
   



  

คาํนาํ 

วนัมาฆบชูาถือเป็นวนัสาํคญัวนัหนึง่ทางพทุธศาสนา ซึง่

เกิดขึน้ท่ีบรเิวณ วดัเวฬวุนักลนัทกนิวาปสถาน ณ กรุงราชคฤห ์

ในวนัเพ็ญ ๑๕ คํ่า เดือน ๓ หลงัจากองคส์มเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจา้ทรงตรสัรูถ้ึงพระสมัมาสมัโพธิญาณได ้๙ เดือน  

ในวนันัน้พระสงฆส์าวกจาํนวน ๑๒๕๐ รูปไดม้าประชมุกนั

โดยมิไดน้ดัหมาย และพระสงฆเ์หลา่นีล้ว้นเป็นพระอรหนัต

สาวกผูซ้ึง่เป็นเอหิภิกข ุหรอืพระสงฆท่ี์พระพทุธเจา้ทรง

อปุสมบทใหโ้ดยตรงทัง้สิน้ พระพทุธองคท์รงไดแ้สดงพระโอวาท

ปาฏิโมกขใ์หแ้ก่เหลา่พระภิกษุสงฆท่ี์รว่มประชมุในวนันัน้ ซึง่ได้

เป็นหลกัคาํสอนของพระพทุธศาสนาท่ียงัคงไดน้าํสอนสืบเน่ือง

จนถงึทกุวนันี ้ 

ทางทีมงานกรุธรรมไดร้วบรวมพระธรรมเทศนาจากครูบา

อาจารยท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัวนัมาฆบชูาไวใ้นหนงัสือเลม่นี ้เพ่ือเป็น

ธรรมทานแดพ่ทุธศาสนิกชนทัง้หลายท่ีมีความสนใจและตัง้ใจ

ศกึษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 



ในบทแรกทางทีมกรุธรรมไดอ้ญัเชิญพระธรรมเทศนาจาก

สมเด็จพระญาณสงัวร สกลมหาปรณิายก ซึง่ท่านไดท้รงเลา่

ประวติัของวนัมาฆบชูาโดยย่อและวิธีการบชูาพระพทุธเจา้ใน

วนันี ้อนัประกอบไปดว้ยอามิสบชูาและปฏิบติับชูา  

ในบทท่ีสองและสาม องคห์ลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน 

และหลวงปู่ เปล่ียน ปัญญาปทีโป ไดเ้มตตาเทศนาธรรมในเรื่อง

โอวาทปาฏิโมกขใ์หแ้กห่มูพ่ระสงฆแ์ละฆราวาส ซึง่ทางทีมกรุ

ธรรมหวงัวา่เทศนาธรรมของครูบาอาจารยจ์ะช่วยให้

พทุธศาสนิกชนทัง้หลายผูส้นใจในธรรมะจะไดร้บัความกระจา่ง

ในความหมายและนยัสาํคญัของพระโอวาทปาฏิโมกขนี์ ้

ทีมงานกรุธรรมขอมอบหนงัสือธรรมเลม่นีเ้ป็นธรรมทาน ซึง่

ทางทีมงานมีความมุง่มั่นตัง้ใจใหพ้ระพทุธศาสนาไดยื้นหยดั

ครบ๕๐๐๐ ปี ขอผลบญุในธรรมทานทัง้หลายท่ีทางกรุธรรมได้

พยายามนาํเสนอจงโปรดดลบนัดาลใหท้่านผูอ้า่นทัง้หลายจง

ประสบความสขุ พรอ้มดว้ยอาย ุวรรณะ สขุะ พละ  



ขอกราบขอบคณุครูบาอาจารยผ์ูที้�ประสทิธิ�ประสาทความรู ้

ทางธรรมใหผู้จ้ดัทาํ โดยเฉพาะ พระจนัทปูมญาณโสภณแหง่ 

วดัเทพศิรทิราวาส ขอขอบคณุ คณุลลนา จิตตศ์รทัธานนัท ์

สาํหรบัภาพประกอบหนงัสือ

ขอสงวนสทิธิ�หา้มนาํหนงัสือที�จดัทาํโดยกรุธรรมไปจาํหนา่ย

ทางการคา้ แตท่า่นสามารถนาํไปแจกจา่ยเพื�อเป็นธรรมทานได ้

ตามความประสงค ์หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด ทางทีมงาน 

กราบขออภยัไว ้ณ ที�นี �ดว้ย

ทีมงานกรุธรรม 

www.grudhamma.com 

http://www.grudhamma.com/
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วันมาฆบูชาและการบูชา 

สมเดจ็พระญาณสังวร สกลมหาปริณายก 

เทศนว์ันที ่๗ ก.ย. ๒๕๓๐ 

บดันีจ้กัแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือคาํสั่งสอนของสมเด็จ

พระบรมศาสนาเพ่ือใหส้าํเรจ็ประโยชนแ์หง่การฟังธรรมตาม

สมควรแก่วนัธรรมสวนะ คือวนัเป็นท่ีฟังธรรมอนัเวียนมาถึงเขา้ 

อนึ่งวนัธรรมสวนะนีเ้ป็นวนัมาฆบชูา ซึง่เป็นวนับชูาสาํคญัวนั

หนึง่ในพทุธศาสนา พทุธศาสนิกชนทัง้หลายจงึไดพ้ากนัมา

สมาทานศีล ฟังธรรม ทาํการบชูาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ พรอ้ม

ทัง้พระธรรมและพระสงฆ ์ตัง้แตใ่นเวลาเชา้ กระนัน้จงึจะได้

แสดงเรื่องวนัมาฆบชูาโดยสงัเขป แลว้แสดงเรื่องการบชูาตามท่ี

มีกาํหนดในวดันีสื้บตอ่ไป 

วนัมาฆบชูานีไ้ดป้รารภความประชมุสงฆค์รัง้ใหญ่ท่ีบงั

เกิดขึน้ในสมยัตน้พทุธกาล เพราะฉะนัน้จงึเรยีกวา่ วนัจาตรุงค

สนันิบาต ท่ีแปลวา่วนัท่ีมีสนันิบาตคือความประชมุกนั อนั

ประกอบดว้ยองค ์๔ ประการ ก็คือ พระภิกษุสงฆมี์จาํนวนท่ีทา่น
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กาํหนดเอาไวว้า่ ๑๒๕๐ รูป ซึง่ลว้นเป็นพระอรหนัตขี์ณาสพ คือ

เป็นพระอรหนัตผ์ูสิ้น้อาสวกิเลสแลว้ เป็นองคอ์นัหนึง่ ลว้นเป็น

เอหิภิกข ุคือแตล่ะองคเ์ป็นภิกษุท่ีไดอ้ปุสมบทมาจากสมเด็จพระ

บรมศาสดาดว้ยเพียงตรสัพระวาจาวา่ เอหิภิกข ุแปลวา่จงเป็น

ภิกษุมาเถิด ก็สาํเรจ็เป็นภิกษุขึน้ทนัที ดว้ยพระพทุธวาจานีเ้ป็น

องคอ์นัหนึ่ง ลว้นมิไดน้ดัหมายนิมนตอ์าราธนา ตา่งมากนัเฝา้

พระพทุธเจา้เอง เป็นองคอ์นัหนึ่ง  

และวนันัน้เป็นวนัจนัทรเ์พญ็ ท่ีดวงจนัทรผ่์านกลุม่ดาวฤกษ์

ช่ือวา่ มฆา ซึง่ใชเ้ป็นช่ือเดือนนัน้วา่มาฆะ ทางจนัทรคติ จงึ

เรยีกวา่มาฆมาส เดือนมาฆะ เชน่วนันี ้และพระพทุธเจา้ก็ไดท้รง

ทาํวิสุทธิอุโบสถ คืออโุบสถท่ีบรสิทุธ์ิ เพราะท่ีประชมุทัง้หมด

นัน้ลว้นเป็นพระอรหนัตขี์ณาสพ เป็นผูบ้รสิทุธ์ิกายวาจาจิตจาก

กิเลสและกองทกุขท์ัง้สิน้ดว้ยกนัทัง้หมด ทรงแสดงโอวาทปาฏิ

โมกข ์คือพระโอวาทท่ีเป็นหลกัเป็นประธานแก่พระสงฆท์ัง้หมด

นั่น เป็นองคอ์นัหนึ่ง จงึรวมเป็นองค ์๔ ประการ ก็คือความ

ประชมุของพระสงฆห์มู่ใหญ่ มีพระพทุธเจา้เป็นประมขุ ซึง่มี
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ลกัษณะทัง้ ๔ ประการเหลา่นัน้ จงึเรยีกวา่ จาตุรงคสันนิบาต 

ซึง่บงัเกิดขึน้ในวนัเพ็ญ แหง่เดือนมาฆะดงักลา่วเช่นวนันีใ้นสมยั

ตน้พทุธกาล เพราะฉะนัน้จงึถือวา่เป็นวนัสาํคญัวนัหนึง่ในพทุธ

ศาสนา  

และนอกจากนีย้งัมีความสาํคญัประการอ่ืนท่ีประกอบอยูใ่น

การประชมุใหญ่ครัง้นีอี้กดว้ย คือ เป็นวนัท่ีพระพทุธเจา้และ

พระภิกษุสงฆห์มู่ใหญ่ซึง่ลว้นเป็นพระอรหนัต ์ประชมุทาํอโุบสถ

รว่มกนัซึง่จะเป็นครัง้แรกหรอืไม่ก็ไม่มีแสดงหลกัฐานยืนยนั คือ

ไม่มีการแสดงมาแตก่่อนวา่พระสงฆไ์ดมี้การประชมุกนัทาํ

อโุบสถในวนัพระจนัทรเ์พ็ญหรอืวนัพระจนัทรด์บั เหมือนดงัท่ี

พระสงฆไ์ดป้ระชมุกระทาํอโุบสถสืบมาจนถึงบดันี ้อาจจะยงัไม่

มีการประชมุกนัทาํอโุบสถก็ได ้ก็เพราะวา่เม่ือพระพทุธเจา้ได้

ตรสัรูแ้ลว้ ในวนักลางเดือน ๖ ซึง่เรยีกวา่เป็นวนัพระจนัทรเ์พ็ญ

เสวยดาวกลุม่ดาวฤกษ ์ช่ือวา่วิสาขา ซึง่ตัง้เป็นช่ือเดือนวา่ 

เดือนเวสาขะ หรอืไทยเราเรยีกวา่ วิสาขมาส ตรงกบัวนัเพ็ญ
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กลางเดือน ๖ มาถงึวนัเพ็ญกลางเดือน ๘ พระองคก็์ไดท้รง

แสดงปฐมเทศนาแก่ภิกษุปัญจวคัคีย ์ 

ตอ่จากนัน้ก็ทรงแสดงเทศนาโปรดตอ่ไปจนไดมี้ผูฟั้งซึง่

สาํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์พรอ้มทัง้พระพทุธเจา้ดว้ยก็เป็น ๖๑ รูป 

จงึไดท้รงมีพระพทุธดาํรสัตรสัสั่งใหพ้ระสาวกทัง้หลายแยกยา้ย

กนัไป แสดงคาํสั่งสอนเป็นการเริม่ประกาศพทุธศาสนา โดยให้

แตล่ะท่านเดินทางไป ทางหนึ่งก็เพียงรูปหนึ่ง ไม่ไปเป็นหมู่ แมคู้่

กนัเป็นสองรูป ใหไ้ปทางละรูป ทางละองค ์เพ่ือท่ีจะไดไ้ปแสดง

ธรรมะสั่งสอนหลายๆทาง สว่นพระองคเ์องก็มุง่เสด็จไปประกาศ

พระพทุธศาสนายงัแควน้มคธ เสด็จมุ่งไปท่ีกรุงราชคฤห ์ 

เพราะฉะนัน้จงึตา่งไดแ้ยกยา้ยกนัไป ไม่มีโอกาสท่ีมา

ประชมุกนั อยูร่ว่มกนัเป็นหมู่ และในระหวา่งท่ีเสด็จไปสูก่รุงรา

ชคฤหน์ัน้ ก็ไดแ้สดงธรรมะโปรดผูท่ี้ควรโปรด ท่ีเป็นหมู่ใหญ่ก็คือ

หมู่ชฎิล ๓ พ่ีนอ้ง ท่ีวา่มีบรวิารรวมกนัเป็นจาํนวนมาก กาํหนด

เอาไวว้า่หนึ่งพนั โปรดใหท้า่นทัง้หมดนัน้ ไดร้บัอปุสมบทดว้ยวิธี

เอหิภิกขอุปุสมัปทา เหมือนอย่างปัญจวคัคีย ์
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และก็เสด็จไปสูก่รุงราชคฤห ์ก็ไดโ้ปรดท่านพระสารบีตุรและ

ท่านพระโมคลัลานะซึง่ทัง้สองทา่นตา่งก็ไดอ้อกไปสมคัรเป็น

ศิษยข์องทา่นคณาจารยท่ี์มีช่ือเสียงท่านหนึ่ง และก็ตอ่มาก็ได้

เขา้เฝา้พระพทุธเจา้พรอ้มทัง้บรวิาร ขอเขา้บวชเป็นภิกษุในพทุธ

ศาสนาทัง้หมด ท่านพระโมคคลัลานะไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัต์

ก่อนทา่นพระสารบีตุร สว่นท่านพระสารบีตุรมีแสดงวา่ไดส้าํเรจ็

เป็นพระอรหนัตใ์นบา่ยในวนัมาฆะปรุณมีนัน้ ท่ีถํา้สกุรขาตา 

เขาคิชกฏู  

พระพทุธเจา้ไดเ้สด็จจากเขาคิชกฏูในวนันัน้มาประทบัท่ีพระ

เวฬวุนันาราม สวนไผ่ซึง่เป็นสวนหลวง ซึง่พระเจา้พิมพิสารได้

ถวายใหท้รงพาํนกัและในเวลาบา่ยของวนันัน้จงึไดมี้พระสงฆ์

สาวกจาํนวนมากเขา้มาเขา้เฝา้ อนันบัไดว้า่เป็นการประชมุครัง้

แรก จะเป็นการประชมุใหญ่ก็ได ้เพราะก่อนแตน่ัน้เม่ือทา่นเขา้

มาบวชและไดส้าํเรจ็กิจในพทุธศาสนาแลว้ ตา่งก็ไดแ้ยกยา้ยกนั

ไปประกาศพทุธศาสนา ตามพทุธฐานะท่ีตรสัสั่งใหอ้อกไป

ประกาศ จงึไม่ไดร้วมเป็นหมู่เป็นกลุม่  
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แตใ่นครัง้นัน้คือในวนัมาฆะปรุณมีนัน้ ทา่นพระสารบีตุรเพิ่ง

สาํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์บรวิารทัง้หลายก็ยงัอยู่ในกรุงราชคฤห์

หรอืในท่ีใกลน้ัน้ ยงัไม่ไดแ้ยกยา้ยไปทัง้หมดหรอืไปไกล พอจะ

มาประชมุกนัเฝา้พระพทุธเจา้ในวนันัน้ไดจ้งึไดพ้ากนัมา บาง

ท่านอาจจะเดินทางมาไกลซกัหน่อยก็ได ้กอ่นแตจ่ะถึงวนัมาฆะ

ปรุณมีนัน้ แตก็่มาถงึพรอ้มกนัในเวลาตะวนับา่ยของมาฆะปรุณ

มีนัน้ ก็นบัวา่เป็นการประชมุใหญ่จรงิๆครัง้แรก ก็เป็นโอกาสท่ี

พระพทุธเจา้จะไดท้รงตัง้ธรรมเนียมประชมุสงฆท์าํอโุบสถสงัฆ

กรรม  

แตใ่นครัง้แรกนัน้ พระพทุธเจา้ทรงรว่มประชมุดว้ย เป็นการ

ประชมุกนัทาํอโุบสถ และธรรมเนียมในการประชมุอโุบสถนัน้

ตอ้งการความบรสิทุธ์ิ ก็สืบเน่ืองมาจากการประชมุครัง้นัน้ ซึง่

พระพทุธเจา้และพระสงฆส์าวกผูเ้ขา้ประชมุทัง้หมดตา่งก็เป็น

พระอรหนัตขี์ณาสพ เป็นผูบ้รสิทุธ์ิแลว้จรงิๆ บรสิทุธ์ิอยา่งสิน้เชิง 

ทางกาย ทางวาจา ทางจิตใจ ไม่มีกิเลสเครื่องเศรา้หมอง

เหลืออยู่แมแ้ตน่อ้ย จงึเป็นการประชมุกนัของผูท่ี้บรสิทุธ์ิ การ
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ประชมุกนัดงักลา่วนีเ้องเรยีกวา่อโุบสถของภิกษุสงฆ ์และเม่ือ

ประชมุกนัแลว้ก็ควรจะตอ้งมีกิจท่ีพึ่งทาํ ไม่ใช่มาประชมุกนัแลว้

ก็แลว้ไป ไม่ไดท้าํอะไร  

ฉะนัน้ในครัง้แรกนัน้พระพทุธเจา้จงึไดท้รงแสดงพระโอวาท

อนัเป็นขอ้สาํคญัซึง่ถือวา่เป็นหลกัพทุธศาสนา เรยีกวา่เป็นการ

วางหลกัพระพทุธศาสนาก็ได ้และการวางหลกัพทุธศาสนานัน้ 

ก็เหน็วา่เพ่ือวางหลกัเพ่ือพทุธศาสนาจรงิๆ เพราะวา่พระสงฆ์

สาวกผูเ้ขา้ประชมุทัง้หมดนัน้ ตา่งเป็นพระอรหนัตขี์ณาสพคือ

เป็นผูท่ี้เสรจ็กิจแลว้ จงึไม่ตอ้งปฏิบติัเพ่ือชาํระกิเลสกนัอีก 

เพราะสิน้กิเลสแลว้ ภาระกิจท่ีพระพทุธเจา้ทรงมอบหมายให้

พระสงฆป์ฏิบติัในครัง้นัน้ก็คือประกาศพทุธศาสนาตอ่ไป คือ

เม่ือเสรจ็กิจของตนเองแลว้ ก็บาํเพ็ญประโยชนอ์นัเรยีกวา่ อตัถ

จรยิา ประพฤติประโยชนแ์กโ่ลกดว้ยการประกาศพทุธศาสนา

ช่วยชาวโลกตอ่ไป  

เพราะฉะนัน้พระโอวาทท่ีแสดงนัน้จงึมิใช่เพ่ือท่ีจะสั่งสอน

พระภิกษุเหลา่นัน้ใหป้ระพฤติปฏิบติัตนเอง แตว่า่ทรงสอนเป็น



จดัทาํโดยทีมงาน กรุธรรม  8  

การทรงวางหลกัพระพทุธศาสนาเพ่ือใหพ้ระสงฆท์ัง้ปวงได้

รบัทราบ และเม่ือออกไปสั่งสอนพทุธศาสนาก็จะไดส้ั่งสอนตาม

หลกัท่ีทรงวางไวน้ั่น เพราะฉะนัน้จงึไดเ้รยีกวา่โอวาทปาฏิโมกข ์

คือโอวาทท่ีเป็นปาฏิโมกข ์คือเป็นหลกัเป็นประธาน ทา่นแสดง

วา่ ในวนัพระจนัทรเ์พ็ญ พระจนัทรด์บัตอ่ๆไปจากนัน้ 

พระพทุธเจา้ก็ทรงเขา้รว่มประชมุกบัพระสงฆส์าวกทัง้หลาย 

ทรงทาํอโุบสถท่ีบรสิทุธ์ิดงักลา่วและก็ทรงสวดพระโอวาทนีใ้นท่ี

ประชมุสงฆน์ัน้ เป็นโอวาทปาฏิโมกข ์คือเป็นปาฏิโมกขท่ี์ทรง

สวดทรงแสดงเป็นโอวาทอยา่งเดียวกนันัน้สืบตอ่มา  

แตอ่าศยัท่ีผูเ้ขา้มาบวชเป็นภิกษุตอ่มานัน้ ตา่งเป็นผูท่ี้

ประพฤติปฏิบติัท่ีดีบา้งท่ีย่อหย่อนบา้ง เพราะวา่ยงัไม่สาํเรจ็เป็น

พระอรหนัตห์รอืพระอรยิบคุคลเหมือนกนัไดท้ัง้หมด 

เพราะฉะนัน้ในการทาํอโุบสถในตอนหลงัเม่ือภิกษุมีมาก จงึ

ปรากฏมีผูท่ี้ไม่บรสิทุธ์ิเขา้มารว่มดว้ย พระพทุธเจา้จงึไดท้รงงด

ลงทาํอโุบสถรว่มกบัพระสงฆต์ัง้แตน่ัน้มา แลว้ก็โปรดให้

พระสงฆ ์โดยมีภิกษุรูปหนึ่ง สวดสิกขาบทท่ีพระองคท์รงบญัญติั
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เอาไวใ้นท่ีประชมุสงฆน์ัน้ และสิกขาบทบญัญติัท่ีสวดในท่ี

ประชมุสงฆใ์นวนัอโุบสถดงักลา่วนัน้ก็เรยีกวา่ สิกขาบทท่ีมาใน

พระปาฏิโมกข ์ซึง่ในบดันีก็้ไดยื้นยนัสวดกนัมา มี๒๒๗ สิกขาบท 

เป็นสิกขาบทท่ีมาในพระปาฏิโมกข ์คือสวดเป็นปาฏิโมกข ์

เรยีกวา่เป็น วนัิยปาฏโิมกขสื์บตอ่มา แตแ่มเ้ช่นนัน้พระองคก็์

โปรดใหภิ้กษุทกุรูปท่ีจะเขา้ทาํอโุบสถนัน้ แสดงอาบติัหรอืทาํ

อาบติัท่ีบงัเกิดขึน้ในตนในบรสิทุธ์ิเสียก่อนจงึเขา้รว่มทาํอโุบสถ 

เพราะฉะนัน้บรรดาภิกษุท่ีทาํอโุบสถจงึตา่งแสดงอาบัตขิอง

ตน ท่ีไดมี้การลว่งละเมดิพระพทุธบญัญติั ทาํตนใหบ้รสิทุธ์ิแลว้

ก็เขา้ทาํอโุบสถสงัฆกรรมแลว้ฟังพระปาฏิโมกข ์และอาจจะมี

ภิกษุอลชัชีท่ีไม่ละอายปกปิดอาบติัเอาไว ้พระพทุธเจา้ทรงทราบ 

แตเ่ม่ือไม่มีพยานหลกัฐานก็ไม่ทรงแสดงขึน้ จงึไดท้รงงดไม่ลง

อโุบสถรว่มกนัพระสงฆท่ี์ยงัมีปถุชุนเขา้ประชมุ หรอือาจจะมีผู้

บรสิทุธ์ิบา้ง ไม่บรสิทุธ์ิบา้ง โปรดใหป้ระสงคท์าํอโุบสถกนัเอง

ดงัท่ีกลา่ว ก็เป็นธรรมเนียมสืบมาจนบดันี ้แตถ่ึงเชน่นัน้ก็ยงั

รกัษาธรรมเนียมท่ีตอ้งเป็นผูท่ี้บรสิทุธ์ิจงึเขา้รว่มประชมุ แลว้ก็
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ฟังวินยัปาฏิโมกข ์เพราะฉะนัน้เหตกุารณด์งัท่ีกลา่วมานีจ้งึ

นบัวา่เป็นความสาํคญัอีกสว่นหนึ่ง ซึง่บงัเกิดขึน้ในวนัมาฆปรุณ

มีครัง้แรกนัน้ ซึง่เป็นวนัจาตรุงคสนันิบาตครัง้แรกนัน้ 

เพราะฉะนัน้จงึไดถื้อเป็นวนับชูาสาํคญัวนัหนึง่ในพทุธศาสนา  

การบชูานัน้ก็มีสองอย่างคืออามิสบูชา คือบชูาดว้ยอามิส 

คือดอกไม ้ธูปเทียนเป็นตน้ ปฏบิัตบูิชา บชูาดว้ยการปฏิบติั คือ

ปฏิบติัตามคาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้ การบชูาทัง้สองนีเ้ป็นขอ้

ท่ีสมควรกระทาํ อามิสบชูานัน้ควรกระทาํตามกิจในโอกาสนัน้ๆ

ในท่ีสมควรนัน้ๆ สว่นการบชูาดว้ยการปฏิบติันัน้ควรกระทาํ

เนืองนิจ ไม่ใชเ่ฉพาะวนัสาํคญัทางพทุธศาสนาเชน่วนันีเ้ท่านัน้ 

และการบชูาดว้ยการปฏิบติันัน้แสดงโดยเจาะจงในวนัมาฆะนี ้ก็

ควรปฏิบติัตามพระโอวาทปาฏิโมกขท่ี์ไดต้รสัสอนเอาไว ้มีคาํ

แปลวา่ 

ขนัติคือความทนทาน เป็นตบะอย่างยิ่ง นิพพาน เป็นธรรมะ

อย่างยิ่ง และพทุธะทัง้หลายกลา่วไวด้งันี ้บรรพชิตไม่พงึทาํรา้ย

ผูอ่ื้น สมณะไม่พงึเบียดเบียนผูอ่ื้นเพราะวา่ผูท่ี้ทาํรา้ยผูอ่ื้นหาช่ือ
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วา่บรรพชิตไม ่ผูท่ี้เบยีดเบียนผูอ่ื้นหาช่ือวา่สมณะไม่ การไม่ทาํ

บาปทัง้ปวง การทาํกศุลใหถ้งึพรอ้ม การทาํจิตของตนใหผ่้อง

แผว้ น่ีเป็นพระพทุธศาสนา คาํสอนของพระพทุธะทัง้หลาย การ

ไม่วา่รา้ย การไม่ทาํรา้ย ความสาํรวมในปาฏิโมกข ์ความรู้

ประมาณในภตัตาหาร ท่ีนอนท่ีนั่งอนัสงดั ความประกอบในอธิ

จิต คือจิตยิ่ง นีเ้ป็นพระพทุธศาสนาคือคาํสอนของพระพทุธะ

ทัง้หลาย 

นีเ้ป็นคาํแปลพระโอวาทปาฏิโมกขท่ี์ทรงแสดงในวนันัน้ อนั

พระคนัถรจนาจารยท์ัง้หลายไดแ้สดงไว ้จารกึไว ้เพราะฉะนัน้

เราทัง้หลายเม่ือระลกึถึงพระพทุธเจา้ พรอ้มทัง้พระธรรม

พระสงฆ ์จงึสมควรทาํการบชูาในวนัมาฆบชูานี ้ดว้ยอามิสบชูา

และดว้ยปฏิบติับชูา ดว้ยการตัง้ใจปฏิบติัตามพระโอวาทท่ีเป็น

หลกัเป็นประธานนี ้ดว้ยการท่ีตัง้ใจทาํขนัติ คือความอดกลัน้ 

ความทนทาน ตัง้ใจมุ่งทาํกิเลสและกองทกุขใ์หสิ้น้ไป อนัเรยีกวา่

นิพพาน เป็นธรรมะอนัสงูสดุและพงึตัง้ใจท่ีจะไม่ทาํรา้ยใคร ไม่

เบียดเบียนใคร เพ่ือใหเ้ป็นบรรพชิต เป็นสมณะ ผูท่ี้เป็นบรรพชิต
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เป็นสมณะอยูด่ว้ยแทก็้ตัง้ใจปฏิบติัใหเ้ป็นบรรพชิตเป็นสมณะ

จรงิๆ ผูท่ี้เป็นคฤหสัถผ์ูค้รองเรอืน ก็ตัง้ใจใหเ้ป็นบรรพชติเป็น

สมณะทางใจดว้ยการไมท่าํรา้ยใคร ไม่เบียดเบียนใคร 

สรุปเขา้มาแลว้ก็คือตัง้ใจกาํหนดวา่พทุธศาสนานัน้สอนให้

ไม่ทาํบาปทัง้ปวง ใหท้าํกศุลใหถ้ึงพรอ้ม และใหท้าํจิตของตนให้

ผ่องแผว้ ก็ปฏิบติัดว้ยการท่ีไม่ทาํบาป ทาํกศุล และทาํจิตใหผ่้อง

แผว้ โดยอาศยัขนัติความอดทนในการปฏิบติันัน้ และเม่ือ

แสดงออกโดยละเอียดอีกซกัหน่อยแลว้ ก็คือวา่ไม่กลา่วรา้ยตอ่

ใคร ไม่ทาํรา้ยตอ่ใคร สาํรวมในปาฏิโมกขก็์คือวา่ ในขอ้ปฏิบติัท่ี

เป็นหลกัทัง้หลายของกาย ของวาจา ของใจ เช่นการปฏิบติัตาม

พระโอวาทนี ้ใหรู้ป้ระมาณในภตัตาหาร ใหอ้ยู่ในท่ีนอนท่ีนั่งอนั

สงดัตามสมควร คือรูจ้กัท่ีจะปลีกตนมาสูท่ี่สงบสงดั และก็ตัง้ใจ

ปฏิบติัทาํจิตใจใหไ้ดส้มาธิ แมเ้ป็นขณิกสมาธิ สมาธิชั่วคราว 

คือใหมี้จิตใจสงูยิ่งกวา่จิตใจสามญัธรรมดาท่ีวุน่วายอยูด่ว้ย

อารมณแ์ละเรื่องทัง้หลาย ใหท้าํจิตใจใหส้งบขึน้ เพ่ือใหไ้ด้

ปัญญาคือความรูใ้นสจัจะท่ีเป็นตวัปักจิต ตามท่ีพระพทุธเจา้
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ทรงสั่งสอน ตัง้ใจปฏิบติัดงันีก็้ช่ือวา่เป็นการปฏิบติับชูา

พระพทุธเจา้ อนัสมควรท่ีจะพงึกระทาํในวนัมาฆบชูานี ้และผูท่ี้

ปฏิบติัดงันีก็้มีพทุธภาษิตแสดงไวว้า่ ย่อมไดบ้ญุเป็นอนัมาก 

ดงัท่ีตรสัเอาไวว้า่ เม่ือบคุคลบชูาพระพทุธเจา้หรอืพระสาวก

ทัง้หลายซึง่เป็นบคุคลผูค้วรบชูา ผูท่ี้กา้วลว่งกิเลสอนัเป็นเหตใุห้

เน่ินชา้ ขา้มความโศกและความรญัจวนครํ่าครวญใจไดแ้ลว้ 

บญุแห่งบคุคลผูบ้ชูาพระพทุธเจา้หรอืพระสาวกผูค้วรบชูา

เช่นนัน้เหลา่นัน้ ผูท่ี้ดบักิเลสแลว้ คือดบัขนัธไ์ปแลว้ก็ดี เป็นผูไ้ม่

มีภยัไม่มีเวรแตท่ี่ไหน ใครๆไม่อาจเพ่ือจะนบัไดว้า่ บญุนีมี้

ประมาณแมเ้พียงเทา่นีด้งันี ้นีคื้อวา่เป็นบญุกองใหญ่ท่ีนบัไม่ได ้

น่ีอรรถาธิบายดงัแสดงมาดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/NuRWFkWj-ys  

 

 

https://youtu.be/NuRWFkWj-ys
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โอวาทปาฏโิมกข ์

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

เทศนอ์บรมพระและฆราวาส ณ วดัป่าบา้นตาด 

เทศนว์ันที ่๑๙ ก.พ. ๒๕๒๔ 

 

วนันีเ้ป็นวนัท่ีเราทัง้หลายระลกึถึงความประเสรฐิ พระพทุธ 

เจา้เป็นผูป้ระเสรฐิ พระธรรมเป็นธรรมชาติท่ีประเสรฐิ พระสงฆ์

สาวกของพระพทุธเจา้แตล่ะองค์ๆ ซึง่คลา้ยวนัเช่นนีน้ัน้จาํนวน 

๑,๒๕๐ องค ์ลว้นแตเ่ป็นองคป์ระเสรฐิทัง้สิน้ หาท่ีตอ้งติไม่ได ้ใจ

ของเราไดทุ้่มเทลงไปในธรรมชาติท่ีประเสรฐิวนันี ้นบัวา่เป็นสิริ

มงคลแก่จิตใจของเราอย่างยิ่ง  

การทาํประทกัษิณสามรอบนัน้ คือการทาํความเคารพตอ่

พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์มีองคพ์ระประธานเป็นสกัขี

พยาน คือองคแ์ทนศาสดา ในครัง้พทุธกาลท่านถือการเดินทาํ

ประทกัษิณสามรอบเป็นการเคารพ ถือการยืนเป็นการเคารพ 

เพราะฉะนัน้เวลาพระยืนอยู ่แตพ่วกญาติโยมนั่งอยู่ จงึหา้ม 
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ไม่ใหแ้สดงธรรม ถา้ยืนตอ้งยืนดว้ยกนั นั่งตอ้งนั่งดว้ยกนั 

เพราะฉะนัน้การทาํประทกัษิณสามรอบ บางท่านอาจจะไม่

เขา้ใจ คือแสดงกิรยิาความเคารพดว้ยการทาํประทกัษิณสาม

รอบ น่ีคือความเคารพ เป็นอาการแหง่ความเคารพอาการหนึ่ง

ซึง่แสดงในวนัเช่นนี ้เพ่ือทา่นทัง้หลายไดท้ราบเอาไว ้

พระท่ีเราทัง้หลายระลกึถึงทา่นนี ้เป็นพระท่ีประเสรฐิ 

ประเสรฐิกวา่ทกุส่ิงทกุอย่างในสามโลกธาตนีุ ้ไม่มีส่ิงใดเสมอ

เหมือน ผูท่ี้กา้วเขา้ถงึธรรมอนัประเสรฐิ จงึเรยีกวา่เป็นผู้

ประเสรฐิ จิตใจเป็นธรรมชาติท่ีเขา้ถงึธรรมไดโ้ดยสมบรูณ ์ธรรม

อนัประเสรฐินัน้ย่อมปรากฏท่ีดวงใจ ใจกบัธรรมเป็นอนัหนึง่อนั

เดียวกนั เพราะฉะนัน้ เวลาท่านปรนิิพพานแลว้ จงึไม่อาจจะพดู

ไดว้า่จิตของทา่นบรสิทุธ์ิหรอืพดูไดว้า่จิต เพราะผ่านจากสมมติุ

ไปแลว้ 

สมมติุคือธาตขุนัธ ์ไดแ้ก่สกลกาย เม่ือมีสกลกายอนัเป็น

สมมติุท่ีอาศยักนัอยูก่บัจิตท่ีเป็นวมิตุติหลดุพน้ไปแลว้นัน้ จงึ

เรยีกวา่จิตบรสิทุธ์ิ หรอืเรยีกไดว้า่จิตบรสิทุธ์ิ เรยีกท่านวา่เป็น
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พระอรหนัต ์พอไดผ่้านจากขนัธนี์ไ้ปหมดโดยสิน้เชงิ ไมมี่สมมติุ

ใดเขา้เจือปนกบัจิตดวงนัน้แลว้ จิตดวงนัน้เป็นธรรมทัง้แท่ง เป็น

ธรรมทัง้ดวง จงึไม่เรยีกวา่จิตอีก และคาํวา่ปรนิิพพานนัน้ก็

หมายถงึวา่ ไอเ้รื่องสมมติุไดด้บัสนิทไปหมดแลว้ไม่มีชิน้ตอ่กนั

เลย ไม่เหมือนท่านท่ียงัครองขนัธอ์ยู่ทัง้ท่ีจติบรสิทุธ์ิ ขนัธนี์เ้ป็น

ธรรมชาติท่ีสมมติุ จงึไม่เรยีกวา่บรสิทุธ์ิ พอผ่านไปแลว้ก็เรยีกวา่

ปรนิิพพาน ดบัรอบหมดแลว้ พดูง่ายๆ แตก่่อนดบัเฉพาะกิเลส

ภายในใจ พอธาตขุนัธไ์ดผ่้านออกไป สลายลงไปสูส่ภาพเดิม

ของตนแลว้ นัน้เรยีกวา่ปรนิิพพานคือดบัหมด กิเลสก็เป็นอนัวา่

ดบัไปแลว้ตัง้แตข่ณะตรสัรูแ้ละขณะบรรลธุรรม ถึงขัน้สดุยอด

แห่งธรรม แลว้วาระสดุทา้ยขนัธก็์เป็นอนัวา่ดบั ผ่านไปแลว้จาก

จิตดวงนัน้ หมดความรบัผิดชอบกนั 

สภาพของขนัธก็์มีธาตส่ีุ ดิน นํา้ ลม ไฟ เป็นส่ิงท่ีมองเหน็ได้

ชดั สลายตวัลงไปสูส่ภาพเดิมของเขา สว่นจิตท่ีบรสิทุธ์ินัน้ผ่าน

ออกไป ทีนีไ้ม่เรยีกวา่จิตไดอี้กแลว้ ธรรมชาตินีแ้ลท่ีเรยีกไม่ไดนี้ ้

แหละ ท่ีเราทัง้หลายไดก้ราบระลกึอยู่ทกุวนัวา่ พทฺุธ ํสรณ ํคจฺฉา
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มิ คือ ธรรมชาตินี ้ธมมฺ ํสรณ ํคจฺฉามิ สงฺฆ ํสรณ ํคจฺฉามิ นีเ้รา

พดูตามอาการสามอย่าง เม่ือเขา้ถึงความบรสิทุธ์ิเต็มท่ีแลว้ 

กลมกลืนเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัแลว้ ทัง้พระพทุธเจา้ พระธรรม 

พระสงฆ ์อนัเป็นอาการเขา้สูธ่รรมดวงเดียว 

แตอ่ย่างไรก็ตามเม่ือโลกสมมติุยงัมีอยู ่ธาตขุนัธข์องเรายงัมี

อยู่ ตอ้งระลกึถึงพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ส่ิงท่ีระลกึนัน้

แลเป็นธรรมชาติท่ีประเสรฐิ มีอยู่ตลอดกาลเวลา ไม่ไดส้ญูสิน้ไป

ไหน วนัท่ีท่านประทานพระโอวาทปาฏิโมกขน์ัน้เรยีกวา่ วสุิทธิ

อุโบสถ คือ ประทานพระโอวาทแก่พระอรหนัต ์๑,๒๕๐ องคซ์ึง่

เป็นผูบ้รสิทุธ์ิลว้นๆ จงึเรยีกวา่วิสทุธิอโุบสถ แสดงแกท่า่นผู้

บรสิทุธ์ิ ในเนือ้ความแหง่พระโอวาทท่ีแสดงนัน้ ท่านแสดงไวว้า่  

สพพฺปาปสสฺ อกรณ ํการไม่ทาํความชั่วทัง้ปวงหนึง่  

กุสลสสฺูปสมปฺทา การยงัความฉลาดใหถ้งึพรอ้มหนึง่  

สจติตฺปริโยทปน ํการทาํจิตของตนใหผ่้องใสจนกระทั่งถงึ

ความบรสิทุธ์ิหนึง่  
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เอต ํพุทธฺาน สาสน ํนีคื้อคาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้

ทัง้หลาย สอนเป็นแบบเดียวกนัอยา่งนี ้

จากนัน้ท่านก็บรรยายขยายความออกไปวา่  

อนูปวาโท อย่าไปกลา่วรา้ยคนอ่ืน  

อนูปฆาโต อย่าทาํความเบียดเบียนและทาํลายผูอ่ื้น  

ปาฏโิมกฺเข จ สวํโร ใหส้าํรวมอยู่ในหลกัพระวนิยัอยา่ง

เรยีบรอ้ยสวยงามในเพศของพระ  

มตตฺ��ฺุตา จ ภตตฺสฺม ึความรูจ้กัประมาณในการขบการ

ฉนั   การใชส้อยในทกุส่ิงทกุอย่าง  ไม่ใหลื้มเนือ้ลืมตวั   

ปนฺต�จฺ สยนาสน ํใหมี้ท่ีนั่งท่ีนอนท่ีพกัผ่อนเพ่ือการ

บาํเพ็ญสมณธรรม เป็นท่ีสงบสงดังบเงียบ  

อธิจติเฺต จ อาโยโค การทาํจิตของตนใหย้ิ่งขึน้ไปโดย

ลาํดบั จนกระทั่งสดุขีดแห่งความยิ่ง ถึงขัน้แห่งความประเสรฐิ

ของจิต   

เอต ํพุทธฺาน สาสนนฺต ิน่ีก็เป็นคาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้

แตล่ะพระองค์ๆ  เช่นเดียวกนั นั่น  
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เช่นวา่ มตตฺ��ฺุตา จ ภตตฺสฺมึ ความรูจ้กัประมาณในการ

ขบการฉนั   การใชส้อยในทกุส่ิงทกุอยา่ง  ไม่ใหลื้มเนือ้ลืม

ตวั  ปัจจยัทัง้ส่ีเป็นเครื่องอาศยั เป็นเครื่องสนบัสนนุสาํหรบั

นกับวชผูม้าบวชในศาสนา ขนัธห์า้นีเ้ป็นเหมือนโลกทั่วๆ ไป 

ออกมาแลว้ตอ้งมีท่ีอยู่ท่ีพกัท่ีอาศยั มีเครื่องนุง่ห่มใชส้อยเป็น

ธรรมดาเช่นเดียวกบัโลก เป็นแตเ่พียงวา่ตา่งกนัเก่ียวกบัเรื่อง

เพศ เรื่องหลกัธรรม หลกัวินยัเทา่นัน้ สว่นใหญ่เหมือนกนั สว่น

จีวร ก็หมายถงึ ผา้นุง่ ผา้ห่ม สบง สงัฆาฏิ ถา้เป็นฆราวาสก็

เรยีกวา่เครื่องนุ่งห่ม เป็นพระก็เรยีกวา่เครือ่งนุง่ห่มเหมือนกนั 

แตแ่ยกไปเป็นจีวร เป็นสบง เป็นสงัฆาฏิ 

สรุปความลงแลว้ ส่ิงเหลา่นีเ้ป็นปัจจยัเครื่องอาศยัของ

สมณะ เพ่ือบาํเพ็ญหรอืเพ่ืออยู่ดว้ยความสะดวกสบาย และเพ่ือ

บาํเพ็ญตนดว้ยความราบรื่น ไม่ขดัขอ้งยุ่งเหยิงวุน่วายกบัส่ิง

เหลา่นีว้า่ไม่มี 

บิณฑบาต ไดแ้ก่ การขบการฉนั มตตฺ��ฺุตา จ ภตตฺสฺมึ 

ใหรู้จ้กัประมาณในการบรโิภคขบฉนั น่ีอยู่ในโอวาทปาฏิโมกข ์ท่ี
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ท่านแสดงเป็นวิสทุธิอโุบสถแก่พระอรหนัต ์๑,๒๕๐ องค ์วนันีไ้ด้

ยกธรรมเหลา่นีอ้อกมาแสดงใหท้่านทัง้หลายซึง่เป็นนกับวชฟัง 

ตลอดถึงประชาชนซึง่จะตอ้งเป็นผูมี้ขอบมีเขตมีความพอดิบ

พอดีเช่นเดียวกบัพระ ตา่งกนัแตเ่พียงวา่แนวทางสงูตํ่าหยาบ

ละเอียดเทา่นัน้ นอกนัน้เหมือนๆ กนั 

การนุง่หม่ใชส้อยก็ไม่ฟุ่ มเฟือยจนกลายเป็นความฟุง้เฟ้อ โก้

เก๋ เกินเหตเุกินผล เกินเนือ้เกินตวั ส่ิงเหลา่นีเ้ม่ือไม่รูป้ระมาณ

ย่อมทาํลายตวัเองได ้ทาํไมถึงวา่มาทาํลายตวัเอง เพราะทกุส่ิง

ทกุอยา่งตอ้งหามาดว้ยทรพัยส์มบติัเงนิทอง ไม่ใช่จะเกิดมีขึน้มา

เอาเฉยๆ ตามความตอ้งการ ตอ้งไดแ้ลกเปล่ียนกนัมา เชน่เอา

เงินไปซือ้เป็นตน้ การนุง่ห่มใชส้อยใหพ้อเหมาะพอสมกบัตน

ความสขุก็มีขึน้ 

ถา้เลยจากความพอดีแลว้ไมว่า่อะไรเป็นความยุง่เหยงิ

วุน่วาย นาํความทกุขม์าใหท้ัง้นัน้ การขบการฉนัการรบัประทาน 

บิณฑบาต โภชเน มตตฺ��ฺุตา ก็ใหรู้จ้กัประมาณในการ

บรโิภคการขบฉนั หรอื การรบัประทาน เลยเหตเุลยผลเลยความ
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พอดีไปแลว้ ก็ทาํความสิน้เปลืองและทาํความเสียหายแกต่วัเอง 

และกลายเป็นนิสยัได ้เม่ืออะไรก็ตามถา้กลายเป็นนิสยัแลว้

ย่อมจะแกไ้ดย้าก ท่านจงึสอนใหรู้จ้กัประมาณ 

เฉพาะอย่างยิ่งพระเรา มตตฺ��ฺุตา จ ภตตฺสฺมึ มีหลาย

บทหลายบาท มีหลายแหง่หลายหนมาก ท่ีพระพทุธเจา้ทรงยํา้

แลว้ยํา้เลา่กลวัพระจะลืมตวั กลวัวา่ลิน้จะแซงธรรม ปากทอ้งจะ

แซงอรรถแซงธรรมไปเสีย ไปท่ีไหนก็มีแตลิ่น้ออกขา้งหนา้ แซง

หนา้ไปเสีย ทอ้งแซงหนา้ไปเสีย ปากแซงอรรถแซงธรรมไปเสีย 

ธรรมเลยโผลข่ึน้ไม่ได ้เกิดขึน้ไม่ได ้เพราะความเหน็แก่ปากแก่

ทอ้งแก่ลิน้ ท่านจงึสอนไวอ้ยา่งนัน้ ธรรมเหลา่นีไ้ม่ใช่เป็นธรรม

เลก็นอ้ย เป็นธรรมสาํคญัมาก 

การปฏิบติัตอ้งไดส้งัเกตสอดรูต้นอยู่เสมอ ผูต้อ้งการความ

เจรญิรุง่เรอืงดว้ยธรรม ไม่ตอ้งการความเจรญิดว้ยปัจจยัส่ี 

พระพทุธเจา้ไม่ทรงสอนใหเ้สาะแสวงหาส่ิงเหลา่นีเ้ลยขอบเขต

ของของสมณะ และไม่ใหใ้ชส้อยหรอืขบฉนัใหเ้ลยขอบเขตของ

สมณะ ท่ีจะเป็นการทาํลายอรรถธรรมซึง่ควรจะเกิดขึน้ หรอื
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เกิดขึน้แลว้ใหเ้ส่ือมสญูอนัตรธานไป เพราะส่ิงเหลา่นีเ้หยียบยํ่า

ทาํลาย ท่านจงึสอนแลว้สอนเลา่อยูเ่สมอ  

เสนาสนะ คือท่ีอยู่ท่ีอาศยั ทา่นวา่ ปนฺต�จฺ สยนาสน ํท่ี

นอนท่ีนั่งอนัสงบสงดันั่น ฟังซิ ท่ีไหนเป็นท่ีสงดั ตัง้แตว่นับวชมา

ทีแรกพระพทุธเจา้ก็ไดป้ระทานพระโอวาทใหเ้รยีบรอ้ยแลว้ จน

มาถงึอปัุชฌายะทกุวนันี ้บวชกลุบตุรสดุทา้ยภายหลงัจะตอ้ง

บอกอนศุาสน ์นิสสยั ๔ นีใ้ห ้เวน้ไม่ได ้อปัุชฌายะองคใ์ดเวน้ 

เป็นตอ้งปลดจากความเป็นอปัุชฌายะทนัที เพราะทาํใหข้าดส่ิง

สาํคญัและจาํเป็นแก่ความเป็นพระและหนา้ท่ีของพระไป นั่น 

รุกฺขมลูเสนาสน ํนิสฺสาย ปพพฺชฺชา. ตตถฺ เต ยาวชวี ํ

อุสฺสาโห กรณีโย. บรรพชาอปุสมบทแลว้ใหท้่านทัง้หลายไป

เท่ียวเสาะแสวงหาอยู่ตามรุกขมลู รม่ไม ้ชายป่า ชายเขา ตาม

ถํา้ เงือ้มผา ป่ารกชฏัอนัเป็นสถานท่ีสงบสงดั สะดวกสบายแก่

การบาํเพ็ญสมณธรรม ปราศจากส่ิงพลกุพลา่นก่อกวนตา่งๆ จง

พยายามทาํอย่างนีต้ลอดชีวิตเถิด น่ีคือโอวาทอนัสาํคญัท่ี

อปัุชฌายะทกุๆ องคบ์วชกลุบตุรสดุทา้ยภายหลงัเสรจ็แลว้ ตอ้ง
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ไดใ้หโ้อวาทขอ้นี ้และงานของพระท่ีจะเป็นไปเพ่ือความวิเศษ

ศกัดิสิ์ทธ์ิภายในจิตใจของตนคืออะไร ก็คือกรรมฐาน  

เวลานัน้เป็นระยะท่ีสัน้มาก ท่านจงึสอนมอบงานใหเ้พียง

สัน้ๆ วา่ เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ เพียงเทา่นีซ้ะกอ่น น่ี

หมายถงึอะไร เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ หมายถงึ ผม ขน 

เลบ็ ฟัน หนงั ใหเ้อานีไ้ปพิจารณาคล่ีคลายดตูามหลกัความจรงิ

ของมนั ในสถานท่ีท่ีเป็นท่ีสงดังบเงียบอนัเป็นความสะดวกแก่

การพิจารณาคล่ีคลายงานเหลา่นีใ้หรู้แ้จง้แทงทะลไุปตลอดถึง

อาการ ๓๒ ภายในรา่งกายของตน  

ทัง้ขา้งนอกขา้งใน อชฺฌตตฺา วา พหทิธฺา วา เทียบกนัได้

ทกุสดัทกุสว่น ดว้ยความเป็นอนิจจฺ ํทุกฺข ํอนตตฺา ดว้ยความ

เป็นของปฏิกลูโสโครกเต็มไปหมดในรา่งกายของสตัวข์องบคุคล 

แตล่ะสตัวแ์ตล่ะบคุคลไม่มีใครยิ่งหย่อนกวา่ใคร เต็มไปดว้ยส่ิง

เหลา่นีด้ว้ยกนั น่ีแหละคืองานใหท้่านพิจารณา ทา่นสอนอย่างนี ้

ใหรู้แ้จง้แทงทะล ุจิตมนัเขา้แทรกเขา้แซงเขา้สิง ส่ิงท่ีเป็นกิเลส

นัน้น่ะมนัเขา้แทรก คือมนัลบลา้งความจรงิของธรรมไปโดย
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ลาํดบั ขึน้ช่ือวา่กิเลสแลว้ตอ้งลบลา้งของจรงิทัง้นัน้ เพราะกิเลส

เป็นตวัจอมปลอม ธรรมเป็นจอมแหง่ความจรงิ กิเลสจงึเท่ียวปัก

ปันเขตแดนเอาไวห้มด ส่ิงนีส้วย ส่ิงนัน้งาม ส่ิงนีเ้ป็นนิจจฺ ํความ

เท่ียง ส่ิงนีเ้ป็นสขุ ํความสขุ ส่ิงนีเ้ป็นอตตฺา เป็นเราเป็นของเรา 

จะเป็นจะตายอยู่ มนัก็วา่เป็นเราวา่ของเราอยู่ตลอดไป น่ีคือ

เรื่องของกิเลสตอ้งขดัขวางตอ่ธรรมอย่างนี ้

ท่ีทา่นใหพ้ิจารณาลงตามความจรงิ ความจรงิเป็นอยา่งไร 

ธรรมท่านก็สอนใหเ้ป็นอยา่งนัน้ เช่น อนิจจฺ ํเป็นของไม่เท่ียง 

รา่งกายเราทกุสว่นหาความเท่ียงแทถ้าวรไม่ได ้มีแตค่วามแปร

สภาพอยู่ตลอดเวลา จนถงึวาระสดุทา้ยสลายลงไปสูค่วามจรงิ

ของตน ทุกขฺ ํก็ไดย้ินแตท่กุขข์งัเรา เราไมเ่คยไดข้งัทกุขเ์อาไว ้

เพราะเราไม่ทราบความจรงิ พอทราบความจรงิแลว้ทกุขจ์ะมา

ขงัเราไม่ได ้ดงัพระพทุธเจา้และสาวกทัง้หลาย ไม่มีทกุขต์วัใดท่ี

จะไปขงัจิตขงัใจของท่านใหเ้ป็นนกัโทษเหมือนอย่างแตก่่อนเลย 

ท่านอยู่เหนือทกุขท์ัง้มวล 
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ดงัท่ีท่านอาจารยม์ั่นเคยพดูใหฟั้งและไดเ้ขียนไวใ้นประวติั

ของท่านวา่ พระอรหนัตบ์างองคท์่านยืนนิพพานบา้ง นั่งนิพพาน

บา้ง เดินนิพพานบา้ง นอนนิพพานบา้ง ทาํไมท่านจงึทาํผิด

แปลกจากมนษุยท์ั่วๆ ไปในโลกธาตนีุเ้ลา่ ก็เพราะความรู้

ความเห็นความสตัยค์วามจรงิท่ีมีอยู่ในใจของท่าน ไม่ได้

เหมือนกบัโลกทั่วๆ ไป เพราะฉะนัน้ทา่นจงึไม่ไดท้าํเหมือนโลก

ทั่วๆไป ทกุขเวทนาในขนัธก็์สกัแตว่า่สมมติุอนัหนึ่งๆ เทา่นัน้ เชน่ 

รูปํ คือกองรูป น่ีก็เป็นสมมติุอนัหนึ่ง เวทนาสขุ ทกุข ์เฉยๆ น่ีก็

เป็นอาการอนัหนึง่ ของขนัธแ์ตล่ะอย่างๆ ส่ิงเหลา่นีเ้ป็นเรื่องของ

สมมติุทัง้มวล แตจ่ิตของท่านหลดุพน้แลว้จากส่ิงทัง้หลาย

เหลา่นี ้ถึงขัน้วิมตุติ จิตจงึเหนือส่ิงเหลา่นี ้ทกุขภ์ายในรา่งกาย

วาระสดุทา้ยจะเป็นขนาดไหน ก็ไม่สามารถทาํใจของทา่นให้

กระทบกระเทือน ใหห้วั่นใหไ้หวเอนเอียงไปไดเ้ลย ดว้ยเหตนีุ ้

ท่านจงึสามารถปรนิิพพานตามทา่ท่ีตนถนดัในวาระสดุทา้ย ได้

ตามความสะดวกสบายของทา่น โดยไมมี่เวทนาตวัใดท่ีจะ
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สามารถเขา้ไปเหยียบยํ่าทาํลายจิตใจของทา่น ใหเ้อนเอียงไปได้

เหมือนอย่างสามญัชนทั่วๆ ไปเลย  

ดว้ยเหตนีุท้า่นจงึปรนิิพพานไดใ้นทา่ตา่งๆ ตามอธัยาศยั

ของท่าน ยืนนิพพานบา้ง เดินนิพพานบา้ง นั่งนิพพานบา้ง นอน

นิพพานบา้ง ดว้ยความเป็นอิสรเสรภีายในจิตใจ เพราะทา่นไม่มี

เวทนา คาํวา่เวทนานีห้มายถึงเวทนาภายในจิต เวทนาใน

รา่งกายนัน้มี ท่านรบัทราบเพราะท่านรู ้ทา่นจะไม่รบัทราบ

อย่างไร แมแ้ตเ่รามีกิเลสอยูภ่ายในจิตใจเรายงัรู ้เจบ็ตรงไหนใน

สว่นรา่งกาย เจ็บทอ้ง ปวดศีรษะ เรายงัทราบ ทาํไมท่านจะไม่

ทราบ แตค่วามทราบของเรากบัความทราบของท่านมนัตา่งกนั 

ความทราบของเราทราบไปตามสภาพของมนัเฉยๆ ไม่ไดท้ราบ

แบบหยั่งทราบดว้ยความรูจ้รงิเหน็จรงิเหมือนพระขีณาสพทา่น 

จงึตอ้งยดึตอ้งถือ จงึตอ้งเกิดความทกุขภ์ายในจิตใจมาอีกตอ่

หนึง่ เวลารา่งกายไมส่มประกอบหรอืมีความทกุขค์วามลาํบาก

ขึน้ในอวยัวะสว่นใด ใจเลยกลายเป็นโรคกงัวล โรควุน่วาย โรค

เสียอกเสียใจขึน้มาได ้
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แตพ่ระขีณาสพทา่นไม่มี เพียงแตร่บัทราบทกุขเวทนาท่ี

เกิดขึน้ภายในขนัธเ์ทา่นัน้ ขนัธก็์เป็นขนัธ ์จิตเป็นจิต จะไปแทรก

ถึงกนัไดอ้ย่างไร เม่ือตา่งอนัตา่งจรงิแลว้ไม่กระทบกนั ขนัธแ์สดง

ตวัจนวาระสดุทา้ย คือ ทกุขเวทนาแสดงตวัก็แสดงตวัอยู่ในวง

ขนัธนี์ ้ไม่สามารถไปแสดงตวัในวงจิตของท่านได ้น่ีแหละท่ี

เรยีกวา่พระอรหนัตท์่านไม่มีเวทนา มีเวทนาอยู่ภายในขนัธ์

เท่านัน้ ไม่ไดมี้อยู่ภายในจิตใจของพระอรหนัต ์เม่ือเป็นเชน่นัน้

ท่านจะไม่ปรนิิพพานในทา่ตา่งๆไดต้ามความตอ้งการของทา่น 

หรอืตามอธัยาศยัของท่านไดอ้ย่างไร ผิดกบัพวกเราอยา่งนี ้ 

คาํวา่เวทนาน่ีเป็นสมมติุ จะเป็นสขุเวทนาก็ตาม ทกุขเวทนา

ก็ตาม อเุบกขาเวทนาก็ตาม จะมีไดภ้ายในรา่งกาย เกิดขึน้

ภายในกาย สขุเกิดขึน้ภายในกาย ทกุขเ์กิดขึน้ภายในกาย เฉยๆ 

เกิดขึน้ภายในกายนีเ้ท่านัน้ ไม่สามารถท่ีจะไปเกิดภายในจิต

ของพระอรหนัตไ์ดเ้ลย เพราะจิตนัน้เป็นวสิทุธิจิตแลว้ ทา่นจงึไม่

มีเวทนาใดท่ีจะมาเสวย ไมมี่เวทนาใดท่ีจะมาเหยียบยํ่าจติใจ

ของท่าน นอกจากสขุในหลกัธรรมชาติ ดงัท่ีท่านวา่ นิพฺพาน ํ
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ปรม ํสขุ ํนิพพานเป็นสขุอย่างยิ่ง สขุในนิพพานหรอืสขุของทา่น

ผูบ้รสิทุธ์ิ จิตท่ีบรสิทุธ์ินัน้ ไมใ่ช่สขุเวทนา เป็นสขุของวิมตุติจิต 

เหนือจากสมมติุนีไ้ปแลว้ อยู่เหนือสมมติุนีแ้ลว้ สขุนัน้จงึไม่มีคาํ

วา่ อนิจฺจ ํ 

เวทนา อนิจฺจา อยา่งนีก็้ไมมี่ สขุก็เป็น อนิจฺจา ทกุขก็์เป็น 

อนิจฺจา อเุบกขาเฉยๆ ก็เป็น อนิจฺจา หรอืเป็น อนิจฺจ ํถา้เป็น

เวทนาแลว้ตอ้งมี อนิจฺจ ํเป็นคูก่นัเสมอไป แตส่ขุของพระอรหนัต ์

สขุของวิสทุธิจตินัน้ไม่ใช่เวทนา จงึไม่มี อนิจฺจ ํ ทกฺุข ํ อนตฺตา 

เขา้ไปแทรกไดเ้ลย น่ีผิดกบัสขุทัง้หลายของโลก สขุทัง้หลายใน

วงสมมติุ ทา่นจงึเรยีก นิพพฺาน ํปรม ํสุข ํนิพพานเป็นสขุอย่าง

ยิ่ง สขุนัน้เป็นสขุในหลกัธรรมชาติของความบรสิทุธ์ิ เป็นสขุ

ธรรมชาติ ไม่ใช่สขุเสกสรรป้ันยอขึน้มา เกิดแลว้ตอ้งดบั ดบัแลว้

เกิดอยู่อย่างนัน้ น่ีแหละจิตของพระอรหนัตมี์ความตา่งกนัอย่าง

น่ี เราควรทราบเอาไว ้ 

การท่ีทราบจากการไดย้ินไดฟั้งนีไ้ม่ไดเ้ป็นความแน่ใจ ยงั

ตอ้งมีความสงสยัอยู่เป็นธรรมดา เพ่ือจะทราบตามหลกัความ
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จรงิในส่ิงท่ีเป็นจรงินัน้ ตอ้งทราบดว้ยภาคปฏิบติั พระพทุธเจา้

ไดธ้รรมมาสั่งสอนโลกก็ไดจ้ากภาคปฏิบติั ไดเ้ป็นศาสดาเอก

ของโลกขึน้มาก็ไดจ้ากภาคปฏิบติั คือการประพฤติปฏิบติัเดิน

จงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา ผลก็เกิดขึน้มาเป็นศาสดาของโลก พระ

สาวกทัง้หลายท่านก็ประพฤติปฏิบติัเป็นอรหนัตข์ึน้มาดว้ย

ภาคปฏิบติั ไม่ไดเ้ป็นขึน้มาดว้ยภาคจดจาํเฉยๆ  

ความจาํเป็นความจาํ ความจรงิเป็นความจรงิ เรานาํ

ความจาํท่ีไดศ้กึษาเลา่เรยีนมา ไปประพฤติปฏิบติัตามท่ีเรา

เขา้อกเขา้ใจจากการเรยีนนัน้แลว้ กลายเป็นภาคปฏิบติัขึน้มา 

เม่ือปฏิบติัตามท่ีเรยีนมาแลว้ ผลคือปฏเิวธ ความรูแ้จง้เหน็จรงิ

ย่อมรูแ้จง้เหน็จรงิไปโดยลาํดบัๆ จนกระทั่งรูแ้จง้แทงทะลเุป็น

ความจรงิขึน้มาโดยลาํดบัๆ จนกระทั่งเป็นความจรงิเป็นสว่น

ภายในจิตใจ 

เม่ือเป็นเชน่นัน้จะไม่ถามในส่ิงท่ีกลา่วมานี ้เชน่ พระอรหนัต์

ท่านไม่มีเวทนาในจิตอยา่งนี ้จะปรากฏในจิตของเราเสียเอง จิต

ของพระพทุธเจา้กบัจิตของเรานัน้ไมมี่อะไรผิดแปลกกนั เม่ือ
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เขา้ถึงความจรงิเต็มสดัเต็มสว่นเหมือนกนัแลว้ ไม่มีอะไรจะ

สงสยักนั  

ดงัท่ีกลา่ววา่เวทนาของพระอรหนัตไ์ม่มี เวทนาในจิตของ

พระอรหนัตไ์มมี่อย่างนี ้มีไดย้งัไง ของเราเป็นยงัไง เขา้ใจทนัที 

ออ้ เป็นอยา่งนีเ้อง น่ีแหละท่ีวา่ ผูใ้ดเหน็ธรรมผูน้ัน้เห็นเรา

ตถาคต เหน็ความจรงิอนันีซ้ึง่เป็นเหมือนกนั ของเราฉนัใดของ

ท่านฉนันัน้ ของทา่นฉนัใดของเราฉนันัน้ นิพพานเท่ียงหรอืไม่

เท่ียง ดจูิตของเราก็รู ้ถามนิพพานวา่เท่ียงไม่เท่ียงไปไหน ดจูิต

ของเราก็รู ้ถามนิพพานวา่เท่ียงไมเ่ท่ียงไปไหน ดจูิตของเจา้ของ 

นิพพานหรอืไม่นิพพานอยูท่ี่จิตนี ้นั่นเป็นช่ืออนัหนึ่งตา่งหาก 

เม่ือตัง้หลกัขึน้มา คาํวา่นิพพานนัน้เป็นเงา คือเป็นช่ือของ

ธรรมชาติท่ีเราทรงอยู่เวลานี ้รูอ้ยู่เวลานี ้ไดแ้ก่จิตท่ีบรสิทุธ์ิ น่ีคือ

ตวัประธานแท ้ดตูวัประธานแลว้ รูต้วัประธานแลว้ สงสยัเงาไป

หาอะไร น่ีแหละหลกัความจรงิ  

แลว้ธรรมะคาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้ทกุบททกุบาท เป็น

มัชฌิมาปฏปิทาอยู่เสมอ ตัง้แตค่รัง้พทุธกาลมาจนกระทั่ง
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ปัจจบุนันีไ้ม่มีการเปล่ียนแปลงไปไหน เพราะเหตใุด เพราะกิเลส

ทกุประเภทซึง่เกิดภายในจิตใจหรอืมีอยู่ภายในจิตใจของสตัว์

โลก ไม่มีกิเลสตวัใดจะเปล่ียนหนา้เปล่ียนตาไปเป็นอยา่งอ่ืน 

พอท่ีจะเปล่ียนแปลงมชัฌิมาปฏิปทาใหเ้ป็นอย่างอ่ืน เพ่ือใหท้นั

กบักิเลสประเภทนัน้ๆ กิเลสเหลา่นีไ้ม่เหนืออาํนาจแห่งธรรม จงึ

ไม่ตอ้งเปล่ียนแปลงธรรมท่ีทรงสอนแลว้นัน้ เพราะทรงไดผ้ล

มาแลว้จากปฏิปทาเหลา่นี ้จงึตอ้งนาํปฏิปทาเหลา่นีม้าปราบ

กิเลส 

เราถา้หากวา่ดาํเนินตามหลกัธรรมท่ีพระพทุธเจา้ทรงสอนไว้

อย่างนี ้ศาสนธรรมหรอืมชัฌิมาปฏิปทานี ้คือตลาดแหง่มรรคผล

นิพพานเราเต็มสดัเต็มสว่นนั่นเอง หาท่ีสงสยัไม่ไดเ้ลย นอกจาก

จิตใจหรอืการประพฤติปฏิบติัจะเป็นลุม่ๆ ดอนๆ สงูๆ ตํ่าๆ ไม่

เป็นไปตามหลกัธรรมท่ีทรงสอนเทา่นัน้ จงึไม่สมหวงั ถา้เราตัง้

จิตตัง้ใจปฏิบติัตามนีแ้ลว้ มชัฌิมาคือความเหมาะสม

ตลอดเวลา เม่ือการประพฤติปฏิบติัเหมาะสม ผลทาํไมจะไม่
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เหมาะสมสมดลุ ตอ้งสมดลุ ผูนี้แ้ลผูท่ี้จะรบัมรดกท่ีพระพทุธเจา้

ประทานไวแ้ลว้  

พระพทุธเจา้ไม่ไดเ้กิดขึน้จากไหน เกิดขึน้จาก

มชัฌิมาปฏิปทานีเ้ทา่นัน้ พระสาวกทกุๆ องคอ์ย่าวา่แต ่๑,๒๕๐ 

องคนี์เ้ลย เป็นหม่ืนๆ แสนๆ ลา้นๆ ท่านสาํเรจ็มาจากมชัฌิมานี ้

ทัง้นัน้ ไมมี่ท่ีอ่ืนเป็นท่ีสาํเรจ็มรรคผลนิพพานได ้นอกจาก

มชัฌิมาเป็นทางเดิน เป็นเครื่องชาํระซกัฟอก เป็นเครื่องหลอ่

หลอมใหจ้ิตดวงนัน้บรสิทุธ์ิเท่านัน้ ขอใหเ้ป็นท่ีมั่นใจในการ

ประพฤติปฏิบติัธรรม และสถานท่ีดงักลา่วมานีเ้ป็นท่ีเหมาะสม

ตลอดมาเหมือนกนั ในป่าในเขาในท่ีสงดัวิเวก การขบการฉนั ดงั

ไดก้ลา่วมาแตเ่บือ้งตน้วา่ เป็นปัจจยัเครื่องอาศยัเทา่นัน้ ไม่ใช่

เป็นส่ิงสาํคญัอย่างยิ่ง ดงัท่ีเรามุ่งมั่นอยู่เวลานี ้ส่ิงท่ีเรามุง่มั่นคือ

ธรรม ธรรมเป็นของสาํคญั เหลา่นีเ้ป็นส่ิงท่ีอาศยั อยา่ไดลื้มเนือ้

ลืมตวักบัส่ิงอาศยัวา่เป็นเนือ้เป็นหนงั เป็นตวัของตวัขึน้มา จะ

ลืมอรรถลืมธรรม ส่ิงเหลา่นีจ้ะเหยียบยํ่าทาํลายจิตใจลงไปโดย
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ไม่รูส้กึตวั การเหยียบยํ่าทาํลายจิตใจ ก็คือการเหยียบยํ่าธรรม

ซึง่จะเกิดขึน้ท่ีใจนัน้แหละ ใหพ้ากนัระมดัระวงัเสมอ   

การประพฤติปฏิบติัใหเ้ลง็ดจูิตอย่าดท่ีูอ่ืน กิเลสอยู่กบัจติ 

แสดงออกท่ีจิต ไม่วา่ดี วา่ชั่ว ไม่วา่ประเภทใด ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ราคะตณัหา คิดมากคิดนอ้ยคิดขึน้ท่ีจิต เกิดขึน้

ท่ีจิต เผาลนท่ีจิตไม่ไดเ้ผาท่ีไหน มชัฌิมาปฏิปทามีสติปัญญา

เป็นสาํคญั ใหส้อดสอ่งมองดตูลอดระยะเวลา ซึง่เรามีหนา้ท่ีอนั

เดียวเท่านี ้

พระบวชมาปลอ่ยหมดแลว้กิจบา้นการเรอืนอะไร อาหาร 

ปัจจยั๔ ท่ีกลา่วมานี ้ประชาชนญาติโยมมีศรทัธาบรบิรูณอ์ยู่

แลว้ อยากจะสนบัสนนุผูต้ัง้ใจประพฤติปฏิบติักาํจดักิเลส เพ่ือ

ไดบ้ญุไดก้ศุลกบัท่านเหลา่นัน้ ทา่นเหลา่นีมี้ศรทัธาเต็มภมูิอยู่

แลว้ แมต้นทาํไม่ไดก็้พอใจท่ีจะสนบัสนนุ เอา้ ปฏิบติัลงไป ถา้

เป็นลกูศิษยต์ถาคตเขา้สูส่งครามแลว้ไม่ตอ้งกลวัตาย ไม่ไดต้าย

เพราะการตอ่สูก้บักิเลส สว่นมากมีแตกิ่เลสยํ่ายีตีแหลกใหต้าย

ทัง้นัน้ เราใหเ้ห็นโทษของการยํ่ายีตีแหลกของกิเลสจนถงึขัน้ตาย
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แลว้เกิด เกิดแลว้ตายอยูนี่ ้ในภพนอ้ยภพใหญ่ไม่หยดุไมถ่อยมา

จนบดันี ้ควรจะเหน็โทษในส่ิงเหลา่นีม้ากกวา่การจะตอ่สูก้บั

กิเลสแลว้เป็นทกุขข์ึน้มา กลวัตาย กลวัตาย ไม่ตอ้งกลวั ขึน้บน

เวทีแลว้กลวัตายทาํไม ถา้กลวัตาย ตอ่ยไม่ได ้เด๋ียวถกูเขาน๊อค

ทนัที มีแตค่วามหวงัชนะเท่านัน้อยูเ่ต็มหวัใจ นกัตอ่สูบ้นเวทีแลว้

มีแตค่วามหวงัชนะ  

น่ีเราขึน้เวทีแลว้ เพศของเราเป็นเพศนกัรบไม่ใช่เพศนกัหลบ 

สูจ้นกระทั่งสดุขีดสดุแดน ทกุส่ิงทกุอย่างเครื่องสนบัสนนุมี

พรอ้มแลว้ อาหารปัจจยัจะกินใหต้ายก็ไดถ้า้เราไม่เสียดายธรรม 

ถา้เห็นขีดี้กวา่ไสก็้พงุทะลไุมรู่ต้วั ลิน้แซงอยู่เรื่อย แซงอรรถแซง

ธรรม ทอ้งปากมนัแซงอยู่เรือ่ยๆ หาเวลาวา่งไม่มี มีแตเ่รื่องกิเลส

ตณัหาบรรจเุขา้เต็ม เต็มเทา่ไรยิ่งบรรจเุขา้ไปๆ สดุทา้ยก็ตาย

เพราะอาํนาจของกิเลส ความอยากไม่มีเมืองพอ ท่านจงึวา่นาํ

ธรรมมาสกดัลดักัน้ไว ้โภชเน มตตฺ��ฺุตา ใหรู้จ้กัประมาณ ใน

การบรโิภคขบฉนั 
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อย่าลืมเนือ้ลืมตวัในปัจจยัส่ีซึง่เป็นเครื่องอาศยัเทา่นัน้ ส่ิงท่ี

มุ่งหวงัอย่างแรงกลา้ คืออรรถคือธรรม ความประเสรฐิเลิศเลอ

อยู่ท่ีตรงนี ้เอา สูล้งไป จะตายดว้ยการตอ่สูก้บักิเลสก็ใหเ้ห็นเสีย

ที ไม่เคยมีในศาสนาของพระพทุธเจา้นี ้นกัตอ่สูสู้ก้บักิเลสจน

ตาย มีกิเลสนั่นแหละตายเวลาตอ่สูเ้ขา้ไปๆ ดงัพระพทุธเจา้ก็

สลบสามหนพระองคก็์ไม่ตาย สดุทา้ยกิเลสตายไม่มีเหลือ นั่น 

สาวกทัง้หลายไดร้บัความทกุขท์รมานเพราะการตอ่สูก้บักิเลส

มามากเท่าไร ก็ไม่ไดย้ินวา่ทา่นตาย สดุทา้ยกิเลสตายๆ จงึได้

ปรากฏเป็นผูว้เิศษวิโสขึน้มาเพราะการตอ่สู ้น่ีแหละคณุคา่แห่ง

การตอ่สู ้ทาํใหค้นบรสิทุธ์ิพทุโธขึน้มาในใจทัง้ดวง 

เราเป็นลกูศิษยข์องตถาคต ตอ้งถือเอาเย่ียงอยา่งของ

พระพทุธเจา้มาดาํเนิน อย่าสกัแตว่า่กลา่ว พุทธฺ ํสรณ ํคจฉฺามิ 

ใจลอยเมฆไปไหนหรอืลงนรกอเวจีไปไหนก็ไม่รู ้ธมฺม ํสรณ ํคจฺ

ฉามิ วา่แตป่ากคิดแตใ่จแย็บเดียว ถกูกิเลสฉดุลากไปตม้ตุน๋ท่ี

ไหนก็ไม่รู ้วนัหนึง่ๆ หาเวลาคิดตามคลองอรรถคลองธรรมไม่มี 

ดาํเนินไปนิดๆ หนอ่ยๆ ก็หาวา่ทกุขว์า่ลาํบากไปเสีย ซึง่ลว้นแต่
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เป็นกลมายาของกิเลสมนัหลอกมนัลวงเรา ไม่ใหเ้ขา้ช่องอรรถ

ช่องธรรม เพราะจะผา่นอาํนาจมนัไปเสียได ้มนัจงึไม่ยอมใหไ้ป  

น่ีแหละคาํวา่ มารๆ คืออะไร กิเลสมารเป็นเบอรห์นึง่ใน

หวัใจของคนและสตัว ์เฉพาะอย่างยิ่งในหวัใจของเราซึง่เป็นนกั

ปฏิบติั ใหท้ราบวา่มารคืออะไร ก็คือกิเลสทกุประเภท ไมมี่อะไร

ท่ีเป็นมารเท่ากิเลส ใหเ้หน็ท่ีตรงนี ้ 

แลว้การตอ่สูก้บักิเลสก็อยา่ออมกาํลงัอย่าออมแรง เพราะ

เราไม่เคยเหน็กิเลสตวัใด ตัง้แตป่ระพฤติปฏิบติัมาอย่างเต็มสติ

กาํลงัความสามารถจนกระทั่งถึงปัจจบุนันี ้วา่เป็นตวัสภุาพ

เรยีบรอ้ยออ่นโยน พอท่ีจะตอ่สูม้นัดว้ยความเรยีบรอ้ยออ่นโยน

สภุาพ นอนทาํก็ได ้เดินทาํก็ได ้จิตเถ่อไปไหนมองไปไหนก็ได ้อยู่

สะดวกสบาย กินใหม้ากนอนใหม้ากเหมือนกบัหมตูวัหนึง่ กิเลส

ก็ตายไปดว้ยๆ เราไม่เคยเห็น มีแตว่า่ฟัดกนัอย่างเต็มเหน่ียว เอา้ 

มนัไม่ตาย ใหเ้ราตาย สูก้นัไป   

นอกจากนัน้ยงัทรมานทางกายอีกดว้ย เพราะกิเลสมนัมีทาง

กายเป็นเครื่องสง่เสรมิมนัดว้ย กินมากๆ เขา้ไปรา่งกายอว้นพี
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ดีเดน่ขึน้มา กิเลสมนัก็ตวัดีตวัเดน่ขึน้มาแลว้เหยียบยํ่าทาํลาย

จิตใจลงไปโดยลาํดบัๆ น่ี เม่ือเป็นเชน่นัน้ตอ้งตดัทอนกาํลงัทาง

รา่งกาย นอนมากมนัทาํใหมี้กาํลงัมากและทาํใหท้บัถมจิตใจ 

กินมากมีกาํลงัมาก มนัทบัถมจิตใจมาก การภาวนากา้วไม่ออก 

ตดัอาหารลงไป ตดัเรื่องการหลบัการนอนลงไป ตดัลงไปโดย

ลาํดบั จิตใจจะไดภ้าวนาดว้ยความสะดวก ก็เป็นอยา่งนัน้จรงิๆ 

เวลารา่งกายมีกาํลงันอ้ยลงไป ลดลงไปๆ จิตใจมีกาํลงักลา้

แข็งขึน้ทกุระยะ เวลาท่ีเราประกอบความเพียรอยู่ เราไดเ้ห็นได้

ชดั เม่ือเป็นเชน่นัน้ถงึจะยากลาํบากก็ตอ้งทนเพราะทางไปสาย

นี ้ยากก็ไป งา่ยก็ไป ขรุขระก็ไป เพราะทางไปอยู่นี ้ทางเดินอยู่นี ้

ทางเดินเพ่ือความพน้ทกุข ์ทางเดินเพ่ืออบุายวธีิเพ่ือฆา่กิเลสอยู่

ท่ีตรงนี ้ๆ  ก็ตอ้งไดท้นทกุขท์รมานตน ทาํไป เพราะเคยเหน็ผล

อย่างนี ้ 

น่ีละการประพฤติปฏิบติัจงึตอ้งใชอ้บุายหลายแงห่ลายทาง 

ไม่สกัแตว่า่เดินจงกรมแลว้ก็เดินไปเฉยๆ ไม่ไดค้าํนงึถงึเหตถุึงผล

วา่ไดผ้ลมากนอ้ยเพียงไร เดินสกัแตเ่ป็นกิรยิา ใชไ้ม่ได ้ตอ้งเอา



จดัทาํโดยทีมงาน กรุธรรม  39  

ใหจ้รงิใหจ้งั สติแนบอยู่กบัจติ นีแ้ลคือผูร้กัษาจิต สติเป็นสาํคญั 

ปัญญาเป็นผูใ้ครค่รวญเหตผุลดีชั่วประการตา่งๆ  

ธรรมสองอย่างนีเ้ป็นสาํคญั วิริยะ คือความเพียร น่ีเป็น

เครื่องสนบัสนนุ อุตสาหะพยายาม ความอดความทน ความพอ

อกพอใจเป็นเครื่องสนบัสนนุ แตท่ี่จะจดจอ่ตอ่เน่ืองกนัเพ่ือ

ทาํลายกิเลสแลว้สตปัิญญาเป็นสาํคญัมาก เราไม่เห็นอนัใดท่ี

จะมีคณุคา่ยิ่งกวา่สติปัญญาในการปราบปรามกิเลส แมต้ัง้แต่

ขัน้ตน้ๆ สติปัญญาก็มีความจาํเป็นอยู่เชน่นัน้ จนกระทั่งถึงวาระ

สดุทา้ย เอาลงไป คาํวา่วาระสดุทา้ยคืออะไร ถึงขัน้กิเลส

ละเอียด ถงึขัน้ธรรมละเอียด สติปัญญาตอ้งละเอียดไปตาม

กิเลสไม่อย่างนัน้ไมท่นักนั 

ใครจะวา่กิเลสมนัโง่เม่ือไร กิเลสจอมฉลาดจงึไดค้รองไตร

ภพนี ้สตัวโ์ลกเกิดตายอยูนี่เ้พราะอาํนาจของกิเลสทัง้นัน้ ไม่ใช่

เพราะอาํนาจของอะไร ถา้กิเลสไม่แหลมคมเหนือกวา่สตัวโ์ลก 

ใครจะไปเช่ือ ใครจะไปยอมจาํนนกบักิเลส เพราะก็ทราบแลว้วา่

กิเลสเป็นภยั เหตใุดจงึไม่ทราบในขณะท่ีมนักลอ่ม ก็เพราะ
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อบุายของเรา สติปัญญาของเราไม่ทนัมนันั่นเอง จงึจาํตอ้งยอม

จาํนนมนัไปโดยไม่รูส้กึตวั  

น่ีเวลาสติปัญญาเราผลิตขึน้มาๆ ทนักิเลสประเภทนีแ้ลว้ 

ตอ่ไปก็ทนักิเลสประเภทนัน้ เห็นโทษของกิเลสประเภทนี ้เห็น

เลห่เ์หล่ียมของกิเลสประเภทนี ้แกเ้ลห่เ์หล่ียมของกิเลสนีไ้ปได ้

แลว้แกเ้ลห่เ์หล่ียมของกิเลสประเภทนัน้ไดโ้ดยลาํดบัและฆา่ได้

โดยลาํดบัดว้ย เรื่อยไปๆ จนกระทั่ง เอาพดูกนัใหถ้ึงเหตถุึงผลถงึ

อรรถถึงธรรม ฟาดกนัไปถึงขัน้ มหาสติ มหาปัญญาแลว้ เอาละ

ท่ีน่ีนา 

คาํวา่ มหาสต ิมหาปัญญา หมายถึงสติปัญญาอตัโนมติั 

หมนุตวัเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลา ไมมี่คาํวา่ยืน วา่เดิน วา่นั่ง วา่

นอน เวน้แตข่ณะหลบัเท่านัน้ นอกนัน้สติปัญญานีจ้ะตอ้ง

ทาํงานอยู่ตลอดเวลา จนถงึกบัไดย้บัยัง้เอาไวไ้ม่เช่นนัน้จะเลย

เถิด ดงัท่านกลา่วไวใ้นธรรมสงัโยชนเ์บือ้งบนวา่ อุทธัจจะ 

ความฟุง้ ความฟุ้งซา่นราํคาญ อทุธจัจะนีห้มายถงึความเพลิน
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ในงานของตน ไม่ใช่อทุธจัจกกุกจุจะ แบบนิวรณห์า้ซึง่มีอยู่ใน

สามญัชนทั่วไป 

อทุธจัจะนีเ้ป็นสงัโยชนเ์บือ้งบน จะตดัไดด้ว้ยอรหตัมรรค

เท่านัน้ ทา่นผูท่ี้ดาํเนินอรหตัมรรคจะเป็นผูท่ี้เพลิดเพลินในธรรม

ขอ้นี ้จงึเรยีกวา่ อทุธจัจะ ความเพลินเกินตวัก็ไม่ถกูนะ นั่น ถา้

จะพดูเป็นการเตือนก็บอกวา่ ความเพลิดเพลินเกินไปไมถ่กูนะ 

งานแมจ้ะไดเ้พราะการกระทาํก็จรงิ แตก่ารกระทาํงานทัง้หลาย

นัน้ย่อมมีการพกัผ่อนเป็นธรรมดา พกัผ่อนนอนหลบั พกัผ่อน

รบัประทานอาหาร แมแ้ตร่ถวิ่งไปตามถนนยงัตอ้งเติมนํา้มนั ไม่

เติมไม่ได ้

ผลจะไดเ้พราะการทาํงานก็จรงิ แตเ่ม่ือทาํไปจนหมดกาํลงั

แลว้ ผลของงานจะไดม้าจากไหน น่ีสติปัญญาเม่ือหมนุตวัเป็น

เกลียวตลอดเวลา ไมพ่กัผ่อนหย่อนตวับา้งเลยก็เหน่ือย จิต

เหน่ือยเม่ือยลา้ จงึตอ้งพกัในวงสมาธิ ท่านบอกใหเ้ขา้พกัใน

สมาธิเสีย ใหจ้ติมีความสงบ พอไดร้บัความสงบแลว้ จิตมีกาํลงั

ออกพิจารณา เช่นเดียวกบัคนท่ีทาํงานจนจิตเหน่ือยเม่ือยลา้ 
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แลว้ก็มาพกัผ่อนนอนหลบั มารบัประทานอาหารให้

สะดวกสบาย ถึงเวลาจะเสียไป อาหารการบรโิภคเหลา่นัน้จะ

เสียไปก็ตาม แตไ่ดก้าํลงัขึน้มาเพ่ือการงานตอ่ไปอีก และเพ่ือ

เพิ่มผลแหง่งานขึน้โดยลาํดบัไปอีกเพราะการพกัผ่อนและการ

รบัประทานนัน้ 

น่ีการพกัผ่อนในสมาธิจะเสยีเวลํ่าเวลาบา้งไม่เป็นไรเพราะ

กาํลงัชารจ์ พดูง่ายๆ ชารจ์แบตเตอรี่ทางดา้นจิตใจ ใหจ้ติมี

ความสงบ ในขณะท่ีพกัตอ้งพกัจรงิๆ ไมยุ่่งกบัสติปัญญาใดๆ

ทัง้สิน้ ใหพ้กัสงบตวั พอออกจากการพกัแลว้จิตจะมีกาํลงัวงัชา 

สติปัญญาแหลมคม กิเลสตวันัน้แล สติปัญญาประเภทท่ีเคยแก้

กิเลสนีแ้ล ใสเ่ขา้ไปขาดสะบัน้ๆ เพราะกาํลงัสติปัญญามีมาก

เน่ืองจากไดพ้กัผ่อนอยา่งสะดวกสบายแลว้ น่ีวิธีการดาํเนิน 

เม่ือถึงขัน้นีแ้ลว้ความขีเ้กียจขีค้รา้นหายหนา้ไปหมด 

นอกจากไดร้ัง้เอาไวเ้ทา่นัน้ เพราะเหตไุร ความเหน็โทษก็ถึงใจ 

นอนใจไดย้งัไง ความเห็นคณุก็ถึงใจ เหน็โทษแหง่กิเลสทกุ

ประเภท เห็นอย่างถึงใจเหน็อย่างซึง้ เหน็อย่างน่าเข็ดน่าหลาบ 
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เห็นอย่างนา่กลวั คนเราเม่ือกลวัแลว้อยู่ไดย้งัไง ท่ีไหนจะเอาตวั

รอดไดต้อ้งเผ่น ท่ีไหนเหน็วา่จะพน้ภยัตอ้งเผ่นไปท่ีนั่น น่ีจิตเหน็

วา่จะพน้ภยัดว้ยวธีิไหนก็ตอ้งโดดออก จะพน้ภยัดว้ยวธีิตอ่สูก้บั

กิเลสก็ตอ่สู ้เหมือนท่ีตอ่สูด้ว้ยปัญญา  

ความเห็นคณุแห่งความพน้ทกุข ์เพราะธรรมอศัจรรยท่ี์

ปรากฏอยู่ในใจตามลาํดบัลาํดาแมจ้ะไม่ถงึขัน้อศัจรรยเ์ต็มภมูิก็

ตาม ขึน้ช่ือวา่ธรรมแลว้ย่อมเป็นของแปลก ของอศัจรรยอ์ยู่

ภายในจิตใจนัน้แลว้ นัน้แลเป็นส่ิงท่ีมีคณุคา่อยู่ภายในใจอยู่

แลว้ และเป็นเครื่องสนบัสนนุใหมี้กาํลงัใจเพิ่มขึน้ท่ีจะประพฤติ

ปฏิบติัวา่ใหพ้น้เทา่นัน้ ไมพ่น้ก็ใหต้ายเท่านัน้ คาํวา่ถอยมีไม่ได้

แลว้  

น่ีสติปัญญาอตัโนมติัเป็นอยา่งนัน้ ในครัง้พทุธกาลทา่นวา่ 

มหาสติ มหาปัญญา คือ หมนุตวัเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลา 

อตัโนมติั ไม่มีคาํท่ีวา่บงัคบับญัชานอกจากรัง้เอาไว ้เพราะจะ

เป็นอทุธจัจะ คือฟุ้งเกินไป เพลินกบัการกบังานการพิจารณา

คน้ควา้จนเกินเนือ้เกินตวั แลว้ไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร จงึตอ้งให้
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พกัผ่อนภายในสมาธิเสีย เม่ือมีกาํลงัแลว้จงึพิจารณาลงไป 

จนกระทั่งทะลปุรุโปรง่ไปหมด 

น่ี อทุธจัจะ คือ ความฟุ้งของจิต มานะ ความถือความรูท่ี้

เต็มไปดว้ยอวชิชานั่นเอง จะเป็นอะไร เอาใหม้นัถึงนั่นซิ ท่ีกลา่ว

มาทัง้หมดนีเ้ป็นของปลอมเม่ือไร มีอยู่กบันกัปฏิบติั ฝึกใหไ้ด ้จิต

เป็นส่ิงท่ีฝึกได ้ฝึกไม่ไดพ้ระพทุธเจา้ดีไม่ได ้เป็นศาสดาเอกไม่ได ้

ลว้นแลว้แตฝึ่กมาทัง้นัน้ จิตเป็นสมบติัของเรา ไม่ใช่สมบติัของ

ใคร เราเป็นผูร้บัผิดชอบภายในจิตของเรา เป็นก็เรา ตายก็เรา 

สขุก็เราทกุขก็์เรา รบัทัง้นัน้ เม่ือเป็นเชน่นัน้เราจะปลอ่ยใหกิ้เลส

เหยียบยํ่าทาํลายเจา้ของอยูต่ลอดไป สมควรแลว้เหรอ ตอ้งเอา

ใหจ้รงิใหจ้งันกัปฏิบติั 

อย่ามองอะไรยิ่งกวา่ใจซึง่เป็นสถานท่ีเกิดเหต ุมหาเหตอุยูท่ี่

นั่น โรงผลิตงานของกิเลสประเภทตา่งๆ อยู่ท่ีนั่น แลว้ใน

ขณะเดียวกนัโรงผลิตอรรถผลิตธรรมก็อยู่ท่ีนั่น เอา แยกแยะกนั

เขา้ไป จิตนีเ้ป็นตวัสาํคญัมาก เอาใหถ้งึเหตถุึงผล จิตนีเ้ป็น

เหมือนนกัโทษ ธรรมเป็นเครื่องแกป้ลดเปลือ้ง กิเลสเป็นเจา้
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อาํนาจบงัคบับญัชาจิตใจ แกล้งไปๆ เม่ือแกล้งไปไดม้ากนอ้ยจิต

จะดีดขึน้มาๆ โดยลาํดบัลาํดา จนกระทั่งแกไ้ดห้มดโดยสิน้เชิง 

ไม่มีส่ิงใดเหลือแลว้ นัน้แลความหมนุตวัเป็นเกลียว อยู่ดว้ย

ความพากความเพียรโดยวธีิการตา่งๆนัน้ ก็เหมือนกนักบันกัรบ 

เม่ือไดช้ยัชนะเต็มท่ีแลว้ การรบพุง่ชิงชยัท่ีเป็นไปทัง้วนัทัง้คืนนัน้

ก็ยติุกนัลง 

น่ี สติปัญญากบักิเลสเม่ือไดฟ้าดฟันหั่นแหลกกนัลงไป 

จนกระทั่งไม่มีกิเลสตวัใดมาตอ่กรแลว้ เรื่องความหมนุติว้ๆ อยู่

ดว้ยสติปัญญานีก็้หมดหนา้ท่ีไป เหลือแตค่วามบรสิทุธ์ิลว้นๆ 

เอา้ อยู่ไหนอยูเ่ถอะท่ีน่ี ไม่มีกาลไม่มีสถานท่ี ไม่ยุ่งกบัอดีตวา่

เคยเป็นมาอยา่งไร ไม่ยุง่กบัอนาคตวา่จะไปเกิดเป็นอะไรตอ่ไป

อีก ปัจจบุนัก็รูเ้ท่า ไม่ยดึมั่นถือมั่นในความรูค้วามเป็นของตน 

ตา่งอนัตา่งจรงิทกุสดัทกุสว่น จิตก็จรงิตามจิต จรงิในหลกั

ธรรมชาติ จรงิในความประเสรฐิของตน เมืองพออยูท่ี่น่ี พอ

หมดแลว้ทกุส่ิงทกุอย่าง เลยคลายไปหมด ไม่มีส่ิงใดเหลือแลว้ 

นัน้แลคือผลแห่งการประพฤติปฏิบติั 
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พระพทุธเจา้ก็ดี สาวกทัง้หลายก็ดี ไดธ้รรมดวงนีข้ึน้มา

ประกาศธรรมสอนโลกนัน้ ไดม้าดว้ยภาคประพฤติปฏิบติัและ

ไดม้าดว้ยความขยนัหมั่นเพียร ดว้ยความเป็นนกัตอ่สู ้ไมใ่ช่

ไดม้าดว้ยความขีเ้กียจขีค้รา้น ความเห็นแก่ปากแกท่อ้ง 

ความเห็นแกห่ลบัแก่นอน ขีเ้กียจออ่นแอ นั่นไม่ใช่ทางของผูจ้ะ

ดาํเนินตนเพ่ือความพน้ทกุข ์แตเ่ป็นทางของกิเลสท่ีจะสั่งสมฟืน

ไฟขึน้มาภายในใจของตนโดยถ่ายเดียวเทา่นัน้ 

น่ีทา่นทัง้หลายมาจากท่ีตา่งๆ ไดม้าอบรมศกึษาอยู่ในสาํนกั

นี ้ผมก็มีความเมตตาสงสาร ถึงจะมากบา้งก็ทนเอา ทา่นองค์

นัน้ก็มีหวัใจองคนี์ก็้มีหวัใจ เป็นผูมุ้่งมาเพ่ืออรรถเพ่ือธรรม ผม

เองก็ไดคิ้ดเทียบเคียงทกุสดัทกุสว่นแลว้กบัหมู่กบัเพ่ือน เพราะ

เราเคยเป็นผูน้อ้ยมาแลว้ ไปเสาะแสวงหาครูอาจารยท่ี์ไหนท่ี

ตอ้งจิตตอ้งใจ เป็นผูท่ี้นา่เคารพกราบไหวเ้ป็นท่ีลงใจของเรา

นัน้  มนัหายาก 

เม่ือไปถึงครูบาอาจารยอ์งคใ์ดท่ีเป็นท่ีสนิทติดใจกบัทา่น 

ดว้ยความเช่ือความเล่ือมใสจรงิๆ แลว้เราพอใจท่ีจะอยู่ อยากให้
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ท่านเมตตาสงสารรบัไวส้ั่งสอน ใจจะขาดออกจากหทยัของเรา

ขนาดนัน้ นีห้มู่เพ่ือนมาศกึษาอบรมก็เหน็ใจอย่างนัน้เหมือนกนั 

ถึงจะไม่ไดอ้ยู่ ก็ไดร้บัการอบรมชั่วกาลชั่วเวลาก็ยงัดี  

น่ีแหละขอใหคิ้ดเห็นอรรถธรรมท่ีกลา่วมาเหลา่นี ้นาํไป

ประพฤติปฏิบติั อย่าทอ้ถอยออ่นแอ ส่ิงเหลา่นีเ้คยมีอยู่ในหวัใจ

เรามาแลว้ ไม่เห็นเป็นของประเสรฐิของอศัจรรยจ์ากมนั 

นอกจากธรรมอนัประเสรฐิท่ีจะเกิดขึน้จากความเพียร ความ

หนกัเอาเบาสูเ้ท่านัน้ 

น่ีวนันีไ้ดอ้ธิบายธรรมภาคปฏิบติัใหท้่านทัง้หลายไดเ้ขา้อก

เขา้ใจ ทางพระเป็นสาํคญั เพราะเป็นจดุศนูยก์ลางแห่งจติใจ

ประชาชน และเป็นผูร้กัษาศาสนาในวงภายใน และมีหนา้ท่ีเต็ม

เม็ดเต็มหน่วย เพศก็ประกาศอย่างเดน่ชดัแลว้วา่ เพศนีเ้ป็นเพศ

สมณะ เป็นเพศท่ีบาํเพ็ญอรรถธรรมโดยถา่ยเดียว จงึไดแ้สดงให้

ท่านทัง้หลายไดเ้ขา้อกเขา้ใจประพฤติปฏิบติั 

บรรดาศรทัธาญาติโยมทัง้หลาย จิตใจก็เหมือนกนักบัพระ 

ตา่งกนัก็สกัวา่เพศเทา่นัน้ จิตใจไม่มีคาํวา่เป็นผูห้ญิงผูช้าย มี
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ความรกัใครช่อบใจศรทัธาในศาสนาเชน่เดียวกนั การประพฤติ

ปฏิบติัตนในคณุงามความดีทัง้หลายเป็นสิรมิงคลแก่เรา 

เช่นเดียวกบัพระท่านประกอบหนา้ท่ีการงานทางดา้นธรรมะของ

ท่าน เป็นสิรมิงคลแก่ใจของท่าน เรามาประกอบบาํเพ็ญในคณุ

งามความดีทัง้หลายมีทาน ศีล ภาวนา เป็นสาํคญั ก็เป็นสิริ

มงคลแก่จิตใจของเรา ใจเป็นสาํคญัมาก ขอใหพ้ยายามบาํรุงใจ 

ใจเป็นหลกัใหญ่ ใจเป็นนกัทอ่งเท่ียวดงัท่ีทา่นอาจารยม์ั่นท่าน

พดู หาคาํแยง้ไม่ได ้

จะท่องเท่ียวไปไหนก็ตาม ขอใหท้่องเท่ียวไปดว้ยบญุดว้ย

กศุล ดว้ยคณุงามความดีเป็นเครื่องสนบัสนนุเถิด จะเป็นท่ีเบา

อกเบาใจ เป็นท่ีสะดวกสบาย เป็นสคุโต ไปก็ดี ไปก็เป็นสขุ อยู่ก็

เป็นสขุ เกิดในภพใดชาติใดถา้มีคณุงามความดีเป็นเครือ่งหลอ่

เลีย้งจิตใจ เป็นเครื่องบาํรุงจิตใจ สนบัสนนุจิตใจ เป็นเครื่อง

เสวยของใจอยู่แลว้ อยู่สบายทัง้นัน้ ความดีจงึไม่ลา้สมยั ใหพ้า

กนัพยายามบาํเพ็ญ 
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วาระนีเ้ป็นวาระท่ีเหมาะสมมากสาํหรบัเราทกุทา่น หากชีวิต

หาไม่แลว้ก็ตอ้งหยดุชะงกัในงานทัง้หลาย กา้วไม่ออก เพราะคน

ตายแลว้ไม่มีงาน ทาํไม่เป็น ขณะนีย้งัมีชีวติอยู่จะรบีเรง่

ขวนขวายส่ิงใดก็รบีเรง่เสีย สมบติัภายในก็ใหมี้ สมบติัภายนอก

ก็ใหมี้ อยู่ก็เป็นสขุ ไปก็เป็นสขุ  

การแสดงธรรมก็เหน็วา่สมควรจงึขอยติุเพียงแคนี่ ้

ท่ีมา: https://youtu.be/O_4hln4HR_g  

  

https://youtu.be/O_4hln4HR_g
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โอวาทปาฏโิมกข ์

หลวงปู่ เปลีย่น ปัญญาปทโีป 

 

ณ บดันีม้าถึงกาลสมยั พวกเราท่านทัง้หลาย ทัง้ภิกษุ

สามเณร และอบุาสก อบุาสิกา ท่านสาธุชนทัง้หลาย เน่ืองใน

วนันีพ้วกเราทา่นทัง้หลายไดม้าประชมุในพระวหิารแหง่นี ้ใน

การทาํพิธีหรอืประกอบพิธีเวยีนเทียนทกัษิณาวตัร มาระลกึถึง

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เพ่ือบชูานอ้มนกึระลกึถึงสมยัครัง้

พทุธกาลตัง้แตอ่งคส์มเด็จพระศาสดาจารยพ์ระสมัมาสมัพทุธ

เจา้ พระองคย์งัทรงพระชนมอ์ยู ่ 

ในวนันีเ้ป็นวนัคลา้ยวนัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้เสด็จประทบั

อยู่วดัเวฬวุนักลนัทกนิวาปสถาน ในกรุงราชคฤห ์ประเทศ

อินเดีย มีพระเจา้พิมพสิารเป็นพระราชามหากษัตราธิราช ครอง

อยู่ในนครราชคฤหแ์หง่นี ้เป็นเมืองใหญ่ เมืองหนึ่งของประเทศ

อินเดีย สมยันัน้พระเจา้พมิพิสารไดถ้วายสวนเวฬวุนั สรา้งเป็น

วดั ใหเ้ป็นสถานท่ีประทบัของพระผูมี้พระภาคเจา้และภิกษุสงฆ์
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สาวกทัง้หลาย อยู่ในสถานท่ีนั่น วนัคลา้ยวนันีน้ัน้ พระภิกษุสงฆ์

พระขีณาสพ ก็เรยีกวา่ผูบ้รรลธุรรมถึงท่ีสดุแห่งทกุข ์คือเป็นพระ

อรหนัตน์ั่นเอง อยู่ในทิศทัง้ ๔ อยู่สถานท่ีอ่ืนๆ หรอืวดัอ่ืน ท่ีทา่น

พกัอยู ่ไดเ้หาะเหนิเดินอากาศมาประชมุกนัท่ีในวดัเวฬวุนั วดั

เวฬวุนั ภาษาไทยเราเรยีกวา่ วดัป่าไผ่  

ในวนันีภิ้กษุสงฆขี์ณาสพทัง้หลายนัน้ ไม่มีใครเชือ้เชิญและ

นิมนตม์านมสัการพระพธุเจา้อะไร แตว่า่พระภิกษุสาวก

ทัง้หลายนัน้ ไม่ไดน้ดัหมายอะไรกนัแตพ่ากนั ฌานมาบน

อากาศ ไดม้ารวมกนัอยู่ ๑๒๕๐ รูป เม่ือมารวบรวมกนัอยูท่ี่

เดียวกนันัน้ พระพทุธองคก็์ทรงเลง็เหน็วา่ ควรท่ีจะประทานพระ

โอวาทคาํสอน คือคาํตรสัสอนนัน้เป็นศีล ๒๒๗ ขอ้ของภิกษุนัน้

แตพ่ระองคท์รงบญัญติัมารวบรวมเป็น ๒๒๗ ขอ้ ใหพ้ระภิกษุ

เป็นผูส้าํรวมระวงัรกัษาสดุความสามารถของตนเพ่ือจะใหศี้ล

ของแตล่ะท่านและองคน์ัน้บรสิทุธ์ิ เป็นผูมี้ศีลบรสิทุธ์ิเกิดขึน้ น่ีก็

เรยีกวา่โอวาทปาฏิโมกข ์ท่ีพระภิกษุสงฆใ์นวนัพระใหญ่ คือ ๑๔ 

คํ่า ๑๕ คํ่า ตามปักขคณนา  
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ในเดือนหนึง่นัน้พระพทุธองคท์รงสั่งสอนใหส้วดโอวาทพระ

ปาฏิโมกข ์๑๕ วนัตอ่ครัง้หนึง่ เดือนหนึ่งก็สองครัง้ ทกุวดัท่ีมี

ภิกษุตัง้แต ่๔ รูปขึน้ไปตอ้งทาํสงัฆกรรมอโุบสถในโบสถห์รอืใน

ศาลาวหิารท่ีเหมาะสมแตล่ะสาํนกัแตล่ะวดันัน้ ก็แปลวา่

ประกาศเรื่องศีลของพระภิกษุนี ้พระพทุธองคท์รงบญัญติัเอาไว้

แลว้ พทุธองคก็์เลยทรงตรสัเทศนา เพ่ือทวนความจาํในศีล 

๒๒๗ ขอ้นัน้ ใหภิ้กษุทัง้หลายไดย้ินไดฟั้งทั่วกนั เหตฉุะนัน้ถา้

บคุคลท่ีบรรลเุป็นอรยิบคุคลแลว้ คือสาํเรจ็มรรคผลพน้จาก

ความทกุขแ์ลว้ ก็หมดเรื่องหมดราวท่ีจะทาํศีลของตนนัน้ใหเ้ศรา้

หมองเป็นอนัวา่ไม่มี แตพ่ระภิกษุท่ียงัไม่บรรลธุรรม ท่านกาํลงั

ปฏิบติัอยู่เรยีกวา่บรรพชิตนัน้ก็ยงัพากนัปฏิบติัสาํรวมระวงักนั

อยู่ น่ีพระพทุธองคจ์งึเลง็เหน็วา่เพ่ือจะใหภิ้กษุทัง้หลายเหลา่นัน้

ไดเ้ขา้ใจแจง้ชดัเขา้ไปอีกทีหนึ่ง ทรงบญัญติัใหมี้ก่ีขอ้ มีเรื่อง

อะไรบา้ง ในวนันีเ้ป็นวนัคลา้ยวนันัน้ วนันกัขตัฤกษ ์นกัขตัสมยั 

ตัง้แตส่มยัอดีตกาลท่ีผ่านมา เป็นวนัพระจนัทรเ์ต็มดวง ก็คือ
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พระจนัทรน์ัน้เต็มบรบิรูณ ์เต็มเป่ียม ท่ีพระพทุธองคท์รงแสดง

โอวาทพระปาฏิโมกข ์

ท่ีนีท้่านทัง้หลายมาดแูลว้วา่พระภิกษุสงฆ ์๑๒๕๐ องคน์ัน้ 

เป็นผูบ้รสิทุธ์ิทัง้นัน้ท่ีพวกเราไดพ้ากนัทาํพิธี ประกอบพธีิเวียน

เทียนทกัษิณาวตัรเจดียเ์ป็นสถานท่ีประดิษฐานแทน

พระพทุธเจา้ไวเ้ป็นหลกัฐาน บรรจพุระบรมสารรีกิธาตหุรอืพระ

ธาตขุองพระอรหนัตพ์ระเจา้ทัง้หลาย เอาไวใ้นพระเจดีย ์จงึพา

กนัประกอบพธีิเวียนเทียนรอบพระเจดียส์ามรอบตามจารตี

ประเพณีเพ่ืออะไร เพ่ือเป็นอตีตารมณ ์ระลกึถึงอดีตท่ีผ่านมานัน้ 

เป็นวนัคลา้ยวนันี ้พวกเราจงึไดร้ะลกึถึงพระผูมี้พระภาคเจา้และ

พระอรยิสงฆส์าวกทัง้หลายเหลา่นัน้ เพ่ือไดมี้การบชูาเคารพ

ระลกึถึงอยู ่เป็นอารมณใ์นจติใจของพวกเราเพราะพวกเราเป็น

ชาวพทุธ เป็นผูเ้ช่ือมั่นในคาํสอนของพระพทุธเจา้ พวกเราก็เลย

พากนัระลกึถึงบชูาอยู่ เรยีกวา่พวกเราเป็นผูท่ี้บชูาส่ิงท่ีควรบชูา 

จงึจะนาํมาซึง่บญุซึง่กศุลซึง่คณุงามความดีทัง้หลายไดเ้ป็นท่ีพึ่ง

ของตนคือความสขุ 
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เหตฉุะนัน้พวกเราทา่นทัง้หลายในวนันีจ้งึควรท่ีจะมีปลืม้ปีติ

ยินดีท่ีชีวิตของพวกเรานีไ้ดผ่้านมาหลายปีแลว้จนถงึ ปีนีจ้นถึง

วนันีไ้ด ้จงึถือวา่เป็นผูโ้ชคดี ภาษิตท่ีเราไดคิ้ดในเบือ้งตน้นัน้วา่ 

กิจโฺฉ มนุสฺสปฏลิาโภ การไดม้าเกิดเป็นมนษุยท่ี์ไดร้า่งกาย

บรสิทุธ์ิบรบิรูณเ์ป็นหญิงเป็นชาย จงึไดเ้รยีกวา่เป็นโชคดี เพราะ

คนเราน่ีมนัเกิดยาก เกิดมาแลว้มนัไม่บรสิทุธ์ิบรบิรูณ ์เป็นหญิง

เป็นชายก็ดี มนัยงัไม่สมบรูณบ์ดันีถ้า้เราไดเ้กิดมาเป็นหญิงเป็น

ชาย ก็เรยีกวา่โชคดีอย่างนัน้  

เม่ือโชคดีแลว้อย่างนี ้กิจฉัง มัจจานะ ชวีตัิง ท่ีเราเกิดขึน้

มาแลว้ เรายงัไม่ลว่งลบัดบัไป ยงัมีชีวิตอยูจ่นมาถึงปัจจบุนันี ้ก็

ยงัโชคดีอีกอยา่งหนึง่ ท่ีชีวิตของเรายงัมีอยู่ ไดป้ระกอบคณุงาม

ความดี  

กิจโฉ พุทธนะมุปปาโท พวกเราทัง้หลายโชคดีท่ีมี

พระพทุธเจา้มาอบุติับงัเกิดขึน้ในโลก เม่ือพระพทุธเจา้ไดบ้รรลุ

ธรรท ไดต้รสัรูข้ึน้มาในโลกนี ้ก็คือจะมาเกิดเป็นพระพทุธเจา้นัน้

ตอ้งสรา้งบญุบารมีหลายอสงไขยแสนกาํไรมหากปัป์ เวยีนวา่ย
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ตายเกิดในวฏัสงสารอยู่ สรา้งบญุสรา้งกศุล สรา้งบารมีของตน

เพ่ือจะใหเ้ต็มเป่ียมก่อน ทาํยาก เหตฉุะนัน้พวกเราเป็นผูโ้ชคดี

ไดม้าเกิดมีพระพทุธเจา้มาตรสัรู ้รูแ้จง้เห็นจรงิในธรรมแลว้ใน

โลกนี ้เพ่ือใหพ้วกเรานัน้มีพระพทุธเจา้ หากเป็นพระปัจเจกโพธ์ิ

มาตรสัรูแ้ลว้ แตก็่ไม่เทศนส์ั่งสอนใคร อนันีพ้ระปัจเจกโพธ์ิ เรา

จะไดท้าํบญุแคน่ัน้เอง แตนี่พ้ระผูมี้พระภาคเจา้นัน้ตรสัเทศนา 

แนะนาํสั่งสอนเวไนยสตัวท์ัง้หลาย  

เรยีกวา่ กจิฉัง สัทธัมมะสะสวนัง พวกเราเป็นผูโ้ชคดีได ้

ยินไดฟั้งเทศนธ์รรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ท่ีพระพทุธองคส์ั่ง

สอนเอาไวโ้ดยย่อๆวา่ ธรรมทัง้หลายเกิดจากเหต ุดบัเพราะเหต ุ

ถา้ไม่มีเหตไุม่มีผล ทกุอย่าง ถา้ทาํเหตไุมดี่ ผลก็ออกมาไม่ดี ถา้

พดูไม่ดี ผลก็ออกมาก็ไม่ดี ถา้คิดไม่ดี ผลก็ออกมาไม่ดี จงึ

เรยีกวา่เหตไุมดี่ ผลก็ไม่ดี พวกเราท่านทัง้หลายท่ีเป็นผูท่ี้

เล่ือมใสในคาํสอนของพระพทุธเจา้ เราตอ้งพนิิจพิจารณาดใูหดี้

เป็นเรื่องเหต ุถา้การพดูก็ดี ทาํก็ดี คิดก็ดี มนัเป็นเหตไุมดี่แลว้ 

ความทกุขจ์ะเกิดขึน้ในภายหลงั พระพทุธองคท์รงสั่งสอนอย่าง
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นัน้ บดันีถ้า้เหตดีุผลก็ดี การเราทาํอะไรทกุอยา่ง ถา้ทาํดีแลว้ ไป

ในทางท่ีถกูตอ้งแลว้ ผลก็ตอ้งออกมาดี พดูจาปราศรยัคยุกนั ถา้

พดูในทางท่ีดีมีศีลธรรม มีเหตมีุผล มีประโยชนแ์ลว้ ผลก็คือมี

ความสขุออกมา ถา้เราคิดดี เรามีความเหน็ดีถกูตอ้งตามทาํนอง

คลองธรรม ผลก็ออกมาดีคือความสขุความสงบเกิดขึน้ ตรงนี ้

แหละพระพทุธองคจ์งึทรงสั่งสอนวา่ ถา้เราทาํเหตดีุ พดูดี คิดดี

เป็นเหตแุลว้ ผลก็ย่อมดี ย่อมมีความสขุความสงบเกิดขึน้แก่

เวไนยสตัวท์ัง้หลายก็คือพวกคนเราน่ีเอง  

แลว้พวกเรามานอ้มนกึระลกึถงึคาํสอนของพระพทุธเจา้ เรา

ไดย้ินไดฟั้งจากครูบาอาจารย ์บวชสืบๆกนัมาตัง้แตค่รัง้

พทุธกาลจนถงึปัจจบุนันี ้เราก็เป็นผูโ้ชคดี ไดฟั้งเทศนฟั์งธรรม 

เพ่ือจะรูเ้หตดีุเหตไุม่ดี รูจ้กับญุจกับาป รูจ้กัดีรูจ้กัชั่ว รูจ้กัคณุจกั

โทษ รูจ้กัประโยชนแ์ละไม่ใชป่ระโยชน ์เราจะไดเ้ลือกสรรหาละ

ส่ิงท่ีไม่ดีและบาํเพ็ญความดี เรยีกวา่ละความชั่ว ทาํความดี ละ

บาปบาํเพ็ญบญุท่ีเราพดูกนั น่ีพวกเราท่านทัง้หลายมาบาํเพ็ญ

บญุ ตอนเชา้ก็ไดถ้วายอาหาร ไดร้บัศีล ตอนคํ่าก็ไดพ้ากนัเวยีน
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เทียนแลว้ก็ไดพ้ากนัไหวพ้ระสวดมนต ์สรรเสรญิพระรตันตรยั มี

แตค่ณุงามความดีทัง้นัน้เป็นของพวกเราท่ีเป็นนกัปฏิบติั 

เรยีกวา่ทาํทัง้อามิสบชูา ทัง้ปฏิบติับชูาดว้ย ท่ีเรานั่งฟังเทศนอ์ยู่

ดว้ยความสงบ ทาํใจของตนใหอ้ยูก่บัตนและตัง้ใจฟังเทศนใ์ห้

จิตใจสงบ ใหจ้ิตใจสบาย ใหจ้ิตใจรื่นเรงิอยู่ในคณุงามความดีวา่

ตนเองไดท้าํคณุงามความดีแลว้ จนถึงปัจจบุนัท่ีนั่งอยู่ กาํลงัฟัง

เทศน ์ก็เรยีกวา่พวกเรากาํลงัทาํดี ทาํคณุงามความดี บาํเพ็ญ

ความดี สรา้งสมอบรมบญุบารมีของตนใหม้ากขึน้ เราก็เป็นผูท่ี้

โชคดี  

ปฏรูิปเทสวาโส จ เราโชคดีท่ีเราไดม้าเกิดในเมืองไทย โชค

ดีอย่างไร โชคดีนัน้คือมีครูบาอาจารยบ์วชสืบศาสนามา และ

จดจาํคาํสอนของพระพทุธเจา้ ตามกาํลงัความสามารถของท่าน 

ไดน้อ้มนาํธรรมะทา่นตรสัเทศนาสั่งสอนพวกเรา ใหรู้บ้ญุ รูบ้าป 

และรูดี้ รูช้ั่ว เพ่ือเราจะไดล้ะความชั่ว บาํเพ็ญความดี เป็นผูโ้ชค

ดีไดย้ินเรื่องอย่างนี ้เหตฉุะนัน้พวกเราจงึเขา้ใจในการทาํบญุทาํ

ทานการกศุล ก็อาศยัซึง่ครูบาอาจารย ์เราจะรกัษาศีลและเป็นผู้
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มีศีล ก็อาศยัครูบาอาจารย ์เราจะนั่งเจรญิเมตตาภาวนาฝึกฝน

อบรมจิตใจใหส้งบเป็นสมาธิ เราก็ตอ้งอาศยัครูบาอาจารย ์เหตุ

ฉะนัน้ในเมืองไทยของเราจงึเป็นเมืองท่ีนบัถือศาสนามาก 

เพราะมีครูบาอาจารยอ์ยูท่ั่วไปในประเทศแตล่ะจงัหวดัๆ แตล่ะ

องคท์่านจะจดจาํคาํสอนพระพทุธเจา้ตกัเตือนเทศนาแนะนาํสั่ง

สอนอบรมพทุธบรษัิททัง้หลาย ผูเ้ขา้มาใกล ้ผูเ้ล่ือมใสตัง้ใจ

อยากไดย้นิไดฟั้งและปฏิบติัตน ฝึกฝนอบรมตน น่ีแหละจงึถือวา่

เป็นประเทศท่ีสมควร  

อนัประเทศท่ีสมควรนัน้แตก่อ่นก็คือประเทศอินเดีย ก็

เรยีกวา่เป็นชนบท เป็นชมพทูวีป บดันีพ้ระพทุธศาสนาเกิดจาก

ประเทศอินเดีย แตอิ่นเดียนัน้ก็ยงัรกัษาไวไ้ดคื้อมีประเพณีตา่งๆ 

และการรกัษาศีลและกิรยิามารยาทตา่งๆ ก็รกัษาเป็นภมูิของ

พทุธอยู่ แตห่ากไม่มีพระท่ีจะประกาศพระศาสนามาก ก็คือมี

พระไทยของพวกเราไปอยู ่แตนี่ใ้นเมืองไทยของพวกเรานัน้ก็

เจรญิท่ีสดุในโลกนี ้จะมีแตป่ระเทศไทยประเทศเดียวนี ้มี

พระภิกษุสงฆส์ามเณรมาก และมีผูส้นใจปฏิบติัมาก สว่น
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ประเทศพมา่ก็มีเหมือนกนั หรอืศรลีงักา แตก่ารปฏิบติัย่อม

ตา่งกนัอยู่บา้ง แตอ่งคป์ฏิบติัดีก็จะมีอยู่บา้ง แตถ่า้พวกเราไป

ศกึษาและไปปฏิบติัไปเห็นก็จะตา่งกนั เพราะพระแตล่ะประเทศ

นัน้ยงัยุง่เหยงิกบัโลกอยู ่ 

เหตฉุะนัน้ฝ่ายเมืองไทยของพวกเรานัน้ พระภิกษุสงฆอ์ยู่ใน

ขอบเขต วา่กนังา่ยๆคือไม่เลน่การเมือง หา้มไม่ใหเ้ลน่การเมือง 

ใหศ้กึษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ นาํไปปฏิบติัตาม

ความสามารถของตน เหตฉุะนัน้พวกเราทกุท่านทกุคนจงึได้

ศกึษาและปฏิบติัหาหนทางท่ีถกูตอ้งในการดาํเนินวิถีชีวติของ

พวกเรา เราเป็นผูโ้ชคดีแลว้ ไดม้าเกิดในสถานท่ีนีเ้ป็นประเทศท่ี

จะไดย้ินไดฟั้ง สิ่งท่ีดีและส่ิงท่ีไม่ดี เราจะไดเ้ลือกสรรหาพากนั

ศกึษาและปฏิบติั ตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ นีแ้หละมา

รวบรวมแลว้ชีวิตของเรานัน้จนมาถึงวนันี ้ยงัไ◌ด้เ้ดินไปเดินมา

ได ้หรอืทาํคณุงามความดีได ้ทา่นโชคดีมาก  

ถา้หากเราไปเกิดในประเทศอ่ืนๆ ลทัธิอ่ืน หรอืศาสนาอ่ืนๆ

แลว้ เราจะไมไ่ดย้ินไดฟั้งเรือ่งแบบนีเ้ลย เรื่องบญุ เรื่องบาป 
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เรื่องเช่ือเหตเุช่ือผล เรื่องกรรมเรื่องอย่างนี ้เพราะคณาจารยข์อง

เคา้จะสอนไปตา่งๆกนั แลว้แตป่ระเทศตา่งๆ บา้นเมืองของ

ประเทศอ่ืนๆจงึไม่คอ่ยจะสงบ คอยรบราฆา่ฟันกนั เบยีดเบียน

ซึง่กนัและกนั โตแ้ยง้กนัทั่วโลกมมุโลก นัน้เราจะเห็นไดช้ดั ทาํไม

บา้นเมืองเหลา่นัน้จงึไมส่งบ เพราะขาดจากหลกัคณุธรรม 

จรยิธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้  

พระพทุธองคท์รงสอนใหท้กุคนมีความสมานสามคัคีรกัใคร่

ปรองดองกนัอยู่ดว้ยกนั เหมือนพ่ีเหมือนนอ้ง แลว้บา้นเมืองนัน้

จะอยู่ในความสงบเพราะคนมีคณุธรรม จรยิธรรม เหตฉุะนัน้

วนันีพ้ระพทุธองคท์รงตรสัเทศนาใหโ้อวาทพระปาฏิโมกขศี์ล 

๒๒๗ ขอ้ของพระภิกษุสงฆ ์ศีล ๒๒๗ ขอ้นีม้าจากไหน มาจาก

ศีล ๕ ศีล ๕ เป็นตน้เคา้มลูของศีล เรยีกวา่เป็นตน้ของศีล แลว้

ขยายปลีกย่อยออกไปจงึมีมากมายเป็นศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ 

ขอ้ ทีนีค้ณะศรทัธาญาติโยมทัง้หลาย เม่ือเรามาระลกึถึงเรื่อง

อย่างนีแ้ลว้ เราควรจะพากนัมาตัง้ใจรกัษาศีล เพ่ือใหมี้ศีล ๕ น่ี

ก็ดีแลว้สมบรูณ ์ถา้เราเผยอขึน้ไปถึงศีล ๘ เราก็ไดฐ้านะดีขึน้มา
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เรื่อยๆ เราปฏิบติัใหบ้รรลธุรรม ใหไ้ดเ้ขา้ใจในธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เราก็ยกฐานะของตวัเองใหส้งูขึน้  

แตว่นัคลา้ยวนันีน้ัน้ ก็แสดงเรื่องศีลของพระ บดันีศี้ลญาติ

โยมท่ีพากนัประพฤติปฏิบติัอยู่นีค้วรแลว้ท่ีพวกเราควรปฏิบติัให้

ศีล ๕ ท่ีใหเ้ราไดศี้ลเป็นท่ีพึง่ของตน ถา้ศีลขอ้ท่ี ๑ นัน้ ถา้หาก

พวกเราอยากรกัษา อยากปฏิบติัใหม้นัเกิดขึน้ตอ่ตน เราตอ้ง

ระลกึถึงเมตตาตอ่ซึง่กนัและกนั ถา้จิตใจของพวกเรานัน้มี

เมตตาตอ่กนัแลว้ เพ่ือนมนษุยแ์ละสตัวท์ัง้หลายก็ย่อมไม่ทาํลาย

กนั ย่อมอยู่ดว้ยกนัได ้มีความผาสขุเกิดขึน้ ตรงนีสิ้ เราก็ตอ้งได้

ศีลขอ้ท่ี ๑ เราจะไดเ้หน็อานภุาพศีลขอ้ท่ี ๑ นีถ้า้คนไม่

เบียดเบียนกนัแลว้ บา้นใดเมืองใด เราไปท่ีไหนเราจะกลวัทาํไม 

เราก็ไม่กลวัซิ ไปคบกนัก็มีความสขุสบาย นีเ้ป็นขอ้ท่ีหนึง่ เรา

ควรท่ีจะพินิจพิจารณาดวูา่มนัมีความดีอย่างไร  

ถา้ศีลขอ้ท่ี ๒ นัน้ ถา้หากบคุคลอยูด่ว้ยกนัแลว้ มีเมตตาตอ่

กนั ไม่ขโมยของกนั ของใครของมนัหามาไดแ้ลว้ ก็เคา้ก็หวง

แหน เราไม่ควรจะไปแย่งเอาของคนอ่ืนมาเป็นของตนท่ีเคา้หวง
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แหนอยู ่ถา้หากเรามีการงดเวน้อยา่งนี ้มีเมตตาตอ่กนั เห็นใจกนั

อย่างนี ้มนัก็ไม่มีขโมย บา้นใดเมืองใดไม่มีโจรมีขโมยแลว้ จะอยู่

ในความสงบมัย้ สบายมัย้ รกัษาสมบติั ไม่ตอ้งปิดประตบูา้น ไม่

ตอ้งปิดประตรูถ ของวางไวท่ี้ไหนเก็บไวท่ี้ไหนมนัคงไมห่ายซกั

อย่าง เพราะทกุคนมีศีลขอ้ ๒ ดอูานภุาพของศีลสองขอ้น่ี ขอ้นี ้

เห็นแจง้ชดัขึน้มา  

ถา้หากพวกเรามีศีลขอ้ ๓ ไม่ผิดประเวณีสามีภรรยาซึง่กนั

และกนั ไม่แกง่แย่งกนัอะไร เราสาํรวมระวงั ของใครของมนั ให้

อยู่รกัษา ยินดีเฉพาะของตนอยู่แลว้ แลว้เราจะแตกสามคัคี

กนัมัย้ ไม่แตกสามคัคีกนั สามีภรรยาอยู่ดว้ยความสงบ น่ีมี

ความสงบเกิดขึน้ มีความสบายไม่วุน่วายเกิดขึน้ ไม่มีเรื่องมีราว

อะไรในเรื่องอย่างนี ้น่ีศีลขอ้ ๓ ก็ตอ้งมีอานภุาพอย่างนี ้ใหค้น

อยู่ดว้ยความสงบ ไม่ถิดไม่เถียงไม่โตไ้ม่แยง้ ไม่แตกสามคัคีกนั  

ถา้หากพวกเรานัน้พากนัสาํรวมระวงัในศีลขอ้ท่ี ๔ เรา

พดูคยุกนัมนัซื่อสตัยต์อ่กนั ไวใ้จกนัได ้เราพดูแลว้ไม่ยไุมแ่หย่ 

พดูใหส้มานสามคัคีรกัใครป่รองดองกนั ถา้หากคนแตกสามคัคี
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กนั เราไปชกัชวนใหเ้ขาสามคัคีกนั เม่ือเคา้สามคัคีกนัแลว้ควรท่ี

จะใหเ้คา้มีความสามคัคีปรองดองกนัหนกัแน่นมั่นคงขึน้ คนก็

จะอยู่ดว้ยกนัดว้ยความสามคัคี ทีนีก้ารพดูจาปราศรยัไพเราะ

เสนาะห ูเราอยู่ดว้ยกนั เราพดูคยุกนัแตเ่รือ่งดีๆ ไม่มีคาํหยาบ

โลน ะไร ไม่มีคาํเจ็บใจอะไร มีแตค่าํไพเราะเสนาะห ูมว่นหคูยุ

กนั มนัไม่มีอะไรเกิดขึน้ใหท้ะเลาะกนั อยูด่ว้ยกนัมีความสขุ กนั

รอ้ยๆพนัๆหม่ืนๆคนแลว้ เราอยู่ดว้ยกนั พดูไพเราะเสนาะห ูไม่มี

ทะเลาะกนั ไมมี่แก่งแย่งกนั อยู่ดว้ยกนั มีความสขุ ผูพ้ดูก็สบาย 

ไม่มีเรื่อง ผูฟั้งก็สบายห ูตรงนีเ้ราก็พากนัศกึษาวา่เราตอ้งการ

อย่างนีม้ัย้  

ทีนีเ้วลาพดูคยุกนันัน้ สรรหาเรื่องท่ีมีประโยชน ์ทัง้ชาตินี ้

และชาติหนา้ เราจะอยู่อยา่งไรจะมีความสขุความเจรญิ จะ

พฒันาอยา่งไร จะแกไ้ขอย่างไรนัน้ ครอบครวัก็ดีหรอืตวัเองก็ดี 

เราดท่ีูตวัเอง ลองดวูา่ตนเองนีต้อ้งแกไ้ขตนเองอยา่งไร จะพดูจา

ปราศรยัจงึจะใหมี้เหตมีุผล ไม่เสียการเสียเวลาอะไร ถา้หากเรา

พารกัษาศีลอย่างนี ้จะพดูจาปราศรยักนัอย่างนีแ้ลว้ เราก็ตอ้งได้
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ศีลขอ้ท่ี ๔ เหตฉุะนัน้ศีลขอ้ท่ี ๔ น่ี พระพทุธองคท์รงสั่งสอน

เอาไว ้ถา้ผูใ้ดพดูมีความซื่อสตัยต์อ่กนัดีแลว้ ทา่นยกย่องวา่ สัจ

จัง เว อะมะตา วาจา คาํสจัจแ์ลเป็นวาจาท่ีไม่ตาย ก็เหมือน

คาํสอนของพระพทุธเจา้น่ีเอง อะไรมนัเป็นบาป อะไรมนัเป็น

บญุ อะไรมนัไม่ดี อะไรมนัดี สอนมาตัง้สองพนักวา่ปีมาแลว้ ยงั

มั่นคงอยูย่งัเดิม เพราะเป็นสจัธรรม เป็นวาจาท่ีศกัดิสิ์ทธ์ิ พดูมี

เหตมีุผล มีหลกัฐาน คนเอาไปวิจยัวจิารณ ์ไปปฏิบติั ไดร้บัผล

รบัประโยชน ์น่ีพวกเราก็ควรพากนัตัง้ใจปฏิบติัการพดูจา

ปราศรยัของตน เราก็จะไดมี้ศีลขอ้นี ้เรามองหนา้มองตา ไป

พดูจาปราศรยัอยู่ท่ีไหนดว้ยกนัก็เลยจะมีความสบาย มีความสขุ

เพราะพดูแตเ่รื่องดีทัง้นัน้  

ทีนีศี้ลขอ้ท่ี ๕ หากคนงดด่ืมสรุาเมรยัของมนึเมาเน่ีย เป็น

ฐานแห่งความประมาท งดมนัเสีย เราไม่ตอ้งด่ืมมนัหรอก ด่ืม

แลว้มนัมีประโยชนอ์ะไร เราก็นกึถึงโทษของสรุาแลว้ มนัทาํให้

เสียกิรยิามารยาท เสียศกัดิศ์รขีองมนษุย ์เราก็ใหพ้ากนัพินิจ

พิจารณาด ูคนด่ืมเหลา้ทกุวนัๆ เมาทกุวนั มนัสวยงามมัย้ มนั
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เดินสวยงามมัย้ ยืน เดิน นั่ง นอน เคา้ดีมัย้ กิรยิามารยาท

สวยมัย้ เป็นท่ีสรรเสรญิของนกัปราชญม์ัย้ อนันีเ้ราตอ้งตดัสินใจ

ดว้ยตนเอง ถา้หากเราละไดแ้ลว้ เราไม่เมา ถา้เคยเมามาแลว้ 

เราก็ละ ไม่ด่ืมแลว้มนัก็ไม่เมา มนัก็เดินไปก็ตรง ยืนก็ดี นั่งก็

เรยีบรอ้ย นอนก็เรยีบรอ้ย มีสติสมัปะชญัญะ ถา้เราเวน้ได ้เราก็

ไดศี้ลขอ้นี ้ 

ศีลทัง้ ๕ ขอ้นีท้่านเรยีกวา่ มนษุยธรรม ธรรมตัง้อยู่ในมนษุย ์

มนษุยอ์ยู่ดว้ยกนัตอ้งมีศีล เป็นเครื่องก้นักางเอาไว ้เราจะไม่ทบุ

ตีกนัก็ดว้ยศีลขอ้ท่ี ๑ เรารกัษาได ้ศีลขอ้ท่ี ๒ คนก็ไม่ขโมยของ

กนั ศีลขอ้ท่ี ๓ ก็ไม่ผิดประเวณี ลว่งเกินของกนั ศีลขอ้ท่ี ๔ ก็ไม่

โกหกหลอกลวง ใครพดูตรงไปตรงมาตอ่กนัได ้ศีลขอ้ท่ี ๕ เป็นผู้

มีสติสมัปะชญัญะ เพราะไม่เมาเหลา้ของมนึเมาเป็นฐานแหง่

ความประมาท ทีนีห้ากเราพากนัระลกึหรอืปฏิบติั มีวิรติัเจตนา

งดเวน้ในการรกัษา ก็เรยีกเป็นผูมี้ศีล  

ถา้เรามีศีลนัน้ เราไม่ตอ้งรบัจากพระ ถา้ศีล ๕ เราสมบรูณ ์

ถา้พระประกาศศีล ๕ ไม่ตอ้งรบั ไม่ตอ้งสมาทาน สมาทานไป
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ทาํไม เรามีอยูแ่ลว้ในตวัเอง เพราะเรารกัษาไดท้กุขอ้อยู่ เราทรง

ไวไ้ดท้กุขอ้อยู่ ๕ ขอ้น่ี เราไมต่อ้งรบัก็ได ้ไม่เป็นอะไร พระท่าน

จะไม่วา่อะไร เพราะเราปฏิบติัอยู่ เกิดเราไม่ครบทัง้ ๕ ซบิดันี ้

เราก็ตอ้งรบัสมาทาน เพ่ือจะรกัษาวนัหนึง่คืนหนึ่ง หรอืไดช้ั่ว

ระยะใดระยะหนึง่แลว้แตก่าํลงัท่ีเราจะรกัษาได ้ 

เหตฉุะนัน้ศีลจงึมีอานภุาพ ท่านจงึวา่ สีเลนะ สุขะตงิ ยัน

ต ิคนจะไปสวรรค ์ไปเกิดในโลกสวรรค ์ก็คือการรกัษาศีล สีเล

นะ โภคะ สัมปะทา โภคาทรพัยส์มบติัทัง้หลายท่ีไดม้าดว้ยศีล

หม่ืนๆแสนๆลา้นๆโกฏิก็ไม่เป็นอะไร ไม่มีใครอะไร ไม่มีคน

เดือดรอ้นอะไร สีเลนะ นิพพุตงิ ยันต ิคนจะไปถงึนิพพานก็

อาศยัเรื่องรกัษาศีลเป็นพืน้ฐาน แลว้จงึทาํจิตใจใหส้งบสมาธิจงึ

จะไดส้รา้งปัญญาใหเ้กิดขึน้ หาหนทางพน้ทกุขไ์ด ้ก็อาศยัเรื่อง

ศีลนีเ้องเป็นพืน้ฐานท่ีดี เราจะอยู่ดว้ยกนัมีความผาสขุไดอ้ย่าง

แน่นอน  

ฉะนัน้การรกัษาศีลของพวกเรานัน้ รกัษาท่ีไหน ศีลมนัตวั

เดียว คือตวัเจตนาท่ีจิตใจเทา่นัน้ ตวัองคข์องศีลก็ ๕ ขอ้ก็ดี หรอื 
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๘ ขอ้ก็ดี ท่ีเรยีกวา่องคข์องศีล ๑๐ ขอ้ของสามเณรก็เรยีกวา่องค์

ของศีล ๒๒๗ ขอ้นัน้เป็นของภิกษุก็เรยีกวา่องคข์องศีล ไม่ใช่ตวั

ของศีล ตวัของศีลมีตวัเจตนาตวัเดียวอยู่ท่ีใจของบคุคล ถา้เรามี

เจตนางดเวน้หละไดห้มด น่ีเรารกัษาตรงท่ีใจของพวกเราน่ี

แหละ คือเจตนางดเวน้ พิธีรกัษาศีลเราจะไดศี้ลสมบรูณไ์ดก็้

อาศยัตวัเจตนา ถา้เราเจตนาไม่ฆา่สตัว ์เจตนาไม่ลกัทรพัย ์

เจตนาไม่ประพฤติผิดประเวณี เจตนาไมโ่กหก เจตนาไม่ด่ืม

เหลา้ อยูท่ี่ใจ ไม่ใช่อยู่ท่ีรา่งกายของพวกเราการรกัษาศีล อยู่ท่ี

ใจ รกัษาท่ีใจ ถา้ใจมนังดเวน้แลว้ หมด กายทาํอะไรไม่ได ้เพราะ

รา่งกายของพวกเรานีอ้ยู่ใตอ้าํนาจของจิตใจ ใจเป็นนายกาย

เป็นบา่ว ถา้ใจของพวกเรานี ้ควบคมุรา่งกายของเราไปตาม

อาํนาจของจิตใจ ถา้จิตใจมีศีลแลว้ รา่งกายก็มีศีล เพราะใจคมุ

เอาไว ้ไม่ใหล้ว่งเกินไปได ้ 

ตรงนีแ้หละพวกเราท่านทัง้หลายท่ีเป็นพทุธบรษัิทใน

พระพทุธศาสนานี ้เราควรท่ีพินิจพิจารณาเรื่องการรกัษาศีลของ

พวกเราเป็นพืน้ฐานใหดี้ เม่ือเรารกัษาศีลเป็นพืน้ฐานท่ีดีแลว้ทาํ
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สมาธิ จิตใจจะสงบงา่ยท่ีสดุ ง่าย เราทาํจติใจของเราไม่สงบเป็น

สมาธิไดท้กุวนันีก็้เพราะศีลของเราขาด ศีลของเราไม่สมบรูณ ์

ศีลของเราดา่งพรอ้ยทะลปุรุโปรง่ ศีลพทุธเมืองเหนือของเรา ศีล

เมืองพทุธมนัขาด น่ีแหละตรงนีแ้หละเราก็ควรท่ีจะพากนัรกัษา 

ถา้รกัษาศีล ๕ ไดก็้เป็นทางแห่งสวรรคอ์ยู่แลว้ ถา้รกัษาศีล ๘ ก็

เป็นทางของตามฐานะของบคุคลท่ีรกัษา เราจะอยู่ดว้ยกนัแบบ

ความผาสขุได ้ 

เหตฉุะนัน้เรื่องในวนันีจ้งึเป็นเรื่องท่ีเราพากนัสรรเสรญิ เรื่อง

พระพทุธเจา้แสดงโอวาทพระปาฏิโมกข ์แสดงเรื่องศีล ทีนี ้

อาตมาก็แสดงเรื่องศีลน่ีมนัตน้ของศีล ศีล ๕ เพ่ือใหพ้วกเรานีจ้ะ

ไดน้อ้มนาํพากนัประพฤติปฏิบติัตามกาํลงัความสามารถของตน 

ใครจะปฏิบติัไดส้องขอ้ สามขอ้ก็แลว้แต ่ใครปฏิบติัไดส่ี้ขอ้ หา้

ขอ้สมบรูณก็์แลว้แตก่าํลงัของพวกเราจะทาํได ้ถา้ใครทาํไดห้มด

มนัก็มีคณุภาพตา่งกนั เหมือนอาตมาอธิบายเรื่องอานิสงสใ์หฟั้ง

วา่ เราอยู่ดว้ยกนัจะมีความสงบสขุมัย้  
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คนมีศีลน่ีไปอยู่บา้นของใคร เคา้ก็ใหน้ั่งใหน้อนได ้อยู่บา้น

ของเขาได ้หนึง่จะไม่กลวัจะฆา่เรา ถา้เรามีศีลขอ้ ๑ ทีนีข้อ้ ๒ 

นัน้ เรามีเงนิมีทองอยูท่ี่ไหน วางไวใ้กล้ๆ ขา้งเขาเป็นแสนเป็น

ลา้น มนัก็ไม่ขโมยของเรา ขอ้ท่ี ๓ เคา้จะไม่ผิดภรรยาสามีของ

ใคร ขอ้ท่ี ๔ เคา้จะไม่มาโกหกเรา คนๆนัน้เป็นคนมีศีล ขอ้ท่ี ๕ 

มนัจะไม่ด่ืมเหลา้เมามายอาละวาดในบา้นของเรา ถา้มีศีล เอา

เถิดถา้คนมีศีลไปบา้นของใครแลว้ คนนัน้สบายใจ เพราะเป็น

คนท่ีปลอดภยั น่ีแหละพวกเราท่านทัง้หลาย ควรแลว้ท่ีพวกเราท่ี

จะปฏิบติัใหเ้กิดใหมี้ขึน้แก่ตน ตามกาํลงัของตน แลว้จะเห็น

อานิสงสมี์ความสงบสขุเกิดขึน้ ตัง้แตย่งัไม่นั่งภาวนาก็เห็นความ

สงบ และมนัมีความสขุ ไปพบกนัท่ีไหน ไปเจอกนัท่ีไหน เหมือน

พวกเราน่ีหละมาฟังเทศนฟั์งธรรม มาประพฤติปฏิบติัธรรมคณุ

งามความดีอย่างนี ้เราอยู่ดว้ยกนัมากๆ เราไม่ถิดไม่เถียง

ทะเลาะเบาะแวง้กนั เพราะเรามีคณุงามความดี มีคณุธรรม 

จรยิธรรม มีศีลธรรม พดูคยุกนัแตเ่รื่องทาํความดีทัง้นัน้ น่ีเป็น

เรื่องบญุเรื่องกศุลท่ีพวกเราจะไดเ้กิด ใหเ้กิดใหมี้ขึน้แกต่น  
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เหตฉุะนัน้การท่ีพวกเราจะทาํสมาธิ ฝึกฝนอบรมจิตใจนัน้ 

พืน้ฐานท่ีดีท่ีสดุก็คือเรารกัษาศีลก่อน เม่ือเรารกัษาศีลไดแ้ลว้ ใจ

ของเรานัน้ไมพ่ะวา้พะวงกบัศีลขอ้นัน้ขาด ศีลขอ้นีข้าด เรื่อง

อนัตรายเหลา่นัน้จะมารบกวนจิตใจของพวกเราไม่มี เม่ือมนัไม่

มีแลว้ จิตใจก็เลยสงบน่ิง โอ เรามีศีลนะ เรามีศีลอยู่ในตวัของ

เรานะ จากปฏิบติัใจก็เลยสงบ มีปีติก็ตนเองมีศีลก่อน ทีนีใ้จก็ได้

สงบเป็นสมาธิ ทาํไดง้่าย งา่ยๆ ภิกษุสงฆท์่านพยายาม

เหมือนกนั พยายามรกัษาศีลตามความสามารถของแตล่ะท่าน

ละองค ์อยากใหบ้รสิทุธ์ิจนหมด ญาติโยมก็เลยตัง้ใจทกุคน

ปฏิบติักนัอยู่ตามกาํลงัความสามารถของตน แลว้จะไดเ้หน็

อานิสงสไ์ด ้เราจะอยู่ดว้ยกนัสบายจรงิๆกนัตรงนี ้ในโลกนีถ้า้เคา้

หากรูจ้กัพากนัรกัษาแลว้ แหม บา้นใด ครอบครวัใดมีศีล 

ครอบครวันัน้ก็สงบ บา้นใด หมู่บา้นใดเป็นคนมีศีล บา้นนัน้สงบ

สขุ อาํเภอใด จงัหวดัใดเป็นคนมีศีลธรรม สงบ ประเทศใดนัน้มี

ศีลธรรม สงบ ไม่มีรบราฆา่ฟัน ไม่มีเรื่องแบบนีเ้กิดขึน้ เรื่องราว
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ตา่งๆท่ีไม่ดี มีแตเ่รื่องดีๆอยู่ในความสงบ ตรงนีเ้ราก็เหน็ได้

ชดัเจนอยา่งนี ้ 

เหตฉุะนัน้พวกเราทา่นทัง้หลายท่ีไดม้าประกอบพิธีเวียน

เทียนในวนันี ้ไหวพ้ระสวดมนตก็์ดี มีแตบ่ญุแตก่ศุล บชูาในส่ิงท่ี

ควรบชูา คือบชูาศีล เรามาปฏิบติัอีก เราปฏิบติับชูา นอ้มนกึ

ระลกึถึงพระพทุธเจา้ และพระธรรม และพระสงฆส์าวกทัง้หลาย 

เป็นบญุกศุลอนัยิ่งใหญ่ท่ีเราจะไดเ้ป็นท่ีพึ่งของตน บดันีพ้วกเรา

ควรท่ีจะทาํจิตใจของเรานัน้ใหอ้ยู่กบัตนกบัตวัใหส้งบ เรื่องท่ีไม่ดี

ทัง้หลายนัน้ เราควรละ ควรปลอ่ย ควรวางทัง้อดีตอนาคต อย่า

ไปคิดกบัมนั ของเป็นอดีตท่ีลว่งแลว้ก็ใหม้นัมนัแลว้ไป เหมือน

เราทาํอะไรไม่ดี พดูไม่ดี คิดไม่ดี ตัง้แตอ่ดีตผ่านมา เราทิง้มนั

หมด อยา่ไปคิดถึงมนั อยา่ไปคิดถึงเรื่องอย่างนัน้ ทัง้ส่ิงท่ีเป็น

อนาคตเราก็ไม่ตอ้งไปคาํนงึถึง อย่าไปกลวัเรื่องนัน้เรื่องนี ้เราเอา

ในปัจจบุนัซ ิเราเด๋ียวนี ้เรามีศีลอยู่ เราปฏิบติัอยู่ เราสรา้งความ

ดีอยู่ในปัจจบุนันี ้ตรงนีสิ้  
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ทีนีถ้า้หากอะไรเกิดขึน้มาไมดี่กบัตน ก็รบีละ รบีปลอ่ย รบี

วาง เราคิดโกรธ คิดเกลียด คิดไม่ดีในใจของเรา เรารบีละทิง้อยา่

ใหม้นัมาอยู่ในใจของเราใหม้นัทกุข ์เคา้เรยีกวา่การปฏิบติั

ภาวนาเพ่ือใหช้าํระจิตของตน เพ่ือจะใหจ้ติใจของเรานัน้สงบ 

เม่ือเราละกิเลสไดม้ากเทา่ไหร ่ใจก็ยิ่งสงบมากขึน้เทา่นัน้ ไม่

วุน่วาย ไม่วุน่วายกบัโลก เขาไม่ยุ่งเหยงิ น่ีเป็นเรื่องท่ีพวกเราจะ

ปฏิบติั ไม่ตอ้งพดูลวงโลกใหม้นัเสียการเสียเวลาอะไรมาก เคา้

พดูคยุ เคา้พดูมีเหตมีุผลใหม้าก มนัก็มีประโยชนม์าก พดูมากๆ

เฉยๆแตม่นัไม่มีประโยชน ์ไม่พดูเรื่องท่ีเป็นประโยชน ์แลว้มนัจะ

เสียประโยชนเ์รา เสียเวลาเปลา่ เรยีกวา่ สัมผัปปลาปา พดูเพอ้

เจอ้เหลวไหล ไม่มีเหตมีุผล เหตฉุะนัน้เราก็ควรพากนัเลือก

พดูคยุกนัใหมี้เหตมีุผล ชกัชวนกนัทาํแตค่วามดีพดูดีและคิดดี 

เม่ือเราทาํเชน่นีแ้ลว้มนัจะสงบเอง การทาํสมาธิ จิตใจก็สงบเอง 

มามอง เอ๊ เราพากนัแตพ่ดูดีนะ ทาํดี คิดดีทัง้นัน้ ใจก็เลยมี

ความสงบอยู่เรื่อยๆในความดี ก็เลยมีเป็นสมาธิในตวั ใน

อตัโนมติัของมนัในตวัมนัเองจิตใจ  
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หรอืวา่พวกเราจะแผ่เมตตา อยากใหเ้พ่ือนมนษุยต์ัง้แตเ่ด็ก

ถึงหนุ่มสาว ทา่มกลางคนจนเฒา่จนแก ่อยากใหมี้ความสขุ 

ความสขุหมดทกุคน แลว้ตนเองก็จะมีความสขุเหมือนกนั เอา

สัน้ๆอย่างนีก็้ได ้เอาเป็นอารมณอ์ยู่ในจิตใจของพวกเรา เราไม่

คิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตใคร อยากใหค้นมีความสขุหมดในโลก 

แตเ่ราก็จะสขุเหมือนกนั ไม่เบียดเบียนกนัใหอ้ยู่ดว้ยกนัมี

ความสขุ น่ีเคา้เรยีกวา่แผ่เมตตาทัง้คนอ่ืนและตนเอง เม่ือคนแผ่

เมตตาบอ่ยๆ มนัก็เป็นเจรญิภาวนา คือเจรญิเมตตา ก็ทาํจิตใจ

ของเราใหแ้ช่มช่ืน ใหชุ้่มช่ืน ใหมี้ความสขุเกิดขึน้ก็สงบ เป็น

สมาธิอยู่เรื่อยๆอย่างนัน้เอง  

น่ีการทาํสมาธิอย่างย่อๆ ท่ีญาติโยมท่ีจะนาํเอาไปปฏิบติัตน 

อยู่ในบา้นในชอ่งในครอบครวัก็ดี กบัหมูก่บัฝงู ในหน่วยงาน

ตา่งๆ มองหนา้มองตากนัดว้ยหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส ใหเ้ราเมตตา

ดว้ยกาย พดูจาปราศรยัไม่กระทบกระเทือนกนั เคา้เรยีกวา่ดว้ย

ความเมตตาในการพดู คิดในจิตในใจอยากใหมี้ความสขุหมด 

คนในโลก และตนเองก็จะมีความสขุ เรยีกวา่เมตตาในจติใจ 
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พวกเราทา่นทัง้หลายควรเอาเรื่องอยา่งนีไ้ปปฏิบติั ลองดซูิ มนั

จะไดร้บัความรม่เย็นเป็นสขุ ถา้ความสงบสขุเกิดขึน้แก่ตน ผลก็

จะอยู่ดว้ยกนัมีความสขุตามความมุง่มาดปรารถนาท่ีพวกเราตัง้

เอาไว ้ 

เหตฉุะนัน้การบรรยายธรรมมาแตต่น้จนอวสานนี ้อาตมา

ภาพก็ขออาํนวยอวยพรใหค้ณะศรทัธาญาติโยมสาธุชน

ทัง้หลายไดม้าฟังธรรมในวนันี ้ใหพ้ากนักาํหนดจดจาํขอ้ธรรมท่ี

ไดบ้รรยายมานัน้ ส่ิงใดควรละ ส่ิงใดควรปฏิบติัก็ปฏิบติัเอา ให้

เกิดใหมี้ขึน้แกต่น ผลก็จะไดร้บัความสขุความเจรญิเกิดขึน้แก่

ตน ดงัไดอ้ธิบายมาก็เห็นเวลาพอสมควร  

ตามภาษิตท่ีไดคิ้ดในเบือ้งตน้วา่ กจิโฺฉ มนุสฺส ปฏลิาโภ 

การไดม้าเกิดเป็นมนษุยเ์ป็นโชคลาภอนัดี กิจฉัง มจจฺาน ชีวิต ํ

เรามีชีวิตมาถงึวนันีก็้เป็นผูโ้ชคดี กิจโฺฉ พทุธฺานมุปปฺาโท 

พระพทุธเจา้มาอบุติับงัเกิดขึน้ในโลกเป็นโชคดี กิจฉัง 

สทธฺมฺมสสฺวน ํเราไดย้ินไดฟั้งเทศนฟั์งธรรมเป็นโชคดี ปฏรูิป

เทสวาโส จ เรามาอยู่ในประเทศท่ีสมควรแลว้ ท่ีเราจะไดป้ฏิบติั
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คณุงามความดีใหเ้กิดขึน้แกต่น ก็ขอยติุการบรรยายธรรมไว้

เพียงแคนี่ ้เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/Cc8ZOJU_N74  
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