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อาจรย�ชา 
  

บางคร��ง  ต�นผลไม�  อย#างต�นมะม#วงเป'นดอกออกมาแล�ว  บางท,ถ.กลมพ�ด  ม�นก'หล#นลง 
แต#ย�งเป'นดอกอย#างน��นก'ม, บางช#อเป'นล.กเล'กๆลมก'มาพ�ดไป หล#นท2�งไปก'ม, บางช#อย�ง
ไม#ได�เป'นล.ก เป'นดอกเท#าน��น ก'ห�กไปก'ม, 

คนเราก'เหม3อนก�น  บางคนตายต��งแต#อย.#ในท�อง  บางคนคลอดจากท�องอย.#ได�สองว�น 
ตายไปก'ม, หร3ออาย6เพ,ยงเด3อนสองเด3อน สามเด3อน ย�งไม#ท�นโต ตายไปก'ม,บางคนพอ
เป'นหน6#มเป'นสาวตายไปก'ม, บางคนก'แก#เฒ#าแล�ว จ9งตายก'ม, 

เม3:อน9กถ9งคนแล�ว  ก'น9กถ9งผลไม�  ก'เห'นความไม#แน#นอน  แม�น�กบวชเราก'เหม3อนก�น 
บางท,ย�งไม#ท�นได�บวชเลย  ย�งเป'นเพ,ยงผ�าขาวอย.#  ก'พาผ�าขาวว2:งหน,ไปก'ม,บางคนโกน
ผมเท#าน��น  ย�งไม#ได�บวชขาวด�วยซ=�า  ก'หน,ไปก#อนแล�วก'ม,  บางคนก'อย.#ได�สามส,:เด3อนก'
หน,ไป  บางคนอย.#ถ9งบวชเป'นเณรเป'นพระ  ได�พรรษาสองพรรษาก'ส9กไปก'ม,  หร3อส,:ห�า
พรรษาแล�วก'ส9กไปก'ม, เหม3อนก�บผลไม�เอาแน#นอนไม#ได� ดอกไม�ผลไม�ถ.กลมพ�ดตกลง
ไปเลยไม#ได�ส6ก จ2ตใจคนเราก'เหม3อนก�น พอถ.กอารมณ�มาพ�ดไป ด9งไป ก'ตกไปเหม3อน
ก�บผลไม� 

 

พระพ6ทธเจ�าท#านก'ทรงเห'นเหม3อนก�น  เห'นสภาพธรรมชาต2ของผลไม�  ใบไม�  แล�วก'
น9กถ9งสภาวะของพระเณรซ9:งเป'นบร2ษ�ท  บร2วารของท#านก'เหม3อนก�น  ม�นเป'นของม�นอย.#
อย#างน��น  ย#อมจะเปล,:ยนเป'นอย#างอ3:นไม#ได�  ฉะน��นผ.�ปฏ2บ�ต2ถ�าม,ป�ญญา  พ2จารณาด.อย.#ก'
ไม#จ=าเป'นท,:จะต�องม,คร.อาจารย�แนะน=าพร=:าสอนมากมาย 

พระพ6ทธเจ�าของเรา  ท,:จะทรงผนวชในพระชาต2ท,:เป'นพระชนกก6มารน��น  ท#านก'ไม#ได�
ศ9กษาอะไรมากมายท#านไปทรงเห'นต�นมะม#วงในสวนอ6ทยานเท#าน��น  ค3อว�นหน9:ง  พระ
ชนกก6มารได�เสด'จไปชมสวนอ6ทยานก�บ  พวกอ=ามาตย�ท��งหลาย  ได�ทรงเห'นต�นมะม#วง
ต�นหน9:ง ก=าล�งออกผลงามๆมากมาย ก'ต��งพระท�ยไว�ว#า ตอนกล�บจะแวะเสวยมะม#วงน��น 

แต#เม3:อพระชนกก6มารเสด'จผ#านไปแล�ว  พวกอ=ามาตย�ก'พาก�นเก'บผลมะม#วงตามใจชอบ 
ฟาดด�วยกระบองบ�าง แส �บ�าง เพ3:อให�ก2:งห�ก ใบขาด จะได�เก'บผลมะม#วงมาก2น 

พอตอนเย'น  พระชนกก6มารเสด'จกล�บ  ก'จะทรงเก'บมะม#วง  เพ3:อจะลองเสวยว#าจะม,รส
อร#อยเพ,ยงใด  แต#ก'ไม#ม,มะม#วงเหล3อเลยส�กผล  ม,แต#ต�นมะม#วงท,:ก2:งก�านห�กห�อยเกะกะ 
ใบก'ขาดว2:น  เม3:อไต#ถาม  ก'ทรงทราบว#าพวกอ=ามาตย�เหล#าน��นได�ใช �กระบอง  ใช �แส �ฟาด
ต�นมะม#วงน��นอย#างไม#ปราน,  เพ3:อท,:จะเอาผลของม�นมาบร2โภคฉะน��นใบของม�นจ9งขาด
กระจ�ดกระจาย ก2:งของม�นก'ห�ก ห�อยระเกะระกะ 

เม3:อพระองค�ทรงมองมะม#วงส�กต�นหน9:งท,:อย.#ใกล�ๆก�น ก'ทรงเห'นมะม#วงต�นน��นย�งม,ก2:งก�าน
แข'งแรง ใบดกสมบ.รณ� มองด.น#าร#มเย'น จ9งทรงด=าร2ว#า เหต6ใดจ9งเป'นเช#นน��น?  ก'ทรงได�
ค=าตอบว#า เพราะมะม#วงต�นน��นม�นไม#ม,ผล คนก'ไม#ต�องการม�น ไม#ขว�างปาม�น ใบของม�น
ก' ไม#หล#นร#วง ก2:งของม�นก'ไม#ห�ก 

พอพระองค�ทรงเข�าพระท�ยในเหต6เท#าน��น  ก'พ2จารณามาตลอดทางท,:เสด'จกล�บ  ทรง
ร=าพ9งว#า  ท,:ทรงม,ความท6กข�ยากล=าบาก  ก'เพราะเป'นพระมหากษ�ตร2ย�  ต�องทรงห#วงใย
ราษฎร  ต�องคอยป�องก�นแผ#นด2นจากข�าศ9กศ�ตร.  ท,:คอยจะมาโจมต,ตรงน��นตรงน,�อย.#
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ว6#นวาย แม�จะนอนก'ไม#เป'นส6ข บรรทมแล�วก'ย�งทรงฝ�นถ9งอ,ก แล�วก'ทรงน9กถ9งต�นมะม#วง
ท,:ไม#ม,ผลต�นน��น ท,:ม,ใบสดด.ร#มเย'น แล�วทรงด=าร2ว#า จะท=าอย#างมะม#วงต�นน��นจะไม#ด,กว#า
หร3อ? 

พอถ9งพระราชว�ง  ก'ทรงพ2จารณาอย.#แต#ในเร3:องน,�ในท,:ส6ดก'ต�ดส2นพระท�ยออกทรงผนวช 
โดยอาศ�ยต�นมะม#วงน��นแหละ  เป'นบทเร,ยนสอนพระท�ย  ทรงเปร,ยบเท,ยบพระองค�เอง
ก�บมะม#วงต�นน��น แล�วเห'นว#าถ�าไม#พ�วพ�นอย.#ในเพศฆราวาส ก'จะได�เป'นผ.�ไปคนเด,ยว ไม#
ต�องก�งว�ลท6กข�ร�อน เป'นผ.�ม,อ2สระ จ9งออกผนวช 

หล�งจากทรงผนวชแล�ว  ถ�าม,ผ.�ใดท.ลถามว#า  ใครเป'นอาจารย�ของท#าน?  พระองค�ก'จะ
ทรงตอบว#า  "ต�นมะม#วง"  ใครเป'นอ6ป�ชฌาย�ของท#าน?  พระองค�ก'ทรงตอบว#า  "ต�น
มะม#วง"  พระองค�ไม#ต�องการค=าพร=:าสอนอะไรมากมาย  เพ,ยงแต#ทรงเห'นต�นมะม#วงน��น
เท#าน��น  ก'ทรงน�อมเข�าไปในพระท�ย  เป'นโอปนย2กธรรม  สละราชสมบ�ต2ทรงเป'นผ.�ท,:ม�ก
น�อย ส�นโดษ อย.#ในความสงบผ#องใส 

น,�ค3อในสม�ยท,:พระองค�  (พระพ6ทธเจ�า)  ทรงเป'นพระโพธ2ส�ตว�  ก'ได�ทรงบ=าเพ'ญธรรมเช#น
น,�มาโดยตลอดอ�นท,:จร2ง  ท6กส2:งท6กอย#างในโลกน,�ม�นเตร,ยมพร�อมท,:จะสอนเราอย.#เสมอ 
ถ�าเราท=าป�ญญาให�เก2ดน2ดเด,ยวเท#าน��น ก'จะร.�แจ�งแทงตลอดในโลก 

ต�นไม�เคร3อเขาเถาว�ลย�เหล#าน��น ม�นแสดงล�กษณะอาการตามความจร2งตามธรรมชาต2อย.#
อย#างน��นอย.#แล�ว ถ�าม,ป�ญญาเท#าน��นก'ไม#ต�องไปถามใคร ไม#ต�องไปศ9กษาท,:ไหน ด.เอาท,:
ม�นเป'นอย.#ตามธรรมชาต2เท#าน��น ก'ตร�สร.�ธรรมได�แล�ว เหม3อนอย#างพระชนกก6มาร 

ถ�าเราม,ป�ญญา  ถ�าเราส�งวร  ส=ารวม  ด.อย.#  ร.�อย.#เห'นอย.#ตามธรรมชาต2อ�นน��น  ม�นก'ปลง
อน2จจ�ง ท6กข�งอน�ตตาได�เท#าน��น เช#นว#า ต�นไม�ท6กต�นท,:เราเห'นอย.#บนพ3�นปฐพ,น,� ม�นก'เป'น
ไปในแนวเด,ยวก�น  เป'นไปในแนวอน2จจ�งท6กข�ง  อน�ตตา  ไม#เป'นของแน#นอนถาวรส�ก
อย#าง ม�นเหม3อนก�นหมด ม,เก2ดข9�นแล�วในเบ3�องต�น แปรไปในท#ามกลาง ผลท,:ส6ดก'ด�บไป
อย#างน,� 

เม3:อเราเห'นต�นไม�เป'นอย#างน��นแล�ว  ก'น�อมเข�ามาถ9งต�วส�ตว�  ต�วบ6คคล ต�วเราหร3อบ6คคล
อ3:นก'เหม3อนก�นม,ความเก2ดข9�นเป'นเบ3�องต�นในท#ามกลางก'แปรไป  เปล,:ยนไป  ผลท,:ส6ดก'
สลายไป น,:ค3อธรรมะ 

ต�นไม�ท6กต�นก'เป'นต�นไม�ต�นเด,ยวก�น  เพราะว#าม�นเหม3อนก�นโดยอาการท,:ม�นเก2ดข9�นมา
แล�ว ม�นก'ต��งอย.# ต��งอย.#แล�วก'แปรไป แล�วม�นก'เปล,:ยนไป หายไป เส3:อมไปด�บส2�นไปเป'น
ธรรมดา 

มน6ษย�เราท��งหลายก'เหม3อนก�น  ถ�าเป'นผ.�ม,สต2อย.#ร.�อย.#  ศ9กษาด�วยป�ญญา  ด�วย
สต2ส�มปช�ญญะ ก'จะเห'นธรรมอ�นแท�จร2ง ค3อเห'นมน6ษย�เราน,� เก2ดข9�นมาเป'นเบ3�องต�น เก2ด
ข9�นมาแล�วก'ต��งอย.#  เม3:อต��งอย.#แล�วก'แปรไปแล�วก'เปล,:ยนไป  สลายไป  ถ9งท,:ส6ดแล�วก'จบ 
ท6กคนเป'นอย.#อย#างน,�  ฉะน��น  คนท6กคนในสากลโลกน,�  ก'เป'นอ�นเด,ยวก�น  ถ�าเราเห'นคน
คนเด,ยวช�ดเจนแล�ว ก'เหม3อนก�บเห'นคนท��งโลก ม�นก'เป'นของม�นอย.#อย#างน��น 

ท6กส2:งสารพ�ดน,�เป'นธรรมะ ส2:งท,:เรามองไม#เห'นด�วยตา ค3อใจของเราน,�  เม3:อความค2ดเก2ด
ข9�นมา ความค2ดน��นก'ต��งอย.#  เม3:อต��งอย.#แล�วก'แปรไป เม3:อแปรไปแล�ว ก'ด�บส.ญไปเท#าน��น 
น,�เร,ยกว#า "นามธรรม" ส�กแต#ว#าความร.�ส 9กเก2ดข9�นมา แล�วม�นก'ด�บไป น,:ค3อความจร2งท,:ม�น
เป'นอย.#อย#างน��น ล�วนเป'นอร2ยส�จจธรรมท��งน��น ถ�าเราไม#มองด.ตรงน,� เราก'ไม#เห'น 

ฉะน��น ถ�าเราม,ป�ญญา เราก'จะได�ฟ�งธรรมของพระพ6ทธเจ�า 

พระพ6ทธเจ�าอย.#ท,:ตรงไหน? 

พระพ6ทธเจ�าอย.#ท,:พระธรรม 

พระธรรมอย.#ท,:ตรงไหน? 
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พระธรรมอย.#ท,:พระพ6ทธเจ�า อย.#ตรงน,�แหละ 

พระสงฆ�อย.#ท,:ตรงไหน? 

พระสงฆ�อย.#ท,:พระธรรม 

พระพ6ทธ  พระธรรม  พระสงฆ�  ก'อย.#ในใจของเราแต#เราต�องมองให�ช�ดเจน  บางคนเก'บ
เอาความไปโดยผ2วเผ2น แล�วอ6ทานว#า  "โอ!  พระพ6ทธ พระธรรมพระสงฆ�  อย.#ในใจของ
ฉ�น"  แต#ปฏ2ปทาน��นไม#เหมาะไม#สมควร  ม�นก'ไม#เข�าก�นก�บการท,:จะอ6ทานเช#นน��น  เพราะ
ใจของผ.�ท,:อ6ทานเช#นน��น จะต�องเป'นใจท,:ร.�ธรรมะ 

ถ�าเราตรงไปท,:จ6ดเด,ยวก�นอย#างน,�  ก'จะเห'นว#าความจร2งในโลกน,�ม,อย.#  นามธรรม  ค3อ 
ความร.�ส 9กน9กค2ดเป'นของไม#แน#นอน  ม,ความโกรธเก2ดข9�นมาแล�ว  ความโกรธต��งอย.#แล�ว 
ความโกรธก'แปรไป เม3:อความโกรธแปรไปแล�ว ความโกรธก'สลายไป 

เม3:อความส6ขเก2ดข9�นมาแล�ว  ความส6ขน��นก'ต��งอย.#เม3:อความส6ขต��งอย.#แล�ว  ความส6ขก'แปร
ไป เม3:อความส6ขแปรไปแล�ว ความส6ขม�นก'สลายไปหมด ก'ไม#ม,อะไร ม�นเป'นของม�นอย.#
อย#างน,�ท6กกาลเวลา  ท��งของภายในค3อ  นามร.ปน,�ก'เป'นอย.#อย#างน,�  ท��งของภายนอก ค3อ
ต�นไม� ภ.เขา เถาว�ลย�เหล#าน,�ม�นก'เป'นของม�นอย.#อย#างน,� น,:เร,ยกว#าส�จจธรรม 

ถ�าใครเห'นธรรมชาต2ก'เห'นธรรมะ ถ�าใครเห'นธรรมะก'เห'นธรรมชาต2 ถ�าผ.�ใดเห'นธรรมชาต2 
เห'นธรรมะผ.�น��นก'เป'นผ.�ร.�จ�กธรรมะน�:นเอง ไม#ใช#อย.#ไกล 

ฉะน��น ถ�าเราม,สต2 ความระล9กได� ม,ส�มปช�ญญะความร.�ต�วอย.#ท6กอ2ร2ยาบถ การย3น เด2น น�:ง 
นอน ผ.�ร.�ท��งหลายก'พร�อมท,:จะเก2ดข9�นมา ให�ร.� ให�เห'นธรรมะตามเป'นจร2งท6กกาลเวลา 

พระพ6ทธเจ�าของเราน��นท#านย�งไม#ตาย  แต#คนม�กเข�าใจว#าท#านตายไปแล�ว  น2พพานไป
แล�ว  ความเป'นจร2งแล�ว  พระพ6ทธเจ�าท,:แท�จร2งน��นท#านไม#น2พพาน  ท#านไม#ตายท#านย�ง
อย.#  ท#านย�งช#วยมน6ษย�  ผ.�ปฏ2บ�ต2ด,  ปฏ2บ�ต2ชอบอย.#ท6กเวลา  พระพ6ทธเจ�าน��นก'ค3อธรรมะ
น�:นเอง  ใครท=าด,ต�องได�ด,อย.#ว�นหน9:ง  ใครท=าช�:วม�นก'ได�ช�:ว  น,:เร,ยกว#าพระธรรมพระธรรม
น��นแหละเร,ยกว#า  พระพ6ทธเจ�า  และก'ธรรมะน,:แหละท,:ท=าให�พระพ6ทธเจ�าของเรา  เป'น
พระพ6ทธเจ�า 

ฉะน��น  พระองค�จ9งตร�สว#า  "ผ.�ใดเห'นธรรม  ผ.�น��นเห'นเรา"  แสดงว#าพระพ6ทธเจ�าก'ค3อพระ
ธรรม  และพระธรรมก'ค3อพระพ6ทธเจ�า  ธรรมะท,:พระพ6ทธเจ�าตร�สร.�น��นเป'นธรรมะท,:ม,อย.#
ประจ=าโลก  ไม#ส.ญหาย  เหม3อนก�บน=�าท,:ม,อย.#ในพ3�นแผ#นด2น  ผ.�ข6ดบ#อลงไปให�ถ9งน=�าก'จะ
เห'นน=�าไม#ใช#ว#าผ.�น��นไปแต#งไปท=าให�น=�าม,ข9�น บ6ร6ษน��นลงก=าล�งข6ดบ#อเท#าน��น ให�ล9กลงไป
ให�ถ9งน=�า น=�าก'ม,อย.#แล�ว 

อ�นน,�  ฉ�นใดก'ฉ�นน��น พระพ6ทธเจ�าของเราก'เหม3อนก�น ท#านไม#ได�ไปแต#งธรรมะ ท#านไม#
ได�บ�ญญ�ต2ธรรมะ บ�ญญ�ต2ก'บ�ญญ�ต2ส2:งท,:ม�นม,อย.#แล�ว ธรรมะค3อความจร2งท,:ม,อย.#แล�ว ท#าน
พ2จารณาเห'นธรรมะ  ท#านเข�าไปร.�ธรรม  ค3อร.�ความจร2งอ�นน��น  ฉะน��นจ9งเร,ยกว#า
พระพ6ทธเจ�าของเราท#านตร�สร.�ธรรม  และการตร�สร.�ธรรมน,:เองจ9งท=าให�ท#านได�ร�บ
พระนามว#า พระพ6ทธเจ�า 

เม3:อพระองค�ทรงอ6บ�ต2ข9�นในโลก  พระองค�ก'ทรงเป'นเพ,ยง  "เจ�าชายส2ทธ�ตถะ"  ต#อเม3:อ
ตร�สร.�ธรรมแล�ว จ9งได�ทรงเป'น  "พระพ6ทธเจ�า"  บ6คคลท��งหลายก'เหม3อนก�นผ.�ใดสามารถ
ตร�สร.�ธรรมได� ผ.�น��นก'เป'นพ6ทธะ 

ภาษาฝร�งเศส –   Français  

Source : http://www.watnongpahpong.org

http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/thai/thai.html
http://www.watnongpahpong.org/
http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/ac/nature_dhamma.html
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