดเบียนคนอ่ืนดว้ย แตห่ลกัจรงิๆ

ก็คือความตัง้ใจซึง่ไม่เคยหลงเคยลืมหละทีนี ้ตัง้ใจตัง้สติตัง้ใจ

ทาํ หวงัจะใหไ้ดผ้ล ใหเ้ปา้หมายตามกาํหนดไว ้มนัเป็นส่ิงใหเ้รา

มองธรรม มองศาสนา มองการสรา้งกรรมตา่งๆน่ีดว้ยชีวิตสว่น

ลกึความรูส้กึท่ีละเอียดออ่นมนัทาํใหเ้รามองเหน็ อยา่งบางครัง้

บางคราวชีวิตเน่ียเป็นฆราวาสอย่างน่ี เราเป็นผูช้ายอย่างนี ้

ผูห้ญิงเคา้เป็นพ่ีสาวเราบา้ง บางทีเคา้ไม่สะดวกไม่ทนัเวลาเรา
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อย่างเป็นฆราวาส เราบอกเขาวา่ เออ้ หยดุเลย กจูะทาํเองดีกวา่ 

ทาํอาหารทาํครวัทาํอะไรตา่งๆก็ทาํเองจรงิๆแลว้ก็ไม่ไดเ้ก่งแตก็่

สบายใจและก็เป็นคนไดอ้ย่างนี ้เพราะวา่เห็นคนอ่ืนเคา้ทาํแลว้

มนัขดัๆขวางๆอะไรอย่างนี ้เราก็บอกวา่เราทาํเองดีกวา่ สบายดี 

อนันีเ้รยีกวา่เราปฏิบติัเราดหูลกัธรรม ดนิูสยั ดหูลกัใจนั่น

แหละ ถา้พดูถงึตามหลกัพระพทุธศาสนาเรา แลว้ดคูวามดีท่ีเรา

มีมาซึง่เป็นพืน้ฐานนะ่ จงึวา่เรามีรา่งกาย เราก็มีประเทศมี

ขอบเขตมีสดัสว่นทีนี ้มีการเกิดมาเป็นคนในโลกนี ้จงึวา่ยกเป็น

ภาษิตวา่ ปฏรูิปเทสวาโส จ เม่ือเรารูจ้กัการปฏิบติั รูจ้กั

ประเทศขอบเขตรา่งกายความเกิดมาของคนเราน่ี ปเทสวาโส จ 

ก็ทาํชีวิต ทาํความดีใหใ้จของเราไดเ้กิดแสงสวา่งเกิดความรู้

ความเขา้ใจในหลกัธรรมหลกัคาํสอนพระพทุธเจา้ได ้น่ีแหละเรา

เห็นวา่ความเกิดน่ีเป็นท่ีมาของกรรม ของพระพทุธศาสนาเรา

อย่างท่ีวา่ วนัเกิดใครก็ตามทีนี ้ไม่ใช่วา่เกิดวนั…ปฏิบติัวนันั่ง

สมาธิอยา่งหลวงพอ่อย่างนี ้คนเรามนัเกิดทกุวนัหละทีนี ้ทัง้ ๗ 

วนัน่ีจะเวียนกนัเกิดไม่ใหซ้ ํา้วนักนัน่ะ ตัง้แตว่นัอาทิตยเ์วยีนรอบ
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ไปถึงวนัเสารค์รบอย่างนี ้แตว่า่ส่ิงท่ีนาํไปเกิดก็คือกรรม คือธรรม 

คือบารมีตา่งๆน่ะแหละ แตว่า่ทวา่ถา้ดตูามดวงตามแรงของวนั

มนัก็มีไปอีก อนันัน้เป็นสว่นรา่งกาย แตส่ว่นหลกัท่ีรูช้ดัจรงิๆก็

คือจิตของแต่ละคนนั่นหละทีนี ้รูจ้ิตวา่การมาของเวลาฤกษย์าม

ตา่งๆน่ี มนัก็ไม่ตา่งกนั มนัมาจากกรรมท่ีจาํแนกท่ีสง่มาทัง้นัน้ 

ฉะนัน้จงึวา่ไมมี่หลกัฐานก็จรงิ แตก็่รูนิ้สยั รูค้วามเป็นมาของใจ

ท่ีเคยเกิดเคยเจรญิเติบโตมาจนถงึปัจจบุนัน่ะแหละ มนัมีความ

มั่นใจ มีความสงบ มีความแน่ใจ แลว้ก็เป็นผูท่ี้เรยีกวา่ทาํอะไร

แลว้ ไม่คอ่ยปลอ่ยใหม้นัเสียหายทอดทิง้ คือพยายามท่ีจะตอ้ง

เอาใจใส ่อนันีเ้ป็นหลกัการปฏิบติัธรรมของพวกเราทา่น

ทัง้หลายหละทีนี ้ 

ถา้พดูถึงวา่การมีประสบการณเ์ท่ียวธุดงคไ์ปทกุหนทกุแหง่

ท่ีอดีตผ่านมาก็เหมือนกนั บางครัง้เรามีความคิด มีสติปัญญาท่ี

จะดดัแปลงแกไ้ขอย่างไร ท่ีเคยเลา่ใหญ้าติโยมลกูศิษยพ์ระเณร

หลายๆคนไดฟั้งอยา่งนี ้มนัเป็นความรูท่ี้เราไดม้าจากการปฏิบติั

จากอบุายธรรมะตา่งๆ ทาํใหเ้ราเกิดขึน้มาทางจิตของเราไดเ้ป็น
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ความสวา่งใหรู้จ้กัทางแกไ้ขอะไรตา่งๆอย่างน่ี ก็เลยวา่ชีวิตกบั

วนัเกิดจรงิๆนัน้ ก็ไม่ลงัเลสงสยัอย่างท่ีแมท่่านรบัรองไว ้แตส่ว่น

วนัท่ีน่ีเราก็เทียบเขา้ไป เล่ือนวนัขึน้วนัลงไปอย่างนี ้ก็เราไดถื้อวา่

เราไดท้าํใหม้นัคลา้ย แตม่นัไม่ใช่วนัแทว้นัเดิมน่ีมนัผ่านพน้มาที

นี ้แตเ่ราก็ยงัหวนไประลกึนกึถึงอยู่ซึง่อดีตท่ีผ่านมายาวนานถงึ 

๖๐กวา่ปีอย่างน่ี แลว้ก็การปฏิบติัด ูความเป็นมาสมํ่าเสมอ

ตลอดระยะชีวติน่ีมนัก็มาตลอด  

เหตนุัน้ความท่ีแตกตา่ง ส่ิงท่ีแตกจากคนบางคน หรอื

แตกตา่งในรูปในพอ่แม่เดียวกนัก็จะมีบา้งอย่างนีเ้พราะวา่มา

เกิดแตล่ะวนัก็จะมีความดีท่ีแตกตา่งกนัไปจากวนัของแตล่ะคน 

มนัตา่งกนัตรงนัน้ เหตนุัน้แมท่่านเคยพดูเสมอ ตอนท่ียงัเด็กยงั

เลก็ทา่นก็พดูถึงเรยีกวา่ใหก้าํลงัใจ พดูใหดี้ใจ ท่านวา่อย่างนี ้

เพราะวา่แมน่ี่เรื่องผูห้ญิง หรอืเรื่องความเกิดน่ีแม่เป็นคนท่ี

สขุภาพไม่ดี มีโรคประจาํรา่งกายมาตลอด แลว้ก็เกิดลกูยาก 

คลอดลกูยาก ก็ลกูทัง้ ๗ คนท่ีเกิดรว่มทอ้งเดียวกนันะ่ มีผูห้ญิง 

๔ ผูช้าย ๓ ทา่นบอกวา่ลกูทัง้ ๗ คนน่ี ๖ คนน่ี คลอดแตล่ะคนน่ี
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ก็สลบตาย แลว้ก็เคยไปคลอดท่ีโรงพยาบาลคนสดุทา้ยก็มี ทา่น

บอกวา่มีลกูคนเดียวท่ีไม่เหมือนเขา ทา่นวา่อยา่งนี ้ท่ีเกิดไม่ยาก

ไม่ลาํบาก แมไ่ม่รูส้กึเลย เกิดมาไม่มีอาการ ไม่ทรมาน ไม่

เจ็บปวด แม่จาํไดต้รงนี ้ถงึไม่เหมือนคนอ่ืน และแม่ก็รกัตรงนี ้

ท่านพดูอยา่งนี ้ท่านบอกวา่เกิดมาตอนแรกๆน่ี หลดุคลอด

ออกมาน่ีตวัดาํๆ แลว้ก็ตวัเลก็นิดเดียว ท่านวา่ เพราะคิดวา่จะ

เลีย้งไม่โตท่านพดูอยา่งนี ้แตก่ลบัแลว้เราเกิดมาเราก็ไมไ่ดป่้วย

ไขล้าํบาก ก็มีบา้งตามธรรมชาติมาเป็นบางครัง้บางคราว แตก็่

ไม่ไดถ้ึงคราวท่ีจะตอ้งไปรกัษาไปนอนโรงพยาบาลท่ีไหนหละทีนี ้

ไอนี้เ้ป็นเครื่องหมายท่ีทาํใหท้่านจาํไม่ลืมแลว้ก็มีความรกัมาก 

เพราะวา่ไม่ไดท้กุขท์รมานแม่ พอท่านพดูเราก็เขา้ใจหละ  

น่ีเราเรยีกวา่มาดว้ยความดี ดว้ยกรรมดี ไม่ไดม้าเบียดเบียน 

ไม่ไดท้กุขท์รมานใคร เรามาเพ่ือใชห้นีสิ้นพอ่แม่ของเรา 

เพราะวา่ชาติบงัเกิดเรายงัเหลืออยู่ เราก็รูต้วัอย่างนีจ้งึไม่

ประมาท ไม่พลัง้เผลอไปใชชี้วิตทางอ่ืนนะ่ทีนี ้คือพยายามท่ีจะ

ใชห้นีใ้หจ้บใหสิ้น้กนั ไม่เหมือนคนอ่ืนเคา้ไม่ไดคิ้ดไปสรา้งสรรค์
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สรา้งสมบติัวตัถอุะไรอย่างอ่ืนอะไรอย่างนี ้คิดไม่ลืมมาตลอด 

เกิดมาเป็นคนไม่ลืมคณุพอ่คณุแม่ นกึถึงหนีสิ้นท่ีเราติดทา่นมา 

ท่ีตอ้งมาตามใชห้นีใ้ชก้รรมกนั อนันีม้นัเป็นหลกัธรรมท่ีสว่นท่ีเรา

นาํมาเป็นคติ มาสอนใจตลอดถึงมีชีวิตอยู่ในวนัสดุทา้ยอย่าง

คณุพอ่ท่ีเอามาบวชมาปฏิบติัอยู่ดว้ยน่ี ถงึ ๑๓ ปีติดตอ่กนัน่ีก็

เหมือนกนั ก็เป็นการท่ีตอบบญุแทนคณุอย่างเต็มความสามารถ

หรอืเต็มท่ี หรอืวา่ไดส้บายใจวา่ไม่ไดมี้อะไรบกพรอ่ง น่ีเรยีกวา่

เรามีความรูส้กึสาํนกึในบญุคณุในทางท่ีมาของรา่งกายของชีวิต 

ของกรรมนั่นแหละ เพ่ือจะไดใ้หค้นอ่ืนท่ีเขาไม่ไดท้าํไม่ไดคิ้ด ได้

เป็นคติไปพิจารณาอย่างนีว้า่การมาของความเกิดของชีวติน่ีมนั

ไม่แตกตา่งกนั  

สว่นท่ีวา่บญุบารมีความดีตา่งๆท่ีเป็นเครื่องอปุถมัภน์าํมา

จาํแนกสง่มาน่ี มนัมีพลงัมากนอ้ยตา่งกนัหละทีนี ้เพราะวา่ทกุ

คนจะตอ้งไดผ้ลมาจากเบือ้งหลงั ไม่วา่เราทาํอะไรทกุอยา่งนั่น

แหละ อนาคตอยู่ขา้งหนา้มนัไม่มีผลใหเ้ราเพราะเรายงัไม่ไดท้าํ

มา เราหาทรพัยห์าสินหาสมบติัตา่งๆสรา้งความรูต้า่งก็
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เหมือนกนั เราก็ไดม้าจากเบือ้งหลงักนัทัง้หมดทีนี ้เราจะไปเอา

ผลขา้งหนา้มนัไม่มี เพราะไม่ไดท้าํมา ฉะนัน้เราจงึวา่ทกุคนถา้

เราพิจารณาทางธรรมะของพระพทุธเจา้นัน้ เราพิจารณาไปถงึ

ญาณเบือ้งตน้ของพระพทุธเจา้ ท่ีวา่บพุเพนิวาสานสุติญาณ

อย่างนี ้คือญาณเบือ้งตน้ ญาณเริม่แรกท่ีพระพทุธเจา้ไดรู้ ้ท่าน

ก็พิจารณาดบูพุกรรม บพุวาสนาท่ีพระองคส์รา้งพระบารมีมา

นั่น แตท่่านไมไ่ดคิ้ดเอาธรรมดาทีนี ้ท่านทาํจิตของท่านใหเ้ป็น

สมาธิสงบแลว้ก็จิตใจมีความสวา่งเกิดขึน้ เกิดความรูค้วาม

สวา่งเกิดขึน้ ท่านก็นอ้มไปดจูงึวา่ บพุเพนิวาสานสุติ คือ ความดี

ท่ีทา่นทาํมาเป็นบญุกศุลท่ีขาวสะอาดท่ีเคยเกิดเคยตายมา

เบือ้งหลงั เป็นสตัวเ์ป็นบคุคลเป็นอะไรตา่งๆหลายภพหลาย

ประเภทอย่างนี ้จงึวา่ บพุเพนิวาสานสุติ ทา่นมีสติท่ีมาภาวนา

มาปฏิบติัฝึกอบรมใหดี้ใหบ้รสิทุธ์ิขึน้มา จงึวา่ระลกึทีนี ้สานสุติ

ญาณ มีความรูย้อ้นไปพจิารณาด ูแตว่า่ความรูข้องจิต ความ

จรงิของจิตทา่นมี ไม่ใชว่า่ไปนกึเดาเอา ท่านก็จะเหน็เป็นทางท่ี

ตรงไป คือวา่ภพชาติ หลายภพหลายชาติท่ีจะตอ้งเวียนวา่ยหา
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ท่ีมาสรา้งความดี มาแกก้รรมในชีวิตแตล่ะภพแตล่ะชาติ ท่านก็

เห็น เม่ือมาเหน็แลว้ทา่นก็เหน็ความทกุขท่ี์จะตอ้งมาเวียนมา

วา่ยตายๆเกิดๆอย่างนี ้ 

อย่างท่ีหลวงพอ่วา่วนัเกิดมนัผ่านพน้มา แลว้ก็ไม่ตอ้งเกิด

อีก เพราะวา่เกิดมนัลาํบากมนัทกุข ์แตค่นท่ียงัชอบยงัหลงความ

เกิด เคา้วา่ดี ก็เป็นการท่ีทาํใหเ้กิดความปลืม้ใจหรอืวา่ปีติใน

ความดีของความเกิดอยา่งนี ้แตแ่ลว้เน่ียมนัก็ไม่ดีอย่างท่ีเราทาํ

ความดีท่ีวา่ใหเ้ราเกิด เพราะเกิดมาแลว้มนัเกิดความทกุข ์เกิด

ความแก ่ความเจ็บ ความตาย มนัตามกนัมา มนัมาจากความ

เกิด มนัไม่ไดม้าจากท่ีอ่ืน ฉะนัน้ทา่นมารูจ้กัอย่างนี ้รูจ้กัท่ีมา 

รูจ้กักรรม รูจ้กักาํเนิด รูจ้กักรรมท่ีจาํแนกมาแตล่ะคนแตล่ะ

รา่งกายนะทีนี ้และความสขุ ความทกุขข์องรา่งกายน่ี มนัมีมา

สลบักนัมา คือมนัแย่งกนัมาอย่างนีต้ลอด มนัไม่ใช่สขุตลอด

ทกุขต์ลอดอย่างท่ีวา่น่ะ อยา่งท่ีวา่เกิดงา่ยเกิดสบาย ก็พดูกนัแต่

เพียงวา่เครื่องหมายแหง่ความดี แตพ่อเกิดมาแลว้ความสบาย

ท่ีวา่มนัก็ไม่มีหละทีนี ้มนัจะตอ้งดิน้รน จะตอ้งสรา้งสรรค ์
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จะตอ้งทาํโน่นทาํน่ีเพ่ือชีวิตเพ่ืออนาคตทัง้นัน้หละทีนี ้ชีวติ

สขุภาพเราจะอยู่ไดก็้อาศยัความหมนุเวียนเปล่ียนแปลงแกไ้ข

ดแูล ตรวจดสูว่นความเป็นอยู่อะไรตา่งๆอย่างน่ี มนัก็เป็นกรรม 

มนัเป็นการตอ้งทาํเก่ียวกบัรา่งกายนั่นแหละ มนัไม่ใชมี่ความ

สงบสขุ เหตนุัน้พระพทุธเจา้ท่านไดญ้าณไดรู้อ้ย่างนี ้ทา่นจงึมี

ความอ่ิมพอทีนี ้อ่ิมพอในการเกิดเน่ียแหละ ในการมาเกิดน่ี

เพราะไม่ปรารถนาอยากมาเกิด มาวนเวียนอีก มนัเป็นการไม่

จบไม่สิน้ มนัเป็นการยืดยาว  

อย่างครูบาอาจารยข์องสายพวกๆเราน่ะ ทา่นไม่คอ่ยนิยม

สง่เสรมิ เพราะท่านภาวนา ท่านปฏิบติั ทา่นมองเห็นตน้เห็น

ปลายมนัแลว้ ท่านบอกวา่ส่ิงท่ีมนัแลว้ๆไป ก็แลว้ไปแลว้ เราจะ

ไปทาํเพิ่มทาํใหม่มนัก็งอกงามไปอีกอะไรอย่างนี ้ฉะนัน้เราตอ้ง

ทาํความเขา้ใจเรื่องความเกิด เรื่องกรรม เรื่องท่ีมา ส่ิงท่ีจาํแนก

แจกรา่งกายชีวิตเรามาทกุคนเน่ียแหละ แตถ่า้เรายงัไม่แกไ้ข ยงั

ไม่เขา้ใจเรื่องการเกิด หรอืแกก้ารเกิดของเรา เราจาํเป็นจะตอ้ง

ทาํความดี สรา้งบารมี ทาํบญุกศุล เพ่ือเป็นทนุเป็นบญุเป็น



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 20 
 

เสบียงของตนหละทีนี ้แตถ่า้เรารูว้า่เรามีพอมีพรอ้มมีเต็ม เราก็

สบายไป คนมีสมบติัพอแลว้ คนเต็มแลว้ คนกินขา้วอ่ิมแลว้ ก็ไม่

ตอ้งกินอีก ไมต่อ้งลาํบาก ไม่ตอ้งไปแสวงหา ก็อยู่ในความสงบ

อย่างเดียวมนัก็อ่ิม เพราะวา่ถา้จิตมนัเขา้ถงึความสงบเป็นสมาธิ

เต็มท่ี มนัก็อ่ิมทีนี ้มนัไมห่ิวอะไรซกัอย่างเพราะวา่มนัเต็มแลว้ 

ส่ิงท่ีพระพทุธเจา้ทา่นทาํมาสรา้งบารมีใหเ้ต็ม อย่างท่ีวา่ท่านก็

หยดุได ้ทา่นก็พอหมดหละทีนี ้อยา่งท่ีวา่เพิ่มคลา้ยวนัเกิดไม่

ตอ้งทาํ เพราะวา่ท่านรูค้วามท่ีวา่ทา่นหยดุเกิด หรอืทา่นอ่ิมพอ

ในความเกิด ไม่ตอ้งมาเกิดมาใชปั้จจยัใชส้มบติัวตัถแุละอามิส

ตา่งๆหละ ไม่เอา ทา่นก็เลยวา่ดจูิต ดธูรรม ดคูวามอ่ิม ดคูวาม

ท่ีวา่ทา่นไม่ตอ้งไปหาสรา้งความเกิด สรา้งรา่งกายตอ่ไปอีก  

แตว่า่เราปัจจบุนันีเ้ราก็รูว้า่บญุวาสนาสติปัญญาของคนรุน่

ปัจจบุนัเราก็เห็นอยูว่า่ไม่แข็งแรง ไม่สมบรูณอ์ะไรอย่างนี ้เราก็

ตอ้งทาํกนั มนัก็ไม่ผิดเพราะวา่ไม่เหมือนคนสมยัโบราณ คน

โบราณน่ีท่านทาํเต็ม ทาํดว้ยตวัเอง อย่างท่ีหลวงพอ่เคยพดูวา่

นิสยัสนัทดัถนดัเรื่องทาํเองดว้ยตวัเอง เรยีกวา่พึ่งตวัเอง คือเรื่อง
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พึ่งคนอ่ืนดว้ยกาํลงัดว้ยส่ิงภายนอกน่ีไม่คอ่ยคิด สว่นมากก็พึง่

ตวัเองและช่วยตวัเองมา อยา่งท่ีเกิดในพอ่ในแม่ก็เหมือนกนั 

ท่านเขารกัมาก เพราะวา่เราปฏิบติั ท่านเหน็มาแตเ่กิด ไม่วา่จะ

พอ่แม่ พวกยาย พวกตา ทา่นก็พดูกนัหลาย ทา่นก็มีหลกัฐานวา่ 

ไม่เหมือนคนอ่ืน คือสรา้งชีวติตวัเองตัง้แตรู่เ้ดียงสา ตัง้แตท่าํ

ไม่ไดก็้ฝืนทาํ บางทีก็เกินกาํลงั เจ็บไขไ้ดป่้วยทรมานก็มีมากมาย 

เพราะวา่มนักาํลงัใจ หรอืความท่ีวา่เกิดมาสรา้ง เกิดมาทาํอะไร

อย่างนี ้เหตนุัน้อย่างท่ีวา่ช่ือเดิมก็ช่ือเดียว แลว้ก็ไม่มีเปล่ียนช่ือ 

ไม่มีใครคนอ่ืนมาเรยีกวา่ช่ือเลน่ ช่ือจรงิ มนัเป็นนิมิต

เครื่องหมายบอกชีวิตบอกทางดว้ย คือมีสิทธ์ิท่ีมาเกิดในโลกใน

รา่งกายนี ้เพราะวา่มาเกิดมาแกม้าสรา้งกรรมท่ีมนัหลงเหลืออยู่

ใหม้นัจบสิน้ไป ไม่ไดม้าเพ่ืออะไร กระทาํอย่างเดียว เพราะ

ความเขา้ใจอย่างนัน้ มนับอกมนัชีแ้นะอยา่งนัน้แหละ การเรยีน

การรูม้าจากเด็กๆรูเ้ดียงสาก็เหมือนกนั คือแบบวา่ใหท้าํอะไรเรา

ก็ทาํอย่างนัน้  
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อย่างเป็นเด็กน่ี ช่ือก็มีสัน้นิดเดียว แตพ่อดีมนัเจรญิเติบโต

ไปเขา้โรงเรยีนชัน้ประถม ครูโรงเรยีนก็เขียนช่ือเพิ่มใหใ้หม่ เพิ่ม

ตวัหนา้เขา้ไปเป็น ประ ก็เพิ่มขึน้อีกเต็มหละทีนี ้แตก่่อนจรงิๆ

เน่ียของพอ่แมเ่น่ีย คาํเดียว คือมีสิทธิ แตต่อนเราไปเริม่เรยีนเริม่

เขา้โรงเรยีน ทา่นก็เพิ่มให ้คือจะตอ้งปฏิบติั มีสิทธ์ิท่ีจะตอ้ง

ปฏิบติั รา่งกายชีวิตสรา้งใหมี้ความรู ้มีชัน้ขึน้ไปหละทีนี ้เหตนุัน้

ความดีตา่งๆท่ีเราทกุคนท่ีเกิดมาสรา้งก็เหมือนกนั ไม่ใช่วา่จะดี

ตา่งกนัมาก หรอืวา่คนนัน้คนนีพ้ดูก็แบบวา่เป็นเรื่องเขา้ตวั แต่

พอพดูตามหลกัธรรม หลกักรรมท่ีเรามีมาก็ไม่แตกตา่งหละทีนี ้

แตว่า่หลกัใจ หลกัความตัง้ใจ สมาธิความมั่นใจน่ี กาํลงัท่ีเรา

เตรยีมไวที้นี ้อย่างท่ีวา่เรยีนเป็นเด็กนกัเรยีน ครูใหเ้รยีนอะไร ให้

ท่องอะไรก็ท่องตามนัน้ไม่ไปไหน เพราะวา่หนา้ท่ี ผลมนัออกมา 

มนัก็ไดต้ามเปา้ เรยีกวา่ความตัง้ใจท่ีเรามุง่ไวห้รอืเราเอาไวต้รง 

มนัก็ไมพ่ลาดไปไหน ผลท่ีไดก็้คือความดี ครูบาอาจารยผ์ูท่ี้เคย

รว่มเคยอยูมี่ความรกัมาก เพราะวา่เหน็การทาํ เหน็การตัง้ใจ 

ไม่ไดคิ้ดแยกไปท่ีอ่ืน คือมุ่งท่ีจะเรยีนท่ีจะสนองความตอ้งการท่ี
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ท่านขอใหเ้ราทาํ ทา่นก็มองเห็นวา่ใจนีต้อบสนองและตัง้ใจทาํ

ใหจ้รงิๆ เราถึงวา่ครูบาอาจารยห์รอืหมู่เพ่ือนหรอือะไรตา่งๆท่ีเรา

ไดรู้จ้กัพบเหน็กนัอยู่ปัจจบุนั เป็นรุน่ครูบาอาจารยบ์า้ง รุน่เพ่ือน

สหธรรมิก หรอืพระเณร ลกูศิษยล์กูหาอยา่งนี ้ก็ไดอ้ยูร่ว่มกนั ได้

เห็น ไดรู้นิ้สยั รูก้ารปฏิบติัตา่งๆน่ี เราก็เหน็กนัอยู่ดว้ยการไดอ้ยู่

รว่มกนั  

อย่างท่ีวนัเกิดก็เหมือนกนั ก็ไม่ใช่วา่เป็นพธีิทาํทางท่ีบางท่ี

บางท่านเคยทาํ คือทาํแบบใหม้นัเป็นการท่ีแสดงออกซึง่ความท่ี

พบปะหรอืสงัสรรค ์หรอืเป็นการท่ีแสดงความเคารพคารวะตาม

ฐานะ ตามขัน้ ตามภมูิของพวกเรา ตามอายพุรรษาอยา่งนี ้

ฉะนัน้ชีวิตนิสยัท่ีวา่รกัความสงบ และก็มีความมั่นใจในการทาํ

ทกุส่ิงทกุอย่าง และก็เป็นความท่ีนิสยัมีความเคารพเกรงใจอย่าง

นี ้อยา่งท่ีพดูวา่จดังานอยา่งนี ้ครูบาอาจารยท์่านท่ีมีอาวโุสสงู

กวา่ ทา่นมีอายชุราภาพ ก็ไม่อยากนิมนตท์่านเพราะจะเป็นการ

ลาํบาก ทกุส่ิงทกุอยา่งเราก็ทาํได ้สวดมนตก็์สวดได ้เทศนก็์
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เทศนไ์ด ้เพราะเราเตรยีมไว ้เราปฏิบติัมาตลอดอย่างนีห้ละทีนี ้

ก็เลยวา่มีอะไรจะทาํน่ีเราพรอ้ม  

เราเตรยีมเหมือนจะออกตอ่สูก้บัขา้ศกึ บางทีเราก็พดู

ออกไปวา่เราไม่ใช่เหมือนลกูคนอ่ืน ชีวิตของเราคือลกูทหารผ่าน

ศกึ สายเลือดของพอ่น่ีมนัมาเป็นรา่งกายเราสมบรูณแ์บบ ไม่

เคยกลวัอะไรตรงนีเ้พราะวา่ผ่านศกึในสมยัสงครามจรงิๆ พอ่ก็

เลา่ประวติัเรื่องราวใหฟั้งจาํไดห้มดท่ีผ่านพน้รอดชีวิตมาได ้ก็

พดูตรงๆวา่เส่ียงมา รอดมาดว้ยบญุ บางคนท่ีรุน่เดียวกนัเคา้ก็

ตายในสมรภมูิมากมายท่านวา่ น่ีแหละ จงึวา่มนัมีกรรม มีกรรม

ตวันีแ้หละ มีรา่งกายมีสายเลือดอยู่แลว้ มนัถึงมีความกลา้หาญ 

มีความพรอ้มอะไรอย่างนี ้เพราะการฝึกตามระเบียบวินยัของ

ทางทหารก็มีอยู่ มนัก็เป็นนิสยัเขา้ไปฝังไวใ้นรา่งกายหละทีนี ้เรา

ก็เหน็ เหน็วา่กรรมมนัมาอยา่งนี ้มนัก็ใหผ้ลเราใหไ้ดผ้ลเหน็ของ

กรรมมนัแสดงบอกอย่างนี ้ 

จงึวา่ความเคารพยาํเกรงอนันีห้นึง่มนัก็เป็นนิสยั ความ

ประพฤติออ่นนอ้มถ่อมตน นีม้นัก็เป็นนิสยัท่ีปฏิบติัธรรมดว้ย
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ความเคารพ คือไม่มีความคิดลว่งเกินประมาทอะไรตา่งๆน่ี ถึง

เราจะทาํเป็นพิธีกรรมคารวะหรอือะไรตา่งๆครูบาอาจารย ์ในจิต

จรงิๆมนัไม่คอ่ยมีทีนี ้เราทาํไปเป็นเพียงกิรยิาภายนอกแคน่ัน้ 

เพราะในจิตในนิสยัมนัไมมี่อย่างนัน้ มนัระวงั มนัมีสติมนัอะไร

ตา่งๆอย่างนีต้ลอด แลว้เป็นความดี เป็นกรรม เป็นการมาดีหรอื

วา่เป็นวนัดีวนัเกิดวนัแรกท่ีเกิดผ่านพน้มา แตว่นันีม้นัเป็นวนั

คลา้ยทีนี ้มนัก็ใกลน้่ะแหละ เพราะวนันีเ้ป็นวนัพธุ พรุง่นีก็้เป็น

วนัพฤหสัวนัท่ี ๖ มนัก็ชนรอบพอดี ก็เลยเล่ือนวนัเวลาขึน้มาเป็น

วนัท่ี ๕ ท่ี ๖ ซะ แตท่กุปีเราก็จาํไดว้า่จดั ๔ ๕ อยา่งนี ้ก็เลยจาํ

กนั แตว่า่มนัติดกนัอยู่ มนัไมเ่คล่ือนคลาดกนัมาก 

น่ีในการท่ีเรยีกวา่ลกูศิษยล์กูหาฝ่ายโยมนะแหละ ขอรอ้งคือ

อยากจะทาํใหเ้ป็นบญุ เพราะหลวงพอ่เองก็ทาํแตบ่ญุอยา่งเดียว 

บางทีเราก็พดูใหห้มูท่ี่สนิทกนัวา่ เอย้ ช่ือเรามนัก็บอกอยูแ่ลว้เวย้ 

ช่ือฉายา ช่ือพระมนัก็มีอยู่ ปญุญะมากโร จะแปลวา่บญุมากนั่น

แหละ เราทาํมามากแลว้ เราไม่บกพรอ่งหรอกเรื่องบญุวา่อย่างนี ้

เราแปลตามตวัตามท่ีเรารูส้กึ เราไดม้า เราอยู่มาอย่างบญุนะ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 26 
 

แหละ มนัไม่ไดไ้ปไหนทีนีต้ามมา ฉะนัน้มีความอ่ิมความพอ

ความพรอ้มทกุอย่าง เพราะวา่ปัจจบุนัท่ีเราทาํอยู่เน่ียแหละ 

ตัง้แตเ่กิดมา ตัง้แต ่๖๐กวา่ปียอ้นหลงัอยา่งนีแ้หละ มนัก็เต็มมา

สมบรูณม์าตลอด มนัไม่เคยบกพรอ่งการทาํความดีการปฏิบติั

ธุดงคข์อ้วตัร หรอืการดดัทรมานรา่งกายในเรื่องประกอบความ

พากความเพียรปฏิปทา มรรคอย่างนี ้ฝึกทาํมาตลอด ถงึจิตใจ

มนัจะมีอารมณ ์มีนิวรณมี์อะไรตา่งๆ เราก็จะสามารถท่ีจะระงบั

ดบัอารมณไ์ด ้ใหม้นัสงบลงได ้ซึง่ไม่เหลือความสามารถหละทีนี ้

เพราะวา่ความดีท่ีเรามีหรอืวา่กรรมท่ีเราเกิดมา สมาธิท่ีเราได้

พืน้ฐาน คือวา่มนัเกิดตามดวงตามวนัท่ีเราไดแ้น่ใจไดเ้ห็น แลว้ก็

มีแม่เป็นผูร้บัรองประกนัใหด้ว้ย เราก็เลยไม่ลงัเลใจ เราก็เลยรูว้า่

มนัถกูตรงตามเรื่องของวนัเวลา ของการหมนุเวียนของโลกนั่น

แหละ  

แตเ่รื่องการปฏิบติั เรื่องความมั่นใจ หรอืการท่ีเรยีกวา่ความ

ตัง้ใจนัน้ มนัเป็นหลกัธรรม หลกัศาสนาท่ีใหพ้วกเราทัง้หลายได้

นาํไปพิจารณาทีนี ้นาํไปปฏิบติัไปสรา้งความเกิดใหม้นัสมบรูณ ์
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ใหม้นัมีสติปัญญามาแกก้รรมแกค้วามเกิดน่ี ใหม้นัหยดุได ้ให้

มนัไม่ตอ้งยืดตอ้งยาว ตอ้งไปทาํบญุเพิ่มเติมอะไรมากมายอีก 

เรามาปฏิบติัธรรมมาแกก้รรมตวันี ้กรรมตวันีม้นัก็มาจากกิเลส 

ไม่ไดม้าจากท่ีอ่ืนหรอก ก็มาจากรา่งกายกิน มนักินแลว้มนัก็

ไดม้าเกิด พอมนัเกิดแลว้มนัก็มาแก่มาเจบ็มาตายตอ่ ถา้เรารูจ้กั

วา่มนัเกิดมนัเป็นทกุขม์นัเป็นส่ิงท่ีไม่ดี เราก็มาแกที้นี ้มาแกก้าย

แกค้วามเกิดเราน่ี เรามาพิจารณารา่งกายดว้ย กายคติ

กรรมฐาน ดว้ยวปัิสสนาปัญญาอย่างนี ้ใหม้นัรูแ้จง้เห็นจรงิใน

สภาพของรา่งกายในสว่นภายใน ในสว่นท่ีเนือ้หนงัห่อหุม้เอาไว ้

เหมือนกบัวา่เราก็ตอ้งมารือ้มาถอนมารา่งกายท่ีมนัเป็นบา้นเป็น

เรอืนของอวิชชาออกทีนี ้มนัจะไม่ไดม้าเป็นเจา้ของมาเกิดหละที

นี ้ไม่ไปหาสรา้งบา้นสรา้งเรอืนตอ่ไปอีกในภพในชาติหนา้  

แตถ่า้เรามารูใ้นปัจจบุนั เรามีจิตต่ืนขึน้ เรารูจ้กัวา่ยงัไมล่า่

ไม่สายเกินไป พระพทุธศาสนายงัมีสมบรูณ ์ยงัมีผูป้ฏิบติัมีครูบา

อาจารยผ์ูท้่านแนะนาํสั่งสอนอยู่อยา่งนี ้และท่านก็ทาํตวัอย่าง

ใหเ้ราเห็นอยู่อย่างนี ้อย่างท่ีวนัเกิดทกุวนัๆท่านก็อยู่ดว้ยธรรม
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ทกุวนั อยู่ดว้ยปฏิบติั อยู่ดว้ยเดินจงกรมภาวนาทกุวนั ก็เป็น

ตวัอย่างใหเ้ราเห็นหละทีนี ้เรามาตอ้งปฏิบติัใหชี้วิตใหค้วามเกิด

ของเราน่ีมนัมีธรรม มีเครื่องอยู่ คือแกอ้ยู่อย่างนีห้ละทีนี ้ไม่ให้

มนัไปเกิดไปยาวไปอีก อยา่งเราทาํบญุเราก็ทาํเฉพาะหละทีนี ้

ไม่ตอ้งเผ่ือวา่ชาติมากมายขา้งหนา้ท่ีเราไม่มีกาํหนด เราก็

กาํหนดเอาสดัสว่นท่ีเราทาํอยู่ คือไม่ตอ้งสรา้งอะไรมากมาย 

จะตอ้งใชว้ตัถใุชปั้จจยัอามสิ เราตัง้ใจปฏิบติัอย่างเดียวน่ีแหละ 

ปฏิบติัธรรมบชูาธรรมอยู่อยา่งนี ้น่ีหละเรยีกวา่เป็นผูท้าํวนัเกิด

ของตนใหห้ยดุใหส้งบน่ิง ทาํวนัเกิดของเราแตล่ะท่านละองคล์ะ

คนเน่ียแหละใหม้นัเป็นกศุล ใหม้นัเป็นความดีเอามาแลกเอา

สติปัญญาในพระพทุธศาสนา เอาความดีบารมีตา่งๆมารวมกนั

ใหม้นัเต็มขึน้ในปัจจบุนัชาติ เราก็จะเหน็ความอ่ิม ความสขุ 

ความสมบรูณ ์แลว้ก็ความท่ีเกิดแก่เจ็บตายหยดุได ้เรยีกวา่เป็น

ความพน้ทกุข ์เป็นอมตะ เรยีกวา่เป็นพระนิพพาน  

ฉะนัน้จงึสมท่ีอาตมาไดย้กไวว้า่ ปฏรูิปเทสวาโส จ ปุพเฺพ 

จ กตปุ�ญฺตา เม่ือเรามารูจ้กัศาสนา รูจ้กัขอ้ปฏิบติั รูจ้กัชีวิต
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นิสยัของเราแตล่ะคน แลว้เรานอ้มธรรมนาํมาปฏิบติัทีนี ้มาขดั

มาดดันิสยัของเราซึง่เป็นสว่นท่ีเป็นกิเลส เป็นบาป เป็นกรรม ส่ิง

ไม่ดี เราก็ขดัเกลาออกไป หรอืเราก็ไม่ปลอ่ยใหม้นัทาํบาปทาํผิด

ไป จงึวา่นิสยัในทางท่ีไม่ดี ท่ีเป็นบาป หรอืความท่ีเรยีกวา่ 

ความคิดท่ีมนัไม่สงบอย่างนีเ้ราก็พิจารณากาํจดัขบัไลอ่อกไป 

เรยีกวา่เราอยูใ่น ปฏิรูปเทส คืออยู่ในรา่งกายท่ีมีธรรมมีศาสนามี

เครื่องสอ่งแสงสวา่งมีอยู่ในใจของเราอย่างนี ้เรยีกวา่บญุท่ีเรา

ไดม้าก็จะมาชว่ยมาเป็นพลงัใหเ้ราไดอ่ิ้มไดเ้ต็มทีนี ้ไม่ใหเ้ราได้

หิวกระหาย ไดเ้วียนวา่ยตายเกิด คลา้ยวนัขา้งหนา้อีกหลายรอบ 

หลายภพหลายชาตินะ่ทีนี ้เรยีกวา่เป็นผูส้งบจบลงดว้ยการมา

ปฏิบติั มาแกกิ้เลส เอาธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้น่ีมาแก้

มาลา้งมาระงบัดบัลงอย่างนี ้เราก็จะเป็นผูไ้ม่ตายทีนี ้จะไม่ได้

นบัอายหุละทีนี ้ไม่ไดน้บัวา่ลว่งมาแลว้เทา่นัน้ปี เราขอตอ่ไปอีก

เท่านัน้ปี บางทีเราก็พดูอวยพรกนัวา่ขอใหยื้นไปอีกหลายสิบปี

หรอืรอ้ยปีอย่างนี ้อนันัน้มนัเป็นคาํพดูคาํขอ สว่นชีวิตกรรมจรงิๆ

น่ีเราขอไม่ไดห้รอก กรรมเป็นผูท่ี้จะสรา้งท่ีจะกาํหนด  
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น่ีหละใหเ้ราไปพิจารณาทีนี ้เหตนุัน้วนัเกิดคลา้ยวนัเกิดท่ี

ไหนถา้เราไดไ้ปรว่ม ไดไ้ปฟังธรรมเขา้ใจน่ี เราก็นอ้มนาํไป

พิจารณาไปแก ้เราไม่ตอ้งเห็นความบกพรอ่งในชีวิตในภพชาติ

ของเรา เราทาํบญุวนัเกิดของเราทกุวนัๆ เราปฏิบติัใหเ้ป็นธรรม

อย่างนี ้ไม่ใช่วา่ไมท่าํ ทา่นทาํมากกวา่ท่ีเรามาทาํเป็นครัง้คราว

หรอืเรากาํหนดพิธีกรรมทาํอย่างวนันี ้ท่านทาํเต็มอยูท่กุวนัไมมี่

วา่บกพรอ่ง ถา้เกิดปีใดวนัไหน ทาํความเพียรก่ีครัง้ท่านก็ทาํให้

บญุวนัเกิดตลอดนั่นแหละ น่ีทา่นเหน็อย่างนี ้ทา่นจงึไมต่อ้งจดัก็

ไดเ้พราะทา่นทาํภายในมากอยู่แลว้ เราตอ้งเขา้ใจอยา่งนีเ้พราะ

บางทีบางคนก็ถามหลวงพอ่อย่างนี ้เพราะบางทีท่านจดัท่ีอ่ืน 

ท่านก็จะ…ลกูศิษยก็์จดัของใหท้า่นใสบ่าตรดว้ย ใหห้ลวงพอ่ใส่

บาตรดว้ยดีไหม หลวงพอ่วา่มนัก็ดี แตห่ลวงพอ่น่ีทาํไวเ้ต็ม

หมดแลว้ เรื่องทานบารมีเรื่องทาํบญุวตัถน่ีุหลวงพอ่รูว้า่เต็มวา่

พอหมด ไม่มีวา่บกพรอ่งแลว้ คือเสวยบารมีทาน และบารมีวตัถุ

อามิสปัจจยัน่ีจากท่ีทาํไวแ้ลว้ก็เหลือแลว้ ไม่ตอ้งทาํ หลวงพอ่

เดินรบับิณฑบาตรก็พอแลว้ คือไม่ใช่วา่เราคิดวา่ เออ เราตอ้งทาํ
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ทรพัยสิ์นทาํบารมีอะไรบางอย่าง มาเป็นกาํลงัท่ีจะใหเ้รามา

แกไ้ขกิเลส เรารูแ้ลว้เราพิจารณา เราทาํมาแลว้ ขอบอกใหเ้ขา้ใจ

นะทีนี ้มนัก็เป็นบญุอยู่ แตว่า่ส่ิงท่ีเราปฏิบติัท่ีมนัดีกวา่ท่ีเป็นบญุ

ท่ีลว่งเลยไปแลว้มนัก็ดีกวา่ ก็เลยทาํความเขา้ใจ ตอ้งอธิบายให้

เขา้ใจอย่างนี ้

น่ีแหละเม่ือเราเขา้ใจอยา่งนีเ้ราก็ปฏิบติัตามหลกัธรรมหละ

ทีนี ้หลกักรรมหลกัท่ีวา่เราเหน็เราเกิดมาสรา้งความดี มาเพ่ือ

ธรรม หรอืปฏิบติัธรรมอย่างเดียวนั่นแหละ ชีวิตของแตล่ะคนนะ่ 

แตว่า่เราจะทาํเป็นฝ่ายกิเลสหรอืฝ่ายบญุฝ่ายกศุลหละทีนี ้เรา

ตอ้งมาขดัจิตเราใหม้าทางนี ้ใหม้นัไปทางฝ่ายธรรมฝ่ายกศุล

ฝ่ายดีอย่างเดียว ทีนีผ้ลออกมามนัก็เป็นผลดีผลท่ีบรสิทุธ์ิ ผลท่ี

เต็มเป่ียมหละทีนี ้มนัไม่ไดเ้สียหายไม่ไดมี้ตาํหนิ ไม่ไดมี้มลทิน

ไปท่ีไหน ดว้ยกาํลงัใจท่ีพวกเราท่านๆทัง้หลายท่ีไดม้ารว่ม

ทาํบญุแลว้ก็มาอนโุมทนา มาแสดงมทุิตาคารวะ นบัตัง้แตพ่ระ

เถระ พระสหธรรมิก พระเณรท่ีจาํนวนมาก ท่ีไดม้าแสดงความ

ยินดี มามทุิตาคารวะวนันี ้หลวงพอ่เองก็มีความยนิดี มีการ
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ขอบคณุและก็ดีใจกบัพวกลกูศิษยญ์าติโยมทกุคนท่ีมีความ

ตัง้ใจ ท่ีมาอาํนวยอวยพรและก็มทุิตาคารวะเพ่ือชีวิตรา่งกายจะ

ไดมี้อายมีุกาํลงัอยู่ในศาสนา มีชีวิตชีวาอยู่รว่มกนัไปในอนาคต

ขา้งหนา้ตามกาลเวลา ตามกาํลงัของกรรมของรา่งกายท่ีจะ

เป็นไปไดอ้ย่างนี ้ก็จงึขออนโุมทนาในกศุลในความดีหรอืความท่ี

ทกุท่านท่ีนอ้มอาํนวยอวยพรมาใหอ้ยา่งนี ้ก็ยินดีรบัเพ่ือจะได้

ปฏิบติัศาสนามีชีวิตชีวาอยูด่ว้ยกนัไป เกิดความเจรญิรุง่เรอืงใน

พระพทุธศาสนาของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ดงัอาตมาก็ได้

อธิบายมาก็พอสมควรแก่กาลเวลา เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/q2tJfzC9eT8 
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