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ภตูธาตุ ภตูธรรม 

หลวงพอ่ประสิทธ์ิ ปญุญมากโร 

เทศนา วนัท่ี ๒๒ มิ.ย. ๒๕๔๖  

ฤดกูาลคือฤดรูอ้นจะหมด จะหมดฤดแูลว้ก็ใกลเ้ขา้สูฤ่ดฝูน 

ระหวา่งความรอ้นกบัความเย็น ฝนมนัก็เยน็นํา้ รอ้นมนัก็รอ้น

แสงแดด รอ้นธาตไุฟ มนัใกลม้นัมาบรรจบกนั นํา้กบัไฟ มนัเป็น

ธาต ุมนัเป็นธรรมเครื่องมีอยู่ในรา่งกายของเรา เรยีกวา่เป็นภตู

ธาตุ ภตูธาตน่ีุมนัเป็นพวกตัง้อยู่เป็นภเูขา ตัง้อยู่ในตวัของเราทกุ

คน คือภเูขามนัก็เป็นช่ือของดินของตน้ไมห้ละทีนี ้แตว่า่รา่งกาย

ท่ีมนัเป็นธาต ุมนัเป็นส่ิงท่ีมีในตวัเรา มนัจงึวา่ภตูธาต ุเม่ือความ

เปล่ียนแปลงหรอืวา่การเป็นอยู่หรอืการทรงไวซ้ึง่สภาพคือความ

รอ้น ความเยน็อย่างนี ้เชน่นัน้ธาตคืุอธรรม หรอืวา่ทรงตวัของ

เราไว ้มีอยู่ในรา่งกายของตวัเรา ท่านจงึเรยีกวา่ภตูธาต ุมนั

ตัง้อยู่เหมือนตวัภเูขา แลว้มนัก็มีอยู่ในตวัของเรา แลว้มนัมีครบ 

มีทัง้ ๔ ธาต ุคือมีนํา้ มีไฟ แลว้ก็มีดิน มีลม นั่นมนัเป็นธาตเุป็น

ธรรมท่ีมีอยู่กบัรา่งกายของคนเรา แลว้ก็มีอยู่กบัพืน้โลกท่ีเรา
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อาศยัอยู่น่ี มนัก็ติดกนัอยูก่บัตวัเรา เวลามนัมีอาการ มนั

หมนุเวียน มนักระทบ มนัก็เกิดอาการขึน้ อย่างท่ีวา่มนัทาํให้

หนาวก็ได ้ทาํใหร้อ้นก็ได ้ 

เหตนุัน้ธาตุธรรมคือส่ิงท่ีปฏิบติัแลว้ก็เป็นเครื่องทรงอยู่ ทรง

อยู่ซึง่สภาพตามส่ิงท่ีมีอยู่ในโลกในตวัเรานั่นน่ะ คาํวา่ ธาต ุ

แปลวา่ทรงไวซ้ึง่ธรรม ถา้เรามากาํหนดเอารา่งกายของเรา มา

ปฏิบติัตวัของเรา แลว้ก็เราปฏิบติัตามธรรมะ ตามธุดงค ์ตามขอ้

วตัรอย่างนี ้แตท่วา่เรามาทาํธรรมะส่ิงท่ีมีในตวัเราใหเ้กิดความรู้

ขึน้มาในรา่งกายในจิตของเราใหรู้จ้กั รูจ้กัวา่มนัมีท่ีมา ส่ิงท่ีตวั

เราไดม้าน่ี แลว้ส่ิงตา่งๆท่ีเรามีอยู่ ไดอ้าศยัอยู่ทกุวนันี ้มนัก็มา

จากธรรม จากการปฏิบติั แลว้การปฏิบติันัน้ มนัก็ตอ้งไดร้บัการ

ฝึกสอนอบรม คือการท่ีทา่นใหค้าํแนะนาํหรอืใหก้รรมฐาน ให้

อบุายเพ่ือจะปฏิบติัรา่งกาย ปฏิบติัธรรมท่ีมีอยู่ในตวัเราใหม้นั

เกิดขึน้ใหม้นัรูป้รากฏขึน้มาอย่างนี ้ 

แตว่า่เราก็รูธ้รรมดามาแตเ่กิด มนัไม่ใช่มนัไม่รู ้แตเ่รารูไ้ป

ตามธาตตุา่งๆทีนี ้เราไม่ไดรู้จ้กัแก ้ไม่ไดรู้จ้กัปอ้งกนัรกัษาอย่าง



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 3 
 

นี ้ก็เรื่องคาํสอนตามพระพทุธศาสนาคือสอนเรื่องปฏิบติั คือ

สอนกนัสอนแกส่ิ้งท่ีเราเขา้ใจผิด ทาํผิดมาก่อนแลว้ก็ไดเ้ป็นนิสยั 

เป็นอปุนิสยัเป็นปัจจยัท่ีจาํมาท่ีทรงความรูม้า มนัเป็นฝ่ายกิเลส 

ฝ่ายส่ิงท่ีไม่ดีอย่างนีน้่ะ สว่นการปฏิบติัท่านก็สอนใหเ้ราแกใ้ห้

เราขดัขดูชาํระออกจากจิตของเรา เรยีกวา่ผลของการปฏิบติัมนั

เป็นการแก ้การเปล่ียนแปลงจากส่ิงท่ีผิดมา การทาํผิดมา คาํพดู

ผิดมา ความคิดผิดมาก่อน มนัมีท่ีมาอย่างนี ้ดงันัน้การท่ีเรามาสู่

รูป สูร่า่งกายเราน่ี มนัมาจากความมืด และก็มาจากความ

กาํหนดัยนิดี มาจากความหลง มนัทาํใหเ้ราไดม้าเกิด อย่างคน

มาเกิดน่ี เรามาเกิด คนอ่ืนมาเกิดมนัก็มาทางเดียวกนั มาท่ี

เดียวกนัอย่างนัน้แหละ  

แตค่วามแตกตา่งจากท่ีมาท่ีเกิดน่ะนะ จากการปฏิบติัมา

อบรมมาอย่างนีน้่ะ อยา่งท่ีเรานบัมา เริม่ตน้จากท่ีเราเกิดในชาติ

ปัจจบุนัน่ี เกิดจากพอ่แม่แตล่ะคนอย่างนี ้อนันัน้คือเราเริม่ตน้ 

แตส่ว่นท่ีมนัยาวตอ่ไปเบือ้งหลงันั่นแน่ะ จงึเป็นชาติก่อนชาติท่ี

ลว่งมานะ่ เราไม่ตอ้งเอามานบัมาตอ่ มนัมีมาก่อนแลว้ แลว้มนัก็
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เปล่ียนแปลงไปอย่างนีแ้หละ เหมือนกบัเรานบัผลการปฏิบติั 

อย่างเราปลกูพืชผลประจาํปี อย่างท่ีวา่เราปลกูขา้วอย่างนี ้เป็น

พืชประจาํปีของคนเราแตส่ว่นปีก่อนๆไปเราก็ไมน่บัแตเ่ราก็ได้

พืชไดพ้นัธุม์าจากปีก่อนนั่นแหละ ไดเ้ชือ้ไดข้า้วปลกูมา มนัถงึได้

เอาหวา่นมาปลกูมาทาํปักดาํได ้ถา้มนัไมมี่เชือ้มีพนัธุม์าจากเก่า 

มนัก็ไม่มีท่ีจะมาเพาะ  

แตว่า่ท่ีเราจะนบัการปฏิบติั เราก็นบัปี นบัเริม่ตน้อย่างนี ้

อย่างท่ีวา่ตามพระพทุธศาสนาท่านก็นบั ตน้ปี นบัฤดฝูนอย่างนี ้

เป็นตน้ปีของพระพทุธศาสนา อย่างท่ีวา่พระพทุธเจา้ของเรา

อบุติัขึน้มาในโลก นบัตัง้แตท่า่นไดต้รสัรูเ้ป็นพระศาสดา เป็น

พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะน่ี ก็นบัตัง้แตน่ัน้มาก็ ๔๕ พรรษาอยา่ง

นี ้ท่านก็นบักนัอยา่งนัน้ คือนบัปี นบัพรรษา นบักาลเวลาของ

ฤด ูก็เหมือนอย่างท่ีเราอยู่ปัจจบุนันี ้มนัก็เป็นฤดท่ีูจะมาชนกนั

มาตอ่กนั คือรอ้นกบัฝน นํา้กบัไฟ อยา่งนีม้นัจะตอ่ มนัก็มีการ

กระทบ มีดินฟ้าอากาศท่ีใหเ้ราไดส้มัผสั มนัก็จะรอ้นๆ มนัก็จะมี

อาการรบกวนทาํใหร้า่งกายของเราน่ีไดร้บัความรูส้กึ มนัก็เป็น
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ส่ิงท่ีเก่ียวกบัวา่ภตูธาตท่ีุมีในตวัเราคือส่ิงท่ีมีเชือ้ท่ีมีในรา่งกาย

เรา ถา้ตวัเราไม่มีธาตมีุภ ูมีท่ีตัง้มีภมูิรบัอย่างนี ้มนัก็ไม่รู ้ถา้

อย่างคนตายอย่างนี ้ธาตมุนัดบั ธาตมุนัไม่รบัไม่ทาํงาน มนัไม่รู ้

แลว้วา่ดินฟา้อากาศของฤดกูาลโลกมนัจะเป็นอยา่งไร มนัก็ไม่รู ้

แตม่นัรูไ้ดก็้เพราะวา่จิตเรามีธาตใุนตวัของเรายงัครบถว้น ยงั

ทาํงานอยู่ มนัก็จะรบัรูห้ละทีนี ้ทีนีจ้ิตของเราก็รูไ้ปตามอาการ

ของมนั บางทีเราก็มีความคิดเกิดอารมณข์ึน้วา่มนัไมพ่อดี แลว้

มนัไม่พอเหมาะกบัความตอ้งการของจิตเราอย่างนี ้บางทีมนั

รอ้น มนัเหง่ือออก มนัเหนียวตวั มนัอะไร มนัมีประจาํเป็นภตู

ธาต ุเป็นภตูธรรมท่ีมีประจาํโลกมานาน  

เช่นนัน้พระพทุธเจา้ทา่นก็อนญุาตหลกัพระวินยัไวอ้ยา่งนัน้ 

อย่างท่ีวา่ ๑๕ วนัจากทา้ยฤดรูอ้น ๑๕ วนัก่อนฤดฝูน รวมกนั

แลว้เป็นหนึง่เดือน ก็เป็นอากาศท่ีไม่คอ่ยดีเพราะมีผลกระทบ 

จะทาํใหร้อ้นๆหนาวๆ ทาํใหร้า่งกายมีเหง่ือไคลไหล ท่านก็ทรง

อนญุาตให ้ถา้มีศรทัธาของทายก ทายิกาถวายผา้อาบนํา้ฝน ซึง่

เป็นผา้ท่ีสาํหรบัใชใ้นฤดฝูน หรอืนอกนัน้ถา้เราไม่มีท่ีจะไดม้า 
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เรารูจ้กัวา่ผูค้นมีศรทัธาอยากทาํบญุ ท่านก็จะปรารภใหเ้ขารูส้กึ

เกิดศรทัธามีสติระลกึขึน้วา่ตอนนีใ้กลจ้ะถงึฤดฝูน เขาก็จะนกึได้

ทีนี ้เขาก็จะถวายผา้อาบนํา้ฝนอย่างนี ้บางวดัก็ปฏิบติักนัมา

เป็นกิจเป็นประจาํนั่นแหละ ศรทัธาบางท่ีบางกลุม่เขาก็รวมกนั

ทาํอยา่งนี ้เขาทาํทกุปี แตข่องท่ีเราน่ี เราไมไ่ดร้วมกนัทาํมา เรา

ทาํอยา่งอ่ืน เราถวายเฉพาะผา้ออกพรรษา สว่นผา้อาบนํา้ฝนน่ี

ท่ีอ่ืนเขานาํมาถวาย เขานบัจาํนวนพระอย่างนี ้อย่างทางอาํเภอ

ฝางเคา้น่ีทาํมาประจาํเป็นสิบๆปี ถึงเวลาเคา้ก็จะมาถวายผา้

อาบนํา้ฝนอยา่งนี ้อนันัน้เป็นกาลทาน คือเป็นการใหท้านตาม

กาลตามฤดนูั่นหละ ก็พระพทุธเจา้ทรงอนญุาตใหถ้วาย แตถ่า้

เราถวายนอกฤดก็ูได ้มนัก็ไม่ผิดอะไร มนัก็เป็นบญุ  

แตค่นเราถา้ทาํถกูกาล ตามฤด ูมนัก็จะเป็นคณุเป็น

ประโยชนก์วา่ คือมนัไดใ้ชต้ามเหตกุารณส์ถานท่ี อย่างท่ีวา่ฤดท่ีู

มนัรอ้นมนัเหง่ือไคลอะไร ผา้มนัก็เป้ือนงา่ย ก็ไดใ้ชที้นี ้

ผลดัเปล่ียนนุง่ ท่านจงึทรงอนญุาตใหใ้ชไ้ปก่อน คือพนิท ุ

อธิษฐานใชเ้ป็นช่ืออ่ืนกอ่น ภายในหนึง่เดือนก่อนฤดฝูน พอถงึ
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ฤดฝูนทา่นก็ใหอ้ธิษฐานเป็นช่ือผา้อาบนํา้ฝนเพราะวา่เป็นฤดท่ีู

ถึงแลว้ เพราะพระองคท์รงเห็นโลกท่ีมนัเป็นธรรม เป็นภตูธาต ุ

ภตูธรรมท่ีมีอยู่มานาน ถึงรอบปีซึง่เป็นการนบัรอบนบัอายขุอง

คนนั่นแหละทา่นก็นบัหละทีนี ้อยา่งท่ีเรานบัมาอยา่งนี ้

เขา้พรรษา ออกพรรษา ก่อนเขา้พรรษา หลงัออกพรรษาอย่างนี ้

เราก็รูก้นั แลว้ก็การศรทัธาญาติโยม ทายก ทายกิา เคา้ก็ทาํไป

ตามกาลหละทีนี ้คือใหท้านถวายทานตามกาล ก็เป็นการบาํรุง

พระพทุธศาสนา ถวายเครื่องใชปั้จจยัไวใ้นพระพทุธศาสนา แต่

วา่มนัก็มีครบทัง้ ๔ อยา่งนั่นแหละ อย่างท่ีวา่ผา้ ถา้เป็นผา้อาบ

นํา้ฝนก็ถวายฤดฝูน อนันัน้ประเภทผา้ อย่างอาหารน่ีเราทาํเป็น

ประจาํอยู่ แลว้ก็ท่ีอยู่อาศยัเสนาสนะ เราก็มีอยู่แลว้ แตเ่ราก็มี

การปฏิบติั มีวดัมีวินยัเก่ียวกบัการปฏิบติัรกัษาเสนาสนะ และ

นอกนัน้ก็มีศรทัธา มีทายก ทายกิาเคา้ปรารถนาบญุเคา้ก็รว่ม

สรา้ง บางทีก็รว่มซอ่ม เพ่ือใหม้นัไดอ้ยู่อาศยั พวกเครื่องรกัษา

หยกูยาอยา่งนี ้เราก็ตอ้งมีไว ้เตรยีมไวท้กุอย่างหละทีนี ้
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เพราะวา่การเขา้อยู่ฤดฝูนก็เป็นฤดท่ีูไม่สะดวกกบัการจะ

แสวงหาจะทาํอะไร  

สาํหรบัในฤดฟู้าฝนตกนะ่ ท่านก็จดัก็เตรยีมไว ้แลว้ก็ทาํเป็น

กิจวตัร แลว้ก็เป็นขอ้ปฏิบติัสาํหรบัผูท้า่นรูจ้กักาลรูจ้กัเวลาอย่าง

นี ้ก็ทาํไว ้ในธรรมวินยัท่านก็วางไวอ้ธิบายไว ้เรื่องพิธีเขา้พรรษา 

ภาวนาออกพรรษาอย่างนี ้ท่านก็วางไวใ้หเ้ราไดเ้ขา้ใจ อนันีเ้ป็น

ธรรมท่ีปฏิบติัสาํหรบัตวัของเรา เป็นภตูธรรม ภตูธาตท่ีุเรา

จะตอ้งปฏิบติัแลว้เป็นขอ้วตัรเป็นศีลหละทีนี ้แลว้ก็เป็นขอ้ศกึษา

ขอ้ปฏิบติัเป็นกิจภาวนาของพทุธบรษัิทดว้ย อยา่งท่ีวา่ญาติโยม

อย่างนีไ้ม่ไดถื้อเพศบวชเหลืองอย่างพระแตก็่ถือขอ้ปฏิบติัครบ 

๔ เหมือนกนัอย่างนี ้อย่างผา้ อยา่งอาหาร อย่างท่ีอยู่พกัอาศยั 

ยารกัษาโรคภยัก็ตอ้งมีเหมือนกนั ถา้เราขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง 

มนัก็เกิดความลาํบากขึน้ แตถ่า้เรามี เราเตรยีมไว ้เกิดมนัมีอะไร

ตอ้งการจาํเป็นมาอย่างนี ้มนัก็ไม่เดือดรอ้น ท่ีอยู่อาศยัก็

เหมือนกนัน่ะ เราซอ่มเรารกัษาไวดี้ มนัก็ไม่ลาํบากเรื่องถึงเวลา
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ถึงฤดอูยา่งนีน้่ะ แลว้ก็เป็นการรกัษาพวกวตัถท่ีุอยู่อาศยัของผู้

ปฏิบติัดว้ย คือมนัเป็นศีล เป็นสิกขาบทใหเ้ราไดป้ฏิบติัทีนี ้ 

อย่างกฏิุอย่างนี ้มนัก็ไม่ใช่กฏิุสว่นตวั มนัเป็นกฏิุสงฆ ์เรา

อยู่ท่ีไหนหลงัไหน เราก็ตอ้งเขา้ใจวา่เป็นของเราเอง ถา้เรามีสิทธ์ิ

ท่ีจะอยู่จะรกัษาจะตอ้งปฏิบติัจะตอ้งดแูลอะไรใหม้นัดีอย่างนี ้

นะ มนัถงึจะไม่มีหนีมี้บาป แลว้ก็ถกูตอ้งตามพระวนิยัดว้ย ถา้

เราไม่ไดป้ฏิบติั ไม่มีความคิดนกึ ไม่มีปัญญาท่ีจะสอดสอ่งมอง

ไป แลว้ก็ไม่ไดด้ใูกล้ๆ ตวัเรา ท่ีของเราหละทีนี ้ถา้เราคิดนอกคิด

เป็นท่ีอ่ืนไปหละก็ วา่ไม่ใช่ของเรา ไม่ใชท่ี่ของเรา เราเพียงแต่

อาศยัชั่วระยะ มนัไม่ใชห่ละทีนี ้มนัเป็น…พระพทุธศาสนาน่ีเป็น

อนัหนึ่งอนัเดียวหมด ถา้เราไม่เขา้ใจไม่ปฏิบติัไม่รกัษา ความผิด

ก็อยู่ท่ีเราหละทีนี ้เพราะวา่ในวนิยัของพระก็มนัเป็นเรื่อง

เก่ียวกบัปัจจยั ๔ เท่านัน้หละทีนี ้ถา้เราเกิดประมาท เกิดไม่ใส่

ใจแกไ้ขอะไร มนัก็ความผิดก็เป็นเรื่องของเราเอง เราไมมี่ผาติ

กรรมการตอบแทนอยา่งนี ้อยา่งถา้วา่คนก็ไม่รูจ้กัคณุของ

เครื่องใชปั้จจยัอะไรตา่งๆ คือใชอ้ยู่แตไ่ม่ไดรู้จ้กัคณุคา่ ไม่รูจ้กั
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ท่ีมา ไม่รูจ้กัแผ่เมตตาตอบสนองอยา่งนี ้ถา้วา่ตามภาษาโลก

เคา้ก็วา่ เป็นคนท่ีหลบหลูบ่ญุคณุ เป็นคนเนรคณุ เป็นคน

อกตญั� ูเคา้ก็วา่ไดห้ลายอย่างหละทีนี ้ 

แตถ่า้เราปฏิบติัถกูปฏิบติัดี มนัก็มีแตผ่ลดี มีแตค่วามดี มี

แตปั่ญญาท่ีจะเกิดมาใหเ้ราเกิดความดีความรูค้วามฉลาดขึน้มา

หมดทีนี ้แลว้ก็ติดตวัเราไป เราอยู่ท่ีไหน ไม่ใช่…เราพระปฏิบติั 

ไม่ใช่เราจะอยูย่าวตลอดชีวติหละทีนี ้เราก็จะตอ้งมีกิจโน่นกิจน่ี 

เราจะไปพกัท่ีชั่วคราว ไปทกุหนทกุแห่งอย่างนีแ้หละ มนัก็คือวดั

เป็นศีลติดตวัหละทีนีไ้ป ถา้เราปฏิบติั เราเขา้ใจ เราวนิิจฉยัอย่าง

นี ้ไปอยูท่ี่ไหนมนัก็ติดตวัเราไป มนัติดไป มนัเป็นความดี มนัเป็น

ทรพัยภ์ายใน มนัเป็นความดีท่ีเหน็ดว้ยใจท่านวา่นะ ฉะนัน้เรา

เคยพดูอยู่เสมอ เราเคยสอนอยู่เสมอวา่ ศีลท่ีเราสมาทานศกึษา 

เราปฏิบติั เราฟังกนัอยู ่อย่างพระปาติโมกขอ์ย่างนี ้เป็น

สิกขาบทเป็นหวัขอ้ เป็นหวัขอ้หา้มไม่ใหเ้ราลว่งเกินทาํผิดอย่างนี ้

แหละ อนันัน้หละเป็นศีล เป็นศีลตามขอ้ ตามสิกขาบท อนันัน้

เป็นศีลรกัษาตาํรา รกัษาตามเหตกุารณต์ามสถานท่ี  
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แตส่ว่นศีลท่ีปฏิบติั ศีลท่ีเกิดจากจิต มนัเป็นศีลท่ีไดจ้ากการ

ปฏิบติั อย่างท่ีเรยีกวา่ศิลปะอย่างนี ้อนันัน้เรยีกวา่มนัเป็นผล

ของศีลภายนอก มนัเขา้ไปเกิดไปมีในใจทีนี ้มนัเป็นศิลปะไป คือ

เป็นศีลท่ีปฏิบติั แลว้เป็นศีลท่ีฉลาด อย่างท่ีเป็น ศ ศาลา ล ลิง ป 

ปลานัน้ มนัเป็นศิลปะ มนัเป็นตวัหนงัสือท่ีแตกตา่งกนัและมี

ความหมาย แตศี่ลธรรมดาเรยีกวา่ ส เสือ รกัษาสิกขาบท อนันัน้

เป็นการกนัความชั่วเสียภายนอก ถา้เรามีอย่างหนึ่งแตเ่ราขาด

อย่างหนึง่เราก็ไม่สมบรูณน์ะท่ีนี ้เราก็รูแ้ตสิ่กขาบท ปาติโมกข์

ขอ้นัน้ขอ้นี ้บางทีก็ยิ่งไม่รูค้วามหมายอีกนะ่ แลว้ยงัไม่มีศิลปะ

ดว้ย เราก็เป็นคนยากจนบกพรอ่ง ฉะนัน้คนท่ีมีศิลปะนั่นแหละ

เป็นคนท่ีมีบารมี มีทรพัยใ์นตวั ไปท่ีไหนก็มีความดี อย่างท่ีเรา

เห็นวา่ถา้คนมีศิลปะเป็นช่างทาํ ช่างคิดได ้ออกแบบได ้แตเ่ป็น

ชาวบา้นก็เป็นคนดี จะเป็นพระเณรก็เป็นคนดี เพราะเคา้ไปอยู่ท่ี

ไหนเคา้ก็ทาํความดีความเจรญิความประดบัสถานท่ี ถึงวา่มนัมี

คา่กวา่กนัหละทีนี ้ไม่ใช่ศีลธรรมดา มีศิลปะ  
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ศิลปะจะเกิดขึน้ไดก็้เกิดจากการปฏิบติั จากการภาวนา 

จากการดรูา่งกายฝึกจิตอะไรตอ่อะไรหละทีนี ้ฝึกทาํฝึกจติทกุ

อย่างหละทีนี ้การคิดการแตง่การดดัแปลงตา่งๆมนัเกิดจาก

ศิลปะทัง้นัน้คือเกิดจากการปฏิบติั คือเราเห็นแลว้วา่ ส่ิงท่ีอยู่กบั

ท่ี กบัตวัเรา ส่ิงท่ีใกลก้บัตวัเรา เราเห็น อยา่งรา่งกายเราอย่างนี ้

เราก็ตอ้งแกไ้ข ตอ้งเป็นเจา้ของ ตอ้งดตูลอดหละทีนี ้ไมว่า่ถึง

วตัถท่ีุอยู่อาศยัขา้งนอกหรอก คือตวัเราน่ีเขา้ปฏิบติั เพราะ

นอกนัน้เรายงัแผ่ขยายไปวงกวา้งถงึกฏิุถงึวดัถึงสถานท่ี บางท่ี

บางสว่นเราก็ดไูม่ทั่วถงึ อยา่งท่ีวา่เราดเูฉพาะในท่ีของเรา ถา้เรา

ไม่ไดม้องกวา้งไม่ไดพ้ิจารณารอบไป เราไม่ไดรู้เ้รื่องวา่ ภตูธรรม 

ภตูธาตอุะไรมนัอยู่กบัเราอยา่งไร เราไม่เขา้ใจ เราก็คบัแคบ 

เหมือนกบัเราทอดตาลงเฉพาะตวัเราก็เห็น แตถ่า้เรามองตา

สงูขึน้ไป เรามองไกลไปก็เหน็หละทีนี ้ 

ดงันัน้การท่ีเราพดูถงึเมตตา ก็เหมือนเป็นความรูท่ี้เรามอง

ไป แตม่นัไม่ใช่ตาเราเหน็ อย่างท่ีเราเหน็วตัถเุหน็สถานท่ีอย่าง

นัน้ จิตเรามองไป เราก็จะเหน็หละทีนี ้เห็นความกวา้ง ความ
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เก่ียวขอ้งกบัสตัวก์บับคุคลกบัสถานท่ีกบัวตัถท่ีุจะตอ้งมีสาํหรบั

เป็นเครื่องอยูอ่าศยัเป็นปัจจยัและก็เป็นเครื่องท่ีใหเ้ราไดป้ฏิบติัท่ี

เกิดศีลภายใน ใหเ้กิดศิลปะขึน้ เกิดศิลปะมนัก็เป็นส่ิงท่ีเกิดจาก

รา่งกายท่ีเราปฏิบติัเราฝึก เราทาํใหก้ายของเราไดเ้กิดผลขึน้มา

มากนอ้ยอะไรตา่งๆน่ี ก็แลว้แตท่ี่เราจะปฏิบติัใหเ้กิดขึน้ เราก็รู ้

หละทีนี ้เพราะศีลมนัก็จะมีคูอ่ย่างนี ้มนัจะมีศีลสิกขาบทรกัษา 

นอกนัน้ก็มีศีลท่ีภายใน ศีลท่ีเกิดจากจิต ศิลปะท่ีมนัเกิดมา มนัก็

จะเป็นบอ่ทรพัย ์เหตนุัน้ท่านจงึพดูวา่ศิลปะนัน้เป็นเงนิเป็น

ทรพัยเ์ป็นเครือ่งประดบัหรอืเป็นเครื่องสาํรบักบัผูท่ี้ไปทางไกล ผู้

ท่ีจะมีชีวิตเป็นไปอยู่ เม่ือมีศิลปะแลว้ก็เป็นคนมีทรพัยร์ ํ่ารวยเป็น

คนท่ีมีความดีเหลือลน้จะไปอยู่ท่ีไหน ก็มีขึน้ดว้ยทรพัยบ์นัดาล

ขึน้มา ทาํขึน้มา รวบรวมขึน้มาอย่างนี ้เหตนุัน้จงึวา่เป็น

เครื่องประดบั ตอ่เม่ือเราไปเคล่ือนท่ียา้ยไปไหนมนัก็ตามเราไป 

ท่านจงึวา่เป็นเงินเป็นทรพัย ์ไปสาํหรบัยามเม่ือเราไปตกถ่ิน

กนัดาลลาํบากไกล ยามเราทกุขย์ากจน เราก็เรยีกมาใช ้เราก็

เอามาใชต้อนนัน้หละทีนี ้ทา่นจงึวา่มนัเป็นทรพัยอ์ยา่งยิ่ง เป็น
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ทรพัยภ์ายในอนัเกิดจากจิตใจท่ีปฏิบติั แลว้ก็อานิสงสไ์ปจากศีล

ท่ีรกัษา แลว้ก็ไปจากปัจจยัท่ีพระพทุธเจา้ใหเ้ราเอาไปพจิารณา 

อย่างท่ีอาหารธาตตุา่งๆท่ีเราพิจารณา มนัก็เป็นเครื่องบาํรุง

เครื่องอยู่ของเรา มนัเป็นเครือ่งประกอบรา่งกายของเรา อย่าง

พวกเสนาสนะ พวกผา้ พวกยาตา่งๆ มนัก็ช่วยรา่งกายชีวิตของ

เรา  

ดงันัน้ภตูธาต ุภตูธรรม ส่ิงท่ีมีประจาํตวัของเราแลว้ก็มาเป็น

รูปของศีล แลว้ก็มาเป็นศิลปะ เราเอามาฝึกปฏิบติัใหเ้กิดขึน้มา

ดว้ยสติปัญญาของเราเอง เราฝึกเราคิดแลว้ผล…เหตผุลท่ีไดไ้ป

ก็ไปจากปัจจยั ๔ หละทีนี ้ท่ีเราอาศยัฉนั กินอ่ิม มีความคิด พอ

กินอ่ิมมีความคิดแลว้ก็ตอ้งคิดวา่จะทาํอะไรตอ่ เรื่องท่ีจะให้

เกิดผลเกิดทรพัย ์แตพ่ระพทุธเจา้ทา่นไมไ่ดเ้นน้ไดบ้งัคบัใหเ้รา

ไปทาํวตัถ ุทาํการงานอะไรเพ่ือใหเ้ป็นผลภายนอก คือทา่นมุง่ให้

ปฏิบติั ใหท้าํกิจทาํกรรมฐานอย่างนีก้บัตวัเรา แตเ่รื่องท่ีเป็น

ภายนอกมนัเป็นส่ิงท่ีงอกมาจากตวัเรากอ่น ถา้เราทาํตวัเราเป็น
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แลว้ ภายนอกมนัไม่ตอ้งไปคิดไปแตง่หละทีนี ้ถา้ทาํจิตทาํตวัเรา

ไม่เป็นน่ี เราจะไปภายนอกก็ไม่เป็นเพราะวา่มนัผิดท่ี  

มนัเหมือนตน้ไมอ้ย่างนี ้มนัไม่ไดเ้กิดจากเปลือกมนั มนัเกิด

จากเม็ด มนัตอ้งงอกจากเมด็ ดงันัน้เราตอ้งมาปลกูท่ีจติเราทีนี ้

ปลกูใหม้นัเกิด บางท่ีส่ิงท่ีมนัห่อหุม้เม็ดเชือ้มนั พวกกิเลส มนัห่อ

หนา มนัไม่ใหเ้ราออกไดห้ละทีนี ้มนัปิดมดิเลย มนัไม่ใหเ้ราคิด

ออก บางทีเราเดินเหยียบยํ่า บางทีเรามองตาเหน็แตเ่ราคิดไม่

ออก มนัก็ไม่มีไม่เป็นส่ิงเหลา่นัน้ มนัไม่รบัรูก้บัสติปัญญาของ

เราไม่ไปเก็บไปหามาหละทีนี ้มนัก็ไม่มี น่ีนะมนัจะมี มนัก็จาก

ท่ีวา่เราทาํขา้งในมา เราแกไ้ข เราใชก้ารอบ อย่างเม็ดพืชพนัธุ์

มนัจะงอกจะเกิดมนัก็เกิดจากการอบ การกระเทาะกระแทะ

ออกมา น่ีถา้เราไม่ทาํน่ี มนัหุม้ ความปิดบงั ความเหน่ือย 

ความเห็นลาํบาก รา่งกายมนัมีอาการขึน้มา เราก็อยู่แคน่ัน้หละ

ทีนี ้ 

อย่างท่ีวา่ความสขุของโลก ความสขุของรา่งกายก็ไดกิ้นอ่ิม

นอนหลบั ไมมี่โรคภยัเบียดเบียน เราก็มีความสขุท่ีไม่ตอ้งคิด
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อะไรตอ้งแกไ้ขอะไรแลว้ แต่ส่ิงท่ีปฏิบติั ส่ิงท่ีเราจะฝึกจะทาํนัน้

มากกวา่นัน้ ลกึลบักวา่นัน้เยอะแยะไป ไมใ่ช่ธรรมดาแคน่ัน้ เหตุ

นัน้ความสขุท่ีเกิดจากอามิสมนัเป็นความสขุท่ีอยู่ไดข้ณะระยะ 

อย่างรสชาติอย่างนีม้นัก็ผ่านลิน้เราแป๊บหนึ่ง ตาท่ีมนัไดอ้าหาร

รูปมนัก็แป๊บหนึ่ง ทกุอย่างหละทีนี ้มนัใหค้วามสมัผสัรูส้กึนิด

เดียว มนัไม่ไดอ่ิ้มในจิต มนัก็ยงัหวิโหย และยงัแสวงหา ถา้มนั

อ่ิมมนัมีสติปัญญา มีศิลปะมีความดีในจติน่ะ มนัก็ไม่จาํเป็นทีนี ้

ถึงเราจะกินจะอ่ิมไม่อ่ิมอะไรตา่งๆมนัก็รูว้า่ไม่ใช่ความสขุอยู่ท่ี

กายท่ีภายนอกหละทีนี ้มนัอยู่ท่ีจิต อยูท่ี่จติของเรามนัรูจ้กัสงบ

รูจ้กัอ่ิม  

สว่นรา่งกายท่ีมนัเป็นภตูธาต ุภตูธรรมมนัก็เป็นการปฏิบติั

หละทีนี ้มนัเรยีกรอ้งมนับอกใหเ้รารูใ้หเ้ราแก ้ถา้เราวา่ไปตาม

กิเลสมนัก็เพิ่มหละทีนี ้เราก็เสรมิมนั เราก็แตง่ใหม้นัเมามนั 

เรยีกวา่มนัไม่ใช่ความสงบสบาย ดงันัน้เราตอ้งรูจ้กัวา่ภตูธาต ุ

ภตูธรรม ส่ิงท่ีเรามีเราไดเ้น่ียแหละ หรอืโลกท่ีเราอาศยัอยู่อย่างน่ี

แหละ อาการของธรรมของธาตท่ีุกระทบกระเทือนอยู่มนัเป็น
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เครื่องสอนใหเ้รารูพ้ิจารณา ใหเ้กิดสติปัญญาวา่ท่ีมาท่ีไปเหตผุล

ตน้ปลายอย่างไร เราตอ้งตามไปดไูปรูม้นั แลว้เราจะแกอ้ย่างไร 

ตรงท่ีมนัติดขดัอยู่ตรงท่ีไหน เราจะรูจ้กัหละทีนีเ้พราะวา่มนัมี

พรอ้มอยู่ในรา่งกายของเราครบถว้น ถงึวา่ภตูธาต ุภตูธรรมมนั

ทาํใหเ้ราเป็นเจา้ของทีนี ้ 

ฉะนัน้สว่นท่ีอยูภ่ายนอกเราท่านเรยีกวา่ มหาภตูรูป ภตูธาต ุ

ภตูรูป วา่คืออาหารน่ีเป็นสว่นกวา้งใหญ่ อย่างท่ีนอกจากตวั

รา่งกายของเราออกไป มนัก็เป็นอนัเดียวกนัหละทีนี ้ถา้วา่ขา้ง

นอกสว่นกวา้งมนัเป็นอย่างนี ้แลว้ตวัเรามนัก็เป็นส่ิงท่ีสืบท่ีทรงท่ี

เก่ียวขอ้งกนั มนัก็เป็นหละทีนี ้เราก็รูจ้กัทีนี ้นอกจากจะตอ้งทาํ

ใหม้นัไมท่รมานไม่ทาํใหเ้รา…บงัคบัใหเ้ราไปทาํชั่วทาํผิดทาํ

บาป เราก็จะมีความรูห้า้มวา่เป็นศีล เป็นขอ้ปฏิบติัเป็นสิกขาบท 

เป็นไตรสิกขาขึน้มาในจิตของเราทีนี ้นอกนัน้จิตของเราสงบ ไม่

หวั่นไหว ไม่ดิน้รน มนัก็เกิดเป็นสมาธิขึน้มาในจิตของเราหละ 

เรารูว้า่อาการของมนัเป็นใหเ้รารูเ้ราเหน็ เราก็ดเูขา้มาท่ีจติ ฝึก

จิตของเราใหม้นัเกิดความสงบขึน้มา มนัก็จะรูก้นัหละทีนี ้ส่ิงท่ี
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มนัไม่สงบกบัส่ิงท่ีสงบมนัก็จะตา่งกนั มนัก็เรยีกวา่ทาํสมาธิ มี

คณุสมาธิเกิดขึน้แลว้ อารมณอ์ะไรมนัจะกระทบมนัจะเกิดมนัก็

รูจ้กัและรูแ้กด้ว้ย และนอกนัน้ปัญญาเราก็เอามาฝึกมาทาํให้

เกิดใหมี้ขึน้ เอามาด ูเอามาพิจารณา เอามาปฏิบติัหละทีนี ้ 

คือเรื่องรูป เรื่องภตูธาต ุภตูธรรมอะไรตา่งๆ ท่ีมนัเป็นเครื่อง

ทรงเครื่องสอนเราน่ีเอามา สอน ส่ิงท่ีแสดงอยู่ในธาตใุนรา่งกาย

เรามนัก็เป็นการสอนทีนี ้มนัเป็นสอนจิตสอนความรูส้อนเจา้ของ

ผูอ้ยู่อาศยัน่ี เจา้ของรา่งกายเราน่ีใหม้นัรูจ้กั แตรู่จ้กัแตอ่าการ

ของรูปของความไม่สงบอยา่งนัน้ มนัก็ไม่มีเครื่องแกไ้ข มนัก็

ทกุข ์แตเ่ราปฏิบติัรูจ้กัแกอ้าการส่ิงท่ีมนัไม่ดีท่ีมนัเกิดขึน้ มนัก็

เป็นความดีทางธรรมทางปฏิบติัของเราทีนี ้คือมนัแกส่ิ้งท่ีไม่ดี 

การท่ีทาํไม่ดี หา้มตวัเราได ้เราไม่ปลอ่ยไปใหม้นัลว่งเกินใหม้นั

ผิด อย่างศีลน่ีก็เหมือนกนันะ่ เราก็รูข้อ้มนัดี เราสมาทานเป็น

ประจาํก็รู ้เราก็กัน้ไวที้นี ้ไมใ่หม้นัขา้มมนัลว่งมนัเกินไป  

เหตนุัน้การท่ีเราฝึกปฏิบติัฝึกจิตอย่างเดียวน่ี เราก็ไดค้รบ

หมดหละ อยา่งท่ีวา่ไตรสิกขา อยา่งท่ีวา่ศีลรกัษา ศิลปะ ก็
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เกิดขึน้หมด ถา้เราทาํใหม้นัเขา้จิต ถกูจิต ถกูภมูิธรรม ภมูิรูแ้ลว้

ได ้มนัเกิดเพราะมนัเป็นทางท่ีเจรญิ มนัเป็นทางท่ีสวา่ง มนั

เกิดขึน้ก็จะเหน็ เห็นความแตกตา่งอยา่งคนท่ีจากทางบา้นทาง

ฆราวาสอย่างนี ้ก็จะแตกตา่งวา่เราอยู่บา้น เรามาอยูท่ี่ปฏิบติั 

เราเป็นฆราวาสเรามาบวช เราบวชใหม่บวชเก่าเราก็รูห้ละทีนี…้

ความแตกตา่ง ถา้เราไม่รูไ้ม่สงัเกต มนัก็เหมือนกบัวา่เราปฏิบติั

หลงผิดมาตลอดหละ เราไมเ่คยไดดี้อะไรอย่างนี ้เราไม่มีความ

ปีติ ไม่เกิดจิตสงบเป็นสมาธิเลย เราปฏิบติัมายาวนานอย่างนี ้

มนัไม่มีผลไดร้บั อนันัน้คือการปฏิบติั เราก็ผิด มนัไม่มีอะไรดีขึน้

อะไรอย่างนี ้ก็เหมือนคนทาํกิจทาํการทาํปลกูอะไรตา่งๆไม่เกิด

ไม่เป็นผลอะไรอย่างนี ้บางทีมนัก็อยู่แคน่ัน้มนัไม่อยู่ไม่งาม มนั

ไม่ออกดอกออกผล มนัก็ไมคุ่ม้ อย่างนัน้ถา้เราคุม้ก็ดท่ีูจติเรา ดี

ท่ีความดี ดท่ีูความเปล่ียนแปลงชีวิตของเรา ดนิูสยัของเรา เราดู

ไดดี้ ไม่ตอ้งใหค้นอ่ืนไปทกัไปวา่หละทีนี ้ถา้เรารูดี้ถกูดี แลว้คน

อ่ืนเคา้ก็มีตามีหดูว้ย เคา้มีเครื่องวดัรูห้มดหละทีนี ้เราไม่ไปถาม 

เคา้รูไ้ดว้า่คือคนดีจิตดีปฏิบติัดี น่ีเรยีกวา่เป็นภตูธรรมท่ีเรา
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จะตอ้งตัง้ จะตอ้งทาํใหเ้กิดใหมี้ในตวัของเรา คือปฏิบติัใหมี้ขึน้ 

ส่ิงท่ีเรามีอยู่แลว้ เราก็มีแตไ่ม่เต็มท่ีไม่เพียงพออยา่งนี ้ก็ทาํให้

สมบรูณข์ึน้ เราก็เป็นผูไ้ม่ยากจนหละทีนี ้และก็มีครบ มีทัง้นอก

ทัง้ในสมบรูณท์ัง้กายทัง้ใจเลย เรามาเป็นผูเ้ดินไปตามมรรคผล

นิพพานของพระพทุธเจา้  

น่ีเรยีกวา่คาํเตือนใจใหเ้ราไปคิดพิจารณา ไดรู้จ้กัวา่ภตูธาต ุ

ภตูธรรมท่ีเรามีอยู่ เป็นท่ีเราจะตัง้จะสรา้งความดีขึน้ในใจของ

เรา เราก็เป็นผูเ้จรญิในศาสนา น่ีเป็นธรรมะเตือนใจใหเ้รานาํไป

พิจารณาก็จะเป็นผูส้งบรม่เยน็ในศาสนา ขอยติุไวเ้พียงเทา่นี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/skm09mss3oA  
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