อาจารยชา: ฟงธรรมะ

ธรรมะกบธรรมชาต
Dhamma Nature
อาจรยชา
บางครง ตนผลไม อย#างตนมะม#วงเป'นดอกออกมาแลว บางท,ถ.กลมพด มนก'หล#นลง
แต#ยงเป'นดอกอย#างนนก'ม, บางชอ
# เป'นล.กเล'กๆลมก'มาพดไป หล#นท2งไปก'ม, บางชอ
# ยง
ไม#ไดเป'นล.ก เป'นดอกเท#านน ก'หกไปก'ม,
คนเราก'เหม3อนกน บางคนตายตงแต#อย.#ในทอง บางคนคลอดจากทองอย.#ไดสองวน
ตายไปก'ม, หร3ออาย6เพ,ยงเด3อนสองเด3อน สามเด3อน ยงไม#ทนโต ตายไปก'ม,บางคนพอ
เป'นหน6#มเป'นสาวตายไปก'ม, บางคนก'แก#เฒ#าแลว จ9งตายก'ม,
เม3:อน9กถ9งคนแลว ก'น9กถ9งผลไม ก'เห'นความไม#แน#นอน แมนกบวชเราก'เหม3อนกน
บางท,ยงไม#ทนไดบวชเลย ยงเป'นเพ,ยงผาขาวอย.# ก'พาผาขาวว2:งหน,ไปก'ม,บางคนโกน
ผมเท#านน ยงไม#ไดบวชขาวดวยซ=า ก'หน,ไปก#อนแลวก'ม, บางคนก'อย.#ไดสามสเ,: ด3อนก'
หน,ไป บางคนอย.#ถ9งบวชเป'นเณรเป'นพระ ไดพรรษาสองพรรษาก'สก
9 ไปก'ม, หร3อสห
,: า
พรรษาแลวก'สก
9 ไปก'ม, เหม3อนกบผลไมเอาแน#นอนไม#ได ดอกไมผลไมถ.กลมพดตกลง
ไปเลยไม#ไดส6ก จ2ตใจคนเราก'เหม3อนกน พอถ.กอารมณมาพดไป ด9งไป ก'ตกไปเหม3อน
กบผลไม
พระพ6ทธเจาท#านก'ทรงเห'นเหม3อนกน เห'นสภาพธรรมชาต2ของผลไม ใบไม แลวก'
น9กถ9งสภาวะของพระเณรซง9: เป'นบร2ษท บร2วารของท#านก'เหม3อนกน มนเป'นของมนอย.#
อย#างนน ย#อมจะเปล,:ยนเป'นอย#างอ3:นไม#ได ฉะนนผ.ปฏ2บต2ถาม,ปญญา พ2จารณาด.อย.#ก'
ไม#จ=าเป'นท,:จะตองม,คร.อาจารยแนะน=าพร=:าสอนมากมาย
พระพ6ทธเจาของเรา ท,:จะทรงผนวชในพระชาต2ทเ,: ป'นพระชนกก6มารนน ท#านก'ไม#ได
ศก
9 ษาอะไรมากมายท#านไปทรงเห'นตนมะม#วงในสวนอ6ทยานเท#านน ค3อวนหน9:ง พระ
ชนกก6มารไดเสด'จไปชมสวนอ6ทยานกบ พวกอ=ามาตยทงหลาย ไดทรงเห'นตนมะม#วง
ตนหน9:ง ก=าลงออกผลงามๆมากมาย ก'ตงพระทยไวว#า ตอนกลบจะแวะเสวยมะม#วงนน
แต#เม3:อพระชนกก6มารเสด'จผ#านไปแลว พวกอ=ามาตยก'พากนเก'บผลมะม#วงตามใจชอบ
ฟาดดวยกระบองบาง แสบาง เพ3:อใหก2:งหก ใบขาด จะไดเก'บผลมะม#วงมาก2น
พอตอนเย'น พระชนกก6มารเสด'จกลบ ก'จะทรงเก'บมะม#วง เพ3:อจะลองเสวยว#าจะม,รส
อร#อยเพ,ยงใด แต#ก'ไม#ม,มะม#วงเหล3อเลยสกผล ม,แต#ตนมะม#วงท,:ก2:งกานหกหอยเกะกะ
ใบก'ขาดว2:น เม3:อไต#ถาม ก'ทรงทราบว#าพวกอ=ามาตยเหล#านนไดใชกระบอง ใชแสฟาด
ตนมะม#วงนนอย#างไม#ปราน,
เพ3:อท,จ
: ะเอาผลของมนมาบร2โภคฉะนนใบของมนจ9งขาด
กระจดกระจาย ก2:งของมนก'หก หอยระเกะระกะ
เม3:อพระองคทรงมองมะม#วงสกตนหน9:งท,:อย.#ใกลๆกน ก'ทรงเห'นมะม#วงตนนนยงม,ก2:งกาน
แข'งแรง ใบดกสมบ.รณ มองด.น#าร#มเย'น จ9งทรงด=าร2ว#า เหต6ใดจ9งเป'นเชน
# นน? ก'ทรงได
ค=าตอบว#า เพราะมะม#วงตนนนมนไม#ม,ผล คนก'ไม#ตองการมน ไม#ขวางปามน ใบของมน
ก' ไม#หล#นร#วง ก2:งของมนก'ไม#หก
พอพระองคทรงเขาพระทยในเหต6เท#านน ก'พ2จารณามาตลอดทางท,:เสด'จกลบ ทรง
ร=าพ9งว#า ท,:ทรงม,ความท6กขยากล=าบาก ก'เพราะเป'นพระมหากษตร2ย ตองทรงห#วงใย
ราษฎร
ตองคอยปองกนแผ#นด2นจากขาศก
ท,:คอยจะมาโจมต,ตรงนนตรงน,อย.#
9 ศตร.
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ว6#นวาย แมจะนอนก'ไม#เป'นส6ข บรรทมแลวก'ยงทรงฝนถ9งอ,ก แลวก'ทรงน9กถ9งตนมะม#วง
ท,:ไม#ม,ผลตนนน ท,:ม,ใบสดด.ร#มเย'น แลวทรงด=าร2ว#า จะท=าอย#างมะม#วงตนนนจะไม#ด,กว#า
หร3อ?
พอถ9งพระราชวง ก'ทรงพ2จารณาอย.#แต#ในเร3:องน,ในท,:ส6ดก'ตดสน
2 พระทยออกทรงผนวช
โดยอาศยตนมะม#วงนนแหละ เป'นบทเร,ยนสอนพระทย ทรงเปร,ยบเท,ยบพระองคเอง
กบมะม#วงตนนน แลวเห'นว#าถาไม#พวพนอย.#ในเพศฆราวาส ก'จะไดเป'นผ.ไปคนเด,ยว ไม#
ตองกงวลท6กขรอน เป'นผ.ม,อ2สระ จ9งออกผนวช
หลงจากทรงผนวชแลว ถาม,ผ.ใดท.ลถามว#า ใครเป'นอาจารยของท#าน? พระองคก'จะ
ทรงตอบว#า "ตนมะม#วง" ใครเป'นอ6ปชฌายของท#าน? พระองคก'ทรงตอบว#า "ตน
มะม#วง" พระองคไม#ตองการค=าพร=:าสอนอะไรมากมาย เพ,ยงแต#ทรงเห'นตนมะม#วงนน
เท#านน ก'ทรงนอมเขาไปในพระทย เป'นโอปนย2กธรรม สละราชสมบต2ทรงเป'นผ.ท,ม
: ก
นอย สนโดษ อย.#ในความสงบผ#องใส
น,ค3อในสมยท,:พระองค (พระพ6ทธเจา) ทรงเป'นพระโพธ2สตว ก'ไดทรงบ=าเพ'ญธรรมเชน
#
น,มาโดยตลอดอนท,:จร2ง ท6กสง2: ท6กอย#างในโลกน,มนเตร,ยมพรอมท,จ
: ะสอนเราอย.#เสมอ
ถาเราท=าปญญาใหเก2ดน2ดเด,ยวเท#านน ก'จะร.แจงแทงตลอดในโลก
ตนไมเคร3อเขาเถาวลยเหล#านน มนแสดงลกษณะอาการตามความจร2งตามธรรมชาต2อย.#
อย#างนนอย.#แลว ถาม,ปญญาเท#านนก'ไม#ตองไปถามใคร ไม#ตองไปศก
9 ษาท,:ไหน ด.เอาท,:
มนเป'นอย.#ตามธรรมชาต2เท#านน ก'ตรสร.ธรรมไดแลว เหม3อนอย#างพระชนกก6มาร
ถาเราม,ปญญา ถาเราสงวร ส=ารวม ด.อย.# ร.อย.#เห'นอย.#ตามธรรมชาต2อนนน มนก'ปลง
อน2จจง ท6กขงอนตตาไดเท#านน เชน
# ว#า ตนไมท6กตนท,เ: ราเห'นอย.#บนพ3นปฐพ,น, มนก'เป'น
ไปในแนวเด,ยวกน เป'นไปในแนวอน2จจงท6กขง อนตตา ไม#เป'นของแน#นอนถาวรสก
อย#าง มนเหม3อนกนหมด ม,เก2ดข9นแลวในเบ3องตน แปรไปในท#ามกลาง ผลท,:ส6ดก'ดบไป
อย#างน,
เม3:อเราเห'นตนไมเป'นอย#างนนแลว ก'นอมเขามาถ9งตวสตว ตวบ6คคล ตวเราหร3อบ6คคล
อ3:นก'เหม3อนกนม,ความเก2ดข9นเป'นเบ3องตนในท#ามกลางก'แปรไป เปล,:ยนไป ผลท,:สด
6 ก'
สลายไป น,:คอ
3 ธรรมะ
ตนไมท6กตนก'เป'นตนไมตนเด,ยวกน เพราะว#ามนเหม3อนกนโดยอาการท,:มนเก2ดข9นมา
แลว มนก'ตงอย.# ตงอย.#แลวก'แปรไป แลวมนก'เปล,:ยนไป หายไป เสอ
น
3: มไปดบสนไปเป'
2
ธรรมดา
มน6ษยเราทงหลายก'เหม3อนกน
ถาเป'นผ.ม,สต2อย.#ร.อย.#
ศก
ดวย
9 ษาดวยปญญา
สต2สมปชญญะ ก'จะเห'นธรรมอนแทจร2ง ค3อเห'นมน6ษยเราน, เก2ดข9นมาเป'นเบ3องตน เก2ด
ข9นมาแลวก'ตงอย.# เม3:อตงอย.#แลวก'แปรไปแลวก'เปล,:ยนไป สลายไป ถ9งท,ส
: 6ดแลวก'จบ
ท6กคนเป'นอย.#อย#างน, ฉะนน คนท6กคนในสากลโลกน, ก'เป'นอนเด,ยวกน ถาเราเห'นคน
คนเด,ยวชดเจนแลว ก'เหม3อนกบเห'นคนทงโลก มนก'เป'นของมนอย.#อย#างนน
ท6กสง2: สารพดน,เป'นธรรมะ สง2: ท,:เรามองไม#เห'นดวยตา ค3อใจของเราน, เม3:อความค2ดเก2ด
ข9นมา ความค2ดนนก'ตงอย.# เม3:อตงอย.#แลวก'แปรไป เม3:อแปรไปแลว ก'ดบส.ญไปเท#านน
น,เร,ยกว#า "นามธรรม" สกแต#ว#าความร.สก
9 เก2ดข9นมา แลวมนก'ดบไป น,:ค3อความจร2งท,:มน
เป'นอย.#อย#างนน ลวนเป'นอร2ยสจจธรรมทงนน ถาเราไม#มองด.ตรงน, เราก'ไม#เห'น
ฉะนน ถาเราม,ปญญา เราก'จะไดฟงธรรมของพระพ6ทธเจา
พระพ6ทธเจาอย.#ท,:ตรงไหน?
พระพ6ทธเจาอย.#ท,:พระธรรม
พระธรรมอย.#ท,:ตรงไหน?
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พระธรรมอย.#ท,:พระพ6ทธเจา อย.#ตรงน,แหละ
พระสงฆอย.#ท,:ตรงไหน?
พระสงฆอย.#ท,:พระธรรม
พระพ6ทธ พระธรรม พระสงฆ ก'อย.#ในใจของเราแต#เราตองมองใหชดเจน บางคนเก'บ
เอาความไปโดยผ2วเผ2น แลวอ6ทานว#า "โอ! พระพ6ทธ พระธรรมพระสงฆ อย.#ในใจของ
ฉน" แต#ปฏ2ปทานนไม#เหมาะไม#สมควร มนก'ไม#เขากนกบการท,จ
: ะอ6ทานเชน
# นน เพราะ
ใจของผ.ท,:อ6ทานเชน
.
# นน จะตองเป'นใจท,:รธรรมะ
ถาเราตรงไปท,จ
: 6ดเด,ยวกนอย#างน, ก'จะเห'นว#าความจร2งในโลกน,ม,อย.# นามธรรม ค3อ
ความร.สก
9 น9กค2ดเป'นของไม#แน#นอน ม,ความโกรธเก2ดข9นมาแลว ความโกรธตงอย.#แลว
ความโกรธก'แปรไป เม3:อความโกรธแปรไปแลว ความโกรธก'สลายไป
เม3:อความส6ขเก2ดข9นมาแลว ความส6ขนนก'ตงอย.#เม3:อความส6ขตงอย.#แลว ความส6ขก'แปร
ไป เม3:อความส6ขแปรไปแลว ความส6ขมนก'สลายไปหมด ก'ไม#ม,อะไร มนเป'นของมนอย.#
อย#างน,ท6กกาลเวลา ทงของภายในค3อ นามร.ปน,ก'เป'นอย.#อย#างน, ทงของภายนอก ค3อ
ตนไม ภ.เขา เถาวลยเหล#าน,มนก'เป'นของมนอย.#อย#างน, น,:เร,ยกว#าสจจธรรม
ถาใครเห'นธรรมชาต2ก'เห'นธรรมะ ถาใครเห'นธรรมะก'เห'นธรรมชาต2 ถาผ.ใดเห'นธรรมชาต2
เห'นธรรมะผ.นนก'เป'นผ.ร.จกธรรมะน:นเอง ไม#ใชอ
# ย.#ไกล
ฉะนน ถาเราม,สต2 ความระล9กได ม,สมปชญญะความร.ตวอย.#ท6กอ2ร2ยาบถ การย3น เด2น น:ง
นอน ผ.ร.ทงหลายก'พรอมท,จ
: ะเก2ดข9นมา ใหร. ใหเห'นธรรมะตามเป'นจร2งท6กกาลเวลา
พระพ6ทธเจาของเรานนท#านยงไม#ตาย แต#คนมกเขาใจว#าท#านตายไปแลว น2พพานไป
แลว ความเป'นจร2งแลว พระพ6ทธเจาท,แ
: ทจร2งนนท#านไม#น2พพาน ท#านไม#ตายท#านยง
อย.# ท#านยงชว# ยมน6ษย ผ.ปฏ2บต2ด, ปฏ2บต2ชอบอย.#ท6กเวลา พระพ6ทธเจานนก'ค3อธรรมะ
น:นเอง ใครท=าด,ตองไดด,อย.#วนหน9:ง ใครท=าชว: มนก'ไดชว: น,:เร,ยกว#าพระธรรมพระธรรม
นนแหละเร,ยกว#า พระพ6ทธเจา และก'ธรรมะน,:แหละท,:ท=าใหพระพ6ทธเจาของเรา เป'น
พระพ6ทธเจา
ฉะนน พระองคจ9งตรสว#า "ผ.ใดเห'นธรรม ผ.นนเห'นเรา" แสดงว#าพระพ6ทธเจาก'ค3อพระ
ธรรม และพระธรรมก'ค3อพระพ6ทธเจา ธรรมะท,:พระพ6ทธเจาตรสร.นนเป'นธรรมะท,:ม,อย.#
ประจ=าโลก ไม#สญ
. หาย เหม3อนกบน=าท,:ม,อย.#ในพ3นแผ#นด2น ผ.ข6ดบ#อลงไปใหถ9งน=าก'จะ
เห'นน=าไม#ใชว# #าผ.นนไปแต#งไปท=าใหน=าม,ขน
9 บ6รษ
6 นนลงก=าลงข6ดบ#อเท#านน ใหล9กลงไป
ใหถ9งน=า น=าก'ม,อย.#แลว
อนน, ฉนใดก'ฉนนน พระพ6ทธเจาของเราก'เหม3อนกน ท#านไม#ไดไปแต#งธรรมะ ท#านไม#
ไดบญญต2ธรรมะ บญญต2ก'บญญต2สง2: ท,ม
: นม,อย.#แลว ธรรมะค3อความจร2งท,:ม,อย.#แลว ท#าน
พ2จารณาเห'นธรรมะ
ท#านเขาไปร.ธรรม
ค3อร.ความจร2งอนนน
ฉะนนจ9งเร,ยกว#า
พระพ6ทธเจาของเราท#านตรสร.ธรรม
และการตรสร.ธรรมน,:เองจ9งท=าใหท#านไดรบ
พระนามว#า พระพ6ทธเจา
เม3:อพระองคทรงอ6บต2ข9นในโลก พระองคก'ทรงเป'นเพ,ยง "เจาชายสท
2 ธตถะ" ต#อเม3:อ
ตรสร.ธรรมแลว จ9งไดทรงเป'น "พระพ6ทธเจา" บ6คคลทงหลายก'เหม3อนกนผ.ใดสามารถ
ตรสร.ธรรมได ผ.นนก'เป'นพ6ทธะ
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