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ตา่งๆ ของพระอรยิสงฆ ์ ท่ีไดเ้ผยแพรใ่นรูปแบบวีดีโอในเว็ปไซดย์ทูบู 

Youtube.com ซึง่จดุประสงคข์องการรวบรวมธรรมเทศนาเลม่นี ้เพ่ือ
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ตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีนีด้ว้ย ถา้ท่านผูอ้่านมีคาํแนะนาํประการใด 

สามารถสง่คาํแนะนาํมาท่ี Dharma.TreasureTrove@gmail.com 
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ธรรมบชูา สงัฆบชูา และอาจารยิบชูาแดพ่่อแม่ ครูอาจารย ์และขอให้
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ประวัติของท่านหลวงพ่อประสิทธ์ิ ปุญญมากโร 

หลวงพ่อประสิทธ์ิ ปญุญมากโร เกิดท่ีบา้นหนองบวับาน ตาํบลหนองบวั

บาน อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.

2484 บิดาช่ือ พ่อสนธ์ิ มารดาช่ือแม่มกุ นามสกลุ สิมมะลี มีพี่นอ้งรว่มบิดา

มารดา 7 คน เป็นชาย และหญิง 4 คน 

ชีวิตในวยัเด็ก หลวงพ่อประสิทธ์ิ เท่ากบัเป็นลกูชายคนโตของครอบครวั 

เม่ือมีอาย ุ 7 ปี ไดเ้ขา้เรยีนหนงัสือท่ีโรงเรยีนประชาบาล บา้นหนองบวับาน 

ตาํบลหนองบวับาน อาํเภอหนองววัซอ สอบไลไ่ดต้าํแหน่งท่ี 1 หรอื ท่ี 2 เป็น

ประจาํทกุปี ตลอดจนจบชัน้ประถมปีท่ี 4 พอจบชัน้ประถมแลว้ ครูใหญ่ช่ือ 

“ปรชีา” ใหไ้ปเรยีนต่อท่ีโรงเรียนมธัยมพิทยานกุลุ ในตวัจงัหวดัอดุรธานี หลวง

พ่อไดถ้ามบิดาว่า “จะเรยีนดีหรือไม่เรยีนดี” และเม่ือบิดาบอกว่า “ทาํไรท่าํนา

ดีกว่า สบายใจดี” หลวงพ่อฯ จงึตดัสินใจช่วยบิดามารดาทาํไรท่าํนา 

หลวงพ่อประสิทธ์ิ เม่ือเยาวว์ยั จึงเป็นแรงสาํคญัช่วยงานบิดา มารดา 

อย่างเต็มความสามารถ ตัง้แตย่งัเรียนหนงัสือชัน้ประถม จนเชา้สู่วยัหนุ่มอาย ุ

19 ปี จงึเกิดความคิดอยากเขา้วดั เน่ืองจากวดัป่านิโครธาราม ของหลวงปู่

อ่อน ญาณสิริ อยู่ใกลบ้า้น ท่านไดท้บทวนชีวิตฆราวาส ผ่านมาไดช้่วยบิดา

มารดามา จนเป็นท่ีพอใจแลว้ ฐานะทางครอบครวัก็พอดีๆ ไม่รวยและไม่จน 

และพี่นอ้งตา่งก็โต พอจะช่วยงานของครอบครวั พ่อแม่ไดแ้ลว้ หลวงพ่อท่าน

คิดว่า ไดเ้กิดมาใชห้นีบ้ญุคณุพ่อแม่พอท่ีไดอ้าศยั ท่านมาเกิดในชาตินีแ้ลว้ จงึ

คิดมองหา เสน้ทางจิต ท่ีคิด ไม่อยากกลบัมาเกิดเป็นหนีภ้พชาติอีกตอ่ไป โดย



 

เกิดศรทัธาปัญญาในทางพระพทุธศาสนา คิดจะบวชไม่มีกาํหนดตลอดชีวิต 

หวงัอยู่ปฏิบติั ตนเพื่อหลดุพน้ ความเกิดจนถึงอมตะพระนิพพาน 

ตอ่มาครอบครวั ไดพ้าหลวงพ่อเขา้ไปฝากตวักบัหลวงปู่ อ่อน ญาณสิริ 

เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2503 เวลา 19.00 น. และไดบ้รรพชาเป็น

สามเณร เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2503 ณ วดัโพธสมภรณ ์อาํเภอเมือง 

จงัหวดัอดุรธานี โดยมีพระธรรมเจดีย ์(จมู พนัธุโล) เป็นพระอปัุชฌาย ์ครัน้เม่ือ

อายคุรบ 20 ปี พ.ศ.2504 จงึไดอ้ปุสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วดัโพธิสมภรณ ์อ.

เมือง จ.อดุรธานี ในวนัท่ี 1 มิถนุายน โดยมีพระธรรมเจดีย ์(หลวงปู่ จมู พนัธุโล) 

เป็นพระอปัุชฌาย ์หลวงปู่ อ่อน ญาณสิร ิเป็นพระกรรมวาจาจารย ์พระครูอดุร

คณานศุาสน ์เป็นพระอนสุาวนาจารย ์

หลวงพ่อประสิทธ์ิ ไดบ้วชและอยู่ศึกษาอบรมธรรมะกบัหลวงปู่ อ่ออน 

ญาณสิร ิวดันิโครธาราม ตาํบลหมากหญา้ อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี 

ภายหลงัหลวงปู่ อ่อน มรณภาพลง ท่านไดไ้ปปฏิบติัอยู่กบัหลวงปู่ ชอบ 

ฐานสโม วดัป่าสมัมานสุรณ ์บา้นโคกมน ตาํบลผานอ้ย อาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดั

เลย 

จากนัน้ไดเ้ดินธุดงคข์ึน้สูภ่าคเหนือ มาอยู่ปฏิบติัธรรมรว่มกบัหลวงปู่

แหวน สจุิณฺโร วดัดอยแม่ป๋ัง อาํเภอพรา้ว จงัหวดัเชียงใหม่ แลว้เดินธุดงค ์

แสวงหาความวิเวก จนกระทั่งมาพบสถานท่ีป่าสงบเงียบ หลงัท่ีทาํการ

ชลประทานแม่แตง จงึไดข้ออนญุาตจดัตัง้เป็นสาํนกัสงฆ ์และยกฐานะเป็นวดั

ตามลาํดบั 



 

วดัป่าหมู่ใหม่ เป็นวดัป่าสายธรรมยตุท่ีสงบเงียบ หลวงพ่อประสิทธ์ิ ได้

อนรุกัษส์ภาพพืน้ท่ีป่าเดิม พรอ้มกบัปลกูป่าเสรมิเพิ่มตน้ไมต้ลอดเวลา ทาํให้

วดัมีตน้ไมใ้หญ่สมบรูณร์ม่รื่น 

การท่ีวดัป่าหมู่ใหม่มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง แตล่ะกฏิไม่มีการ

สะสมส่ิงของ ไม่มีเครื่องใชไ้ฟฟ้าใดๆ เป็นวดัปฏิบติัธรรม จึงเป็นวดัป่า

ศกัดิสิ์ทธ์ิ และมีเสน่หส์าํหรบัผูเ้ขา้ไปสมัผสั ทัง้นีเ้พื่อ มรรค ผล นิพพาน อย่าง

แทจ้รงินั่นเอง 

"กรรมใหญ่ของหลวงพ่อมนัมาถึงแลว้ กรรมหมู่ใหญ่ครัง้นีม้นัระดมต่อ

แถว พากนัมาทวงคืนกบัเราทัง้หมด ชาติสดุทา้ยแลว้อะไรๆ มนัก็พากนัมาทวง

คืนเอาทัง้หมด มนัเป็นกรรมในอดีตชาติของเราทัง้หมด กรรมท่ีเราเคย

เบียดเบียนมนษุย ์กรรมท่ีเราเคยเบียดเบียนสตัว ์กรรมท่ีเราเคยเบียดเบียน ทบุ

ตีววันีม้นัจะเขา้มาสนองก่อนเพื่อน กรรมนีจ้ะเป็นตวัเปิดประต ู ใหก้รรมอ่ืนๆ 

ในอดีตตามมา.." หลวงพ่อประสิทธ์ิ ปญุญมากโร 

(ท่ีมา : ท่องถ่ินธรรม พระกรรมฐาน , ศนูยเ์ผยแผ่ธรรมะออนไลนก์ณัฑกะ) 
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อุบายพัฒนาจติ 

ก็จะไดเ้ป็นเวลารอความพรอ้มของคณะผูท่ี้จะมารว่มฟังธรรมและมาปฏิบติั

ธรรมรว่มกนัจาํนวนมาก แตเ่วลาท่ีเรากาํหนดก็ไดเ้วลาถึงแลว้ ตามท่ีเรากาํหนดและ

ประกาศไปว่าจะใชเ้วลาบ่าย ๑ โมง ๑๓ นาฬิกา เป็นเวลาฟังธรรมอบรมกรรมฐาน

ตามท่ีเราตัง้ขอ้ธรรมะไวว่้าจะใหแ้สดงธรรมเรื่องพฒันาจิต  

เรื่องแสดงอบุายแกจ้ิตของผูป้ฏิบติัธรรม อนันีคื้อหวัขอ้ท่ีเรายกขึน้ แตเ่รื่อง

ธรรมของพระพทุธเจา้ของเราก็เป็นเรื่องพฒันาจิตใจโดยเฉพาะ คือเป็นธรรมะท่ีชาํระ

จิตใจของชาวพทุธบรษัิททัง้หลายมา นานตัง้ ๒๕๐๐กว่าปี ตัง้แตพ่ระพทุธเจา้ของ

เราไดป้ฏิบติั ไดต้รสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้นั่น ก็เรยีกว่าพระองคก็์พฒันาจิตใจ 

ชาํระจิตใจดว้ยอบุายธรรมะ ท่ีเกิดขึน้จากจิตของพระองคท่ี์ไดร้บัความสงบ ท่ีเรา

นาํมาฝึกสอนหรอืนาํมา หรอืเรากาํหนดจิตตัง้สติไวอ้ย่างนี ้เราตอ้งตัง้สจัจะ ตัง้สติไว้

ว่า เราพยายามท่ีจะใหธ้รรมออกก่อนอยู่หนา้เรา ใหกิ้เลสอยู่หลงัเรา มนัจะไดท้นั มนั

จะไดก้นัอยู่อะไรอย่างนี ้ 

อย่างเราสาํหรบัชาวบา้นทั่วๆไปก็มีกิเลสอนัเดียวกนัหมด ไม่ตา่งกนัน่ะทีนี ้ คือ

ตวัท่ีช่ือว่ากิเลสคือส่ิงเลวรา้ยส่ิงไม่ดี ส่ิงปลอมแปลงตา่งๆ อย่างท่ีท่านใหเ้อาตวัของ

เราเป็นหลกั ใหก้าํหนดตวัของเราดเูป็นหลกั เพราะเป็นท่ีอยู่ ท่ีมี ท่ีเป็นของตวัใครตวั

มนัทกุคนนั่นน่ะ เราดก็ูเป็นส่ิงท่ีเราปรุงแตง่เราเพิ่มเติม เราเอามาเสริมอะไรต่างๆให้

มนัเป็นขึน้ แต่ถา้ของเดิมมนั...เราก็มีเฉพาะธรรมแต่งใหแ้ตส่่วนกิเลส ส่วนส่ิงท่ีเรา

ปรุงแตง่เพิ่มมากขึน้นั่นน่ะ มนัเป็นส่วนเพิ่มความยุ่งยากความลาํบากใหเ้ราอีก  

เหตนุัน้ท่านจงึสอนใหเ้ราเป็นผูท่ี้เอาธรรมะท่ีดัง้เดิม คือเอาเฉพาะท่ีกายท่ีทาํ ท่ี

มีอยู่ เราไม่หลงส่ิงปรุงแตง่ เราไม่หลงวตัถส่ิุงภายนอกอะไรอย่างนี ้ แลว้เราก็รูว่้าคาํ
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สอนพระพทุธเจา้ทัง้หมดนี ้ ท่านก็สอนเพื่อพฒันาจิต เพื่อชาํระจิตใหผ่้องใสสะอาด

ทัง้นัน้ แลว้ก็เพื่อทาํจิตใหส้งบรม่เย็น มีความอยู่เย็นเป็นสขุในจิตของเราผูป้ฏิบติั คือ

ไดร้บัผล ไดร้บัความสงบสขุท่ีเราทกุคนมุ่งปฏิบติั มุ่งท่ีจะใหจ้ิตใจเราเป็นไปในธรรม 

ก็อาศยัอบุายทีนี ้ อาศยัการปฏิบติัตามหลกัคาํสอนพระพทุธเจา้ คือเรา…อบุายคือ

เป็นอบุายปัญญา ไม่ใช่อบุายตามสญัญาตามท่ีเราฟังไดอ้ย่างนี ้ 

อย่างท่ีหลวงพ่ออธิบายน่ีก็ไม่ใช่ปัญญาคือเป็นสญัญาอยู่ แตเ่ราจาํไดแ้ลว้

นาํไปปฏิบติัในท่ีของเราเฉพาะตวัของเรา ในท่ีความสงบ ในท่ีเหมาะสม ท่านบอกว่า

นั่นคือเป็นการท่ีจะเปล่ียนจากสญัญามาเป็นปัญญา คืออาศยัปฏิบติัทีนี ้ตอ้งเปล่ียน

จากความศกึษา ความทรงจาํพระสตูรมาเป็น ป ปลา คือใหเ้กิดปัญญาขึน้ จะเกิด

ปัญญาได ้ 

ก็เราเปล่ียนจากรา่งกายของเราน่ีแหละ คือใหเ้รากาํหนดเปล่ียนกาํหนดรู ้ท่ีเรา

ว่ารา่งกายของเรา แตพ่ระพทุธเจา้ท่านไม่ไดว่้ารา่งกายของเรา ท่านว่าเป็นรูปสตัว์

เป็นรูปบคุคลหรอืเวไนยสตัว ์ ท่านใหช่ื้ออย่างนี ้ ทีนีถ้า้เราเปล่ียนตาม เราแกไ้ขใหจ้ิต

เราเห็นไป มนัก็เกิดปัญญาขึน้หละทีนี ้มนัจะเห็นว่า เอ๊ะ ตวัเราไปจาํ ไม่ใช่ ถา้เราจะ

ใชปั้ญญาสอบถามก็ได ้เราก็ถามตวัของเรา ถามอวยัวะของเรา แขน ขา ห ูตาว่ามนั

เป็นของเรามัย้ มนัจะตอบรบัเราเป็นเสียงใหเ้ราไดยิ้นไม่มี อนันีก็้คือว่าธรรมะตดัสิน

ใหเ้รา คือสงบไม่มีเสียงตอบ ถามตา ตาก็ไม่ตอบ ถามห ูหก็ูไม่ตอบ ถามทกุสว่นใน

อวยัวะน่ะ นั่นคือเรามีอบุายท่ีจะแกกิ้เลสหละทีนี ้ท่ีจะถามกิเลส ใหกิ้เลสเคา้อาย เคา้

กลวัเรา ใหเ้ขาไม่มารบกวนเราเพราะจิตเราเกิดปัญญา เรากนัไวว่้ามนัไม่ใช่เรา  

ฉะนัน้ถา้คือถา้เราปฏิบติัธรรมเราฟังธรรมตามแนวปฏิบติั เราไดค้วามสงบ ได้

สมาธิธรรมเป็นขัน้ตน้ คือเราจาํอบุายครูบาอาจารยท่์านสอนบอ่ยๆ ท่านพดูบอ่ยๆ 
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คอ่ยจาํคอ่ยปฏิบติัไป ไม่ใช่ว่าเราจาํในเวลาท่ีเราฟังธรรมบรรยายมากๆ เวลา

บรรยายมากๆเน่ีย มนัจาํยาก คือไม่ใช่อะไรหรอก เราจะจาํทกุคาํทกุบทได ้คือสาํหรบั

หลกัธรรมปฏิบติั ท่านไม่ตอ้งการความยืดยาว ท่านตอ้งการความรดักมุกะทดัรดัสัน้ 

เพื่อจะไดจ้าํไม่ยาก คือว่าเราย่นความจาํ ย่นสญัญามาใหส้ัน้ๆอย่างนี ้คือใหจ้าํเพียง

คาํเดียว ของอนัเดียว กบัของอนัมีจาํนวนรอ้ยจาํนวนพนัอย่างนีม้นัก็ต่างกนัอย่างนี้

มนัก็จาํง่ายดงู่าย ไอค้วามจาํของเราท่ีมากๆมนัก็ยุ่งยากหละทีนี ้ 

อย่างท่ีเราศึกษามามาก เราเห็นมามาก เราไดยิ้นมามากอย่างนี ้มนัก็ไม่ใช่ว่า

จะมาช่วยใหก้ารปฏิบติัของเราใหดี้ใหส้งบได ้ ท่ีเราจะดีจะสงบไดก็้เกิดจากการ

ปฏิบติัทัง้หมด เปล่ียนจากการศกึษา เปล่ียนจากการใชส้ญัญาความจาํ เรามาใช้

การปฏิบติัเป็นหลกันาํ คือเปล่ียนมาปฏิบติัตวัของเราทกุๆคน คือเรามีเวลาท่ีจะ

ปฏิบติั เราไดท้กุคน เวลาไหนก็ได ้ อยู่ท่ีไหนก็ไดน้ัน้เป็นเวลาสว่นตวั เราก็เอาไป

ปฏิบติั ไปเปล่ียนใหใ้ชอ้บุายคาํสอนพระพทุธเจา้เน่ียแหละ คือซึ่งเป็นสญัญาไป

นาํหนา้ก่อน แตเ่ราปฏิบติั เราถาม เราทกับอ่ยๆ จิตมนัก็จะคอ่ยรูค้อ่ยต่ืนขึน้มา 

อย่างท่ีท่านใหภ้าวนา ใหบ้รกิรรมว่าพทุโธสัน้ๆ แต่ความหมายของพทุโธก็มี

ความหมายกวา้ง ท่ีมีคณุท่ีสงูมาก ท่านบอกว่าคือพทุโธซึ่งเแปลเป็นภาษาไทยเคา้

เรยีกว่า ผูรู้ธ้รรม ผูรู้ต่ื้น ผูรู้เ้บกิบาน ผูรู้ส้งบอะไรอย่างเนีย้ ก็เป็นความหมายความ

แปลท่ีเป็นฝ่ายดี เหตนุัน้ถึงเราจะนกึคาํเดียว แต่ความหมายก็มาก กวา้ง คือกวา้งท่ี

จิตของเรานั่นแหละท่ีรู ้รูก้ารทาํของเรา รูก้ารปฏิบติัธรรม คือการเรื่องนอ้มนาํอารมณ์

มาใสใ่จ เราไม่คิดส่งไปภายนอกอย่างท่ีเราเคยปลอ่ยจิต เท่ียวไปไม่มีขอบเขตอย่าง

นัน้ เราไม่ปลอ่ย คือเราพยายามท่ีจะกาํหนด ท่ีจะตัง้สติไวก้บัรา่งกาย รูส้กึตวัอยู่

ตลอดอะไรอย่างนี ้ 
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ฉะนัน้รา่งกายของเราก็เป็นบา้น เป็นสถานท่ีศกึษาหรอืเป็นอาคารเรียนของ

พระพทุธศาสนา อย่างเราท่ีมีสถานศึกษา มีมหาวิทยาลยัมีอะไรตา่งๆเน่ีย อนันัน้มนั

เป็นโครงสรา้งของสถานท่ี แตส่่วนการสรา้งการศกึษาทางธรรมก็คืออาศยัรา่งกาย 

คืออาคารหรอืโรงของส่ิงก่อสรา้งจากกรรมท่ีนาํมาใหเ้ราเกิดเป็นรา่งกายนั่น มาเป็น

สถานท่ีปฏิบติัและศึกษา ถา้คนไหนเป็นนกัศกึษาก็คือใจเป็นผูอ้ยู่ศกึษาในรา่งกาย 

ตัง้ใจศึกษา ตัง้ใจเขา้มาอยู่ในโรง คืออยู่ในรา่งกายตลอด ก็เหมือนนกัศกึษาท่ีตัง้ใจ

ศกึษาดี ไม่หนีโรงเรียนแลว้ก็ไม่ทาํความเสียหายใหเ้กิดขึน้ในโรงเรยีน ตัง้ใจมาอยู่ไม่

ขาด ก็เหมือนกบัว่าการปฏิบติัธรรม ก็เป็นการท่ีเขา้เรียนศกึษาในรา่งกายของเราแต่

ละคน แลว้โรงเรยีนก็มีของใครของมนัหละทีนี ้ คือมีคนละโรงๆ แลว้ก็มีครูคนละคน 

ละคน คือมีใจอยู่ดว้ยอาคารโรงเรยีนหลงันี ้ 

ท่านใหม้าศึกษามาเรยีนท่ีน่ีพระพทุธเจา้ของเรา เราจะกลายเป็นคนรูค้นดีที

เนีย้ เพราะรูดี้ยงัไง เพราะว่าโรงเรยีนหลงันีมี้ครูดี มีผูส้อนดี มีผูป้ฏิบติัดี ควบคมุดี ก็

มีหลกัสติปัฏฐาน ๔ ท่ีท่านเอามาสอนเป็นหลกัการปฏิบติัธรรมในพทุธศาสนา ก็มา

เพื่อบาํรุงเพื่อใชเ้ป็นหลกัสตูรเพื่อใชใ้นการศกึษาในโรง ในรา่งกายอนันี ้ น่ีหละ อย่าง

ท่ีว่า กายานปัุสสนา ท่านก็ยกหมายรา่งกายเป็นโรงแรก แลว้ เวทนานปัุสสนา คือ

เรื่องความสขุความทกุขท่ี์เกิดจากโรงเรยีนของเราเป็นไป หรือเราผูท่ี้อาศยัโรงเรยีน

รบัรู ้ ว่ารา่งกายของเรา โรงเรยีนของเราทรุดโทรมยงัไง รบัผลกระทบแดดลมฝน

อย่างไร น่ีเรยีกว่าเวทนา นอกนัน้จิตก็คือเจา้ของโรงเรยีนเป็นผูอ้ยู่เป็นผูด้แูล น่ีท่าน

ว่าอย่างนี ้ ท่ีส่ีก็ ธรรมานปัุสสนา ก็เป็นธรรมของพระพทุธเจา้ทัง้หมดหละทีนี ้ ใน

โรงเรียนในรา่งกายของเราแตล่ะคนนะ  

ดงันัน้เรามาเขา้เรยีนเขา้ลูอ่ย่างนีเ้น่ีย ใครจะไปอยู่ท่ีไหน สถานท่ีไม่เก่ียวขอ้งก็

ตอ้งเป็นคนดี ตอ้งเป็นผูรู้ดี้และผูป้ฏิบติัดี ไม่หนี ไม่ทาํความเสียหาย เราจะอยู่ในชาติ
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ไหน ประเทศไหน ก็รกัษาความดีไวไ้ด ้เพราะว่าทัง้โรง ทัง้ครู ทัง้การศกึษา การปฏิบติั 

ก็อยู่ดว้ยกนัครบถว้น คือไม่บกพรอ่งทีนี ้ แลว้ส่ิงท่ีดีคือผลดี คือคณุความดีเกิดขึน้ 

บญุท่ีเราปรารถนาซึ่งเป็นบารมีหลกัธรรมของชาวพทุธเรา ก็เกิดขึน้ในสถานท่ีเรา

ปฏิบติัท่ีเราศกึษาน่ี หรอืว่ามีขึน้ เกิดขึน้ท่ีน่ีหมด เราไม่ตอ้งไปหาท่ีอ่ืน ไปหาวตัถ ุเอา

ไปถวายทาน หาส่ิงท่ีเป็นของมีมลูคา่มากๆ ไม่ตอ้ง ท่านบอกว่ามนัเกิดมีบญุขึน้ใน

การปฏิบติั เกิดขึน้ในตวัของเราเพราะว่าตวัของเราทัง้หมดน่ี มนัเป็นมรดก มนัเป็น

กองทรพัยอ์นัประเสริฐ ท่านว่าอย่างนี ้ ถา้เราทาํใหเ้กิด ใหมี้ เราขดุคน้ขึน้มาได ้ ก็ไม่

อด ไม่อยาก ไม่จน ส่ิงดีๆท่ีมีในตวัของเราท่ีเราจะทาํใหเ้ป็นคณุขึน้มา อย่าง

พระพทุธเจา้ของเราก็ทาํไดต้รงนี ้ คือท่ีตวัท่ีจิตของเราน่ีแหละ บารมีตา่งๆเกิดขึน้ ทีนี ้

ความอดุมสมบรูณเ์กิดขึน้ เราก็แกค้วามยากจน ความเดือดรอ้นไดที้นี ้เพราะว่าเรามี

พอ ไม่บกพรอ่ง น่ีเราปฏิบติั เราก็สงบขึน้ คือเราไม่หิวอะไรแลว้น่ี จิตมนัไม่คิดไป

อยากอะไร ไม่อยากไปปรุงหาอะไร เพราะมนัมีเหมือนคนมีของมีเงินครบอย่างเนีย้ 

แลว้เราก็มีความรูค้รบ ศกึษาครบจบชัน้ แลว้จะไปเรยีนอะไรตอ่ ก็พอ ก็ปฏิบติัอย่าง

เดียวหละทีนี ้ 

แตส่มยัปัจจบุนัท่ีเราอยู่น่ี เรารูส้กึเราเจริญเกินคาดหมาย ถา้เทียบครัง้สมยั

โบราณ หรอืครัง้พระพทุธเจา้ของเราอย่างนี ้ ก็ไม่ไดศ้ึกษาก็ไม่ไดใ้ชวิ้ชาการมาก แต่

ใชก้ารปฏิบติัมาก เพราะว่าการปฏิบติัมากน่ีมนัมีคณุคา่กว่า หรอืดีกว่าอะไรอย่างนี ้

แตก่ารท่ีเราเรียนรูม้าก เราใชห้ลกัวิชาการมาก ไม่มีการปฏิบติัช่วย ผลท่ีจะเกิดจะ

ไดร้บัมนัไม่มี มนัไม่สมบรูณแ์ตถ่า้เรารูน้อ้ย เรยีนนอ้ย เราปฏิบติัมากนั่นน่ะ ถกูตาม

หลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพราะเรารูน้อ้ยแตเ่ราปฏิบติัความรูใ้หม้าก ใหดี้เพิ่มขึน้

หลายเท่าอย่างนี ้ ก็มีคณุค่ามากขึน้ อย่างท่ีว่าสอนใหเ้รามีอบุายเฉพาะอบุายเดียว

เรื่องเดียว เพื่อแกไ้ขกิเลสเฉพาะท่ีมนัมีในใจของเรานัน้น่ะ มนัก็ไม่ตอ้งไปหาอย่างอ่ืน
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อีกมากทีนี ้ เรามีปัญญาเราก็แกพ้วกกิเลส พวกสญัญาท่ีมนัมีมนัรบกวนจิตใจเราอยู่

นั่นน่ะ ทีนีม้นัก็ไม่ตอ้งถามมากหละทีนี ้ มนัมีนอ้ย ฉะนัน้เรื่องปัญญาก็เป็นส่ิงหนึ่งท่ี

พระพทุธเจา้เรานาํมารกัษา มาแกกิ้เลสไดเ้พราะปัญญา เพราะพระองคส์รา้งบารมี

สรา้งปัญญามาแก่กลา้สมบรูณแ์ลว้ ทีนีปั้ญญาของท่านก็แหลมคม เรยีกว่าแข็งแรง 

คือไม่กลวักิเลส สามารถท่ีจะฝ่าฟันตดักิเลสได ้ 

แตถ่า้เราปัญญาเรายงัอ่อนอยู่ เราก็ไม่กลา้ เพราะว่ากิเลสมนัเป็นของหยาบ

ของหนาไม่ใช่ของง่าย ถา้ปัญญาของเราอ่อน เราไม่กลา้ เราก็ตดักิเลสไม่ได ้ ฉะนัน้

ปัญญาจึงมีคณุคา่สาํหรบัท่ีจะตดักิเลสทกุประเภทได ้ จากพระพทุธเจา้ของเราก็ตดั

ดว้ยปัญญาอย่างนี ้ เพราะว่ากิเลสมนัเป็นสญัญา สว่นปัญญามนัเป็นตวัตดั หรือว่า

กิเลสมนัเป็นตวัโลภ แตปั่ญญามนัเป็นตวัธรรมท่ีจะนาํไปใชใ้นการปฏิบติัชาํระจิตใจ 

พฒันาจิตใจน่ะ ก็ตอ้งมีปัญญา อย่างท่ีเราพดูกนัว่าทั่วๆไป อย่างท่ีเราหรือคนอ่ืนเห็น

กนั ท่ีทาํอะไรบางอย่างท่ีไม่แสดงออกดา้นปัญญาเราก็ว่า โอ ้ ทาํไมมนัโง่ มนัไม่มี

ปัญญาอย่างนี ้ เราจะทกัจะดา่กนั ขอใหมี้ปัญญาซกัหน่อยก็จะดีขึน้อย่างเนีย้ 

เหมือนกบัว่า เรารูว่้าโรคแตเ่ราไม่รูย้าอย่างนี ้แต่ถา้เรารูว่้าตวัเรามีเชือ้โรค แตเ่รารูย้า

ท่ีจะรกัษาซกัอย่าง เราก็ยงัมีทางแก ้ น่ีเหมือนกนั เรามาปฏิบติั มาศึกษา

พระพทุธศาสนา เอาอบุายปัญญาของพระพทุธเจา้มาใชพ้ฒันาจิตใจของเราก็

เหมือนกนั  

ถา้เราไดปั้ญญา เราพฒันาใหถึ้งใจ เราปฏิบติัใหไ้ดใ้หป้ระจาํอย่างเนีย้ เราก็จะ

เห็น เห็นผลเห็นความสะอาดในจิตของเราเน่ีย เห็นเครื่องหมาย เห็นการ

เปล่ียนแปลง เหมือนเรากวาดพืน้ท่ีท่ีสกปรกมาก่อนอย่างเนีย้ พอเราเอาไมก้วาด

กวาดไปรอยหนึ่ง เราก็เห็นแลว้ว่าคือมนัสะอาดขึน้ เราเห็นรอย เรากวาดไปครัง้เดียว

มนัก็เป็นรอยใหเ้ห็น แตเ่รากวาดไปหลายๆครัง้ กวาดกวา้งๆมนัก็เห็นกวา้งไปเองนั่น
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หละทีนี ้เราก็เห็นว่าน่ีคือธรรมะก็เป็นเครื่องกวาดกิเลส เป็นเครื่องขดัเกลากิเลสอย่าง

นี ้ กิเลสท่ีเป็นละอองท่ีมนัเป็นผง เป็นของสกปรก ท่ีมนัมากบัลม คือลมจิต ลม

ความคิด อารมณข์องกิเลสท่ีมีในจิตนี ้ มนัพลดัมาตกใส่ ท่านบอกว่ากิเลส ส่ิงมวั

หมอง ส่ิงสกปรก เรามนัตอ้งอาศยัปัญญาน่ีแหละ เหมือนบา้นเราสกปรก เราก็ตอ้ง

อาศยัไมก้วาด ผา้เช็ดพืน้ ถึงเราภาวนาทกุวนัก็เพื่อปัดกวาดจิตใจนัน้น่ะ ท่านจงึให้

ปฏิบติัเป็นนิจเป็นกิจประจาํวนัอย่างนี ้ คือถา้เราเวน้ไป เราห่างไป มนัก็จะสกปรก

หนาขึน้ แลว้ทกุอย่างท่ีมีในตวัเราหรอืรอบตวัเราก็เหมือนกนั ก็จะไดเ้ห็นกบัตาหละ

ว่า เออ ถา้เราไม่ปฏิบติัน่ีก็จะมีอะไรพลดัตกใส่ ละอองอะไรตา่งๆ เหมือนเราอยู่ใน

กรุงอย่างนีก็้ย่ิงมาก เพราะว่ามลพิษ แก๊สนํา้มนัมนัเยอะ แลว้มนัทาํความสะอาด

ยากดว้ย เพราะมนัไม่ใช่ฝุ่ นธรรมดา อนันีเ้ราก็เห็น ถึงอารมณจ์ิตท่ีมนัเหนียวแน่นไป

กบักิเลสก็เหมือนกนั เราก็จะใชปั้ญญาง่ายๆไม่ได ้ ปัญญาท่ีไม่แข็งแรงไม่ได ้ จะตอ้ง

ใชปั้ญญาเขม้แข็ง จะตอ้งฝึกตอ้งฝนอย่างดี ชบุอย่างดีใหม้นัแก่กลา้ถึงจะเขา้ไปนั่น

ได ้ถา้ไม่ดีก็ไม่ไดล้ะ  

น่ีเรยีกว่าเรามุ่งเพื่อขดัจิตใจเพื่อท่ีจะเปล่ียนความคิดในดา้นจิต เพื่ออบุาย

พฒันาจิตใจของชาวพทุธเรา เราจะไดค้ณุพระธรรมท่ีนาํไปปฏิบติัตวัเรา ถึงเราไม่ได้

อยู่ปฏิบติัอย่างผูท่ี้เสียสละมาบวช แตเ่ราเป็นชาวบา้น เราก็มีเวลาพอท่ีเราจะปฏิบติั

ได ้เราไม่เอาไปเวลาไปทาํกิจอย่างอ่ืน เวลาประกอบอาชีพก็มีเวลาพอ แตส่่วนเวลาท่ี

เราจะปฏิบติัธรรมประจาํตวัประจาํท่ีก็มีพอ เราก็น่าจะใชเ้วลาปฏิบติัเฉพาะตวัเราน่ี

แหละ เพื่อเราจะไดก้นั กนักิเลส หรอืกนัเวลาท่ีเราไปทาํเสียหาย เขา้มาสู่ท่ีสูใ่จของ

เรานั่นน่ะ อย่างคนท่ีถือพทุธจรงิๆเน่ีย ก็เราเป็นพทุธท่ีถึงใจหรอืว่าพทุธท่ีเขา้ถึงหลกั

ปฏิบติัอย่างนี ้ เราก็ตอ้งมีกิจของพทุธตลอด คือรูว่้าเราไม่หลงไม่ลืมตวั ไม่ขาดสติ

อย่างนี ้ ก็คือหลกัของพทุธ ท่านว่า อยู่ท่ีไหน อยู่คนเดียวอยู่รวมหมู่อยู่ในชมุชนมาก



10 

นอ้ย เราก็พยายามท่ีจะกาํหนด ไม่ใหส้ติเราสะเทือนหรอืว่าเผลอไปกระทบคนอ่ืน

อย่างเนีย้ เราก็ตอ้งเป็นเรื่องของพทุธหละทีเนีย้ เป็นรูจ้ากเฉพาะตวั ไม่หลงสว่นรวม  

อย่างท่ีเราเป็นฆราวาสเหมือนกนั ก็รูเ้รื่องเฉพาะตวัเฉพาะครอบครวั หนา้ท่ี

ของตวัของครอบครวัท่ีจะปฏิบติัตามแนวของพทุธเราอย่างนี ้ ท่ีฐานะหรอืสถานท่ีเรา

จะปฏิบติัได ้ แตถ่า้จะปฏิบติัใหไ้ดส้ะดวกหรอืเต็มท่ี มีธรรมชาติท่ีสมบรูณม์นัก็ยงั

ไม่ได ้เพราะเราอยู่ในฐานะ อยู่ในสภาพพืน้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัใหมี้พืน้ฐานของพทุธ ให้

เป็นพืน้รองรบัอยู่ คือไม่ใช่ว่าเราเป็นพทุธแตช่ื่อ เป็นพทุธแต่ท่ีอารมณ ์ เป็นแตเ่พียง

เราสวด เราไหว ้เราสวดนัน้ท่านบอกว่าเป็นเพียงอารมณ ์เรยีกว่าเป็นลม ยงัไม่ไดเ้ป็น

หลกั ยงัไม่ไดเ้ขม้แข็ง ถา้เราทาํการปฏิบติั เราขดัจิตใจ เราฝึกฝนอบรมต่อสูก้บัการ

ปฏิบติัอย่างเนีย้ ไม่ทอ้ถอยคือว่า เราหมายรา่งกายเป็นหลกัคือตวัของเราเป็นหลกั

อย่างเนีย้ บางทีกิเลสมนัว่ามา เราก็ตอ้งเอาปัญญาแก ้ไลไ่ปอย่างเนีย้ อย่างท่ีอธิบาย

อบุายธรรมะเพื่อพฒันาจิตใจของพวกเราท่ีไม่แตกต่างกนั คือลกัษณะของกิเลสก็ไม่

แตกต่างกนั ลกัษณะของธรรมของปัญญาก็ไม่แตกตา่งกนั ถา้เราไปใชใ้หถ้กูท่ี เอาไป

ใชใ้หเ้ต็มท่ีเต็มสว่นมนัก็ไดผ้ลหละทีนี ้ไดผ้ลเหมือนกนั  

ฉะนัน้ลกัษณะปัญญาของพระพทุธศาสนาเน่ียเรยีกว่าใชแ้ก ้ ใชก้นักิเลสไดท้กุ

อย่างทกุดา้น ถา้ท่านเปรยีบเทียบ ศสัตราหอกดาบมีดใหเ้ราเห็น ก็เหมือนมีด เหมือน

ดาบมนัมีหลายดา้นท่ีจะทาํได ้ อย่างมีดปลายแหลมอย่างนี ้ แลว้ก็มีคม แลว้ก็มีสนั 

แลว้ก็มีดา้ม ท่านบอกว่า คือใชไ้ดท้ัง้ส่ีอย่าง คือดา้มก็ใชต้าํ ท่านบอกว่าคมก็ใชฟั้น 

สนัก็ใชท้บุ ปลายก็ใชแ้ทง มนัก็ใชป้ระโยชนไ์ดร้อบดา้นหละทีนี ้ถา้เรามีปัญญาท่ีเรา

ฝึกฝน ท่ีเราสรา้งขึน้มาเอง เราชบุขึน้ดว้ยการปฏิบติั ทาํดว้ยบารมีธรรมท่ี

พระพทุธเจา้ท่านนาํท่านสอน มนัเป็นขึน้มาไดอ้ย่างนี ้ เราก็เลยไดปั้ญญา ไดเ้ครื่อง

ฝ่าฟันกิเลส เครื่องตดักิเลส เครื่องชาํระกิเลสได ้ ท่านบอกเป็นเครื่องหมายท่ีว่า จิต
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ของเราก็ตอ้งรูอ้ย่างนี ้ รูว่้าตอ้งทาํกบัตวัเราอย่างนี ้ ถา้ไปทาํกบัท่ีอ่ืนมนัก็ไม่ถกูทีนี ้

ตอ้งทาํกบัรา่งกายของเรานั่นแหละ ถา้ไปทาํกบัคนอ่ืนมนัผิดหละทีนีเ้พราะว่ามนั

ไม่ใช่ของเรา ของเราก็คือรา่งกายของเรา เราจึงมีท่ีท่ีเราจะปฏิบติัธรรม ท่ีจะสรา้ง

อบุายปัญญาใหเ้กิดขึน้ในตวัในใจของเราทกุคน  

แตเ่ราไม่เขา้ใจ เราไม่ไดคิ้ดว่าอยู่ในตวัของเราอย่างนีน้ะ บางทีอะ้ หรอืบางคน

ก็ตอ้งนกึไปไกลๆถึงพระพทุธเจา้โน่น ถึงคนอ่ืน ไม่ไดน้ึกเขา้มาหาตวัเองอย่างนี ้ แต่

พระพทุธเจา้ท่านสอนใสค่นท่ีเป็นชาวพทุธทกุคนหละทีนี ้สอนเขา้หาตวัหาจิต ใหเ้อา

มาคิด มาสรา้งปัญญาขึน้ ใหเ้รามากาํหนดขึน้ ใหเ้รามาใชปั้ญญา ใชค้วามสงบ ใช้

สติ สรา้งขึน้มาอย่างทกุคนน่ะ ใหม้นัเกิดขึน้ แต่มนัไม่ใช่สรา้งง่ายน่ะทีนี ้มนัก็จะเห็น

ความลาํบากในการสรา้งในการปฏิบติัน่ี ถา้คนเราไม่ไดศ้ึกษาดี ไม่ไดรู้จ้กัวิธีอบุาย

แกน่้ะมนัสรา้งยาก แต่ถา้คนไหนท่ีมีบารมี มีปัญญาพืน้ฐานดี มนัก็ดงู่ายขึน้ 

เพราะว่ามนัมีบารมีรูที้นี ้รูจ้กัสรา้ง รูจ้กัแก ้รูจ้กัดดัแปลงอะไรอย่างนี ้เหมือนอย่างเรา

จะเป็นช่างจะตีมีดใชเ้ฉพาะตวัเรา ก็ตอ้งเป็นช่างจะตอ้งมีอปุกรณค์รบ แตถ่า้ไม่มีโรง 

ไม่มีเครื่องอปุกรณไ์ม่มีช่างในตวัก็ทาํไม่ได ้ น่ีพระพทุธเจา้ท่านก็ใหส้รา้งในตวัเราทกุ

คนนั่นแหละ อย่างท่ีว่าเรามีโรงมีรูปมีอะไรครบ เรามีอาคารเรียนในตวัของเราทกุคน 

ผูห้ญิงผูช้ายอย่างเนีย้ เราไม่ตอ้งไปเขา้โรงเรยีน ไม่ตอ้งไปหาสถานท่ีสิน้เปลือง ไม่

ตอ้งไปใชเ้งินจา้งครูสอน มนัก็ตดัปัญหา ตดัภาระหมด  

แตก่่อนเน่ียอย่างสมยัท่ีโบราณอย่างนี ้ ก็ไม่สิน้เปลือง ไม่ลาํบากเรื่องการท่ีจะ

ฝึกสอน ท่ีจะแกไ้ขความรูส้าํหรบัคนในชาติเรา ก็สรา้งขึน้มาจากความรูด้ว้ยปัญญา

จรงิๆ ก็ง่ายขึน้ เพราะคนท่ีมีปัญญา มีบารมีเน่ีย มนัจะมองเห็นอะไรทกุอย่างเป็นคณุ

เป็นประโยชน ์ และเป็นส่ิงท่ีมาประกอบใหใ้ชไ้ดอ้ะไรอย่างเนีย้ ถา้คนไม่มีปัญญามนั

ก็ทาํอะไรไม่ไดน่้ะแหละ ท่านว่า ฉะนัน้ปัญญาจงึเป็นของมีคา่สาํหรบัปฏิบติัในพทุธ
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ศาสนา และเป็นยอดของพระพทุธศาสนาดว้ย ถา้ไม่มีปัญญา ไม่สมบรูณก็์ตดักิเลส

ไม่ไดด้ว้ย น่ีเรยีกว่าส่ิงท่ีเราจะมาอบรมศึกษามาสรา้งปัญญากนั มาพฒันาจิตใจ ให้

ไดค้วามผ่องใสความสงบอยู่ท่ีน่ี ใหไ้ดเ้รามีความเห็น เห็นความดีท่ีเราทาํเราปฏิบติั

ในจิตของเรานีข้ึน้ อย่างท่ีว่า เราเขา้ใจหลกัปฏิบติัหรอืเขา้ใจอบุายท่ีจะมาแกจ้ิตของ

เราแตล่ะคนเน่ีย จะทาํจิตของเราใหส้งบ อาศยัอบุายปัญญาช่วยอย่างเนีย้ เราจะทาํ

สมาธิแบบเอาความสงบ แบบจิตรวมสู่ภวงัคอ์ย่างนีม้นัไม่ไดง่้ายๆ เพราะว่าความ

พรอ้ม สถานท่ี ทกุส่ิงทกุอย่างมนัยงัไม่เพียงพออะไรอย่างนี ้ 

สมาธิท่ีเราอาศยัปฏิบติั อาศยัเป็นกิจการงานประจาํตวัของเราเน่ียแหละ เป็น

ส่ิงจาํเป็นทกุคน เราก็ตอ้งอาศยัสมาธิ ปัญญาท่ีอบรมใหเ้ป็นสมาธิเน่ียแหละ มาใช้

เฉพาะตวัหละทีนี ้ คือแบบใชอ้บุายปัญญาช่วยออกหนา้อย่างท่ีอธิบายใหฟั้ง คือไม่

เอาไวท้างหลงั ตอ้งเอาปัญญาออกหนา้ เวลาเราจะคิดครัง้ไหนท่ีใดก็ตาม เราก็ตอ้ง

ตัง้ปัญญาไวใ้หม้องเห็นอยู่ขา้งหนา้เรา เราก็กนักิเลส กนัสญัญาหลงๆท่ีจะมาติด

จิตใจของเรานั่นแหละ มนัมาไม่ได ้เพราะว่ามนักนัอยู่ขา้งหนา้ มนัไปก่อนแลว้ กิเลส

ท่ีส่ิงไม่ดีมนัอยู่ขา้งหลงัเรา เราไม่ไดด้ ูไม่ไดจ้ดจาํหละทีนี ้มนัก็ลบเลือนไปท่านว่า มนั

ไม่ไดจ้ะมาติดใจซะแลว้ ส่ิงท่ีมนัติดท่ีมนัอยู่ขา้งหนา้คือตาเราเห็น อย่างนีน่้ะ มนัเป็น

กิเลสขึน้ตรงนี ้ตาเห็น หไูดยิ้น ส่ิงรบัรูใ้นรา่งกายมนัจาํเอามนัรบัเอา มนัก็เลยมากอง

อยู่ในใจเราหมด เลยมาเป็นกองกิเลสหละทีนี ้ 

ทีนีม้นักองเยอะๆเน่ีย กว่าเราจะโกยออกไป กว่าเราจะแยกจะลา้งออกไป มนัก็

เหน่ือย เหมือนอย่างส่ิงสกปรกอยู่ในตวัในเสือ้ผา้ของเราแตล่ะคน อยู่ในท่ีนอน ท่ี

ทาํงานน่ะ ถา้เกิดเราปลอ่ยนานๆซกัอาทิตย ์เราไม่กวาด ไม่เช็ด ปลอ่ยไวน้านๆก็รู ้มนั

ก็หนาขึน้มาก เรามากวาดก็เหน่ือยมาก แลว้ก็เสียเวลามาก แต่ถา้เรากวาดบอ่ยๆเน่ีย 

มนัก็ง่ายแลว้มนัก็ไม่เหน่ือย เพราะว่ามนัไม่ไดก้องกนัขึน้ มนักระจายหนีไป อนันีก้าร



13 

ปฏิบติัท่านก็เพื่อว่าใหเ้ราทาํบอ่ยๆ ถึงทาํนอ้ย ก็รกัษาได ้ แต่ถา้เราปลอ่ยทิง้ ไม่ทาํ

นานๆ นกึไดค้อ่ยนกึอย่างพทุโธอย่างเนีย้ วนัหนึ่งเรานกึครัง้หนึ่ง หรอืสองครัง้มัย้ เรา

ลองนกึถามใจเราดอูย่างเนีย้ บางทีเราเป็นชาวบา้น โอกาสท่ีจะนกึก็ยากมาก พอเรา

นกึออกหนา้ตัง้แต่ว่าเออ เราจะไปหา ไปเอาทรพัย ์เอาความมี ความร ํ่ารวย จะไปหา

วิธี หาอาชีพท่ีดีๆ มนัก็คิดไปแตเ่รื่องเงินนั่นแหละ มนัจะคิดนึกภาวนาพทุโธมนัไม่ใช่

ง่ายนะเน่ีย มนัเป็นวนัๆมนัก็นกึไม่ได ้มนัก็ห่างมาก  

ฉะนัน้เราตอ้งดวู่าการนกึการทาํของเราน่ีแหละ จิตใจของเราน่ีท่ีจะเป็นพทุธ

เป็นศาสนาเน่ียมนัก็ไม่ใช่ง่าย จะตอ้งอาศยัเวลา อาศยัสติ อาศยัความท่ีเรามุ่งมั่นท่ี

เราตัง้ใจจรงิๆอะไรอย่างเนีย้ เราเห็นว่าพระพทุธเจา้ท่านใหใ้ชอ้บุายนี ้เอาหลกัปฏิบติั

นีเ้ป็นหลกัการของพระพทุธศาสนา เป็นมชัฌิมาปฏิปทาอยู่ท่ีความรูท่ี้ความสงบเน่ีย

แหละ ความพอน่ีแหละ ความไม่บกพรอ่ง ความไม่หิว เราอ่ิม เราอ่ิมอยู่ในกายในใจน่ี 

อาหารก็อ่ิมอยู่ในตวัหมด เพราะว่าเราไปกินอาหาร เราก็เอาเนือ้เอารูปของสตัวม์าทาํ

กิน แตใ่นตวัเรามนัก็มีอาหารเต็มตวัแลว้มนัก็ไม่หิว ฉะนัน้ท่านใหม้าปฏิบติัตวั รูเ้รื่อง

ของตวัเองทัง้หมดได ้ ก็เป็นคนสมบรูณไ์ม่ยากจน เป็นคนดี ไม่ตอ้งรบกวนคนอ่ืน ไม่

ตอ้งไปแย่งคนอ่ืน ปลน้คนอ่ืน เรามีครบทกุอย่าง ฉะนัน้บอกว่า โลกเราจะไดม้ั่งมีอยู่

เย็นเป็นสขุ ไม่อดไม่อยาก  

อย่างท่ีว่าในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัก็เคยเตือนไพรฟ่้าประชา 

ราษฎรม์านาน ใหรู้จ้กัปฏิบติัสรา้งครอบครวัตวัเองแต่ละคน ใหส้รา้งเศรษฐกิจ

พอเพียงจะไดแ้กไ้ขปัญหาความยากจน ท่านก็มองเห็นอยู่ แตค่นหลายๆคนถา้

ปฏิบติัตามหละทีนี ้ มนัก็จะมีผลขึน้มา คือมนัเกิดจากปฏิบติัอย่างเดียว คือทาํขึน้ถึง

มีนอ้ย ถา้มนัมีขึน้ก็เพิ่มขึน้มากขึน้ แลว้เราปฏิบติัมนัก็ช่วยประหยดัดว้ย อย่างปฏิบติั

ธรรม กินขา้วมือ้เดียวหนเดียวอย่างเนีย้ มนัก็ช่วยประหยดัไดเ้ยอะ แตช่าวบา้นเน่ีย
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มนัน่ีไม่กาํหนดหละทีนี ้อยากเวลาไหนก็กิน บางทีกลางคืนดึกด่ืน หิวก็ลกุมากิน มนั

จะช่วยไดไ้ง เพราะว่ามนัมีแตเ่พิ่ม ก็เรยีกว่าสง่เสรมิความอยาก ปอ้นตณัหาใหม้นั

อว้นอะไรอย่างนี ้มนัเป็นทางท่ีสรา้งโรค ถา้อย่างท่ีเราจะแกโ้รค ลดโรคใหเ้บาบางเรา

ฝึก แลว้มนัก็ดีใหผ้ลดีทีหลงั คือผลดีท่ีเราไม่ตอ้งลาํบากไม่ตอ้งเปลืองไม่ตอ้งกงัวล 

เวลา ไม่ตอ้งห่วงว่ากลวัจะเลยเวลาเพล เวลาท่ีเรากินไดอ้ย่างเนีย้ มนัก็ตดักงัวลไป

แลว้ คือไม่ห่วงแลว้ แลว้จะไปทาํอะไรก็ไดง้านดีขึน้เต็มเวลามากขึน้ แตถ่า้เราห่วงแต่

ตวัแตป่ากแตกิ่นน่ะ เราก็ทาํอะไรไม่ไดเ้ต็มท่ี เพราะว่ามนัไปเสียเวลากบัเรื่องท่ีเราไป

ยุ่ง ไปมวักิน มวัเพลินอะไรอยู่อย่างน่ี  

น่ีเรยีกว่าท่านใหแ้กไ้ขในเรื่องกิเลส ในเรื่องตวัของเรา ใชอ้บุายปัญญา ใช้

อบุายธรรมะท่ีพระพทุธเจา้ท่านนาํมาปฏิบติั มาไดต้รสัรูน้ั่นน่ะ ไดช้าํระกิเลสออกไป

จากใจของพระองคจ์รงิๆ ท่านก็สรา้งเป็นตวัอย่างใหเ้ราไดป้ฏิบติั เพราะเราถือพทุธ 

เราถือตามความศรทัธาในหลกัคาํสอนในหลกัพระสตูรนั่นหละ แตถ่า้เรามาปฏิบติั 

เราไดเ้กิดความศรทัธาในธรรม ในพระปัญญา เรามีความเช่ือมั่น ทีนีเ้ราเห็นชดัดว้ย

จิตเรา ว่าพระพทุธเจา้ท่านเห็นอย่างนีจ้รงิๆ แลว้เป็นเรื่องอย่างนีม้าแตค่รัง้

พระพทุธเจา้ของเรา สองพนักว่าปี นัน้ก็มีมา น่ีเรยีกว่าพระพทุธเจา้ท่านไดป้ฏิบติั

วดัผลมา และท่านก็รบัรองพระพทุธศาสนาเรามาถึงทกุวนันีแ้หละ คือส่วนสาํหรบั

ทางโลกก็ช่วยใหช้าวโลก ใหบ้า้นเมืองเราอยู่เย็นเป็นสขุ สว่นทางศาสนาก็ใหผู้ป้ฏิบติั 

ผูเ้สียสละเขา้ไปบวช ไดอ้ยู่สงบรม่เย็น ไม่เดือดรอ้นกระทบกระเทือนไปถึงกนั  

แตบ่า้นเมืองเราทกุวนันีก็้รูก้นัทั่วประเทศว่ามนัมีผลกระทบ คนท่ีอยู่ในชมุชน 

อยู่ท่ีในเมืองเจริญแลว้ กระทบไปถึงรอบนอกชนบทป่าเขา ครูบาอาจารยอ์ยู่สงบ

ภาวนาจะตอ้งไปบวชไปรายงานตวั น่ีไม่ใช่ว่าไม่ใช่มี คือมีเป็นประจาํ หลวงพ่ออยู่

เชียงใหม่ไปจากกรุงเทพภาคตะวนัออก ภาคอีสาน บอกว่าตายแลว้สมยัเนีย้! หนี้
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ท่วมหวัจะทาํอย่างไร โห มนัไม่ใช่เรื่องนอ้ยๆ คนมาไม่รูท้ัง้ประเทศน่ะ อูย้ ไม่ใช่หลวง

พ่อเป็นในหลวงเวย้! หลวงพ่อเป็นพระ ถา้เป็นในหลวงจะแจกเงินใหพ้อใชท้กุคนแลว้

ก็หมดเรื่อง น่ีแหละ มนัแสดงผลอยู่จรงิๆน่ะ  

บางคนบอกว่ามนันอนไม่หลบั ขนาดนัน้แลว้ โห ทกุขข์นาดไหน นอนไม่

หลบัเน่ีย ทกุขท่ี์สดุหละ ธรรมดาเคา้มีกลางวนักลางคืนใหน้อนน่ะ โลก พระอาทิตย ์

พระจนัทร ์เคา้มีไวใ้หเ้รานอนใหท้าํงาน แตเ่ราทาํเกินโลกเขาหละทีนี ้กลางคืนเคา้ให้

นอนหลบัตวัก็นอนไม่หลบั เพราะมนัทกุขม์าก อนันีเ้ราจะแกไ้ขอย่างไร… 

ถา้เรามาใชพ้ระพทุธศาสนาของเราเน่ีย พระพทุธเจา้ท่านใชม้าถกูตอ้งเน่ีย เอา

มาปฏิบติักนัทีนี ้ ปัญหาต่างๆเราก็ไม่ตอ้งไปตามแกม้นัหรอก มนัสงบลงท่ีปัญญา

หมดหละทีนี ้ ตวันัน้น่ะ คือปัญหาทัง้หมดน่ีรวมปัญหาทัง้โลกน่ีนะ มนัไม่ไดเ้กิดมาท่ี

ไหน มนัเกิดมาจากตณัหาซึ่งมนัมีตวัอกัษรคลา้ยกนั ความหมายท่ีตวัแกเ้หมือนกนั 

แตว่่ามนัเกิดมาจากตณัหาทัง้หมด ถา้ไม่มีตณัหา ปัญหามนัเกิดไม่ไดอ้ะไรอย่างเนีย้ 

ถา้แกต้ณัหาแลว้ ปัญหาก็จบหมด  

อย่างพระพทุธเจา้ พระอรยิเจา้ คือท่านแกต้ณัหาหมด ปัญหาไม่มี มนัเกิด

ไม่ไดเ้พราะไม่มีท่ีมาเกิด เพราะมนัมีเพราะมนัมาเกิดอยู่ มนัยงัมาเกิดคิดเรื่องนัน้

เรื่องนีน้ั่นน่ะตณัหา ทีนีปั้ญหามนัก็ขยายไปว่า เอ๊ะ เรื่องนีคื้อตณัหาเฉพาะเรื่อง แลว้

ก็เรื่องนีแ้ยกออกไปเฉพาะ เหมือนก่ิงไมท่ี้มนัแตกออก แยกกนักนัขา้งบนน่ะ มนัเยอะ 

มนัมาจากรากจากตน้เดียวนั่นแหละ ท่านบอกว่าอย่างนีก็้เลยเป็นปัญหารอบดา้น 

เพราะมนัย่ิงปล่อยใหม้นัสรา้งมากๆ มนัปิดบงัมืดทบึหมดเลย น่ีท่านว่าเรื่องตณัหาท่ี

เราตามแกไ้ขกนัอยู่ เรามีขอ้ขอ้งใจกนัอยู่อะไรอย่างนี ้ 
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ฉะนัน้ถา้เรามาปฏิบติัธรรมเขา้มาหาหลกัตณัหาไดอ้ย่างเนีย้ เกิดความสงบ 

ทาํจิตใจสงบไดน่้ะ มนัก็จบปัญหาลงท่ีใจเราหละทีนี ้ มนัไม่ไปหาเรื่องแลว้ทีนี ้

เพราะว่ามนัไปหาแลว้มนัก็รูว่้ามนักลบัคืนมาขอ้งใจเรา ใจเราก็พยายามท่ีจะไม่เกาะ

แลว้ทีนี ้ ไม่ใหม้นัมาแลว้ เราก็ระวงั ก็มีสติจอ้งอยู่เสมอ จะไม่ใหม้นัเผลอ จะตอ้งรีบ

ปลดทนัที หรอืว่าเวลาไปถกูเกาะนิดหน่อยเราก็รูส้กึ เราก็รีบแกต้อนท่ีมนัไม่ติดลกึ 

มนัยงัไม่แน่น มนัก็ง่ายขึน้  

น่ีแหละเรื่องว่าวนันีท่ี้เรากาํหนดเวลา แลว้ก็หวัขอ้ธรรมท่ีจะใหน้าํบรรยายเรื่อง

อบุายพฒันาจิตใจของชาวพทุธเรานัน้ ก็เป็นเรื่องท่ีไดน้าํมาอธิบายใหพ้วกเราไดฟั้ง 

ไดจ้าํ ไดเ้ขา้ใจเพื่อเราจะไดค้ดัเอาอบุายเฉพาะเรา ในเรื่องท่ีจะใชปั้ญญาท่ีจะมาแก้

ตวัเรา ปฏิบติัตวัเรา เปล่ียนแปลงตวัเรานั่นน่ะ ใหเ้กิดปัญญาได ้ ปัญญาใหม่เกิดขึน้ 

เราจะไดแ้กไ้ขปัญหามากมายท่ีเรายุ่งยากอยู่ทกุวนันีน้ะ ท่ีเราว่ากนัอยู่น่ี ไม่รูว่้าใครก็

ใสใ่นหลวงเต็มหมดนั่นแหละ ก็นกึในหลวงพระองคเ์ดียวนั่นแหละ ทั่วประเทศหละ 

บา้นนอก ไม่รูจ้ะพึ่งใครแลว้เคา้ว่าเงีย้ เคา้บอกว่าแสดงเครื่องหมายรกัในหลวง

ทัง้หมด เพราะในหลวงมีบญุท่ีเขาจะเคารพรกัเพราะอะไร เราตอ้งคิดว่าจะปฏิบติั จะ

เอาใหใ้นหลวงไดป้กปอ้งคุม้ครองเรา เราก็ทาํบญุอย่างท่ีเราแสดงออกเน่ียแหละ นั่น

แหละคือเทิดพระเกียรติ ถวายในหลวงดว้ยการปฏิบติัอย่างนี ้ 

เน่ียก็ความรูส้กึ เรื่องบญุเป็นเรื่องของจิต มนัดล มนัแผ่ไปทั่วโลกทั่วประเทศ

หละ มนัไปซมึซาบเขา้จิตใจของผูมี้บญุหละทีนี ้ ก็เลยรูน้ึกได ้ ถึงจะบา้นเมืองมนั

เดือดรอ้นมนัไม่น่ิง แตก็่มีบญุ มีผูมี้บญุอะไรอย่างเนีย้ ท่ีจะพึ่งพาอาศยัอย่างนี ้น่ีเราก็

เหมือนกนั ก็เหมือนกบัว่ามนัเป็นยคุเป็นสมยัท่ีจะคดัคนรวมคน เพราะว่าคนเด๋ียวนี้

เราก็เพิ่มจาํนวนมากขึน้ บางทีก็ตอ้งมีภยัมีอบุติัเหต ุ ตายเป็นกลุม่เป็นกอ้นอย่างนีก็้

แสดงใหเ้ราเห็นอยู่ อนันีก็้เป็นส่ิงหนึ่งท่ีใหเ้ราไดเ้อามาเทียบกบัพระพทุธศาสนาของ
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เรา เม่ือเราไดรู้ไ้ดมี้ปัญญาอย่างนี ้ เราก็แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ปัจจบุนั คือกลบัมาหา

บญุ หาคณุ หาทาํความดีใหเ้ราอย่างท่ีเราแนะนาํมานี ้ ถา้เราปฏิบติัได ้ เรามีคณุ

พระพทุธเจา้เต็มใจ มีการปฏิบติัธรรมท่ีมั่นคงทนทาน ไม่ทอดทิง้ ไม่ทอ้ถอย ตลอดถึง

ขอ้ปฏิบติัคณุพระสงฆเ์ราก็รกัษาใหค้รบถว้น น่ี เราพยายามท่ีจะนึกๆในใจเสมอ

แหละ เราไม่ตอ้งไปหาส่ิงอ่ืน ไม่ตอ้งไปขอวตัถส่ิุงคุม้กนั แบบนัน้อย่างนี ้ ใหม้นัเป็น

เรื่องเสียหายคณุความดีของเรา น่ีเรยีกว่าตรงต่อพระพทุธเจา้ 

น่ีหละวนันีไ้ดน้าํธรรมะบรรยาย ซึง่พวกเราท่านทัง้หลายมาไดร้บัฟังกนัพรอ้ม

หนา้กนัทกุคน ซึง่โอกาสท่ีเราจะไดม้า ไดเ้ห็นไดพ้บกนัอย่างนี ้ ก็ไม่ใช่ของง่ายดว้ย

เนอะ เพราะเฉพาะหลวงพ่อเองไม่ใช่ว่าเป็นพระท่ีไดม้ากรุงเทพ มาไดรู้เ้ห็นกบัใคร ก็

ดว้ยว่าถึงคราวท่ีความเป็นไปของในกรุงในอะไรหลายๆอย่าง ก็พิจารณาแลว้มนัก็ไม่

รูจ้ะทาํอย่างไร ก็ตอ้งมาดวู่า มนัเป็นอย่างไรอย่างนี ้ แตถึ่งดอูยู่ขา้งนอกก็เห็นแต่มนั

ไม่ใกล ้ถา้มนัดใูกล้ๆ มนัก็เต็มท่ีหละทีนี ้ถา้รูอ้ยู่ไกลๆน่ี มนัยงัห่าง มนัยงัมีธรรมส่ิงอ่ืน

แทรกซอ้นอยู่ ถา้มาอยู่กบัท่ีเน่ีย มนัเรยีกว่ามนัเป็นของแทเ้ลยหละทีนี ้เรียกว่าเต็มตงึ

เต็มท่ี แน่นอดึอดัเต็มท่ีอะไรอย่างนี ้ ก็ไดยิ้นเสียงบ่น ก็มาดวู่ามนัก็เป็นตามท่ีคนท่ี

ไดร้บัผลกระทบเหมือนกนั แตว่่ากรรมก็บนัดาลใหเ้ราตอ้งทนอยู่ท่ีน่ี ถึงบน่แลว้ก็ยงั

ไม่หอบไม่หนี อะไรอย่างเนีย้ บางคนก็ยงัหาท่ีมาสรา้งมาอยู่ ก็เลย เจ็ดสิบกว่าจงัหวดั

ก็เลยมาแน่นกนัอยู่น่ี ท่ีน่ี ฉะนัน้ถา้เราปฏิบติัธรรม เราหาความสงบ หาท่ี

สะดวกสบายก็มีมากมายประเทศไทยเรา ท่ีจะอยู่กบัธรรม อยู่ปฏิบติั อยู่สะดวกนีก็้มี

เยอะ แตเ่ราอยู่นีก็้อยู่ดว้ยบญุเหมือนกนั เพราะอยู่ใกลบ้ญุ คืออยู่ใจวงัในหลวง คือ

อยู่ใกลต้วัเงินอนันี ้คือทางโลกก็จดุก็มุ่งอยู่ตรงนัน้ดว้ย  

น่ีแหละเม่ือพวกเราท่านทัง้หลายไดม้ารว่ม ไดม้าฟัง ไดม้า ไดอ้บุายปัญญาไป

ปฏิบติัก็นาํไปปฏิบติักนั ไม่ใช่ทดลองนะ ทดลองมนัไม่ได ้ มนัตอ้งตดัความคิดอย่าง
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เดียว พระพทุธเจา้ทดลองมาก่อนเราแลว้ เราเน่ียใหท้าํตรงเลย ถา้ยงัทดลองอยู่มนัก็

ยงัไม่ถกูหละทีนี ้บางคนก็ เอ๊ะ ทดลองปฏิบติัดวู่าก็ยงัเอาความสงสยัมาว่า ไม่ได ้คือ

ว่าจะว่าเป็นยาอย่างนี ้ พระพทุธเจา้รบัรองมาหมดเป็นยาโดยตรงกบัโลก ไม่ตอ้ง

ทดลองคือตอ้งปฏิบติั ถา้เป็นของทดลองก็ยงัไม่ใช่ศรทัธาจริงท่านว่า ศรทัธาจริงๆ

ตอ้งไม่ตอ้งทดลอง ตอ้งทาํ ทาํโดยเฉพาะตรงๆอย่างนีแ้หละ น่ีเรยีกว่าเราเป็นผูเ้ช่ือ

ตรง เช่ือจริง เพราะว่าเราเช่ือพระพทุธเจา้จรงิๆว่าทกุส่ิงเน่ีย ความรูค้วามเห็นความ

เป็นเน่ีย พระพทุธเจา้ไม่มีอะไรบกพรอ่ง แตเ่รามีความบกพรอ่งอยู่ เราก็รูว่้าตอ้งรีบ

ทาํ ตอ้งตาม ตอ้งเรง่อะไรอย่างเนีย้  

น่ีเรยีกว่าเป็นการเตือนใจ ใหเ้รานาํไปปฏิบติั เราก็จะมีความสขุความเจริญใน

ธรรม สติปัญญาของเราก็จะเจรญิงอกงามขึน้ บญุทัง้หลายท่ีเราไดเ้ราก็รวมพลงักนั 

ไปถวายใหใ้นหลวงของเราดว้ย แบ่งมาใชแ้ก่ตวัของเราดว้ย ไม่ตอ้งใหใ้นหลวงหมด

หรอก เพราะตวัของเราน่ีอดอยากอยู่นะ เด๋ียวยกใหใ้นหลวงหมดตวัของเราก็หิวกนั

หละ น่ีแหละใหต้ัง้ใจ ใหป้ฏิบติัรกัษาไวอ้ย่างนี ้เราก็เป็นชาวพทุธถว้นหนา้กนัทีนี ้เรา

ก็ดบัความรอ้นความวุ่นวายกนัช่วยกนัได ้ เราก็มีความสงบรม่เย็น น่ีเป็นธรรมะ

เตือนใจของเราทกุคน ก็พอสมควรแก่กาลเวลา ก็ขอยติุไวแ้ตเ่พียงเท่านี ้

ท่ีมา: https://youtu.be/ZCqWQNizZyA 

  

https://youtu.be/ZCqWQNizZyA
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บุญเกิดจากความสงบ 

วนันีเ้ป็นวนัท่ีพวกเราไดก้าํหนดใหศ้รทัธาชาวตาํบลแม่แตงของเราทัง้แปด

หมู่บา้นไดม้าประชมุพรอ้มเพรยีงกนั ณ สถานท่ีวดัป่าหมู่ใหม่แห่งนีซ้ึ่งเป็นนิมิต

เครื่องหมาย เป็นอนสุรณข์องพวกเราทกุคนท่ีไม่เคยจบัไม่เคยทาํมา แตเ่คยมีสมยั

หลวงตามหาบวั ท่านเคยมาจดัโครงการช่วยชาติ ก็นิมนตท่์านมาโปรดเมตตาท่ีน่ีเม่ือ

หลายปีท่ีผ่านมา แตว่นันีเ้ป็นเวลาของพวกเรากาํหนดขึน้ แลว้ก็ไม่ใช่กาํหนดขึน้

เฉพาะสถานท่ีของเรา คือกาํหนดทัง้ประเทศใหท้ั่วประเทศไทยของพวกเรา เพราะ

ตอนนีป้ระเทศชาติบา้นเมืองเราก็รูว่้าข่าวกนัดีว่าเปล่ียนแปลง มีการเส่ือมโทรมอะไร

ตา่งๆอย่างนี ้ อนันีท้างโลก ก็อาศยัทางศาสนาท่ีจะมาช่วยแกไ้ขใหท้างโลกฟ้ืนฟู

ขึน้มาได ้

ยกตวัอย่างหลวงตาท่านโครงการช่วยชาติก็ทาํใหบ้า้นเมืองไดมี้มรดก มี

ทองคาํจาํนวนหลายพนัเป็นตนัๆ นอกนัน้ก็มีเงินดอลลารจ์าํนวนมากขึน้มาก็อาศยั

พระพทุธศาสนา ถา้อย่างนัน้เรื่องวิกฤติท่ีผ่านมาหลายปีถา้หลวงตาท่านไม่เมตตาก็

คงจะย่ิงยุ่งลาํบากกว่านี ้ ฉะนัน้เราชาวบา้นทกุคนก็คือมีฐานะมีภาวะมีเพศมีอาชีพมี

ความเป็นอยู่เหมือนกนัหมด คือจะตอ้งทาํมาหากินดิน้รนทกุคนทกุครอบครวั ฉะนัน้

เรื่องท่ีศาสนาช่วยเราไดก็้คืออะไร ก็คือบญุ  

สว่นบญุนีถ้า้พดูถึงบญุท่ีเป็นสว่นของภายในเป็นส่วนของจิตก็ไม่มีรูปไม่มีตวัมี

ตน คือเป็นเรื่องของอารมณจ์ิตเกิดขึน้เป็นบญุ ถา้จะพดูเป็นเรื่องของรูปภายนอกคือ

รา่งกายท่ีเราเห็นกนั ก็คือเป็นสว่นท่ีเรามองเห็นไดด้ว้ยตา ว่าหนา้ตาคนนีมี้บญุ 

รูปรา่งลกัษณะสมบรูณไ์ม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ ผิวพรรณวรรณะก็ผ่องใสอ่ย่างนี ้อนันีเ้ราดู

กนัไดท้ัง้สองอย่างเรื่องบญุ คือดไูดท้ัง้บญุภายในคือบญุท่ีมองไม่เห็นอยู่ในจิต ถึงไม่
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มีรูป และบญุภายนอกคือรา่งกายของเราแตล่ะคนน่ีแหละ เป็นตวับญุท่ีมองเห็นได้

ดว้ยตาเหมือนกนั ถา้รา่งกายภายนอกไม่มีบญุอย่างเราเห็นคนพิการอย่างนี ้เราก็จะ

เห็นกนัทกุคนหละในศนูยค์นพิการ ก็เพราะอะไร เคา้มีบาป เคา้มีกรรม เคา้ทาํบาปไว้

เบือ้งหลงัมาใหผ้ล อย่างนีเ้ราก็เห็น อนันัน้คือเป็นเรื่องบาป เรื่องไม่มีบญุ บญุมีนอ้ย

แตบ่าปมาใหผ้ลก่อน  

ฉะนัน้คาํสอนของพระพทุธเจา้จงึมีส่ิงท่ีจะช่วยโลกไดคื้อบญุ ทรพัยคื์อบญุ 

อย่างท่ีว่าหลวงตาทาํการช่วยชาติอย่างเนีย้ ก็คือทรพัยท่ี์ไดจ้ากญาติโยมทั่วประเทศ

นั่นแหละท่ีรว่มบรจิาค อย่างวดัป่าหมู่ใหม่ก็รวบรวมไดเ้ป็นจาํนวนมากอยู่ ท่านก็ให้

ใบอนโุมทนาบตัรมาเป็นหลกัฐานไว ้ ก็ยงัเก็บรกัษาไวอ้ยู่ ก็เพราะว่าเราเชิดชู

พระพทุธศาสนาใหด้าํรงคงมั่นอยู่กบัแผ่นดินประเทศชาติบา้นเมืองของพวกเรา ให้

สืบทอดไปถึงลกูหลานเหลนของพวกเราในภายภาคหนา้ ก็อาศยับญุ อาศยั

พระพทุธศาสนา อาศยัธรรมะคาํสอนพระพทุธเจา้เน่ียแหละเป็นเครื่องช่วย แตไ่ม่ได้

ช่วยดว้ยวตัถ ุ ช่วยดว้ยคาํสอนนะ อย่างท่ีหลวงพ่อเทศนใ์หต้อนเนีย้ ถา้เราตัง้ใจฟัง 

เราจาํคาํสอนได ้ แลว้เรานาํไปปฏิบติัเราไดร้บัผลแลว้เราแกก้ารปฏิบติัท่ีเราติดขดัให้

ถกูตอ้งลงได ้ ก็เช่ือว่าเป็นผูท่ี้มีศรทัธามั่นคงในพระพทุธศาสนาไม่เส่ือม คือการ

ทาํบญุก็จะทาํตลอด คือไม่มีการท่ีจะทาํใหอ้ารมณเ์ครียด อารมณท่ี์เป็นบาปเกิดขึน้

ในจิต 

อย่างชีวิตประจาํวนัของพวกเรา ยกตวัอย่าง อย่างวดัป่าหมู่ใหม่ของเราอยู่ท่ีน่ี 

บา้นหมู่ใหม่ไม่มีซกัหลงั แลว้ศรทัธาท่ีทาํบญุอปุถมัภใ์สบ่าตรทกุวนัก็หมดทัง้ตาํบล

แม่แตงเราน่ี สิบหมู่บา้นนั่นหละ บางทีตุ๊เจา้เพิ่นพระท่านเป็นพระหนุ่มแข็งแรงท่านก็

เดินไกล ท่านก็ไปถึงจนสดุเขตตาํบลนั่นน่ะ คือไปโปรด โปรดเรื่องใหศ้รทัธาไดท้าํบญุ 

ใหไ้ดบ้ญุไดบ้าํรุงพระพทุธศาสนาอย่างหนึ่ง ใหไ้ดบ้าํรุงผลบญุ บาํรุงตระกลูผูเ้รา
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ทาํบญุใสบ่าตรใหไ้ดบ้ญุสืบตอ่เน่ืองกนัไม่ใหข้าด ใหเ้ป็นบญุเป็นนิจเป็นกิจ

ประจาํวนัอย่างนี ้ อย่างคนโบราณท่ีทาํกนั เพิ่นก็จะแต่งดากนัเป็นประจาํ ไม่ใหข้าด 

คือการทาํไม่ขาดน่ีคือเราทาํไม่มากแต่เราทาํไม่ขาด มนัก็มากขึน้ไปเองเรื่องของบญุ 

ท่านเปรยีบเหมือนกบัว่า ฝนตกแต่ละเม็ดลงในโอ่งใหญ่ๆ คือเรื่องทาํบญุก็เหมือนกนั 

ท่านว่าเรามีนอ้ย เราใสท่ี่เรามีตามฐานะ ท่ีเราหามาไดด้ว้ยความบรสิทุธ์ิ เราใสเ่ท่าไร

ก็เป็นบญุมากเพราะว่าเหมือนเม็ดฝนแต่ละเม็ดท่ีตกลงในโอ่ง มนัตกทีละเม็ดแต่มนั

ตกตลอดทัง้วนัทัง้คืนมนัก็เต็มโอ่งใหญ่ๆได ้ น่ีท่านเปรยีบเทียบภายนอกใหเ้ราเห็น

การทาํบญุ การทาํบญุของเรามนัก็สมบรูณข์ึน้ 

แตบ่างคนน่ี เออ ก็คิดไปอย่างหนึ่ง ก็คิดไม่รูจ้กัผลบญุ หรอืบางทีก็ไปทาํลาย

บญุตวัเองอย่างนี ้ หรอืว่าไปทวงบญุว่าทาํบญุแลว้มนัไม่เห็นเป็นบญุ มนัไม่เห็นอะไร

มาช่วย อนันัน้ท่านบอกเป็นความคิดผิด เรื่องบญุท่ีเราทาํถกูตอ้งน่ี ใหผ้ลอย่างเดียว

คือใหค้วามสมบรูณ ์ ใหค้วามถกูตอ้ง ใหค้วามอ่ิม ใหค้วามเต็ม ท่านจึงเรยีกว่าบญุ 

ท่านแปลเป็นความหมายหลายอย่าง ถา้เรารกัษาอารมณอ์ย่างนัน้ไวต้ลอดน่ะ เราจะ

ไดร้บัผลบญุเห็นบญุ ท่านยกตวัอย่างสมยัครัง้พระพทุธเจา้ของเราน่ะท่ีเรยีกช่ือว่า

นายบญุ ท่ีมีในพระไตรปิฎก ท่ีเป็นชาวนาไถนาจะปลกูขา้วน่ะ ทาํบญุกบัพระอรยิเจา้ 

พระสารบีตุร พระอคัรสาวกของพระพทุธเจา้ แลว้ก็บญุใหผ้ลเรว็ พอไถนายงัไม่ก่ี

ชั่วโมง กอ้นขีไ้ถทัง้หมดเป็นทองคาํทัง้หมด ท่านก็ยกตวัอย่างมาสอนพวกพทุธบรษัิท

หรอืศรทัธาญาติโยมท่ีคนเกิดมาสดุทา้ยภายหลงัใหมี้ความเช่ือในการทาํบญุ แลว้ก็

เคารพในบญุใหถ้กูตอ้ง กอ้นขีไ้ถแผ่นดินธรรมดาน่ีกลายเป็นทองคาํทัง้ทุ่ง เป็น

ทองคาํจรงิๆ ท่านว่าอย่างนัน้ เพราะตวัเองก็ไม่รูว่้าเป็นทองคาํ เขา้ใจว่ากินขา้วผิด

เวลาแลว้เกิดลมหนา้มืดตาลาย พอไปดจูรงิๆมนัเป็นทองคาํทัง้ทุ่ง ตอ้งไปแจง้พระ

เจา้ปเสนทิโกศลเพื่อจะมาควบคมุทรพัยอ์นัจาํนวนมาก เพราะนาทุ่งใหญ่ๆเป็น
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ทองคาํหมด นั่นน่ะผลบญุท่ีออกผลในพระพทุธศาสนา เป็นไปตามนัน้น่ะทีนี ้ เป็น

ทองคาํจรงิๆไม่ใช่ว่าเป็นลมตาลาย เป็นตะคริว ไม่ใช่ เพราะว่าผลท่ีไดร้บัจากพระ

ท่านไปเมตตา ท่านเป็นพระผูบ้รสิทุธ์ิ ท่านมีบญุท่ีจะแผ่ใหไ้ด ้ ดว้ยความรวดเรว็หรือ

ดว้ยความเต็มท่ีอย่างนี ้ก็เห็นผลขึน้มาหละทีนี ้ 

อนันีเ้ป็นตวัอย่าง ตวัอย่างพวกเรา เราไม่ไดเ้ป็น แต่ก็เราจะเห็นผลแตล่ะคน ถา้

เรามีศรทัธาเคารพหรอืตัง้จิตไม่ใหจ้ิตคิดทางบาปหรอืว่าคิดไปตาํหนิบญุท่ีเราทาํ 

หรอืว่าไปทวงบญุท่ีเราทาํว่าทาํไมมนัไม่มาช่วยเราอย่างนี ้ มนัไม่ใช่ บญุเป็นของดี

ท่ีสดุในพระพทุธศาสนา พระพทุธเจา้จะไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ขึน้มาก็อาศยั

บาํเพ็ญบญุ สรา้งบารมี ๓๐ ทศันส์มบรูณม์า จึงไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ แตพ่วกเรา

ในสมยันีเ้ราก็ห่างไกลมาตัง้ ๒๕๕๑ ปี การทาํบญุก็ยงัทาํความสมบรูณใ์หแ้ก่เราผูท้าํ

อยู่ทกุคน ถึงทาํมากทาํนอ้ยอย่างใสบ่าตรพระตุ๊เจา้อย่างเนีย้ ท่านก็รบัหมด ท่านไม่

เลือกว่า เออ อนันีท้าํนอ้ยไม่เอา หรอืว่าอาหารท่านก็ไม่ตาํหนิ ท่านก็รบัแลว้ก็ท่านก็

เอามาใชม้าฉนับริโภคใหเ้ราไดร้บัผลบญุ อนัใดเป็นส่ิงท่ีเราปฏิบติัเป็นกิจประจาํวนั

อยู่ทกุวนั พระท่านก็เดินปฏิบติัทกุวนัท่ีน่ี  

เหตนุัน้บญุของอาํเภอตาํบลแม่แตงเราจงึไดเ้ป็นตาํบลใหญ่ และก็การทาํบญุ

ของพวกเราแตล่ะวดัทัง้หมดในหมู่บา้นเน่ีย ก็มีวดักนัครบหละทีนี ้ มีทัง้วดับา้นและ

วดัปฏิบติั อย่างวดัป่าหมู่ใหม่เราเป็นวดัปฏิบติัอะไรอย่างเนีย้แลว้เราก็อยู่กนัมา

คุน้เคย อย่างสมยัหลวงพ่อครูแกว้อย่างนี ้กบัหลวงพ่อก็ท่านก็นบัถือมาก ท่ีท่านจาก

ไป ก็เคารพนบัถือกนั น่ีเป็นเรื่องท่ีว่าการทาํบญุในพระพทุธศาสนา หรอืว่าศาสนา

ช่วยโลกได ้ อย่างตวัอย่างท่ีว่าผลบญุท่ีเราไดร้บันั่น แลว้อีกอย่างหนึ่งการปฏิบติักบั

พระพทุธศาสนาเรามีครูบาอาจารยฝ่์ายปฏิบติัไดม้าอยู่ ไดม้าอบรมสั่งสอนเรา อนั

นัน้ก็เป็นบญุอีกส่วนหนึ่ง ท่านเรยีกว่าเราไดยิ้นไดฟั้งคาํสอนของท่านก็เรยีกว่า ธัมม
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สวนมยั คือบญุเกิดจากการไดฟั้งคาํสอนของพระพทุธเจา้ จากท่านผูป้ฏิบติัอย่างน่ี ก็

เป็นท่ีมาของบญุของพวกเราทัง้หลาย  

แลว้นอกนัน้สถานท่ีท่ีมีความสงบสงดัมีป่าธรรมชาติท่ีสมบรูณด์ว้ยการท่ีรกัษา

บาํรุงส่งเสริมมาตลอด อย่างทกุวนันีเ้ราก็จะรูข้่าวว่าวดัป่าหมู่ใหม่ เคา้ก็จะรูก้นัไปทั่ว

ประเทศไทยหละคราวนี ้ ว่ามีความแตกต่างเป็นวดัป่าท่ีรกัษาธรรมชาติไดม้ากอย่าง

นี ้อนันีเ้ป็นเรื่องความดีท่ีอยู่กบัท่ีท่ีพวกเราเห็นกนั ท่ีพวกเราไดเ้ป็นเจา้ของทกุคน คือ

ไม่ใช่ประจาํหมู่บา้นไหน เป็นวดัของประเทศไทย เป็นวดัของจงัหวดัเชียงใหม่

ภาคเหนือทัง้หมด ทั่วไปถึงภาคอีสานภาคอ่ืนดว้ย แลว้ก็มีญาติของหลวงพ่อดว้ย 

แลว้เขาก็ขอใหไ้ปอยู่อีสาน หลวงพ่อก็ยงัไม่ไปยงัพกัอยู่ อนันีก็้ถือว่าเป็นสว่นหนึ่งท่ี

เราไดท้าํบญุติดตอ่เน่ืองกนัมายาวนาน แตล่ะบา้น ก็ไดม้าทาํบญุมาถวายสงัฆทาน

ไดม้าดสูถานท่ีกนั นอ้ยคนท่ีไม่ไดม้า ถา้เปรยีบตวัอย่างทางฝ่ายโนน้ ฝ่ายทางตาํบล

อินทขิลยงัแตกตา่งกนัมากเลย อย่างวดัท่านพระอาจารยเ์ปล่ียนน่ี หลวงพ่อเคยจาํ

พรรษาเม่ือ๒๕๑๐ ตอนขึน้มาอยู่ไดส้องปี ก็มีคนใสบ่าตรแคเ่จ็ดคนน่ะ บา้นปงบา้น

ใหญ่ๆ ก็มีแค่นัน้น่ะ หมู่บา้นเคา้เป็นตัง้หลายรอ้ยเกือบพนัหลงัคามั๊ง บา้นปงบา้น

ทางนัน้น่ะหางดงน่ะ มีคนศรทัธาใสบ่าตรแคเ่จ็ดคนประจาํ แตก็่พออ่ิมพอฉันอยู่ แต่

ว่าบา้นเยอะแตค่นใสน่อ้ย แต่ว่าทางตาํบลแม่แตงเราน่ีทกุหมู่บา้นท่ีตุ๊เจา้พระไป

บิณฑบาตร ก็จะใสบ่าตรกนัเต็มทกุๆสาย ก็ยงัดวู่าความแตกต่างกนั อาํเภอเดียวกนั 

ตา่งตาํบลต่างเขตกนัแค่นี ้ใกลก้นัอยู่ก็ยงัตา่งเลย เพราะความศรทัธาของผูค้น 

อนันีเ้ป็นส่ิงท่ีใหเ้รามีความภาคภมิูใจในบญุท่ีพวกเราไดป้ฏิบติักบัวดักบั

พระพทุธศาสนา ก็เป็นการอบรมจิตใจในการทาํบญุใหล้กูใหห้ลานของพวกเราได้

เห็นไว ้ คือเป็นการสอนโดยภาคปฏิบติั คือการสอนดว้ยสาธิตหรอืว่าปฏิบติัใหเ้ห็นว่า

การทาํบญุนีเ้ป็นการท่ีบาํรุงรกัษาเชิดชปูระเทศชาติศาสนาใหด้าํรงอยู่ไดต้ลอดมาถึง
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เก่ียวขอ้งมาถึงในหลวงของพวกเรา ก็มีความห่วงใยและอาศยับญุปกครองประเทศ

มาตลอด เราก็จะเคยไดยิ้นข่าวประจาํวนัทกุคนน่ะ ทา้ยท่ีสดุในหลวงก็ตอ้งมีโอวาท

ใหโ้อวาทในตอนทา้ยทกุครัง้ เคา้ก็เรื่องการทาํบญุ ยกตวัอย่างในหลวงก่อนว่าใหฝึ้ก

ใหเ้ตรียมตวัจากนีไ้ปใหใ้ชเ้ศรษฐกิจเพียงพออย่างนี ้ เพราะในหลวงท่านมีบญุมาก 

มองเห็นไกล เรายงัไม่เช่ือเพราะว่ามนัเริ่ม มนัยงัไม่นาน มนัเป็นแตเ่พียงว่ามี

ความรูส้กึท่ีจะเตือน ยงัไม่ถึงท่ีมนั แตถ่า้คนไปปฏิบติัน่ีก็จะถกูตอ้ง เพราะว่าตอ่ไปใน

อนาคตก็จะเป็นอย่างนัน้ ปัจจบุนัท่ีเราเป็นอยู่ก็เป็นอย่างนี ้ เราก็บน่กนัอยู่ว่ามนัเป็น

เรื่องเก่ียวกบัหลายๆอย่าง ปัจจยัภายนอก วตัถเุครื่องอปุโภคสถานท่ีอยู่จาํนวน

ประชากรอย่างนี ้เราก็รูก้นัว่าต่างไปหมด มนัก็เป็นไปตามโลกหละทีนี ้ 

ฉะนัน้ถา้เราไม่แกไ้ขไปตามโลก เราจะเอาแบบท่ีเคยเจรญิมา เคยเหลือลน้มา

อย่างนีไ้ม่ได ้ เราจะตอ้งลดลง เราจะตอ้งปรบัใหเ้ขา้กบัสภาพกบัฐานะความเป็นอยู่ 

หรอืส่ิงท่ีเราไม่จาํเป็น เราก็ตอ้งงด อนันีเ้ป็นธรรมดา แตส่าํหรบัชาวบา้นเราก็

สิน้เปลืองกว่าพระท่ีปฏิบติัอยู่แลว้ เพราะเราตอ้งทาํงานใชก้าํลงักายตอ้งเหน่ือยตอ้ง

กินขา้วหลายมือ้ ถา้อย่างงัน้มนัก็ไม่ไหว เพราะกาํลงักายน่ีเป็นตวัท่ีจะสรา้งสรรค์

สรา้งสมบติัทัง้หลายมาเป็นเครื่องอยู่กนัทกุคน ถา้เรามากินขา้วมือ้เดียวอย่างตุ๊อย่าง

พระนีก็้ตอ้งมาภาวนาอย่างนี ้ เหตนุัน้ชาวบา้นเราเป็นฆราวาสเราจะตอ้งทาํงานออก

กาํลงัจะตอ้งเหน่ือย จะตอ้งกินเพื่อใหมี้การทาํงานไดร้บัผลอะไร มีพลงัรา่งกายช่วย

ทาํงานหารายไดเ้ต็มท่ี คือการเลีย้งชีวิตดว้ยตวัเราเอง ฉะนัน้เม่ือเราเขา้ใจเรื่องนี ้ เรา

ก็รูจ้กัแกไ้ขส่วนเฉพาะตวั ส่วนเฉพาะครอบครวัของใครของมนัแลว้ก็สอนลกูสอน

หลานแตล่ะคน  

ฉะนัน้เม่ือคนเม่ือก่อนนีไ้ม่คอ่ยมีโรงเรียนอย่างสมยันี ้ ยงัไม่เจรญิ ยงัไม่มีครู

สอน มีแตพ่่อแม่สอนลกูสอนหลานแต่ละครอบครวักนัเอง อย่างหลวงพ่อก็เหมือนกนั
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สมยัก่อนก็ยงัไม่ไดเ้ขา้โรงเรยีน พ่อก็สอนท่ีบา้นก่อนท่ีจะเขา้โรงเรยีนอย่างเนีย้ ก็ชัน้

ประถมก็จบไปจากพ่อก่อน พอไปเขา้โรงเรยีนก็ไม่ยากเพราะมนัเป็นไดห้ลกัอกัษร

อะไรหมดแลว้ อนันีส้มยันีเ้ราไม่ไดท้าํกนั เพราะเด็กก็ปลอ่ยใหอ้นบุาลหรอืใหใ้ครคน

อ่ืนไปเลีย้งไปสอนใหอ้ะไรอย่างเนีย้ เม่ือไม่ก่ีวนันีก็้มีคนเอาเด็กมาฝากคนหนึ่งอาย ุ

๑๑ ปี เสียมาก พ่อเคา้ก็ไม่มีทางท่ีจะช่วยได ้ ก็เอามาฝากอยู่ไดส้ามส่ีวนัก็หนี แลว้ก็

เอาไปสง่ท่ีลาํพนูไปแลว้ เคา้บอกว่าเด็กมนัช่วยไม่ไดแ้ลว้ไม่มีทาง เพราะว่ามนัเลน่

เกมมนัติดเกมแลว้มนัไม่เอาอะไรเลย แลว้มนัทาํตวัเหมือนผูใ้หญ่ เหมือนนกัเลง

เหมือนอะไร แค่อาย ุ๑๑ ปีนะ เอาหนงัสือใหก็้ว่ิงหนี ไม่อ่านไม่ด ูมนัก็เป็นตวัอย่างให้

เราเห็น  

เหตนุัน้เรานกึถึงอดีตท่ีผ่านมาทกุคนก็จะมีความทรงจาํเหมือนกนัว่ามนัเจริญ

ในทางปฏิบติัทางธรรมมาก่อน เพราะโลกเปล่ียนแปลงมาเป็นทางวิทยาศาสตร ์ ส่ิง

ใหม่ๆท่ีเกิดขึน้มาหรือว่าการฝึกการสอนการเลีย้งดกูารปฏิบติัตอ่ครอบครวัก็ไม่

เหมือนเม่ือก่อนหละทีนี ้ ก็ทาํใหเ้รามีความเดือดรอ้น เพราะว่าสมยัก่อนท่านปฏิบติั

กนัถกูตอ้ง ท่านก็สมบรูณอ์ยู่เย็นเป็นสขุ เรยีกว่าไม่มีเรื่องกระทบกระเทือน ไม่มีการ

อดอยาก ไม่มีการถกเถียงดา่ว่ากนั ไม่มีการปะทะประทว้งกนัเม่ือก่อน เพราะเด๋ียวนี้

ก็เพราะว่าทกุส่ิงทกุอย่างมนัเปล่ียนแปลงเส่ือมโทรมใหเ้ราเห็นอย่างนี ้ มีแต่ทาง

ศาสนาทางธรรมะเท่านัน้แหละท่ีจะไประงบัคือความสงบนั่นแหละ  

อย่างในหลวงอย่างเนีย้คือระงบัดว้ยความสงบคือน่ิง ไม่ตอ้งใชค้าํพดู ถา้ใช้

คาํพดูแลว้ก็ไม่จบซกัทีหละทีนี ้ เพราะต่างคนตา่งก็มีคาํพดูเกิดขึน้ผดุขึน้เหมือนนํา้แร่

นํา้พรุอ้นอย่างนี ้ มนัไม่น่ิงซกัที มนัย่ิงรอ้นใหญ่ อย่างนํา้พรุอ้นนํา้ท่ีไหนก็เหมือนกนั 

ถา้เป็นนํา้สงบนํา้น่ิงๆอย่างเราเอาไวใ้นแกว้หรอืในขวดอย่างเนีย้ มนัก็สงบน่ิงหรอือยู่
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ในตูเ้ย็นอย่างนี ้ มนัก็จะน่ิงแลว้มนัก็จะเย็นฉํ่า กินสบายใจเรา คราวนีถ้า้ไม่อาศยั

ความสงบ อาศยัพระพทุธศาสนาเขา้ไประงบัมนัก็ยาก มนัก็เดือดรอ้นมนัก็ไม่น่ิง  

ดงันัน้การทาํบญุดว้ยความสงบอย่างท่ีใสบ่าตรอย่างนี ้ทาํดว้ยความสงบ บาง

ทีการใสบ่าตรอย่างนีบ้างคนก็ไม่คอ่ยเขา้ใจ เพราะคนไม่ไดใ้ส่ประจาํบา้ง ถา้คนใส่

ประจาํก็เขา้ใจหละ รูจ้กัเพราะว่าทาํทกุวนั อนันีอ้ย่างสมยัแตก่่อนน่ี หลวงพ่อมาอยู่ก็

บางคนเคา้ก็ขอพร เคา้ใสบ่าตรแลว้เคา้ก็นั่งขอพร ทีนีพ้ระท่านก็เกรงใจ ท่านก็มี

ความรูส้กึเพราะว่าการบิณฑบาตรแตโ่บราณน่ีไม่ไดใ้หพ้ร คือท่านรบัดว้ยความสงบ 

ท่านเอาจิตเมตตาดว้ยความสงบแลว้ท่านก็รบัแลว้ท่านก็เดินไป แตท่กุวนันีเ้คา้ก็ทาํ

กนัทั่วประเทศหละทีนีเ้พราะตวัอย่างมนักระจายทั่วไป ทีนีพ้ระท่านเกรงใจไม่กลา้จะ

พดู โยมก็บอกว่า เออ ทางชลประทานหวัป่าหา้เราจะไปให ้เปล่ียนทางกนัไปหว้ยเฮีย้

ซะ เราจะสอนเคา้ให ้ บอกว่าทาํไมไม่ใหพ้ร ท่ีไม่ใหพ้รเพราะว่าเอาแบบพระพทุธเจา้

มาใช ้ ถา้ใหพ้รแลว้มนัผิดวินยัของพระขอ้หนึ่ง วินยัพระปาติโมกขพ์ระมีขอ้หนึ่งท่ีว่า

ยืนใหพ้รแลว้โยมก็จะไม่ไดบ้ญุก็เป็นบาป แทนท่ีใหพ้รเป็นบญุแตท่่านกลบัมาเป็น

บาป เพราะว่าผิดพระวินยั ดงันัน้ท่านจงึใหบ้อกว่าใหม้ารบัพรท่ีวดั ถา้คนไหนจะเอา

พระ หรอืคนไหนจะเอาพรวนัเกิด อย่างบางคนก็ตรงวนัเกิดตวัเองใสบ่าตรอย่างนี ้ ก็

ตอ้งเอาเกา้อีม้าใหท่้านนั่ง แลว้ก็นั่งรบัพร แตถ่า้ว่าตุ๊เจา้ยืนปันพรแลว้โยมนั่งอย่างนี ้

ท่านบอกว่าผิดวินยัในเสขิยวตัรขอ้ทา้ยๆก็เลยบอกเคา้ใหเ้ขาเขา้ใจ ทีนีเ้ขาก็เขา้ใจ

กนัหมดหละทีนี ้ แตว่ดัอ่ืนเคา้ก็ยงัทาํอยู่ บางทีพอมหาเปรยีญเคา้เรียนสงู จบ

ประโยคสงูเคา้ก็ไม่รูค้วามหมายเคา้ก็ทาํอยู่ แตห่ลวงพ่อก็ทาํตามหลกัพระวินยัท่ีว่า

มนัไม่ถกู ก็เลยบอกว่าตอ้งรบัดว้ยความสงบน่ิง แลว้ก็แผ่เมตตาจิตแลว้ก็รบัตอ่ไป อนั

นัน้เป็นบญุท่ีเกิดจากการบิณฑบาตร ถึงไม่ตอ้งใหพ้รเพราะว่าท่านเมตตาทางจิต

แลว้ ก็ย่ิงเป็นบญุอนัท่ีถกูตอ้ง  
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เพราะฉะนัน้คนไม่เขา้ใจก็ เออ้ บางทีไม่ไดบ้ญุเพราะตุ๊เจา้ปันพรให ้แคอ่ย่างนี้

ก็เป็นขอ้สงสยัของคนทาํบญุท่ีไม่เคยปฏิบติั จะตอ้งไดข้อพรก่อนถึงจะไดบ้ญุ ก็ท่ี

สาขาอ่ืนก็เคยมี พอตอนนีส้าขาหลวงพ่อมีถึง ๒๐กว่าแห่ง ท่ีเขาไม่รู ้ ตุ๊เจา้เขาก็

เกรงใจไม่กลา้บอก เคา้ก็ว่ากนั ฉะนัน้เราท่ีน่ีเราเขา้ใจกนัหมด คือท่านก็จะเดินแบบ

รบัดว้ยความสงบและท่านก็เดินตอ่ไปแต่ท่านก็เมตตาใหพ้รตามแบบของ

พระพทุธเจา้ อนันีม้นัถกูตอ้งทางพระวินยัและก็ไม่เป็นบาปเพราะว่าเป็นบญุท่ีว่าไม่

ผิดในวินยัท่ีพระพทุธเจา้บญัญัติไว ้ หรือบางทีท่านว่ายืนตอ่ยืนก็ได ้ แตส่่วนมากโยม

เคารพพระมากก็มนัก็ไม่กลา้ยืน แตจ่ะตอ้งใหมี้เกา้อีน้ั่ง ก็เลยเขา้ใจกนัจากนัน้มา

วนันีก็้เป็นการทาํเป็นนิจหละทีนี ้ ถึงพระองคไ์หนมาท่านก็เดินสบายเพราะว่าท่านให้

พรในจิตสงบไปในตวั  

แลว้พรไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องบญุ ถา้พดูถึงเรื่องพรท่ีใหโ้ยมเป็นประจาํคือเป็นธรรม

น่ีแหละ เรยีกว่าท่านถือว่าเป็นการแสดงธรรมไง ท่ีว่าผิดวินยัก็เพราะว่ามนัเป็นการ

แสดงธรรม คือการใหพ้รมนัไม่ใช่ว่าเป็นการใหบ้ญุ เป็นการแสดงธรรมให ้อย่างท่ีว่า

ใหมี้อาย ุวรรณะ สขุะ พละ อย่างความหมายของพรว่าอย่างนัน้ คือเป็นการสอนไป

ในตวัใหเ้ราไดรู้จ้กัว่าถา้เราไดท้าํบญุอย่างใสบ่าตรใสปั่จจยัครบทัง้ส่ีอย่าง เราก็

เจรญิดว้ยทรพัยสิ์น ดว้ยอายวุรรณะ ทกุส่ิงทกุอย่าง ผลบญุก็จะใหผ้ลแก่เราทกุคน 

ความหมายท่านมีความหมายอย่างนี ้จงึว่ามนัไม่ใช่เป็นช่ือของบญุ หรอืว่าเป็นคาํว่า

บญุ เป็นคาํสอนต่างหาก ท่ีท่านใหพ้รแต่ละครัง้ คือสอนแบบเป็นภาษาบาลี ถา้แปล

เป็นภาษาไทยภาษาเมืองก็เรยีกว่าคือใหเ้จรญิรุง่เรืองหรอืว่าใหพ้รกนัแบบว่าขอให้

อายมุั่นขวญัยืน ใหท้าํมาหากินสะดวกคล่องแคล่วร ํ่ารวยอย่างนี ้แตว่่าไม่ใช่บญุ เป็น

คาํพดู  
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บญุจรงิๆน่ีเกิดอยู่ในจิต อยู่ในเจตนาในความสงบนู่น ส่วนตน้บญุตวับญุท่ีมา

ของบญุน่ะ อย่างท่ีว่านายบญุท่ีหลวงพ่อยกตวัอย่างว่ากอ้นขีไ้ถทัง้ทุ่งเป็นทองคาํ

ทัง้หมด ก็เลยใหช่ื้อว่านายบญุ มาในพระพทุธศาสนาในพระไตรปิฎก มาเป็นประวติั

ตวัอย่างของชาวพทุธเราว่า ชาวพทุธไม่ไดมี้สมบติัไปแจกจ่ายใหเ้หมือนศาสนาอ่ืน 

แตท่่านช่วยชาติบา้นเมือง ช่วยพทุธบรษัิทศรทัธาญาติโยมผูน้บัถือใหไ้ดมี้ความอดุม

สมบรูณก์นั ทั่วถึงกนัทกุภาคท่ีถือพทุธและก็ทั่วประเทศท่ีถือพทุธดว้ย แตท่กุวนันีเ้รา

ก็รูข้่าวว่าพทุธก็แผ่กระจายไปทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเรา หลายประเทศท่ี

เจรญิอยู่ก็เพราะเป็นเรื่องพทุธศาสนาไดช้่วยในสว่นบญุนั่นน่ะ คือหลกัของบญุท่ีเกิด

จากจิตศรทัธาจริงๆ เพราะว่าท่ีพึ่งภายนอกเราก็พอมี เพราะส่วนบญุท่ีพึ่งท่านถือว่า

เป็นท่ีพึ่งภายใน ทกุคนก็อยากเป็นท่ีพึ่งทางใจ เพราะท่ีพึ่งทางใจนีเ้ป็นท่ีพึ่งท่ีแน่น

หนามั่นคงและก็ยั่งยืน ถึงเราตายจากชาตินีไ้ปเกิดชาติหนา้อีก กศุลผลบญุท่ีเราเก็บ

สะสมรวมไวท่ี้ใจก็ตามสง่ผลไปตลอดหละทีนีเ้หมือนท่ีว่านํา้หยดลงในตุ่ม มนัหยด

ลงทีละเม็ด ห่างๆนานๆ ซกัหยดนานๆมนัก็เต็มโอ่งได ้ 

ถึงการทาํบญุท่ีพวกเราทาํอยู่กบัพระพทุธศาสนา บญุท่ีเราทาํประจาํคือบญุ

บิณฑบาตรน่ีก็ถือว่าเป็นบญุท่ีหนึ่งของพระพทุธศาสนา ท่ีว่าท่ีหนึ่งเพราะอะไร 

เพราะว่าเป็นกิจของพระพทุธเจา้ตัง้แตพ่ระพทุธเจา้มีพระชนมชี์พอยู่ ก็จะตอ้งออก

บิณฑบาตร เหมือนเราท่ีเราเป็นชาวบา้นเหมือนกนั กิจชัน้หนึ่งเราก็คือตอ้งเตรยีมนึ่ง

ขา้วหงุขา้วก่อนอย่างอ่ืน ก่อไฟก่อน แตเ่ด๋ียวนีม้นัเจรญิ ก็มีไฟฟ้ามีอะไรทาํการ

พฒันาไปมนัก็เรว็ขึน้ ก็เหมือนกนักบัว่าพทุธศาสนากบัโลกก็เลยเป็นคูก่นัมาแลว้ก็

ตรงกนัดว้ย เพราะญาติโยมจะตอ้งเตรียมจะตอ้งใชเ้วลาก่อน ลกุก่อน ต่ืนก่อนกว่า

ขา้วจะสกุอย่างเนีย้ กลวัจะไม่ทนัใสบ่าตรเพราะว่าพระท่านก็ใหเ้วลา บางคนน่ีถา้ยงั

ไม่ใสบ่าตรก็ไม่ยอมกินเพราะว่ากลวัจะไม่ไดบ้ญุมาก แน่ะ! อย่างนี ้ หรอืบางที
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ลกูหลานอยากกินก็ไม่ใหกิ้น ตอ้งใหเ้อาไปใสบ่าตรก่อนเพราะว่าเคารพในบญุ ให้

สว่นวตัถท่ีุเราทาํนัน้ไม่มีของเสียเก่า ใหเ้ป็นของใหม่ของดี ไม่ใหมี้รอยเรยีกว่าคน

เมืองเรียกว่าขีซ้ากน่ะ คือเอาของใหม่ๆ ทาํสกุใหม่ๆ ทาํใหดี้ดว้ยความศรทัธาเล่ือมใส

ดว้ยใจท่ีหวงัผลบญุ  

อนันัน้ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะใหเ้ราไดพ้ึ่งบญุท่ีว่า เออ ใจเราอยู่ดว้ยบญุจริงๆ คือ

บางครัง้บญุไม่มีตวัแตก็่ยงัดไูดว่้ามีผลออกมา ความแตกต่างท่ีว่าบญุมากบญุนอ้ย

อย่างเนีย้ เราก็ไม่เห็นตวัมนัแต่ว่าเวลามนัใหผ้ลก็จะเห็น ว่า เอ ้ คนนีเ้คา้ก็ไม่ไดท้าํ

มากแตเ่คา้ก็มีผลบญุอะไรช่วยเคา้ไดเ้ยอะ ก็เพราะว่ามนัเกิดจากจิต เกิดจากตวั

เจตนานัน้มนัใหผ้ล มนัมากมนันอ้ยอย่างนี ้ก็อย่างตวัอย่างนายบญุอย่างนี ้แลว้ก็ไม่

มีคนอ่ืนท่ีจะทาํไดอ้ย่างนายบญุอีกในพระพทุธศาสนา ก็เป็นบคุคลตวัอย่างคนเดียว

นั่นน่ะตลอดมา คนอ่ืนทาํก็เป็นบญุไปเหมือนกนัแตว่่ามนัไม่เท่า เพราะว่าไดม้ากได้

นอ้ยตา่งกนัอย่างนัน้ เพราะว่าดว้ยพลงับญุ ดว้ยคณุศีลธรรมบารมีธรรมของพระสารี

บตุร พระอคัรสาวกผูท่้านมีความบรสิทุธ์ิไม่มีกิเลส เป็นผูท่ี้มีจิตใจใสสะอาดบรสิทุธ์ิ 

มีบญุเต็มเป่ียมเหลือลน้แลว้ ก็เลยได ้ เหมือนนํา้ลน้โอ่งลน้ถงัแลว้น่ี มนัไม่บกพรอ่ง

แลว้ 

ฉะนัน้เรื่องการท่ีเราไดบ้าํรุงพระพทุธศาสนา หรือการท่ีเราไดม้าอบรมทาํคาํ

สอนพระพทุธเจา้ในทางปฏิบติั เราจะไดเ้ขา้ใจปฏิบติัแกค้วามคิดความเห็นผิด

บางอย่าง อย่างท่ีว่าบญุเขา้ตอ้งปันพรไปทกุคนๆอย่างนี ้ โห กว่ามนัจะเสรจ็น่ีมนัก็

เสียเวลาถา้คนเยอะๆน่ี หลวงพ่อเคยไปบิณฑ(บาตร)ท่ีแม่สายกบัท่านวิชยั ท่านเป็น

สายทางใหพ้รหละ ท่านบอกว่าท่านอาจารยไ์ม่ตอ้งใหห้รอก ผมใหค้นเดียว โอย แม่

สายมนัอาํเภอใหญ่ คนใส่หลาย กว่าจะมาถึงวดัมนัจะเกา้โมงสิบโมงแลว้ มนัหลาย

คนมนัก็ใหไ้ปจะยืนรอกนัไปอย่างนัน้น่ะ นั่นหละท่านบอกว่าพระพทุธเจา้ท่านไม่ได้
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ทาํอย่างนัน้น่ี ครูบาอาจารยท่ี์หลวงพ่อไดบ้วชไดฝึ้กน่ีท่านก็รบัไปดว้ยความสงบและ

มนัก็ไม่เสียเวลา ท่านก็เมตตาอธิษฐานจิตใหต้ลอดหละทีนี ้ เป็นบญุกนัไปเหมือนกนั

หมดหละทีนี ้ คือไม่ตอ้งว่าพรก็เป็นบญุ เพราะว่ามนัเกิดก่อนพรแลว้บญุน่ะ ส่วนพร

นัน้มนัเกิดทีหลงั 

ทีนีคื้อเป็นคนท่ีเขา้ใจหลกับญุท่ีเกิดจากความสงบทีนี ้ เกิดจากการท่ีไม่ใช้

ภายนอก ใชภ้ายในเป็นหลกัและก็เป็นการท่ีฝึกอบรมจิตใหเ้รามีสมาธิดว้ย คือจะเป็น

พลงัของสมาธิตอ่ไปดว้ยหละทีนีเ้พราะว่าเราฝึกไปบอ่ยๆ ฝึกประจาํเขา้มนัก็บญุก็จะ

อยู่ขา้งใน ไม่ไหลไม่หลงออกมาขา้งนอกหละทีนี ้ มนัจะเห็นบญุในใจตวัตลอด 

จะตอ้งใชค้วามสงบ อย่างท่ีพวกฝึกมา ฝึกปฏิบติัธรรมท่ีน่ีก็เหมือนกนั ก็จะตอ้งมาอยู่

ดว้ยความสงบกนัทัง้หมด ก็ไดค้วามสงบจากท่ีน่ี กว่าทกุพงท่ีผ่านมาน่ะเพราะว่า

สถานท่ีก็สงบ และก็ส่ิงต่างๆเสียงกระทบ บา้นเราก็อยู่ไกลอะไรอย่างนี ้ ถึงสายวดั

บา้นหรอืไร วดัก็มีศรทัธาเล่ือมใสก็พดูถึงหลวงพ่อเหมือนกนัว่าวดัป่าหมู่ใหม่มนัไม่

เหมือนท่ีอ่ืน มนัเป็นป่าธรรมชาติมนัจรงิๆ มนัไกลบา้นจรงิๆ ท่านบอกว่าบางทีถา้ไม่มี

ความอดทนก็อยู่ไม่ได ้ ก็เดินบิณฑบาตรก็ไกล ท่านก็เคยพดูถึงอย่างท่านอนนัตท่ี์วดั

ดอนจั่นนี ้ท่านบอกว่ามีความศรทัธาวดัป่าในเชียงใหม่ทัง้หมดน่ี ผมศรทัธาวดัป่าหมู่

ใหม่แห่งเดียว เพราะว่าผมไปเห็นกบัตวัและมากราบหลวงพ่อท่ีกฏุิดว้ย เพราะวดัอ่ืน

น่ีมนัไม่สมบรูณเ์ป็นป่าธรรมชาติเหมือนหมู่ใหม่ แลว้ก็ไกลดว้ย บิณฑบาตรถา้ไม่มี

ความอดทนก็สูไ้ม่ไหวท่านว่าอย่างนี ้ ท่านก็อยากเอาลกูศิษยม์าฝึกอยู่แตก็่กลวัว่าจะ

สูไ้ม่ไหว ท่านพดูอย่างนี ้ อนันีเ้ป็นคาํพดูท่ีออกจากปากดว้ยความท่ีเห็น ดว้ยการท่ี

ไดม้าเห็นแหละ อย่างครูบาเทืองน่ีก็เคยมา ท่านก็ชมว่า เออ้ หลวงพ่อไปเลือกท่ีสรา้ง

ท่ีวดัไดดี้ น่าอยู่รม่รื่นสงบ แตต่อนท่านมาหลวงพ่อก็ไม่อยู่แตท่่านมาเท่ียวด ู ท่านก็

รูจ้กัเหมือนกนั 
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ฉะนัน้เรื่องบญุท่ีเกิดจากความสงบ เป็นบญุภายในเป็นท่ีพึ่งภายใน เป็นท่ีพึ่ง

ทางใจของพวกเราทกุคน เรามีชีวิตอยู่ถา้เรามีความสงบมีท่ีพึ่งอย่างนีเ้ราก็มีความท่ี

มั่นคงแลว้เราก็มีความเป็นอยู่ท่ีดีทีนี ้ ถึงภาคอ่ืนตาํบลอ่ืนเดือดรอ้นวุ่นวาย

ประเทศชาติวุ่นวาย แตจ่ิตใจเราไม่วุ่นวาย จิตใจเราสงบ จิตใจเรามีหลกัธรรมหลกั

ปฏิบติัอยู่ในภายในอยู่ มีท่ีพึ่งทางใจอยู่ เราก็ไม่เดือดรอ้นตามเขาไปหละทีนี ้

เพราะว่าท่ีเขาเดือดรอ้นเพราะเขาไม่ไดอ้บรม เขาไม่ไดรู้เ้รื่องฝึกตวั ไม่รูเ้รื่องท่ีจะ

แกไ้ขอย่างไร เขาหลงทางภายนอกอย่างนี ้ หลงโลกพฒันาใหม่ หลงวิทยาศาสตรท่ี์

เจรญิเรว็ไวเกินไปอย่างนี ้ มนัแกไ้ขไม่ทนั ฉะนัน้เราตอ้งยอ้นหลงัถึงอดีตท่ีเราเกิดมา

จนถึงปัจจบุนันี ้ ก็จะรูไ้ดว่้ามนัมีการเปล่ียนแปลงมาตลอด มนัไม่หยดุน่ิงหละโลกนี ้

แตว่่ามนัเปล่ียนแปลงแบบไม่ใช่ของเก่าแลว้ มนัเปล่ียนแปลงไปในฝ่ายความเส่ือม 

ไม่ใช่ความเจรญิเหมือนท่ีผ่านมาหละทีนี ้ มนัเจรญิแตส่ิ่งหลอกลวงเท่านัน้แหละ แต่

ว่าผลออกมามนัเป็นนความเส่ือม คือใหเ้ราเส่ือมทรพัยสิ์น เส่ือมการปฏิบติัท่ีเราเคย

ทาํมาท่ีเราเคยมีท่ีพึ่งอย่างเนีย้ การทาํงาน การเกษตร การบา้น การเมืองอะไรก็

เปล่ียนแปลงไป ฉะนัน้คือมนัทาํใหเ้ราเส่ือมทรพัยสิ์น เส่ือมส่ิงท่ีไม่จาํเป็นบางอย่าง

อย่างนี ้ แลว้ก็ผิดหลกัของคาํโอวาทของในหลวงท่ีว่าเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี ้ มนัก็

ทาํความเดือดรอ้นไดอ้ยู่ เพราะว่าเราก็รูอ้ยู่แลว้ว่าเราเป็นญาติโยมเป็นชาวบา้น เรา

จะตอ้งทาํมาหากินเอง แลว้ก็ปกครองครอบครวัแตล่ะคนของใครของมนัเอง ถา้คน

ไหนไม่คิดเอาหลกัธรรมมาใชป้ฏิบติัก็จะเกิดความเดือดรอ้น ความวิบติัเกิดขึน้ คือ

เกิดบาปเกิดความไม่สงบในครอบครวัอย่างนี ้ ถา้เราเอาหลกัปฏิบติัธรรมคาํสอน

พระพทุธเจา้อย่างท่ีความสงบไปใชไ้ดน่้ะ เราก็จะอยู่เย็นเป็นสขุเหมือนท่ีในหลวงท่ี

ใหโ้อวาทไปอย่างนัน้ มนัจะอยู่เย็นเป็นสขุ มีกินมีใชมี้ใกลบ้า้นใกลต้วัเรามีเครื่องของ

ทกุอย่างท่ีบา้นเมืองเราดินฟ้าอากาศอาํนวยให ้ การปลกูการสรา้งอะไรก็ง่าย มนัไม่
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เดือดรอ้นแหง้แลง้เหมือนแห่งอ่ืน ภาคอ่ืนท่ีเคา้เป็นอยู่เคา้ลาํบากกนัมากว่าเราก็

เยอะ ก็เป็นอยู่ท่ีตวัเราหละทีนี ้ 

เหตนุัน้เราไดพ้ระพทุธศาสนามาช่วยเรา ช่วยประเทศชาติบา้นเมืองตลอดถึง

ความเป็นอยู่ หลกัประชาธิปไตยจะมั่นคงก็อาศยัพวกเราเขา้ใจธรรมะคาํสอน

พระพทุธเจา้น่ีแหละ ไปปฏิบติักนัทีนี ้ ถึงเราไปประชมุไปเป็นฝ่ายบรหิารบา้นเมือง

อย่าง อบต หรอื สธ อะไรตา่งๆ ตอ้งเอาหลกัศีลธรรมพระพทุธเจา้ไปใช ้ ถึงจะสงบ

รม่เย็น ถึงจะอยู่กนัเป็นกลุ่มสามคัคี ทาํงานรว่มกนัมีผลดีตอ่หนา้ท่ีการงานกนัทกุคน 

ตลอดถึงศรทัธาบาํรุงพระพทุธศาสนาก็มั่นคงไปเหมือนกนัหละทีนี ้ อย่างท่ีหลวงพ่อ

ชมว่าทัง้แปดหมู่บา้นอย่างนี ้ ก็ใสบ่าตรกนัทกุบา้น พระไปสายไหนก็ใสเ่ต็มบาตร 

อย่างอยู่บา้นปงน่ีจนถึงปัจจบุนันีก็้ยงัไม่เปล่ียนแปลง ก็ยงัไม่เพิ่ม คนใหใ้สบ่าตรแคส่ี่

คนเกินเจ็ดคน ก็บางทีก็พรอ่งๆหน่อยๆ แตว่่าดีมีพ่อนาท่ีคนเม่ือก่อนเป็นคนมีฐานะ 

เป็นพ่อนาท่ีมีนามากกว่า เขาก็ใสป้ั่นใหญ่ก็อ่ิมอยู่ ก็ใสท่านเท่าป้ันสม้โอเน่ียแหละ 

เป็นขา้วนึ่งมนัก็เลยอ่ิม ถา้อย่างงัน้มนัไม่อ่ิมเหรอ ถา้ใสอ่ย่าง(เสียงไม่ชดั) เขาหยิบใส่

เท่าหวัแม่มือน่ี เคา้ใสค่นละนอ้ยๆ ฉะนัน้ส่ิงท่ีเราไดท้าํบญุไวใ้นทอ้งถ่ินของพวกเราก็

บาํรุงพืน้ท่ีของพวกเรา บาํรุงชีวิต บาํรุงครอบครวัของพวกเราแตล่ะคน อาศยัผลบญุ

ท่ีพวกเรามีความสามคัคีแลว้ก็ทาํเป็นประจาํอยู่ ไม่ว่าบา้นไหนท่ีไหน ท่านเดินไปท่ี

ไหนก็มีคนเตรยีมใสเ่ตรยีมรออย่างนี ้ 

อนันีคื้อเป็นเรื่องพระพทุธศาสนาและบา้นเมืองท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้ง ท่ีมีส่วน

คุม้ครองช่วยเหลือปกปอ้งบาํรุงรกัษาไม่ใหเ้ส่ือมไปจากพวกเราหละทีนี ้ภาคปฏิบติัก็

เหมือนกนัอย่างท่ีว่าหนา้ท่ีของพลเมืองดีมีศีลธรรมก็จะตอ้งมีหลกัอย่างเนีย้ เม่ือก่อน

หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรมท่ีเอามาเป็นหลกัสตูรคาํสอนของชัน้ประถมมาก่อน ก็คือ

มีสอนเรื่องพระรตันตรยั และก็มีสอนศีลหา้ให ้ มีหลกัใหญ่ๆแค่นีท่ี้เราจะนาํไปปฏิบติั 
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อย่างเราเป็นชาวบา้น ถา้เราปฏิบติัในหลกันีไ้ดอ้ยู่ บา้นเมืองเราก็ยงัสงบรม่เย็นเป็น

สขุเพราะมีทัง้พระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ มีทัง้ศีล ๕ ขอ้ ก็จะคุม้ครองเราไดท้ัง้หมด

หละทีนี ้ถึงเราทาํบาปอยู่แตก็่ทาํไดเ้ป็นส่วนนอ้ย เพราะศีลธรรมคุม้ครองเราอยู่ เป็น

พระพทุธพระธรรมพระสงฆป์กครองรกัษาอยู่ ก็ทาํใหค้นโบราณของเราก็อยูเ่ย็นเป็น

สขุมีอายมุั่นขวญัยืนกนั ใหเ้ราไดรู้ไ้ดเ้ห็นกนัมาอยู่  

อนันีเ้ป็นพืน้ฐานของพระพทุธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางโลก เพราะศีล ๕ น่ี

เป็นศีลสากลของโลก คือโลกทั่วไปหรอืว่าศีลอ่ืนนัน้เป็นศีลท่ีปฏิบติัท่ีสงูไป ศีล ๘ ศีล 

๑๐ ศีล ๒๒๗ แต่ศีลพืน้ฐานจรงิๆคือศีล ๕ ท่านบอก ศีล ๕ ก็เท่ากบัตวัเรา รา่งกาย

ของเราทกุคนคือท่านนบัว่ามีอวยัวะทัง้ ๕ คือมีแขนสอง มีขาสอง มีหวัหนึ่ง เกิดมาก็

มีกนัเท่ากนัเท่านีผู้ห้ญิงผูช้าย ลกูของใครก็เหมือนกนัและก็บอกว่าฉะนัน้ศาสนา

เกิดขึน้แลว้ ศีล ๕ ไดม้าแตเ่กิดทกุคนแลว้ แลว้ใครจะปฏิบติัรกัษาเอาก็ไดบ้ญุหมด

หละทีนี ้ ศีลก็ไม่ขาดเพราะมนัไดม้าครบ สองมือ สองเทา้ หวัหนึ่งอย่างนีห้ละ เราจะ

เอาศีลไปรกัษาไปปฏิบติั เราจะเอาไปหดัภาวนาไปปฏิบติัธรรมก็เอาตวันีห้ละ เอาตวั

ศีล ๕ เน่ียหละไปเป็นหลกัอย่างนี ้ ฉะนัน้การท่ีเราเป็นฆราวาสหรอืเป็นศรทัธา

ชาวบา้นอย่างนี ้ เรามีพืน้ฐานศีล ๕ เป็นนิจ เราก็พน้จากนรกหละ ไม่ตกนรกหละ 

เพราะว่าอานิสงสข์องศีล ๕ ท่านก็บอกว่าใหไ้ปสวรรค ์อย่างท่ีท่านใหท้า้ยศีลว่า สีเล

นะสขุติงยนัติ ศีลใหผ้ลใหค้วามสขุแก่ผูร้กัษาผูป้ฏิบติั สีเลนะโภคะสมัปทา ถา้มีศีล

แลว้ก็มีโภคะสมบติั ไม่เป็นคนทกุขค์นจน ถึงคนจนมารกัษาก็จะเกิดเป็นคนมีได ้สีเล

นะนิพติุงยนัติ คือศีลจะไดพ้น้ทกุขห์มดกิเลสอย่างพระพทุธเจา้ของพวกเรา ก็ไปจาก

ศีล ๕ เป็นพืน้ฐาน เป็นตน้ของศีลทัง้หลาย ศีลมากมายท่ีท่านบญัญติัในพระไตรปิฎก

ถึงสองหม่ืนกบัหนึ่งพนัขนัธ ์ ก็ไปจากศีล ๕ ตวัเดียวเท่านี ้ คือไปจากรา่งกายของเรา
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คนเดียวเท่านี ้ท่ีจะนาํไปปฏิบติัใหเ้กิดผล ใหเ้กิดความอดุมสมบรูณ ์ใหเ้กิดความสงบ

รม่เย็นทีนี ้

ถา้เรามีกนัทัง้หมดอย่างสมยัคนโบราณน่ีเคา้ไม่มีการเดือดรอ้น การประทว้ง 

การว่ากนั การแข่งแย่งกนั ไม่มี! เพราะว่าศีลธรรมน่ีเสมอกนั ต่างคนก็ต่างรูค้วาม

เป็นอยู่ความตอ้งการเหมือนกนั ไม่รูจ้ะไปขดักนัไปด่ากนัไปแย่งกนัเอาความทกุขม์า

ใสต่วัทาํไม ก็ตัง้ใจทาํหนา้ท่ีการงานใหเ้ต็มท่ีแลว้ก็ดีท่ีสดุแลว้ มีแตค่วามเจริญอย่าง

เดียวหละทีนี ้ แต่ปัจจบุนัเราน่ีมนัเปล่ียนแปลงไป เราก็แกไ้ขยากมากหละทีนี้

เพราะว่ามนัผิดไปแลว้น่ี เราจะตีกลบัมาน่ีมนัยาก แลว้ก็คิดเรื่องท่ีจะแกก็้ยาก 

เพราะว่ามนัผ่านไปผิดไปมนัเลยไปแลว้ ฉะนัน้เราถึงคิดถึงเรื่องว่าเม่ือบา้นเมืองจะ

เดือดรอ้นขนาดไหน ถา้เรายงัมีศาสนาเป็นเครื่องคุม้ครองเครื่องรกัษา ศาสนายงัไม่

เส่ือมหายจากเราก็ยงัดบัความรอ้นได ้ยงัระงบัความวุ่นวายได ้คือระงบัเรื่องส่ิงตา่งๆ

ท่ีมนัเกิดขึน้ใหส้งบลงได ้ ดว้ยท่ีพลงัของบญุดว้ยพลงัของศาสนาดว้ยความสงบของ

จิต ของชาวพทุธเรานะนน่ะคือมีความเมตตา มีความสามคัคี มีความดีท่ีสรา้งมา

ยาวนานตัง้แตเ่กิดมาจนถึงแก่ แตล่ะคนก็มาก อย่างท่ีหลวงพ่อว่าบญุท่ีไม่เป็นตวัก็

คือเกิดท่ีมีอยู่ในใจแตล่ะคน แลว้บญุท่ีเป็นตวัคือรูปรา่งท่ีเรามองเห็นกนั ก็จะมีอยู่ทกุ

คนหละทีนี ้ มีเรื่องใจบญุ มีรูปรา่งท่ีไดม้าจากบญุท่ีเกิดมาจากบญุในเบือ้งหลงัท่ีได้

สรา้งอบรมมา มาในยคุปัจจบุนัเรามาเจอวิกฤตการณอ์ะไรเกิดขึน้เราก็จะตอ้งพึ่ง

บญุท่ีเรามีมา เหมือนเราหาเงินมาตัง้แตเ่ด็กมาจนถึงแก่ เราก็จะไดใ้ชเ้งินท่ีเราเริ่ม

ตน้ทนุมานั่นแหละ แตถ่า้เราไม่มีมาเลยน่ีก็ลาํบากหละทีนี ้เราจะมาคิดหาเอาอย่างท่ี

เราใชค้วามคิดอย่างนีม้นัเป็นไปยาก  

เหตนุัน้การท่ีเราไดม้าวนันี ้ เราก็เลือกสถานท่ีคือสถานท่ีวดัป่าหมู่ใหม่ เป็น

สถานท่ีท่ีเราไม่เคยจดัและเป็นท่ีสงบ และผูฟั้งก็ไดต้ัง้ใจฟังดว้ยความสงบก็ไดร้บั
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ความรูค้วามเขา้ใจในการอบรมธรรมะเก่ียวกบัความเป็นอยู่ การแกไ้ขดา้นจิตใจและ

ก็เป็นการท่ีจะช่วยเหลือใหป้ระเทศไทยเราไดเ้ขา้สูค่วามสงบ แกไ้ขวิกฤติการณท่ี์มนั

วุ่นวายเดือดรอ้นกนัท่ีเฉพาะคนชมุชมหนาแน่น แตถ่า้อย่างวดัเรามนัไม่มีอะไร

เดือดรอ้นหละ แตว่่าชมุชนหนาแน่นน่ีเขาบน่เขาทรุนทรุาย เขาก็ไม่รูจ้ะทาํอะไรกนั 

แตก็่ยงัดีว่ามีเมตตาไม่ถึงทาํลายชีวิตกนั ดงันัน้เราไดม้าจดัทาํท่ีน่ีก็เป็นบญุกศุลของ

พวกเราทกุคน แลว้ก็เป็นบญุกศุลท่ีพวกเราไดอ้ยู่ไดท้าํมายาวนานถึง๒๐กว่าปีน่ะ ถา้

นบัอายท่ีุมาอยู่ตัง้แต่แรกมาถึงวนันีก็้ ๒๑ ปี บญุกศุลส่วนนีก็้เป็นปัจจยั เป็นท่ีพึ่งทาง

ใจ เป็นท่ีพึ่งภายในของพวกเราทกุคนท่ีไดท้าํกบัวดัป่าหมู่ใหม่ ทกุคนเป็นเจา้ของ 

แลว้ไม่ใช่ว่าเป็นวดัประจาํหมู่บา้นใด วดัหมู่ใหม่ บา้นหมู่ใหม่ก็รา้งไปแลว้อย่างท่ีเรา

เห็น ก็เลยเป็นของทาํบญุแม่แตงสมบรูณแ์บบแบบนี ้ แลว้พวกเราไดเ้ขา้ใจทัง้ธรรมะ

ทัง้ความเป็นอยู่ สภาพของวดั การปฏิบติัของพระสงฆใ์นวดั และศรทัธาท่ีอปุถมัภ์

บาํรุงวดั ทกุอย่างอย่างนีก็้ไม่มีส่ิงท่ีจะเสียหายเดือดรอ้นวุ่นวายเพราะหลวงพ่อเป็น

องคด์แูลหมดทัง้หมด ก็เลยอยู่ในความสงบมาตลอด เราก็ไดบ้ญุจากความสงบท่ีเรา

ไดท้าํมาทกุบา้นทกุท่ีทกุคนนั่นแหละเป็นเจา้ของรว่มกนั  

เม่ือเหตกุารบา้นเมืองมีอะไรมาเราก็ช่วยแกไ้ข ช่วยเป็นกาํลงัสามคัคีในฝ่าย

สว่นท่ีเป็นธรรม ในสว่นท่ีถกูตอ้งอย่างนี ้ เราก็จะไดร้บัผลดีอย่างวนันีท่ี้เราไดร้บัการ

อบรมไป เม่ือเราไดท้าํได ้นาํไปคิด นาํไปพิจารณา นาํไปปฏิบติัเทียบเท่าด ูเราก็จะได้

ความศรทัธา ไดค้วามปลืม้ใจ ไดค้วามรูใ้นทางธรรมะปฏิบติัเขา้เพิ่ม ก็จะเป็นมงคล

แก่จิตใจของพวกเราจงึสมกบัภาษิตท่ีอาตมายกไวน้ัน้ว่า กตญั�กูตเวทิตา อตัตาหิ 

อตัโนนาโถ เคา้ว่าเรามีความดีท่ีทาํไว ้ เรามีความกตญั�ตูอ่ตวัเรา ตอ่ประเทศชาติ

บา้นเมืองแผ่นดิน ตลอดถึงในหลวงของพวกเราอย่างนี ้ ก็คือว่าเราเป็นคนดีทกุคน 

คนท่ีมีกตญั�ก็ูเรยีกว่าเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี อตัตาหิ อตัโน นาโถ ถา้เราปฏิบติั
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ตามถกูตอ้งเราก็จะเป็นผูมี้ท่ีพึ่งของตวัเองไม่ไดเ้ดือดรอ้นคนอ่ืนหละทีนี ้ พึ่งตวัเองได้

ตลอด ไม่เดือดรอ้นไม่ตอ้งไปรบกวนคนอ่ืน ไม่ตอ้งไปทกุขท์วงคนอ่ืน ไม่ตอ้งไปแย่ง

ในทางท่ีผิด ท่านบอกว่าเป็นท่ีพึ่งตวัเอง ทาํท่ีพึ่งตวัเองได ้ น่ีแหละเป็นธรรมะท่ีนาํมา

อธิบายใหโ้อวาทแก่พวกศรทัธาญาติโยมทัง้หลายก็พอสมควรแก่เวลา ก็ขอยติุเอวงั

ไวแ้ตเ่พียงเท่านี ้

ท่ีมา: https://youtu.be/hRIzGdt-z58 

https://youtu.be/hRIzGdt-z58


39 

  



40 

 

  



41 

สถานทีส่งบมีผลทาํใหใ้จสงบได้  

ก็ไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้สียงดงัเพราะว่าเราภาวนาฟังมนัก็จะไดช้ดัเจนขึน้ แต่ถา้คน

อยู่ในท่ีเสียงรบกวนอย่างนัน้น่ะ ก็อาศยัใชเ้ครื่องขยายเสียงน่ีเพราะว่าสถานท่ีมนัไม่

สงบนั่นแหละ อย่างสมยัจาํพรรษาอยู่ภาคกลางคนมนัเยอะ มาทาํบญุกนัเต็มศาลา

แลว้ก็พดูกนัเกรยีวกราว ไม่ค่อยไดฟั้งเสียงกนั เคา้ก็เลยเอาเครื่องขยายเสียงมาใชใ้ห้

มนัดงัท่วมเสียงท่ีคนพดู แตเ่ราอยู่ในท่ีปฎิบติัในท่ีภาวนาอย่างนี ้ เราก็ไม่คอ่ยไดใ้ช้

เสียงดงั  

เราอยู่ตามป่า เราอยู่ในธรรมคือป่า ป่านัน้คือเป็นตน้ธรรม สถานท่ีท่ีไหนเป็น

ป่า ท่ีนั่นก็เรยีกว่าธรรมไปเกิดไปเจรญิในท่ีนั่น แตถ่า้นีไ้หนไม่มีป่า กิเลสโลกมนัก็

เจรญิในท่ีมนัว่างมนัไม่มีป่านั่น มนัรอ้นแลว้มนัก็ไม่สงบอย่างนี ้ฉะนัน้ป่าเป็นสถานท่ี

สงบสงดัเป็นท่ีปฏิบติัธรรม เป็นท่ีเจริญพระกรรมฐาน อย่างพวกเราทกุท่านทกุองคท่ี์

เป็นพระสงฆส์ามเณร ท่ีเราแสวงหาภาวนาหาเท่ียวธุดงคก์นัทั่วทกุหนทกุแห่ง ทัง้ใน

ท่ีราบและบนเขา เราไดข้่าวท่ีไหน มีป่าใหญ่ป่าลกึ ก็มีความรูส้กึอยากจะไปปฏิบติัไป

อาศยัอย่างนี ้ ตัง้แต่สมยัพระพทุธเจา้มาแลว้แหละ ไม่ใช่สมยัของพวกเราท่ีมาเล่าสู่

กนัฟัง มนัมีเม่ือครัง้พระพทุธเจา้ของเรามา ๒๐๐๐กว่าปีน่ะ ฉะนัน้ป่าจึงเป็นธรรม 

เป็นท่ีเกิด ท่ีอยู่ ท่ีเจรญิของธรรม อย่างท่ีเราเคยไดรู้ป้ระวติัของพระพทุธเจา้ ก็จะมี

เรื่องเก่ียวขอ้งกบัป่า อย่างท่ีเราว่าประสติูเกิดมาก็ประสติูเกิดในป่าอย่างนี ้ แลว้ก็

เสด็จออกบวชแสวงหาธรรมตรสัรูก็้ไปอยู่ในป่า แลว้ตรสัรูแ้ลว้ก็ยงัอาศยัป่าเป็นท่ีอยู่

เพื่อความผาสขุสงบรม่เย็น เสวยบรมสขุอยู่อย่างนี ้และไดต้รสัรูก็้ไดต้รสัรูใ้นป่า และ

ปรนิิพพานก็ปรินิพพานในป่าอย่างนี ้ 
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เหตนุัน้ความท่ีศาสนากบัป่ามีความเป็นมาและอยู่ได ้ ตัง้อยู่ไดด้ว้ยกนัและก็

จะเป็นไปในขา้งหนา้ก็ตอ้งอาศยัป่านั่นน่ะ เพราะป่าเป็นธรรมเป็นท่ีสงบเป็นท่ีรม่รื่น

เยือกเย็นเป็นท่ีอาศยัอยู่เพื่อปฏิบติัธรรม และไม่ใช่แตเ่ราดว้ย ไม่ใช่แตค่นเรารา่งกาย

คนเรา สตัวต์า่งๆเขาก็อาศยัป่าแลว้เขาก็แสวงหาป่าอย่างนี ้ ท่ีไหนมีป่า เคา้ก็ไป

อาศยัอยู่ อาศยัหลบภยั อาศยักินอยู่ แลว้ก็อาศยัความสงบรม่เย็น อาศยัความท่ีมนั

มีส่ิงท่ีเป็นธรรมใหเ้ขาอยู่ได ้ถา้เกิดไม่มีป่าอย่างนี ้อย่างสตัวป่์าน่ี มนัเท่ียวไปในท่ีโลง่

ท่ีแจง้ชมุชนผูค้น มนัก็ไม่ปลอดภยัไม่รอดแลว้ เคา้ก็จะลา่จะฆ่ามนักิน อย่างนี ้ฉะนัน้

ป่าเป็นท่ีเป็นธรรมหรือว่าเป็นท่ีอยู่ของศีลธรรมดว้ยอย่างนี ้ 

ฉะนัน้อย่างว่าท่ีนีเ้น่ีย ท่ีเราอยู่ท่ีวดัเราเน่ีย มนัเป็นท่ีสงบสงดัปลอดจากเสียง

จากส่ิงกระทบกระเทือนภายนอก มนัเป็นท่ีท่ีจะใหเ้ราไดร้บัความสงบ คือความสงบ

ท่ีไม่มีส่ิงกระทบรบกวนภายนอก ไม่มีเสียงท่ีจะมาทาํใหค้วามสงบนั่นวุ่นวายขึน้มา 

เคา้จึงว่าเราทาํจิตของเรา ภาวนา ทาํความสงบในจิตของเราใหเ้กิดขึน้ มนัก็เกิด

ความชดัเจนขึน้อย่างท่ีว่าเราไม่ไดใ้ชเ้สียง ไม่ใชเ้ครื่องขยายอย่างนี ้เราใชแ้ตเ่สียงพดู 

เสียงลมของเราอย่างนี ้มนัก็พอด ูพอรบักนัไดอ้ย่างนี ้แต่ว่าอย่างเราอยู่กนัมากอย่าง

ท่ีเราอยู่เด๋ียวนี ้หรอืว่าจาํนวนมากกว่าปกติ แลว้ก็ห่างไกลกนัเกิน เสียงมนัส่งไปไม่ถึง 

แตถ่า้พดูถึงว่าเราอยู่เฉพาะมนัก็ใชค้าํพดู ใชล้มของเรานั่น มนัก็ไดยิ้นทั่วหมดชดัเจน

หมด ฉะนัน้การท่ีเราอยู่รว่มกนัมีจาํนวนมากอย่างนี ้ คือมากคือเรานบัจาํนวน นบั

สว่นบคุคล  

อย่างพระน่ีก็ไม่ไดเ้รียกบคุคล พระท่านเรยีกว่าเป็นองคอ์ย่างนี ้ องคก็์แปลว่า

เป็นองคห์นึ่งเป็นท่ีหนึ่งอย่างนี ้ถึงว่าองค ์เอก เอกะ องัคะ ก็เป็นองคห์นึ่งอย่างนี ้คือ

ว่าถึงว่าเราจะอยู่มากจาํนวนมากอย่างนี ้ ก็ใหเ้ราทาํความเขา้ใจ ทาํความเขา้ใจ

เตือนใจเราไวว่้าคือเรามีองคเ์ดียว เราอยู่องคเ์ดียวอย่างนี ้ ใหมี้ความรูใ้นใจของเรา
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เอง ไวเ้ป็นอารมณห์รอืว่าเป็นหลกัภาวนา หรอืเป็นหลกัธรรมประจาํกายประจาํใจ

ของเราว่าคือมีองคเ์ดียว เราจะอยู่กบัหมู่ หรือจะไปอยู่ก็คือองคเ์ดียวอย่างนี ้ คือทาํ

ความรูค้วามเขา้ใจใหเ้ป็นองคอ์งคเ์ดียวอย่างท่ีคาํพดูท่ีเรียกกนัว่า พระเณรก่ีองค์

อย่างนี ้ ก็พดูถึงว่าพระเณรเป็นผูไ้ม่เหมือนบคุคล หรือไม่เป็นฆราวาส คือเป็นพระท่ี

บวชมามีองคศี์ลท่ีไดส้มาทานมา แลว้ก็มีองคส์มาธิ ท่ีพระอปัุชฌายท่์านสอน แลว้ก็

มีองคปั์ญญาขึน้มาใสใ่จของเราตลอดถึงท่านไดม้อบหมายผา้กาสวพสัตรใ์หน่ี้  

การท่ีไดพ้บไดชี้วิตเกิดมาในศาสนา เราก็เกิดมาดว้ยธรรมดว้ยวินยั ดว้ย

กรรมฐานท่านว่า ท่านมอบใหท้กุอย่างนั่นแหละ ท่ีอปัุชฌายม์อบใหบ้วชใหท้กุองค ์

แลว้ก็ไดเ้รียกว่าองคพ์ระองคเ์ณร คือเป็นองคเ์ดียว ฉะนัน้ถา้เราปฏิบติัตวั ปฏิบติัตอ่

จิตเราใหไ้ดค้วามเขา้ใจในปัญญาเกิดขึน้ในใจของเราอย่างนัน้ เราจะอยู่ท่ีไหน เราจะ

ไปรว่มในหมู่ในคณะท่ีไหน เราก็เป็นผูไ้ม่เผลอ ไม่หลง ไม่ลืม ไม่ประมาทนั่นหละ ก็

รูส้กึความเป็นอยู่องคเ์ดียวของเรา คือไม่ไปยุ่งเก่ียวอย่างนี ้ไม่ไปมีการกระทบองคอ่ื์น

รูปอ่ืน เพราะว่าเรารูว่้าเรามีรูปมีตวั อย่างนี ้ เป็นองคอ์ยู่ แลว้เราก็มีจิตเป็นเจา้ของ

เป็นผูรู้ ้ แลว้ก็มีไตรสิกขาอยู่คือมีศีลท่ีไดม้าเท่ากนั แลว้ก็มีสมาธิ คือการทาํจิต การ

ปฏิบติัจิตของเราใหอ้ยู่ในธรรม คือใหอ้ยู่ในความสงบอย่างนี ้ หรอืว่ามีใจท่ีมั่นคงต่อ

สติอารมณก์ารรูก้ายรูใ้จของตวัเอง ก็เรียกว่าสมาธิ คือมีความมั่นคง ไม่ทาํใหอ้ารมณ์

ของจิตของเราแตกออกไปภายนอก ใหร้วมอยู่เป็นองคอ์ย่างนี ้เป็นองคห์นึ่งอยู่ตลอด 

ฉะนัน้ถา้เราทาํจิตของเราไดอ้ย่างนี ้เราจะอยู่จะไปอะไรทกุอย่างน่ี เราก็เป็นผูท่ี้อยู่ใน

คณุพระนั่นแหละ อยู่ในขอ้ปฏิบติัของพระ ท่านว่าอย่างนี ้ จะไม่มีการกระทบไม่มี

เรื่องเดือดรอ้น เป็นผูท่ี้มีสติระลกึอยู่ในจิตเสมอ และก็มีสมัปชญัญะคือรูต้วัอยู่ตลอด

นั่นน่ะ รูว่้าเรามีองคเ์รยีกว่าเป็นองคพ์ระ องคผ์ูรู้ ้ องคศ์าสนา มีอยู่ในกายในจิตของ

เรานั่นแหละ อย่างท่ีว่าเวลาเราอยู่องคเ์ดียวบา้ง อยู่จาํนวนมากบา้งเราก็จะไดว้ดัได้
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เทียบด ู เพื่อเราจะไดร้กัษาองคพ์ระ องคศี์ล องคส์มาธิ องคปั์ญญาของเรานั่นแหละ 

ไม่ใหม้นัพุ่งไปหรอืซ่านไป ออกไปนอกตวัเราอย่างนี ้รกัษาความสงบ  

เหตนุัน้ความท่ีเราเป็นพระน่ี ก็เป็นหนึ่งในบรษัิท ๔ คือพทุธบริษัท ๔ ก็นบัจาก

พระน่ีแหละเป็นบรษัิทท่ีหนึ่ง จงึเรียกว่าบรรพชิตเป็นผูท่ี้มีบญุไดม้าเกิดมาบวชใน

ศาสนาน่ะ มาอบุติัขึน้ในศาสนาดว้ยบญุ ไม่ไดเ้กิดเหมือนเราเกิดมาเป็นคนท่ีว่าไม่ได้

เกิดมาคลอดมาอย่างนัน้ เราเกิดมาดว้ยบญุ อบุติัมาจากอปัุชฌายะ คือผูใ้หเ้กิด เป็น

ผูมี้บญุและเป็นผูมี้ฌาณมีความรู ้ มีญาณ อปัุชฌายะ ไม่เหมือนพ่อแม่ท่ีเกิดมาจาก

บา้นใหเ้รา คนละภมิูกนั คนละชัน้กนั ถึงว่าการไดม้าเกิดเป็นพระน่ี ไดม้าอปุสมบท

อบุติัขึน้มาดว้ยการปฏิบติั ดว้ยกิจของสงฆท่ี์ท่านยกขึน้มา ท่านใชส้งัฆกรรมทาํ

ขึน้มา ใชสี้มาใชโ้บสถอ์ย่างนีแ้ลว้ก็ก็ใชส้วดญตัติจตตุถกรรม ตามพระธรรมวินยั

ยกขึน้มาเป็นพระเป็นสงฆอ์ย่างนี ้ คือยกขึน้มาเป็นชัน้สงูหละทีนี ้ ยกออกมาจาก

ฆราวาสนั่นแหละ คือว่ามาเกิดในชาติสงูช่ือว่าบรรชิต บรรพตก็แปลว่าภเูขา แปลว่า

ชาติท่ีสงู เราตอ้งสาํนกึรูส้กึตวัเราอย่างนัน้ อย่างเป็นพระน่ีสงู เป็นผูท่ี้มีบญุท่ีไดเ้กิด

ไดย้กขึน้มาไม่ตกตํ่า อย่างท่ีเราเกิดในทอ้งในครรภม์ารดาขึน้มาสงูอย่างนี ้ ความท่ี

ไดม้าสงูเพราะบญุ  

แลว้เรามาเกิดรว่มตระกลูของพระพทุธเจา้ดว้ยอย่างท่ีเรยีกว่าตระกลูศากยะ 

ตระกลูกษัตรยิท่ี์พระพทุธเจา้ไดม้าอบุติัเกิด แต่น่ีเราก็ไม่ไดเ้กิดตามตระกลูของ

พระพทุธเจา้จรงิๆ แตเ่รามาเกิดในตระกลูพระพทุธศาสนา ท่านจึงบอกแลว้ว่า สกฺย 

ปตุโต สกฺยกลุลา สกฺยมนีุ คือเราไดม้าเกิดในเป็นบตุรตระกลูพระพทุธเจา้ในตระกลู

มนีุท่านผูรู้ ้ อย่างนีก็้ถือว่าไดร้ว่มตระกลูหละทีนี ้ ตระกลูของศากยะ ตระกลูท่ีเกิดมา

ของพระพทุธศาสนาเรา เหตนุัน้ถา้เราไดเ้ขา้ใจเรื่องท่ีเกิดท่ีมา รูจ้กัท่ีของศาสนา

อย่างนี ้เรารูส้กึตวัเราขึน้มาอย่างนีน้ะ เราก็เกิดความภาคภมิูใจทีนี ้เกิดความรูท่ี้ว่าดี
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ใจในบญุวาสนาท่ีเราไดม้าเกิดดว้ยบญุ ไม่ใช่มาดว้ยอย่างอ่ืนทางอ่ืนหละทีนี ้มาดว้ย

บญุ ถา้บญุเราไม่มี ไม่พออย่างนี ้มนัก็มาไม่ได ้อย่างคนท่ีจะมาบวชอย่างนี ้บางคนก็

คิดอยาก แต่มนัก็ไม่ถึงเวลาจะกินไดอ้ย่างนีห้ละสิ มนัก็ตอ้งอดไวก่้อน ถา้บญุถึงน่ี 

คิดอยากแตก็่มีศาสนาพรอ้ม รอเราอยู่ เราก็พรอ้มท่ีจะกินไดเ้ลย แต่น่ีแตเ่ราคิดอยาก

แตม่นัยงัรบัไม่ไดเ้หมือนคนป่วย มนัก็กินไม่ไดที้นี ้ เหมือนอาหารเหมือนขา้วท่ีตัง้ไวมี้

อยู่ มนัก็กินไม่ได ้เหตนุัน้เราตอ้งรูว่้าการท่ีไดม้าบวชแตล่ะคนน่ี แตล่ะองคน่ี์ก็มาจาก

บญุ บญุหนนุบญุส่งใหม้าอย่างนี ้ 

แตเ่ม่ือเราบวชมาแลว้น่ี เราก็ตอ้งมาปฏิบติัมาสรา้งมาเสรมิมาเพิ่มขึน้อีก

มากมาย เหมือนการเกิดของเด็กอย่างนี ้ไม่ใช่ว่ามนัเกิดแลว้มนัจะอยู่น่ิงๆ มนัจะตอ้ง

ดิน้รน จะตอ้งมีการกินการเจริญวยัอย่างนีแ้หละ ก็เหมือนเราบวชก็เหมือนกนัหละที

นี ้ พอเราเกิดขึน้มา ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่น่ิงเฉยสบาย อยู่แบบไม่มีความขยนัหมั่นเพียร

ความอตุสาหะอย่างนีก็้ไม่ได ้ เราจะตอ้งสรา้ง จะตอ้งปฏิบติั จะตอ้งเจริญบญุเพิ่ม

ความดีอย่างนีแ้หละ ท่ีเราจะมีกาํลงัมีความเติบโตมีสติปัญญามีบารมีแก่กลา้ขึน้ 

ไม่ใช่ว่าเราเกิดขึน้มาแลว้เรามีเต็มมีพออะไร ก็ตอ้งมาสรา้ง เพราะเราก็รูว่้าปัจจบุนั

อย่างนีท่ี้เราอยู่ เรารูปั้จจบุนัท่ีเราอยู่ เราก็ไม่ใช่ว่ามีส่ิงท่ีใหเ้ราไดเ้ราเป็นอย่างอดีต

เบือ้งหลงัท่ีพระพทุธศาสนาเคยเจรญิมา  

สมยัครัง้พระพทุธเจา้ พระสาวก อนันัน้ท่านมีบญุมาก ท่านมีบารมีมาก ท่านมี

สติปัญญาเต็มเป่ียม เราตอ้งทาํความรูส้กึเรา เหตนุัน้เราจะเห็นกนัอยู่ทั่วอยู่ เราก็พดู

กนัว่าทกุส่ิงทกุอย่าง รูปรา่ง บญุวาสนา สติปัญญาเราเทียบไม่ได ้เทียบอดีตครัง้ก่อน 

ครัง้พระพทุธเจา้ไม่ไดอ้ย่างนี ้ เพราะอะไร ก็เพราะบญุ เพราะความดีท่ีมีมานั่นแหละ 

ไม่ได ้เพราะสมยันัน้ท่านสรา้งมาเพียงพอสมบรูณอ์ย่างนี ้ตลอดถึงท่านเกิดมาในยคุ

โลก สถานท่ีตา่งๆน่ีมนัก็สมบรูณด์ว้ยกนัหมดหละทีนี ้ มนัมาดว้ยบญุ กาลเวลามนั
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หมนุเวียนมนักาํหนดมาเองอย่างนี ้มาถึงเวลาเราน่ี มนัไม่มีแลว้ มนัหมดไป มนัผ่าน

ไป แตใ่หเ้ราเขา้ใจว่าศาสนานัน้ หลกัของศาสนาจริงๆมนัไม่ไดห้มดไป ไม่ไดผ่้านไป 

มนัยงัมีอยู่ในจิตในความรูท่ี้เราไดท้าํความดี ทาํความสงบเขา้ไปมนัถึงจะไปพบไป

เห็นไดต้รงนัน้  

แตส่ว่นภายนอกใหม้นัเป็นไปทีนี ้ แตเ่ราจะใหส้มบรูณใ์หเ้หมือน มนัก็เหมือน

ไม่ไดห้ละทีนี ้ แตม่นัก็มีหลกัเหมือนกนั ท่ีจะใหเ้ราเอามาปฏิบติั เอามาทาํใหเ้กิด

คณุค่าหรอืใหค้วามรูใ้นทางธรรมหละมนัก็มีอยู่ มนัไม่ไดส้ญูสิน้ไปหมด แต่มนัมีส่วน

ท่ีรอ่ยหรอ คือมนัไม่มีของสมบรูณเ์หมือนเดิมอย่างนี ้ อนันัน้หละเป็นส่วนหนึ่งท่ีเรา

เห็นภายนอก เหตนุัน้การท่ีเราเป็นบรรพชิตเน่ียเรยีกว่าเป็นชาติท่ีสงูสดุในพระพทุธ 

ศาสนาท่านว่า หรือว่าเป็นสตัวท่ี์หนึ่ง หรอืว่าเป็นพทุธบรษัิทประเภทหนึ่ง หรือว่า

ภิกษุ ระดบัเป็นภิกษุณีเป็นฝ่ายผูห้ญิง นอกนัน้ก็ยงัเป็นอบุาสกฝ่ายฆราวาส 

อบุาสิกา ผูช้ายผูห้ญิงอย่างนี ้ท่านเรยีงลาํดบัไวอ้ย่างนัน้ แตห่ลกัศาสนาจะยั่งยืนอยู่

ไดจ้ะมั่นคงอยู่ไดก็้คืออาศยัพระ อาศยัชาติบรรชิตท่านว่า คือเป็นหลกัเป็นผูน้าํเป็น

ตวัอย่างท่ีจะชกัจงูบรษัิททัง้ ๓ นั่นใหต้ามไปทีนี ้ อย่างท่ีว่าภิกษุณีอย่างนีก็้เส่ือมไป

แลว้ แตส่่วนอบุาสกอบุาสิกาน่ีก็ยงัมีเหมือนเดิม ยงัปฏิบติักนัอยู่อย่างนีแ้หละ เราก็

ไดร้ว่มกนัอยู่ เราก็อาศยัอปุถมัภบ์าํรุงศาสนาคือพระสงฆใ์หไ้ดร้บัความสะดวก น่ี

หละใหไ้ดไ้ม่หิวโหยไม่กงัวลไม่เดือดรอ้นเรื่องปัจจยั ๔ อนันีก็้ถือว่ามีหลกั มีเครื่อง

รองรบั  

อย่างอบุาสก อบุาสิกาน่ีเป็นผูย้งัทรงไว ้เป็นผูย้งัสืบไว ้คือไม่ปลอ่ยใหพ้ระสงฆ์

ลาํบากในเรื่องความเป็นอยู่ เรยีกว่าเป็นผูท่ี้ทรงศาสนาไวด้ว้ยกนั แตว่่าก็อาศยักนัน่ี

ทีนี ้ อาศยัพระ อย่างพระอาศยัเป็นตวัอย่างเป็นผูฝึ้กสอนคือว่าเป็นผูท่ี้เตือน อย่าง

อบุาสก อบุาสิกาน่ี ถึงว่าอาศยัเขา้วดั เพราะอบุาสก อบุาสิกาน่ีมีภาระมาก มีกิจท่ี
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จะตอ้งทาํหาเลีย้งชีพดว้ยตวัเองอย่างนีน้ะ จะตอ้งอยู่ดว้ยสมบติัดว้ยของตวัเองอย่าง

นี ้ จงึว่ามีภาระมีความกงัวลมากแตก็่อาศยัพระ อาศยัพระศาสนาน่ีเป็นเครื่องท่ีจะ

ระงบัดบัความทกุขค์วามเดือดรอ้นความกงัวลความเศรา้โศกเสียใจโรคภยัไขเ้จ็บ

ตา่งๆอย่างนี ้ มนัก็เลยเป็นเครื่องท่ีอยู่ดว้ยกนั หนนุกนั อาศยักนั อย่างท่ีว่าโยมก็หนั

หนา้เขา้วดั พระก็หนัหนา้เขา้บา้น อย่างเราก็ปฏิบติักนัพระก็มีกิจคิดอยู่แลว้ก็มี

อารมณเ์ป็นประจาํหละทีนี ้ เม่ือถึงเวลาพระก็ตอ้งออกจากท่ีเดินเขา้บา้นไปอาศยัรบั

บิณฑบาตร นั่นหละท่านว่าไปโปรดสตัว ์ ก็คือสตัวก็์คือคนนั่นแหละ หรือพวกท่ียงั

อาศยัยงัมีชีวิตยงักินยงัใชอ้ยู่ เน่ียพระก็เหมือนกนั ถึงพระไปโปรดสตัวก็์คือโปรด

ตวัเองหละทีนี ้ เพราะรา่งกายพระก็เป็นสตัวคื์อมีความท่ีตอ้งการอาหารปัจจยัเครื่อง

หลอ่เลีย้งชีวิต ก็เดินสวนทางกนั แลว้โยมก็มุ่งมาวดั ก็มุ่งมาปฏิบติัมาทาํบญุ มาพึง่

วดัพึ่งความสงบ พึ่งความรม่เย็นของพระพทุธศาสนา มนัเป็นการท่ีอาศยัสวนทางกนั

อย่างนี ้ 

คืออย่างพระน่ีก็เหมือนกนั เราสวนทางเพราะเราก็เป็นฆราวาสมาก่อน เราก็

เกิดมาจากบา้น โตมาจากบา้น เม่ือเรามาอยู่วดั เราก็ยา้ยท่ีมาอยู่ เม่ือมาอยู่นานมนั

ก็ไม่ไดคุ้น้เคย ไม่ไดส้นิทกบัเรื่องของบา้น ก็พระไปก็ไดเ้มตตา ไดท้าํประโยชน ์ไดท้ัง้

ธรรมะ ไดต้ัง้สติปัญญา เหตนุัน้สมยัครัง้พระพทุธเจา้ท่านก็ไปเรยีกว่าไปโปรดสตัว ์

ไปโปรดตวัท่าน ไปเจรญิธรรมะ ไปไดอ้บุายต่างๆจากบา้น บางทีบางองคอ์ย่างนี ้

บิณฑบาตรไป ไปพบไปไดยิ้นดีผวัเมียเคา้ผิดกนั เคา้ดา่เคา้อาละวาด ท่านก็ไดอ้บุาย

ปัญญาวิปัสสนา ท่านก็ไดธ้รรมะมาเป็นหลกับรรลมุรรคผลก็มี เพราะว่ามนัไม่คอ่ยได้

เห็นไดเ้ป็นบอ่ยๆอย่างนีห้ละทีนี ้ ท่านเลยเกิดเป็นธรรมะ เกิดเป็นปัญญารุง่โรจน์

ขึน้มา ทาํใหรู้เ้รื่องกาม เรื่องกิเลส เรื่องความไม่สงบหละทีนี ้ไม่ใช่ว่าถา้ไม่มีอย่างนัน้

ก็จะไปดคูวามหลง หลงกิเลส หลงความดดัแปลงปรุงแตง่ หลงรูป หลงสีสนัวรรณะ
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ของคนอ่ืนอย่างนี ้ เพราะว่าตากิเลสมนัเท่ียวไป มนัสอดมนัส่องมนัถ่ายไป มนัก็เป็น

เรื่องทาํใหพ้ระตอ้งคืนไปบา้นทีนี ้คืนไปอยู่กบักิเลสได ้เพราะมนัติด มนัหลงมนัติดได ้

ถา้ไปเห็นเป็นธรรมอย่างนัน้มนัก็ไม่ไปหลงไปติดทีนี ้ ท่านก็เห็นโทษของกาม เห็น

กิเลสในท่ีฆราวาสท่ีบา้นท่ีโลกเคา้เป็นอยู่ จงึไดเ้มตตา ไดธ้รรมะไดค้ณุธรรม

ประโยชนม์ากมายหละทีนี ้ 

ถา้ไปปฏิบติั มนัไม่ไปว่าเราอยากไดอ้าหาร ขา้วของเขาอย่างท่ีเราอยากเรา

เคย อยากใหเ้ขาเอาอนันัน้อนันีใ้สใ่ห ้ ท่านไม่ไดส้อนใหไ้ปแบบนัน้ ท่านสอนไปแบบ

นัน้มนัก็ไปกบักิเลสทีนี ้ กิเลสมนัก็เป็นเพื่อนติดไปมองไปคิดไปหละทีนี ้ มนัก็ไม่สงบ

หละทีนี ้ มนัก็ไม่ถกูตามหลกัจิตของพระพทุธเจา้ท่ีว่าโปรดสตัว ์ คือไม่ใช่จะโปรดทัง้

เขา คือโปรดเรา ไดท้ัง้สองทาง คือไม่ไดมี้ความเสียหาย แลว้ฆราวาส อบุาสก 

อบุาสิกาเคา้ก็มีส่วนไดที้นี ้ เคา้ไดบ้ญุ เคา้ไดมี้ความอ่ิมใจ มีความดีใจอย่างนีท่ี้ไดใ้ห้

ชีวิต คือใหปั้จจยัก็คือใหชี้วิตนั่นแหละ เพราะว่าไม่ไดเ้อาไปเพื่ออย่างอ่ืน เอาไปเพื่อ

หลอ่เลีย้งชีวิตไปบาํรุงรกัษาชีวิตใหเ้ป็นอยู่ได ้ แคนี่เ้รียกว่าเป็นกิจของบรรพชิตหละที

นี ้ เป็นกิจท่ีหนึ่งของพระพทุธศาสนาดว้ย แลว้เป็นกิจเป็นพทุธกิจ เป็นกิจของ

พระพทุธเจา้ท่ีปฏิบติัมาเป็นตวัอย่างของศาสนามาตัง้แตค่รัง้พระพทุธเจา้ทีนี ้ 

การเท่ียวบิณฑบาตร การบิณฑบาตรโปรดสตัวอ์ะไรอย่างนี ้ อย่างท่ีเราเป็น

พระปฏิบติัพระธุดงคก็์เหมือนกนัหละทีนี ้ มนัเป็นกิจท่ีหนึ่ง นอกจากว่าเรางด เราไม่

ฉนัอย่างนัน้น่ะ ถา้เราฉันก็เป็นกิจท่ีหนึ่ง เป็นกิจแรกของวนัหนึ่งของรุง่เชา้ของทกุวนั

นั่นแหละ ตอ้งทาํก่อน ฉะนัน้ท่านจึงบอกว่าเป็นกิจของพระพทุธเจา้ท่ีทาํก่อนกิจอ่ืน 

เรยีกว่าเชา้ ต่ืนเชา้ขึน้มาก็ ปพฺุพณฺเห ปิณฺฑปาต�ฺจ คือไดอ้รุณขึน้มาอย่างนีก็้เท่ียว

บิณฑบาตรโปรดสตัวอ์ย่างนี ้ แลว้ก็พิจารณาถึงเวไนยสตัว ์ บญุวาสนาของสตัวท่ี์อยู่

แตล่ะท่ี ท่ีควรท่ีจะไปโปรด ท่านจึงบอกว่าเป็นกิจหนึ่งของพระพทุธศาสนา  
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ฉะนัน้การท่ีเรามาเป็นชีวิต เป็นพระ เป็นสงฆ ์เป็นองค ์ถา้เรารูจ้กักิจ รูจ้กัชีวิต

ของเรา รูจ้กัคณุค่าความท่ีเรามาไดม้าเกิดในศากยะตระกลู เราเป็นผูท่ี้มาจาก

ตระกลูต่างๆท่ีไม่เท่ากนั ท่ีไดม้าบวชในศาสนาน่ะ มาจากตระกลูต่างๆกนั หลาย

อาชีพหลายระดบั ถา้เรามาเกิดในศากยะตระกลูก็เรยีกว่าเสมอกนัทีนี ้ ไม่มีแลว้ว่า

ตา่งตระกลู ตา่งอาชีพ ไม่มี ตา่งเผ่าพนัธุไ์ม่มี ก็จะเหมือนกนัหมด ก็เหมือนลกูพ่อ

เดียวตระกลูเดียวอย่างนี ้ ส่วนจรตินิสยัท่ีเราจะมาปฏิบติัหละทีนี ้ ก็มาอาศยัดดัดว้ย

ศีลอย่างนี ้ เป็นขอ้ปฏิบติัธุดงควตัร อนันัน้เป็นเครื่องดดักิเลสเขา้ไปอีก แตถ่า้ว่าศีลน่ี

เป็นสว่นท่ีเคา้บวชส่วนมีจาํนวนมีประเภทมาก แตส่่วนธุดงควตัรท่านจาํกดั ท่านก็

กาํหนดไวแ้ต่ ๑๓ ขอ้ อนันัน้เป็นศีลท่ีละเอียด เป็นการดดักิเลสท่ี คือแตล่ะขอ้ๆมนั

เป็นการจาํกดั เป็นการดดั เป็นความท่ีรดักมุเรยีกว่าดดักิเลส  

นอกนัน้ก็ยงัมีเรื่องการฝึกทาํสมาธิ ฝึกทาํความสงบ ฝึกทาํความเขม้แข็งให้

จิตใจของเราท่ียงัไม่เขม้แข็งทนทาน เราก็มาฝึกมาเพียรมาปฏิบติักนัตรงนีห้ละทีนี ้

ทาํใหมี้ความมั่นคงขึน้ อย่างท่ีเราบวชมาอย่างน่ี บางทีเราก็ไม่ไดก้าํหนดหรอืบางที

เราก็คาดไวล้างๆ แตถ่า้เรามีสมาธิมนัก็มีความมั่นคงมากขึน้ คือมนัยืดยาว มนัมี

กาํลงัท่ีมนัจะเป็นไป อย่างนัน้เรยีกว่าเราไม่ไดเ้ต็มไม่ไดส้มบรูณอ์ย่างพระพทุธเจา้ 

พระอรยิเจา้เหมือนเม่ือก่อน แตเ่ม่ือก่อนนีจ้ะไม่มี…อย่างสมยัของเรา ของเราน่ีก็มี

หลายระดบัหละทีนี ้ มีกาํหนดมากนอ้ยตา่งกนั หรอืกาํหนดเฉพาะวนัเดือนนอกใน

พรรษาอย่างนี ้แตข่องพระพทุธเจา้ไม่มีอย่างนัน้ คือบวชแบบมอบกายถวายชีวิต คือ

ไม่มีจิตท่ีจะกลบัคืนอย่างนี ้ มนัต่างกนัตรงนัน้หละทีนี ้ แตน่ั่นท่านก็มีแตป่ฏิบติั มีแต่

เดิน คือไม่ถอยกลบัไปแลว้ แลว้ก็ไม่หยดุอยู่แลว้ ท่านมุ่งเดินท่ีจะใหถึ้งจดุหมาย

ปลายทางอย่างเดียว แตม่าถึงยคุของเรามนัไม่เป็นอย่างนัน้ทีนี ้มนัก็มวัเมา แลว้มนั
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ก็หมนุไปทกุทิศทกุทาง มนัก็เล่ือนลอยอะไรตา่งๆอย่างนี ้ แลว้ตวัอย่างมนัก็ไม่เต็ม

แบบอะไรอย่างครัง้ก่อน มนัมีความลดหย่อนอะไรต่างๆน่ี  

ก็ตอ้งมาดท่ีูจิตท่ีความรูข้องเราหละทีนี ้ เราจะรูเ้หตขุองความดี บารมีตา่งๆน่ี 

เราจะไปดรููปรา่งภายนอกไม่ได ้เราตอ้งมาดจูิต ดคูวามท่ีเรารู ้ดกูาํลงัจิต กาํลงัความ

สงบมั่นคงของจิต เราถึงจะรู ้ เราไม่ใช่ว่าเราจะไปวดัดว้ยรูปดว้ยภายนอกไดที้นี ้ คือ

มนัเป็นเรื่องจิต เรื่องความรู ้เรื่องความดีตา่งๆท่ีเราสรา้งมาท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัรูป แตเ่รา

ก็เอารูปสรา้งแตจ่ิตเราเก็บผลมาอย่างนีน้ะ เม่ือเรารูปเราสละทิง้ไปอย่างชาติหลงั

เบือ้งหลงัน่ี เราจะเอามาใชไ้ม่ไดแ้ลว้ เราก็ตอ้งเอาปัจจบุนั เอาความรูค้วามดีท่ีเรามี

อยู่นั่นน่ะ เป็นเครื่องนบัในจิตของเราน่ะ มนัจะนบัไดที้นี ้ แลว้เราพดูถึงสมยั พดูถึง

สมมติุท่ีลว่งแลว้ไปกบัปัจจบุนั เราก็จะเอามาวดักนัดหูละทีนี ้เหตนุัน้มนัอยู่ท่ีจิต อยู่ท่ี

ธรรมท่ีความรูท่ี้เราไดเ้ห็นผล มนัอยู่ท่ีจิตของเราอย่างนัน้  

ฉะนัน้อย่างองคพ์ระ องคส์งฆก็์เหมือนกนัหละทีนี ้ถา้เรารูต้วัอย่างนัน้น่ะ มนัก็

ไม่ไปทาํผิด ทาํล่วงเกินสิกขาบทวินยั ไม่ไปทาํมารยาทใหผิ้ดพลาดเสียหายหละทีนี้

เพราะว่าหลกัธรรมวินยัของพระพทุธเจา้น่ีท่านสั่งไวห้มดแลว้ ท่านมอบไวใ้หห้มด 

พระพทุธเจา้ไม่ไดเ้อาไปติดตามพระองคไ์ป ท่านมอบไวคื้นใหโ้ลกเราหมดหละทีนี ้

แตถ่า้เรามาปฏิบติัมารกัษาไวม้นัก็จะอยู่ในเรา เราก็จะไดร้บัความคุม้ครองปอ้งกนั 

ความสงบรม่เย็นอะไรตา่งๆอย่างนี ้มนัก็จะเป็นผลปัจจบุนัอย่างนัน้ ถึงว่าปัจจบุนัมนั

จะเปล่ียนแปลงรูปรา่งวตัถตุ่างๆอย่างนี ้ แตถ่า้พดูถึงหลกัปฏิบติัศีลธรรม ก็ยงัคงไว้

เหมือนเดิมหมดหละ ท่านไม่ไดถ้อดออก ท่านไม่ไดเ้พิ่มเขา้ ก็เรยีกว่าคงไว ้แตถ่า้เรา

ไม่ดใูนจิตในความสงบในความรู ้มนัก็ไม่รูห้ละทีนี ้ถา้เราดสู่วนภายนอกดวูตัถดุส่ิูงท่ี

เขาเปล่ียนแปลงไป ก็ลืม ลืมหลกัศาสนา ลืมฐานะ ลืมความเป็นพระ หรอืลืมองคพ์ระ 

มนัลืมไป แตถ่า้เราสาํนึกได ้ มนัจะไม่เสียหายทีนี ้ เราจะเกิดความดีใจ ความภมิูใจ 
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เกิดรูจ้กัสงวนรกัษา เพราะว่าเราท่ีไดม้าเกิดเป็นศากยบตุรก็ไม่ใช่ธรรมดานะทีนี ้ตอ้ง

มีบญุเป็นกาํลงัมาใหเ้รา อย่างท่ีว่าไดม้าบวชอย่างนี ้ ก็เป็นบญุทาํให ้ ถา้ไม่ใช่บญุ 

ไม่ใช่บารมีความดี มีกาํลงัก็มาไม่ได ้ 

อย่างท่ีเล่าอธิบายใหฟั้ง น่ีเรยีกว่าเราปฏิบติัเพื่อใหศ้าสนา ใหก้ารปฏิบติัของ

เรานัน้ไดร้บัความสงบ ไดร้บัผลหรือว่าไดม้รรคผล มนัก็ไดไ้ปจากการปฏิบติัและ

มรรคผล ไดจ้ากการเดิน มรรคแปลว่าทางเดิน เราเดินจิตของเรา เดินดว้ยการเดิน

ไกล เดินสงู เราก็ไปตามอย่างนี ้ ถา้เราเดินตํ่า เดินสัน้ เดินนอ้ย ผลมนัก็ไปตามนัน้ 

ฉะนัน้เรื่องมรรคผลนั่นมนัเป็นของคู่กนัอย่างนัน้ ถา้เราไม่เดินมนัก็ไม่มี อย่างท่ีว่าเรา

เดินจงกรมอย่างนี ้ ถา้เราไม่เดินมนัก็ไม่มีแหละ รอยมนัก็ไม่เกิด รอยเทา้ไม่มี ถา้เรา

จะทาํใหมี้เราตอ้งเดิน มนัเกิดขึน้แลว้คือทางมนัเกิดขึน้แลว้ มรรคเกิดขึน้แลว้ ถา้จิต

เราอยู่ในความสงบหรอืเราเดินมีสติ มีคาํบรกิรรมอย่างนี ้ มีสมัปชญัญะรูต้วัเราว่า

เดิน ว่ากา้วอยู่ อยู่ในภาวนา อยู่ในพทุโธ นั่นมนัก็อยู่ในมรรคอยู่ในทางแลว้ทีนี ้ผลท่ี

มนัไดร้บัมนัก็รบัตามสว่นมนั ถา้จิตเราสงบไดดี้ ผลมนัก็ดีตามกนั นัน้ก็เรยีกว่า เรา

ตอ้งเดิน ตอ้งทาํรอยอย่างนัน้น่ะ ทาํทาง ทาํใหมี้อยู่ ถา้เราทาํอยู่อย่างนัน้มนัก็มีหละ

ทีนี ้มนัมีใหเ้ราเห็น มีรอย มีเครื่องหมาย ฉะนัน้ถา้เราไม่ทาํน่ี มนัก็ไม่มีไม่เป็น ไม่ว่า

อะไรทกุอย่างนั่นแหละ ส่ิงท่ีเราไดส้มบติัต่างๆก็เหมือนกนั มนัไดผ้ลมาจากการทาํ

การปฏิบติัหมดทกุอย่าง ท่ีเราไดม้าหนะ ไม่ใช่ว่ามนัเล่ือนลอยมา หรือมนัหลงมา 

อย่างนีไ้ม่มี ก็ไดม้าจากการปฏิบติั การทาํทกุอย่างนั่นแหละ ถึงว่าทาํใหเ้กิดไดม้าได้

มีน่ี จงึท่านเรียกทางศาสนาท่านเรยีกว่า บารมี ก็มาจากปฏิบติันั่นแหละมนัถึงมี  

แตถ่า้เราไม่ปฏิบติัน่ี เรานึกเอาอย่างนีม้นัก็มี แตว่่ามนัเป็นผลของความดีของ

บญุท่ีเราทาํ อย่างท่ีเราว่าสมบติัทิพย ์มนัก็มาจากความทกุข ์มาจากการทาํ อย่างว่า

เทวดา เทวบตุร เทวดาอย่างนี ้เคา้มีสมบติัทิพย ์เคา้มาจากทาน จากศีล จากภาวนา 
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มาจากเคา้ทาํนั่นแหละ มาจากทกุข ์ มนัทาํขึน้มา ดีขึน้มาผลเป็นบญุน่ะมนัก็เป็น

ทิพย ์มนัก็เป็นสงูขึน้มาอย่างนี ้มาจากตํ่า อย่างท่ีเราเขียนเป็นตวัหนงัสือ ทกุข ์ ก็อยู่

ต ํ่า สระอ ุทกุข ์ทกุขะ ทกุขงั แต่ว่าถา้มนัไดผ้ลสงูขึน้มา เราก็ลบออก เอาความดีขึน้มา

ใสก็่เป็นทิพย ์เอา พ พาน ขึน้มาสะกดเขา้ไปก็เป็นทิพยะ มนัก็เป็นทิพยไ์ปทีนี ้มนัก็มา

จากทกุขน์ั่นแหละ น่ีการมาของศาสนาก็เหมือนกนัทีนี ้ การไดม้าบวชของความเป็น

พระเป็นสงฆเ์ป็นบรรพชิตก็เหมือนกนั เราจะไดม้าอยู่ในภพในเพศสงูก็มาจากตํ่า

เหมือนกนัหละทีนี ้ เหตนุัน้การท่ีเราปฏิบติัก็เป็นการรกัษา เป็นการท่ีสรา้งชีวิตสรา้ง

กาํลงัใหม้นัสมบรูณเ์ต็มท่ี  

หรอืว่าเรื่องเราอาศยัสถานท่ีสงบ อาศยัป่าเป็นธรรมเป็นเครื่องช่วยใหเ้ราได้

ปฏิบติัเขา้ถึงความสงบอย่างนี ้ ท่ีว่าเป็นอาศยัของพระพทุธศาสนา ตัง้แตค่รัง้

พระพทุธเจา้มาจนถึงเราทกุวนัอย่างนี ้ ถา้เราจะไปอยู่ในท่ีชมุชนกลางถนน กลาง

บา้นเมืองก็ทาํได ้ แต่มนัก็ไม่ดี ไม่สงบ ไม่เหมาะกบัการปฏิบติัอย่างนี ้ เหตนุัน้ก็รูก้นั 

เหตนุัน้สถานท่ีนีถึ้งใครมา มนัไม่มีส่ิงก่อกวนเพราะมนัไกลมนัห่าง เราก็รูเ้ลยว่ามนั

สงบ เม่ือความสงบมนัละเอียดเขา้ เราก็รูว่้าเสียงขา้งนอกอะไรตา่งๆนี ้ มนัก็เกิด

ความรูส้กึหละทีนี ้ว่ามนัไม่ถกูกบัความสงบ มนัรบกวน มนักระทบกระเทือน อย่างนี ้

ความสงบมนัก็จะบอกใหเ้รา มนัจะเป็นเครื่องวดัใหเ้ราทีนี ้ เหตนุัน้เราตอ้งฝึกจิตฝึก

กายใหไ้ดร้บัความสงบหรอืท่ีสงบอย่างนี ้ เช่นนัน้ท่านจงึบอกว่ากายวิเวก วาจาวิเวก 

จิตวิเวก จะตอ้งครบหมดทกุอย่าง คือสงบไปพรอ้มกนั คือเรื่องทางกาย เรื่องรูป เรื่อง

ภายนอก มนัก็ไม่มีส่ิงวุ่นวายก่อกวน แลว้ก็วาจาคือคาํพดูท่ีเป็นเสียง ท่ีเป็นลมเกิด

กระทบกบัจิตกบัหก็ูไม่มี แลว้จิตของเราก็วิเวก คือไม่มีอารมณส์ญัญาต่างๆเขา้ไป

ก่อกวน มนัก็เกิดความวิเวกขึน้ทัง้ ๓ อย่างนี ้ มนัก็เป็นความสขุ ทว่าถา้พดูถึง
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พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ท่านก็จะบอกเป็นความบรมสขุขึน้ในจิต มนัไม่มีส่ิงท่ีเป็น

ขา้ศกึเป็นส่ิงก่อกวนหละทีนี ้ 

น่ีเราเหมือนกนัอย่างท่ีอยู่ธรรมดาเราไม่มาก แตถ่า้มีงานมีการนดักนัรวมกนั

อย่างเราเห็นอย่างนี ้ อย่างพระเณรอย่างนี ้ ก็ไม่ใช่อยู่ท่ีน่ี มาจากหลายท่ีมารวมกนั 

ตา่งครูตา่งอาจารยต์่างสาํนกัมากอะไร เราจะไดด้กูนั ดตูวัอย่าง ดแูบบท่ีเราเคยมีครู

มีอาจารยอ์ย่างนี ้ เหตนุัน้เราก็ด ู และท่ีไม่ไดร้บัการฝึกอบรม ไม่มีครูบาอาจารยท่์าน

ฝึกสอนอย่างนี ้ก็ตอ้งใหม้าดตูวัอย่างท่ีผูท่้านมีหลกัมีมารยาทมีขอ้วตัรท่ีเป็นตวัอย่าง

ดไูด ้ เพราะว่าเรากระจาย เราอยู่กนัหลายท่ีอย่างนี ้ แตส่่วนหลกัธรรมหลกัวินยัหลกั

ธุดงควตัรมนัไม่แตกตา่งกนั แตส่่วนบคุคลส่วนตวัส่วนองคท่ี์ไม่ไดศ้ึกษาไม่ไดวิ้ชา 

มนัก็ต่างไป เหตนุัน้เราทาํความรูค้วามเขา้ใจหรือปฏิบติัใหม้นัเขา้ทางเสน้เดียวกนัได ้

มนัก็ไม่มากไม่แตกต่างทีนี ้ 

อย่างท่ีเราว่ามากองค ์ ก็ไม่มาก ก็คือเรามีองคเ์ดียวนั่นแหละ กิจท่ีเราจะตอ้ง

ปฏิบติัจะตอ้งดก็ูคือองคเ์ดียวของเรานั่นแหละ ส่วนองคอ่ื์นจิตอ่ืนเคา้ก็มีหนา้ท่ีน่ีเราก็

รูอ้ย่างนี ้ น่ีหละเรียกว่าเป็นผูท่ี้ไม่หลงไม่ลืมตวั ไม่เผลอไม่ประมาทเรื่องการปฏิบติั 

การรกัษาจิตของเราหละทีนี ้ ก็เป็นผูท่ี้เรียกว่าอยู่ในคณุของพระพทุธเจา้ พระธรรม 

พระสงฆอ์ยู่ คือไม่ปลอ่ยใหต้วัหลงลืมพลัง้เผลอประมาท ไม่มีการท่ีเรียกว่า

กระทบกระเทือนในสถานท่ีในหมู่อย่างนี ้ ก็เป็นผูท่ี้เรยีกว่าปฏิบติัดีตอ่หลกัธรรมวินยั 

เป็นผูท่ี้เรยีกว่าเป็นบรรพชิตท่ีสมบรูณต์ามแบบพระพทุธเจา้ทีนี ้ คือเป็นชาติท่ีหนึ่ง 

เป็นชาติท่ีมีความรู ้มีความเป็นอยู่สงู มีศีลธรรม มีคณุธรรม ไม่ใช่ว่าเราอยู่ทั่วๆไป น่ี

เรยีกว่าเป็นคาํเตือนใจ เม่ือเราไดฟั้งเขา้ใจ นาํไปพิจารณาปฏิบติันอ้มเขา้มา รูจ้ิตของ

ตวัเอง ปฏิบติัรา่งกายของตวัเอง ดว้ยความท่ีเรารกัความดีความสงบในกายในจติ
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ของเราอย่างนี ้ เป็นผูไ้ม่ประมาท ก็จะมีแตค่วามรม่เย็นในศาสนา ขอยติุไวแ้ตเ่พียง

เท่านี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/i_ekxifCEvk 

  

https://youtu.be/i_ekxifCEvk
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เสียงโลกกับเสียงธรรม 

ตัง้สติใหดี้เพราะว่ามนัมีเสียงโลก เสียงโลกท่ีเราไดยิ้นอยู่น่ี เสียงโลกนํา้มนัขึน้

ไปขา้งบนอากาศ มนัลอยไปแลว้มนัตกลงมาใสแ่ผ่นดิน น่ีก็เลยเป็นเสียงโลก ทาํใหมี้

เสียง เหตนุัน้คนเราท่ีเขา้มาปฏิบติัธรรม มาฝึกภาวนาหาความสงบคือทาํความสงบ

ใหจ้ิตของเราแตล่ะคนก็ตอ้งหาท่ีหลีกจากเสียงโลก อย่างพวกโยมพากนัมาอบรมมา

ปฏิบติัธรรมในวดัน่ี ก็เห็นเสียงโลกเต็มบา้นเต็มเมืองท่ีเราอยู่กนัแลว้ก็เป็นเสียงโลก 

คือเสียงธรรมแท้ๆ มนัสงบ มนัไม่ไดร้บกวนส่ิงภายนอก มนัเขา้ไปสงบอยู่ในจิตใน

สมาธิน่ี เหตนุัน้เราตอ้งรูจ้กัการปฏิบติัเพื่อใหค้วามสงบเกิดขึน้ในจิตของเรา ถา้โลก

มนัเป็นเจา้ของอยู่ เป็นเจา้ของรบกวนมนัก็ไม่สงบ มนัดงั คือเราตอ้งการใหส้งบ เราก็

ตอ้งมาทาํสติมาทาํความสงบ มีสตินอ้มเขา้มาภายในมารบัรูเ้ฉพาะจิต เฉพาะความ

สงบ ส่ิงท่ีไม่สงบมนัอยู่รอบนอกมนัอยู่ในวงโลก วงโลกท่ีเราไดอ้ยู่ไดยิ้นน่ี มนัก็เลย

ตอ้งหาท่ีหลีกท่ีหลบ มนัมีมมุสงบมนัมีท่ีไม่มีส่ิงกระทบ มนัก็เป็นความสงบ เราก็

อาศยัไปใชส้ถานท่ีอย่างท่ีเราปฏิบติักนัอยู่เป็นส่วนตวัเป็นท่ีเฉพาะองค ์เราก็ไดค้วาม

สงบเพราะไม่มีการกระทบเสียงก่อกวน มนัเป็นแต่เสียงของเราชีวิตเดียวท่ีรูจ้กั เสียง

ท่ีมีในตวัเราน่ะ มนัก็ไม่เป็นอนัตรายแก่ความสงบ  

เหตนุัน้เราอยู่ในโลกท่ีไม่สงบแตจ่ิตดัง้เดิม จิตท่ีตอ้งการความสขุความสงบก็มี

อยู่ในทกุคนคือหาความสงบเป็นเครื่องอยู่ หาท่ีสงบเป็นท่ีพกัผ่อน ฉะนัน้ความสขุท่ี

เกิดจากความสงบเป็นความสขุท่ีว่าไม่อาศยัส่ิงภายนอก ไม่อาศยัวตัถ ุ ไม่อาศยั

อามิสเครื่องบาํรุงบาํเรอ เป็นความสขุลว้นๆเฉพาะจิต ไม่ไดม้าเก่ียวขอ้งภายนอก

หละทีนี ้ ไม่เหมือนอย่างท่ีเรามีความสขุอยู่กบัการไดข้อง การไดกิ้นไดด่ื้มรสอาหาร 

ไดใ้ชบ้รโิภคของส่ิงๆตา่งๆ มนัไม่เหมือนอย่างนัน้ มนัเป็นความสขุท่ีปราศจากส่ิงของ

หรอือามิส ส่ิงปรุงแตง่ภายนอก มนัเป็นความสขุเกิดจากจิตสงบดงัท่ีเคยเทศนค์ราว
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ก่อนว่า ความสขุอ่ืนย่ิงกว่าความสงบไม่มี ท่านเป็นภาษาบาลีว่า นตัถิสนัติปรมงัสขุงั 

ความสขุอ่ืนย่ิงกว่าความสงบไม่มี เพราะความสงบน่ีใหค้วามสขุ ใหค้วามไม่กระวน

กระวาย เพราะความสงบทัง้กายทัง้จิต ถา้เราพรอ้มทัง้กายทัง้จิตก็เรียกว่าความสขุ

ไม่มีอาการเก่ียวกบัอามิส เก่ียวกบัวตัถส่ิุงตา่งๆของใชข้องวตัถภุายนอก เหตนุัน้เรา

ไดค้วามสขุทางโลกดงัท่ีว่าเป็นความสขุท่ีอาศยัปัจจยั อาศยัเครื่องใช ้อาศยัความได้

ส่ิงต่างๆมาเป็นสมบติัท่ีเราตอ้งการ  

ถา้เรามาเอาความสงบสขุทางธรรม เราไม่ตอ้งดิน้รนขวนขวายทีนีเ้ราปฏิบติั 

เรามาฝึกจิต ฝึกภาวนา ฝึกทาํความสงบใหจ้ิตของเรา พยายามท่ีจะแกไ้ขจิตของเรา

ท่ีมนัติดกบัความสงบภายนอก อย่างติดวตัถติุดอามิสติดปัจจยัภายนอกอย่างนี ้ เรา

ก็จะไดไ้ม่มาเก่ียวขอ้ง จิตมนัก็เขา้ไปภายใน นอ้มจิตเขา้ไปอยู่ในความสงบ เขา้ไปรู ้

ความเงียบ ความสงบของจิต มนัไม่มีเสียงกระเทือนเหมือนโลกหละทีนี ้มนัก็สงบน่ิง 

อย่างท่ีเราทกุคนมีชีวิต เวลามนัสงบ เวลามนัพกัผ่อน เราก็จะไดรู้ส้กึว่าเกิดความสขุ

ในการใหค้วามสขุทางจิตทางกาย คือไม่มีส่ิงก่อกวน ถา้มีส่ิงก่อกวนมีส่ิงกระทบมนั

ทาํใหก้ารพกัผ่อนหรือสติของเรามนัสะดุง้ มนัก็ไม่มีความสขุ มนัมีอารมณภ์ายนอก

เขา้ไปกระทบเก่ียวขอ้ง หรอืมีอารมณป์รุงแตง่ไม่ยอมสงบ ไม่ยอมอยู่กบัสมาธิ

ภาวนา มนัมีอาการความสะดุง้ความกลวัต่างๆอย่างนี ้ ฉะนัน้มนัก็ไม่มีความสขุ 

เพราะว่ามนัมีเสียงโลก มนัมีส่ิงกระทบ มนัมีอารมณร์บกวนซึง่มนัเป็นขา้ศกึแก่ความ

สงบ คือมนัรบ รบอยู่ในจิตในอารมณข์องเรา มนัสูก้นั สูก้นักบัความสงบ ความสงบ

กบัความไม่สงบมนัเป็นคูต่่อสู ้ มนัเป็นศตัรู มนัเป็นขา้ศึกท่านว่าอย่างนี ้ ทางธรรม

ท่านก็เรียกว่าเป็น นิวรณธรรม คือมนัเป็นตวัมาเรยีกรอ้ง มาก่อกวน มาวิงวอน จึงว่า

นิวรณ ์ 
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อย่างพวกนิวรณข์อ้หนึ่งก็คือ กามะฉันทะ ความท่ีรกัใคร ่ ความพอใจในกาม

คณุ ในความรกัความหลงของกายเรา เรยีกว่ากามะฉนัทะ คือความรกัใครค่วาม

หลงใหลในรา่งกายของเราเอง แลว้ก็ส่งจิตหลงไปหารา่งกายของคนอ่ืน เหมือนอย่าง

เป็นผูช้าย เพศผูช้ายอย่างนีก็้หลงกายของเรา ไม่รู ้หลง เม่ือเราสง่ออกไปขา้งนอกอ่ืน

เราก็ส่งไปทางเพศท่ีตรงกนัขา้มอย่างนี ้ อย่างผูช้ายก็หลงผูห้ญิง ผูห้ญิงก็หลงตวัของ

เราเองแลว้ก็สง่ไปหลงคนตรงขา้มอีกคือผูช้ายอย่างนี ้ก็เรยีกว่าเป็นกามะฉนัทะ 

นอกนัน้ก็ พยาบาท ก็เป็นนิวรณต์วัหนึ่งทีนี ้ มนัทาํใหเ้ราลาํบาก ลาํบากกบั

เรื่องความรกัความใครค่วามพอใจในรา่งกายในความหลงกายอะไรตา่งๆ ท่านก็ว่า

พยาบาท  

ถีนมิทธะ จิตท่ีเราอยู่ในท่ีความรกัความใครค่วามหลงรา่งกาย น่ีเป็นเครื่อง

ครอบจิตใจเรา ท่านบอกว่าถีนมิทธะ ถ่ินๆนัน้มนัเป็นท่ีมืด มนัเป็นอารมณมื์ด มนัเป็น

ความมืดของกิเลสของจิต มนัปิดบงั มนัไม่ใหเ้ราเห็น เป็นความดาํของจิตคนเราและ

สตัว ์ท่านว่า ถีนมิทธะ 

นอกนัน้ก็ อทุธจัจะ กกุกจุจะ พอจิตมนัไม่มีความสงบ ไม่มีความรม่เย็น ไม่มี

ความรูค้วามสว่าง ทีนีม้นัก็เป็นท่ีมืด แลว้ก็เป็นท่ีฟุ้งซา่นราํคาญหงดุหงิดอึดอดั 

เหมือนเราอยู่ในท่ีไม่ปลอดโปรง่ อยู่ในท่ีบงัคบัท่านว่า อทุธจัจะ กกุกจุจะ 

นอกนัน้นิวรณต์วัสดุทา้ยก็เรยีกว่า วิจิกิจฉา เราเป็นมาจากขอ้ตน้คือขอ้กามะ

ฉนัทะ ความหลงกายของเรา ความรกักายของเรา จงึว่ากามะฉันทะ ทาํใหเ้กิด

วิจิกิจฉาในท่ีสดุ คือหลงความรกัความใครค่วามสวยความงาม แลว้ก็เพลินก็ติดก็มี

ความถกูใจในอารมณ ์ ท่านจึงบอกว่า มนัเป็นพวกอารมณข์องโลกกิเลส เป็นนิวรณ์

เป็นตวัท่ีมาไหวม้าวอนมาหลอกลวง เป็นมารยา เรยีกว่าเป็นมารยาของจิต ท่ีมนัแฝง
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มากบัจิตกบักิเลส มนัเป็นเชือ้ท่ีอยู่ดว้ยกนัมา ท่านจงึว่ามารยา มารยาก็คือเป็นพวก

มารของจิตของสมาธิ มนัเกิดมาดว้ยกนั มนัแฝงหลบซอ่นอยู่ดว้ยกนั ก็เป็นเรื่องของ

ตวัเราทกุคนหละทีนี ้ มนัอยู่ดว้ยกนั เกิดมาดว้ยกนั อาศยัเจริญอยู่ดว้ยกนั แลว้ก็ติด

พนัไปดว้ยกนัอย่างนัน้ ก็เอาความหลงเป็นเครื่องผกูมดักนัไป  

ฉะนัน้ท่านจึงใหม้าหาความสงบ มาตัง้สติ มาเจรญิภาวนาใหเ้กิดความรู ้ ให้

เกิดสติปัญญาขึน้จากการปฏิบติั ไม่ใช่เรามาคิดนกึเอาธรรมดา เราตอ้งมาฝึกมา

ปฏิบติัดว้ยตวัของเรา ดว้ยใชร้า่งกายของเราทาํเอา ถา้เรามาเอาตามตวัหนงัสือ ตาม

ความรูท้างพระธรรมคาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้ เราก็ไดแ้นวทางในเบือ้งตน้แต่มนัก็

ไม่ใช่เป็นความรูข้องเรา มนัเป็นแนวทางเบือ้งตน้ มนัเป็นสญัญาความจาํท่ีจะนาํเรา

เขา้ไปเป็นหลกัปฏิบติั เป็นขอ้ปฏิบติัเพื่อแก ้ เพื่อแกส้ญัญาท่ีเรานาํเขา้ไปเป็น

ตวัอย่าง หรอืเป็นคาํสอน มนัเป็นสญัญาอยู่ ถา้เรามากลั่นกรองมาภาวนามาปฏิบติั

ธรรมใหม้นัไดผ่้านความสงบ ใหม้นัไดค้วามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องของหลกัของกิเลส

ของนิวรณ ์ ของตวัรา่งกายของเราอย่างนีใ้หเ้ขา้ใจ พอเราเขา้ใจแลว้ก็จะเกิดความรู้

มาจากส่วนความสงบสว่นภายใน เกิดมาจากปัญญา เราก็ไดแ้กไ้ขมาจากพวก

สญัญาท่ีเรานาํไปเป็นแนวทางก่อน เป็นขอ้คิด  

แตเ่ราไปพิจารณาเกิดความรูค้วามเห็นชดัเจนแจ่มแจง้ขึน้ เราเกิดปัญญาขึน้ ก็

เปล่ียนแปลงจากความจาํสญัญาท่ีเรานาํไปแตเ่รามาแกไ้ข เอามาปฏิบติั แกเ้รื่องรูป 

เรื่องนิวรณต์่างๆ ท่ีมนัมีประจาํ ทาํใหเ้ราเกิดขึน้มาในโลก ก็มาจากพวกนิวรณพ์วก

กรรมตา่งๆท่ีเราไม่ไดแ้ก ้ เราไม่ไดป้ฏิบติัใหรู้จ้กั ถา้เรารูจ้กัทางแก ้ รูจ้กัเจริญปัญญา

มาใหเ้กิดความรู ้ ทาํสติใหมี้กาํลงัแก่กลา้ ทาํสติใหม้ั่นคง ทาํสติใหเ้จรญิกา้วหนา้

เรยีกว่าเราทาํเพื่อไม่ใหพ้วกมารพวกกิเลสพวกนิวรณต์่างๆท่ีมนัเป็นตวัมาร ท่ีมนัจร

อยู่ในจิตของเรา ท่ีมนัเท่ียวมาหลอกเรา  
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ดงันัน้กิเลสมนัก็เป็นผี เป็นผีหลอก คือมาหลอกคนท่ีกลวั คนท่ีกลวัใหต้กใจ ให้

สะดุง้ เหมือนอย่างท่ีจิตใจของเราไม่มีกาํลงัเขม้แข็ง พอมนัหลอกเอาเราก็สะดุง้ เราก็

พะวง เราก็เพอ้ จากท่ีจิตของเราไม่เขม้แข็งไม่แน่นหนา เหมือนเราถกู เราต่ืนเสียง

เตือนเรื่องตา่งๆ ถกูหลอกอย่างนี ้ เราก็สะดุง้ กิเลสมนัหลอกจิตใหก้ลวั ใหส้ะดุง้ มนั

มาเหน่ียววอน มนัมาแสดงเป็นเรื่องสอนจิตใหเ้รารู ้ เคา้ก็มีหนา้ท่ี อย่างมารยาอย่าง

กิเลสอย่างนี ้ ช่ือก็ช่ือว่ามาร เป็นมารยา การตกแต่งการแกก้ารวิธีทาํ วิธีปรุง วิธีคิด

ตา่งๆน่ี ทาํแปลกปลอก ทาํใหห้ลงใหล ทาํใหติ้ดใจจึงว่ามารยา ผูท่ี้มีมารยาของกิเลส 

ดงันัน้มารจงึเป็นคูศ่าสนามาตัง้แตพ่ระพทุธเจา้ของเรา การท่ีเราสรา้งอะไรใครๆก็

พบปะแลว้ก็พดูกนัอยู่ตลอดว่า เออ้ ทาํดีก็ยงัมีมาร คือว่ามนัไม่ไดเ้ลือกใครทีนี ้ ใคร

จะทาํอย่างไรเขาก็ตอ้งมีมารเขา้ไปขวาง ทาํดีก็ยงัมีมาร เพราะว่ามนัเป็นของมี

ประจาํโลกมาแตก่าลไหนๆแลว้ ถา้เราเขา้ใจอย่างนัน้แลว้ เราก็ไม่บ่นไม่ทรุนทรุาย

หละทีนี ้ว่ามนัก็มีทาํยงัไงไม่ใหม้นัมี มนัก็มี  

ถึงเราปฏิบติัก็เหมือนกนัแหละ ส่ิงท่ีไม่ดีเราไม่อยากใหม้นัเป็น แต่มนัก็เป็นไป

ได ้ มนัไปบงัคบัไปแยกมนัออกไม่ได ้ เราก็ถือว่ามนัเป็นหลกัของกิเลสของธรรมะ มนั

อยู่ดว้ยกนั มนัแกก้นัอยู่อย่างนี ้ จะไปว่าใหใ้ครก็ไม่ถกูหละทีนี ้ เราตอ้งว่าใหจ้ิตท่ีเรา

หลงว่าไป ผูห้ลงตอ้งเอาผูรู้ไ้ปบอกไปสอนเอาว่าเรื่องทาํอะไรมนัก็มีส่ิงขดัขอ้งมีมารมี

ส่ิงมาขวางกัน้ แต่ก็เพื่อใหเ้ราแกส่ิ้งท่ีมนัมีการติดขดั มีการไม่สะดวก มีการลาํบาก

ตา่งๆน่ี มนัก็เป็นการสรา้งการปฏิบติัเพื่อแก ้ แกส่ิ้งท่ีมนัขดัขอ้งส่ิงท่ีมนัไม่ดี อย่าง

ความท่ีเราไม่เขม้แข็ง เราอ่อนแรง เราเหน่ือยลา้ เราเกิดความระอาใจ เกิดความขี ้

เกียจ เราก็ตอ้งแกใ้หห้มด เราไม่แกม้นัก็ไปไม่ได ้ 

ท่านจงึบอกว่าอย่างทาํดีมนัก็มีมาร มีพวกนิวรณ ์ มีพวกส่ิงตา่งๆ เอากลบัมา

สอนหละทีนี ้ มาสอนจิตใหรู้จ้กัแกไ้ข ใหรู้จ้กัหาทางหลบหลีกไป ใหไ้ดค้วามสงบ 
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ไม่ใหพ้วกมารพวกกิเลสเป็นเจา้ของ เราเป็นผูแ้กไ้ขผูป้ฏิบติัอยู่ เราก็มีความเพียร

พยายามมีความขยนัอดทน มีกาํลงัใจท่ีจะแกไ้ขเรื่องท่ีมายุ่งเก่ียวกบัความสงบท่ี

เราปฏบติัอยู่ไม่ใหม้นัขุ่นมวั ไม่ใหม้นักระทบกระเทือนภายในจิตของเราผูป้ฏิบติั อนั

นีเ้รยีกว่ามารท่ีมีอยู่กบัโลกประจาํ มนัอยู่กบัศาสนาเป็นคูเ่ป็นธรรมะท่ีจะทาํใหช้าว

พทุธของเราไดรู้จ้กัทาํความดี ไดรู้จ้กัหาวิธีแก ้รูจ้กัเจรญิความดีใหม้าก ถา้เรารูว่้าเรา

ยงัสูไ้ม่ได ้ เรายงัมีความเหน่ือยละอายใจ เราก็ใชก้ารแกไ้ข เราก็เพียรพยายาม เรา

เพิ่มความดีขึน้ทกุที ตัง้แตเ่ล็กไปถึงมาก ไปถึงโตจนสมบรูณแ์บบนั่น เราก็อาศยัการ

ปฏิบติัท่ีเรามาด ู เรามาดเูรื่องธรรมะกบัพวกมารกบัพวกกิเลสทัง้หลายท่ีมนัทาํงาน

อยู่ในโลก แลว้เราก็มาอาศยัเก่ียวขอ้งอยู่แลว้ก็มาดิน้รนว่ิงวนอยู่เหมือนกนั เรยีกว่า

เราว่ิงหา…หารู ้หาหลกั หาท่ีพึ่งน่ะ  

อย่างชาวบา้นอย่างนี ้ อย่างฆราวาสน่ีก็ทาํอยู่เหมือนกนัหมดหละทีนี ้ ตอ้งทาํ

มาหากินเอง ตอ้งพึ่งตวัเอง ไม่เหมือนพระสงฆท่ี์มาบวช พระสงฆท่ี์มาบวชท่านสละ

ไวใ้หท้างบา้นหมดแลว้ ท่านก็เอาแต่ตวัออกมาอยู่ปฏิบติั อาศยับญุเกิดจากปฏิบติั

เป็นเครื่องหลอ่เลีย้ง ไม่ตอ้งไปทาํไปปลกูไปสรา้งไปตากแดดตากฝน ผลบญุก็เกิดขึน้

เพราะว่าท่านไดเ้สียสละไป ก็เกิดเป็นผลบญุขึน้ เรยีกว่าทาํนาบญุ ไม่ไดท้าํนาบาป 

นาขา้ว นาหว่าน นาดาํอย่างทางโลกทีนี ้ ก็มีกินมีใชเ้พราะว่าไดท้าํนาบญุส่วนท่ีเป็น

ผล เกิดจากการปลกูทาํไวถึ้งจะมีชีวิตถือศลึปฏิบติัธรรมอยู่ ไม่ไดเ้อารา่งกายทาํแตก็่

เอาจิตใจทาํเป็นนาบญุ บญุก็เจรญิก็มีอยู่ตลอด ก็มี ไปอยู่ท่ีไหนก็มีคนเกิดดลใจ เกิด

อยากไดบ้ญุก็อยากถวายใหเ้ป็นบญุ อนันีเ้ป็นส่ิงหนึ่งท่ีเราไดอ้าศยั อย่างชาวบา้นน่ี

เราไม่ไดเ้สียสละมาบวชทีนี ้ เราตอ้งเอาแรงเอาสติปัญญาของเราทาํเองคิดเอง ปลกู

ดแูลทกุอย่าง ก็ตอ้งเป็นของตวัเองหมด จงึตอ้งอยู่น่ิงๆไม่ได ้ มนัจะตอ้งว่ิงจะตอ้งหา

จะตอ้งอดทนการหาอยู่หากินเลีย้งปากเลีย้งทอ้ง แตแ่ลว้ก็เลีย้งชีวิตไวใ้หมี้อยู่ในโลก
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เหมือนกนัหละทีนี ้ แตว่่าเป็นทางลาํบากแตกตา่งกนัเพราะการทาํบญุมนัก็ลาํบาก

แตม่นัก็ไม่ไดล้าํบากตรากตราํเหมือนเราทาํกบังานทางโลก มนัก็ผ่อนคลายก็เบา

บางลง อย่างเรารกัษาศีลอย่างนี ้เราก็ไม่ไดล้าํบาก ไม่ตอ้งแบกไม่ตอ้งใชแ้รงหอบหิว้

อะไร เรามีแต่ตวัเปล่าๆอย่างนี ้เราก็มารกัษามาจาํศีลอย่างวนัพระ มนัก็ไม่เห็นความ

ลาํบาก น่ีว่าความแตกต่างกนั  

ฉะนัน้เรารูจ้กัว่าหนทางท่ีเราเดินท่ีเราปฏิบติัมนัเป็นทางลาํบากทางไม่ลาํบาก 

เราก็มีทางศาสนาใหเ้ราด ู ใหเ้รามีศรทัธามีความเช่ือในการถือการปฏิบติัถือทาง

สมาทานท่ีเจริญในศาสนาน่ี อย่างท่ีว่าเรามาจาํศีลมาภาวนา มาทาํความเพียร มา

ทาํการหมนุเวียนศรทัธาของเราใหม้นัเขา้แน่นในพทุธศาสนา ใหมี้ความเช่ือมั่นคง ก็

อาศยัเราเลือก เราหาท่ีหาทาง หาทางเดินท่ีดี หาทางท่ีจะไปสูค่วามสขุในชีวิตของ

เราแตล่ะคนทัง้ปัจจบุนัและอนาคต ฉะนัน้เรื่องการท่ีเราเป็นชาวพทุธ เราก็มารูเ้รื่อง

การท่ีมาปฏิบติัตอ่ตวัเราเอง แลว้ก็รูจ้กัการท่ีจะมาแกกิ้เลส แกค้วามไม่ดี แกส่ิ้งท่ีไม่

สงบภายนอกออกจากจิตของเราใหไ้ดร้บัความสงบ ไม่ใหมี้เสียงรบกวน ไม่มีเสียง

กระทบ อย่างเสียงโลกอย่างท่ีว่า มนัก็จะสงบอยู่ในจิต และส่ิงอ่ืนๆท่ีมนัเป็นส่ิงมา

กระทบในรูปในรา่งกายของเรา เรามีสติรบัรู ้ เราไม่ไปถือเอามาเป็นอารมณ ์ เรามา

กาํหนดรูอ้ยู่ท่ีจิต ท่ีความสงบ ท่ีเรามีสมาธิภาวนาเป็นเครื่องระลกึเป็นเครื่องบรกิรรม 

เรานอ้มสตินอ้มจิตเขา้ไปมาดใูหจ้ิตอยู่ในความสงบได ้ คือไม่ไปเกิดความราํคาญกบั

เสียงโลก เสียงถึงโลกภายนอก  

แตถ่า้มนัมีเสียง มนัมีส่ิงปิดบงัจรงิๆก็กนัไม่คอ่ยอยู่ตอ้งอาศยัหลบ อย่างเสียง

เน่ีย แตอ่ย่างรูป อย่างนีม้นัก็กนัง่าย เพราะมนัมีท่ีปิดเปิด อย่างเปลือกตาน่ี หนงัตาน่ี 

หมูนัไม่มีท่ีปิดเปิด เป็นโล่ง มนัถึงหลบยาก ถา้ไปเป็นแบบธรรมชาติแบบหหูนวกหตูงึ

มนัก็ไม่ดี ไม่ถกูอีกหละทีนี ้ มนัก็เกิดความราํคาญเกิดทกุข ์ ฉะนัน้เรื่องส่ิงกระทบ
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ภายในกบัภายนอกมนัก็มีในตวัของเราทกุคนแตเ่ราก็รบัรู ้รบักนัไว ้กระทบแลว้ไม่ให้

มนัเป็นรอยชํา้ มนัเป็นรอยตาํหนิ ไม่ใหเ้ป็นเครื่องหมาย คือไม่ใหติ้ด ไม่ใหห้ลง อย่าง

ตากระทบรูปอย่างนี ้หกูระทบเสียง จมกูกระทบกล่ิน ลิน้กระทบรส กายถกูตอ้งสมัผสั

อะไร ส่ิงต่างๆก็ใหรู้จ้กัทีนี ้ใหรู้จ้กักนัรูจ้กัแกเ้พราะมนัมากระทบแลว้มนัก็หายไป  

อนันีเ้รื่องท่ีเราจะรกัษาจิตใหอ้ยู่ในธรรมในความสงบได ้ไม่ใหม้าร ไม่ใหนิ้วรณ ์

ไม่ใหกิ้เลสของโลกต่างๆมารบกวน มาเป็นขา้ศกึ มาเป็นมาร เราก็เป็นผูรู้แ้ลว้ก็รูเ้รื่อง

มนั รูจ้กัท่ีเกิดท่ีมาท่ีแกข้องมนัอย่างนี ้ เราก็ว่าเป็นผูรู้ ้ ถา้เราไม่รูเ้ราเป็นผูห้ลง เราก็

เกิดความติดขดัเกิดความทกุขเ์กิดความไม่สงบใจเกิดนิวรณต์่างๆ คือไม่มีปัญญาจะ

ไปแกใ้หม้นัสงบไดเ้พราะว่าเราไม่ไดฝึ้ก เราไม่ไดรู้จ้กัท่ีเกิดท่ีมาของมนั แลว้เรารูจ้กั 

มนัก็สงบเขา้หาความรูข้องเราได ้ ท่านจึงว่าเป็นผูรู้ ้ ไม่หลง คือเห็นแลว้ก็รู ้ อย่างเห็น

รูปก็รูว่้าเป็นรูป แตถ่า้กิเลสก็จะว่าต่อไปว่ารูปสวย รูปไม่สวย มนัก็ว่าไปอีกหลายเรื่อง

หละทีนี ้ แต่ว่าถา้ความรูธ้รรมดาก็รูว่้าเป็นรูป รูปอะไร ก็คือรูป ทั่วโลกก็คือรูป โลกก็

คือรูปโลก เสียงก็เหมือนกนั ก็มีเสียงเดียวเท่านัน้คือเสียงท่ีมนัดงัใหก้ระเทือน จะเป็น

เสียงอะไรก็ตามก็คือเสียงแต่ละอย่างๆ ก็รูว่้าไม่มีหลาย ไม่มีมากมายอะไร มนัมี

อย่างเดียวทีนี ้ ใหเ้ราเขา้ใจ เรารู ้ เราก็ไม่ไปวุ่นวายกบัส่ิงท่ีมากระทบเรา จะเป็นรูปก็

รูปเดียว ก็ดคูนๆเดียวก็ก่ีลา้นในโลกก็คนๆเดียว จะเป็นเสียงก็เหมือนกนั จะก่ีลา้น

เสียงเท่าไหรก็่เสียงเดียว ก็มีหมด ดงันัน้มนัจะมากมายก็คนเรานบัไปขยายไป ก็เลย

เพิ่มมากขึน้ แตถ่า้เรารวมลงมาใหเ้ป็นหนึ่ง เป็นความสงบอนัเดียวซะแลว้มนัก็ไม่มี

หละทีนี ้ มนัก็มีเฉพาะเรื่อง เฉพาะอนัเดียว ก็รู ้ ก็ไม่ตอ้งไปไล่นบัไลน่กึมาก ก็ดอูยู่ท่ี

เดียวดอูนัเดียว มนัก็รูแ้ลว้ว่ามนัเหมือนอนัเดียวกนั ความแตกต่างกนัสีสนัวรรณะ

อะไรก็เราก็ดูๆ แลว้ก็อนัเดียวกนั 
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ดงันัน้การท่ีสอนจิตของเราใหรู้เ้รื่อง รูโ้ลก รูส่ิ้งหลอกลวงของโลก รูม้ารโลก รู ้

กิเลสโลกต่างๆ แลว้เราก็แกไ้ข เราก็ดดัแปลงใหเ้ป็นความรูแ้ก่ใจเรา เราก็เป็นผูรู้ที้นี ้

เป็นพทุธศาสนา เป็นพทุธบรษัิทขึน้มา มีความศรทัธาเช่ือมั่นในคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ คือท่านสอนใหเ้ป็นพทุธะ ใหเ้ป็นผูรู้ ้ ใ◌ห้เ้ป็นผูท้าํกิจให…้ปฏิญาณจิต

ใหเ้ขา้ถึงคณุพระพทุธ คณุพระธรรม คณุพระสงฆ ์ คือเป็นผูรู้เ้พื่อแกค้วามหลงท่ีเรา

หลงอยู่ในโลกท่ีไม่รูจ้กัทางแก ้อย่างว่าเราไดท้าํความรูม้าสูจ่ิต ทาํจิตเราใหเ้ขา้ถึงภมิู

ผูรู้ ้ปฏิญาณตนเขา้เป็นพทุธบรษัิท เป็นผูห้นีจากความหลง เราจะมีความรูเ้ป็นผูรู้ต่ื้น 

เป็นผูรู้ส้งบ เป็นผูรู้เ้บิกบานเพราะว่าอยู่ท่ีเราปฏิบติัเขา้มาหาจิตเราใหไ้ด ้ แลว้กิเลส

มนัจะหอบเขา้มา เราก็แหวกก็กนัมนัไว ้ เพราะว่ากิเลสน่ีมนัเป็นของท่ีอยู่กบั…ฝังใจ 

อยู่ในส่วนท่ีลกึลบัของอารมณ ์เหมือนกบัจอกกบัแหน พอว่ายออกไปหน่อยเดียว พอ

เราหยดุมนัก็หุม้เขา้มาปิดอีก มนับอกว่าเราตอ้งขยนั เราขยนัแหวกออก ว่ายออก กนั

ไวไ้ม่ใหม้นัหุม้เขา้มา 

น่ีแหละเรื่องศาสนาเป็นเรื่องคาํสอนของพระพทุธเจา้ ศาสนาของท่านผูรู้ ้ เรา

เป็นชาวพทุธเป็นพทุธบรษัิทก็ใหป้ฏิบติัตามแนวของพระพทุธองค ์ ก็จะไดเ้กิด

สติปัญญาเป็นผูรู้เ้รื่องศาสนาขึน้มา ก็จะเป็นผูม้ั่นคงในศาสนา การใหอ้บุายธรรมะ

มาก็พอสมควรแก่กาลเวลา ก็ขอยติุไวแ้ตเ่พียงเท่านี ้

ท่ีมา: https://youtu.be/IZOeHQWGYPQ 

  

https://youtu.be/IZOeHQWGYPQ


66 

  



67 

ภูตธาตุ ภูตธรรม 

ฤดกูาลคือฤดรูอ้นจะหมด จะหมดฤดแูลว้ก็ใกลเ้ขา้สูฤ่ดฝูน ระหว่างความรอ้น

กบัความเย็น ฝนมนัก็เย็นนํา้ รอ้นมนัก็รอ้นแสงแดด รอ้นธาตไุฟ มนัใกลม้นัมาบรรจบ

กนั นํา้กบัไฟ มนัเป็นธาต ุมนัเป็นธรรมเครื่องมีอยู่ในรา่งกายของเรา เรยีกว่าเป็นภตู

ธาต ุ ภตูธาตน่ีุมนัเป็นพวกตัง้อยู่เป็นภเูขา ตัง้อยู่ในตวัของเราทกุคน คือภเูขามนัก็

เป็นช่ือของดินของตน้ไมห้ละทีนี ้ แตว่่ารา่งกายท่ีมนัเป็นธาต ุ มนัเป็นส่ิงท่ีมีในตวัเรา 

มนัจึงว่าภตูธาต ุเม่ือความเปล่ียนแปลงหรอืว่าการเป็นอยู่หรอืการทรงไวซ้ึง่สภาพคือ

ความรอ้น ความเย็นอย่างนี ้ เช่นนัน้ธาตคืุอธรรม หรอืว่าทรงตวัของเราไว ้ มีอยู่ใน

รา่งกายของตวัเรา ท่านจึงเรยีกว่าภตูธาต ุมนัตัง้อยู่เหมือนตวัภเูขา แลว้มนัก็มีอยู่ใน

ตวัของเรา แลว้มนัมีครบ มีทัง้ ๔ ธาต ุคือมีนํา้ มีไฟ แลว้ก็มีดิน มีลม นั่นมนัเป็นธาตุ

เป็นธรรมท่ีมีอยู่กบัรา่งกายของคนเรา แลว้ก็มีอยู่กบัพืน้โลกท่ีเราอาศยัอยู่น่ี มนัก็

ติดกนัอยู่กบัตวัเรา เวลามนัมีอาการ มนัหมนุเวียน มนักระทบ มนัก็เกิดอาการขึน้ 

อย่างท่ีว่ามนัทาํใหห้นาวก็ได ้ทาํใหร้อ้นก็ได ้ 

เหตนุัน้ธาตธุรรมคือส่ิงท่ีปฏิบติัแลว้ก็เป็นเครื่องทรงอยู่ ทรงอยู่ซึง่สภาพตามส่ิง

ท่ีมีอยู่ในโลกในตวัเรานั่นน่ะ คาํว่า ธาต ุ แปลว่าทรงไวซ้ึง่ธรรม ถา้เรามากาํหนดเอา

รา่งกายของเรา มาปฏิบติัตวัของเรา แลว้ก็เราปฏิบติัตามธรรมะ ตามธุดงค ์ ตามขอ้

วตัรอย่างนี ้ แตท่ว่าเรามาทาํธรรมะส่ิงท่ีมีในตวัเราใหเ้กิดความรูข้ึน้มาในรา่งกายใน

จิตของเราใหรู้จ้กั รูจ้กัว่ามนัมีท่ีมา ส่ิงท่ีตวัเราไดม้าน่ี แลว้ส่ิงต่างๆท่ีเรามีอยู่ ไดอ้าศยั

อยู่ทกุวนันี ้ มนัก็มาจากธรรม จากการปฏิบติั แลว้การปฏิบติันัน้ มนัก็ตอ้งไดร้บัการ

ฝึกสอนอบรม คือการท่ีท่านใหค้าํแนะนาํหรือใหก้รรมฐาน ใหอ้บุายเพื่อจะปฏิบติั

รา่งกาย ปฏิบติัธรรมท่ีมีอยู่ในตวัเราใหม้นัเกิดขึน้ใหม้นัรูป้รากฏขึน้มาอย่างนี ้ 
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แตว่่าเราก็รูธ้รรมดามาแตเ่กิด มนัไม่ใช่มนัไม่รู ้แตเ่รารูไ้ปตามธาตตุ่างๆทีนี ้เรา

ไม่ไดรู้จ้กัแก ้ ไม่ไดรู้จ้กัปอ้งกนัรกัษาอย่างนี ้ ก็เรื่องคาํสอนตามพระพทุธศาสนาคือ

สอนเรื่องปฏิบติั คือสอนกนัสอนแกส่ิ้งท่ีเราเขา้ใจผิด ทาํผิดมาก่อนแลว้ก็ไดเ้ป็นนิสยั 

เป็นอปุนิสยัเป็นปัจจยัท่ีจาํมาท่ีทรงความรูม้า มนัเป็นฝ่ายกิเลส ฝ่ายส่ิงท่ีไม่ดีอย่าง

นีน่้ะ ส่วนการปฏิบติัท่านก็สอนใหเ้ราแกใ้หเ้ราขดัขดูชาํระออกจากจิตของเรา 

เรยีกว่าผลของการปฏิบติัมนัเป็นการแก ้ การเปล่ียนแปลงจากส่ิงท่ีผิดมา การทาํผิด

มา คาํพดูผิดมา ความคิดผิดมาก่อน มนัมีท่ีมาอย่างนี ้ ดงันัน้การท่ีเรามาสู่รูป สู่

รา่งกายเราน่ี มนัมาจากความมืด และก็มาจากความกาํหนดัยินดี มาจากความหลง 

มนัทาํใหเ้ราไดม้าเกิด อย่างคนมาเกิดน่ี เรามาเกิด คนอ่ืนมาเกิดมนัก็มาทางเดียวกนั 

มาท่ีเดียวกนัอย่างนัน้แหละ  

แตค่วามแตกตา่งจากท่ีมาท่ีเกิดน่ะนะ จากการปฏิบติัมาอบรมมาอย่างนีน่้ะ 

อย่างท่ีเรานบัมา เริ่มตน้จากท่ีเราเกิดในชาติปัจจบุนัน่ี เกิดจากพ่อแม่แตล่ะคนอย่าง

นี ้อนันัน้คือเราเริ่มตน้ แต่สว่นท่ีมนัยาวต่อไปเบือ้งหลงันั่นแน่ะ จงึเป็นชาติก่อนชาติท่ี

ลว่งมาน่ะ เราไม่ตอ้งเอามานบัมาตอ่ มนัมีมาก่อนแลว้ แลว้มนัก็เปล่ียนแปลงไป

อย่างนีแ้หละ เหมือนกบัเรานบัผลการปฏิบติั อย่างเราปลกูพืชผลประจาํปี อย่างท่ีว่า

เราปลกูขา้วอย่างนี ้ เป็นพืชประจาํปีของคนเราแต่สว่นปีก่อนๆไปเราก็ไม่นบัแตเ่ราก็

ไดพ้ืชไดพ้นัธุม์าจากปีก่อนนั่นแหละ ไดเ้ชือ้ไดข้า้วปลกูมา มนัถึงไดเ้อาหว่านมาปลกู

มาทาํปักดาํได ้ถา้มนัไม่มีเชือ้มีพนัธุม์าจากเก่า มนัก็ไม่มีท่ีจะมาเพาะ  

แตว่่าท่ีเราจะนบัการปฏิบติั เราก็นบัปี นบัเริ่มตน้อย่างนี ้ อย่างท่ีว่าตาม

พระพทุธศาสนาท่านก็นบั ตน้ปี นบัฤดฝูนอย่างนี ้ เป็นตน้ปีของพระพทุธศาสนา 

อย่างท่ีว่าพระพทุธเจา้ของเราอบุติัขึน้มาในโลก นบัตัง้แตท่่านไดต้รสัรูเ้ป็นพระ

ศาสดา เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้นะน่ี ก็นบัตัง้แต่นัน้มาก็ ๔๕ พรรษาอย่างนี ้ท่านก็
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นบักนัอย่างนัน้ คือนบัปี นบัพรรษา นบักาลเวลาของฤด ู ก็เหมือนอย่างท่ีเราอยู่

ปัจจบุนันี ้มนัก็เป็นฤดท่ีูจะมาชนกนัมาต่อกนั คือรอ้นกบัฝน นํา้กบัไฟ อย่างนีม้นัจะ

ตอ่ มนัก็มีการกระทบ มีดินฟ้าอากาศท่ีใหเ้ราไดส้มัผสั มนัก็จะรอ้นๆ มนัก็จะมีอาการ

รบกวนทาํใหร้า่งกายของเราน่ีไดร้บัความรูส้กึ มนัก็เป็นส่ิงท่ีเก่ียวกบัว่าภตูธาตท่ีุมีใน

ตวัเราคือส่ิงท่ีมีเชือ้ท่ีมีในรา่งกายเรา ถา้ตวัเราไม่มีธาตมีุภ ู มีท่ีตัง้มีภมิูรบัอย่างนี ้มนั

ก็ไม่รู ้ ถา้อย่างคนตายอย่างนี ้ ธาตมุนัดบั ธาตมุนัไม่รบัไม่ทาํงาน มนัไม่รูแ้ลว้ว่าดิน

ฟ้าอากาศของฤดกูาลโลกมนัจะเป็นอย่างไร มนัก็ไม่รู ้ แตม่นัรูไ้ดก็้เพราะว่าจิตเรามี

ธาตใุนตวัของเรายงัครบถว้น ยงัทาํงานอยู่ มนัก็จะรบัรูห้ละทีนี ้ ทีนีจ้ิตของเราก็รูไ้ป

ตามอาการของมนั บางทีเราก็มีความคิดเกิดอารมณข์ึน้ว่ามนัไม่พอดี แลว้มนัไม่

พอเหมาะกบัความตอ้งการของจิตเราอย่างนี ้บางทีมนัรอ้น มนัเหง่ือออก มนัเหนียว

ตวั มนัอะไร มนัมีประจาํเป็นภตูธาต ุเป็นภตูธรรมท่ีมีประจาํโลกมานาน  

เช่นนัน้พระพทุธเจา้ท่านก็อนญุาตหลกัพระวินยัไวอ้ย่างนัน้ อย่างท่ีว่า ๑๕ วนั

จากทา้ยฤดรูอ้น ๑๕ วนัก่อนฤดฝูน รวมกนัแลว้เป็นหนึ่งเดือน ก็เป็นอากาศท่ีไม่ค่อย

ดีเพราะมีผลกระทบ จะทาํใหร้อ้นๆหนาวๆ ทาํใหร้า่งกายมีเหง่ือไคลไหล ท่านก็ทรง

อนญุาตให ้ ถา้มีศรทัธาของทายก ทายิกาถวายผา้อาบนํา้ฝน ซึง่เป็นผา้ท่ีสาํหรบัใช้

ในฤดฝูน หรือนอกนัน้ถา้เราไม่มีท่ีจะไดม้า เรารูจ้กัว่าผูค้นมีศรทัธาอยากทาํบญุ ท่าน

ก็จะปรารภใหเ้ขารูส้กึเกิดศรทัธามีสติระลกึขึน้ว่าตอนนีใ้กลจ้ะถึงฤดฝูน เขาก็จะนกึ

ไดที้นี ้เขาก็จะถวายผา้อาบนํา้ฝนอย่างนี ้บางวดัก็ปฏิบติักนัมาเป็นกิจเป็นประจาํนั่น

แหละ ศรทัธาบางท่ีบางกลุ่มเขาก็รวมกนัทาํอย่างนี ้ เขาทาํทกุปี แตข่องท่ีเราน่ี เรา

ไม่ไดร้วมกนัทาํมา เราทาํอย่างอ่ืน เราถวายเฉพาะผา้ออกพรรษา สว่นผา้อาบนํา้ฝน

น่ีท่ีอ่ืนเขานาํมาถวาย เขานบัจาํนวนพระอย่างนี ้ อย่างทางอาํเภอฝางเคา้น่ีทาํมา

ประจาํเป็นสิบๆปี ถึงเวลาเคา้ก็จะมาถวายผา้อาบนํา้ฝนอย่างนี ้ อนันัน้เป็นกาลทาน 
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คือเป็นการใหท้านตามกาลตามฤดนูั่นหละ ก็พระพทุธเจา้ทรงอนญุาตใหถ้วาย แต่

ถา้เราถวายนอกฤดก็ูได ้มนัก็ไม่ผิดอะไร มนัก็เป็นบญุ  

แตค่นเราถา้ทาํถกูกาล ตามฤด ูมนัก็จะเป็นคณุเป็นประโยชนก์ว่า คือมนัไดใ้ช้

ตามเหตกุารณส์ถานท่ี อย่างท่ีว่าฤดท่ีูมนัรอ้นมนัเหง่ือไคลอะไร ผา้มนัก็เป้ือนง่าย ก็

ไดใ้ชที้นีผ้ลดัเปล่ียนนุ่ง ท่านจงึทรงอนญุาตใหใ้ชไ้ปก่อน คือพินท ุอธิษฐานใชเ้ป็นช่ือ

อ่ืนก่อน ภายในหนึ่งเดือนก่อนฤดฝูน พอถึงฤดฝูนท่านก็ใหอ้ธิษฐานเป็นช่ือผา้อาบ

นํา้ฝนเพราะว่าเป็นฤดท่ีูถึงแลว้ เพราะพระองคท์รงเห็นโลกท่ีมนัเป็นธรรม เป็นภตู

ธาต ุภตูธรรมท่ีมีอยู่มานาน ถึงรอบปีซึง่เป็นการนบัรอบนบัอายขุองคนนั่นแหละท่าน

ก็นบัหละทีนี ้ อย่างท่ีเรานบัมาอย่างนี ้ เขา้พรรษา ออกพรรษา ก่อนเขา้พรรษา หลงั

ออกพรรษาอย่างนี ้ เราก็รูก้นั แลว้ก็การศรทัธาญาติโยม ทายก ทายิกา เคา้ก็ทาํไป

ตามกาลหละทีนี ้ คือใหท้านถวายทานตามกาล ก็เป็นการบาํรุงพระพทุธศาสนา 

ถวายเครื่องใชปั้จจยัไวใ้นพระพทุธศาสนา แต่ว่ามนัก็มีครบทัง้ ๔ อย่างนั่นแหละ 

อย่างท่ีว่าผา้ ถา้เป็นผา้อาบนํา้ฝนก็ถวายฤดฝูน อนันัน้ประเภทผา้ อย่างอาหารน่ีเรา

ทาํเป็นประจาํอยู่ แลว้ก็ท่ีอยู่อาศยัเสนาสนะ เราก็มีอยู่แลว้ แต่เราก็มีการปฏิบติั มีวดั

มีวินยัเก่ียวกบัการปฏิบติัรกัษาเสนาสนะ และนอกนัน้ก็มีศรทัธา มีทายก ทายิกาเคา้

ปรารถนาบญุเคา้ก็รว่มสรา้ง บางทีก็รว่มซอ่ม เพื่อใหม้นัไดอ้ยู่อาศยั พวกเครื่องรกัษา

หยกูยาอย่างนี ้ เราก็ตอ้งมีไว ้ เตรยีมไวท้กุอย่างหละทีนี ้ เพราะว่าการเขา้อยู่ฤดฝูนก็

เป็นฤดท่ีูไม่สะดวกกบัการจะแสวงหาจะทาํอะไร  

สาํหรบัในฤดฟู้าฝนตกน่ะ ท่านก็จดัก็เตรียมไว ้ แลว้ก็ทาํเป็นกิจวตัร แลว้ก็เป็น

ขอ้ปฏิบติัสาํหรบัผูท่้านรูจ้กักาลรูจ้กัเวลาอย่างนี ้ ก็ทาํไว ้ ในธรรมวินยัท่านก็วางไว้

อธิบายไว ้ เรื่องพิธีเขา้พรรษา ภาวนาออกพรรษาอย่างนี ้ ท่านก็วางไวใ้หเ้ราไดเ้ขา้ใจ 

อนันีเ้ป็นธรรมท่ีปฏิบติัสาํหรบัตวัของเรา เป็นภตูธรรม ภตูธาตท่ีุเราจะตอ้งปฏิบติัแลว้
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เป็นขอ้วตัรเป็นศีลหละทีนี ้ แลว้ก็เป็นขอ้ศึกษาขอ้ปฏิบติัเป็นกิจภาวนาของพทุธ

บรษัิทดว้ย อย่างท่ีว่าญาติโยมอย่างนีไ้ม่ไดถื้อเพศบวชเหลืองอย่างพระแต่ก็ถือขอ้

ปฏิบติัครบ ๔ เหมือนกนัอย่างนี ้อย่างผา้ อย่างอาหาร อย่างท่ีอยู่พกัอาศยั ยารกัษา

โรคภยัก็ตอ้งมีเหมือนกนั ถา้เราขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง มนัก็เกิดความลาํบากขึน้ แต่

ถา้เรามี เราเตรียมไว ้เกิดมนัมีอะไรตอ้งการจาํเป็นมาอย่างนี ้มนัก็ไม่เดือดรอ้น ท่ีอยู่

อาศยัก็เหมือนกนัน่ะ เราซอ่มเรารกัษาไวดี้ มนัก็ไม่ลาํบากเรื่องถึงเวลาถึงฤดอูย่าง

นีน่้ะ แลว้ก็เป็นการรกัษาพวกวตัถท่ีุอยู่อาศยัของผูป้ฏิบติัดว้ย คือมนัเป็นศีล เป็น

สิกขาบทใหเ้ราไดป้ฏิบติัทีนี ้ 

อย่างกฏุิอย่างนี ้มนัก็ไม่ใช่กฏุิสว่นตวั มนัเป็นกฏุิสงฆ ์เราอยู่ท่ีไหนหลงัไหน เรา

ก็ตอ้งเขา้ใจว่าเป็นของเราเอง ถา้เรามีสิทธ์ิท่ีจะอยู่จะรกัษาจะตอ้งปฏิบติัจะตอ้งดแูล

อะไรใหม้นัดีอย่างนีน้ะ มนัถึงจะไม่มีหนีมี้บาป แลว้ก็ถกูตอ้งตามพระวินยัดว้ย ถา้เรา

ไม่ไดป้ฏิบติั ไม่มีความคิดนกึ ไม่มีปัญญาท่ีจะสอดส่องมองไป แลว้ก็ไม่ไดด้ใูกล้ๆ ตวั

เรา ท่ีของเราหละทีนี ้ถา้เราคิดนอกคิดเป็นท่ีอ่ืนไปหละก็ ว่าไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ท่ีของ

เรา เราเพียงแตอ่าศยัชั่วระยะ มนัไม่ใช่หละทีนี ้ มนัเป็น…พระพทุธศาสนาน่ีเป็น

อนัหนึ่งอนัเดียวหมด ถา้เราไม่เขา้ใจไม่ปฏิบติัไม่รกัษา ความผิดก็อยู่ท่ีเราหละทีนี ้

เพราะว่าในวินยัของพระก็มนัเป็นเรื่องเก่ียวกบัปัจจยั ๔ เท่านัน้หละทีนี ้ ถา้เราเกิด

ประมาท เกิดไม่ใสใ่จแกไ้ขอะไร มนัก็ความผิดก็เป็นเรื่องของเราเอง เราไม่มีผาติ

กรรมการตอบแทนอย่างนี ้ อย่างถา้ว่าคนก็ไม่รูจ้กัคณุของเครื่องใชปั้จจยัอะไรต่างๆ 

คือใชอ้ยู่แตไ่ม่ไดรู้จ้กัคณุค่า ไม่รูจ้กัท่ีมา ไม่รูจ้กัแผ่เมตตาตอบสนองอย่างนี ้ ถา้ว่า

ตามภาษาโลกเคา้ก็ว่า เป็นคนท่ีหลบหลู่บญุคณุ เป็นคนเนรคณุ เป็นคนอกตญั� ู

เคา้ก็ว่าไดห้ลายอย่างหละทีนี ้ 
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แตถ่า้เราปฏิบติัถกูปฏิบติัดี มนัก็มีแตผ่ลดี มีแต่ความดี มีแต่ปัญญาท่ีจะเกิด

มาใหเ้ราเกิดความดีความรูค้วามฉลาดขึน้มาหมดทีนี ้ แลว้ก็ติดตวัเราไป เราอยู่ท่ี

ไหน ไม่ใช่…เราพระปฏิบติั ไม่ใช่เราจะอยู่ยาวตลอดชีวิตหละทีนี ้ เราก็จะตอ้งมีกิจ

โน่นกิจน่ี เราจะไปพกัท่ีชั่วคราว ไปทกุหนทกุแห่งอย่างนีแ้หละ มนัก็คือวดัเป็นศีลติด

ตวัหละทีนีไ้ป ถา้เราปฏิบติั เราเขา้ใจ เราวินิจฉยัอย่างนี ้ไปอยู่ท่ีไหนมนัก็ติดตวัเราไป 

มนัติดไป มนัเป็นความดี มนัเป็นทรพัยภ์ายใน มนัเป็นความดีท่ีเห็นดว้ยใจท่านว่านะ 

ฉะนัน้เราเคยพดูอยู่เสมอ เราเคยสอนอยู่เสมอว่า ศีลท่ีเราสมาทานศกึษา เราปฏิบติั 

เราฟังกนัอยู่ อย่างพระปาติโมกขอ์ย่างนี ้เป็นสิกขาบทเป็นหวัขอ้ เป็นหวัขอ้หา้มไม่ให้

เราล่วงเกินทาํผิดอย่างนีแ้หละ อนันัน้หละเป็นศีล เป็นศีลตามขอ้ ตามสิกขาบท อนั

นัน้เป็นศีลรกัษาตาํรา รกัษาตามเหตกุารณต์ามสถานท่ี  

แตส่ว่นศีลท่ีปฏิบติั ศีลท่ีเกิดจากจิต มนัเป็นศีลท่ีไดจ้ากการปฏิบติั อย่างท่ี

เรยีกว่าศิลปะอย่างนี ้อนันัน้เรยีกว่ามนัเป็นผลของศีลภายนอก มนัเขา้ไปเกิดไปมีใน

ใจทีนี ้มนัเป็นศิลปะไป คือเป็นศีลท่ีปฏิบติั แลว้เป็นศีลท่ีฉลาด อย่างท่ีเป็น ศ ศาลา ล 

ลิง ป ปลานัน้ มนัเป็นศิลปะ มนัเป็นตวัหนงัสือท่ีแตกต่างกนัและมีความหมาย แต่

ศีลธรรมดาเรยีกว่า ส เสือ รกัษาสิกขาบท อนันัน้เป็นการกนัความชั่วเสียภายนอก ถา้

เรามีอย่างหนึ่งแตเ่ราขาดอย่างหนึ่งเราก็ไม่สมบรูณน์ะท่ีนี ้ เราก็รูแ้ตสิ่กขาบท 

ปาติโมกขข์อ้นัน้ขอ้นี ้ บางทีก็ย่ิงไม่รูค้วามหมายอีกน่ะ แลว้ยงัไม่มีศิลปะดว้ย เราก็

เป็นคนยากจนบกพรอ่ง ฉะนัน้คนท่ีมีศิลปะนั่นแหละเป็นคนท่ีมีบารมี มีทรพัยใ์นตวั 

ไปท่ีไหนก็มีความดี อย่างท่ีเราเห็นว่าถา้คนมีศิลปะเป็นช่างทาํ ช่างคิดได ้ ออกแบบ

ได ้แตเ่ป็นชาวบา้นก็เป็นคนดี จะเป็นพระเณรก็เป็นคนดี เพราะเคา้ไปอยู่ท่ีไหนเคา้ก็

ทาํความดีความเจริญความประดบัสถานท่ี ถึงว่ามนัมีค่ากว่ากนัหละทีนี ้ ไม่ใช่

ศีลธรรมดา มีศิลปะ  
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ศิลปะจะเกิดขึน้ไดก็้เกิดจากการปฏิบติั จากการภาวนา จากการดรูา่งกายฝึก

จิตอะไรตอ่อะไรหละทีนี ้ ฝึกทาํฝึกจิตทกุอย่างหละทีนี ้ การคิดการแตง่การดดัแปลง

ตา่งๆมนัเกิดจากศิลปะทัง้นัน้คือเกิดจากการปฏิบติั คือเราเห็นแลว้ว่า ส่ิงท่ีอยู่กบัท่ี 

กบัตวัเรา ส่ิงท่ีใกลก้บัตวัเรา เราเห็น อย่างรา่งกายเราอย่างนี ้เราก็ตอ้งแกไ้ข ตอ้งเป็น

เจา้ของ ตอ้งดตูลอดหละทีนี ้ ไม่ว่าถึงวตัถท่ีุอยู่อาศยัขา้งนอกหรอก คือตวัเราน่ีเขา้

ปฏิบติั เพราะนอกนัน้เรายงัแผ่ขยายไปวงกวา้งถึงกฏุิถึงวดัถึงสถานท่ี บางท่ีบางส่วน

เราก็ดไูม่ทั่วถึง อย่างท่ีว่าเราดเูฉพาะในท่ีของเรา ถา้เราไม่ไดม้องกวา้งไม่ไดพ้ิจารณา

รอบไป เราไม่ไดรู้เ้รื่องว่า ภตูธรรม ภตูธาตอุะไรมนัอยู่กบัเราอย่างไร เราไม่เขา้ใจ เรา

ก็คบัแคบ เหมือนกบัเราทอดตาลงเฉพาะตวัเราก็เห็น แตถ่า้เรามองตาสงูขึน้ไป เรา

มองไกลไปก็เห็นหละทีนี ้ 

ดงันัน้การท่ีเราพดูถึงเมตตา ก็เหมือนเป็นความรูท่ี้เรามองไป แต่มนัไม่ใช่ตา

เราเห็น อย่างท่ีเราเห็นวตัถเุห็นสถานท่ีอย่างนัน้ จิตเรามองไป เราก็จะเห็นหละทีนี ้

เห็นความกวา้ง ความเก่ียวขอ้งกบัสตัวก์บับคุคลกบัสถานท่ีกบัวตัถท่ีุจะตอ้งมี

สาํหรบัเป็นเครื่องอยู่อาศยัเป็นปัจจยัและก็เป็นเครื่องท่ีใหเ้ราไดป้ฏิบติัท่ีเกิดศีล

ภายใน ใหเ้กิดศิลปะขึน้ เกิดศิลปะมนัก็เป็นส่ิงท่ีเกิดจากรา่งกายท่ีเราปฏิบติัเราฝึก 

เราทาํใหก้ายของเราไดเ้กิดผลขึน้มามากนอ้ยอะไรตา่งๆน่ี ก็แลว้แต่ท่ีเราจะปฏิบติัให้

เกิดขึน้ เราก็รูห้ละทีนี ้เพราะศีลมนัก็จะมีคู่อย่างนี ้มนัจะมีศีลสิกขาบทรกัษา นอกนัน้

ก็มีศีลท่ีภายใน ศีลท่ีเกิดจากจิต ศิลปะท่ีมนัเกิดมา มนัก็จะเป็นบอ่ทรพัย ์เหตนุัน้ท่าน

จงึพดูว่าศิลปะนัน้เป็นเงินเป็นทรพัยเ์ป็นเครื่องประดบัหรอืเป็นเครื่องสาํรบักบัผูท่ี้ไป

ทางไกล ผูท่ี้จะมีชีวิตเป็นไปอยู่ เม่ือมีศิลปะแลว้ก็เป็นคนมีทรพัยร์ ํ่ารวยเป็นคนท่ีมี

ความดีเหลือลน้จะไปอยู่ท่ีไหน ก็มีขึน้ดว้ยทรพัยบ์นัดาลขึน้มา ทาํขึน้มา รวบรวม

ขึน้มาอย่างนี ้ เหตนุัน้จงึว่าเป็นเครื่องประดบั ตอ่เม่ือเราไปเคล่ือนท่ียา้ยไปไหนมนัก็
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ตามเราไป ท่านจึงว่าเป็นเงินเป็นทรพัย ์ ไปสาํหรบัยามเม่ือเราไปตกถ่ินกนัดาล

ลาํบากไกล ยามเราทกุขย์ากจน เราก็เรียกมาใช ้เราก็เอามาใชต้อนนัน้หละทีนี ้ ท่าน

จงึว่ามนัเป็นทรพัยอ์ย่างย่ิง เป็นทรพัยภ์ายในอนัเกิดจากจิตใจท่ีปฏิบติั แลว้ก็

อานิสงสไ์ปจากศีลท่ีรกัษา แลว้ก็ไปจากปัจจยัท่ีพระพทุธเจา้ใหเ้ราเอาไปพิจารณา 

อย่างท่ีอาหารธาตตุ่างๆท่ีเราพิจารณา มนัก็เป็นเครื่องบาํรุงเครื่องอยู่ของเรา มนัเป็น

เครื่องประกอบรา่งกายของเรา อย่างพวกเสนาสนะ พวกผา้ พวกยาตา่งๆ มนัก็ช่วย

รา่งกายชีวิตของเรา  

ดงันัน้ภตูธาต ุ ภตูธรรม ส่ิงท่ีมีประจาํตวัของเราแลว้ก็มาเป็นรูปของศีล แลว้ก็

มาเป็นศิลปะ เราเอามาฝึกปฏิบติัใหเ้กิดขึน้มาดว้ยสติปัญญาของเราเอง เราฝึกเรา

คิดแลว้ผล…เหตผุลท่ีไดไ้ปก็ไปจากปัจจยั ๔ หละทีนี ้ ท่ีเราอาศยัฉนั กินอ่ิม มี

ความคิด พอกินอ่ิมมีความคิดแลว้ก็ตอ้งคิดว่าจะทาํอะไรตอ่ เรื่องท่ีจะใหเ้กิดผลเกิด

ทรพัย ์แตพ่ระพทุธเจา้ท่านไม่ไดเ้นน้ไดบ้งัคบัใหเ้ราไปทาํวตัถ ุทาํการงานอะไรเพื่อให้

เป็นผลภายนอก คือท่านมุ่งใหป้ฏิบติั ใหท้าํกิจทาํกรรมฐานอย่างนีก้บัตวัเรา แตเ่รื่อง

ท่ีเป็นภายนอกมนัเป็นส่ิงท่ีงอกมาจากตวัเราก่อน ถา้เราทาํตวัเราเป็นแลว้ ภายนอก

มนัไม่ตอ้งไปคิดไปแตง่หละทีนี ้ถา้ทาํจิตทาํตวัเราไม่เป็นน่ี เราจะไปภายนอกก็ไม่เป็น

เพราะว่ามนัผิดท่ี  

มนัเหมือนตน้ไมอ้ย่างนี ้ มนัไม่ไดเ้กิดจากเปลือกมนั มนัเกิดจากเม็ด มนัตอ้ง

งอกจากเม็ด ดงันัน้เราตอ้งมาปลกูท่ีจิตเราทีนี ้ ปลกูใหม้นัเกิด บางท่ีส่ิงท่ีมนัห่อหุม้

เม็ดเชือ้มนั พวกกิเลส มนัห่อหนา มนัไม่ใหเ้ราออกไดห้ละทีนี ้มนัปิดมิดเลย มนัไม่ให้

เราคิดออก บางทีเราเดินเหยียบยํ่า บางทีเรามองตาเห็นแตเ่ราคิดไม่ออก มนัก็ไม่มีไม่

เป็นส่ิงเหล่านัน้ มนัไม่รบัรูก้บัสติปัญญาของเราไม่ไปเก็บไปหามาหละทีนี ้ มนัก็ไม่มี 

น่ีนะมนัจะมี มนัก็จากท่ีว่าเราทาํขา้งในมา เราแกไ้ข เราใชก้ารอบ อย่างเม็ดพืชพนัธุ์
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มนัจะงอกจะเกิดมนัก็เกิดจากการอบ การกระเทาะกระแทะออกมา น่ีถา้เราไม่ทาํน่ี 

มนัหุม้ ความปิดบงั ความเหน่ือย ความเห็นลาํบาก รา่งกายมนัมีอาการขึน้มา เราก็

อยู่แค่นัน้หละทีนี ้ 

อย่างท่ีว่าความสขุของโลก ความสขุของรา่งกายก็ไดกิ้นอ่ิมนอนหลบั ไม่มี

โรคภยัเบียดเบียน เราก็มีความสขุท่ีไม่ตอ้งคิดอะไรตอ้งแกไ้ขอะไรแลว้ แตส่ิ่งท่ีปฏิบติั 

ส่ิงท่ีเราจะฝึกจะทาํนัน้มากกว่านัน้ ลกึลบักว่านัน้เยอะแยะไป ไม่ใช่ธรรมดาแค่นัน้ 

เหตนุัน้ความสขุท่ีเกิดจากอามิสมนัเป็นความสขุท่ีอยู่ไดข้ณะระยะ อย่างรสชาติ

อย่างนีม้นัก็ผ่านลิน้เราแป๊บหนึ่ง ตาท่ีมนัไดอ้าหารรูปมนัก็แป๊บหนึ่ง ทกุอย่างหละทีนี ้

มนัใหค้วามสมัผสัรูส้กึนิดเดียว มนัไม่ไดอ่ิ้มในจิต มนัก็ยงัหิวโหย และยงัแสวงหา ถา้

มนัอ่ิมมนัมีสติปัญญา มีศิลปะมีความดีในจิตน่ะ มนัก็ไม่จาํเป็นทีนี ้ ถึงเราจะกินจะ

อ่ิมไม่อ่ิมอะไรต่างๆมนัก็รูว่้าไม่ใช่ความสขุอยู่ท่ีกายท่ีภายนอกหละทีนี ้ มนัอยู่ท่ีจิต 

อยู่ท่ีจิตของเรามนัรูจ้กัสงบรูจ้กัอ่ิม  

สว่นรา่งกายท่ีมนัเป็นภตูธาต ุ ภตูธรรมมนัก็เป็นการปฏิบติัหละทีนี ้ มนั

เรยีกรอ้งมนับอกใหเ้รารูใ้หเ้ราแก ้ ถา้เราว่าไปตามกิเลสมนัก็เพิ่มหละทีนี ้ เราก็เสริม

มนั เราก็แตง่ใหม้นัเมามนั เรียกว่ามนัไม่ใช่ความสงบสบาย ดงันัน้เราตอ้งรูจ้กัว่าภตู

ธาต ุ ภตูธรรม ส่ิงท่ีเรามีเราไดเ้น่ียแหละ หรอืโลกท่ีเราอาศยัอยู่อย่างน่ีแหละ อาการ

ของธรรมของธาตท่ีุกระทบกระเทือนอยู่มนัเป็นเครื่องสอนใหเ้รารูพ้ิจารณา ใหเ้กิด

สติปัญญาว่าท่ีมาท่ีไปเหตผุลตน้ปลายอย่างไร เราตอ้งตามไปดไูปรูม้นั แลว้เราจะแก้

อย่างไร ตรงท่ีมนัติดขดัอยู่ตรงท่ีไหน เราจะรูจ้กัหละทีนีเ้พราะว่ามนัมีพรอ้มอยู่ใน

รา่งกายของเราครบถว้น ถึงว่าภตูธาต ุภตูธรรมมนัทาํใหเ้ราเป็นเจา้ของทีนี ้ 
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ฉะนัน้สว่นท่ีอยู่ภายนอกเราท่านเรยีกว่า มหาภตูรูป ภตูธาต ุ ภตูรูป ว่าคือ

อาหารน่ีเป็นสว่นกวา้งใหญ่ อย่างท่ีนอกจากตวัรา่งกายของเราออกไป มนัก็เป็นอนั

เดียวกนัหละทีนี ้ถา้ว่าขา้งนอกส่วนกวา้งมนัเป็นอย่างนี ้แลว้ตวัเรามนัก็เป็นส่ิงท่ีสืบท่ี

ทรงท่ีเก่ียวขอ้งกนั มนัก็เป็นหละทีนี ้เราก็รูจ้กัทีนี ้นอกจากจะตอ้งทาํใหม้นัไม่ทรมาน

ไม่ทาํใหเ้รา…บงัคบัใหเ้ราไปทาํชั่วทาํผิดทาํบาป เราก็จะมีความรูห้า้มว่าเป็นศีล เป็น

ขอ้ปฏิบติัเป็นสิกขาบท เป็นไตรสิกขาขึน้มาในจิตของเราทีนี ้ นอกนัน้จิตของเราสงบ 

ไม่หวั่นไหว ไม่ดิน้รน มนัก็เกิดเป็นสมาธิขึน้มาในจิตของเราหละ เรารูว่้าอาการของ

มนัเป็นใหเ้รารูเ้ราเห็น เราก็ดเูขา้มาท่ีจิต ฝึกจิตของเราใหม้นัเกิดความสงบขึน้มา มนั

ก็จะรูก้นัหละทีนี ้ ส่ิงท่ีมนัไม่สงบกบัส่ิงท่ีสงบมนัก็จะต่างกนั มนัก็เรียกว่าทาํสมาธิ มี

คณุสมาธิเกิดขึน้แลว้ อารมณอ์ะไรมนัจะกระทบมนัจะเกิดมนัก็รูจ้กัและรูแ้กด้ว้ย 

และนอกนัน้ปัญญาเราก็เอามาฝึกมาทาํใหเ้กิดใหมี้ขึน้ เอามาด ูเอามาพิจารณา เอา

มาปฏิบติัหละทีนี ้ 

คือเรื่องรูป เรื่องภตูธาต ุภตูธรรมอะไรตา่งๆ ท่ีมนัเป็นเครื่องทรงเครื่องสอนเรา

น่ีเอามา สอน ส่ิงท่ีแสดงอยู่ในธาตใุนรา่งกายเรามนัก็เป็นการสอนทีนี ้ มนัเป็นสอน

จิตสอนความรูส้อนเจา้ของผูอ้ยู่อาศยัน่ี เจา้ของรา่งกายเราน่ีใหม้นัรูจ้กั แตรู่จ้กัแต่

อาการของรูปของความไม่สงบอย่างนัน้ มนัก็ไม่มีเครื่องแกไ้ข มนัก็ทกุข ์แตเ่ราปฏิบติั

รูจ้กัแกอ้าการส่ิงท่ีมนัไม่ดีท่ีมนัเกิดขึน้ มนัก็เป็นความดีทางธรรมทางปฏิบติัของเราที

นี ้ คือมนัแกส่ิ้งท่ีไม่ดี การท่ีทาํไม่ดี หา้มตวัเราได ้ เราไม่ปล่อยไปใหม้นัล่วงเกินใหม้นั

ผิด อย่างศีลน่ีก็เหมือนกนัน่ะ เราก็รูข้อ้มนัดี เราสมาทานเป็นประจาํก็รู ้เราก็กัน้ไวที้นี ้

ไม่ใหม้นัขา้มมนัลว่งมนัเกินไป  

เหตนุัน้การท่ีเราฝึกปฏิบติัฝึกจิตอย่างเดียวน่ี เราก็ไดค้รบหมดหละ อย่างท่ีว่า

ไตรสิกขา อย่างท่ีว่าศีลรกัษา ศิลปะ ก็เกิดขึน้หมด ถา้เราทาํใหม้นัเขา้จิต ถกูจิต ถกู
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ภมิูธรรม ภมิูรูแ้ลว้ได ้มนัเกิดเพราะมนัเป็นทางท่ีเจริญ มนัเป็นทางท่ีสว่าง มนัเกิดขึน้

ก็จะเห็น เห็นความแตกต่างอย่างคนท่ีจากทางบา้นทางฆราวาสอย่างนี ้ก็จะแตกต่าง

ว่าเราอยู่บา้น เรามาอยู่ท่ีปฏิบติั เราเป็นฆราวาสเรามาบวช เราบวชใหม่บวชเก่าเราก็

รูห้ละทีนี…้ความแตกตา่ง ถา้เราไม่รูไ้ม่สงัเกต มนัก็เหมือนกบัว่าเราปฏิบติัหลงผิด

มาตลอดหละ เราไม่เคยไดดี้อะไรอย่างนี ้ เราไม่มีความปีติ ไม่เกิดจิตสงบเป็นสมาธิ

เลย เราปฏิบติัมายาวนานอย่างนี ้มนัไม่มีผลไดร้บั อนันัน้คือการปฏิบติั เราก็ผิด มนั

ไม่มีอะไรดีขึน้อะไรอย่างนี ้ ก็เหมือนคนทาํกิจทาํการทาํปลกูอะไรตา่งๆไม่เกิดไม่เป็น

ผลอะไรอย่างนี ้ บางทีมนัก็อยู่แค่นัน้มนัไม่อยู่ไม่งาม มนัไม่ออกดอกออกผล มนัก็ไม่

คุม้ อย่างนัน้ถา้เราคุม้ก็ดท่ีูจิตเรา ดีท่ีความดี ดท่ีูความเปล่ียนแปลงชีวิตของเรา ดู

นิสยัของเรา เราดไูดดี้ ไม่ตอ้งใหค้นอ่ืนไปทกัไปว่าหละทีนี ้ ถา้เรารูดี้ถกูดี แลว้คนอ่ืน

เคา้ก็มีตามีหดูว้ย เคา้มีเครื่องวดัรูห้มดหละทีนี ้ เราไม่ไปถาม เคา้รูไ้ดว่้าคือคนดีจิตดี

ปฏิบติัดี น่ีเรยีกว่าเป็นภตูธรรมท่ีเราจะตอ้งตัง้ จะตอ้งทาํใหเ้กิดใหมี้ในตวัของเรา คือ

ปฏิบติัใหมี้ขึน้ ส่ิงท่ีเรามีอยู่แลว้ เราก็มีแต่ไม่เต็มท่ีไม่เพียงพออย่างนี ้ก็ทาํใหส้มบรูณ์

ขึน้ เราก็เป็นผูไ้ม่ยากจนหละทีนี ้และก็มีครบ มีทัง้นอกทัง้ในสมบรูณท์ัง้กายทัง้ใจเลย 

เรามาเป็นผูเ้ดินไปตามมรรคผลนิพพานของพระพทุธเจา้  

น่ีเรยีกว่าคาํเตือนใจใหเ้ราไปคิดพิจารณา ไดรู้จ้กัว่าภตูธาต ุภตูธรรมท่ีเรามีอยู่ 

เป็นท่ีเราจะตัง้จะสรา้งความดีขึน้ในใจของเรา เราก็เป็นผูเ้จรญิในศาสนา น่ีเป็น

ธรรมะเตือนใจใหเ้รานาํไปพิจารณาก็จะเป็นผูส้งบรม่เย็นในศาสนา ขอยติุไวเ้พียง

เท่านี ้

ท่ีมา: https://youtu.be/skm09mss3oA 

  

https://youtu.be/skm09mss3oA
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ภาคผนวก 

(วันคล้ายวันเกดิหลวงพ่อประสิทธิ์) 

เทศนฉ์ลองธรรมาสนใ์หม่ ปกติท่ีน่ีไม่ไดข้ึน้ธรรมาสนเ์ทศนน์ะ เทศนอ์ยู่กบัพืน้ 

บดันีไ้ดธ้รรมาสนใ์หม่ก็เลยฉลองศรทัธาใหค้นท่ีเอามา คนท่ีเอามาเนรมิตเอามา 

ไม่ไดป้รกึษาว่าจะเอาธรรมาสนม์าถวาย ก็เลยว่า เอ๊ะ ทาํไมธรรมาสนใ์ครเอามาตัง้ไว้

น่ีวะ เคา้ก็ว่า โอ ้ดิฉันนั่นแหละ เอ อย่างนีม้นัก็เป็นสมบติัทิพยบ์เ่น่ีย มนัลอยมา วนันี้

ก็เลยจะฉลองศรทัธาธรรมาสนใ์หม่ ใหไ้ดอ้านิสงส ์เพราะว่าทกุทีปกติก็เอาธรรมาสน์

กบัพืน้ศาลานั่นหละ นัน้น่ะมนัเป็นธรรมาสนท่ี์กวา้งใหญ่แน่นหนาดี ดีกว่าธรรมาสน์

ท่ีเรายกเป็นชัน้เป็นตั่งอย่างนี ้ ฉะนัน้วนันีก็้เลยเทศนฉ์ลองธรรมาสนใ์หม่ดว้ย แลว้ก็

ฉลองศรทัธาผูท่ี้มาใหม่ดว้ย แลว้ก็เทศนฉ์ลองวนัเกิดดว้ย เพราะมนัเกิดใหม่ สมมติุ

ว่ามนัจะเกิดใหม่วนันีแ้หละ คือ ๖๒ ปีน่ะมนัตายไปแลว้ น่ีมนัจะขึน้ใหม่นะเน่ีย ก็เลย

ว่าจะฉลอง ไดฉ้ลองของใหม่หลายอย่าง คือธรรมาสนก็์ใหม่ ผูท่ี้มารว่มพิธีก็มีใหม่

มาก แลว้ก็เป็นรอบใหม่ของอายดุว้ย อย่างนีแ้หละเรียกว่าเทศนฉ์ลอง ฉลอง

ธรรมาสนใ์หม่ แตก็่ไม่ใช่องคใ์หม่หละ องคเ์ก่าท่ีเทศนท่ี์สอนอยู่น่ี ฉะนัน้ตอ่นีไ้ปให้

พวกเราทกุคนพากนัตัง้ใจฟัง 

นโมตสัสะ ภควโต อรหโต สมัมาสมัพทุธัสสะ (๓ ครัง้) ปฏรูิปเทสวาโส จ ปพฺุเพ 

จ กตป�ฺุญตา  

ตอ่จากนีไ้ปพวกเรา เราท่านทัง้หลายท่ีไดม้ารว่มงานคลา้ยวนัเกิดและก็ตัง้ใจ

มาแสดงมทิุตาคารวะแก่หลวงพ่อน่ีแหละ หรือบางคนก็เรยีกว่าอาจารย ์ มนัหลาย

แลว้แตใ่ครเรยีกก็ถกูคนนัน้น่ะ คือคลา้ยวนัเกิด แต่มนัไม่ใช่วนัเกิดจรงิๆ มนัเป็นวนั

คลา้ย เหตนุัน้เม่ือปรารภธรรมแตล่ะครัง้น่ี หลวงพ่อก็มีความรูส้กึว่า มนัเป็นวนัคลา้ย 
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มนัไม่ใช่วนัเกิดดัง้เดิม คือวนัเกิดเดิมนั่น เราเกิดดว้ยความสงบ เราเกิดกนัสองคนกบั

แม่เท่านัน้น่ะ รบัรูก้นั จงึว่าเราทาํวนัคลา้ยวนั คือว่าเราถือว่าคนเราเกิดมา มาดว้ย

บญุ บญุท่ีมีมาแตภ่พชาตินั่นแหละมาสรา้งใหเ้กิดเป็นรูปรา่งกายอย่างนี ้ จงึว่าเราก็

มาทาํบญุวนัเกิดกนั ปัจจบุนัคนสมยัใหม่ ลกูหลานของพวกเราก็เขา้ใจกนัอย่างนัน้

ว่าเกิดมาแลว้ก็ตอ้งทาํบญุ ถึงว่าเกิดใหม่ๆตวัเด็กยงัไม่รูจ้กัทาํ และทาํไม่เป็น พ่อแม่ก็

ทาํใหล้กูทกุวนันี ้ เราก็จะเห็นไดว่้าการเกิดมาเป็นคนในโลกนีก็้ตอ้งเกิดมาทาํบญุ มา

ทาํความดีกนัทัง้หมดนั่นแหละใหเ้ราเขา้ใจอย่างนี ้ 

เหตนุัน้อย่างหลวงพ่อเกิดก็เหมือนกนัก็พิจารณาถึงท่ีเกิดท่ีมาของชีวิตของ

รา่งกายมาตลอดนั่นแหละ อย่างท่ีปฏิบติัธรรมภาวนาเจรญิกรรมฐานมายาวนานก็

เหมือนกนั เราก็พิจารณายอ้นหลงั พิจารณาหวนระลกึถึงท่ีเกิดท่ีมาอยู่ตลอดแลว้ถึง

บญุวาสนาบารมีท่ีเราทาํมาแตใ่จโดยเฉพาะน่ี คือพิจารณาตามหลกัธรรมะ ตาม

หลกัคาํสอนพระพทุธเจา้นั่นแหละ อย่างท่ีท่านว่า บพุเพนิวาสานสุติญาณอย่างนี ้

มนัก็มีมาตัง้แตค่รัง้พระพทุธเจา้นั่น พิจารณาถึงตน้กาํเนิดท่ีเกิดท่ีมาของรา่งกาย

อย่างนี ้ เราก็หมายเอาตน้ท่ีเราไดเ้กิดไดอ้าศยัในชีวิตของผูใ้หเ้กิด ก็อย่างแม่อย่างนี้

หละ เป็นหลกัท่ีเรากาํหนดเอาปัจจบุนัอย่างนี ้ฉะนัน้ส่วนบญุกศุลกรรมต่างๆท่ีเราทาํ

มาตัง้แต่อดีตชาติน่ีเบือ้งหลงั แตล่ะคนมีมาหมดเหมือนกนัจะมากหรือนอ้ย แตกต่าง

กนัตามกาํลงัแห่งบญุกศุลบารมีท่ีไดท้าํมาอย่างนี ้ แลว้ก็พิจารณาถึงชีวิตนิสยัของ

ตวัเองมาตลอดว่ามนัแสดงบอกอย่างนี ้ แสดงบอกถึงกรรม ถึงความดีท่ีเราไดท้าํมา

เบือ้งหลงัท่ีสง่ผลใหเ้ราไดม้าเกิดมามีชีวิตปัจจบุนัอย่างนี ้ ก็ทาํใหเ้ราไดเ้ห็นความดี

และมีความภาคภมิูใจในชีวิตท่ีไดเ้กิดมาเป็นคนเป็นมนษุยน่ี์ แตว่่าคนอ่ืนเขาก็คงจะ

ไม่แตกต่างกบัเราเพราะเขาก็มาทางเดียวกนัทัง้หมดนั่นแหละ พระเณร อบุาสก 
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อบุาสิกาน่ี ไม่ไดม้าตา่งท่ีตา่งทางกนั คือมาทางเดียว ทางพ่อทางแม่ทาํใหเ้กิดใหม้า

อย่างนีเ้หมือนกนั  

เช่นนัน้เรื่องท่ีจะอธิบาย ท่ีจะเทศนว์นันีก็้ไม่ใช่เรื่องท่ีจะเทศนธ์รรมะท่ีแตกตา่ง

จากชีวิต จากความเกิดของรา่งกายของเราทกุคนน่ะแหละ อย่างท่ีหลวงพ่อเกิดก็

เหมือนกนัหละ พอเกิดมาจากแม่อย่างนี ้ แตว่่าเรามาสมบรูณค์ลา้ยวนัเกิดน่ี เราทาํ

คลา้ย แลว้เราก็ทาํมากคืออาศยัว่าเราไดม้าเจริญเติบโตและไดม้าบวชมาปฏิบติั มา

เจรญิกมัมฏัฐาน สรา้งบารมีตา่งๆ คณุความดีท่ีมีมาตัง้แต่วนัเกิดถึงปัจจบุนัอย่างนี้

แหละ มาถึงปัจจบุนัท่ีว่านบัแลว้ ๖๒ เต็ม แลว้จะ๖๒ ย่างวนัพรุง่นี ้อนันีเ้ราก็นบัมา

อย่างนีห้ละทีนี ้ มนัจะเต็มและมนัจะเริ่มนบัตอ่ไปอย่างนี ้ เหตนุัน้ชีวิตเรื่องประวติัวนั

เกิดก็จึงมาทาํกาํหนดวนัทาํบญุคลา้ยวนันีน่ี้แหละ คือท่ีพดูใหห้ลายๆคนรูก็้ใหม้นัตรง

กบัวนัคลา้ยวนัเกิดจรงิๆ คือวนัพรุง่นี ้ วนัเกิดจรงิคือวนัพฤหสั แตก็่วนัท่ีนัน้เป็นวนัท่ี

กาํหนดโดยไม่ขาดไม่เกิน แตส่่วนโบราณนั่นท่านถือท่านจาํกนัทางจนัทรคติน่ะ ท่าน

ไม่คอ่ยนิยมจาํวนัท่ี วนัท่ีเรานบักนัอย่างทกุวนันี ้ดงันัน้ชีวิตท่ียอ้นหลงัไปทัง้ ๖๐กว่า

ปีนี ้ สภาพความเป็นอยู่ของบา้นเมืองของผูค้นสมยันัน้ไม่เหมือนเราทกุวนันี ้ ยงัเป็น

โบราณ ยงัไม่ไดศ้กึษาเลา่เรยีน ยงัอยู่ในป่าในดงอยู่น่ะสมยันัน้ จงึไม่เหมือนทกุวนันี ้

แลว้ก็เรื่องวนัเกิดจริงๆน่ีมนัก็ไม่มีหลกัฐานท่ีน่ี อย่างท่ีหลวงพ่อว่าพดูกบัคนอ่ืนบอ่ยๆ 

เพราะว่าสมยันัน้ไม่สะดวก อย่างแม่อยู่บา้น พ่อไปเป็นทหารผ่านศกึ ไปอยู่ใน

สงคราม ไปอยู่ในสมรภมิูอย่างนี ้ก็ไม่ไดม้าเห็นดว้ย ไม่ไดม้าช่วยดว้ย แลว้จะมอบให้

คนอ่ืนช่วยจาํช่วยทาํ ก็ไม่ไดท้าํตามท่ีคาํขอ และอย่างวนัเดือนปีเกิดท่านก็ไม่ไดเ้ขียน 

ไม่ไดไ้ปแจง้เอาไว ้ก็เลยไม่มีใบเกิด ถา้พดูง่ายๆ คือใชค้วามจาํเอา ก็อาศยัว่าแม่เป็น

คนเกิด แม่ก็เลยเป็นคนจาํ เป็นแทนใบเกิดใหอ้ย่างนี ้
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พอเกิดมาก็มาเจรญิเติบโต เราก็มีความบกพรอ่งคือไม่มีใบเกิดกบัเขา 

เพราะว่าพ่อไม่ไดอ้ยู่ ไม่ไดด้ ู ไม่ไดท้าํให ้ ฝากพี่นอ้งกาํนนัผูเ้ป็นญาติท่านก็ว่าทาํให ้

แตเ่วลาไปคน้ท่ีบา้นท่านมนัก็ไม่มี ก็เลยถือว่าวนัเกิดจริงๆนั่นมนัผ่านพน้ไปแลว้ทีนี ้

แตก็่มีหลกัฐานคาํเดียวคือเป็นคาํยืนยนัของแม่ท่านว่าอย่างนี ้ ท่านยืนยนัคาํเดียว

เด็ดขาดลงว่า วนัจริงๆน่ะวนัเกิดวนัพฤหสัแตว่่าวนัท่ีเท่าไหร ่แตว่่าเดือนมีนา เดือน ๔ 

ท่านก็กาํหนดเอาอย่างนี ้ ก็เลย เราก็ตอ้งมาปฏิบติัตอ้งมาดนิูสยั ดกิูริยาดอูะไรต่างๆ

ท่ีเราเป็นเจา้ของรา่งกาย เราก็พอรูไ้ดว่้าถกูจรงิๆท่ีแม่จาํแม่พดูเพราะแม่ก็รบัรองดว้ย 

คืออย่างอ่ืนน่ีไม่แน่นอน แต่วนัพฤหสัน่ีไม่มีผิดไม่มีเคล่ือน ท่านพดูอย่างนี ้ก็เราก็เลย

รูว่้า เออ้ ชีวิตเรามาอย่างนี ้คือมาท่ีว่าเกิดมา มาทาํ มาบาํเพ็ญมาปฏิบติันั่นแหละ ถา้

พดูตามหลกัน่ะนะ ถา้พดูถึงว่าพระประจาํวนัก็เป็นพระนั่งสมาธิ คือประจาํวนัของวนั

พฤหสั ก็รูท้กุส่ิงทกุอย่างว่ามนับง่บอกทางดา้นจิตใจตัง้แตเ่กิดมาอย่างนี ้ มนัจะมี

หลกัสมาธิโดยธรรมตลอด ซึง่เราไม่เคยมาบวช เราก็จะไดด้ไูดเ้ห็นชีวิตท่ีเป็นฆราวาส

ตัง้แตเ่ริ่มเจริญเติบโตก็เหมือนกนั ฉะนัน้ส่ิงท่ีไดเ้ป็นช่ือเป็นสมมติุอะไรท่ีตัง้ใหม้าน่ี 

เราก็พิจารณาถึงว่ามนัก็เป็นส่ิงท่ีเทียบกบันิสยัความดีของชีวิตรา่งกายทัง้หมดนั่น

แหละ และก็อย่างท่ีว่า เกิดมาก็ไม่มีหลายช่ือเหมือนคนอ่ืน เขาจะเรยีกช่ือคาํเดียวกนั

มาตัง้แตเ่ด็ก ไม่มี แตจ่ริงๆช่ือเดิมน่ะแหละก็ยงัไม่ยาวเหมือนท่ีเรามาเจรญิเติบโต

หรอก ถา้พดูถึงช่ือแรกๆ พ่อแม่เรยีกกนัว่า สิทธ์ิ เฉยๆ สิทธินั่นแหละ ถา้พดูถึงเขียน

เป็นตวัหนงัสือน่ะ คลา้ยๆว่าชีวิตกรรมน่ีมีสิทธ์ิเกิดมา กรรมเป็นผูท่ี้อปุถมัภม์า และมี

สิทธ์ิท่ีจะมาสรา้งชีวิตสรา้งความดีต่างๆในโลกมนษุยเ์ราน่ีแหละ มาปฏิบติัคณุความ

ดีใหเ้กิดใหมี้ใหเ้ต็มท่ีอย่างนี ้ และในชีวิตก็มีความรูส้กึอยู่ในจิตตลอดว่าถา้เราจะทาํ

ส่ิงใด เราตัง้ใจในส่ิงใดน่ี ใจมนัแน่วแน่แลว้มนัไม่เคยกลวั ไม่เคยทอ้ถอย อย่างชีวิต

ตัง้แตเ่ริ่มตน้จนตลอด จนไดม้าบวชก็เหมือนกนัน่ะ ก็ทาํใหเ้ราเห็นทะลเุหมือนกนั
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หมด มนัไม่เปล่ียนแปลงตรงนีห้ละทีนี ้ จงึว่ามนัเป็นความแน่วแน่ความมั่นคงท่ีไม่

เคยกลวั เคยคิดลงัเลใจ ก็ทาํดว้ยความมั่นใจ ดว้ยความแน่ใจตลอด  

แตบ่างครัง้เรื่องการทาํการปฏิบติัก็มีการท่ีเรยีกว่าเปล่ียนแปลงหรอืทาํใหเ้รา

ตอ้งประมาทไปไดก็้มี แตผ่ลท่ีออกมาท่ีไดร้บัมนัก็กลบัคืนมาหละทีนี ้ กลบัคืนมาได้

อย่างนี ้ ก็เรยีกว่ามนัสอนใหเ้ราไดพ้ิจารณาถึงว่าความท่ีเราตัง้ใจมากไปอย่างนี ้

ความท่ีเราเช่ือเกินไปอย่างนี ้ เราก็ตอ้งปรบัสภาพจิตใจใหม้นัอยู่ในความท่ีพอดีอย่าง

นี ้อย่างท่ีเราพดูว่า ใครก็พดูกนัว่าถา้ทาํอะไร ถา้ตัง้ใจมากเกินไปหรอืเกรง็มากเกินไป

น่ี มนัก็ไม่คอ่ยถกูตอ้งหรอืมนัไม่ค่อยไดต้ามเป้าหมายอะไร ก็มีอยู่ ยกตวัอย่าง อย่าง

พระพทุธเจา้ของเราน่ีก็เหมือนกนั ความท่ีพระองคต์ัง้ใจมากครัง้แรกน่ะ ก็จะบาํเพ็ญ

แสวงหาทางตรสัรูอ้ย่างเต็มท่ี ท่านก็ผิดพลาดคลาดเคล่ือนไปถึง ๖ ปีอย่างนี ้

เพราะว่าความตัง้ใจมากเกินเต็มท่ีอะไรอย่างนีม้นัก็เลยลงไม่ถกูท่ีถกูธรรม และ

บางอย่างน่ีชีวิตท่ีเรามีประสบการณผ่์านมาก็เหมือนกนัหละทีนี ้ เราก็ดมูาตลอด ก็

เลยจะตอ้งปฏิบติัจิต ปฏิบติัตอ่รา่งกายมาใหม้นัพอเหมาะพอดี ใหม้นัไดส้ดัไดส้่วน

อะไรอย่างนี ้ 

แตบ่างครัง้มนัก็กาํลงัใจมากเกิน มนัก็ไม่ห่วงชีวิตและไม่กลวัตาย เป็นนิสยั

เป็นชีวิตดัง้เดิมน่ะแหละ บางครัง้อย่างพดูกบัแม่ดว้ยกนัมาแตเ่กิด แม่เคยพดูอยู่ว่า

บางครัง้เน่ียเราทาํเกินวยัเกินอายเุพราะว่ารา่งกายหรอือายยุงันอ้ยแตท่าํงานมาก 

ทาํงานของผูใ้หญ่ ก็ทาํอย่างนัน้จริงๆอะ้บางที เพราะว่าจิตใจกาํลงัใจมนัพาให ้ ชวน

จิตเราทาํไปก็เลยรูจ้กัเรื่องกาํลงัใจกาํลงัความดีท่ีเราเกิดมาดว้ยธรรม หรอืว่ามีสิทธ์ิท่ี

จะมาปฏิบติัชีวิต สรา้งความดีสรา้งบารมีใหม้นัไดต้ามท่ีว่าเราไดมี้มลูมีพืน้มีฐานมา

นั่นหละ ก็มาพิจารณาเห็นถึงความเกิด ความท่ีเรามาดว้ยความลาํบากหรอืกาํพรา้

อนาถาบา้ง ก็คนอ่ืนก็เกิดเหมือนกนั มีญาติมีพ่อแม่ตระกลูพี่นอ้งเหมือนกนั แตข่อง
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เราบางอย่างน่ีเราพิจารณาแลว้ก็กาํพรา้อนาถาดว้ย เพราะการเกิดก็ไม่ไดอ้ยู่ใน

สภาพท่ีอบอุ่นและก็ผูท่ี้ใหค้วามดแูลช่วยเหลือก็ไม่เหมือนสมยันี ้ อย่างท่ีพ่อท่านก็

ไม่ไดอ้ยู่ไดด้ดูว้ยอะไรอย่างนี ้ ก็เรยีกว่าความเกิดจรงิๆนั่น มนัไม่เหมือนวนัคลา้ยวนั

เกิดอย่างท่ีเราทาํบญุอยู่วนันีห้รอก มนัอยู่ในสภาพท่ีเป็นธรรมสอนใจ คือมนัสงบ มนั

ไม่ไดมี้อะไรท่ีจะมาอนโุมทนามารว่มเสรมิสรา้งบารมี แต่ว่าเราก็สรา้งขึน้มาดว้ยการ

ปฏิบติั ดว้ยรูว่้าเราไดท่ี้มาทางมาอย่างนีแ้ลว้เราก็ไดเ้ห็นว่าการเกิดมาในชาตินี ้ เกิด

มาเพื่อใชห้นีใ้ชก้รรมใชกิ้เลสใหห้มดสิน้กนัไป ความรูส้กึอย่างนีมี้ในใจมาตัง้แตเ่กิด

หละทีนี ้ จึงไม่ไดห้ลงไปทางอ่ืน ถึงใครจะชกัชวนใหไ้ปเรยีนไปหาอาชีพยงัไงมนัก็ไม่

ไปน่ะใจ มนัมีความแน่ใจว่าอย่างนัน้ มนัมีความแนบสนิทในใจอย่างนัน้ จงึว่าความ

เป็นมาของชีวิตของวนัเกิดมนัก็เลยทาํใหเ้รามองตรงมองทะลอุย่างนี ้ ก็ไม่ใช่ว่าคน

อ่ืนเขาไม่เกิดเหมือนเราแตส่่วนความตัง้ใจชีวิตนิสยัอะไรตา่งๆน่ีมนัเป็นเครื่องบอก

ใหเ้รา ใหเ้รามีกาํลงัใจในการปฏิบติัธรรม 

ตัง้แตเ่ราเขา้มาบวชมาปฏิบติันั่น แลว้มนัก็พืน้ฐานท่ีมาจากฆราวาสอย่างนี ้

มนัเป็นหลกัฐานมนัเป็นพยานใหเ้ราทาํ แลว้การทาํก็ทาํไม่ไดไ้ปแย่งไปเบียดเบียน

คนอ่ืน ทาํเพื่อแกไ้ขเพื่อช่วยใหเ้รามีความดีความสมบรูณข์ึน้มานั่นแหละ ความ

สาํนกึในจิต แลว้ก็นิสยัก็เรยีกว่าชอบทาํเองปกติ ไม่ว่าอะไรทัง้นัน้น่ะเราก็ชอบทาํเอง 

ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีคนฉลาดคนเก่ง แต่ว่าในนิสยัของจิตรกัความชอบทาํเอง คือทาํ

ส่ิงท่ีว่าสบายใจอย่างนี ้ ถา้คนอ่ืนทาํเราก็แทนได ้ แตค่วามไม่สบายใจเรามีอยู่ ถึงลกู

ศิษยล์กูหาญาติคนอ่ืนทาํใหเ้ราได ้ แต่ความไม่สบายใจเรามีเหลืออยู่ ถา้เราทาํของ

เราดว้ยน่ี เราสบายใจ แตเ่ราก็ไม่เก่ง ไม่ดี ไม่วิเศษอะ้ แต่มนัเป็นธรรมท่ีทาํใหเ้รา

สบายใจไม่ตอ้งมีตาํหนิใคร ไม่ตอ้งมีอารมณก์บัใครอย่างนี ้เรียกว่าเป็นลกัษณะนิสยั

ท่ีเราเพิ่งทาํมา และมีความสบายใจและไม่เบียดเบียนคนอ่ืนดว้ย แตห่ลกัจริงๆก็คือ
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ความตัง้ใจซึ่งไม่เคยหลงเคยลืมหละทีนี ้ ตัง้ใจตัง้สติตัง้ใจทาํ หวงัจะใหไ้ดผ้ล ให้

เปา้หมายตามกาํหนดไว ้ มนัเป็นส่ิงใหเ้รามองธรรม มองศาสนา มองการสรา้งกรรม

ตา่งๆน่ีดว้ยชีวิตสว่นลกึความรูส้กึท่ีละเอียดอ่อนมนัทาํใหเ้รามองเห็น อย่างบางครัง้

บางคราวชีวิตเน่ียเป็นฆราวาสอย่างน่ี เราเป็นผูช้ายอย่างนี ้ ผูห้ญิงเคา้เป็นพี่สาวเรา

บา้ง บางทีเคา้ไม่สะดวกไม่ทนัเวลาเราอย่างเป็นฆราวาส เราบอกเขาว่า เออ้ หยดุ

เลย กจูะทาํเองดีกว่า ทาํอาหารทาํครวัทาํอะไรตา่งๆก็ทาํเองจริงๆแลว้ก็ไม่ไดเ้ก่งแต่ก็

สบายใจและก็เป็นคนไดอ้ย่างนี ้ เพราะว่าเห็นคนอ่ืนเคา้ทาํแลว้มนัขดัๆขวางๆอะไร

อย่างนี ้เราก็บอกว่าเราทาํเองดีกว่า สบายดี 

อนันีเ้รยีกว่าเราปฏิบติัเราดหูลกัธรรม ดนิูสยั ดหูลกัใจนั่นแหละ ถา้พดูถึงตาม

หลกัพระพทุธศาสนาเรา แลว้ดคูวามดีท่ีเรามีมาซึ่งเป็นพืน้ฐานน่ะ จึงว่าเรามีรา่งกาย 

เราก็มีประเทศมีขอบเขตมีสดัส่วนทีนี ้ มีการเกิดมาเป็นคนในโลกนี ้ จงึว่ายกเป็น

ภาษิตว่า ปฏิรูปเทสวาโส จ เม่ือเรารูจ้กัการปฏิบติั รูจ้กัประเทศขอบเขตรา่งกาย

ความเกิดมาของคนเราน่ี ปเทสวาโส จ ก็ทาํชีวิต ทาํความดีใหใ้จของเราไดเ้กิดแสง

สว่างเกิดความรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรรมหลกัคาํสอนพระพทุธเจา้ได ้ น่ีแหละเราเห็น

ว่าความเกิดน่ีเป็นท่ีมาของกรรม ของพระพทุธศาสนาเราอย่างท่ีว่า วนัเกิดใครก็ตาม

ทีนี ้ ไม่ใช่ว่าเกิดวนั…ปฏิบติัวนันั่งสมาธิอย่างหลวงพ่ออย่างนี ้ คนเรามนัเกิดทกุวนั

หละทีนี ้ทัง้ ๗ วนัน่ีจะเวียนกนัเกิดไม่ใหซ้ ํา้วนักนัน่ะ ตัง้แต่วนัอาทิตยเ์วียนรอบไปถึง

วนัเสารค์รบอย่างนี ้ แตว่่าส่ิงท่ีนาํไปเกิดก็คือกรรม คือธรรม คือบารมีตา่งๆน่ะแหละ 

แตว่่าทว่าถา้ดตูามดวงตามแรงของวนัมนัก็มีไปอีก อนันัน้เป็นสว่นรา่งกาย แตส่่วน

หลกัท่ีรูช้ดัจรงิๆก็คือจิตของแต่ละคนนั่นหละทีนี ้ รูจ้ิตว่าการมาของเวลาฤกษ์ยาม

ตา่งๆน่ี มนัก็ไม่ตา่งกนั มนัมาจากกรรมท่ีจาํแนกท่ีสง่มาทัง้นัน้ ฉะนัน้จงึว่าไม่มี

หลกัฐานก็จรงิ แตก็่รูนิ้สยั รูค้วามเป็นมาของใจท่ีเคยเกิดเคยเจรญิเติบโตมาจนถึง
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ปัจจบุนัน่ะแหละ มนัมีความมั่นใจ มีความสงบ มีความแน่ใจ แลว้ก็เป็นผูท่ี้เรียกว่า

ทาํอะไรแลว้ ไม่คอ่ยปลอ่ยใหม้นัเสียหายทอดทิง้ คือพยายามท่ีจะตอ้งเอาใจใส ่อนันี้

เป็นหลกัการปฏิบติัธรรมของพวกเราท่านทัง้หลายหละทีนี ้ 

ถา้พดูถึงว่าการมีประสบการณเ์ท่ียวธุดงคไ์ปทกุหนทกุแห่งท่ีอดีตผ่านมาก็

เหมือนกนั บางครัง้เรามีความคิด มีสติปัญญาท่ีจะดดัแปลงแกไ้ขอย่างไร ท่ีเคยเล่า

ใหญ้าติโยมลกูศิษยพ์ระเณรหลายๆคนไดฟั้งอย่างนี ้ มนัเป็นความรูท่ี้เราไดม้าจาก

การปฏิบติัจากอบุายธรรมะต่างๆ ทาํใหเ้ราเกิดขึน้มาทางจิตของเราไดเ้ป็นความ

สว่างใหรู้จ้กัทางแกไ้ขอะไรตา่งๆอย่างน่ี ก็เลยว่าชีวิตกบัวนัเกิดจรงิๆนัน้ ก็ไม่ลงัเล

สงสยัอย่างท่ีแม่ท่านรบัรองไว ้ แตส่่วนวนัท่ีน่ีเราก็เทียบเขา้ไป เล่ือนวนัขึน้วนัลงไป

อย่างนี ้ก็เราไดถื้อว่าเราไดท้าํใหม้นัคลา้ย แตม่นัไม่ใช่วนัแทว้นัเดิมน่ีมนัผ่านพน้มาที

นี ้แตเ่ราก็ยงัหวนไประลกึนกึถึงอยู่ซึง่อดีตท่ีผ่านมายาวนานถึง ๖๐กว่าปีอย่างน่ี แลว้

ก็การปฏิบติัด ูความเป็นมาสมํ่าเสมอตลอดระยะชีวิตน่ีมนัก็มาตลอด  

เหตนุัน้ความท่ีแตกต่าง ส่ิงท่ีแตกจากคนบางคน หรอืแตกต่างในรูปในพ่อแม่

เดียวกนัก็จะมีบา้งอย่างนีเ้พราะว่ามาเกิดแตล่ะวนัก็จะมีความดีท่ีแตกตา่งกนัไป

จากวนัของแตล่ะคน มนัตา่งกนัตรงนัน้ เหตนุัน้แม่ท่านเคยพดูเสมอ ตอนท่ียงัเด็กยงั

เล็กท่านก็พดูถึงเรยีกว่าใหก้าํลงัใจ พดูใหดี้ใจ ท่านว่าอย่างนีเ้พราะว่าแม่น่ีเรื่อง

ผูห้ญิง หรือเรื่องความเกิดน่ีแม่เป็นคนท่ีสขุภาพไม่ดี มีโรคประจาํรา่งกายมาตลอด 

แลว้ก็เกิดลกูยาก คลอดลกูยาก ก็ลกูทัง้ ๗ คนท่ีเกิดรว่มทอ้งเดียวกนัน่ะ มีผูห้ญิง ๔ 

ผูช้าย ๓ ท่านบอกว่าลกูทัง้ ๗ คนน่ี ๖ คนน่ี คลอดแตล่ะคนน่ีก็สลบตาย แลว้ก็เคยไป

คลอดท่ีโรงพยาบาลคนสดุทา้ยก็มี ท่านบอกว่ามีลกูคนเดียวท่ีไม่เหมือนเขา ท่านว่า

อย่างนี ้ ท่ีเกิดไม่ยากไม่ลาํบาก แม่ไม่รูส้กึเลย เกิดมาไม่มีอาการ ไม่ทรมาน ไม่

เจ็บปวด แม่จาํไดต้รงนี ้ ถึงไม่เหมือนคนอ่ืน และแม่ก็รกัตรงนี ้ ท่านพดูอย่างนี ้ ท่าน
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บอกว่าเกิดมาตอนแรกๆน่ี หลดุคลอดออกมาน่ีตวัดาํๆ แลว้ก็ตวัเล็กนิดเดียว ท่านว่า 

เพราะคิดว่าจะเลีย้งไม่โตท่านพดูอย่างนี ้ แต่กลบัแลว้เราเกิดมาเราก็ไม่ไดป่้วยไข้

ลาํบาก ก็มีบา้งตามธรรมชาติมาเป็นบางครัง้บางคราว แตก็่ไม่ไดถึ้งคราวท่ีจะตอ้งไป

รกัษาไปนอนโรงพยาบาลท่ีไหนหละทีนี ้ ไอนี้เ้ป็นเครื่องหมายท่ีทาํใหท่้านจาํไม่ลืม

แลว้ก็มีความรกัมาก เพราะว่าไม่ไดท้กุขท์รมานแม่ พอท่านพดูเราก็เขา้ใจหละ  

น่ีเราเรยีกว่ามาดว้ยความดี ดว้ยกรรมดี ไม่ไดม้าเบียดเบียน ไม่ไดท้กุขท์รมาน

ใคร เรามาเพื่อใชห้นีสิ้นพ่อแม่ของเรา เพราะว่าชาติบงัเกิดเรายงัเหลืออยู่ เราก็รู ้

ตวัอย่างนีจ้ึงไม่ประมาท ไม่พลัง้เผลอไปใชชี้วิตทางอ่ืนน่ะทีนี ้ คือพยายามท่ีจะใชห้นี้

ใหจ้บใหสิ้น้กนั ไม่เหมือนคนอ่ืนเคา้ไม่ไดคิ้ดไปสรา้งสรรคส์รา้งสมบติัวตัถอุะไรอย่าง

อ่ืนอะไรอย่างนี ้คิดไม่ลืมมาตลอด เกิดมาเป็นคนไม่ลืมคณุพ่อคณุแม่ นกึถึงหนีสิ้นท่ี

เราติดท่านมา ท่ีตอ้งมาตามใชห้นีใ้ชก้รรมกนั อนันีม้นัเป็นหลกัธรรมท่ีสว่นท่ีเรา

นาํมาเป็นคติ มาสอนใจตลอดถึงมีชีวิตอยู่ในวนัสดุทา้ยอย่างคณุพ่อท่ีเอามาบวชมา

ปฏิบติัอยู่ดว้ยน่ี ถึง ๑๓ ปีติดตอ่กนัน่ีก็เหมือนกนั ก็เป็นการท่ีตอบบญุแทนคณุอย่าง

เต็มความสามารถหรือเต็มท่ี หรอืว่าไดส้บายใจว่าไม่ไดมี้อะไรบกพรอ่ง น่ีเรียกว่าเรา

มีความรูส้กึสาํนกึในบญุคณุในทางท่ีมาของรา่งกายของชีวิต ของกรรมนั่นแหละ 

เพื่อจะไดใ้หค้นอ่ืนท่ีเขาไม่ไดท้าํไม่ไดคิ้ด ไดเ้ป็นคติไปพิจารณาอย่างนีว่้าการมาของ

ความเกิดของชีวิตน่ีมนัไม่แตกตา่งกนั  

สว่นท่ีว่าบญุบารมีความดีตา่งๆท่ีเป็นเครื่องอปุถมัภน์าํมาจาํแนกส่งมาน่ี มนัมี

พลงัมากนอ้ยตา่งกนัหละทีนี ้ เพราะว่าทกุคนจะตอ้งไดผ้ลมาจากเบือ้งหลงั ไม่ว่าเรา

ทาํอะไรทกุอย่างนั่นแหละ อนาคตอยู่ขา้งหนา้มนัไม่มีผลใหเ้ราเพราะเรายงัไม่ไดท้าํ

มา เราหาทรพัยห์าสินหาสมบติัตา่งๆสรา้งความรูต้่างก็เหมือนกนั เราก็ไดม้าจาก

เบือ้งหลงักนัทัง้หมดทีนี ้เราจะไปเอาผลขา้งหนา้มนัไม่มี เพราะไม่ไดท้าํมา ฉะนัน้เรา
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จงึว่าทกุคนถา้เราพิจารณาทางธรรมะของพระพทุธเจา้นัน้ เราพิจารณาไปถึงญาณ

เบือ้งตน้ของพระพทุธเจา้ ท่ีว่าบพุเพนิวาสานสุติญาณอย่างนี ้ คือญาณเบือ้งตน้ 

ญาณเริ่มแรกท่ีพระพทุธเจา้ไดรู้ ้ ท่านก็พิจารณาดบูพุกรรม บพุวาสนาท่ีพระองค์

สรา้งพระบารมีมานั่น แตท่่านไม่ไดคิ้ดเอาธรรมดาทีนี ้ ท่านทาํจิตของท่านใหเ้ป็น

สมาธิสงบแลว้ก็จิตใจมีความสว่างเกิดขึน้ เกิดความรูค้วามสว่างเกิดขึน้ ท่านก็นอ้ม

ไปดจูงึว่า บพุเพนิวาสานสุติ คือ ความดีท่ีท่านทาํมาเป็นบญุกศุลท่ีขาวสะอาดท่ีเคย

เกิดเคยตายมาเบือ้งหลงั เป็นสตัวเ์ป็นบคุคลเป็นอะไรต่างๆหลายภพหลายประเภท

อย่างนี ้ จงึว่า บพุเพนิวาสานสุติ ท่านมีสติท่ีมาภาวนามาปฏิบติัฝึกอบรมใหดี้ให้

บรสิทุธ์ิขึน้มา จงึว่าระลกึทีนี ้สานสุติญาณ มีความรูย้อ้นไปพิจารณาด ูแตว่่าความรู้

ของจิต ความจริงของจิตท่านมี ไม่ใช่ว่าไปนกึเดาเอา ท่านก็จะเห็นเป็นทางท่ีตรงไป 

คือว่าภพชาติ หลายภพหลายชาติท่ีจะตอ้งเวียนว่ายหาท่ีมาสรา้งความดี มาแกก้รรม

ในชีวิตแตล่ะภพแตล่ะชาติ ท่านก็เห็น เม่ือมาเห็นแลว้ท่านก็เห็นความทกุขท่ี์จะตอ้ง

มาเวียนมาว่ายตายๆเกิดๆอย่างนี ้ 

อย่างท่ีหลวงพ่อว่าวนัเกิดมนัผ่านพน้มา แลว้ก็ไม่ตอ้งเกิดอีก เพราะว่าเกิดมนั

ลาํบากมนัทกุข ์แตค่นท่ียงัชอบยงัหลงความเกิด เคา้ว่าดี ก็เป็นการท่ีทาํใหเ้กิดความ

ปลืม้ใจหรอืว่าปีติในความดีของความเกิดอย่างนี ้ แตแ่ลว้เน่ียมนัก็ไม่ดีอย่างท่ีเราทาํ

ความดีท่ีว่าใหเ้ราเกิด เพราะเกิดมาแลว้มนัเกิดความทกุข ์ เกิดความแก่ ความเจ็บ 

ความตาย มนัตามกนัมา มนัมาจากความเกิด มนัไม่ไดม้าจากท่ีอ่ืน ฉะนัน้ท่านมา

รูจ้กัอย่างนี ้ รูจ้กัท่ีมา รูจ้กักรรม รูจ้กักาํเนิด รูจ้กักรรมท่ีจาํแนกมาแต่ละคนแต่ละ

รา่งกายนะทีนี ้และความสขุ ความทกุขข์องรา่งกายน่ี มนัมีมาสลบักนัมา คือมนัแย่ง

กนัมาอย่างนีต้ลอด มนัไม่ใช่สขุตลอดทกุขต์ลอดอย่างท่ีว่าน่ะ อย่างท่ีว่าเกิดง่ายเกิด

สบาย ก็พดูกนัแตเ่พียงว่าเครื่องหมายแห่งความดี แตพ่อเกิดมาแลว้ความสบายท่ีว่า
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มนัก็ไม่มีหละทีนี ้มนัจะตอ้งดิน้รน จะตอ้งสรา้งสรรค ์จะตอ้งทาํโน่นทาํน่ีเพื่อชีวิตเพื่อ

อนาคตทัง้นัน้หละทีนี ้ ชีวิตสขุภาพเราจะอยู่ไดก็้อาศยัความหมนุเวียนเปล่ียนแปลง

แกไ้ขดแูล ตรวจดสูว่นความเป็นอยู่อะไรต่างๆอย่างน่ี มนัก็เป็นกรรม มนัเป็นการตอ้ง

ทาํเก่ียวกบัรา่งกายนั่นแหละ มนัไม่ใช่มีความสงบสขุ เหตนุัน้พระพทุธเจา้ท่านได้

ญาณไดรู้อ้ย่างนี ้ท่านจงึมีความอ่ิมพอทีนี ้ อ่ิมพอในการเกิดเน่ียแหละ ในการมาเกิด

น่ีเพราะไม่ปรารถนาอยากมาเกิด มาวนเวียนอีก มนัเป็นการไม่จบไม่สิน้ มนัเป็นการ

ยืดยาว  

อย่างครูบาอาจารยข์องสายพวกๆเราน่ะ ท่านไม่คอ่ยนิยมสง่เสรมิ เพราะท่าน

ภาวนา ท่านปฏิบติั ท่านมองเห็นตน้เห็นปลายมนัแลว้ ท่านบอกว่าส่ิงท่ีมนัแลว้ๆไป ก็

แลว้ไปแลว้ เราจะไปทาํเพิ่มทาํใหม่มนัก็งอกงามไปอีกอะไรอย่างนี ้ ฉะนัน้เราตอ้งทาํ

ความเขา้ใจเรื่องความเกิด เรื่องกรรม เรื่องท่ีมา ส่ิงท่ีจาํแนกแจกรา่งกายชีวิตเรามา

ทกุคนเน่ียแหละ แต่ถา้เรายงัไม่แกไ้ข ยงัไม่เขา้ใจเรื่องการเกิด หรอืแกก้ารเกิดของเรา 

เราจาํเป็นจะตอ้งทาํความดี สรา้งบารมี ทาํบญุกศุล เพื่อเป็นทนุเป็นบญุเป็นเสบียง

ของตนหละทีนี ้แต่ถา้เรารูว่้าเรามีพอมีพรอ้มมีเต็ม เราก็สบายไป คนมีสมบติัพอแลว้ 

คนเต็มแลว้ คนกินขา้วอ่ิมแลว้ ก็ไม่ตอ้งกินอีก ไม่ตอ้งลาํบาก ไม่ตอ้งไปแสวงหา ก็อยู่

ในความสงบอย่างเดียวมนัก็อ่ิม เพราะว่าถา้จิตมนัเขา้ถึงความสงบเป็นสมาธิเต็มท่ี 

มนัก็อ่ิมทีนี ้ มนัไม่หิวอะไรซกัอย่างเพราะว่ามนัเต็มแลว้ ส่ิงท่ีพระพทุธเจา้ท่านทาํมา

สรา้งบารมีใหเ้ต็ม อย่างท่ีว่าท่านก็หยดุได ้ ท่านก็พอหมดหละทีนี ้ อย่างท่ีว่าเพิ่ม

คลา้ยวนัเกิดไม่ตอ้งทาํ เพราะว่าท่านรูค้วามท่ีว่าท่านหยดุเกิด หรอืท่านอ่ิมพอใน

ความเกิด ไม่ตอ้งมาเกิดมาใชปั้จจยัใชส้มบติัวตัถแุละอามิสตา่งๆหละ ไม่เอา ท่านก็

เลยว่าดจูิต ดธูรรม ดคูวามอ่ิม ดคูวามท่ีว่าท่านไม่ตอ้งไปหาสรา้งความเกิด สรา้ง

รา่งกายตอ่ไปอีก  
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แตว่่าเราปัจจบุนันีเ้ราก็รูว่้าบญุวาสนาสติปัญญาของคนรุน่ปัจจบุนัเราก็เห็น

อยู่ว่าไม่แข็งแรง ไม่สมบรูณอ์ะไรอย่างนี ้ เราก็ตอ้งทาํกนั มนัก็ไม่ผิดเพราะว่าไม่

เหมือนคนสมยัโบราณ คนโบราณน่ีท่านทาํเต็ม ทาํดว้ยตวัเอง อย่างท่ีหลวงพ่อเคย

พดูว่านิสยัสนัทดัถนดัเรื่องทาํเองดว้ยตวัเอง เรยีกว่าพึ่งตวัเอง คือเรื่องพึ่งคนอ่ืนดว้ย

กาํลงัดว้ยส่ิงภายนอกน่ีไม่คอ่ยคิด ส่วนมากก็พึ่งตวัเองและช่วยตวัเองมา อย่างท่ีเกิด

ในพ่อในแม่ก็เหมือนกนั ท่านเขารกัมาก เพราะว่าเราปฏิบติั ท่านเห็นมาแตเ่กิด ไม่ว่า

จะพ่อแม่ พวกยาย พวกตา ท่านก็พดูกนัหลาย ท่านก็มีหลกัฐานว่า ไม่เหมือนคนอ่ืน 

คือสรา้งชีวิตตวัเองตัง้แตรู่เ้ดียงสา ตัง้แต่ทาํไม่ไดก็้ฝืนทาํ บางทีก็เกินกาํลงั เจ็บไขไ้ด้

ป่วยทรมานก็มีมากมาย เพราะว่ามนักาํลงัใจ หรือความท่ีว่าเกิดมาสรา้ง เกิดมาทาํ

อะไรอย่างนี ้ เหตนุัน้อย่างท่ีว่าช่ือเดิมก็ช่ือเดียว แลว้ก็ไม่มีเปล่ียนช่ือ ไม่มีใครคนอ่ืน

มาเรียกว่าช่ือเลน่ ช่ือจรงิ มนัเป็นนิมิตเครื่องหมายบอกชีวิตบอกทางดว้ย คือมีสิทธ์ิ

ท่ีมาเกิดในโลกในรา่งกายนี ้ เพราะว่ามาเกิดมาแกม้าสรา้งกรรมท่ีมนัหลงเหลืออยู่ให้

มนัจบสิน้ไป ไม่ไดม้าเพื่ออะไร กระทาํอย่างเดียว เพราะความเขา้ใจอย่างนัน้ มนั

บอกมนัชีแ้นะอย่างนัน้แหละ การเรียนการรูม้าจากเด็กๆรูเ้ดียงสาก็เหมือนกนั คือ

แบบว่าใหท้าํอะไรเราก็ทาํอย่างนัน้  

อย่างเป็นเด็กน่ี ช่ือก็มีสัน้นิดเดียว แต่พอดีมนัเจริญเติบโตไปเขา้โรงเรียนชัน้

ประถม ครูโรงเรยีนก็เขียนช่ือเพิ่มใหใ้หม่ เพิ่มตวัหนา้เขา้ไปเป็น ประ ก็เพิ่มขึน้อีกเต็ม

หละทีนี ้ แตก่่อนจริงๆเน่ียของพ่อแม่เน่ีย คาํเดียว คือมีสิทธิ แตต่อนเราไปเริ่มเรยีน

เริ่มเขา้โรงเรยีน ท่านก็เพิ่มให ้ คือจะตอ้งปฏิบติั มีสิทธ์ิท่ีจะตอ้งปฏิบติั รา่งกายชีวิต

สรา้งใหมี้ความรู ้ มีชัน้ขึน้ไปหละทีนี ้ เหตนุัน้ความดีต่างๆท่ีเราทกุคนท่ีเกิดมาสรา้งก็

เหมือนกนั ไม่ใช่ว่าจะดีตา่งกนัมาก หรือว่าคนนัน้คนนีพ้ดูก็แบบว่าเป็นเรื่องเขา้ตวั 

แตพ่อพดูตามหลกัธรรม หลกักรรมท่ีเรามีมาก็ไม่แตกตา่งหละทีนี ้แต่ว่าหลกัใจ หลกั
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ความตัง้ใจ สมาธิความมั่นใจน่ี กาํลงัท่ีเราเตรยีมไวที้นี ้ อย่างท่ีว่าเรยีนเป็นเด็ก

นกัเรียน ครูใหเ้รยีนอะไร ใหท่้องอะไรก็ท่องตามนัน้ไม่ไปไหน เพราะว่าหนา้ท่ี ผลมนั

ออกมา มนัก็ไดต้ามเปา้ เรยีกว่าความตัง้ใจท่ีเรามุ่งไวห้รอืเราเอาไวต้รง มนัก็ไม่

พลาดไปไหน ผลท่ีไดก็้คือความดี ครูบาอาจารยผ์ูท่ี้เคยรว่มเคยอยู่มีความรกัมาก 

เพราะว่าเห็นการทาํ เห็นการตัง้ใจ ไม่ไดคิ้ดแยกไปท่ีอ่ืน คือมุ่งท่ีจะเรยีนท่ีจะสนอง

ความตอ้งการท่ีท่านขอใหเ้ราทาํ ท่านก็มองเห็นว่าใจนีต้อบสนองและตัง้ใจทาํให้

จรงิๆ เราถึงว่าครูบาอาจารยห์รือหมู่เพื่อนหรอือะไรต่างๆท่ีเราไดรู้จ้กัพบเห็นกนัอยู่

ปัจจบุนั เป็นรุน่ครูบาอาจารยบ์า้ง รุน่เพื่อนสหธรรมิก หรอืพระเณร ลกูศิษยล์กูหา

อย่างนี ้ก็ไดอ้ยู่รว่มกนั ไดเ้ห็น ไดรู้นิ้สยั รูก้ารปฏิบติัต่างๆน่ี เราก็เห็นกนัอยู่ดว้ยการได้

อยู่รว่มกนั  

อย่างท่ีวนัเกิดก็เหมือนกนั ก็ไม่ใช่ว่าเป็นพิธีทาํทางท่ีบางท่ีบางท่านเคยทาํ คือ

ทาํแบบใหม้นัเป็นการท่ีแสดงออกซึง่ความท่ีพบปะหรือสงัสรรค ์ หรอืเป็นการท่ีแสดง

ความเคารพคารวะตามฐานะ ตามขัน้ ตามภมิูของพวกเรา ตามอายพุรรษาอย่างนี ้

ฉะนัน้ชีวิตนิสยัท่ีว่ารกัความสงบ และก็มีความมั่นใจในการทาํทกุส่ิงทกุอย่าง และก็

เป็นความท่ีนิสยัมีความเคารพเกรงใจอย่างนี ้ อย่างท่ีพดูว่าจดังานอย่างนี ้ ครูบา

อาจารยท่์านท่ีมีอาวโุสสงูกว่า ท่านมีอายชุราภาพ ก็ไม่อยากนิมนตท่์านเพราะจะ

เป็นการลาํบาก ทกุส่ิงทกุอย่างเราก็ทาํได ้ สวดมนตก็์สวดได ้ เทศนก็์เทศนไ์ด ้ เพราะ

เราเตรียมไว ้เราปฏิบติัมาตลอดอย่างนีห้ละทีนี ้ก็เลยว่ามีอะไรจะทาํน่ีเราพรอ้ม  

เราเตรียมเหมือนจะออกต่อสูก้บัขา้ศกึ บางทีเราก็พดูออกไปว่าเราไม่ใช่เหมือน

ลกูคนอ่ืน ชีวิตของเราคือลกูทหารผ่านศึก สายเลือดของพ่อน่ีมนัมาเป็นรา่งกายเรา

สมบรูณแ์บบ ไม่เคยกลวัอะไรตรงนีเ้พราะว่าผ่านศกึในสมยัสงครามจรงิๆ พ่อก็เลา่

ประวติัเรื่องราวใหฟั้งจาํไดห้มดท่ีผ่านพน้รอดชีวิตมาได ้ก็พดูตรงๆว่าเส่ียงมา รอดมา
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ดว้ยบญุ บางคนท่ีรุน่เดียวกนัเคา้ก็ตายในสมรภมิูมากมายท่านว่า น่ีแหละ จึงว่ามนัมี

กรรม มีกรรมตวันีแ้หละ มีรา่งกายมีสายเลือดอยู่แลว้ มนัถึงมีความกลา้หาญ มี

ความพรอ้มอะไรอย่างนี ้ เพราะการฝึกตามระเบียบวินยัของทางทหารก็มีอยู่ มนัก็

เป็นนิสยัเขา้ไปฝังไวใ้นรา่งกายหละทีนี ้ เราก็เห็น เห็นว่ากรรมมนัมาอย่างนี ้ มนัก็

ใหผ้ลเราใหไ้ดผ้ลเห็นของกรรมมนัแสดงบอกอย่างนี ้ 

จงึว่าความเคารพยาํเกรงอนันีห้นึ่งมนัก็เป็นนิสยั ความประพฤติอ่อนนอ้มถ่อม

ตน นีม้นัก็เป็นนิสยัท่ีปฏิบติัธรรมดว้ยความเคารพ คือไม่มีความคิดลว่งเกินประมาท

อะไรตา่งๆน่ี ถึงเราจะทาํเป็นพิธีกรรมคารวะหรอือะไรตา่งๆครูบาอาจารย ์ในจิตจริงๆ

มนัไม่คอ่ยมีทีนี ้ เราทาํไปเป็นเพียงกิริยาภายนอกแค่นัน้ เพราะในจิตในนิสยัมนัไม่มี

อย่างนัน้ มนัระวงั มนัมีสติมนัอะไรต่างๆอย่างนีต้ลอด แลว้เป็นความดี เป็นกรรม 

เป็นการมาดีหรอืว่าเป็นวนัดีวนัเกิดวนัแรกท่ีเกิดผ่านพน้มา แตว่นันีม้นัเป็นวนัคลา้ย

ทีนี ้มนัก็ใกลน่้ะแหละ เพราะวนันีเ้ป็นวนัพธุ พรุง่นีก็้เป็นวนัพฤหสัวนัท่ี ๖ มนัก็ชนรอบ

พอดี ก็เลยเล่ือนวนัเวลาขึน้มาเป็นวนัท่ี ๕ ท่ี ๖ ซะ แต่ทกุปีเราก็จาํไดว่้าจดั ๔ ๕ อย่าง

นี ้ก็เลยจาํกนั แต่ว่ามนัติดกนัอยู่ มนัไม่เคล่ือนคลาดกนัมาก 

น่ีในการท่ีเรียกว่าลกูศิษยล์กูหาฝ่ายโยมนะแหละ ขอรอ้งคืออยากจะทาํใหเ้ป็น

บญุ เพราะหลวงพ่อเองก็ทาํแตบ่ญุอย่างเดียว บางทีเราก็พดูใหห้มู่ท่ีสนิทกนัว่า เอย้ 

ช่ือเรามนัก็บอกอยู่แลว้เวย้ ช่ือฉายา ช่ือพระมนัก็มีอยู่ ปญุญะมากโร จะแปลว่าบญุ

มากนั่นแหละ เราทาํมามากแลว้ เราไม่บกพรอ่งหรอกเรื่องบญุว่าอย่างนี ้ เราแปล

ตามตวัตามท่ีเรารูส้กึ เราไดม้า เราอยู่มาอย่างบญุนะแหละ มนัไม่ไดไ้ปไหนทีนี้

ตามมา ฉะนัน้มีความอ่ิมความพอความพรอ้มทกุอย่าง เพราะว่าปัจจบุนัท่ีเราทาํอยู่

เน่ียแหละ ตัง้แต่เกิดมา ตัง้แต่ ๖๐กว่าปียอ้นหลงัอย่างนีแ้หละ มนัก็เต็มมาสมบรูณ์

มาตลอด มนัไม่เคยบกพรอ่งการทาํความดีการปฏิบติัธุดงคข์อ้วตัร หรอืการดดั
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ทรมานรา่งกายในเรื่องประกอบความพากความเพยีรปฏิปทา มรรคอย่างนี ้ฝึกทาํมา

ตลอด ถึงจิตใจมนัจะมีอารมณ ์ มีนิวรณมี์อะไรต่างๆ เราก็จะสามารถท่ีจะระงบัดบั

อารมณไ์ด ้ใหม้นัสงบลงได ้ซึ่งไม่เหลือความสามารถหละทีนี ้เพราะว่าความดีท่ีเรามี

หรอืว่ากรรมท่ีเราเกิดมา สมาธิท่ีเราไดพ้ืน้ฐาน คือว่ามนัเกิดตามดวงตามวนัท่ีเราได้

แน่ใจไดเ้ห็น แลว้ก็มีแม่เป็นผูร้บัรองประกนัใหด้ว้ย เราก็เลยไม่ลงัเลใจ เราก็เลยรูว่้า

มนัถกูตรงตามเรื่องของวนัเวลา ของการหมนุเวียนของโลกนั่นแหละ  

แตเ่รือ่งการปฏิบติั เรื่องความมั่นใจ หรอืการท่ีเรยีกว่าความตัง้ใจนัน้ มนัเป็น

หลกัธรรม หลกัศาสนาท่ีใหพ้วกเราทัง้หลายไดน้าํไปพิจารณาทีนี ้ นาํไปปฏิบติัไป

สรา้งความเกิดใหม้นัสมบรูณ ์ ใหม้นัมีสติปัญญามาแกก้รรมแกค้วามเกิดน่ี ใหม้นั

หยดุได ้ ใหม้นัไม่ตอ้งยืดตอ้งยาว ตอ้งไปทาํบญุเพิ่มเติมอะไรมากมายอีก เรามา

ปฏิบติัธรรมมาแกก้รรมตวันี ้ กรรมตวันีม้นัก็มาจากกิเลส ไม่ไดม้าจากท่ีอ่ืนหรอก ก็

มาจากรา่งกายกิน มนักินแลว้มนัก็ไดม้าเกิด พอมนัเกิดแลว้มนัก็มาแก่มาเจ็บมาตาย

ตอ่ ถา้เรารูจ้กัว่ามนัเกิดมนัเป็นทกุขม์นัเป็นส่ิงท่ีไม่ดี เราก็มาแกที้นี ้ มาแกก้ายแก้

ความเกิดเราน่ี เรามาพิจารณารา่งกายดว้ย กายคติกรรมฐาน ดว้ยวิปัสสนาปัญญา

อย่างนี ้ ใหม้นัรูแ้จง้เห็นจรงิในสภาพของรา่งกายในส่วนภายใน ในส่วนท่ีเนือ้หนงั

ห่อหุม้เอาไว ้ เหมือนกบัว่าเราก็ตอ้งมารือ้มาถอนมารา่งกายท่ีมนัเป็นบา้นเป็นเรอืน

ของอวิชชาออกทีนี ้มนัจะไม่ไดม้าเป็นเจา้ของมาเกิดหละทีนี ้ไม่ไปหาสรา้งบา้นสรา้ง

เรอืนตอ่ไปอีกในภพในชาติหนา้  

แตถ่า้เรามารูใ้นปัจจบุนั เรามีจิตต่ืนขึน้ เรารูจ้กัว่ายงัไม่ลา่ไม่สายเกินไป 

พระพทุธศาสนายงัมีสมบรูณ ์ ยงัมีผูป้ฏิบติัมีครูบาอาจารยผ์ูท่้านแนะนาํสั่งสอนอยู่

อย่างนี ้ และท่านก็ทาํตวัอย่างใหเ้ราเห็นอยู่อย่างนี ้ อย่างท่ีวนัเกิดทกุวนัๆท่านก็อยู่

ดว้ยธรรมทกุวนั อยู่ดว้ยปฏิบติั อยู่ดว้ยเดินจงกรมภาวนาทกุวนั ก็เป็นตวัอย่างใหเ้รา
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เห็นหละทีนี ้เรามาตอ้งปฏิบติัใหชี้วิตใหค้วามเกิดของเราน่ีมนัมีธรรม มีเครื่องอยู่ คือ

แกอ้ยู่อย่างนีห้ละทีนี ้ ไม่ใหม้นัไปเกิดไปยาวไปอีก อย่างเราทาํบญุเราก็ทาํเฉพาะ

หละทีนี ้ ไม่ตอ้งเผ่ือว่าชาติมากมายขา้งหนา้ท่ีเราไม่มีกาํหนด เราก็กาํหนดเอา

สดัส่วนท่ีเราทาํอยู่ คือไม่ตอ้งสรา้งอะไรมากมาย จะตอ้งใชว้ตัถใุชปั้จจยัอามิส เรา

ตัง้ใจปฏิบติัอย่างเดียวน่ีแหละ ปฏิบติัธรรมบชูาธรรมอยู่อย่างนี ้ น่ีหละเรยีกว่าเป็น

ผูท้าํวนัเกิดของตนใหห้ยดุใหส้งบน่ิง ทาํวนัเกิดของเราแต่ละท่านละองคล์ะคนเน่ีย

แหละใหม้นัเป็นกศุล ใหม้นัเป็นความดีเอามาแลกเอาสติปัญญาในพระพทุธศาสนา 

เอาความดีบารมีต่างๆมารวมกนัใหม้นัเต็มขึน้ในปัจจบุนัชาติ เราก็จะเห็นความอ่ิม 

ความสขุ ความสมบรูณ ์ แลว้ก็ความท่ีเกิดแก่เจ็บตายหยดุได ้ เรยีกว่าเป็นความพน้

ทกุข ์เป็นอมตะ เรียกว่าเป็นพระนิพพาน  

ฉะนัน้จึงสมท่ีอาตมาไดย้กไวว่้า ปฏิรูปเทสวาโส จ ปพฺุเพ จ กตป�ฺุญตา เม่ือ

เรามารูจ้กัศาสนา รูจ้กัขอ้ปฏิบติั รูจ้กัชีวิตนิสยัของเราแตล่ะคน แลว้เรานอ้มธรรม

นาํมาปฏบิติัทีนี ้ มาขดัมาดดันิสยัของเราซึง่เป็นส่วนท่ีเป็นกิเลส เป็นบาป เป็นกรรม 

ส่ิงไม่ดี เราก็ขดัเกลาออกไป หรอืเราก็ไม่ปลอ่ยใหม้นัทาํบาปทาํผิดไป จงึว่านิสยั

ในทางท่ีไม่ดี ท่ีเป็นบาป หรอืความท่ีเรยีกว่า ความคิดท่ีมนัไม่สงบอย่างนีเ้ราก็

พิจารณากาํจดัขบัไล่ออกไป เรยีกว่าเราอยู่ใน ปฏิรูปเทส คืออยู่ในรา่งกายท่ีมีธรรมมี

ศาสนามีเครื่องสอ่งแสงสว่างมีอยู่ในใจของเราอย่างนี ้ เรยีกว่าบญุท่ีเราไดม้าก็จะมา

ช่วยมาเป็นพลงัใหเ้ราไดอ่ิ้มไดเ้ต็มทีนี ้ ไม่ใหเ้ราไดหิ้วกระหาย ไดเ้วียนว่ายตายเกิด 

คลา้ยวนัขา้งหนา้อีกหลายรอบ หลายภพหลายชาติน่ะทีนี ้ เรยีกว่าเป็นผูส้งบจบลง

ดว้ยการมาปฏิบติั มาแกกิ้เลส เอาธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้น่ีมาแกม้าลา้งมา

ระงบัดบัลงอย่างนี ้ เราก็จะเป็นผูไ้ม่ตายทีนี ้ จะไม่ไดน้บัอายหุละทีนี ้ ไม่ไดน้บัว่าล่วง

มาแลว้เท่านัน้ปี เราขอตอ่ไปอีกเท่านัน้ปี บางทีเราก็พดูอวยพรกนัว่าขอใหยื้นไปอีก
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หลายสิบปีหรอืรอ้ยปีอย่างนี ้ อนันัน้มนัเป็นคาํพดูคาํขอ สว่นชีวิตกรรมจรงิๆน่ีเราขอ

ไม่ไดห้รอก กรรมเป็นผูท่ี้จะสรา้งท่ีจะกาํหนด  

น่ีหละใหเ้ราไปพิจารณาทีนี ้ เหตนุัน้วนัเกิดคลา้ยวนัเกิดท่ีไหนถา้เราไดไ้ปรว่ม 

ไดไ้ปฟังธรรมเขา้ใจน่ี เราก็นอ้มนาํไปพิจารณาไปแก ้เราไม่ตอ้งเห็นความบกพรอ่งใน

ชีวิตในภพชาติของเรา เราทาํบญุวนัเกิดของเราทกุวนัๆ เราปฏิบติัใหเ้ป็นธรรมอย่าง

นี ้ ไม่ใช่ว่าไม่ทาํ ท่านทาํมากกว่าท่ีเรามาทาํเป็นครัง้คราวหรือเรากาํหนดพิธีกรรมทาํ

อย่างวนันี ้ ท่านทาํเต็มอยู่ทกุวนัไม่มีว่าบกพรอ่ง ถา้เกิดปีใดวนัไหน ทาํความเพียรก่ี

ครัง้ท่านก็ทาํใหบ้ญุวนัเกิดตลอดนั่นแหละ น่ีท่านเห็นอย่างนี ้ ท่านจงึไม่ตอ้งจดัก็ได้

เพราะท่านทาํภายในมากอยู่แลว้ เราตอ้งเขา้ใจอย่างนีเ้พราะบางทีบางคนก็ถาม

หลวงพ่ออย่างนี ้ เพราะบางทีท่านจดัท่ีอ่ืน ท่านก็จะ…ลกูศิษยก็์จดัของใหท่้านใส่

บาตรดว้ย ใหห้ลวงพ่อใสบ่าตรดว้ยดีไหม หลวงพ่อว่ามนัก็ดี แตห่ลวงพ่อน่ีทาํไวเ้ต็ม

หมดแลว้ เรื่องทานบารมีเรื่องทาํบญุวตัถน่ีุหลวงพ่อรูว่้าเต็มว่าพอหมด ไม่มีว่า

บกพรอ่งแลว้ คือเสวยบารมีทาน และบารมีวตัถอุามิสปัจจยัน่ีจากท่ีทาํไวแ้ลว้ก็เหลือ

แลว้ ไม่ตอ้งทาํ หลวงพ่อเดินรบับิณฑบาตรก็พอแลว้ คือไม่ใช่ว่าเราคิดว่า เออ เรา

ตอ้งทาํทรพัยสิ์นทาํบารมีอะไรบางอย่าง มาเป็นกาํลงัท่ีจะใหเ้รามาแกไ้ขกิเลส เรารู ้

แลว้เราพิจารณา เราทาํมาแลว้ ขอบอกใหเ้ขา้ใจนะทีนี ้มนัก็เป็นบญุอยู่ แต่ว่าส่ิงท่ีเรา

ปฏิบติัท่ีมนัดีกว่าท่ีเป็นบญุท่ีลว่งเลยไปแลว้มนัก็ดีกว่า ก็เลยทาํความเขา้ใจ ตอ้ง

อธิบายใหเ้ขา้ใจอย่างนี ้

น่ีแหละเม่ือเราเขา้ใจอย่างนีเ้ราก็ปฏิบติัตามหลกัธรรมหละทีนี ้ หลกักรรมหลกั

ท่ีว่าเราเห็นเราเกิดมาสรา้งความดี มาเพื่อธรรม หรอืปฏิบติัธรรมอย่างเดียวนั่นแหละ 

ชีวิตของแตล่ะคนน่ะ แตว่่าเราจะทาํเป็นฝ่ายกิเลสหรอืฝ่ายบญุฝ่ายกศุลหละทีนี ้ เรา

ตอ้งมาขดัจิตเราใหม้าทางนี ้ใหม้นัไปทางฝ่ายธรรมฝ่ายกศุลฝ่ายดีอย่างเดียว ทีนีผ้ล
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ออกมามนัก็เป็นผลดีผลท่ีบรสิทุธ์ิ ผลท่ีเต็มเป่ียมหละทีนี ้ มนัไม่ไดเ้สียหายไม่ไดมี้

ตาํหนิ ไม่ไดมี้มลทินไปท่ีไหน ดว้ยกาํลงัใจท่ีพวกเราท่านๆทัง้หลายท่ีไดม้ารว่มทาํบญุ

แลว้ก็มาอนโุมทนา มาแสดงมทิุตาคารวะ นบัตัง้แตพ่ระเถระ พระสหธรรมิก พระเณร

ท่ีจาํนวนมาก ท่ีไดม้าแสดงความยินดี มามทิุตาคารวะวนันี ้ หลวงพ่อเองก็มีความ

ยินดี มีการขอบคณุและก็ดีใจกบัพวกลกูศิษยญ์าติโยมทกุคนท่ีมีความตัง้ใจ ท่ีมา

อาํนวยอวยพรและก็มทิุตาคารวะเพื่อชีวิตรา่งกายจะไดมี้อายมีุกาํลงัอยู่ในศาสนา มี

ชีวิตชีวาอยู่รว่มกนัไปในอนาคตขา้งหนา้ตามกาลเวลา ตามกาํลงัของกรรมของ

รา่งกายท่ีจะเป็นไปไดอ้ย่างนี ้ก็จึงขออนโุมทนาในกศุลในความดีหรอืความท่ีทกุท่าน

ท่ีนอ้มอาํนวยอวยพรมาใหอ้ย่างนี ้ ก็ยินดีรบัเพื่อจะไดป้ฏิบติัศาสนามีชีวิตชีวาอยู่

ดว้ยกนัไป เกิดความเจรญิรุง่เรอืงในพระพทุธศาสนาของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ดงั

อาตมาก็ไดอ้ธิบายมาก็พอสมควรแก่กาลเวลา เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

ท่ีมา: https://youtu.be/q2tJfzC9eT8 

 

 

https://youtu.be/q2tJfzC9eT8
https://youtu.be/q2tJfzC9eT8
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