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 พวกเราชาวพุทธทั้งหลาย วัน 8 ค่ําหรือ 15 ค่ํา เปนวันกรณีพิเศษที่สําคัญสําหรับพุทธ
บริษัททั้งหลายถึงแมวาพวกเราจะมาวัดก็ตาม หรือไมมาวัดก็ตาม วันนี้ใหถอืเปน “วัน
พิเศษ” ใหรักษากาย วาจา ใจ ของเราใหเปนปกติ ตางจากวันธรรมดา เพราะวาเปนวันที่
เราไดอบรมธรรมะ อบรมภายในวัดก็ดีนอกวัดก็ดี วันนี้ใหเปนวันพิเศษ 
     สถานที่วัดนี้ยังไมสะดวกเทาไรหรอก เพราะมาอยูใหมยังไมเรียบรอย จะมาทําเปน
กิจจะลักษณะฟงเทศนฟงธรรมก็ยังไมสะดวกเทาไร มาพักกันชั่วคราววัดหนองปาพง
เปนวัดที่ไกลจากบาน ใหพวกเราพากันไปวัดหนองปาพงใหมากๆ เมื่อถึงวันพระที่นี่เปน
สถานที่คับแคบ(วัดกอนอก) เปนแตเพียงสถานที่รับแขกที่มาจากทางไกลเทานั้น แขก
ทางไกลก็มาพักชั่วคราว มากราบเยี่ยมแลวเขาก็ไป สถานที่ฟงเทศน สถานที่แสดงธรรม
คือ “วัดหนองปาพง” เปนสถานที่เงียบ ไกลจากชุมชน ไกลจากสิ่งรบกวน เปนสถานที่
สมควรฟงธรรม และทําสมาธิภาวนา 
     วัดนี้เปนวัดเกาแก (วัดกอนอก) กอต้ังทั้งหลายถาขาดการรักษา ก็เปนเหมือนวัดนี้
แหละ ศาลาก็ไมมี กุฏิก็ไมมี รั้วก็ไมมี อะไรทุกอยางทรุดโทรมไปหมดเพราะวาไมมีคน
รักษาฉันใด ตัวพวกเราทั้งหลายที่เปนพุทธบริษัท มีอุบาสกอุบาสิกา ภิกษุสามเณร ที่นับ
เนื่องอยูในพุทธบริษัทนี้ ถาหากวาขาดการอุปถัมภรักษาตัวเองมันก็เหมือนกับวัดนี้ 
นับวันแตจะนอยเขาไปพังเขาไปกุฏิวิหารทรุดโทรมไป ผลที่สุดก็เหลือแตแผนดิน 
     พวกเราชาวพุทธทั้งหลายก็เหมือนกัน จะเปนพระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมก็ตาม 
ชาวพุทธไมปฏิบัติตามชาวพุทธ มันก็ไมเกิดประโยชนอะไร เหมือนกันกับมีวัดไมมีพระ
อยูอาศัย ไมมีญาติโยมอุปถัมภค้ําชู มันก็เหลือแตวัตถุ เหลือแตแผนดิน เปนวัดที่ไม
สมบูรณเปนวัดที่ทรุดโทรม บุคคลหญิงชายทั้งหลายก็เหมือนกันถาหากวาพวกเราไมมี 
“ศีลธรรม” คนนั้นก็หมดความเปนคน มันเหลือแตหนังเหลือแตกระดูก เหลือแตเนื้อตัว
คนไมมีคุณงามความดีในใจของเราไมมี ฉะนั้น คนปราศจากคุณงามความดี คือไมรูจัก
ความดีนั่นแหละ มาหาพระก็มาหาแตของดี ไมรูวา “ของดี” อยูไหน? ไมมีของดีหรอก 



ตองรักษาเอามันถึงจะดี เราไมไดทําความดีถึงจะขอของดีมันก็ไมไดดี 
     พระพุทธองคทานสอนวา “ความดีของเราก็คือ กาย วาจา ใจ รักษามัน แตงปรับปรุง
มัน ปฏิบัติใหมันดีงามขึ้น มันก็ดีอยูในที่นั้น ไมใชของดีจะไปขอเอากับพระพุทธเจา 
พระพุทธเจาก็ใหของดีเราไมได นอกจากทานสอนใหทํา ใหทําเอา ใหละอยางนั้น ปฏิบัติ
อยางนี้ แลวก็ไปปฏิบัติเอา มันก็ได มันก็ดีขึ้นมา ไมใชวาของดีอยูกับพระพุทธเจา ของดี
ที่อยูกับพระพุทธเจาก็เปนของดีที่อยูกับพระองค จะไปขอเอากับทานไมได เราจะตอง
ปฏิบัติเอา ผลที่สุดแลวความดีก็จะอยูกับเรา แตถาเราไมสรางความดีที่ถูกตองขึ้น มันก็ดี
ขึ้นไมได ไมปรากฏขึ้นได ความดีมีอยูทั่วไปในสกลกายของเรา สรางขึ้นปฏิบัติขึ้น พวก
เราจึงไดมาปฏิบัติเปนกลุมขึ้นเพื่อฟงธรรม เพื่อจะไดรูจักวาของดีเปนอยางไร ของดีอยูที่
ไหน? ทําอยางไรถึงจะได? เพื่อเราจะไดรูจักอยางแนนอน ถารูจักแนนอนแลวของดีก็อยู
กับตัวเรา 
พระพุทธองคทานสอนวา “อัคขาตาโร ตถาคตาพระตถาคตเปนผูบอก” ทานเอาของดีให
เราไมได ทานบอกวาอันนั้นควรละ อันนั้นควรประพฤติปฏิบัติ อันนั้นผิดอันนั้นถูก ทาน
บอกใหเทานี้ ไมใชวาทานจะเอาของดีใหเรา เอาความชั่วหนีออกจากเราได เราตองทําเอา
เองความดีสรางเอาเอง ความชั่วถามีขึ้นก็ละเอาเอง 
     ฉะนั้น ทานใหเรามาฟงธรรมแลวใหภาวนา “ภาวนา” ก็คือพิจารณาดูนั่นแหละ ทําไร
ทํานาก็เหมือนกันถาขาดการภาวนาก็ไมเปน คือมันไมดี ภาวนาคือการคิดใหมันถูกตอง 
คิดใหมันดีงาม เรียกในทางธรรมะวาการ “ภาวนา” เอาพุทโธใหภาวนา “พุทโธ” แปลวา 
ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ถาใครภาวนาพุทโธแลว ไมมีน้าํตาไหลใจไมขุนมัว ใจปราศจาก
ความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนใจที่สงบระงับ ถาเรารูเรื่องของมันก็เปนอยางนี้
ความทุกขเกิดขึ้นไมได แตเราไมคอยไดพิจารณาอยางนี้ 
     วันหนึ่งมีโยมมาจากอําเภออํานาจเจริญ มาหาอาตมา แกทุกขมาก วุนวายมาก แกบอก
วาแกทุกขมากเปนเรื่องใหญมาก อาตมาถามวาเรื่องอะไรที่โยมวาเปนเรื่องใหญมาก แก
บอกวาเมียแกตาย หือ? นึกวาเรื่องใหญโตอะไร เรือ่ง “ตาย” มันเปนเรื่องธรรมดา ไมใช
เรื่องใหญโตอะไรหรอก ถาเรื่องใหญก็คือเรื่อง “เกิด” ขึ้นมานั้นแหละมันเปนเรื่องใหญ
กวา ตายมันเรื่องเล็กหรอก ตายมันมาจากไหน ตายมันมาจากเกิด จะมาเสียใจกับมัน
ทําไม เวลามันเกิดมาทําไมไมเสียใจ ทําไมจะมาเสียใจเวลาที่มันตาย อาตมาตกใจหมด
นึกวาเปนเรื่องใหญโตอะไร นี้แหละเลยเห็นวาเปนเรื่องใหญโตไป ความจริงทานให



พิจารณาความเกิด พิจารณาความแก พิจารณาความเจ็บ พิจารณาความตาย พุทธองคทาน
ใหพวกเราพิจารณาสิ่งเหลานี้ แตเราเกิดขึ้นมาไมไดพิจารณา มัวแตเพลิดเพลินกันอยู 
คนเราถามันเพลิดเพลินแลว มันเปนบามันจึงเพลิดเพลิน ถาไมเปนบามันไมเพลิดเพลิน
หรอก 
     ถาวาไมจริงลองเอาสุรามาดื่มดูสิ เปนบาเลยเพลิดเพลินกันไปเลยแหละ รองรําทํา
เพลงกันขึ้นเดี๋ยวนี้เลย ถาใหอยูสบาย สงบ เปนคนไมบา มันไมเพลิดเพลินหรอก อยู
อยางสงบสบาย ถาคนสนุกสนานเพลิดเพลินแลวคือคนเปนบา เอาสุราดื่มลองดูซิ ไมรูวา
ใครเปนพอตา ไมรูวาใครเปนลูกเขย เลนหัวกันไปเลย ถาคนเพลิดเพลินรองรําทําเพลง
คือคนบา คนเรามันชอบเพลิดเพลินไปเอากัญชามาสูบใหตัวเองเปนบา เอาสุรามาดื่มให
ตัวเองเปนบา เอาภาพยนตรมาฉายใหสนุกสนาน ถาคนเปนบามันเพลิดเพลิน ถาคนไม
บาแลวเปนคนสงบ ดูภาพยนตรก็คือดูรูปภาพนั่นแหละ เมื่อคืนนี้ถึงขนาดพระไมไดตี
ระฆัง พระมาบอกอาตมาวา หลวงพอวันนี้ไมตองตีระฆัง เพราะในบานเขามีภาพยนตร 
คิดวาเขาคงไมมาวัดกัน อาตมาเลยบอกวา เออ !...หยุดซะก็ดี ใหเขาไปดูหนังกัน คนเรา
มันชอบเปนบามากกวาเปนคนดี ชอบความหลงงมงายมากกวาความจริง ทําไมมันถึงจะ
ไมทุกข อาตมาเลยบอกพระวา เออ ! วันหลังคอยตีเถอะวันที่หนังเขาไมฉายคอยตี วันนี้
เขาเปนบากันใหเขาเปนไปตามบาเขาซะกอน วันไหนเขาไมเอาหนังมาฉายคนดีๆ เขาจะ
มาวัด เมื่อคืนนี้พระเลยไมไดตีระฆัง พระทานก็ยอมหนังเขาเหมือนกัน ถาจะมาเทศนอยู
นี่ หนังก็ฉายอยูโนน ตองแพภาพยนตร เขาเลยเลิกซะดีกวา นี่ก็เลยไปไมไหวเพราะ
ความเห็นเปนอยางนั้น ภาพยนตรมันเปนเรื่องทําใหจิตใจหลงงมงาย ลูกหลานเราชอบ
มากถาไปอยางนั้น ไมวาแตลูกหรอกแมมันก็เหมือนกันนั่นแหละพอมันก็เหมือนกันนั้น
แหละ ชอบมากของอยางนั้น ชอบของต่ําชา มันมีแตเรื่องยั่วยวนหัวใจหมดทุกอยาง เปน
อยางนี้ชอบอยางนี้ ลองเอาพระมาเทศนลองดู กับเอาไกมาชนกันลองดู ตองไปดูไกชน
กันหมดทุกคน คนเรามันชอบอยางนั้นทุกวันนี้ เอามวยมาชกกันดู ตองไปดูเขาชกมวย
กันหมด มันเลวรายขนาดนี้แหละคนเรา 
อันนี้ทานสอนแตสิ่งดีๆ มันไมฟงหรอก มันไมรูจักดี ภัยมาถึงจึงคอยคิดถึงความดี เชน 
ความเจ็บไขมาถึงจึงคิดถึงความดี ความตายมาถึงจึงคิดหาความดีฉะนั้น พระพุทธองค
ทานจึงใหพิจารณา “มรณานุสติ” คือ ความตายทุกวันๆ ใหจิตใจมันออนโยน พิจารณา
ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย มันดีไปทางธรรมะ มันไมไดดีไปทางโลก ดีทาง



ที่ไมเบียดเบียนเยือกเย็นหัวใจ ศีลธรรมจะเกิดขึ้นไดก็เพราะมีความรูสึกอยางนั้นเสียกอน 
ทานใหภาวนา 
     การภาวนานี้ก็ไมคอยรูจักกัน เอาสั้นๆ ให ใหภาวนา พุทโธ ยิ่งหลงไปใหญยิ่งไมรูจัก 
เอาพุทโธใหยิ่งไมรูจักความหมาย ปลาเตนออกของจึงรอง พุทโธ อยางนี้รูจัก ความตายก็
คิดเห็นแตเวลาหกลม เวลาชนสะดุด รอง “โอยตาย” ก็แลวไป ลุกขึ้นมาไดก็ไมตาย ไป
เหยียบงูตกใจรอง “โอยตาย” แตถาไมไดเหยียบงูก็ไมตาย เทานี้เห็นความตายแวบเดียว 
เหมือนฟาแลบเทานั้น 
     พระพุทธเจาทานใหพิจารณาความไมเทียงเรื่อยๆมา ฉะนั้นคนจึงเห็นความพลัดพราก
จากกัน ความแก ความตายเปนเรื่องใหญที่สุด เห็นเปนเรื่องใหญที่สุดความเปนจริงมัน
เปนเรื่องไมใหญ มันเปนเรื่องธรรมดา พอแม ปูยา ตายาย เราเกิดมาตายไปหมด ไมมีใคร
เหลืออยู นี้เปนเรื่องธรรมดา ถาเราพิจารณาเห็นชัดแลวใจของเราจะมั่นคง ใจเราจะไม
สรางบาป ไมอยากสรางกรรมชั่วทั้งหลาย ใจมั่นคงมีศีลธรรม การภาวนาทานจึงให
ภาวนาพุทโธ พุทโธ ใหใจนอมนึกถึงคุณพระพุทธเจาใหใจเราตื่น ใหใจเราเบิกบาน ให
ใจเราสงบ 
     เรามาอยูในโลกนี้ตางคนก็ตางมา มาอยูที่นี่ไมรูวามาอยูทําไม ไมรูจักเวลา จะไปกับ
อะไรก็ไมรูจัก อยูไมรูวาอยูกับอะไรไมรูจัก ไมรูเรือ่งของตัวเอง เมื่อเกิดขึ้นมา อยูไปตาม
เรื่องมันเหมือนกับไก พอถึงตอนเชาก็ลุกไปหากิน พอเย็นมาก็พาลูกเขานอน เทานี้แหละ
ไมมีความหมายอะไร 
     มนุษยเราทั้งหลายก็เหมือนกัน ถาไมไดพิจารณาถึงเรื่องอยางนี้ก็เหมือนกันกับไก 
ไมไดมีความหมายอะไรมากมาย ศีลธรรมนี้คนจึงรูยากเห็นยากมันไมเห็นงายๆ อยางวัด
กอนอกเรานั้นเหละ ตั้งวัดมานานถึง 96 ปแลว ไมเห็นใครภาวนาเปนสักที พระเขามาก็
มาเทศนแต “มัทรี” ใหโยมฟง หาหนังสือมัทรีมาเทศนใหโยมฟง เสียงสูงๆ ต่ําๆ เปนบา
กันไมหยุดสักที เลยไมไดเรื่อง ไมเกิดประโยชนอะไร เลยไมรูจัก “บาป” ไมรูจัก “บุญ” 
ไมรูจักคุณไมรูจักโทษ พุทธศาสนาไมมีในที่นี้ไมมีอะไร สรางแตสิ่งลอลวง สรางแตสิ่ง
หลงงมงายอยูในโลกนี ้จิตใจไมสวางสักที ทําก็ทําไปอยางนั้นเหละไมทําไปตามความ
จริง 
เมื่อวานนี้โยมมาจากอําเภอเขื่องใน มาหนึ่งคันรถมาขอของดี มาขอน้ํามนต ขอชาน
หมากแหง พอกราบเสร็จก็ขอเลย พวกเขาไมรูจักของดี อาตมาถามวา ไดภาวนาไหม? 



พวกเขาตอบวา ไมไดภาวนา ไดแตเมตตาเทานั้นแหละ ทองเมตตา อาตมาเลยถามตอไป
วา เลิกหักขากบหรือยัง? พวกเขาตอบวายัง ถาไมหักก็จะไมไดกินนี่ดูซิ ไดแตเมตตาสัตว 
เมตตาหมายความวายังไงยังไมรูจัก อาตมาเลยถามตอไปวา จะไมเลิกเลยหรือโยม จะทํา
ไปจนกวาจะตายโนนหรือ? พวกเขาตอบวาเอาจนตายโนนแหละ เลิกก็ไมไดกินเทานั้น
แหละ นี่พวกเขาตอบเลิก.. ไมตองพูดกันแลวทีนี ้ไมมีอะไรจะพูดใหกันฟงอีกแลว ถา
เปนอยางนี้ 
     นี้คือมันไมสลดใจสักหนอย ไมมีใครลืมตาขึ้นพิจารณา แลวก็เปนเรื่องจําเปนมาก วัด
อาจารยสุเมโธวัดกรุงลอนดอน เดินไปไมเทาไรมีแตกระตายเปนกระตายปา ไมมีใครจะ
ไปทําลายเบียดเบียนมัน มีแตเขาสงวนเอาไว เอาตาขายมาลอมกระตายไว ถาเปนบานเรา
คิดวาคงไมเหลือ มันไกลกันมากเรากับเขาจึงไมมีอะไรจะพูดดวย เขาสงสารจริงๆ แตเขา
ไมไดทองเมตตาเหมือนเรา “อะหังสุขิโตโหมิ นทิุกโคโหมิ สัพเพสัตตา” เขาไมไดทอง 
แตวาเขาเห็นสัตวเขาสงสารมากแลวใครจะดีกวากันทีนี้ ระหวางเรากับเขา คนหนึ่งทอง
เมตตาได แตไมเลิกฆาสัตวสักที แตคนหนึ่งไมไดทองเมตตา แตเขาไมไดฆาสัตว เขา
สงสารมัน นี่ลองๆ ดูอะไรมีความหมายกวากัน อยางนี้นาจะพิจารณา เรามาฝกตั้งแต
เล็กๆ เอาหนังสะติ๊กยิงใหตายไมใหเหลือ แตทางเขาบุง ไสเดือนขนาดเล็กๆ ของเขาก็ไม
ทํามัน สงสารมันมันไกลกันมากจริงๆ เขาไมมีหลักพุทธศาสนา แตจิตใจเขาเปน ทางเรา
เรียนได 9 ประโยค แปลไดตรงเปงสวดก็ได สวดเมตตาสัตวก็ได แตสัตวเขามาใกลฆา
ทั้งพอทั้งแมมันไมใหเหลือ อันนี้ความหมายมันตางกันมาก 
     ศีลธรรมคือความจริง พูดเฉยๆ ไมเกิดประโยชนนะ กาย วาจา ใจ มันไมเปน ถาจิตมัน
เปน มันเปนของมัน ศีลธรรมเกิดขึ้นมาได ยังไกล ดูไปยิ่งไกลมากพวกเราไกลจากพุทธ
ศาสนา นอกจากจะพูดกันจ้ําจี้จํ้าไช อยางวัดหนองปาพง พอเปนไปสักหนอย พูดก็นาฟง
สักหนอยถาออกจากกลุมนี้ไปแลว ลองๆ ดูก็ไดแสดงวาพวกเราไกลมาก มีประชาชนมา
ถามอาตมาวา “หลวงพอ ประชาชนมนัจะเปนคอมมิวนิสตไหม?” อาตมาตอบวา “ถาเรา
ไมเปนมันก็ไมเปน ถาเราเปนมันก็เปนเทานั้นแหละ จะไปถามใคร” เราไมเบียดเบียนกัน
ดูซิ รูจักรักษากัน ใครจะมาเปนอยูที่นี่ แตนี่ผูนอยกินผูใหญ ผูใหญกินผูนอย มันก็ไมอยู
แหละ เพราะมันเปนอยูแลว โยมเขาพูดวาสาธุอยาใหเปนเลย กระผมคิดวาคงไมเปน
หรอก หลักพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู ตั้งเหมือนกระติบขาว ไมไดกินมันจะอิ่มไดหรือ? มัน
เปนของมันอยูอยางนั้น 



ศาสนา ก็คือ ปฏิบัติความจริงมันถึงจะถูก ถายังนั้นหนังสือที่เขาเขียนใสตูไวมันเปน 
“ศาสนา” เทานั้นแหละเพราะของดีอยูที่นั่น มีแตหนูไปกัดทําลายหมดเทานั้นแหละ 
ศาสนาอยางนั้นมันไมเปนศาสนาหรอก จะใหเปนศาสนาตองปฏิบัติ ศาสนามันจึงเปนมี
แตไหวไมใหมันบาป แตไมเลิกทําบาป ไหวแตไมใหผิด อันนี้มันเปนคนไมมีปญญา 
     อาตมาไปเมืองนอกถูกเขาถามวา เมืองไทยมีพุทธศาสนาแตทําไมขโมยเยอะ คือเขา
เคยมาเที่ยวถูกพวกมิจฉาชีพฉกชิงวิ่งราวเขา พออาตมาไปเขาถามอาตมา อาตมาตอบเขา
วาจริง “แตวาพุทธศาสนาไมไดขโมย คนมันขโมย คุณจะมาโทษพุทธศาสนาไมได
หรอกตองโทษคน” อาตมาเลยถามเขาไปวา กฎหมายเมืองนี้มีไหม? เขาตอบวามี อาตมา
ถามเขาตอไปวา คนไมปฏิบัติตามกฎหมายมีไหม? เขาตอบวามี อาว !... ก็มีกฎหมาย
ทําไมเปนอยางนั้น 
     มันเปนเรื่องอยางนี้ ถาวัดกันสวนตอสวนแลวพวกเรายังไกลมาก ถาพูดถงึเขาวัดก็เขา
มาอยู แตถาพูดธรรมะใหฟงบางทีโกรธใหเราก็มี ผูเฒา บางทีอาตมา ถาม ผูเฒาเขาวัดเลิก
กินเหลา เลิกฆาสัตวหรือยัง? เขาบอกวายังไมเลิก ถึงเวลากินก็กินอยู ถาเราพูดมากบางที
ก็อาจจะดาพระก็ได นี่เปนเรื่องอยางนี้ 
     ฉะนั้นกุลบุตรลูกหลานเราจะรูเรื่องอะไร ไมรูอะไรมันอยูกับพอแม มันก็ทําตามพอ
แมมา เลยกลายเปนประเพณีทุกวันนี้ บวชสมัยกอน ตองตั้งใจมาครึ่งหนึ่ง ขาเตียงเขามี 4 
ขา บวชเขามาอยางนอยตองได 4 พรรษา ครบขาเตียง อันนี้สมัยกอนเราบวชอยางนี้ ถา
ไดถึง 5 พรรษาเปนภิกษุเกาเลย สมัยกอนบวชก็ไมยากอะไร แตเดี๋ยวนี้การบวชบางทีตอง
เอาที่นาไปจํานองเขา เพื่อเอาเงินมาบวชลูกชาย กนิสุรากัน 7 วัน 7 คืน บวช 15 วัน 7 วัน 
บวชเขามาแลวเขามาอยูในวัดก็สั่งสอนยากกวา ยากยิ่งกวาเสือ ใหกินขาวครั้งเดียวก็ยาก
ใหกราบใหไหวก็ยาก ขนาดเอาเสือเขามาในวัดเลยทีเดียวไมยอมประพฤติตาม เอา
แตทิฏฐิมานะของตัวเอง มันจะเห็นศาสนาไดอยางไร มันหางไกล มันไมถึง 
     คนทุกวันนี้ความรูมันมีมาก แตความดีมันไมมีมันมีแตความรูเฉยๆ ถามแีตความรู
ความดีไมมี มันไปยาก อยางตาสีตาสา ตามาตามีไมเคยทําลายบานเมืองหรอก เขาก็มีแต
ทําไรทํานากินไปตามประสาของเขา ถาคนมีควาามมรูไมมีความดีฉิบหายหมด ไมเหลือ 
พ่ี ปา นา อา เดือดรอน มาปกครองบานเมืองกินหมด นั้นคือคนมีความรู แตความดีไมมี 
ก็เกิดความเดือดรอน 



พระพุทธเจาของเราทานวา “ความรูก็ใหมี ความดีก็ใหมี ปฏิบัติศาสนาในบานเมืองก็อยู
เย็นเปนสุข” มันเปนลักษณะนี้ ทุกวันนี้ศีลธรรมมนัขาด หางไกลมากจากศีลธรรม ไมวา
แตโยม พระเราอยางอาตมาจําเปนตองออกปฏิบัติทําไม เพราะมันอยูยาก ขนาดปฏิบัติ
ไมไดเอาเงินเก็บในยามยังผิดหมูพวกเแลว อยูทางเหนือลูกศิษยอาตมาไปอยูนั่น เขา
เดินขบวนไมใหอยู เพราะพระฉันขาวมื้อเดียว และไมรับเงินทองดวย พวกเขาพระกิน
ขาวเย็นเขากลัวศาสนาเขาจะเสื่อม ไลพระปฏิบัติหนี นี่มันเปนไปทํานองนี้กันมาก 
เสียหายมากทุกวันนี้ไมตองอะไรหรอก ในทางพุทธศาสนาถาปฏิบัติตรงไปตรงมาตาม
พระวินัยแลวตองกั้นทางเลย นี่เราพากันหลงมากเสียหายมาก 
     ทุกวันนี้ยากลําบาก คนดีๆ ตองหาที่อยูใหถูกจึงทําได วาจะทําดีๆ ตองเลือกที่อีก 
เพราะมันขวางหลักทางโลกเขา ฉะนั้นจึงใหคอยพิจารณาพวกเรา ถาทําไมดีจะวาดีขนาด
ไหนมันก็ไมไปได จึงใหเราเขาใจวาศีลธรรมมันขาดจากบานเมืองทั้งหลาย ลูกสาวลูก
ชายเปนอยางไร สอนงายไหมทุกวันนี้? คงจะมีแตพอกับแมเลี้ยงควายอีตูทุกวันนี้ แต
กอนบานกอนเราคนโงหรอกจะไปนุงเสื้อผาลายๆ อยางนั้นไมได อายกัน คนเฒาคนแก
ไมเคยนุงหรอก อาย จะไปนุงผาของเจกของจีนไมอยากนุง ตองนุงผาแมบานทอเอง ผา
ขาวเอามายอมสีครามตามที่เคยทํามา ตัดเสื้อผาใหลูกสาวลูกชายใหพอบานนุงหม ถาไป
เห็นนุงเสื้อขาวๆ ลายๆ ของเจกแลวแมบานอาย ทําไมถึงอาย เพราะไมคุมลูกคุมผัว(เปน
แมบานที่ใชการไมได) อายมากแตกอน 
     ฉะนั้นการบานการเมืองตองชวยกัน เพื่อใหจิตของเราสูงขึ้นๆ มันเปนอยางนี้ มันทิ้ง
จากของเดิมไป การประพฤติปฏิบัติก็จะหมดไปเรื่อย(การปฏิบตัิธรรมกรรมฐาน) เห็น
ไหมทุกวันนี้ หมูไทย หมูหนาเล็กๆ ตัวนอย มันไปไหนหมด นี่เห็นไหม เห็นแตหมูพันธุ
อ่ืนไปไมแนบางทีคนอาจจะกลายเปนอื่นก็ไดมีทั้งเจก จีน ไทย ลาว ไมรูวาไปทางไหน 
มันเปลี่ยนไปหมด พวกฝรั่งเขามาแตละครั้งหลายหมื่นเอาทิ้งไว (เด็กลูกครึง่) แผขยายกัน
ไปกระจัดกระจาย ความเห็นตางๆ ก็คอยเปลี่ยนไปๆ เราทั้งหลายชอบตื่นเตน เห็นอะไรก็
ตื่นเตน เชน หยูกยาเปนตัวอยาง อาตมาไปเมืองนอกอยากฉันยาประจําบานเขาไมมี ถา
ไมสบายเขาไปที่โรงพยาบาลใหแพทยตรวจหมอเขียนใบสั่งยาให เขาจึงซื้อยามากิน แต
แถวบานเรามีเงินในกระเปาซื้อกินเอง ยาทัมใจ ยาปวดหาย ถาปวดเมื่อซื้อกินเลย เกง คน
ไทยเราตายไมเหลือ แตพวกฝรั่งยาเขาไมซื้อกินเองเขากลัว ยาเปนของมีพิษ ไมใชวาดี
อยางเดียว บางคนอยากอวนกินจนตัวฉุ ทุกวันนี้จึงเปนเหตุใหเกิดอันตราย เพราะไมรู



เรื่องอะไร เจ็บปวดเล็กๆ นอยๆ กินยาเลย แกปวดสักหอก็หาย กินไปนานๆ หอหนึ่งไม
หาย เอาสองหอดีขึ้นสักหนอย พอแกได อีกหลายปตอๆ มา 2 หอไมไหวแลว ตองเอา 3 
หอถึงจะดีขึ้นหนอย อีกหลายๆ ปตอมาไมไหวเอา 4 เลย แลวก็เอาวันละ 5,6 หอเลยเถิด
เลยทีนี้ มันก็เลยเกิดอันตรายแกรางกาย 
     ฉะนั้นเรื่องศีลธรรมพวกเรานี้หางไกลมาก คุยเรื่องศีลธรรมนี้เกง พอคุยไปคุยมา กลับ
พูดวา “ดีอยูแตผมทําไมได” พูดไปทํานองนี้ ถาไปสอนก็พูดวา “ผมรูอยู แตผมยังไมเอา” 
ไมรูวาเมื่อไรจะเอา ใหพวกเราไปพิจารณาดู 
วันนี้ก็ตางจากวานนี้ พรุงนี้มะรืนนี้ก็ตางจากวันนี้วันนี้เปนคนอยางหนึ่ง พรุงนี้เปนคนอีก
อยางหนึ่ง วันตอไปก็เปนคนอีกอยางหนึ่งคือมันแกไปๆ ไมใชคนๆ เกานะ เมื่อวานนี้เปน
คนเกา พอขามวันมาเปลี่ยนเปนคนใหม ถาไมเปนคนใหมมันจะแกไดหรือ มันก็
เหมือนเดิมซิถาเปนคนเกา อันนี้มันเปน เราไมไดพิจารณาดูการเปลี่ยนแปลงของมัน มัน
ผานมาเรื่อยๆ วัน เดือนปเก็บเราไปเรื่อยๆ ความเจ็บความแกมันเปลี่ยนมาทุกระบบ เรา
ไมรูอะไร แตเราไมคอยรูจัก พระพุทธองคทานสอนวาใหพิจารณา “วันคืนลวงไป ลวง
ไป บัดนี้เราทําอะไรอยู” ทานใหหมั่นเตือนตัวเอง ถามตัวเองเรื่อยๆ แตพวกเราสงสัย
ไมไดถามละมัง ตั้งแตเขามานี่ระลึกถึงความตายบางหรือเปลา? คงจะคิดหาแตความเปน
ละมังความตายตั้งแตเชามาจนถึงบัดนี้ คงจะไมคิดสักที นี่มันเปนเรื่องอยางนี้ ฉะนั้นพระ
พุทธองคทานใหมีสติและใหพิจารณา ใหทันเวลาอยาใหสายเกินไป ถาสายเกินไปแลว
มันจะหลง 
     เมืองไทยเราถามีธรรมะมันจะอบอุนดี อบอุนมากถาเปนเมืองอื่นกับเมืองไทยเรามัน
ตางกัน เมืองไทยเราเลี้ยงลูกแลวก็เลี้ยงหลาน แลวก็เลี้ยงเหลน เมืองนอกเขาเลี้ยงแตลูก
เทานั้น มันพอคุมตัวเองไดเขาก็ปลอยใหเปนอิสระ แตพวกเราลูกไปอยูไหนก็ตองเปน
หวงเปนใยมาก แตเขา(ฝรั่ง) ถาแกแลวก็อยู 2 คนตายายเทานั้นหรือกับแมวกับสุนัข สวน
ลูกจะไปไหนเขาไมหวง ไดใหวิชาความรูแลว แตพวกเราวุนวายมาก ถามองมาดูทาง
บานเราแลวทุกขมาก ตองอยูรวมเปนกลุมเปนกอนแยงกันกิน ทุกข ตกนรก ไมหยุดสักที 
แตเขาเปลื้องความทุกขออก ลูกหญิงลูกชายพอบรรลุนิติภาวะแลวเขาปลอยใหเปนอิสระ
เลย จะไปอยูเมืองไหน รฐัไหนก็ชางเขาไมหวง จะไปเปนครูเปนอะไรก็ตาม มีลูกมีผัวก็
ตาม เลิก คุณกับฉันเลิกกันเทานั้นพอ ไมตองเปนหนี้เปนสินกัน พอแมก็แยกไปอยู
ตางหากซะ สบาย แตพวกเราดมตั้งแตกนจนถึงหัวไมเลิกสักที(ดมลูกหลงลกู) ผลสุดทาย



มันทําเราใหน้ําตาตกแลวมันก็หนีไป 
     ประเพณีของเราถามีศีลธรรมมกัจะอบอุนมากแตพวกเขา(ฝรั่ง) แกมาก็เขา
โรงพยาบาล(สถานสงเคราะหคนชรา) ไมอบอุนแนถาเปนอยางนี้ ถาไปพูดศีลธรรมให
ฟงไมได เมืองนอกถาไปพูดเรื่องเกิด แก เจ็บ ตาย เขาอยากจะลุกหนี คือเขาไมอยากตาย 
เขาไมอยากแก เขาไมอยากเจ็บ เขาไมอยากฟง เขาอยากหนุมอยูเรื่อยๆไปคนแกเขาถา
หนังเหี่ยวยน เขาก็ไปผาตัดออกเย็บเขาใหมใหตึงขึ้นเหมือนหนากองเพลเลยแหละ เย็บ
ไปเย็บมาเหลือแตหนังหุมกระดูก ยิ่งเลวรายกวาเดิมไปอีก เอาสีแดงสีดําทาไวแตงไวยัง
กับเปรต ยิ่งรายกวาเดิมอีกแตงใหมมันก็ไปไมไหวเพราะมันเปนอยางนี้ ถงึวาพวกเราพอ
ระลึกไดก็ใหระลึกถึงตัวเอง เกิดมามันก็ทุกขยากอยางนี้แหละ เพราะมันไมใชพระ
นิพพาน จะหาความสบายไมมีหรอก ถามันยุงมันยากก็ปลอยกว็างมันซะมันถึงจะได
ความสบาย “ชั่งหัวมันเถอะ ปลอย” วาอยางนี้มันจึงจะสบาย ถาจะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน
เลี้ยงเหลนใหมันใหญใหหมดอยางนี้มันก็ไมไหวแลว โลกมนัเปนอยางนี้ 

ดูซิคนเรานี่ อยากเกิดแตไมอยากตาย 
แสดงธรรมโปรดญาติโยม ณ วัดปาบานสวนกลวย 

ถาเราไมไดสนใจในการปฏิบัติ นาน ๆ ก็ไมไดเขามาศึกษาอบรมครั้งหนึ่ง เราก็จะไมรู
เรื่องไมเขาใจในขอวัตรปฏิบัติ ที่จะยกตนยกจิตใจของเราใหสูงขึ้น ทําใหชีวิตของเราที่
เกิดมาแลวตองเสียไปโดยเปลาประโยชนถาเราไมเขาใจในธรรมะแลว เราก็จะเปนคน
หลง หลงรัก หลงชัง หลงดี หลงชั่ว อยูอยางนั้น ถาเกิดมีอันเปนไปมีการพลัดพรากจาก
กัน ก็จะมีแตความทุกขโศกเศรา รองไหพิไรรําพัน เสียใจเปนทุกขไมได สมความ
ปรารถนา คิดอยากจะตายเสียใหรูแลวรูรอดไปเดี๋ยวนี้ วันนี้ก็ยงัมี แตถาดีกันเขาใจกันได
ก็อยากจะมีอายุยืนยาวนานตอไป อุตสาหไปทําบุญตออายุวัดนั้นวัดนี้ตั้งหลายวัด กลัววา
อายุจะไมยืน ถามีความโกรธ ใจรายมีความอิจฉาริษยาเกิดขึ้น มีความเดือดรอนวุนวาย
แมแตลูกหลานที่เคยเอ็นดูเคยรักเคยชอบ ก็อยากจะใหชักดิ้นชกังอลมตายไปไมเสียดาย 
เหมือนไมมีความอาลัยอาวรณอยางนั้นแหละ แตถาเปนอยางนั้นจริง ๆ กลบัจะตอง
รองไหเปนทุกขอีก เพราะเหตุที่ยังไมไดปฏิบัติภาวนา พวกเราจึงไดชื่อวายังเปนคนที่โง
มาก จึงตองวิ่งไปตามความรูสึกนึกคิดปรุงแตงเรื่อยไปไมมีที่สิ้นสุด เหมือนคนบาจริงๆ 
     เพราะฉะนั้นทานจึงใหพิจารณามรณานุสติ ใหระลึกถึงความตายของเราเสมอ ๆ ถา
เรามีการปฏิบัติหมั่นนอมระลึกถึงความตายอยูบอย ๆ แลวจิตใจของเราจะไมลุมหลงมัว



เมาเหอเหิมทะเยอทะยานหรอก หรือถาจะไปทําความชั่วอยางนี้ เราก็จะคิดไดทันทีวา ถา
เราทําความเดือดรอนใหแกคนอื่นอยางนี้แลว ถาคนอื่นมาทํากับเราอยางนั้นบาง เราจะมี
ความรูสึกอยางไร เมื่อเราคิดยอนกลับมาดูตัวเองก็จะทําใหเราหยุดทําความชั่วได แตนี่
พวกเราไมเปนอยางนั้น อะไร ๆ ก็มีแตจะเอาทั้งนั้น ไมเคยคิดยอนกลับมาดูตัวเองสักที 
คนเรานี้ก็มีความหลงมาก มีความเห็นผิดมากนะ หลงจนไมรูจักผิด ชอบ ชั่ว ดี บางทีมี
คนวา “หลง” ก็โกรธไมพอใจ ผูที่ยังไมไดปฏิบัติภาวนา ไมรูจักธรรมะ ก็ตองเปนอยาง
นั้น 
     ฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงสอน เพื่อใหเรารู ใหเราเขาใจในทุกสิ่งทุกอยาง ใหเรามี
ความรอบคอบรอบรูในกองสังขาร เมื่อยังมีชีวิตอยูทานก็เทศนใหฟง แตไมใชเทศนให
คนตายฟงนะ เทศนใหผูยังมีชีวิตอยูนั้นแหละฟง บางคนตายไปแลวก็ยังเปนเรื่องยุงยาก
วุนวายเหมือนกันนะ เสียเงินเสียทองจนลูกหลานตองกูหนี้ยืมสินเขามาที่อยูตามชนบท
บานนอก ถาบานไหนมีคนตายก็มีการฆาสัตวตัดชีวิต มีการลมวัวลมควายใหตายตามไป
อีกสองตัว คนตายคนหนึ่งไมพอ แถมยังเอาวัวควายมาฆาอีก ยิ่งคนทางเหนือดวยแลว วัว
ที่อ่ืนก็ไมยอมเอา จะตองเอาวัวที่อยูบานของคนตายนั่นแหละฆา มีวัวสองตัวก็เอามาฆา
กินหมด ควายก็เหมือนกัน มีอยูตัวเดียวพอไดชวยทํานา แตพอพอแมตายก็เอามันมาฆา
กินหมดเลย โอย....ญาติโยมทําอยางนี้ไมสมควรเลย ไมใชอยางนั้น ๆ นะ จะทําอะไรก็
ใหพิจารณาใครครวญตรึกตรองใหดีเสียกอนจึงทํา จะไดเห็นบุญเห็นกุศล จะมากหรือ
นอยก็ตามถาทําแลวมีประโยชนไมมีโทษไมมีอันตรายก็ควรทําอยางนั้น ศพคนตายไป
แลวจะเอาไปวางที่อ่ืนก็ไมเกิดประโยชน ถาไมเชื่อก็ลองดู ถาเอาศพไปตั้งที่บานกุดลาด
ตองหมดเหลาหมดยาไปมากมาย ดีไมดีเกิดเรื่องเดือดรอนถึงฆากันตีกันขึ้น ผูที่ยังชีวิต
อยูนะถาไมใหเขากินไมใหเขาสนุกสนานเฮฮา เขาก็วาเจาภาพตระหนี่ถี่เหนียวเปนคน
เห็นแกตัว พูดอยูอยางนั้นแหละ คนขี้เหลาพูดไมจบ กินอิ่มแลวก็ลากลับ พอเดินลง
บันไดไปไมกี่กาวเดี๋ยวก็เดินกลับมาอีก วกไปวกมาอยูนั่นแหละ รับแขกขี้เหลาอยูทั้งวัน
ทั้งคืน เปนอยางนั้นมันไมเกิดประโยชนอะไรเลย 
 
เราทุกคนควรมาสนใจในการพิจารณา ที่จะทําใหเกิดความสลดสังเวช แมครูบาอาจารย
เราทุก ๆ องคควรพิจารณาปลงสลดสังเวชวาเออ.....สังขารรางกายนี้มันไมเที่ยงแทถาวร
มั่นคงอะไรเลย ธรรมดาถาลูกเมีย พอแมเราตาย เราจะเกิดความรูสึกขึ้นใหมวา อาวเรานี่



หมดที่พ่ึง ไมมีที่พ่ึงที่อาศัย จะคิดไปที่ไหนละ กค็วรวกกลับมาดูตัวเอง เพราะฉะนั้นทาน
จึงใหพระทานเยี่ยมศพของคนตายเพื่อจะไดเกิดความสลดสังเวชในความไมเที่ยง เมื่อจิต
เรามีความสลด เราก็จะเห็นตามความเปนจริง เมื่อพอแมยังมีชีวิตอยู พูดอะไร บอกสอน
อะไรก็ไมคอยเชื่อฟง เพราะจิตมันประมาท ไมมีความสลดสังเวช ถาพอแมเสียชีวิตไป
แลว ถึงจะคิดไดวา เออ....พอแมของเราทานอุตสาหเลี้ยงดูเรามาตั้งแตเล็กจนโต ก็มาถึง
ที่สุดของทานแลวตรงนี้ ตอไปคงจะไมไดเห็นหนาทานอีกแลว จิตใจของเรามันก็หวน
กลับคืนที่เดิม พระทานจะไดแนะนําพร่ําสอนตามเหตุผลที่แทจริง เราจะไดตั้งใจฟง
ธรรมะที่ทานสอนใหเขาใจตามความเปนจริง ยังดีกวาจะไปกินเหลาเมายาอยูหมดคืนจน
สวาง อะไรมันจะทําใหไดเกิดความรูความเห็นสักที ใชไมไดเลย ควรที่เราจะปลงสลด
สังเวช อนิจฺจา วตสงฺขารา อุปฺปาทวย ธมฺมิโน อุปปฺชชิตฺวา นิรชฺุฌนฺติ เตสงฺ วูปสโม สโุข 
สังขารทั้งหลายมันไมเที่ยง “สังขารา” หมายถึงสังขารทั้งหลาย “อนิจจา” มันเปนของไม
เที่ยง มีแลวหาไม เกิดแลวดับไป คือทานเกิดมาแลวเปนพอเปนแมเรา เดี๋ยวนี้ก็ไมมีทาน
แลว มีแลวหาไม เกิดขึ้นแลวดับไป เปนสิ่งสมมุติ สมมุติวาเปนพอแม เปนลูกหลาน ของ
สมมุตินั่นแหละคือของไมจริง ถาเปนความจริงแลวจะไมมีคําวาสมมุติเลย ถามีสมมุติก็
ไมมีความจริง จริงก็จริงในสมมุติ ถามีสมมุติมาปะปนแลวก็ไมมีความจริง ไมมี “วิมุตติ” 
อันนี้เราพากันติด “สมมุติ” พระพุทธเจาทานจึงใหเราพิจารณาดูใหเห็นตามความเปนจริง 
เพราะเราอยูดวยกันก็ไมรูวาเราจะพลัดพรากจากกันเมื่อไร เราควรมาปลงสลดสังเวชวา
จะตองเปนอยางนี้ทุกๆ คน ถาเรามาทําความเขาใจในสิ่งนั้น ในสิ่งทั้งหลายเหลานี้ เราจะ
ไดพากันสบาย อยูดวยกันก็ไมทะเลาะเบาะแวง ไมมีความขัดแยงกัน เพราะมีความเห็น
ตามธรรมชาติฉะนั้นพระอริยเจาทั้งหลายที่ทานอยูดวยกัน จะมีมากถึงหมื่นองคก็สบาย 
ถึงจะมีมากก็เหมือนอยูองคเดียว ทานรูเรื่องกันไมไดแกงแยงกันทางดานจิตใจ อันนี้ก็
เหมือนกัน ถามีความเห็นตามความเปนจริงแลว จะมีชีวิตอยูก็ตาม หรือตายอยูอยางนี้ก็
เหมือนมีชีวิตอยู เพราะอะไรละ เพราะธรรมชาติที่ไมตายมีอยูในสกลรางกายของเรานี้
เปนธาตุดิน เปนธาตุน้ํา เปนธาตุไฟ เปนธาตุลม เปน “วัตถุธาตุ” “วิญญาณธาตุ” คือตัวรู
ทั้งหลายที่เราจบัไมถูกเอาไมได อันมีความรูสึกในจิตใจของเรา ตัวนี้จะเปนของมีอยู ตัว
นี้จะเปนของที่ดับไมได เปนของธรรมชาติที่ไมเกิดไมตาย ที่เกิดที่ตายนั้นเปนวิญญาณที่
มันหลง หลงอารมณดี หลงอารมณชั่ว ทําใหมีความเกิด ทําใหมีความดับ ตัวธรรมชาติคือ
ความจริงนั้นยังอยู 



 
ฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาทานจึงสอนวา ใหรักษาวิญญาณตัวนี้แหละที่ทําใหเรา
กลับไปกลับมาไมมีที่สิ้นสุดสักที ถาตวันี้หลง ก็หลงหมดทั้งกาย ฉะนั้นกอนนี้ที่มีดิน มี
น้ํา มีลม มีไฟ เปนธรรมชาติ ถาวิญญาณปราศจากไปแลว ใครจะไปทุบไปตีอยางไรก็ไม
เปนไร ไมมีความรูสึก ธรรมชาติอันนี้ไมไปกับใครเปรียบเหมือนกับบานเรือนที่เราอยู
อาศัย เจาของบานหนีไป บานของเรามันก็รางผุพังไปตามธรรมชาติของมัน อนิจจา วะ
ตะ สังขารา สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอความไมเที่ยงก็เหมือนกันไมอยูคงที่เหมือนเดิม 
เพราะเคยอยูดวยกันมานาน ก็จากกันไปคนละทิศละทาง เคยเปนหนุมเปนสาว ตอมาก็จะ
มีความแกเขามาแทนที่ ก็จะมีการจากแยกยายกันไปเปนธรรมดา นี้เปนความจริงมีแลว
หาไม เกิดแลวดับไป สังขารทั้งหลายเปนของไมเที่ยง อุปปาทะวะยะธัมมิโน มีความ
เกิดขึ้นแลว นิรุชฌันติ ยอมดับไป เตสังวูปะสะโมสุโข ใหพิจารณามาสงบสังขารเหลานี้
เสีย เมื่อสงบสังขารออกจากจิตใจของเราไดความสุขก็เกิดขึ้นมา เตสังวูปะสะโมสุโข 
ความสงบระงับเกิดขึ้นมาทันที ความเปนจริงก็ไมมีอะไรที่จะเสียหายอะไรเลย แตเรา
เขาใจวามันเสีย เพราะคิดวาตายไปจากเราก็เลยทําใหเราเกิดความไมสบายเปนทุกข มัน
เปนเรื่องอยางนี้ 
     ทีนี้เราจะเห็นไดวา ธาตุแตกขันธดับไป ดับแลวก็เรียกวา สรางกายกอนใหญขึ้นมา
เปนรูปเปนนามขึ้นมา เราเกิดมาตอนแรกก็ไมไดเอาอะไรมาดวย ไมไดเอาเงินเอาทองเอา
สมบัติอะไรมาเลย มาแตตัวเปลากันทุก ๆ คน นี้แสดงวาวัตถุอันนี้ไมไดติดตัวไปดวย อยู
ในโลกก็ทิ้งไวในโลกนั้นจะเอาติดตัวไปไดแตความดีความชั่ว ที่เรียกวา บุญ หรือ บาป 
เกิดขึ้นมาไดอยางไร ตัววัตถุอันนี้ก็ไมมีอะไร มีแตรางกาย ที่นี้เมื่อเกิดขึ้นมาแลวจะมี
ความรูมีปญญาดีหรือชั่วตางกันอันนี้เปนเรื่องของนามธรรม อันนี้แหละคือความดีและ
ความชั่ว ที่มันปรากฏขึ้นเพราะมันฝงอยูในนั่นแหละ เมื่อยังเปนเด็กเล็กอยูธรรมชาติยัง
ไมแก มันก็ยงัไมแสดงออก ถาโตเปนผูใหญมีความคิดขึ้นมาตางกัน มีปญญาเฉียบแหลม
ตางกัน มีความฉลาด มีความโง มีความสุข มีความทุกขตาง ๆกัน ไมสม่ําเสมอกัน 
     เรื่องมีการตกแตงกันอยางนี้เปรียบเหมือนผลไมเหมือนมะมงสุกที่เราเอามา
รับประทานกัน เราก็เอาแตเนื้อมะมวงมารับประทาน แตเรื่องเมล็ดมะมวงเราไมเคย
คํานึงถึงเลย เพียงแตรูวามีเมล็ดมะมวงอยูขางในเทานั้นก็เฉย ๆ เพราะไมทราบวาเรา
กําลังแบกตนมะมวงทานอยูในขณะนั้น ไมเขาใจ ไมรูจัก เพราะวาตนมะมวงนั้นมันมีอยู



ในเมล็ดมะมวงนั่นเอง แตเราก็ไมรูจัก เพราะวาในขณะนั้นมันยังไมแสดงอะไรออกมา 
เพราะมันเปนของละเอียด ถึงเราจะมีมีดตัดออกมาเปนชิ้น ๆ กจ็ะเห็นแตเนื้อขาว ๆ 
เทานั้น ทั้งที่ใบของมันก็อยูตรงนี้ กิ่งของมันก็อยูตรงนี้ ตนของมันก็อยูตรงนี้ แตเราไม
สามารถอธิบายได เพราะมองไมเห็น อันนี้คือมันยังไมแสดงอะไรออกมา ทีนี้เมื่อเราเอา
ไปเพาะปลูก มนัจะคอย ๆ งอกแสดงตนใบออกมา แตกกิ่งกานออกดอกออกผลขึ้นมา 
จะแสดงออกถึงรสเปรี้ยวรสหวาน แตสิ่งที่มีอยูเหลานี้ มันก็อยูขางในนั่นแหละ แต
ในขณะนั้นมันละเอียดมาก 
 
มนุษยเราทั้งหลายก็เหมือนกัน ที่เกิดขึ้นมาแลวมีความสุข มีความทุกข มีปญญาเฉียบ
แหลม มีบุญวาสนาบารมี ก็มีอยูในเวลานั้นเหมือนกัน เพราะของเหลานี้ไมเหมือนกับ
วัตถุสิ่งของอยางอื่นนะ เมื่อเวลาที่ปรากฏขึ้น เมื่อมันแสดงผลออกมาใหเห็น ฉะนั้นจึง
ชอบพูดกันวา คนนั้นทําไมนะเขาจึงมีความสุข มีความสบาย ก็เพราะบุญบารมีของทานที่
เคยทําไวนั่นเอง บุญเกิดมาจากไหน บุญ คือ ตัววิญญาณที่ไดคิดดีไดคิดชอบ ฉะนั้นทาน
จึงใหเพวกเราอบรมตัววิญญาณนี้ใหดี คือตัวบุญ ถาหากเราพยายามทําดีไปเรื่อย ๆ ก็จะมี
ความบริสุทธิ์ ความรูสึกนึกคิดในจิตใจก็บริสุทธิ์ไปหมด มีการเรียบรอย มีใจที่สูงกวา
เพื่อนทั้งหลาย สูงดวยคุณธรรม แตลักษณะที่สูงต่ําของจิตใจอันเปนนามธรรมนั้นคน
มองไมเห็น เพราะจะตองมีความรูสึกนึกคิดที่แปลกหมูแปลกพวกไปตาง ๆ เพราะภาวะ
อันนั้นเขาเห็นวาเปนของที่ควรเอา แตอีกคนหนึ่งไปเจอเขา เห็นวาเปนของควรทิ้งเสีย 
คนหนึ่งเห็นวาเปนของที่มีประโยชนอีกคนหนึ่งเห็นวาไมมีประโยชน เพราะอะไรละ 
เพราะตัววิญญาณที่บริสุทธิ์ หรือไมบริสุทธิ์มันตางกัน ผูที่มีวิญญาณไมมีความบริสุทธิ์ 
พอมองเห็นสิ่งที่ไมเปนประโยชน กลับเห็นวาเปนประโยชน ผูที่มีความบริสุทธิ์จะเห็น
สิ่งตาง ๆ เหลานั้นไมเปนประโยชนเลย 
     เมื่อมีการนึกคิดอยางนี้แลวการกระทําก็ตางกัน บางคนก็สรางสิ่งที่เปนประโยชน
ใหกับตัวเอง บางคนสิ่งที่เปนประโยชนชนิดนั้น ไมเคยสรางใหเกิดมีขึ้นในตัวเองเลย นี่
มันแยกทางกันตรงนี้ การทํามาหากินประกอบอาชีพอยูในโลกนี้ก็ตางกันมีคามรูสึกนึก
คิดแปลกกันไปตาง ๆนาๆนี่มันแสดงออกถึงเหตุผลของมันที่เราเรียกวาบุญ วิบาก ดีและ
ชั่ว ความดีความชั่วอันนี้แหละ ที่ไมมีตัวตน อันนี้เปนอาการของจิต เกิดความนึกคิดไม
เหมือนกัน เกิดความรูสึกไมเหมือนกัน ถึงจะใหเหมือนกันก็คงเปนไปไมได เพราะ



ลักษณะของความดีกับความชั่วมันไมเหมือนกัน เราจึงเรียกวาบุญใครบุญเรา วาสนาใคร
วาสนาเรา 
     ที่เรายังไมรูไมเขาใจ พระพุทธเจาทานจึงสอนวาใหสรางบุญกุศลขึ้นที่จิตใจของ
ตัวเองก็เหมือนกับที่เรามีพอมีแมผูบังเกิดเกลา ที่ทานไดเลี้ยงดูอุมชูเรามา ตอไปนี้เราจะ
เปนผูไมมีพอมีแมอีกแลว เพราะทานลวงลับดับขันธไปแลว ถาเราคิดอยางนี้ เราก็เสีย
กําลังใจมากเราก็จะเปนทุกขขึ้นมาทันที แตถาเราคิดไดวา ก็ดีเหมือนกันทานไดอุตสาห
เลี้ยงดูเรามาจนใหญจนโตปานนี้ แมเดี๋ยวนี้พอแมก็ยังอยู อยูที่ตัวเราเองนี้แหละ มีขา มี
แขน มีกาย มีใจ มีอวัยวะครบบริบูรณดีแลว เราเปนผูโชคดีเราควรมาสรางความดี ใหคุณ
งามความดีเพ่ิมพูนยิ่งขึ้นก็จะถึงทานเพราะเราไดรับมรดกตกทอดมาจากทานทุกอยาง ถา
เราไมรูจักไมเขาใจ ถึงทานจะเอาเงินเอาทองใหเรามากมาย ก็คงจะเอาไปเลนการพนัน
หมด ก็ไมดีไมเกิดประโยชนเหมือนกันนะ ใหเอารางกายนี้ไปสรางคุณงามความดี เพราะ
มรดกของทานทั้งสองมารวมอยูที่เรานี้ถาขาดพอก็เกิดขึ้นมาไมได ถาขาดแมก็เกิดขึ้นมา
ไมได เหมือนกัน ถาเราระลึกถึงพระคุณของทานทั้งสอง ก็เอารางกายกอนนี้แหละมา
สรางความดี อยาเอาไปสรางบาปสรางกรรมทําชั่ว ดวยการกินการเลน เกลอืกกลั้วมัวเมา
ในอบายมุขอันนํามาซึ่งความหายนะและโทษภัย ใหมีการพิจารณาใหคอย ๆทําไปจึงจะ
เกิดประโยชน 
 
มาตาปตุอุปฏฐานัง การปฏิบัติบิดามารดาเมื่อทานยังมีชีวิตอยู ก็ใหเอาใจใสอุปฏฐากทาน 
เมื่อทานลวงลับไปแลวกใ็หมาปฏิบัติกอนที่เราอาศัยอยูนี้ อยาไปทําความชั่ว ใหทําแต
ความดี ถึงทานจะเสียไปแลว ก็ดูเหมือนทานยังมีชีวิตอยู เพราะเราตั้งใจไวอยางนี้ เพราะ
เราไมไดเอากาย เอาวาจา ใจ ไปสรางความชั่วตาง ๆ จึงเหมือนกับวาทานยังอยู คอย
ประคับประคองอุมชูตักเตือนเราอยูเหมือนกับพระพุทธเจา ถึงแมทานจะปรินิพพานไป
แลว แตก็ยังเหมือนกับวาทานยังทรงพระชนมอยู ถาใครคิดถึงพระคุณของทาน ก็รีบ
สรางคุณงามความดี ที่ทานหามไมใหทํานั้นมีอะไรบาง ขอวัตรที่ทานทรงอนุญาตให
ประพฤติปฏบิัตินั้นมีอะไรบางใหนอมเอาคุณธรรมของทานมาไวในใจของเราอันคือ
ธรรมะ เมื่อเราเห็นบาปบุญคุณโทษ ประโยชนและมิใชประโยชน ตามความเปนจริงแลว
ก็เห็นพระพุทธเจา คือคุณธรรมของทาน เพราะทานเคยตรัสวา ถาผูใดเห็นธรรม ผูนัน้
เห็นเรา ถาผูใดเห็นเรา ผูนั้นเห็นธรรม ถาผูใดเห็นคุณของพอแม ก็เห็นตัวของเจาของ ถา



เห็นตัวเองก็เห็นคุณของพอแม เห็นพอแมอยูตลอดกาลตลอดเวลาคุณงามความดีของ
ทานไมเสียหายไปไหน ไมไดเกิด ไมไดตาย ที่ทานเสียไปแลวก็เปนเรื่องของธรรมชาติ
ธรรมดาสิ่งที่ทานยังอยูก็คือตัวของเรานี้เปนตน ยังไมตาย ไดรับมรดกของพอแม นึกถึง
อุปการะคุณที่ทานไดเลี้ยงเรามาทํากายกอนนี้ มาทําวาจากอนนี้ ใหมันสม่ําเสมอใหมีศีล
มีธรรมขึ้น 
     ถาอายุยังหนุมสาวยังระลึกไมได เมื่อยางเขาสูวัยกลางคนก็ระลึกใหได กลางคนยัง
ระลึกไมได อายุแกพอสมควรก็ตองระลึกใหได หนัเขาหาหนทาง ใหมีความรูสึกนึกคิด
อยางนั้น สมเด็จพระบรมศาสดา ทานสอนลูกศิษยของทาน ทานสอนใหรูเรื่องตามความ
เปนจริง ทานเทศนสั่งสอนเปนเวลาหลายป แลวผูที่เขาเชื่อก็มี ผูที่ไมเชื่อก็มี ผูที่กําลัง
ปฏิบัติก็มี ผูที่ทานปฏิบัติไดมรรคไดผลแลวก็มีมาก จะใหตถาคตอยูไปทําไมอีก อยูไปก็
เหมือนเดิม ผูที่เชื่อก็พากันปฏิบัติตามทําตาม ผูที่เขาไมเชื่อเขาก็ไมทํา ถึงจะอยูตอไปเขา
ไมทําหรอก พระตถาคตเปนแตเพียงผูบอก เมื่อถึงกาลถึงเวลาตถาคตก็จะปรินิพพานไป 
สาวกทั้งหลายก็ไมตองเดือดรอนกระวนกระวาย ไมตองพิไรรําพัน ถาคิดถึงตถาคตก็ให
ยึดเอาธรรมวินัยมาพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงพระศาสดาทานก็สอนอยางนี้ 
เพราะสังขารเหลานี้มันไมใชของเรา พระพุทธเจาทานเห็นวามันไมแนนอนอยางนี้แหละ 
ทานจึงออกบวช ทั้งที่ประชาชนราษฎรไมเห็นดวยทานก็ไมเชื่อ เพราะพวกนั้นเปน
ผูสรางบารมีไวนอยพวกญาติพ่ีนองนั้นก็มีความรูสึกไปอยางหนึ่ง ถาทานออกบวชได ก็
พูดไปอีกแบบหนึ่งวา ทานตัดชองนอยไปแตพอตัวไปคนเดียว ทิ้งสมบัติทิ้งลูกหลาน ทิ้ง
บานทิ้งเมือง นี้เปนความเห็นของราษฎร แตความเห็นของทานไมเปนอยางนั้น ทานกลับ
เห็นวาการอยูดวยกันนั้นแหละเปนการทิ้งตัวเอง เพราะมีความหลง หลงในลาภ หลงยศ 
สรรเสริญ สขุ ทุกข อยูนั่นแหละ ฆาตีบีโบยกันอยูอยางนั้นไมหยุดสักที 
 
ฉะนั้นใหเราพยายามสรางคุณงามความดีตอไปจึงจะมีความเห็นที่ถูกตอง คลี่คลายความ
ทุกขออกจากจิตใจได เพราะทุกสิ่งทุกอยางเปนของไมเที่ยงแทแนนอนมีความ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมัน เหมือนลมหายใจของเราที่อยูดวยความเปลี่ยนแปลง 
ถาหายใจเขาไปๆ ไมออกมาจะไดสักกี่นาที ถาเขาไปไมออกมา ถาออกมาแลวไมเขาแลว
จะเปนอยางไร เพราะธรรมดามันเปนอยูอยางนี้แลว ถาคิดไมอยากตายไมอยากพลัด
พรากจากกัน ก็ลองหายใจเขาอยางเดียวดูซิไมตองหายใจออก ทําไดไหมละ 



     อาตมาวามันเปนของที่พอเหมาะพอดีแลวนะ ถาเราเจอของที่พอดีแลว ก็ไมนาจะมี
ความคิดกระวนกระวายใจใหเกิดทุกขมากเกินไป เชนพอแมของเราทานไดลวงลับดับ
ขันธไป ก็คิดเสียวาถึงกาลถึงสมัยของทานแลว เวลานี้ถึงเวลาของทาน ตอไปกาล
ขางหนาคงถึงเวลาของเราบางไมรูวาจะวันไหน ใหเราตั้งใจไวอยางนี้ใจเราจะไดสบาย 
มันเปนเรื่องธรรมดา จริงๆ เราจะไดเกิดความสลด เกิดความสังเวช อยาไปคิดใหเราทุกข
ยากลําบากใจเลย เพราะไมมีอะไรเลยบางคนเห็นพอตาย แมตาย ลูกตาย เมียตายอยางนี้ 
โอย.. หันมากินเหลาแกกลุมใจ อยางนี้ไมไดหรอก จะมาแกดวยวิธีดื่มเหลาดื่มน้ําเมามัน
จะยิ่งไปกันใหญ เหมือนคนเปนบา เพราะเพิ่มความทุกขเขาไปอีก เพราะแกไมถูกวิธ ีเสีย
ทั้งทรัพยภายในเสียทั้งทรัพยภายนอก ทุกสิ่งทุกอยางไมเกิดประโยชน อันนี้คือแกไมถูก
เรื่อง ถาเราแกถูกก็จะคิดไดวามันเปนเรื่องของธรรมดาๆ เทานั้นเอง 
     จะมีมากมีนอยก็รีบทาํบุญใหทานไปเสีย บุญคุณของพอแมที่ทานไดเลี้ยงเรามาแตเล็ก
จนโตนั้นไมใชของงาย ทานเปนผูมีอุปการะบุญคุณตอเรามากจริงๆ ตัวทานเองก็ไม
อยากตายจากเราไปหรอก แมเราก็ไมอยากใหทานตายไปจากเรา แตมันหามไมได เพราะ
สิ่งเหลานี้เปนไปเองตามธรรมชาติไมมีใครตองการสักคน แตเราก็ไดรับ มันเปนเรื่อง
อยางนั้น พวกเราก็ไมควรคิดอะไรมากมาย เพราะเปนเรื่องธรรมดาๆ ฉะนั้นพระบรมครู
ของเราทานไดสั่งสอนทรงวางหลักศาสนาไว ทานสอนใหเรารูจักความตายวาเปนอยาง
นี้ เมื่อมันไมแนนอนอยางนี้ทานจึงวาโลกนี้นาเบื่อหนาย ในสิ่งที่ตนหลงผิด ตอนที่จะ
จากไปจริงๆ ผูมีสมบัติมากก็ทิ้งไวมาก ผูสมบัตินอยก็ทิ้งไวนอย ไมมีอะไรที่ใครจะได
ติดตัวไปดวยหรอก สมมตุวามีนาแปลงหนึ่ง พอแมตายจากไปก็เอาไวใหลูก ผลสุดทาย
แลวลูกก็ไมไดเหมือนกัน ก็ตองเปนของคนอื่นไป เปนเรื่องอยางนี้เพราะความไม
แนนอน เปนเรื่องที่ไมมีทางสิ้นสุดจบลงได เรื่องของโลกพระพุทธเจาทานเห็นอยางนี้
ทานจึงออกบวชเสีย ถึงญาติพ่ีนองจะไมเห็นดวยก็ตามแตทานไมเห็นตามชนเหลานั้น 
ทานเห็นชัดของทาน รูแจงโลก ทานจึงสลัดทุกสิ่งทุกอยางออกได 
 
พวกเรานี้ก็เหมือนกันอยาไดติดอะไรมาก คิดเพียงวาเออ...อุปการะคุณบิดามารดา คุณครู
บาอาจารยบุญคุณที่ทานไดเลี้ยงดูอุปการะเรามาเปนตนนั้น บุญคุณของทานอยาไดทิ้ง 
เมื่อระลึกถึงทานก็ใหรีบบําเพ็ญบุญกุศล สรางกายวาจาใจ สรางคุณงามความดีขึ้น ใหเกิด
มีขึ้นในตัวเราผูที่รับผิดชอบในหนาที่การงาน ทํามาหาเลี้ยงชีพดวยความบริสุทธิ์



พอสมควร เมื่อเรามีอายุวัยแกชราลงไป เราจะหาวิธีออกเพื่อแสวงหาความพนทุกขไมให
มันจมอยูในกองทุกขอีก ใหพวกเราพิจารณาบั้นปลายของชีวิต ถาเรารับราชการก็
เหมือนกัน หกสิบปก็เกษียณเทานั้นบางคนแกแลวปลดเกษียณแลว ก็ยังเอาน้ํายามายอม
ผมที่หงอกขาวแลวใหกลับดําขึ้นอีก เพื่อตองการความสวยงาม เหมือนเมื่อสมัยยังหนุม
ยังสาวอยูคนที่ถูกปลดเกษียณแลว เปนคนที่เขาไมใชงานแลว แกแลวก็ยังไมรูจักตัวเอง
อีก ยังคิดวาเรายังมีชื่ออยูในบัญชีกับเขาอยู ไมคิดวาเราถูกปลดปลอยแลว ไมรูเรื่อง
เหมือนกับขโมย ทีช่อบพูดวา เขาหาวาเปนอยางโนนอยางนี้ เปนผูถูกตองหา บางคน
ไมไดกลาวหาอะไรเลยเพราะเปนความจริงแลว พูดอยางนี้เพราะอะไร เพราะความมี
เกียรติของขโมย 
     เพื่อเกียรติของผูที่ทํางานราชการ วาปลดเกษียณก็สบาย ความจริงแลวถาจะพูด
ตรงไปตรงมาก็คือคนที่ใชงานไมไดแลวนะ ใชไหมละ หรือวาตัวเองยังหนุมยังสาวอยู
เหมือนเดิม ไมใชอยางนั้น ถาอายุถึงหกสิบปแลวใชไมไดเลย ความคิด สติ ปญญาก็เสื่อม 
หลงหนาลืมหลังไมแนนอน จนคนอื่นเขาไมตองการใชทํางาน เราควรคิดวาโอ....เราถกู
ปลดเกษียณแลว ลูกหลานเขาก็ไมใชแลว เราควรจะปลงสลดสังเวชใจ เราจะมีทางไหน
ตอไปอีก ความสวยความงามตั้งแตสมัยยังหนุมสาวก็เคยผานมาแลว ผม ฟน หนัง ก็ไม
สวยไมงามสักอยางจะเอาอะไรมาแตงใหมันงามไดละ ญาติโยมเราทุกคนควรพิจารณา
คนควาหาสิ่งที่ดี ที่จะติดตามเราไปไดนั้นมาจากศีลจากธรรมไปแลวไมมี เอาอยางนั้นนะ
โยม ผูเฒาผูแกใหหันมาสนใจศึกษาธรรมะในบั้นปลายของชีวิตถาไมสนใจในวัยที่มีอายุ
มากแลวอยางนี้ก็คงจะแยเต็มทีนะ 
     ฉะนั้นจึงอยาไดลืมตัวเอง เปรียบเหมือนบุรุษเลี้ยงมา มาไมใชวาเราจะขี่มันหรือเอา
ประโยชนจากมันเฉย ๆ นะ บางครั้งมันอาจจะเตะเราก็ไดนะ ถาเราเผลอเขาใจไหมละ 
เชนเรามีลูกเตาเหลาหลานก็เหมือนกัน อยาคิดวาเราจะไมมีการพลัดพรากจากกัน สักวัน
หนึ่งก็จะตองพรากจากกันจนได ถาไมไดมีการภาวนาไมตั้งใจใหดีแลว เดี๋ยวถาเจออยาง
นี้จะไดปลอยโฮนะ เหมือนกับมานั่นแหละ เลี้ยงมันเอาหญาใหมันกิน ก็อยาไดไวใจอยา
เขาไปใกลเทามันเลย เดี๋ยวมันจะเตะเอาได ใหเราทําความรูไววามามันเตะเปน เราจะได
ระวังใหดี ลาภ ยศ สรรเสริญ ทรัพยสมบัติทั้งหลายทั้งปวง ใหเขาใจวามันมีมาได มันก็
หายไปได เราไมไดจากมัน มันก็ไปจากเราได เพราะมันเปนของไมแนนอน ใหเขาใจไว
อยางนี้นะ ถาจิตของเรามีอุปาทานอยูอยางนั้น ก็ไมตองสงสัยอะไรเลย มันจะตกเปนทาส



ของตัณหาเรื่อยไป ผูมีปญญาตองชําระจิตของตนใหบริสุทธ คนที่โงก็เกิดเรื่อยไป มี
ความปรารถนาสิ่งที่จะเกิดขึ้นมา 
 
พระพุทธองคทานทรงสอนอยางนั้น แตคนเราชอบอยากเกิด แตไมอยากตาย นาฟงไหม 
นาหัวเราะไหมละ โงไหมหรือมีปญญาไหม ชาติมันเกิดขึ้นมาจากภพ ปรารถนากัน
นักหนาเหลือเกินก็คือความเกิด แตไมอยากตาย ดูซิคนเรานี่ จะไมใหมันทุกขมันจะเปน
อยางไรละ เพราะทุกคนชอบเปนอยางนั้น นี่คือคนหลงโลกหลงโลกานี่แหละ จึง
ปรารถนาอยูเรื่อยไปในโลกนี้จะสุก ๆ ดิบ ๆอยูตลอดเวลา พระโยคาวจรเจาผูประพฤติ
ปฏิบัติ ทานเห็นมันเปนอยูอยางนี้ ทานเห็นแตเกิด ๆ ตาย ๆ อยูอยางนี้ เปนของไม
แนนอนสักอยางหนึ่ง ถาพิจารณาแลว ทานรูวาไมมีอะไรจะเปนสาระแกนสารเลย เดิน
ไปทานก็รูวามันเปนอยางนั้น จะนั่งอยูทานก็รูสึกวามันเปนอยางนั้น แลวจะเอาตรงไหน
เลา มีแตทุกขทั้งนั้นอยูทางโลกเหมือนกอนเหล็กใหญ ๆ ที่เขาเอาเผาเพื่อหลอมละลายจะ
มีแตความรอนทั้งแทงเลย ยกขึ้นมาเอามือไปจับดูขางบนมันรอนใชไหม ขางลางมันก็
รอน ขาง ๆ มันก็รอนรอนไปหมด สวนที่จะไมรอนนั้นไมมี 
     ฉะนั้นพระพุทธองคทานจึงสอนวาใหพิจารณาอยาใหเกิดอีก แตพวกเราถาไดยินวา
ปฏิบัติเพื่อพนไปจากโลกนี้ เพื่อความไมเกิดอีก คนจะตกใจกันใหญเลยคือตายไปแลวไม
ไดมาเกิดอีก คือคนบาปมากที่สุด ชาวโลกเขาใจกันอยางนั้น ไมมีใครอยากได ไมมีใคร
ตองการแตตามความเปนจริงแลว ถาตายแลวไมไดเกิดอีกนั่นแหละดีแลว เพราะมัน
หมดแลวไมมีเชื้อแหงความเกิดอีก ไมมีอะไร ๆ สขุก็ไมมี ทุกขก็ไมมี แลวจะทํายังไง
ความคิดที่ไมนาอยูตรงนี้ มันจะมีอะไรไหม ถาคิดวาดิฉันคิดอยางนี้ ดิฉันก็คงไมสบายใจ 
ความคิดอยางนั้นมันก็ไมมีในที่ตรงนั้น ถาพูดตรง ๆ ตามความเปนจริงก็ไมคอยสบาย 
เศรษฐีกระฏมพีก็ตองการใหเทศนอานิสงสใหพร ใหมีอายุ วัณโณ สุขังพลัง เขาจึงจะดีใจ
มีความซาบซึ้งมาก ใหมีอายุยืนที่สุด ใหมีวรรณะสวยที่สุด ใหมีความสุขมากที่สุด ใหมี
กําลังมากที่สุด มีไหม อันนี้เปนคําใหพร เพราะชาวโลกเขาชอบอยางนั้น 
     อันนี้ถาหากเราพิจารณาตามความเปนจริงในสิ่งทั้งหลายเหลานี้ มันจะรูไดจากเหตุ ถา
ปราศจากเหตุแลวมันจะไมรูเรื่องของกุศลที่เกิดขึ้นมา ทุกวันนี้ก็เหมือนกันเราจะตอง
เห็นชัดวาจะตองไมเกิด คนทุกขนั่นมันเกิดอีกเพราะยังมีเชื้อของความเกิด ใหรูจักวาการ
เกิดนั้นเกิดที่ไหน ถามีคนทําไมถูกใจละก็ แหมฉันเกลียดที่สุดไมมีคําวาฉันชอบที่สุดไม



มีแลว มีแตอาการในโลกที่จะพูดกันวาชอบที่สุดและไมชอบที่สุดเทานั้น แตพูดอยาง
หนึ่งใจกลับเปนไปอีกอยาง คนละเรื่องกันอีก จึงตองเอาสมมุติของโลกมาพูดกัน เพื่อให
รูเรื่องของโลกเทานั้นแหละ ทานก็ไมมีอะไร อันนี้เปนที่อยูของพระ พวกเราทั้งหลายก็
เหมือนกัน ที่จําเปนที่จะพยายามตองปฏิบัติอยางนั้น อยาไปสงสัยมัน สงสัยมันทําไมเลา 
ผมเองกอนจะปฏิบัติ ผมเคยคิดวาศาสนาตั้งอยูในโลกนี ้ทําไมนะบางคนทําและบางคน
จึงไมทํา หรือทําไดนิด ๆ หนอย ๆ ทําไมเลิกไปเสีย ไมประพฤติปฏิบัติใหเต็มที่ มันเปน
เพราะอะไรหนอ หรือวาศาสนานี้ไมดีเลิศประเสริฐจริง 
     ผมก็ตั้งจิตอธิษฐานในใจวา เอาละชาตินี้ เราจะสละเสียซึ่งกายใจเหลานี้ ใหมันตายไป
เสียชาติหนึ่ง จะทําตามคําสอนของพระพุทธเจาทุกประการเลย ใหมันรูแจง ใหสิ้นความ
สงสัย ใหรูจักถาไมรูจักมันก็จะลําบากอีก จะพยายามทํา ถึงแมวามันจะทุกขยากลําบาก
ขนาดไหนก็ตองทํา ไมเชนนั้นก็ตองเคลือบแคลงสงสัยเรื่อยไปคิดอยางนี้แลวก็ตั้งใจจะ
ทําตามคําสอนของพระพุทธเจาของเราใหหายสงสัย จะทําตามธรรมะใหรูแจง ทําไมมัน
ยุงมันยากนักในวัฏฏะสงสาร อยากจะรูอยางนั้น อยากจะเปนอยางนั้นจึงปฏิบัติ 
 
ในโลกนีถ้าเปนนักบวชแลวทิ้งหมดทุกอยางเลยทําไมจะไมทิ้งละ เพราะรูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ ทิ้งทั้งหมด แตกระทบทั้งหมด ฉะนั้นเราเปนผูปฏิบัติเราจะตองเปนผูมัก
นอย จะตองเปนคนสันโดษมักนอยการพูดจาปราศัยการขบการฉันทุกอยาง ตองเปนคน
ที่งายที่สุด กินงาย นอนงาย อะไร ๆ กใ็หงาย ๆ เปนดีที่สุด แบบตาสีตาสาธรรมดาอยางนี้ 
ยิ่งทําก็ยิ่งภูมิใจ มันจะเห็นทางจิตใจของเรา เปนสิ่งแปลกประหลาด อยากจะใหคนอื่น
เขาไปดูดวย ฉะนั้นธรรมนี้มันเปนปจจัตตัง รูเฉพาะตัวเรา ถารูเฉพาะตัวเราก็ตองปฏิบัติ
เอา เราปฏิบัติเราก็ตองอาศัยครูบาอาจารย อยางวันนี้ผมเทศนใหฟงไดยินไหม อันนี้ก็ยงั
เปนของที่ใชไมไดเลย แตเปนของที่นารับฟงไว เปนของใชไมไดเฉพาะตัวเรา ยังไมเกิด
ประโยชนเต็มที่ ถาทานเชื่อที่ผมพูดเต็มที่ คนนั้นก็ยังโง ถาฟงแลวมีเหตุผลเอาไป
พิจารณาดู เห็นชัดอยางนี้ในตัวของตัวเอง ใหละวางเอาเอง ใหทําเอาเอง อันนี้แหละมีผล
มาก คือมันรูดวยตนเอง อยางนั้นจึงถูก 
     พระพุทธเจาทานจึงตรัสตรงตอไปเลยวา ใชไมไดเหมือนกับบอกแสงสีตาง ๆ แกคน
จักษุพิการ วาอันนี้มันขาวเหลือเกิน มันเหลืองเหลือเกิน แหมมันดําเหลือเกิน บอกก็
เหมือนไมบอก เพราะเขาไมรู เขามองไมเห็น ไมเกิดประโยชน เพราะคนนั้นตาบอด 



บอกคนตาบอดบอกเทาไรก็ไมเกิดประโยชน ทานจึงยอนกลับมาใหเปนปจจัตตัง ให
เห็นชัดในตัวเอง ในเมื่อเห็นชัดในตัวเองแลว มันจึงจะเปนสักขีภูโต มันจึงจะมีพยานใน
ตัวของเราแท ๆ จะยืนกไ็มสงสัย จะนั่งก็ไมสงสัย จะนอนก็ไมสงสัย ถึงใครจะมาวา
ปฏิบัติอยางนี้ไมถูกจุดเลย นี่เราก็สบาย เรายังมีหลักสบาย อยางนั่งอยูดวยกันเดี๋ยวนี้เปน
ปกติสบายอยู ยังมีกาน้ําอยูขางหนาอีก น้ําหนักของมันกิโลกวาหรือสองกิโล ถาผมเอื้อม
มือไปยกกาน้ําขึ้นมาผมก็ตองผิดปกติของผมเพิ่มน้ําหนักขึ้นอีกสองกิโลกระมัง นั่งอยู
เฉย ๆ ไมมีความหนักอยางนี้ ที่มันจะหนักเพราะเอื้อมมือไปยกกาน้ําขึ้นมา รูสึกวามี
น้ําหนักขึ้นสองกิโลอันนี้คนเดียวนะ เรารูสึกหนักเอง จะเชื่อไหม นี่มันเปนปจจัตตัง
อยางนี้ แตเขาก็วาไมหนัก แตคนผูยกรูสึกวามันหนัก มันมีอยูแตคนอื่นเขาวาไมหนัก 
คําพูดที่วาไมหนักเปนคําพูดของเขา เราจะหามเขาไมได แตความจริงของเรารูสึกหนัก
สองกิโลอยูแลว จะไปพูดตรงไหนมันก็เปนที่อาศัยเปนพยานของเราอยูเสมอ 
     ทําไมเราจึงไมตกลงใจของเรา ใหมันเปนอยูอยางนี้ เรายกน้ําหนัก แตคนอื่นวาไม
หนัก ทําไมเราจะไปเชื่อเขาละ ถาไปเชื่อคนอื่น เราก็ไมเปนตัวของเราเอง เทานั้นแหละ 
อันนั้นคือเราไมเห็นความจริง นี่เราเห็นความจริงอยางนี้จะเปนอยางไร เราก็มีความสบาย
เต็มที่ปกติ เขาวาไมหนักก็ปกติ เขาวาหนักก็เปนปกติ เราก็รูความจริงของเราอยางนี้ นี่ก็
เหมือนกันฉันนั้น ฉะนั้นพระพุทธองคทานจึงใหรูดวยตนเองใหได คํานี้จะบอกกันจริง ๆ 
ก็ไมได มีแตการปฏิบัติไปเรื่อย ๆเทานั้น 
 
พระเจาพระสงฆก็เหมือนกัน การปฏบิัตินี่ผมก็จับตาดู ๆ อยู ชอบมีความเห็นอยางนั้น
อยางนี้ ไป ๆ มา ๆ ถามโนนถามนี่ นึกวาเราพูดถูกจุดเขาก็วาดี ก็ดีใจ นั่นไมใชการแก
ทุกข ไมใชจะแกความเห็น การพูดที่ไมคอยไดรับฟง นาฟง ฟงแลวเอาไปพิจารณาใหมัน
เห็นชัดขึ้นมาในตัวของเรา นาฟงนาเคารพ เอาไปพิจารณา ผูปฏิบัติจะตองเปนอยางนี้ จะ
ไปที่ไหน ใครคนอื่นจะบอกเราใหรูชดัเจนอยางนั้นไมได นอกจากความรูสึกความเห็น
ของเราเองนั่นแหละ มันเกิดเปนสัมมาทิฏฐิ เรื่องการประพฤติปฏิบัติจะตองเปนอยางนั้น 
เรื่องปฏิบัตินี่บวชมาหาปสิบป จะไดปฏิบัติใหติดตอกันจริง ๆ สักเดือนก็ยังยาก
เหมือนกันนะ ความจริงอายตนะทั้งหลายจะตองมีการตอสูอยูตลอดเวลา ดีใจสบายใจ 
ชอบก็รูจัก ไมชอบก็รูจัก ใหมันรูจักสมมุติ ใหมันรูจักวิมุตติ “วิมุตติ” กับ “สมมุติ” จะมา
พรอมกันเลย ใหรูจักดี ใหรูจักชั่ว มันจะรูพรอมกันเลย มันเกิดขึ้นมาพรอมกัน อันนี้เปน



ผลงานที่มันเกิดขึ้นจากการทํางานของผูปฏิบัติ ฉะนั้นที่เห็นวาสิ่งใดไมเกิดประโยชนตน 
และไมเกิดประโยชนแกผูอ่ืนแลวไมตองทํา 
     พระพุทธองคทานทรงสอนวาใหสรางประโยชนตน แลวใหสรางประโยชนกับคนอื่น 
เพื่อทําตามคําสอนของทาน ผมเคยสอนเสมอแตไมอยากจะทํากันอยางกิจตวัตรขอวัตรอ
ระไรตาง ๆ ผมเคยสอนบอย ๆ ก็ไมคอยเอาใจใสเพราะคนมันไมรูความเปนจริง แลวก็ขี้
เกียจบางเกิดความยอหยอนความเพียร รําคาญบางมันวุนวาย อันนี้แหละมันเปนเหตุ มัน
จะอยูไปทําไม เฉย ๆ เหมอืนกับเรา มีธุระที่ตองพูดกัน พูดแลวก็เฉย ๆ มันจะรูเรื่องไหม 
แกปญหามีที่แกไหม เราตองเขาใจอยางนั้นเรื่องของผูปฏิบัติ 
     สมัยกอนไปอยูเมืองเหนือ ไปอยูกับพระหลาย ๆ องค พระแก ๆ หลวงพอหลวงตา
สองพรรษา สามพรรษา ผมสิบพรรษา ผมอยูกับพระแก ๆ ผมตั้งใจรับบาตร รับจีวร เท
กระโถนสารพัดอยาง เราไมไดคิดอยางอื่น เราทําเพื่อเปนขอวัตรปฏิบัติของเราใครไมทํา
ก็ชาง เราทําก็ทําเพื่อเปนกําไรของเรา ทําแลวก็สบายใจภูมิใจ พอถึงวันลงอุโบสถสังฆ
กรรม เราก็รูจักทุกแบบเพราะเราเปนพระปฏิบัติ รูจักกิจกรรมในการที่จะทําอุโบสถสังฆ
กรรมมีการปดกวาดเช็ดถู ตั้งน้ําฉันน้ําใชสารพัดอยาง เขาก็เฉยเพราะไมรูจัก เราก็ไมวา
อะไรเขาหรอก นี้เราก็ปฏิบัติของเราได เขาก็ไมมีความเกรงใจเรา ดูสบายกัน เราก็ทําเพื่อ
ประโยชนทกุสิ่งทุกอยางไดอยางสบาย ถึงเวลาเราก็เขาที่เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา
สบายดีมีกําลัง ขอวัตรปฏิบัติของเรามีกําลังใจมาก ที่ไหนที่ควรทําได ใหเปนขอวัตรของ
เรา จะเปนกุฏิของผูอ่ืนก็ดี ที่สกปรกรกรุงรังใหทําเลยดีมากไมตองคิดวาทําใหใครหรอก 
ไมตองวาทําเอาหนาเอาตาอะไรหรอก ทําเพื่อขอวัตรปฏิบัติของเรา ถาเราทําไดก็เหมือน
ทําลายของสกปรกออกจากจิตใจของเราเอง กวาดกุฏิกวาดเสนาสนะใหสะอาดหมดจดก็
เหมือนกับไดกวาดของสกปรกออกจากจิตใจของเราจริง ๆ เพราะเราเปนผูปฏิบัติ อันนี้
ใหมันมีอยูในใจของเราทุก ๆ ทาน ความสามัคคีก็ไมตองไปเรียกหาแลว มันพรอมกันไป
เลย ถาเปนธรรมะไดอยางนั้นสบาย สงบระงับ พยายามทําใจของเราใหเปนอยางนั้นก็ไม
มีอะไรจะขัดแยงกัน ที่เปนงานหนักหนาอะไรก็ชวยกันทํา อะไร ๆ ถาชายกนัแลวไม
นานก็เสร็จอยางงายดาย ก็สบาย 
 
บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัช มันเปนที่อาศัยของพวกเราทั้งนั้นแหละ ผมก็รูสึกวาผมมี
กําไร อยูดวยกันมาก ๆ มพีระบางองคเณรบางองค บอกวาวันนี้ยอมผาแลวนะ เราก็ตม



แกนขนุนอยู แลวก็มีพระบางองคเอาผามาชุบ ๆ บบี แลวเอาไปตากที่กุฏิแลวนอนสบาย
ไมตองไปตมแกนขนุน ไมตองมาจัดทําอะไรเลย เขาบอกวาสบายดี นี้เปนความคิดของ
คนโงที่สุด เพราะเขาไมไดทํางาน ถึงเวลาก็ไมทําเอาเลย โงมากที่สุด อันนัน้ไมเกิด
ประโยชนอะไรกับเขาเลย อันนี้มันเปนความคิดของคนโง ที่เพื่อนเขาทําแลวไมยอมทํา 
หลบอยูไดเปนดีที่สุด นี่แหละคือความเห็นที่โงมาก ถาใครมีความเห็นอยางนั้นอยูในใจ
แลวก็ใหพิจารณา ผมเคยเปน ผมเคยพบเคยเห็น เห็นแลวรูจักวามันเปนอยางนั้น ถึงคราว
อยูกับกลุมนัน้คณะนั้นก็อยูไป ถึงคราวหนีก็หนีไป ไมมีอะไร ฉะนั้นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกนั่น
แหละคือพ้ืนฐานของการปฏิบัติธรรมะของพวกเรา 
     ในระยะหนึ่งมีเพื่อนสหธรรมิกมา ผมเคยเลาใหฟงอยูเรื่อย ๆ จนสมัยทานสุเมโธมา
และมีดอกเตอรอะไรที่มาจําชื่อไมไดแลว มีพระยุโรปที่มาหาเรา เราก็ไมเคยเห็นทาน ได
ยินแตขาววาบานเมืองของทานนั้นมีความสบายมีความสนุกสนานเหลือเกิน บัดนี้เขามี
โอกาสจะมาอาศัยเราอยูแหม.....ถาทานมาอยูกับเรานี่ ทานเคยมีความสุขสบาย จะมาอยู
กับเราไดอยางไรหนอ อาหารก็ไมคอยมี น้ําพริกปลารา น้ําพริกผักตมธรรมดา ๆ ที่อยู
ตามบานนอก เราก็ไมสบายใจ นั่งคิดไปก็อายอยูเรื่อย ๆ เออ....พิจารณาไดแลว เรามีมือ
อยูสิบนิ้วเทานี้นะ ขางละหานิ้ว มีคนเขาจะขอดูมือสิบนิ้ว ใหเขาดูไดไหม เขาอยากจะดู
มือ เราก็ใหเขาดูไดเพราะเรามีอยูจะอายทําไมเพราะมันมีอยูสิบนิ้วเทานั้น จะตองการสิบ
เอ็ดนิ้วสิบสองนิ้วเพ่ืออวดเขาคงทําไมได 
     เมื่อภาวนาลงเปนปกติไดอยางนี้ก็สบายเทานั้นภาวนาสบายนะ เมื่อทานมาขออยูก็เลย
บอกวา ทานจะอยูกับผมก็ไดครับ แตวาผมจะไมมีการบํารุงทาน ทานอยูที่โนน มีขนม 
นม เนย อยางสะดวกสบาย มาอยูเมืองไทย โดยเฉพาะมาอยูกับผมในปา ผมจะไมบํารุง
ทานขนาดนั้น เพราะอะไรละ เพราะผมออกจากบานมาแลวนะ ไมวาจะเปนบิณฑบาต 
เสนาสนะ หรือเภสัช ก็ตองอาศัยคนอื่นเขา เขาใหอยางไรก็ตองเราอยางนั้นตัวผมเองก็
ไมไดตามความปรารถนาตามความตองการ ฉะนั้นผมจึงไมบํารุงทาน แบบนี้จะอยูได
ไหมครับ แตวาลําบากสักหนอย ทําไมผมจึงไมอยากบํารุงทานละ เพราะผมกลัววาทาน
จะกลายเปนคนโง ทานจะเปนพระฝรั่งที่โง เขามาอยูเมืองไทยทานมาศึกษา
พระพุทธศาสนามาศึกษาวัฒนธรรมของไทย เมื่อคนในเมืองไทยเขาทําอยางไร อยู
อยางไร เขากินอยางไร เขาไปอยางไร ทานก็ตองพยายามทําใหไดเหมือนเขา คงไมพน
ความพยายามไปไดหรอก 



แหลงที่มา : http://thai.mindcyber.com/modules.php?name=Sections 
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