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ร้อนๆ” อาจจะไม่สดๆ ร้อนๆ  คำาตอบนัน้กนิใจมาก ท่านย้อนตอบว่า  
“ธรรมะของพระพุทธเจ้า สดๆ ร้อนๆ ทุกขณะ เป็นปัจจุบันธรรม 

ทุกเวลา เป็นอกาลิโก จักเป็นมงคลต่อผู้พบเห็นตลอดไปทุกกาล”
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เวลาท่ีเราปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่เจริญทางด้าน

ลาภยศสรรเสริญ ทางรูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะ  

ก็ขอให้เราเข้าใจไว้ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพ่ือส่ิงเหล่าน้ี  

พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราปฏิบัติธรรม เพ่ือให้

เกิดความสุขความเจริญทางด้านลาภยศสรรเสริญ  

ทางรูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะ ทรงสอนให้เราเจริญ

ทางด้านจิตใจ สอนให้เราได้พบกับความสุขทางจิตใจ
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 พระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำาสอนท่ีได้

ทรงตรัสไว้ชอบแล้ว คือเป็น สวากขาโต ภควตา ธัมโม  

คำาว่าตรสัไว้ชอบแล้ว กแ็ปลว่าถกูต้องแล้วตามความเป็นจริง  

เป็นคำาสอนที่เป็นความจริง เช่น ทรงสอนเรื่องบุญเรื่องบาป 

ว่าทำาบุญแล้วได้ไปสวรรค์ ทำาบาปแล้วได้ไปนรก ตายแล้ว 

ไม่สูญ ตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ ไปเวียนว่ายตายเกิด ทรงสอน

วิธีสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด ว่ามรรคผลนิพพาน 

มีจริง เป็นส่ิงที่ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อ จะสามารถปฏิบัติให ้

หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ นี่คือ 

ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ และได้นำามาเผยแผ่ 

สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังมืดบอด ที่ถูกอำานาจของโมหะ

อวชิชาครอบงำาจติใจ ทำาให้ไม่เหน็เรือ่งราวต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงรูท้รงเหน็ นอกจากเป็นธรรมทีต่รสัไว้ชอบแล้ว ยงัเป็น 

สันทิฏฐิโก เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติตาม จะสามารถ

พสิจูน์เห็นได้ด้วยตนเอง เป็นธรรมทีไ่ม่ได้ให้เชือ่แบบงมงาย 

เป็นธรรมที่ให้เชื่อเพื่อนำาเอาไปศึกษา นำาเอาไปปฏิบัติ  

เมือ่ปฏบิตัแิล้วกจ็ะสามารถเอาสิง่ทีป่กคลมุหุ้มห่อ คอือวิชชา

โมหะ ให้ออกไปจากจิตจากใจ ทำาให้เห็นสิ่งต่างๆ ดังที่ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ได้ทรงเห็นได้ นี่คือ สันทิฏฐิโก ธรรมของ 
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พระพุทธเจ้าต้องนำาเอาไปปฏิบัติ แล้วถึงจะรู้ว่าธรรมของ

พระพุทธเจ้านี้เป็น สวากขาโต ภควตา ธัมโม เป็นธรรมที่เป็น

ความจริงทุกประการ 

 ข้อที่สามของคุณสมบัติของพระธรรมคำาสอนของ 

พระพทุธเจ้า กค็อืเป็น อกาลโิก เป็นธรรมทีไ่ม่เสือ่มไปกบักาล 

กับเวลา เป็นธรรมที่เป็นความจริงตลอดเวลา เป็นความจริง

ในยคุพระพุทธกาล กเ็ป็นความจรงิในยคุปัจจบุนั และจะเป็น

ความจริงในอนาคตต่อไป เป็นความจรงิทีไ่ม่มวัีนเปลีย่นแปลง 

เรื่องบุญเร่ืองบาปนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ทำาบุญได้ไปสวรรค ์

ไม่เปลีย่นแปลง ทำาบาปไปนรกไม่เปลีย่นแปลง ตายแล้วไม่สญู 

ตายแล้วต้องไปเกดิใหม่ถ้ายงัไม่ได้ชำาระจิตใจให้สะอาดบรสิทุธิ์ 

ถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำาสั่งคำาสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว  

ก็จะสามารถที่จะชำาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ สามารถ 

หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ธรรม 

เหล่าน้ีไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เป็นเหมือนกันทุกยุคทุกสมัย 

ทำาบาปก็ต้องไปนรกไปอบาย ทำาบุญก็ต้องไปสวรรค์ ถ้ายัง 

ไม่ได้ชำาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ก็ยังต้องมาเวียนว่าย 

ตายเกิดต่อไป ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด 
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กต้็องปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนให้ปฏิบตัเิท่านัน้  

เมือ่ได้ปฏบิติัแล้วกจ็ะสามารถหลดุพ้นจากความทุกข์ท้ังหลายได้  

นี่คือ อกาลิโก เป็นธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปกับกาลกับเวลา 

ไม่มีวันหมดยุคหมดสมัย เป็นธรรมท่ีทันสมัย สดๆ ร้อนๆ  

ได้อ่านหนังสือหรอืได้ยนิได้ฟังพระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า 

ทีไร ก็เหมือนกับได้ยินจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเลย 

เป็นธรรมที่เหมือนเพิ่งออกมาจากปากของพระพุทธเจ้า  

สดๆ ร้อนๆ ผูฟั้งสามารถน้อมนำาเอาไปปฏบิตัใิห้เกดิผลได้ทนัที 

เหมือนกับในยุคที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงด้วยพระองค์เอง 

 ถึงแม้ว่าในยุคนี้ จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรม  

ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราแล้วก็ตาม แต่พระธรรมคำาสอน 

ที่ได้ทรงตรัสที่ได้ทรงสั่งสอน และได้มีการจดจำาและบันทึกไว้ 

เป็นหนงัสอือยูใ่นพระไตรปิฎกนี ้ก็เป็นคำาสอนทีอ่อกมาจากปาก 

ของพระพทุธเจ้า เวลาได้อ่านหรือได้ยินกเ็หมอืนกบัได้ยนิได้ฟัง 

จากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลย ถ้าผู้อ่านผู้ฟังด้วยสติ ใจจดจ่อ

อยู่กับการฟัง ไม่ไปคิดเรื่องอื่น ไม่ไปพูดไม่ไปคุยกัน ธรรมก็

จะเข้าสู่ใจ แล้วถ้านำาเอาไปปฏิบัติ ก็จะสามารถทำาให้เกิดผล

ตามที่ได้ทรงแสดงไว้ทุกประการ ดังนั้น พวกเราจึงไม่ต้องไป 
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กงัวลกบัเวลำา่เวลา ว่าสมยันีไ้ม่มพีระพทุธเจ้าอยูก่บัพวกเราแล้ว  

พระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า ไม่มีประสิทธิภาพเหมือน

กับสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีชีวิตอยู่ ปฏิบัติไปก็จะไม่สามารถ

ได้รับผลเหมือนกับในสมัยพุทธกาล อันนี้เป็นความเข้าใจผิด 

พระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็นของใหม่ เป็นของ

สดๆ ร้อนๆ เหมอืนยาทีผ่ลติออกจากโรงงานท่ีผูเ้จบ็ไข้ได้ป่วย

สามารถนำาเอาไปรับประทาน เพ่ือรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  

ให้หายได้อย่างแน่นอน เพยีงแต่ว่าขอให้ผูท้ีม่ารบัธรรมคำาสอน 

ของพระพุทธเจ้านั้น ขอให้มีศรัทธาความเช่ืออย่างมั่นคง  

ขอให้เชือ่และนำาเอาไปปฏบิติั ถ้ามคีวามเชือ่อย่างมัน่คงและ

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติแบบเต็ม ๑๐๐ ผลก็จะ

ปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน เพราะมีผู้ที่ได้เชื่อและได้ปฏิบัติ

ตามคำาสอนของพระพทุธเจ้ามาแล้ว ทุกยคุทุกสมยั ได้รบัผล 

ตามท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ทุกประการ คือ บรรดา 

พระอริยสงฆ์สาวกท้ังหลายน้ีเอง ที่พวกเราถือเป็นสรณะ

องค์ที ่๓ สปุฏปัินโน ภควโต สาวกสงัโฆ ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ  

ผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ท่านเหล่านี้ท่านเป็นผู้ที่จะ

รับรองหรือยืนยันในความเป็นจริง ของพระธรรมคำาส่ัง 

คำาสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการ 
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 ไม่มีพระอริยสงฆ์รูปใด ท่ีจะมาคัดค้าน ความจริงของ

พระธรรมคำาสอนของพระพทุธเจ้าเลย มแีต่รบัรองรบัประกนั

ยืนยันว่าเป็นความจริง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ใครที่มีศรัทธาความ 

เชื่อแล้วน้อมนำาเอาไปปฏิบัติจะได้รับผลอย่างแน่นอน จะช้า 

หรือจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ที่ปฏิบัตินั้น ที่มี

ความสามารถไม่เท่าเทียมกัน เหมือนกับนักเรียนที่เรียนใน 

โรงเรียนเดียวกันช้ันเดียวกัน แต่เวลาสอบจะได้คะแนน 

ไม่เหมือนกัน เพราะมีความสามารถตอบข้อสอบได้ไม่เท่ากัน

นัน่เอง ผูท่ี้มคีวามสามารถตอบข้อสอบได้มากกจ็ะได้คะแนนสงู  

ผู้ที่มีความสามารถตอบข้อสอบได้น้อยก็จะได้คะแนนตำ่า  

แต่ไม่ว่าจะมีความสามารถมากหรือน้อยก็ตาม ถ้ามีความ

เพียรพยายามท่ีจะปฏิบัติไปจนกว่าจะสำาเร็จ ก็จะต้องสำาเร็จ

อย่างแน่นอน ช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆ นอกจาก

ความสามารถแล้วก็อาจจะมีเหตุปัจจัยรอบด้านท่ีไม่เอื้อต่อ

การปฏิบัติ ก็อาจจะล่าช้ากว่าผู้ที่มีเหตุการณ์มีสถานที่ที่เอื้อ

ต่อการปฏิบัติ แต่ถ้ามีการปฏิบัติแบบเต็ม ๑๐๐ แล้ว จะต้อง

ได้รบัผลกันอย่างแน่นอน นีค่อื สุปฏปัินโน ภควโต สาวกสงัโฆ  

สาวกของพระพทุธเจ้าผูป้ฏิบติัดีปฏบิติัชอบ เป็นผูท้ีไ่ด้บรรลุถึง  

มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ คือการสิ้นสุดของการเวียนว่าย
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ตายเกิดตามลำาดับของธรรมที่บรรลุถึง ธรรมที่บรรลุ ธรรมที่ 

ทำาให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ นั้นก็แบ่งไว ้

เป็น ๔ ระดับด้วยกัน เรียกว่า โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี 

และอรหันต์ 

 การบรรลุถึงขั้นต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นการหลุดพ้นจาก 

ความทุกข์ในระดับต่างๆ ความทุกข์มี ๔ ระดับด้วยกัน  

ผู้ปฏิบัติก็จะปฏิบัติและกำาจัดความทุกข์ไปตามลำาดับจนถึง 

ขัน้สดุท้ายคือขัน้ของพระอรหนัต์ พอถงึขัน้ของพระอรหนัต์แล้ว  

ความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในจิตในใจก็จะหมดสิ้นไป การที่

จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย มาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็

จะสิน้สดุลง เพราะเหตุปัจจัยท่ีเป็นตัวทำาให้จติใจต้องมาเวยีน

ว่ายตายเกดินัน้ ได้รบัการชำาระ ได้รบัการกำาจดัจากการปฏบิตัิ

ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติ และได้นำามาเผยแผ่สั่งสอน

ให้ปฏิบัติตาม พอได้ปฏิบัติตามแล้ว จิตใจที่มีเหตุปัจจัยที่พา

ให้ไปเวียนว่ายตายเกิด ก็จะปราศจากเหตุปัจจัยเหล่านี้ ก็จะ

ไม่มีอะไรมาฉุดให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่คือ 

ธรรมของพระพทุธเจ้า เป็นความจริงทุกยคุทุกสมยั เป็นธรรม 

ที่ผู ้ศึกษาได้ยินได้ฟังสามารถน้อมนำาเอาไปพิสูจน์ได้ด้วย 
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การปฏิบัติ การได้ยินได้ฟังเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถ 

ทำาให้เกิดผลขึน้มาได้ การได้ยนิได้ฟังได้ศึกษา ถ้าเปรยีบเทยีบ 

ก็เปรียบเหมือนกับการได้ดูแผนที่ แผนที่ของสถานที่ต่างๆ 

ที่เราต้องการจะเดินทางไป การดูแผนที่นี้ ยังไม่ทำาให้เราได้

ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ แต่ถ้าไม่มีแผน 

ที่เราก็จะไม่รู้ว่าจะเดินทางไปในทิศทางใด การดูแผนที่เพื่อ 

จะได้รู้ว่าจุดหมายปลายทางที่เราต้องการนั้นต้องไปในทิศ 

ทางไหน ไปด้วยยานพาหนะแบบไหน บางครัง้กต้็องไปด้วยเรอื  

บางครั้งก็ต้องไปด้วยรถยนต์หรือรถไฟ บางครั้งก็ต้องไปด้วย

เครื่องบิน ถ้าไม่ได้ศึกษาดูแนวทางของจุดหมายปลายทาง 

ทีจ่ะไป กจ็ะไม่รูว่้าจะไปอย่างไรนัน่เอง แต่ถ้าได้ดูแล้วได้รู้แล้ว

ว่าจะต้องเดนิทางไปด้วยยานพาหนะชนดินัน้ชนดินี ้ต้องไปใน

ทิศทางนั้นทิศทางนี้ ถ้าดูแล้วรู้แล้วแต่ไม่ออกเดินทาง ก็ยังอยู่

ทีบ้่านอยูเ่หมอืนเดมิ กจ็ะไม่สามารถไปถงึจดุหมายปลายทาง

ที่ต้องการจะไปได้ 

 นี่คือความหมายของการศึกษา การศึกษาเพื่อเรียนรู้วิธี 

หรือแนวทาง ที่จะพาให้เราไปสู ่จุดหมายปลายทางที่เรา

ต้องการจะไปกนั พวกเราทกุคนนีต้้องการอะไร พวกเราทกุคน
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ต้องการความสขุกนั ต้องการความหลดุพ้นจากความทุกข์กนั 
ไม่มใีครอยากจะทุกข์กัน ไม่มใีครอยากจะเวียนว่ายตายเกดิกนั  
ไม่มีใครอยากจะเกิดมาแล้วต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกัน 
เหมือนอย่างที่พวกเรากำาลังเป็นอยู่ขณะนี้ พวกเราสามารถที่
จะทำาส่ิงทีเ่ราปรารถนาได้ ถ้าเราศกึษาแนวทางทีจ่ะทำาให้สิง่ที่
เราต้องการนัน้ปรากฏขึน้มาได้ แนวทางทีจ่ะพาให้เราหลดุพ้น
จากการเวยีนว่ายตายเกดิ หลดุพ้นจากความทุกข์ท้ังปวง กค็อื
คำาสั่งคำาสอนของพระพุทธเจ้านี่เอง เมื่อเราได้ยินได้ฟังได้รู้วิธี
ของการปฏิบัติแล้ว ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันมั่ง เราก็ต้อง 
ปฏิบัติ ถ้าดูแผนที่แล้วรู้แล้วว่าจะต้องไปในทางนั้นทางน้ี  
รู้ว่าจะต้องไปด้วยวิธีใด เราก็ต้องออกเดินทางไปด้วยวิธีนั้น 
ถ้าต้องขบัรถยนต์เรากต้็องหารถยนต์ขบัไป ถ้าต้องไปทางเรอื
ก็ต้องไปหาเรือไป ถ้าต้องขึ้นเคร่ืองบินก็ต้องไปหาเครื่องบิน  
พอเราได้เร่ิมออกเดินทาง ยานพาหนะก็จะค่อยพาเราไป 
ใกล้เข้าไปสู่จุดหมายปลายทางไปเรื่อยๆ ถ้าเราเดินทางแบบ 
ไม่หยุดไม่หย่อน ถึงแม้อาจจะมีอุปสรรคกลางทาง เราก็ 
ไม่ย่อถอย คือถ้ารถเสียก็ซ่อม รถยางแตกก็เปลี่ยนยางใหม่  
รถนำ้ามันหมดก็แวะเติมนำ้ามัน ตราบใดที่มีการกระทำา มีการ 
เดินทาง มีการกระทำาให้การเดินทางน้ีเป็นไปได้อย่าง 
ต่อเนือ่ง ไม่ช้ากเ็รว็ จดุหมายปลายทางกจ็ะถงึอย่างแน่นอน 
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 พอเราได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้ว เราก็จะต้อง

นำาเอาไปปฏิบัติ เมื่อเรานำาเอาไปปฏิบัติแล้ว ผลต่างๆ ก็จะ

ปรากฏขึน้มาตามลำาดับ ผลท่ีเราพดูถงึนีเ้ป็นผลทางด้านจติใจ 

คำาสั่งคำาสอนของพระพุทธเจ้านี้ สอนเรื่องของความสุขความ

เจริญทางจิตใจ ไม่ได้เกีย่วกับความสขุความเจรญิทางโลกทาง

ร่างกาย สอนอยู่เหมือนกันว่าไม่ใช่เป็นทางสู่ความสุขความ

เจรญิของจติใจ ทีเ่ราต้องการคอืความสขุความเจริญของจติใจ 

เพราะอะไร เพราะว่าจิตใจนี้เป็นของที่อยู่กับเรา เป็นของที่

เราจะต้องอยู่ด้วยไปตลอด จิตใจนี้ไม่มีวันสิ้นสุด ไม่มีวันตาย 

จิตใจมีอยู่ ๒ อย่าง คือจิตใจสุขหรือจิตใจทุกข์ จิตใจทุกข์

พวกเราก็รู ้กันว่าเป็นอย่างไร เป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนากัน  

ส่ิงทีเ่ราปรารถนากนัก็คือจติใจท่ีมคีวามสขุ จติใจท่ีมีความสขุน้ี 

จะเกดิขึน้มาได้ กต้็องเกดิจากการปฏบิตัติามคำาสัง่คำาสอนของ

พระพุทธเจ้า ดังนั้น เวลาที่เราปฏิบัติ ขอให้เราดูผลที่จิตใจ ว่า 

สขุมากขึน้หรอืสขุน้อยลง ทุกข์มากขึน้หรอืทกุข์น้อยลง อย่าไป 

ดูที่อื่นอย่าไปดูอย่างอื่น อย่าไปดูทางร่างกายเพราะทาง

ร่างกายนี้ มันไม่ได้เป็นผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติธรรมโดยตรง 

อาจจะเป็นผลพลอยได้ หรอือาจจะไม่เกิดขึน้กไ็ด้ เช่น บางคน 

คิดว่าถ้าได้ปฏิบัติตามคำาสั่งคำาสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว  
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จะเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญ จะเจริญด้วยความสุขทางตา

หูจมูกลิ้นกาย อันนี้ก็ไม่ได้จะเป็นอย่างน้ันเสมอไป บางครั้ง 

ก็อาจจะเจริญได้ บางครัง้กอ็าจจะไม่เจรญิ บางครัง้กอ็าจจะเสือ่ม  

เพราะว่าความเจริญทางด้านลาภยศสรรเสริญ ทางรูปเสียง

กลิน่รสโผฏฐพัพะนี ้มนัอยูภ่ายใต้กฎของอนจิจงัทกุขงัอนตัตา 

ไม่ได้เป็นไปตามการปฏบิติัตามคำาสัง่คำาสอนของพระพทุธเจ้า

เสมอไป 

 ดังนั้น เวลาที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่เจริญทางด้าน

ลาภยศสรรเสริญ ทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ก็ขอให้เรา

เข้าใจไว้ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพ่ือสิ่งเหล่าน้ี พระพุทธเจ้าไม่ได้

สอนให้เราปฏบิติัธรรม เพ่ือให้เกดิความสขุความเจริญทางด้าน

ลาภยศสรรเสริญ ทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ทรงสอนให้

เราเจริญทางด้านจติใจ สอนให้เราได้พบกบัความสขุทางจติใจ 

ความสุขความเจริญของจิตใจเป็นอย่างไร ก็แบ่งไว้เป็นชั้นๆ 

ชั้นที่เราอยู่กันนี้เราเรียกว่า ชั้นของมนุษย์ ชั้นของมนุษย์นี้อยู่ 

กลางๆ คือไม่เจริญแต่ก็ไม่เสื่อม ไม่สูงก็ไม่ตำ่าอยู่กลางๆ อยู่

ตรงศูนย์ ถ้าเราเรียนคณิตศาสตร์นี้เราจะรู้จักเรื่องของการ

แบ่งระดับของสิ่งต่างๆ ไว้เป็นบวกเป็นลบ แล้วก็ระหว่างบวก 
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กับลบก็คือศูนย์ ภพของมนุษย์จิตใจของมนุษย์นี้ก็อยู  ่

ระหว่างกลาง ระหว่างความเจริญกับระหว่างความเสื่อมของ

จิตใจ คือมีความสุขมีความทุกข์เท่าๆ กัน ๕๐:๕๐ ถ้าจิตใจ

เจริญก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้น ความทุกข์ก็น้อยลง ถ้าจิตใจ

เสือ่มลงกจ็ะมคีวามทกุข์เพิม่มากขึน้ ความสขุลดน้อยลง นีค่อื 

เร่ืองของจิตใจ เราวัดกันที่ความสุขความทุกข์ของจิตใจ  

มนุษย์นี้เรามีความสุขความทุกข์เท่าๆ กัน ๕๐:๕๐ สามวันดี

ส่ีวันไข้ ถ้าตำ่ากว่ามนุษย์นี้ ก็จะมีความทุกข์มากขึ้นความสุข

จะน้อยลง ตำ่ากว่ามนุษย์ก็คือเดรัจฉาน เดรัจฉานนี้ก็มีจิตใจ

เหมอืนพวกเรา แต่เขามร่ีางกายท่ีไม่เหมอืนร่างกายของมนษุย์ 

เขามร่ีางกายของสตัว์เดรจัฉาน เช่น ร่างกายของสนุขัของแมว

ของลิงของนกของปูของปลา แต่จิตใจเขาก็เหมือนกับจิตใจ

ของพวกเรา ต่างกันตรงท่ีจิตใจเขาเสื่อมลงไป ตำ่ากว่าจิตใจ

ของมนษุย์ จติใจของเขามีความทกุข์มากกว่ามนษุย์ มคีวามสขุ

น้อยกว่ามนษุย์ เพราะบาปทีเ่ขาทำาไว้นัน้เขาทำามากกว่ามนษุย์

ได้ทำาไว้ ทำาให้จิตใจเขาต้องมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้น 

 ถ้าเราไม่อยากจะให้จิตใจของเราลงตำ่ากว่าความเป็น

มนุษย์ สิ่งที่เราต้องทำาให้ได้ก็คือ ละการกระทำาบาปท้ังปวง 
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อย่าไปทำาบาปสี่ข้อห้าข้อด้วยกันคือศีล ๕ คือไม่ฆ่าสัตว์  

ไม่ลกัทรพัย์ ไม่ประพฤตผิดิประเวณ ีไม่พูดปด ไม่ดืม่สรุายาเมา  

ถ้าเรารักษาศีล ๕ ได้ การที่จะทำาให้จิตใจเราตกตำ่านี้ก็จะเป็น

ไปไม่ได้ เพราะเรามีวิธีป้องกันไม่ให้ตกตำ่า คือการรักษาศีล ๕ 

นี่เอง การรักษาศีล ๕ จะทำาให้จิตใจไม่ตกตำ่าลงไปกว่าการ

เป็นมนุษย์ ถ้าตายไปก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ต่อได้เลย แต่ถ้า

ไปทำาบาปข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุผลอันใดอันหนึ่ง ก็จะทำาให้

จิตใจนั้นเลื่อนลงตำ่าทันที ทีนี้จะตำ่ามากตำ่าน้อย จะไปอยู่ในที่

ตำ่านานหรือช้าก็อยู่ท่ีว่าทำามากทำาน้อย ถ้าทำาน้อยก็ลงไปอยู ่

ไม่นาน ถ้าทำามากก็ลงไปอยูน่าน เหมือนกบัพวกทีถ่กูจับตดิคกุ 

ติดตะราง ถ้าทำาผิดมากก็จะติดคุกนาน ถ้าทำาผิดน้อยก็ 

จะติดคุกไม่นาน ฉันใด การทำาบาปก็เป็นในลักษณะนั้น  

ถ้าทำาบาปมากก็จะต้องไปเกิดในอบาย อยู ่ในอบายนาน  

ถ้าทำาบาปน้อยก็ไปอยู่ในอบายไม่นาน พอได้ใช้บาปหมดแล้ว 

ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ ดังนั้น ถ้าเราไม่อยากจะให้

จติใจของพวกเราตกตำา่กว่าระดบัของมนษุย์ เราต้องพยายาม

อย่าทำาบาป ถ้าทำาบาปเรายงัมโีอกาสทีจ่ะชะลอผลของบาปได้ 

ถ้าเราทำาบุญให้มากกว่าบาปที่เราทำาไว้ 
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 แต่ไม่ได้หมายความว่า บุญที่เราทำานี้จะลบล้างบาป

ที่เราได้ทำาไว้ เพียงแต่ว่าถ้าบุญของเรามีกำาลังมากกว่าบาป 

บุญของเรายังสามารถดึงใจของเราไม่ให้ลงไปสู่ท่ีตำ่าได้ หรือ 

ถ้าไม่มากกว่าก็ให้มันเท่ากัน ถ้าบาปกับบุญมันเท่ากัน บาปก็ 

ไม่สามารถดึงใจให้ลงตำ่าได้ แต่บุญก็จะไม่สามารถดึงให้ขึ้นสูง

กว่าระดับของมนุษย์ได้ เราก็ยังจะอยู่ในระดับของมนุษย์ได้ 

ต่อไป ถึงแม้ว่าเราอาจจะได้ทำาบาปบ้างก็ตาม แต่ถ้าเรา

มาชดเชยด้วยการทำาบุญให้มันมีกำาลังเท่ากับบาป มันก็ยัง 

ไม่สามารถดึงเราให้ลงไปสู่ที่ตำ่าได้ แต่ถ้าเวลาใดที่บุญเราน้อย

กว่าบาป เวลานั้นบาปก็จะดึงใจเราให้ลงสู่ตำ่าได้ นี่คือเร่ือง

ของบุญของบาปท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอน เป็นเรื่องที่

เกีย่วกบัจติใจของพวกเรา ไม่ได้เกีย่วกบัฐานะการเงนิการทอง  

ไม่ได้เกี่ยวกับการที่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ อันนี้ 

ไม่เกี่ยวกัน เรื่องลาภยศสรรเสริญสุขนี้สามารถหาได้ด้วยวิธี

ทำาบุญก็ได้ทำาบาปก็ได้ แล้วแต่ คนทำาบาปคนโกงก็รำ่ารวยได้  

เป็นใหญ่เป็นโตได้ คนทำาดีก็รำ่ารวยได้ เป็นใหญ่เป็นโตได้  

นี่คือส่ิงที่เราต้องทำาความเข้าใจให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นแล้วเรา

จะสับสน แล้วเราจะไม่เช่ือในคำาสั่งคำาสอนของพระพุทธเจ้า 

ถ้าเราไปมองผลที่ลาภยศสรรเสริญ มองท่ีความสุขทางตาหู
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จมูกล้ินกาย เราก็จะคิดว่าทำาไมคนนั้นเขาทำาบาป ทำาไมเขา

กลับเจริญในลาภยศสรรเสริญสุขกัน คนนี้ทำาดีแต่ทำาไมเขา 

ไม่เจริญในลาภยศสรรเสริญสุขกัน นี่ไม่ใช่เป็นผลของการ

ทำาบุญหรือของการทำาบาปแต่อย่างใด ผลของการทำาบุญ 

ทำาบาปอยู่ที่จิตใจของพวกเรา พวกเราถ้าไม่ศึกษาจะไม่รู้กัน 

ว่าจิตใจของพวกเรานี้มีบันไดที่จะก้าวขึ้นและมีบันไดที่จะ 

ก้าวลง เปลี่ยนสถานภาพ เพราะจิตใจเป็นสิ่งที่แปลกกว่า

ร่างกาย ร่างกายนีเ้ป็นสิง่ทีเ่รามองเหน็กนั แต่จติใจนีเ้ป็นสิง่ที่ 

เรามองไม่เห็นกัน และเราอาจจะไม่รู้จักเสียด้วยซำ้าไป ถ้าเรา 

ไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมคำาสั่งคำาสอนของ

พระพุทธเจ้า เราก็อาจจะคิดว่าจิตใจกับร่างกายนี้เป็น 

อันเดียวกัน ร่างกายเป็นอย่างไรจิตใจก็เป็นไปกับร่างกาย 

ร่างกายแก่จิตใจก็แก่ ร่างกายเจบ็จติใจกเ็จบ็ ร่างกายตายจติใจ

ก็ตาย อันนี้ไม่ใช่เป็นความจริง 

 ความจริงคือชีวิตของพวกเราน้ีมีองค์ประกอบอยู ่ 

๒ ส่วนด้วยกัน คือมีร่างกายและจิตใจ ร่างกายก็หาลาภยศ

สรรเสรญิสขุ แต่จิตใจน้ีต้องหาบญุถึงจะทำาให้จติใจมคีวาม

สุขได้ และจิตใจเจริญก็เจริญด้วยบุญ จิตใจเส่ือมก็เส่ือม 
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ด้วยบาป ไม่เกี่ยวกับร่างกาย ต้องทำาความเข้าใจให้ถูกต้อง 

แล้วเราจะได้เข้าใจในเรื่องของบุญของบาปว่าเป็นอย่างไร 

เพราะหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว จิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับ

ร่างกาย จิตใจไม่มีวันตาย แต่จิตใจจะต้องเป็นไปตามอำานาจ 

ของบุญของบาปตามท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า สัตว์โลก 

ทั้งหลายเป็นไปเพราะอำานาจของบุญของบาปนั่นเอง ถ้าเป็น

เดรัจฉานก็เป็นอำานาจของบาป ถ้าเป็นดวงวิญญาณที่เรา 

เรยีกว่า เปรต กเ็ป็นอำานาจของบาป ถ้าเป็นดวงวญิญาณทีเ่รา

เรียกว่า อสูรกาย ก็เป็นอำานาจของบาป ถ้าเป็นดวงวิญญาณ 

ท่ีเราเรียกว่า นรก กเ็ป็นอำานาจของบาป ขอให้เราเข้าใจไว้เถดิ

ว่า นรกกด็ ีสวรรค์กด็นีี ้ไม่ได้เป็นสถานทีเ่หมอืนกบักรงุเทพฯ 

หรือเชียงใหม่ แต่เป็นสถานภาพของจิตใจ ที่เป็นผลของการ

ทำาบุญหรือทำาบาป ทำาบุญแล้วก็จะทำาให้จิตใจเป็นอะไรต่างๆ 

ตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงตัง้ชือ่ให้ไว้ ถ้าทำาบาปด้วยความหลง 

ด้วยความไม่รูผ้ดิ ไม่รูว่้าการทำาบาปนีม้โีทษต่อจติใจ ทำาไปเพือ่ 

การอยู ่รอดของร่างกาย เช่นมีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพ่ือ 

ดำารงชีพ อันนี้เป็นการทำาบาปท่ีคนท่ีทำาอาชีพเหล่านี้คิดว่า

ไม่มีโทษ เพราะทางกฎหมายก็ไม่ได้จับไปลงโทษ คนที่ทำา

มาค้าขายด้วยการฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าปูฆ่าปลา 
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กฎหมายเขาถอืว่าไม่ผดิแต่อย่างใด แต่กฎแห่งกรรมนีถ้อืว่าผดิ 

เพราะเป็นการกระทำาบาปเป็นการฆ่า ผิดศีลข้อที่ ๑ ทำาบาป

ด้วยความหลง นี่คือเรียกว่าทำาบาปด้วยความหลง ด้วยความ

ไม่รู้ ว่าเป็นบาป เป็นกฎแห่งกรรม ดวงใจเวลาไม่มีร่างกาย 

ก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแทน ก็จะไปได้ร่างกาย

ของสตัว์ทีเ่ราฆ่านัน่แหละเป็นผลตอบแทน ท่ีเรียกว่า กงกรรม

กงเกวียน ทำากรรมอันใดไว้ก็จะต้องรับผลของกรรมนั้น ฆ่าปู

ฆ่าปลาก็ต้องกลับไปเกิดเป็นปูเป็นปลาให้เขาฆ่า ฆ่าเป็ดฆ่าไก่

กจ็ะไปเกดิเป็นเป็ดเป็นไก่ให้เขาฆ่า ฆ่าสตัว์ชนดิใดตายไปกจ็ะ

ต้องไปเป็นสัตว์ชนดินัน้ นีค่อื กฎแห่งกรรม กฎท่ีกำากับความ

เป็นไปของจิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเรา 

 จิตใจกับดวงวิญญาณน้ีเป็นอันเดียวกัน เราเพียงแต่

เปลี่ยนชื่อตามสถานภาพ เหมือนกับสุภาพสตรีเวลาที่ไม่ได ้

แต่งงานก็เรียกว่า นางสาว พอแต่งงานก็เปลี่ยนเป็น นาง  

แต่กเ็ป็นคนเดยีวกนั เป็นสภุาพสตรคีนเดียวกัน แต่สถานภาพ

เปลีย่นไปแล้ว เพราะเป็นภรรยาเป็นแม่ต่อไปตามลำาดบั กเ็ลย

ไม่เรียกว่าเป็นนางสาว เรียกว่าเป็นนางแทน ฉันใด เวลาที่มี

ร่างกายนี้เราก็เรียกจิตใจว่า จิตใจ ดวงจิตดวงใจ พอเวลา 
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ร่างกายตายไป จติใจนีไ้ม่ได้ตายไปกบัร่างกาย เรากเ็ปลีย่นชือ่ 

เป ็นดวงวิญญาณไป เวลาจิตใจไม่มีร ่างกายเรียกว่า  

ดวงวิญญาณ พอจิตใจไปทำาบาปด้วยความหลงก็จะไปได้

ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน ก็จะไปเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นลิง  

เป็นนกเป็นปเูป็นปลาอะไรต่างๆ เหล่านี ้ตามบาปท่ีได้กระทำาไว้  

ถ้าได้ฆ่าปูฆ่าปลาก็ไปได้ร่างกายของปูของปลาไป นี่คือ 

เรื่องของผลของบาปที่ทำากันไว้ ถ้าทำาบาปด้วยความหลงก็จะ

ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าทำาบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆ 

ถึงแม้ว่าไม่ทำาบาปก็อยู่ได้แต่ไม่พอ สามารถทำามาหากินเลี้ยง

ชีพโดยไม่ทำาบาปก็อยู่ได้ แต่ไม่รวย อยากจะรวย ก็เลยต้อง

ทำาบาปด้วยวิธีต่างๆ ฉ้อโกงก็ดี ฆ่าสัตว์ก็ดี เมื่อทำาบาปด้วย

ความโลภ เวลาไม่มร่ีางกาย ดวงวญิญาณนัน้กจ็ะเป็นทีเ่รยีกว่า  

เปรต ดวงวญิญาณของเปรตนีเ่ป็นอย่างไร กเ็ป็นดวงวิญญาณ

ที่มีแต่ความหิวโหย มีแต่เหตุการณ์ที่สร้างความหิวโหยให้กับ

จิตใจตลอดเวลา 

 เวลาที่จิตใจไม่มีร ่างกายนี้เป็นเหมือนเวลาที่จิตใจ 

นอนหลับ เวลาจิตใจนอนหลับนี้จิตใจแยกออกจากร่างกาย

ชั่วคราว แล้วก็จิตใจก็อยู ่กับเหตุการณ์ที่บุญหรือบาปได ้
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สร้างไว้ให้ปรากฏขึ้นมาในจิตใจ เป็นเหตุการณ์เหมือน 

ความจริงเลย คือความฝันต่างๆ เวลาที่เราฝันกันนี่เราไม่รู้ว่า

เราฝันกัน เราคิดว่าเป็นเหตุการณ์จริงๆ เหมือนจริง ๑๐๐ 

เปอร์เซ็นต์เลย เหมือนกับเราอยู ่ในเหตุการณ์นั้น อยู ่ใน

เหตุการณ์ที่ดีเราก็เรียกว่า สวรรค์ อยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็

เรียกว่า อบาย เช่น ถ้าอยู่กับเหตุการณ์ที่ทำาให้เรามีแต่ความ 

หิวโหยอดอยากขาดแคลน หากินเท่าไหร่ก็หาไม่ได้มาก  

ต้องคอยหิวโหยอยู่ตลอดเวลา อันนั้นแหละคือลักษณะของ

ดวงวญิญาณทีท่ำาบาปด้วยความโลภทีเ่ราเรียกว่า เปรต ถ้าเรา

ทำาบาปด้วยความกลัว เราทำาบาปเพราะเรากลัวสัตว์ชนิดนั้น

สัตว์ชนิดนี้ กลัวมดกลัวยุงกลัวแมลงอะไรต่างๆ เราเจอมันเรา

ก็ฆ่ามนักำาจดัมัน มนักจ็ะทำาให้จติใจของเราเวลาไม่มร่ีางกายก็

จะอยูกั่บความกลวัต่างๆ เหล่านี ้จะไปเจอสตัว์ชนดินัน้ชนดินี้

ทีห่วาดกลวัอยู ่ทำาให้มแีต่ความหวาดกลวัอยูต่ลอดเวลา ถ้าเรา

ทำาบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท เวลาตายไปดวงวิญญาณ 

ก็จะมีแต่ความอาฆาตพยาบาทฝังอยู่ปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจ  

มแีต่เรือ่งของการล้างแค้นการฆ่าฟันกนั เหมือนกบัอยูใ่นภาวะ

ของสงครามต่อสู้กันฆ่าฟันกัน ด้วยความอาฆาตพยาบาท  

อันนี้ดวงวิญญาณนี้เราก็เรียกว่า นรก 
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 และนีแ่หละคอืเรือ่งของจติใจเวลาทำาบาป จะได้รบัผล 

๔ ชนดิ เพราะการทำาบาปนีม้เีหตทุีต่่างกันไป ๔ เหตุด้วยกัน 

ทำาบาปด้วยความหลง ทำาบาปด้วยความโลภ ทำาบาปด้วย

ความกลัว ทำาบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทหรือความ

โกรธนีเ้อง กจ็ะพาให้จติใจนีล้งตำา่ ทำาให้จติใจนีม้คีวามทุกข์ 

มากกว่ามีความสุข แต่ผลของบาปที่ทำานี้ หลังจากที่ลง 

ไปใช้แล้ว เดี๋ยวมันก็หมดได้ พอหมดแล้วมันก็จะกลับมาเกิด

เป็นมนุษย์ใหม่ แล้วก็กลับมาทำาอย่างที่เคยทำาเป็นส่วนใหญ่  

มีนิสัยทำาบาปก็มักจะทำาบาปต่อไป แต่ถ ้าได้มาเกิดใน

ครอบครวัทีไ่ม่ทำาบาป แล้วกม็คีนคอยห้ามคอยเตอืนคอยสอน

อยู่เรื่อยๆ ก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยจากการทำาบาปมาไม่ทำาบาป

ก็ได้ เช่น ถ้าเรามาเกิดในครอบครัวของชาวพุทธที่เชื่อบุญ 

เชือ่บาป เข้าวดัฟังเทศน์ฟังธรรม เช่ือฟังคำาสัง่คำาสอนของพระ  

พระให้ถอืศลี ๕ กถ็อืศลีกนั พระให้ละเว้นอบายมุขกล็ะเว้นกนั  

ถึงแม้ว่านิสัยเดิมจะชอบทำาบาป แต่พอมาได้ฝึกนิสัยใหม่  

ต่อไปกอ็าจจะเปลีย่นนสัิยได้ อันนีก็้มทีางเปลีย่นได้ พอขึน้มา

จากอบายแล้วมาเป็นมนษุย์แล้วอาจจะเปลีย่นทศิทาง แทนที่

จะกลบัไปอบายต่อ ถ้าไปเจอครอบครวัทีด่ ีครอบครัวกอ็าจจะ

หล่อหลอมจิตใจให้ไปในทางที่ดีได้ ก็อาจจะเปลี่ยนจากการ 
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ทำาบาปมาทำาบุญ พอมาทำาบุญแล้วบุญจะมีมากกว่าบาป 

ข้ึนไปเรื่อยๆ บุญ ก็คือความสุขใจนี้เอง ความสุขใจก็จะม ี

มากขึ้น บาปที่ไม่ได้ทำา ความทุกข์ใจก็จะไม่มีหรือมีก็มีน้อย

ลงไปเรื่อยๆ ต่อไปเวลาตายไป ถ้าบุญมีมากกว่าบาป บุญก็จะ 

พาให้จิตใจไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ สวรรค์ก็เหมือนตอนที่เรา 

นอนหลบั ทนีีแ้ทนทีเ่ราจะฝันไม่ดี เราฝันด ีฝันว่าเราได้ไปเทีย่ว

ที่น่ันที่น่ี ได้พบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ท่ีทำาให้เรามีแต่ความสุขตลอด

เวลา อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเจริญของจิตใจ นี่เราสามารถ

พัฒนาจิตใจของเราให้เจริญจากมนุษย์นี้ ให้ขึ้นไปเทวดาได้  

ถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำา ๒ ข้อ

ใหญ่ๆ คอื ให้ละเว้นการกระทำาบาปทัง้ปวง แล้วให้สร้างบญุ 

สร้างกุศลท้ังหลายให้ถึงพร้อม ทำาบุญอยู่เรื่อยๆ ทำาบุญ 

ทุกชนดิไม่ว่าบญุอะไรก็ตาม ผ้าป่า กฐนิ สงัฆทาน ถวายโบสถ์  

ถวายเจดีย ์ ทำาบุญช่วยคนยากคนจน ทำาบุญช่วยสัตว  ์

ปล่อยนกปล่อยปลา บุญอะไรต่างๆ เหล่านี้เรียกว่าบุญทั้งนั้น 

ทำาแล้วกจ็ะทำาให้จติใจมคีวามสขุเพ่ิมมากขึน้ จติใจกจ็ะเจรญิ

สูงขึ้น จากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทวดา ถ้าไม่ทำาบาปทำาแต่บุญ 

หรือทำาบาปน้อยกว่าทำาบุญ บุญนี้ทำามากกว่าบาปก็ยังเป็น

เทวดาได้อยู่ 
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 ถ้าอยากจะไปสงูกว่าระดบัของเทวดาก็มอียูอี่ก ๒ ระดับ 

ที่เรียกว่า ระดับของพรหม พรหมนี้ก็แบ่งเป็น ๒ รูปพรหม  

กับ อรูปพรหม ถ้าอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ของรูปพรหม  

อรูปพรหมที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ของเทวดา ก็ต้อง 

ปฏิบัติเพิ่มศีล คือจากศีล ๕ ก็ต้องเพิ่มเป็นศีล ๘ ต้องหยุด 

การหาความสุขแบบเทวดา เทวดายงัหาความสขุจากรปูเสยีง

กลิ่นรสต่างๆ อยู่ แต่ถ้าอยากจะขึ้นเหนือกว่าความสุขของ

เทวดา ต้องหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็มาหา 

ความสุขจากการทำาจิตใจให้สงบ ก็ต้องฝึกสมาธิ ต้องฝึกสติ  

เจรญิสตคิวบคุมจิตใจให้หยุดคดิให้ได้ ถ้าจติใจหยดุคดิแล้ว 

ใจก็จะเข้าสู่ความสงบ เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆ ความสงบก็มีอยู่ 

๒ ระดับ ระดับ รูปฌาน กับ อรูปฌาน นี้เอง รูปฌานก็มี 

๔ ระดับ อรูปฌานก็มีอีก ๔ ระดับ ถ้าได้รูปฌานก็จะได้เข้าสู่ 

สวรรค์ของรูปพรหม ถ้าได้อรูปฌานก็จะได้เข้าสู่สวรรค์ของ

อรปูพรหม นีค่อืการพฒันาจติใจให้สงูขึน้ ให้มคีวามสขุมากขึน้  

ให้เจริญข้ึน ด้วยการทำาตามคำาสั่งคำาสอนของพระพุทธเจ้า 

ที่ทรงสอนให้ละการกระทำาบาปทั้งปวง ให้เจริญบุญกุศล 

ทั้งหลายให้ถึงพร้อม ทำาบุญได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะทำากับวัดทำา

กับโรงเรียน ทำากับโรงพยาบาล ทำากับคนยากจน ทำากับสัตว์
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เดรจัฉาน ปล่อยนกปล่อยปลา ไปไถ่ววัไถ่โค นีเ่รยีกว่า บญุกศุล 

ทั้งนั้น ทำาบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม มีกุศลอันไหนมาชวน 

ให้เราทำา ก็ทำากัน มีเพื่อนฝูงชวนให้ไปปล่อยนกปล่อยปลา 

ก็ไป มีคนมาชวนให้ไปช่วยเหลือคนยากคนจนก็ไป ทำาบุญทุก

รูปแบบแล้วแต่โอกาส มีโอกาสก็ทำาไป จะทำาให้จิตใจสูงขึ้น  

มีความสุขมากขึ้น พัฒนาขึ้นไปเป็นเทวดา

 แล้วถ้าอยากจะขึ้นสูงกว่าระดับของเทวดาก็ต้องไป

ถือศีล ๘ พวกที่มาอยู่วัดนุ่งขาวห่มขาวนี้ พวกนี้เขาต้องการ

จะข้ึนจากชัน้เทวดา ขึน้ไปสูช้ั่นพรหม เขาก็จะหยดุหาความสขุ 

แบบเทวดา หยุดเที่ยว หยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย 

หยุดดูหนังฟังเพลง แล้วก็มาฝึกสติ เพื่อควบคุมความคิด  

ให้หยุดความคิดให้ได้ด้วยการไหว้พระสวดมนต์ ด้วยการ 

น่ังสมาธ ิด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรม จติใจก็จะถกูกล่อมให้เข้าสู่

ความสงบต่อไป พอจิตสงบก็จะได้ฌานขั้นต่างๆ ฌานขั้นที่ ๑ 

ขั้นที่ ๒ ขั้นที่ ๓ ขั้นที่ ๔ แล้วก็เลื่อนไปสู่ขั้นที่ ๕, ๖, ๗, ๘ คือ

ข้ันอรูปฌานตามลำาดับต่อไป อันนี้ก็คือการพัฒนาจิตใจสู่ขั้น

สูงสุดในระดับโลกิยะ คำาว่า โลกิยะ ก็คือระดับที่ยังไม่ถาวร 

เป็นระดับที่ยังเสื่อมลงมาได้ ไม่ว่าจะเป็นระดับของเทวดา
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ระดับของพรหม หรือระดับของมนุษย์นี้ ถ้าเวลาไปได้รับผล

ของบุญแล้ว ต่อไปผลของบุญก็จะหมดลง พอผลบุญหมดลง 

ดวงจิตดวงใจหรือดวงวิญญาณก็จะเสื่อมลงมา จากสวรรค ์

ชั้นพรหมก็จะลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพ จากสวรรค์ชั้นเทพก็จะ

ลงมาสู่เป็นมนุษย์ แล้วก็มาทำาบุญทำาบาปใหม่ ถ้ามาเกิดเป็น

มนุษย์แล้วมาเกิดในครอบครัวท่ีไม่ดี ครอบครัวที่มีอาชีพ

ทำาบาป ก็อาจจะถูกเขาสอนถูกบังคับให้ทำาบาปตาม แล้วก็

อาจจะทำาไปเร่ือยๆ ก็จะเปลี่ยนทิศทางจากการเจริญสู่การ

เสื่อมลงไป นี่คือเร่ืองของบุญของบาปนี้ ยังอยู่ในโลกของ

วัฏสงสาร โลกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ 

 แต่ถ้าอยากท่ีจะขึ้นไป ออกจากโลกของการเวียนว่าย 

ตายเกิดนี้  หลังจากท่ีเราได ้พัฒนาจิตใจขึ้นสู ่ระดับชั้น 

พรหมโลกแล้ว เราต้องเพิ่มการปฏิบัติอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่า 

ระดบัวปัิสสนาภาวนา หรือระดบัปัญญา ท่ีจะสามารถปกป้อง

จติใจไม่ให้ตกลงมาสูท่ีต่ำา่ได้ ให้ขึน้ไปสูร่ะดบัทีไ่ม่มวีนัเสือ่ม คือ

ระดับของพระอริยบุคคล ถ้าเราได้สมาธิแล้ว ถ้าเราอยาก

จะข้ึนไปสู่ระดับของพระอริยบุคคล เราก็จะต้องปฏิบัติขั้น

วิปัสสนา วิปัสสนาก็คือการเจริญปัญญานี่เอง การสอน
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ให้จิตเห็นตามความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งปวงว่าเป็น
อย่างไร ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่ ว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยง 
ว่าเป็นของเราหรือไม่ใช่เป็นของเรา นี่คือปัญญา ไม่มีใครรู้  
ทุกคนเวลาได้อะไรมานี้มักจะคิดว่าเที่ยง คิดว่าสุข คิดว่า
เป็นของเรา ได้ร่างกายมาก็คิดว่าร่างกายนี้เที่ยงร่างกายนี้สุข 
ร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเรา แต่พระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ทรงค้น
พบความจริงว่า ร่างกายและสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่เที่ยง 
ไม่สุข สุขก็ไม่สุขนาน สุขชั่วคราวแต่จะต้องหมดไป จะต้อง
กลายเป็นความทุกข์ต่อไป เพราะว่ามันไม่เที่ยง เช่น ร่างกาย
มนักต้็องแก่ มนักต้็องเจบ็ มนัต้องตาย พอร่างกายแก่ร่างกาย
เจ็บร่างกายตาย ความสุขท่ีเคยได้จากร่างกายก็กลายเป็น 
ความทกุข์ขึน้มา แล้วกไ็ม่มตัีวตนไม่ใช่ตัวเราของเรา เพราะเวลา 
ร่างกายตายมันก็กลับคืนสู่ที่มาของมัน ร่างกายมาจากที่ไหน 
ก็มาจากธาตุ ๔ คือดินนำ้าลมไฟนี่เอง พอร่างกายตายไป 
ถ้าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ ธาตุทั้ง ๔ มันก็จะแยกทางกัน ลมก็จะ 
ออกมา ไฟก็จะออกมา นำ้าก็จะออกมาจากร่างกาย ถ้าทิ้งไว้
นานๆ เดี๋ยวร่างกายก็จะแห้งกรอบผุพังกลายเป็นดินไป 

 นีค่อืความจรงิทีเ่รยีกว่าปัญญา วปัิสสนา รู้แจ้งเหน็จรงิ 
ตามความเป็นจรงิว่า สภาวธรรมทัง้ปวงนี ้ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ 
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ไม่มีตัวตน ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่

เราได้มาสัมผัส รับรู้ มาครอบครอง ถือว่าไม่ใช่เป็นของเรา 

ทั้งนั้น ถือว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้น ถือว่าไม่เที่ยงทั้งนั้น เช่น  

ลาภยศสรรเสริญ และรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ที่เราได้เสพกัน 

ส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่ามันสุข เราถึงไปหามัน เราถึงไปหา

ลาภยศสรรเสริญ ไปหารูปเสียงกลิ่นรส ไปหาคนนั้นคนนี้  

ส่ิงน้ันสิ่งน้ี มาเสพกันมาเป็นสมบัติมาครอบครองเป็น 

ของเรากัน แต่พอได้เขามา อยู่ไปสักระยะหนึ่ง เขาก็เร่ิม 

เปลีย่นไปหรอืเขาเริม่เสือ่มไป หรอืเขาเริม่จากเราไป ไม่มอีะไร

ทีจ่ะอยูก่บัเราไปตลอด ถ้าเขาไม่จากเรา เรากอ็าจจะจากเขาไป 

ก็ได้ เพราะร่างกายของคนทุกคน จะต้องมีวันแก่วันเจ็บและ 

วันตายกันทั้งนั้น นี่คือปัญญา ถ้าเราอยากจะรักษาใจท่ี

ได้พัฒนาขึ้นมาสู่ระดับพรหมนี้ ไม่ให้เสื่อมลงกลับไปเป็น

เทพกลับไปเป็นมนุษย์ เราก็ต้องเจริญวิปัสสนา พิจารณา

ไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆ ที่จิตใจเรามาครอบครอง สิ่งท่ีจิตใจ

เรามาครอบครองตอนนี้ก็คือ ลาภยศสรรเสริญ รูปเสียง 

กล่ินรส อันนี้เราก็สละไปตั้งแต่เราอยู่ในระดับพรหมแล้ว  

พวกที่แสวงหาความสงบหาสวรรค์ชั้นพรหมนี้ ก็จะสละการ

หาลาภยศสรรเสรญิ สละการหาความสขุทางตาหจูมกูลิน้กาย  
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แต่ถ้าไม่มีปัญญาก็อาจจะเปลี่ยนใจได้ บวชไปนานๆ อาจจะ

เบื่อขึ้นมา อยากจะกลับไปหาลาภยศสรรเสริญสุขก็ได้ เช่น 

คนที่บวชกันบวชชีบวชพระนี้ บวชกันไปสักพักหนึ่งเดี๋ยว 

พอเบื่อ เบื่อจากการเป็นพระเป็นชี อยากจะกลับไปเป็น

ฆราวาสก็มี ก็ลาสิกขากันไปเพื่อกลับไปหาความสุขจากลาภ

ยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสใหม่ก็มี 

 ถ้าจะป้องกันไม่ให้กลับก็ต้องมีปัญญา ต้องเห็นว่าการ

กลับไปหาลาภยศสรรเสริญ หรือหาความสุขทางตาหูจมูก

ลิน้กายน้ี เป็นการไปหาความทกุข์มากกว่าการไปหาความสขุ 

เพราะความสุขทีไ่ด้เป็นความสขุทีไ่ม่เทีย่งแท้แน่นอน พอเวลา

ได้ก็สุข พอเวลาไม่ได้ก็จะทุกข์ เวลาได้มาแล้วเวลามันหมด

ก็จะทำาให้ทุกข์ ผู้ที่มีปัญญา ผู้ที่เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  

ก็จะไม่กลับไปหาความสุขระดับโลกิยะอีกต่อไป ก็จะบรรลุ 

ข้ันท่ี ๑ ได้ คือขั้นพระโสดาบันได้ คือสามารถละความสุข

ที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ คือจะปล่อยวางร่างกายได้ ไม่รัก 

ไม่เสียดายร่างกาย ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกาย ร่างกายจะแก่จะ

เจ็บจะตายก็ปล่อยให้มันแก่ไป อันนี้ก็จะสามารถที่จะก้าวขึ้น

สู่ธรรมของพระอริยบุคคลได้ คือป้องกันจิตใจไม่ให้ตกตำ่าได้ 
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ไม่ให้ตกลงมาสู่การเป็นมนษุย์การเป็นเทวดาได้ ถ้าเริม่พฒันา

ปัญญาไปตามขัน้ ขัน้แรกนีย้งัตดิการกลบัมาเกดิในกามภพอยู่ 

ยงัตดิยงักลับมาเกดิเป็นมนษุย์เป็นเทวดาได้อยู ่เพราะยงัไม่ได้

ตัดกามารมณ์ให้หมดไป ตัดได้บางอย่างบางส่วน แต่ไม่ได้ตัด

ทุกอย่าง ยังติดอยู่กับกามารมณ์ ยังติดอยู่กับการมีแฟนอยู่  

ถ้าได้พจิารณาทางร่างกายของแฟนว่าเป็นอสภุะไม่สวยไม่งาม 

ก็จะหายรักหายใคร่หายชอบร่างกายของแฟน ก็จะไม่อยาก

จะมีแฟนต่อไป ถ้ารู้ว่าร่างกายของแฟนนี้เป็นเหมือนซากศพ 

เดินได้นี้เอง มีอาการ ๓๒ ท่ีไม่สวยไม่งามซ่อนอยู่ภายใต้

ผิวหนัง ถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะตัดกามารมณ์ได้ ตัดความ

อยากมีแฟนได้ ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป 

เพราะว่าไม่มคีวามอยากทีจ่ะใช้ร่างกายไปมแีฟนนัน่เอง ถ้ายงั

อยากมีแฟนก็ต้องมีร่างกายถึงจะไปมีแฟนได้ อันนี้ก็จะทำาให้

ไม่กลับมาเกิดในกามภพอีกต่อไป แต่ยังไปติดอยู่กับความสุข

ที่เกิดจากความสงบ ของขั้นฌานขั้นต่างๆ อยู่ อันนี้ก็ต้องใช้

ปัญญาพิจารณาให้เหน็ว่าฌานขัน้ต่างๆ ความสงบขัน้ต่างๆ นี ้

ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเราเหมือนกัน ก็ต้องปล่อยวาง

เหมือนกับปล่อยวางร่างกาย ถ้าปล่อยวางได้ก็จะไม่ติดใน

พรหมโลกอีกต่อไป ก็จะหลุดออกไปสู่พระนิพพานในที่สุดได้ 
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 น่ีคือการพัฒนาของจิตใจ ตามคำาสั่ งคำาสอนของ
พระพุทธเจ้า ที่เป็นคำาสอนที่เป็นความจริง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดอยู่นี้ ถ้าผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามได้  
จะได้รับผลอย่างที่พูดอย่างแน่นอน เพราะว่ามีผู้ท่ีได้ปฏิบัติ
ตามและได้รับผลมาแล้ว มายืนยันในคำาสั่งคำาสอนของ
พระพทุธเจ้าทกุยคุทกุสมยั คอืพระอรยิบคุคลขัน้ต่างๆ นีแ้หละ 
ที่ท่านมายืนยันมาสั่งมาสอน เอาธรรมะของพระพุทธเจ้า 
มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรา ที่ยังไม่ได้บรรลุ 
ที่ยังไม่ได้มีดวงตาเห็นธรรมกัน ถ้าเราได้นำาเอาไปปฏิบัติแล้ว 
เราก็จะได้มีดวงตาเห็นธรรมปรากฏขึ้นมา แล้วเราก็จะได้
หลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆ ธรรมอันนี้เป็น อกาลิโก ไม่ว่าจะ
อยู่ในยุคใดสมัยใด ปฏิบัติในยุคใดสมัยใด สามารถทำาให้เกิด
ผลขึ้นมาได้อย่างแน่นอน ขอให้เจริญเหตุให้พร้อมก็แล้วกัน  
เหตุก็คือการปฏิบัติตามคำาสั่งคำาสอนของพระพุทธเจ้า  
ท่ีทรงสอนไว้ ๓ ระดับ คือ ให้ละการกระทำาบาปทั้งปวง  
ให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ให้ชำาระจิตใจ
ให้สะอาดบริสทุธิ ์กำาจดัความโลภความโกรธความหลงความ
อยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปเท่านั้น จิตใจก ็
จะบรรลุขั้นมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆ จนถึงขั้นสูงสุด ขั้นของ
พระอรหันต์ ขั้นของพระพุทธเจ้า แล้วก็จะอยู่ที่พระนิพพาน
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ต่อไป คำาว่า อยูท่ีน่พิพาน ก็ไม่ใช่สถานที ่อันนีก้เ็ป็นสถานภาพ 
ของจิตใจของผู ้ปฏิบัติทั้งหลายน้ีแหละ พอสิ้นกิเลสแล้ว  
สิ้นความอยากแล้ว ไม่มีตัณหาความอยากหลงเหลืออยู ่ 
ในใจแล้ว ไม่มคีวามโลภความโกรธความหลง หลงเหลอือยู่ใน
ใจแล้ว จิตใจดวงนีแ้หละกเ็ปลีย่นชือ่เป็น นพิพาน ไปเท่านัน้เอง  
ถ้ายังเป็นโสดาบันเราก็จะเรียกจิตใจดวงนี้ว่า โสดาบัน พอได้
เป็นสกิทาคามกีเ็ปลีย่นชือ่เป็น สกทิาคาม ีพอได้เป็นอนาคามี
ก็เปลี่ยนชื่อเป็น อนาคามี พอได้ขั้นอรหันต์ก็เปลี่ยนชื่อเป็น 
อรหันต์ พอได้เป็นอรหันต์ก็จะได้นิพพานเป็นผลตอบแทน 
เป็นรางวลั ก็คือได้นพิพาน ได้จติใจท่ีสะอาดบรสิทุธ์ิ จะเรยีกว่า 
นิพพานกับพระอรหันต์นี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ได้ พอเป็น
พระอรหนัต์ อรหนัต์ กค็อืได้กำาจดัความอยากท้ังหลายให้หมด
สิ้นไป พอหมดสิ้นไป จิตใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาทันที นิพพาน 
ก็คือจิตใจที่ไม่ไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป จะไม่ไปเกิดเป็น
มนุษย์ ไม่ไปเกิดเป็นเทวดา ไม่ไปเกิดเป็นพรหม อย่าว่าแต่
การไปเกดิเป็นสตัว์เดรจัฉานหรอืเป็นเปรตหรอืไปตกนรกเลย  
อันนี้ปิดได้ตั้งแต่เป็นพระอริยบุคคลขั้นท่ี ๑ พอได้เป็น 
พระโสดาบันแล้วจิตใจนี้จะไม่ตกลงไปสู่อบายอีกต่อไป ถ้ายัง
เวยีนว่ายตายเกดิอยูก่จ็ะเวยีนว่ายในภพของมนษุย์ของเทวดา

และภพของพรหม ไปจนกว่าจะสามารถปฏบิติัถงึขัน้สงูสุดได้  
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พอถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานแล้ว ก็ไม่มีการเวียนว่าย 

ตายเกิดอีกต่อไป 

 นี่แหละคือธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า สวากขาโต 

ภควตา ธัมโม เป็นธรรมท่ีตรัสไว้ชอบแล้ว เป็น สันทิฏฐิโก  

เป็นธรรมที่ผู ้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้เห็นได้ด้วยตนเอง  

เป็น อกาลิโก เป็นธรรมที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงทุกยุคทุกสมัย 

เป็นธรรมที่สดๆ ร้อนๆ เสมอ สดๆ ร้อนๆ เหมือนในสมัย

พทุธกาล สดๆ ร้อนๆ ในปัจจบุนันีก้ส็ดๆ ร้อนๆ เหมอืนในสมยั

พุทธกาล สดๆ ร้อนๆ เหมือนในอนาคตเพราะธรรมนี้ไม่เสื่อม

เหมอืนอาหาร อาหารนีพ้อออกมาจากเตาใหม่ๆ กส็ดๆ ร้อนๆ 

พอทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เย็นขึ้นอืดขึ้นมา อันนี้ธรรมของ

พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนอาหาร ไม่ได้เป็นเหมือนสินค้า

ต่างๆ ที่จะต้องเสื่อมที่จะต้องเก่า แต่ธรรมของพระพุทธเจ้า

นี้ไม่เสื่อมไม่เก่า สดๆ ร้อนๆ ตลอดเวลา เราจึงเรียกว่า  

รสแห่งธรรมชนะรสทัง้ปวง นีเ้อง ขอให้ท่านจงน้อมเอาธรรม

เหล่านี้ไปปฏิบัติเถิด เรียกว่า โอปนยิโก แล้วผลต่างๆ ที่จะ

พึงได้ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำาดับอย่างแน่นอน



พระธาตุ

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



การท่ีเขาบอกว่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าน้ี  

ก็เป็นการยืนยันว่ามีพระพุทธเจ้าจริง มีพระพุทธเจ้า

มาตรัสรู้ มาเผยแผ่ธรรมให้แก่สัตว์โลก แล้วสัตว์

โลกผู้ท่ีน้อมน�าเอาค�าส่ังค�าสอนของพระพุทธเจ้า

ไปปฏิบัติ ก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ ได้  

ใครอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องศึกษา 

พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อศึกษาแล้วก็

ต้องน�าเอาไปปฏิบัติ
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 พระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้ว ร่างกายของท่านก็ได้

รับการฌาปนกิจไปเรียบร้อยแล้ว พระธาตุก็ได้รับการแจกไป  

เพือ่บรรจตุามสถานทีต่่างๆ แล้ว ทนีีม้าจากไหนอกีล่ะ มาก็มา 

ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร พระธาตุก็เป็นพระธาตุ พระธาตุ

ก็เป็นกระดูกของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้า หลังจากที่

ร่างกายส้ินลมแล้ว ทำาการฌาปนกิจแล้ว ก็จะเหลือส่วนที่

เป็นอัฐิกับขี้เถ้า อัฐิบางส่วนก็เป็นธาตุ แล้วเป็นธาตุก็เป็นการ

รับรอง หรือว่ายืนยันว่า ร่างกายของพระรูปนี้หรือฆราวาส 

คนนี้ ได้ปฏิบัติจิตหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้ว เป็น

พระอรหันตสาวกแล้ว ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากท่ีได้

บรรลุถึงพระนิพพานแล้ว จิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ ปราศจาก

กิเลสตัณหา จิตท่ีบริสุทธิ์นี้ ท่านบอกว่าจะซักฟอกกระดูก

บางส่วนบางชิ้น บางจุดให้กลายเป็นธาตุขึ้นมา อันนี้เป็น 

เฉพาะจติทีบ่รสิทุธ์ิ ถ้าจิตไม่บริสทุธ์ิน้ีจะไม่สามารถฟอกธาตุ

หรือแปลงธาตุแปลงกระดูกให้เป็นพระธาตุได้ อันนี้ก็เป็น

เหมือนกับการรับรอง ว่าบุคคลนั้นขณะท่ีมีชีวิตอยู่ได้บรรลุ

ถึงพระนิพพานแล้ว ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่ 

เจ็บตายแล้ว แต่สำาหรับบางท่านที่จิตได้หลุดพ้นแล้ว แต่ถ้า 

เวลาระหว่างที่หลุดพ้นกับเวลาที่ตาย มันเป็นระยะเวลา
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ไม่นาน ท่านบอกว่ากระดูกก็อาจจะไม่กลายเป็นพระธาตุ

ก็ได้ เพราะว่าเวลาในการที่จะแปลงหรือซักฟอกกระดูก 

ให้เป็นธาตุมันมีระยะเวลาไม่นาน เพราะฉะน้ัน บางทีก็ดูที่

พระธาตุไม่ได้ว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี้ได้บรรลุถึงพระนิพพาน

หรือไม่ เพราะถ้าท่านบรรลุแล้วตายไปในระยะเวลาอันใกล้ 

กระดูกก็จะไม่กลายเป็นพระธาตุขึ้นมา 

 ฉะนั้น เรื่องดูร ่างกาย ดูธาตุก็ไม่แน่นอน ๑๐๐ 

เปอร์เซ็นต์ คือถ้าเป็นธาตุก็ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าไม่เป็น

ก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นหรือไม่เป็น นอกจากผู้ที่ได้อยู่ในระดับ

เดียวกันและได้สนทนากัน พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติ

และผลของการปฏิบัติ ก็จะรู้กัน เช่น หลวงตานี่ท่านชอบ 

ไปคุยกับครูบาอาจารย์ต่างๆ องค์ท่ีท่านคิดว่าสำาเร็จแล้ว  

ท่านก็จะไปสนทนา หลังจากสนทนาแล้วท่านก็จะรับรองว่า

ท่านสำาเร็จแล้ว เคยได้ยินท่านเล่าเรื่องคุยกับหลวงปู่แหวน 

และคุยกับหลวงปู่ขาว ท่านมีโอกาสได้คุยกันสนทนากัน  

ถามเรือ่งการปฏบิตักินั จนท่านก็ไม่สงสยัในตวัของหลวงปูแ่หวน  

ในตัวหลวงปู่ขาว อันนี้ก็จะรู้ได้เฉพาะผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกัน 

ผู ้ที่อยู ่ระดับตำ่ากว่าจะไปสอบภูมิของผู ้ที่มีระดับที่สูงกว่า  
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ย่อมเป็นไปไม่ได ้ ผู ้ ท่ีจบปริญญาตรีจะไปสอบภูมิของ 

ปริญญาโทนี้ไม่ได้ ผู้ท่ีจบโทจะไปสอบภูมิของผู้ที่จบปริญญา

เอกไม่ได้ เพราะว่ายังไม่ได้เรียนถึงขั้นนั้น แต่ผู้ที่จบอยู่ขั้น

เดียวกันนี้พอท่ีจะสอบถามกันได้ เพราะต้องเรียนเหมือนกัน 

ต้องผ่านการเรียนการสอบมาเหมือนกัน ผู้ท่ีมีภูมิท่ีสูงกว่า

จะรู้ผู ้ที่มีภูมิที่ตำ่ากว่า แต่ผู้ที่มีภูมิที่ตำ่ากว่านี้จะไม่รู ้ผู้ที่ม ี

ภูมิที่สูงกว่า จะรู้เฉพาะผู้ท่ีมีภูมิเท่ากันหรือตำ่ากว่า อย่าง 

พระโสดาบันนี้จะไม่รู ้ว่าองค์นี้เป็นพระสกิทาคาหรือเปล่า  

องค์น้ีเป็นพระอนาคาหรอืเปล่า องค์นีเ้ป็นพระอรหนัต์หรอืเปล่า  

คือจะไม่รู ้แบบแน่ใจ อาจจะรู้เพราะความเลื่อมใสศรัทธา  

อย่างพวกเราไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ เราก็มี

ความศรัทธาความเช่ือว่าท่านได้ถึงภูมินั้นภูมินี้แล้ว แต่ก็เป็น

ความเชื่อที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากการปฏิบัติของเราเอง 

จากปัญญาของเราเอง เป็นการเชื่อ เป็นศรัทธาความเชื่อ 

 แต่ที่ได้ยินเรื่องพระธาตุเสด็จมาจากที่นั้นท่ีนี้ อันน้ีก ็

ไม่รู ้ว่าจะเอาอะไรมารับรองความเป็นจริงว่าจริงหรือไม่

อย่างไร มคีนเคยเอาพระธาตมุาให้เรา เรากร็บัไว้แต่เรากไ็ม่รูว่้า 

เป็นพระธาตุหรือเป็นอะไร เพราะมันก็เป็นธาตุ อาจจะเป็น
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ธาตธุรรมดาก็ได้ ธาต ุกค็อืก้อนหนิเลก็ๆ ดูบางทีกเ็ป็นเหมอืน

เพชรเหมือนพลอยหรืออะไรทำานองนั้น แต่มันไม่มีที่มาที่ไป 

ดังน้ัน พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่าให้ใช้กาลามสูตร คำาว่า  

กาลามสูตร ก็คืออย่าไปเชื่อโดยที่เรายังไม่สามารถไป 

พสิจูน์ได้ ว่าเป็นอย่างนัน้จรงิหรอืไม่ แต่กไ็ม่ให้ปฏเิสธ ไม่เชือ่ 

แต่ไม่ปฏิเสธ ก็รับฟังไว้เฉยๆ เขาว่าเป็นธาตุเสด็จมาก็รับฟัง

ไปว่าเป็นธาตุเสด็จมา เสด็จมาอย่างไร มีเครื่องบินมีรถมีเรือ 

หรือมีอะไรพาให้ท่านเสด็จมา แล้วเป็นของพระพุทธเจ้า 

องค์ไหน องค์นี้หรือองค์ไหน คือมันไม่มีที่มาที่ไปนะ เหมือน

เวลาทีเ่ขาเอาของมาขายแล้วบอกว่าเป็นนูน่เป็นนี ่เป็นทองคำา 

แท้แต่ไม่มีหนังสือรับรองอะไรอย่างนี้ เราจะไปเช่ือเขา 

หรือเปล่า เราก็ต้องขอเอาไปสอบถามที่ร้านขายทองก่อน  

ไปถามผู้ที่รู้ว่าทองนี้เป็นทองจริงหรือทองไม่จริง ถึงจะเชื่อได้ 

แต่ถ้าไม่มีที่มาที่ไปไม่มีการรับรอง ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือไม่  

หรอือาศยัว่าเราเช่ือเครดิตของคนท่ีพูด คนทีเ่ขาเอามาบอกว่า

เป็นทองจริงๆ อันนี้ก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกได้ ถ้าไม่ได้พิสูจน์

จากผูท้ีรู้่จรงิเหน็จรงิ อนันีก้เ็ป็นเรือ่งของความเชือ่ ซึง่ความเชือ่ 

น้ีมันก็มีแบบว่าเชื่อแบบงมงาย เชื่อเลย ใครเขาว่าอะไรมาก็ 

เชื่อเลย แต่ไม่รู้จริงหรือไม่จริง ได้มาแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์



43พระธาตุ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

อะไรกับเรา ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ชีวิตของเราก็เหมือนเดิม  

กิเลสก็ไม่ได้หายไปจากจิตจากใจ อันนี้เชื่อแบบนี้ก็ไม่เป็น

ประโยชน์อะไร สู้เชื่อแบบทำาให้กิเลสหายดีกว่า

 เช่ือแบบทำาให้กิเลสหายเชื่อยังไง ก็ต้องเชื่อแบบ 

ท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เช่ือ สอนให้เชื่อว่าคำาสอนของ

พระพุทธเจ้า ถ้านำาเอาไปปฏิบัติกิเลสก็จะหลุดออกจาก

ใจได้ อันนี้พิสูจน์ได้ เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ คำาสอนของ

พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงบอกเป็นคำาสอนที่จะทำาให ้

ผู้ปฏิบัติได้สิ้นกิเลส ได้ทำาให้กิเลสท้ังหมดที่มีอยู่ในใจหาย

หมดไปจากใจ อันนี้เช่ือแล้วต้องไปพิสูจน์ ไม่ใช่ให้เชื่อเฉยๆ 

ไม่ให้เช่ือว่าพอเชื่อปั๊บกิเลสจะหลุดออกจากใจเลย จะเป็น 

พระอรหันต์เลย ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็ดี พวกเราจะได้ไม่ต้อง

มาทุกข์ยากลำาบากกับการปฏิบัติ เพียงแต่เชื่ออย่างเดียว  

พอเชื่อว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นทางสู่การหลุดพ้นจาก 

ความทุกข์ท้ังหลาย พอเชื่อปั๊บความทุกข์ก็หายหมดไปจาก 

ใจเลย อันนี้ก็ดี แต่ถ้าไม่เชื่อเลยก็ไม่ได้อีกนั่นแหละ คือถ้าเจอ 

คำาสอนของพระพุทธเจ้า แล้วได้ยินว่า ถ้าได้ปฏิบัติตาม 

คำาสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว จะหลุดพ้นจากความทุกข์ 
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ทั้งปวง ก็ไม่เชื่อ ไม่เช่ือกลัวจะถูกหลอก กลัวว่าเป็นความ

งมงาย ไม่เช่ือก็เลยไม่ปฏิบัติตาม เมื่อไม่ปฏิบัติตามก็เลย 

ไม่รูว่้า คำาสอนของพระพทุธเจ้านี ้สามารถทำาจติใจให้หลดุพ้น 

จากความทุกข์ต่างๆ ได้หรือไม่ ความเช่ือทางศาสนานี้  

เป็นความเชื่อให้เราเชื่อเพื่อที่เราจะได้นำาเอาไปพิสูจน์ เช่ือ 

๕๐:๕๐ ก่อน เชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้แต่ยังไม่แน่ใจ ๑๐๐ 

เปอร์เซ็นต์ เพราะยังไม่เห็นผลที่จะเกิดขึ้น ว่าจะเกิดขึ้นจริง

หรือไม่ ต้องนำาเอาไปปฏิบัติ พอนำาไปปฏิบัติแล้วกิเลสค่อย

หายไปทีละตัวสองตัว ความทุกข์ค่อยหายไปทีละตัวสองตัว 

ปฏิบัติไปเร่ือยๆ ยิ่งปฏิบัติมากกิเลสก็ยิ่งหลุดมากหายมาก 

ความทุกข์ก็หายมาก อย่างนี้ก็เชื่อ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เชื่อว่า

พระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำาสอนเพื่อนำาไปสู่

การสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลาย ต้องเชื่อแบบนี้ แล้วมันจะ

ได้มีประโยชน์กับเรา 

 แต่การเชื่อว่าพระธาตุเสด็จมา เชื่อแล้วทำาอะไรต่อไป 

ก็เก็บไว้ในเจดีย์ อีกสองวันก็ลืมไปแล้ว ก็ปล่อยให้ท่านอยู่

ในเจดีย์ไป เราก็ไม่ได้ทำาอะไร ไม่ได้ปฏิบัติตามคำาสั่งคำาสอน 

เพราะการเชื่อพระธาตุนี้ ไม่ได้บอกว่าจะต้องปฏิบัติตาม 
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คำาสั่งคำาสอน หรือว่าความเช่ือนี้นำาไปสู่การปฏิบัติ ถ้าเช่ือว่า 

พระพุทธเจ้ามจีรงิ คำาสัง่คำาสอนของพระพทุธเจ้านี ้เป็นคำาสอน 

ที่จะยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติ ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์

ทั้งหลาย ถ้าเชื่อแล้วลองไปปฏิบัติดูก็จะได้รับผลตามที่ได้ยิน 

ได้ฟังมา ถ้าเชื่อแบบนี้ก็ดี คือการที่มีพระธาตุนี้ การที่เขา

บอกว่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้านี้ ก็เป็นการยืนยันว่า

มีพระพุทธเจ้าจริง มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ มาเผยแผ่ธรรม

ให้แก่สตัว์โลก แล้วสตัว์โลกผูท้ีน้่อมนำาเอาคำาส่ังคำาสอนของ

พระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ ก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ 

ใครอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องศึกษาพระธรรม 

คำาสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อศึกษาแล้วก็ต้องนำาเอาไป

ปฏิบัติ อันนี้ก็เป็นเหมือนกับหน้าที่ของพระธาตุ พระธาตุนี้มี

ไว้เพื่อให้เราได้รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าจริง เมื่อมีพระพุทธเจ้าจริง 

พระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นจริง แล้วก็ถ้า 

คำาสอนเป็นจรงิ ผูท่ี้บรรลเุป็นพระอริยสงฆ์สาวกก็ต้องเป็นจริง 

อันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อ ที่ครูบาอาจารย์ท้ังหลาย 

หาอุบายต่างๆ มาหว่านล้อมให้จิตใจของผู้ท่ียังไม่ได้เข้าถึง

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้เกิดมีศรัทธาความเชื่อขึ้นมา  

อย่างน้อยก็ไม่ให้ปฏิเสธ อย่างน้อยก็ไม่ให้ไปปฏิเสธแบบ 
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ไม่เชือ่เลย อย่างน้อยให้เชือ่แล้วกล็องให้ไปพสิจูน์ดอูกีท ีแต่ถ้า

เชือ่แล้วไม่พสิจูน์มนักไ็ม่เกดิประโยชน์อยูด่ ีเชือ่แล้วกไ็ม่สนใจ

ท่ีจะศึกษาพระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า ไม่สนใจที่จะ 

นำาเอาไปปฏิบัติ การที่เชื่อว่ามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

ก็ยังไม่ได้เป็นประโยชน์อะไร แต่ถ้าเอาไปปฏิบัติก็จะเป็น

ประโยชน์ ประโยชน์ที่จะได้ก็เป็นประโยชน์ ๒ ระดับ ระดับ

โลกิยะกับระดับโลกุตระ อยู่ที่ความสามารถ อยู่ที่ศรัทธา 

วิริยะอุตสาหะของผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติว่า จะปฏิบัติในระดับไหน 

ถ้าปฏิบัติในระดับโลกิยะก็จะได้ประโยชน์ในระดับโลกิยะ 

ระดบัโลกยิะกค็อืระดบัของผูค้รองเรอืนเป็นส่วนใหญ่ ฆราวาส

ผู้ครองเรือน 

 ถ้าระดับโลกุตระนี้ก็เป็นระดับของนักบวช เพราะการ

จะเข้าสู่ระดับโลกุตระได้นี่ จะต้องมีเวลาปฏิบัติอย่างเต็มที่  

ถ้าเป็นผู้ครองเรือนยังมีภารกิจหน้าที่ต่างๆ อยู่ จะไม่สามารถ

ที่จะปฏิบัติเข้าสู่ระดับโลกุตระได้ ยกเว้นผู้ครองเรือนบางคน 

ที่ไม่มีภารกิจการงานต่างๆ ให้ทำา อยู่เหมือนกับเป็นนักบวช 

แต่ไม่ได้บวช แต่ก็มีเวลาปฏิบัติเท่าเทียมกับนักบวช และ

สามารถปฏบิตัทิำาระดับเดียวกบันกับวชได้ กส็ามารถบรรลไุด้ 
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แต่เป็นส่วนน้อย ผูค้รองเรอืนทีจ่ะบรรลโุลกตุรธรรม คือธรรม
ของพระอรยิบคุคลขัน้ต่างๆ ต้ังแต่ขัน้พระโสดาบนัขึน้ไปจนถงึ
ขัน้ของพระอรหนัต์ เพราะการจะบรรลธุรรมขัน้ระดบัโลกุตระ
ได้นี้ ผู้ปฏิบัตินี้ต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่มีภารกิจอย่างอื่น  
ถึงแม้มาเป็นนักบวชแต่ถ้าไปทำาภารกิจอย่างอื่นก็ไม่บรรลุกัน  
คำาว่าการเป็นนักบวชนี้ ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะเข้าถึง
โลกุตระธรรม นักบวชนี้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับภารกิจอย่างอื่น  
ไม่เก่ียวกับภารกิจท่ีจะนำาไปสู่การบรรลุโลกุตรธรรม ก็จะ
บรรลุไม่ได้ นักบวชน้ีท่านให้ทำาธุระ ๒ อย่าง คันถธุระกับ
วิปัสสนาธุระ คันถธุระ ก็ให้ศึกษาพระธรรมคำาสอนของ
พระพุทธเจ้า แล้วก็นำาเอาไปปฏิบัติ เรียกว่า วิปัสสนาธุระ 
คันถะคือการศึกษา วิปัสสนาธุระคือการปฏิบัติ แต่ถ้าไปทำา
ภารกิจอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นภารกิจเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือ
ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา พระบางรูปท่านก็ไปทำาภารกิจที่เกี่ยว
กับเรื่องของการช่วยเหลือคน ช่วยเหลือเด็กพิการ ช่วยเหลือ
เด็กยากจน เปิดโรงเรียนเด็กกำาพร้า มีโรงเล้ียงเด็กกำาพร้า  
ทำาประโยชน์ทางโลกทางสังคม 

 อันน้ีถ้าท่านยังอยู ่ในขั้นที่ต ้องปฏิบัติต้องศึกษาอยู ่  
ท่านก็จะไม่มีโอกาสท่ีจะบรรลุธรรมขั้นโลกุตระได้ ท่านก็จะ
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ได้ทำาในระดับโลกิยะ คือธรรมระดับทานกับศีล ๕ เป็นพระ 

ก็รักษาศีล ๒๒๗ นี่ ก็มีศีล ๕ อยู่ในนั้น แล้วก็ทำาทานมีลาภ 

สักการะมาก็เอาไปทำาประโยชน์ให้กับทางโลก ช่วยเหลือ

สงเคราะห์ผูท่ี้ตกทกุข์ได้ยากเดือดร้อนในรปูแบบต่างๆ จะเป็น

โรงเรียน โรงพยาบาลหรือเป็นอะไรก็ตาม แต่ไม่ได้เอาเวลาไป

ศึกษา ไปปฏิบัติคันถธุระ วิปัสสนาธุระ ก็จะไม่สามารถเข้า

สู่โลกุตรธรรมได้ถึงแม้จะเป็นนักบวชก็ตาม แต่ไม่ทำาหน้าท่ี

ของนักบวช ไม่ทำางานของนักบวชไม่ทำาธุระของนักบวช ธุระ 

ของนักบวชก็คือคันถธุระ วิปัสสนาธุระ แต่ไปทำาธุระของ 

ผู้ครองเรือน แต่สำาหรับพระท่ีท่านสำาเร็จงานของท่านแล้ว 

ท่านผ่านคันถธุระแล้ว วิปัสสนาธุระแล้ว ท่านจะมาทำางาน

ทางโลกิยะนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับท่าน เพราะท่านได ้

โลกตุรธรรมแล้ว ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหนัต์แล้ว ท่านไม่ต้อง 

กลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้ว เวลาที่เหลืออยู่ ท่านก็อาจจะ

เอามาสงเคราะห์โลก เพราะว่ามีสมรรถภาพ มีกำาลังท่ีจะ

ทำาได้ เนือ่งจากมีผูม้ศีรทัธาเลือ่มใสได้ถวายลาภสกัการะต่างๆ  

ให้เป็นจำานวนมาก ท่ีท่านไม่จำาเป็นท่ีจะต้องใช้กับวัดกับ

ศาสนา ท่านก็เอาไปสงเคราะห์โลก แล้วแต่ว่าจะสงเคราะห์

ในรปูแบบไหนกแ็ล้วแต่อธัยาศยัของท่าน อนันีก้ไ็ม่เป็นปัญหา
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อะไร ปัญหาอยู่ที่ผู้ที่มาบวชมาเป็นนักบวชนี้ว่ารู้ขั้นตอนของ

การทำาธุระเหล่านี้หรือเปล่า ว่าอันไหนมาก่อนมาหลัง ถ้ามา

บวชแล้วเห็นครูบาอาจารย์ท่านไปทำาสงเคราะห์โลก ก็อยาก

จะทำาตาม แต่ไม่ได้เหน็ตอนทีท่่านไปทำาคนัถธรุะ วปัิสสนาธรุะ 

มาเหน็ตอนทีท่่านมาทำางานทางโลก ก็อาจจะประสานงานของ

ท่านต่อ รบัทำางานต่อ ช่วยสงเคราะห์โลกต่อ อนันีเ้ป็นนกับวช

แบบนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงโลกุตรธรรมได้เช่นเดียวกัน 

 ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสผู้ครองเรือน  

ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นนักบวชหรือฆราวาสเพียงอย่างเดียว ที่จะ

ทำาให้ได้รับธรรมในระดับนั้นหรือระดับนี้ เช่น ถ้าบอกว่า  

ถ้าเป็นฆราวาสนี้ต้องได้แค่โลกิยธรรม คือได้สวรรค์ชั้นต่างๆ 

เวลาตายไป แต่แล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ อันนี้ก็ไม่ใช่ เพราะ

ฆราวาสบางท่านก็สามารถเข้าถงึโลกตุรธรรมได้ จะไปบอกว่า 

นักบวชทุกคนจะเข้าสู่โลกุตรธรรมได้ก็ไม่ใช่อีกเหมือนกัน 

เพราะบางองค์ ยิ่งสมัยนี้มีน้อยมากของพระที่เป็นนักบวชน่ี  

ที่จะเข้าถึงระดับโลกุตรธรรมได้ ระดับของพระอริยเจ้า  

มีบวชกันเป็นแสนแต่ที่ได้ยินได้ฟังว่าเป็นพระอริยะนี้มีไม่รู้ถึง

พันหรือเปล่า เพราะไม่มีการทำาสถิติ ไม่มีใครทำาสำารวจ น่าจะ
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ไปทำาสำารวจดสูกัหน่อย ไปสมัภาษณ์พระต่างๆ นีก็่พดูถงึเรือ่ง

ของความเชือ่ เรือ่งของความเชือ่นีเ้ชือ่เพือ่ให้มนัเป็นประโยชน์

กับเรา ถ้าเชื่อแล้วมันไม่เป็นประโยชน์กับเรา เชื่อหรือไม่เชื่อ 

ก็เท่ากัน ฉะนั้นถ้าเชื่ออะไรแล้วต้องเอาไปพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่ง

ที่เขาบอกว่าเป็นน่ันเป็นนี่ ถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็รับฟังไว้เฉยๆ  

ก็แล้วกัน เมื่อเราไม่สามารถพิสูจน์ว่าไม่เป็นหรือเป็น เราจะ

บอกว่าไม่เป็นก็ไม่ได้ เราจะไปบอกว่าเป็นก็ไม่ได้ ก็รับฟังไว้

เฉยๆ ก็แล้วกัน แล้วก็มาศึกษาดูว่าสิ่งที่เขาให้เราเชื่อนี้ จะทำา

อะไรให้กับเราได้บ้างหรือเปล่า ถึงแม้เช่ือแล้วก็ไม่ได้ทำาอะไร

ให้กับเรา เราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ กิเลสมีกี่ร้อยตัวก็ยัง 

ไม่ลดหายไป 

 แต่ถ้าเชื่อแล้วทำาให้กิเลสหายไปบ้าง เช่น เมื่อก่อนอาจ

จะไม่เชื่อว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์มีจริง แล้วพอเขา

บอกว่านี่มีพระพุทธเจ้าเสด็จมา เราก็เชื่อ เชื่อแล้วก็เริ่มสนใจ

ท่ีจะศึกษาคำาส่ังคำาสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อได้ศึกษาแล้วก็

เอาไปปฏิบัติ ถ้าเชื่อแบบนี้ก็ได้ประโยชน์ จะได้รู้ว่าพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์นี้มีจริงหรือไม่มีจริง จะรู้ต่อเมื่อเราได้

ศึกษาได้ปฏิบัติคำาสอนของพระพุทธเจ้า อันนี้แหละจะเป็น
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วิธีพิสูจน์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่ ผู้ที่ 

ไม่สงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็คือพระอริยบุคคล

ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป ผู้ใดมีดวงตาเห็นธรรม ผู้นั้นเห็น

เราตถาคต ใครบรรลุธรรมขั้นโลกุตระนี้แสดงว่ามีดวงตา 

เห็นธรรม เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เข้าถึงนั่นเอง 

พอเข้าถึงธรรมอันนี้แล้วก็ไม่สงสัยในผู ้สอนว่ามีจริงหรือ 

ไม่มีจริง ถ้าไม่มีคนสอนเราจะไปรู ้ได้ยังไงว่าวิธีจะเข้าถึง

ธรรมอันนี้เข้าอย่างไร พอเราทำาตามคำาสอนของพระพุทธเจ้า  

ทรงสอนให้ปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา พอปฏิบัติไปๆ มันก็ 

เข้าไปถึงธรรมอันนี้ เข้าถึงโลกุตรธรรม เห็นทุกข์เกิดขึ้น 

เพราะตัณหาความอยาก เห็นทุกข์ดับไปเพราะสติปัญญา ศีล 

สมาธิ ปัญญา พอเห็นอย่างนี้มันก็เลยเชื่อ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  

ไม่ต้องมีพระธาตุมาให้ดูก็ได้ พระธาตุไม่ต้องเสด็จมาก็ได้  

ไม่ต้องไปที่สังเวชนียสถาน ๔ สถานก็ได้ เมื่อวานนี้มีคนเอา

หนังสือสังเวชนียสถาน ๔ สถานมาให้ ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ ไม่ต้อง

ไปอินเดีย 

 นี่แหละวิธีพิสูจน์ที่แท้จริง พิสูจน์พระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงนี้ ต้องพิสูจน์ด้วยการศึกษา  
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ด้วยการปฏิบั ติตามคำาสอนของพระพุทธเจ ้า ยังไม ่มี 

พระอรยิบคุคลองค์ไหนสงสยัในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

ละวิจิกิจฉาได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อันนี้เป็นกิเลสตัวหนึ่ง  

หนึ่งในสามตัวของพระโสดาบัน ท่านละ สักกายทิฏฐิ ได้  

ท่านละ สีลัพพตปรามาส ได้ ท่านละ วิจิกิจฉา ความลังเล

สงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพราะท่านได้เหน็ธรรม

ในใจของท่านทีเ่กิดจากการปฏิบติั ธรรมทีเ่หน็กคื็อ อรยิสจั ๔  

เห็นทกุข์ทีเ่กิดขึน้ เวลาใจทุกข์กบัความแก่ความเจบ็ความตาย 

นี่แหละคือทุกข์ท่ีท่านต้องการให้เราเห็น แล้วให้เราค้นหา 

ดูสาเหตุของทุกข์อันนี้ว่ามันเกิดจากอะไร เราก็จะค้นพบว่า

มันเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เอง แล้วพอใช้

สติใช้ปัญญาใช้สมาธิมาพิจารณาดูความจริงว่าร่างกายนี้เป็น

อะไร ทำาไมถงึต้องไปยดึไปตดิ ถ้าศกึษาด้วยปัญญากจ็ะเหน็ว่า 

ร่างกายน้ีมันเป็นเพียงธาตุ ๔ ดินนำ้าลมไฟ มาจากธาตุ ๔  

ของพ่อของแม่ผสมกัน แล้วก็อาศัยธาตุ ๔ จากอาหาร  

จากอากาศ จากนำ้าที่รับประทานที่ดื่มเข้าไป จึงทำาให้เกิดเป็น

ร่างกายมีอวัยวะ ๓๒ แล้วก็เจริญเติบโตจนถึงเข้าสู่วัยชรา  

มันก็ต ้องเข ้าสู ่ความแก่ความเจ็บความตายของมันไป  

เป็นกระบวนการของร่างกายอันนี ้ของทุกๆ ร่างกาย ถ้าศึกษา 
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เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ เป็น อนิจจัง ไม่เที่ยง เกิดแก่เจ็บตาย 

เป็น อนัตตา ไม่มีตัวไม่มีตน ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยึดว่า

เป็นตัวเป็นตน คืออย่าไปยึดว่าเป็นเรา ใครไปยึด ก็ใจนี่แหละ 

ผู้รู ้ผู ้คิดนี่แหละที่มาครอบครองร่างกาย แล้วก็ขาดปัญญา  

มีแต่อวิชชา 

 อวชิชา ก็คอืการไม่มปัีญญา คอืการไม่เหน็ความจรงิไม่รู้

ความจริงว่า ร่างกายนี้มันเป็นเพียงส่วนประกอบของธาตุ ๔ 

ดินนำ้าลมไฟ ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ที่มีกระบวนการของการ

เกดิและมีการดับ มกีารเจริญแล้วก็มกีารเสือ่มไปเป็นธรรมดา 

พอมาศึกษาความจริงจนเห็นชัดว่าร่างกายนี้ ไม่ใช่ตัวตน 

ไม่ใช่เรา เราผู้ที่ไปคิดว่าเป็นเรา มันไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็น 

ผู้รู ้ผู ้คิด ส่วนร่างกายนี้เป็นเพียงดินนำ้าลมไฟ ถ้าไปอยาก 

ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย มันก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที ถ้าหยุด

ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ด้วยปัญญา ก็จะไม่ทุกข ์

กับมัน พอเห็นด้วยปัญญาว่าทุกข์เพราะความอยาก เพราะ

ความหลงไปคิดว่าเป็นเรา พอพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นว่า 

ไม่ได้เป็นเรา ก็หยุดความอยากได้ เมื่อมันไม่ได้เป็นเรา เราจะ 

ไปอยากทำาไม อยากแล้วทุกข์อยากไปทำาไม เช่น ร่างกาย
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ของคนอื่นนี้ ถ้าเราไม่ไปอยาก เราไม่ทุกข์กับเขาหรอก แต่ถ้า 
เราไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจบ็ไม่ตาย เรากท็กุข์ได้ ร่างกายของ
คนอื่นทำาไมบางคนเราทุกข์บางคนไม่ทุกข์ คนที่เราอยากให้
เขาไม่แก่ไม่เจบ็ไม่ตาย เราจะทุกข์ แต่คนทีเ่ราไม่มคีวามอยาก
ให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เราจะไม่ทุกข์ ถ้าพิจารณาแล้วเรา 
จะเห็นว่า ความหลงของเราหลอกให้เราคดิว่าร่างกายเป็นเรา 
เป็นตัวเรา พอเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา เราก็ไม่ไปยุ่งกับ 
มนั มนัจะเป็นยังไงก็เร่ืองของมนั ห้ามมนัไม่ได้ ถงึแม้จะอยาก
ไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตาย มันก็ห้ามมันไม่ได้ มันต้องแก่ 
เจ็บตายอยู่ดี 

 มันก็มีทางเลือกอยู ่สองทางว่าจะให้มันแก่เจ็บตาย
แบบทุกข์หรือไม่ทุกข์ดี ยังไงมันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดี แต่ถ้า 
ไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย มันก็จะแก่เจ็บตายแบบ
ไม่ทกุข์ แต่ถ้าไปอยากให้มนัไม่แก่ไม่เจบ็ไม่ตาย มนักจ็ะแก่เจบ็
ตายแบบทกุข์ มนัก็มสีองทางเลอืก แล้วเราต้องการทางไหนดี  
ทางทุกข์หรือไม่ทุกข์ดี ไม่ทุกข์ก็ปล่อยมันแก่เจ็บตายไป 
เท่านั้นเอง นี่คือปัญญา ไว้พิจารณาเมื่อมันเจอความทุกข ์
ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแล้ว มันจะมาพบตรง
ทางเลอืกสองทางนี ้ว่าจะเอาทางไหนดี จะเอาทางทกุข์ดหีรอื 
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จะเอาทางไม่ทุกข์ดี แต่ทางไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มี มีแต่แก่

เจ็บตายทั้งนั้น แต่จะแก่เจ็บตายแบบไหนดี แก่เจ็บตายแบบ

ไม่ทุกข์ดีหรือแก่เจ็บตายแบบทุกข์ดี ก็เลือกเอา คนที่เลือก

แก่เจ็บตายแบบไม่ทุกข์ก็เป็นพระอริยะขึ้นมา พระโสดาบัน

ก็ไม่ทุกข์กับความแก่เจ็บตายของร่างกาย ก็เลยไม่สงสัยว่า 

คำาสอนของพระพุทธเจ้าท่ีสอนว่า ความทุกข์เกิดจาก 

ความอยาก นี้เป็นจริงหรือไม่ และการดับความทุกข์ก็ดับ

ด้วยการละความอยาก เครื่องมือที่จะละความอยากก็คือสติ 

ปัญญานี้เอง หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา นี้เอง ต้องเห็นไตรลักษณ์ 

ปัญญากค็อืเห็นไตรลกัษณ์ในส่ิงทีเ่ราไปทกุข์ด้วย ทีเ่ราทกุข์

เพราะเราไม่มีปัญญา ไม่เห็นว่าสิ่งท่ีเราไปทุกข์ด้วยนั้นเป็น 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรามักจะไปเห็นว่ามันเป็น นิจจัง สุขัง  

อัตตา ก็เลยทุกข์เพราะอยากให้มันเป็น นิจจัง สุขัง อัตตา  

มีใครไม่อยากให้ร่างกายเป็น นิจจัง สุขัง อัตตา บ้าง ทุกคน

เวลาพระให้พร สาธุ ท่วมหัวเลย ขอให้อยู่ไปแคล้วคลาด

ปลอดภัย ใช่ไหม เป็นได้หรือเปล่าล่ะ พระคนให้พรยังต้อง

แก่เจ็บตายเลย แต่ไปให้พรคนที่จะต้องแก่เจ็บตายว่า อย่าแก่

เจบ็ตายเลยนะ สาธกุนัใหญ่เลย ความจรงิควรจะตอบกลบัว่า  

แล้วหลวงพ่อไม่แก่เจ็บตายหรือยังไง
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 คนไทยเราชาวพุทธเรางมงายหรือเปล่าแบบนี้ ใช่ไหม  

วนัเกดิมาขอพรแล้ว เมือ่เช้านีใ้ครบอกว่าวันนีวั้นเกดิ จะขึน้มา

ขอพร นีม่าหรอืเปล่ากไ็ม่รู ้เมือ่เช้านีใ้ส่บาตรมคีนหนึง่ ขอแล้ว 

มนัได้หรอืเปล่าล่ะ ขอแล้วมนัไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรอืเปล่าล่ะ  

มันก็เหมือนเดิม คนที่มีปัญญาแล้วไม่ขอพรจากใคร ขอไป

ทำาไมขอให้โง่เหรอ คนท่ีขอพรนี่โง่ แสดงความโง่ให้เขาเห็น 

ไปขอแล้วได้ที่ไหนล่ะ แคล้วคลาดปลอดภัย มันจะปลอดภัย

ได้ยังไง เกิดมาแล้วมันหนีไม่พ้นความแก่เจ็บตายด้วยกัน 

ทุกคน นี่แหละคือการมีดวงตาเห็นธรรม ต้องเห็นด้วยการ

ปฏบิตั ิต้องเห็นด้วยการเจอความทกุข์ ถ้ายงัไม่เจอความทุกข์

ปัญญามันจะไม่เกิด อย่างโบราณท่านพูด ทุกข์บ่มี ปัญญา

บ่เกิด ฉะนั้นต้องมีความทุกข์ก่อนมันถึงทำาให้เราต้องคิดกัน 

คิดค้นหาวิธีกำาจัดความทุกข์เหล่านั้น แต่ถ้ามาคิดตอนท่ีมัน

บุกถึงตัวเรานี้ มันจะไม่ทัน เพราะถ้าเราไม่ได้เตรียมเครื่องไม้

เครื่องมือ เพราะว่าเราจะต้องมีสติปัญญามีสมาธิมีศีล เราถึง 

จะสามารถท่ีจะดับความทุกข์ได้ ฉะนั้นเราต้องทุกข์ก่อนที่

มันจะทุกข์จริง คือถ้าเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย  

เราจะรูส้กึทนัทว่ีาเราไม่ชอบ ใช่ไหม มใีครอยากจะคดิถงึความ

แก่ความเจ็บความตายบ้าง คนไม่ชอบเพราะมันไม่สบายใจ 
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 นี่มันก็บอกอยู่แล้วเริ่มทุกข์แล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่ทุกข์

แบบเต็ม ๑๐๐ เท่านั้นเอง เพราะยังเพียงแต่เห็นเงามัน 

เท่าน้ันเอง เห็นเงาของความแก่ความเจ็บความตายก็เริ่ม 

ทุกข์แล้ว เหมือนกับได้ยินเสือคำารามขึ้นมาน่ีก็เริ่มกลัวแล้ว  

ยงัไม่ต้องไปเจอตวัมนัหรอก เพยีงแต่ได้ยินเสยีงคำารามอยูห่่าง

ไกลหลายร้อยเมตรนี้ เสียงมันคำารามนี้ดังกังวานในป่า ใจเริ่ม

ส่ันแล้วแสดงว่าทุกข์เกิดแล้ว ถ้านักปฏิบัติก็รู้แล้วน้ีว่าต้อง

มาดับความทุกข์ เพราะตัวที่เป็นปัญหาไม่ใช่ตัวเสียงคำาราม 

ของเสือ แต่เป็นความทุกข์ของใจท่ีเกิดขึ้นตอนนั้น ว่าจะทำา

ยงัไงให้ความทกุข์นีไ้ม่เกิดได้ไหม ให้มนัดบัได้ไหม ถ้าได้ศกึษา

ธรรมะจากครูบาอาจารย์ ท่านก็สอนว่าให้มาใช้สติใช้ปัญญา 

สอนใจให้จิตสงบให้ปล่อยวางให้ได้ ให้ปล่อยวาง สิ่งท่ีต้อง

ปล่อยก็คือร่างกายนี้เอง เพราะสิ่งท่ีใจกลัวก็คือกลัวร่างกาย

จะตาย กลัวจะถูกเสือกัดตาย แต่ก็ต้องให้พิจารณาความจริง

ของร่างกาย ว่าแล้วมันไม่ตายหรือถ้าเสือมันไม่กัดแล้วจะ 

ไม่ตายหรือเปล่า มันก็ต้องตายอยู่ดี ไม่เจอความตายจากเสือ 

มนักจ็ะต้องไปเจอความตายจากอะไรซักอย่างหนึง่ หมดลมมัน

กต็ายเหมอืนกนั มนักจ็ะทุกข์เหมอืนกนั ไม่ว่าจะตายแบบไหน 

ถ้าไม่อยากจะทกุข์กต้็องพจิารณาร่างกาย พจิารณาว่ามนัเป็น
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อะไร ก็ต้องเห็นมันเป็นไตรลักษณ์ขึ้นมา เมื่อเห็นไตรลักษณ์

ก็จะได้ปล่อยมันได้ เพราะห้ามมันไม่ได้ อนัตตา นี่ห้ามมัน 

ไม่ได้ มันจะแก่เจ็บตายนี้ ห้ามมันไม่ได้ มันจะถูกเสือกัดตาย

ก็ห้ามมันไม่ได้

 แต่ทำาให้ใจไม่ทุกข ์ได ้ กับความตายของร่างกาย  

ถ้ายอมรับความจริงว่าร ่างกายในที่สุดมันก็ต้องตายไป  

พอปล่อยวางร่างกายยอมตายได้ หายทุกข์เลย ต่อให้เสือมา

คำารามอยู่ที่ข้างหน้าก็ไม่กลัวมันเลย เพราะว่าใจไม่ได้ไปยึด

ไปติดกับร่างกายแล้ว ใจปล่อยวางร่างกายได้ยอมให้ร่างกาย

ตายได้ ก็จะเห็นว่าทุกข์หายไปจากใจ ตรงกับที่พระพุทธเจ้า

ทรงสอนทุกอย่าง ทุกข์เกิดเพราะความอยาก ทุกข์ดับเพราะ 

ความอยากหายไป พอความอยากหายไปความทุกข์ก็หายไป  

อันนี้ก็เชื่อพระพุทธเจ้า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ไม่เคยเจอ

พระพุทธเจ้ามาก่อน ก็เชื่อว่าคำาสอนของพระพุทธเจ้านี้  

เป็นคำาสอนที่มาจากปากของพระพุทธเจ้า เพราะเป็นคำาสอน

ของพระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นเอง ไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้ 

ก่อนทีไ่ม่มพีระพทุธเจ้านีไ้ม่มใีครรูอ้รยิสจั ๔ กัน ไม่รูว่้าทุกข์

เกดิจากความอยาก ไม่รูว่้าการดบัทกุข์เกดิจากการละความ
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อยาก ไม่รู้ว่าเครื่องมือที่จะใช้ในการละความอยากก็คือ  

ศีล สมาธิ ปัญญา พอได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน 

ก็เห็นตามท่ีท่านสอนทุกประการ เหมือนกับเปิดหนังสือ 

ท่องเที่ยวเขาบอกสถานท่ีนั้นมีอะไรบ้าง เปิดดูๆ ตอนต้น

ยังไปไม่ถึงสถานท่ีนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอารูปที่อื่นมาใส่ 

หรือเปล่า เดี๋ยวถูกหลอกได้ เอารูปสวยๆ ของที่อื่นมาใส่ลงไป 

ว่าเป็นของท่ีนี่ พอไปถึงท่ีนี่ อ้าวมีแต่กองขยะนี่ ใช่ไหม  

เพราะฉะนั้นต้องไปดูพิสูจน์ถึงจะรู้ว่า รูปท่ีเขาถ่ายนี้เป็นรูป

ที่ถ่ายตรงนี้หรือเปล่า หรือไปถ่ายจากที่อื่นมาแปะเอาไว้แล้ว

บอกว่าเป็นที่ตรงนี้ พอไปถึงที่ตรงนั้นเห็นเหมือนกันเป๊ะเลย 

ภาพที่เขาถ่าย ต้นไม้ท่ีเขาถ่าย อะไรต่างๆ บ้านที่เขาถ่าย  

อะไรต่างๆ เหมือนกับในรูปเปี๊ยบเลย อย่างนี้ก็หายสงสัย

รับรองได้ว่าไม่ถูกหลอกแล้ว มั่นใจ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ว่าไม่มี

ใครจะมาหลอกเราได้ เพราะมันเป็นความจริงตามที่เขาพูด 

ทุกประการ ตามที่เขาถ่ายรูปมาให้ดูทุกประการ 

 นี่จะหายสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และจะ

รูว่้านีค่อืกระบวนการของการท่ีจะทำาให้กำาจดัความทกุข์ต่างๆ 

ให้หมดสิน้ไป รูว่้ายงัมคีวามทกุข์ทีย่งัหลงเหลอือยูภ่ายในใจอยู่ 
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เพราะรู้ว่ายังมีความอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ ที่ยังไม่ได้รับการ

กำาจัดที่จะต้องทำาการต่อไป ทีนี้ก็จะเริ่มลุยเข้าหาความอยาก  

เมื่อก่อนจะรับใช้ความอยาก ความอยากสั่งให้พาไปไหนก็ไป  

แต่คราวน้ีจะสู้กับมันแล้ว เพราะรู้ว่ามันพาให้ไปเวียนว่าย

ตายเกิดนั่นเอง ถ้าไม่อยากจะไปเวียนว่ายตายเกิดนี้ต้องสู้กับ

ความอยาก ต้องฝืนความอยาก ต้องหยุดความอยาก ไม่ทำา 

ตามความอยาก แบบเดียวท่ีใช้กับความอยากไม่แก่ไม่เจ็บ 

ไม่ตาย เพียงแต่เปลี่ยนเป้าหมายของเป้าของความอยาก 

ความอยากมันไปอยากอย่างอื่นต่อ อยากหาความสุขจาก

ร่างกายของคนอ่ืน อยากมีแฟนอยากมีคู่ครอง ก็ต้องเลิก

ความอยากนี้ให้ได้ วิธีที่จะเลิกก็ต้องมีปัญญาเห็นความจริง

ของร่างกายน้ีว่า มันน่าอยากได้หรือไม่ ถ้าเห็นแบบผิวเผิน

ก็น่าอยากได้ เห็นร่างกายของคนแบบผิวเผินก็เห็นแล้วก็ว่า 

มันสวยมันงาม แต่ถ้ามองลึกๆ เข้าไป เข้าไปใต้ผิวหนัง  

มองเข้าไปดูในมิติอื่นในสภาพอื่น ก็จะเห็นว่าต่อไปมันจะ 

ไม่สวยไม่งามเหมือนตอนที่เราเห็นตอนนี้ เวลาแก่เป็นยังไง 

น่าดูไหม เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยน่าดูไหม เวลาตายนี้ไม่มีใครดูเลย

ใช่ไหม ไปงานศพยังไม่ยอมไปดูเลย ปิดเข้าฝาโลงถ่ายรูปมา

ให้ดูแทน 
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 นั่นแหละคือร่างกายที่เราหลงรักกัน อยากจะได้มาเป็น

แฟนกัน ไม่ดูตอนนั้นกัน ไปดูตอนที่ยังสดอยู่ เหมือนดูดอกไม้ 

ตอนที่มันขายอยู่ในร้านนี้ ดอกไม้สดวันวาเลนไทน์เป็นยังไง

แย่งกันซื้อใช่ไหม วันนี้แล้วเป็นยังไง ดูซินี่อยู่ที่กองขยะแล้วนี่ 

นี่คืออนิจจัง บางคนพิจารณาดอกไม้ก็บรรลุธรรมได้ เพราะ

พิจารณาร่างกายเปรียบเทียบร่างกายกับดอกไม้ ร่างกาย 

ของคนสวยๆ หล่อๆ เหมือนดอกไม้บาน เบ่งบานเต็มที่  

พอดอกไม้เฉาดอกไม้เหี่ยว ก็เป็นร่างกายของคนเดียวกันท่ี 

แก่ลงไป ที่เจ็บลงไป หรือที่ตายไปนั่นเอง ถ้าเห็นอย่างนี ้

ก็หายหลงหายอยากหยุดความอยากได้ นี่คือกระบวนการ

ของอริยสัจ ๔ นีม้นัจะเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะใช้ในการกำาจดัความ

อยากต่างๆ ที่มีอยู่หลายตัวด้วยกัน ท่านแบ่งเป็น ๓, ๔ ระดับ 

ระดับแรกก็ระดับร่างกาย ความแก่เจ็บตาย ระดับที่ ๒ ที่ ๓  

ก็ความสวยงามของร่างกาย แล้วระดับที่ ๔ หรือที่ ๓ ก็เป็น

เรื่องเกี่ยวกับความสุขของจิตใจ จิตใจก็เหมือนกับร่างกาย 

ไม่เที่ยงเหมือนกัน ความสุขของจิตใจที่ได้จากจิตใจก็ไม่เที่ยง 

เหมือนกับร่างกาย มีแก่เจ็บตายเหมือนกัน มีเกิดมีดับ 

เหมอืนกัน มสีขุมทีกุข์ในใจเปลีย่นไปเปลีย่นมา ถ้าอยากให้ใจ

สุขอย่างเดียว ใจก็จะทุกข์ เพราะเวลามันทุกข์ ใจก็จะไม่สุข  
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แต่ถ ้ารู ้ทันว่าทุกข์เกิดจากความอยาก อยากให้มันสุข 

อย่างเดียว อยากไม่ให้มันทุกข์ ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับ 

ความสุขความทุกข์ของใจก็ต้องปล่อยวางความสุขความทุกข์

ของใจ เหมือนกับที่เราปล่อยวางความสุขความทุกข์ของทาง

ร่างกาย แบบเดียวกัน ทุกข์ของใจเกิดจากความอยาก อยากให้ 

ความสขุความทกุข์ในใจมนัสขุอย่างเดยีว แต่มันยงัไม่ถงึข้ันนัน้  

มนัยงัอยูใ่นขัน้ทีม่สีขุมทีกุข์สลบักนัไปอยู ่ก็ต้องรูท้นัและเข้าใจ 

พอหยุดความอยากให้มันสุขอย่างเดียวได้ มันก็หายไป ทีนี้

มันก็เหลือแต่ความสุขอย่างเดียว เพราะความทุกข์ที่เกิดจาก

ความอยากได้รับการกำาจัดไปหมดแล้ว

 นี่พอเห็นธรรมขั้นที่ ๑ แล้วก็ไม่สงสัยในอริยสัจ ๔ แล้ว  

ไม่สงสัยว่านี่เป็นทางสู่การหลุดพ้น ถึงแม้ว่ายังไม่หลุดพ้น

เพราะว่ายังไม่ได้กำาจัดความอยากต่างๆ ที่ยังมีหลงเหลืออยู่

ภายในใจ แต่ก็จะกำาจัดมันไปตามลำาดับ จะช้าหรือจะเร็ว

ก็บางทีก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ บางคนยังไม่พร้อมที่จะไปลุย 

กับความอยากตัวอื่นอยู ่ก็ยังติดแหง็กอยู ่ตรงน้ัน อย่าง 

พระอานนท์นี้ท่านบรรลุพระโสดาบัน แล้วท่านก็หยุดปฏิบัติ 

เพราะท่านไปรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าอยู่  
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๒๐ กว่าปีมัง ก็ติดอยู่ตรงนั้น แต่พอพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว  
ทีนี้ก็ว่างแล้ว มีเวลาว่าง ถึงแม้ตอนนั้นจะเป็นนักบวชแต่
ไม่ได้ทำาหน้าที่ของนักบวชอย่างเต็มที่ ไปทำาหน้าที่รับใช้
พระพทุธเจ้า กเ็หมอืนไปเป็นคนรับใช้ดีๆ นีเ่อง ไปเป็นแจ๋วดีๆ   
นี่เอง แทนที่จะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิ ก็มาคอยเตรียมบาตร 
เตรียมซักจีวร คอยกวาดถูกุฏิอะไรต่างๆ คอยเป็นหน้าห้อง 
เวลาศรัทธาญาติโยมมาหาก็ถามก่อนว่ามาทำาไม มีธุระอะไร 
ควรจะเข้าไปหาหรือไม่อะไรอย่างไร ก็ทำาหน้าที่อย่างนี้ไป  
ก็เลยไม่ได้ไปปฏิบัติคันถธุระ วิปัสสนาธุระอย่างเต็มที่ ก็ติด
อยู่ตรงนั้น แต่พอพระพุทธเจ้านิพพานปั๊บนี่ ก็มีเวลาว่างแล้ว 
ทีนี้ไม่ต้องทำางานเก่าแล้ว ตกงานแล้วทีนี้ คนจะไปนิพพานนี่ 
ต้องตกงาน พวกมีงานนี้ไปไม่ได้หรอก พวกเป็นแอร์นี้ยัง 
ไปไม่ได้ พวกทำางานแบงก์ชาติก็ยังไปไม่ได้เลย ดีแทควันนี้ 
ไม่ได้มา พวกนี้ยังไม่ได้มาทำางานของศาสนายังทำางานของ 
โลกอยู่ ยังทำางาน ก็ได้แค่อย่างมากก็แค่โลกิยธรรม คือได้
ทำาบุญทำาทานได้รักษาศีล ศีล ๕ แต่จะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิ
ปลีกวิเวกตลอดชีวิตนี้ ยังทำาไม่ได้ 

 ทำาได้ก็เป็นแบบมือสมัครเล่น วันไหนว่างๆ อาจจะ 
เอาลองสักพักหน่ึงสัก ๓ วัน สัก ๕ วัน อันน้ีก็ต้องว่างงาน 
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พอพระอานนท์ว่างงานปั๊บแล้วประกอบกับพระพุทธเจ้า 

รบัประกนัด้วยว่า อานนท์อกี ๓ เดอืนเธอกบ็รรล ุเธอต้องเสรจ็

งานน้ีอย่างแน่นอน ก็เลยมีกำาลังใจมาก เพราะพระพุทธเจ้า

เวลาพูดอะไรแล้วมักจะไม่ผิด ไม่ผิด ก็พยายามปฏิบัติอย่าง 

เตม็ทีเ่ลย กข็ยบัไปทีละขัน้ๆ ขึน้ไปจนถงึขัน้สดุท้าย ขัน้เกีย่วกบั 

สุขความสุขความทุกข์ภายในจิต ก็พอดีถึงคืนสุดท้ายพอด ี

ตอนเช้าก็จะครบ ๓ เดือน แต่ความสุขความทุกข์ของใจมัน 

ก็ยังมีอยู่ ความทุกข์ของใจยังไม่หายไป ก็วิตกขึ้นมาซิ มันใกล้

แล้วนะนี่ ท่านบอกว่าเราจะต้องบรรลุภายในคืนนี้ แต่ก็ยัง 

ไม่บรรลุ ยังรู้ว่าจิตยังไม่หลุด ยังรู้ว่าจิตยังทุกข์อยู่ ก็พยายาม

เดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาไปพิจารณามา แต่ก็ไม่ได้

พิจารณาตามเหตุผล มัวแต่ไปคิดถึงคำาสอนของพระพุทธเจ้า 

มัวไปคิดถึงคำาทำานายของพระพุทธเจ้าว่าจะต้องบรรลุแน่

ภายในวันนี้ แทนที่จะมาพิจารณาความฟุ้งซ่านของจิตใจ 

กลับไปคิดถึงเรื่องคำาพยากรณ์ คิดถึงเวลาที่ใกล้จะหมดแล้ว 

เลยทำาให้จิตเครียดข้ึนมา จิตมันก็เลยไม่บรรลุ แต่พอถึงใกล ้

สว่างแล้ว รู้แล้วคงจะ คราวนีพ้ระพทุธเจ้าคงจะพยากรณ์ผดิแน่ๆ  

ตวัเองกห็มดหวงั ผดิหวงั ยอมรบัความจรงิ ยอมรบัว่าไม่บรรลุ

แน่ๆ ก็เลยเตรียมตวัจะไปนอน ระหว่างอยูท่ี่ท่านัง่กบัท่านอน 
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ตอนนั้นจิตไม่กังวลกับเร่ืองบรรลุหรือไม่บรรลุแล้ว กังวลแต่

เรื่องนอนแล้ว นอนดีกว่า พอปล่อยวางความอยากบรรลุ

ได้มันก็เลยบรรลุขึ้นมา ความอยากให้จิตพ้นทุกข์ มันก็เป็น 

ความอยากที่ขวางกั้นการดับของทุกข์ เพราะความทุกข์ไม่ได้ 

ดับด้วยความอยาก ดับด้วยการไม่อยาก ดับด้วยการหยุด 

ความอยากพ้นทุกข์ 

 เหมือนเวลานั่งสมาธิบางคนเคยนั่งสงบแล้ว วันนี้อยาก

จะให้มนัสงบ นัง่เท่าไรมนักไ็ม่สงบ กเ็พราะมนันัง่คดิแต่อยาก

ให้มันสงบ ไม่ได้อยู่กับพุทโธ พุทโธ ไม่ได้อยู่กับลม มันก็เลย

ไม่สงบสักที มันก็เช่นเดียวกัน อันนี้แหละ ผู้ปฏิบัตินี้แต่ก ็

จะรู้เอง ปฏิบัติไปเรื่อยๆ เด๋ียวมันจะรู้ทัน ตอนต้นมันอาจ

จะฟุ้งไปสักพัก ท่านเรียกว่าเกิดอุทธัจจะขึ้นมา ฟุ้งกับการ

พิจารณา เพราะพิจารณาด้วยความอยากไม่ได้พิจารณา 

ด้วยเหตุด้วยผล แต่ตอนหลังมานั่งวิเคราะห์ดูอีกที ว่าเรายัง

อยากอยูนี่ ่ถงึแม้จะอยากบรรลมุนักเ็ป็นกเิลสนะ อยากบรรลนุี่ 

มันก็เป็นตัวขวางกั้นการบรรลุขึ้นมา ฉะนั้นอย่าไปอยากมัน 

มันบรรลุหรือไม่บรรลุก็ช่างหัวมัน พอไม่อยากปั๊บเดี๋ยวมัน

บรรลเุอง ตวัทีอ่ยากนีเ่ป็นตวัทีม่าขวางการบรรล ุเพราะความ
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อยากมันทำาให้ใจทกุข์ ใจทกุข์ใจกไ็ม่บรรล ุถ้าอยากให้ใจบรรลุ

ก็ต้องไม่อยาก แม้แต่การอยากบรรลุก็ไม่มี พอถึงขั้นนั้นแล้ว

ต้องหยุดการอยากบรรลุแล้ว แต่ขั้นแรกๆ นี้ต้องอยากบรรลุ 

ถ้าไม่อยากบรรลุมันจะไม่มาวัดมันไม่มาปฏิบัติ แต่พอถึงขั้น

สุดท้ายนี้มันต้องปล่อยไอ้ตัวนี้ ตัวนี้กลับกลายเป็นตัวขวาง 

 นี่คือเร่ืองของความเชื่อ ควรจะเชื่อแบบนี้ เชื่อเพื่อให้

เราได้น้อมเอาคำาสั่งคำาสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ แล้วก็ 

ปฏิบัติแบบสุดๆ เลยมันถึงจะได้ ถ้าปฏิบัติแบบฆราวาส  

แบบกั๊กแทงกั๊กไว้ ยังอยากได้สมบัติ ยังอยากได้ความสุขอยู่  

ปฏิบตับ้ิางพอหอมปากหอมคอ ถ้าอย่างนีก้ย็งัไม่ได้ ต้องปฏบิตั ิ

แบบสุดๆ เลย ลาออกจากงานเลย ไม่เอาแล้วงานทางโลก 

เอางานทางธรรมอย่างเดียว อันนั้นแหละถึงจะได้ นี่คือ

เรื่องของความเชื่อ ถ้าเราเชื่อว่าพระธาตุน้ีเป็นพระธาตุของ

พระพุทธเจ้าจริง ก็ต้องแสดงว่าคำาสอนของพระพุทธเจ้านี้ 

เป็นจริง และผู้ที่นำาคำาสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติก็บรรลุ

เป็นพระสาวกขึ้นมาได้ก็เป็นจริงเหมือนกัน ถ้าเราทำาแบบนั้น

เราก็ต้องเป็นพระสาวกได้เหมือนกัน ให้เชื่อ เชื่อแบบนี้ ไม่ได้

เชือ่ว่าบรรจพุระธาตุเสรจ็ก็นัง่ดูไป แล้วกก็ลบัมาอยูเ่หมอืนเดมิ  
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เคยทำาอะไรก็ทำาแบบเดิม อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 

เพราะไม่มีการปฏิบัติ การจะเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเกิดจากการ

ปฏิบัติ ทำาตัวเรา การปฏิบัติก็คือการเปลี่ยนตัวเรานั่นเอง 

เปล่ียนตวัเราจากการเดนิตามกเิลสมาเดนิตามธรรมนัน่แหละ  

เรียกว่าการปฏิบัติ ไม่ใช่อะไรหรอก เปลี่ยนนิสัยของเรา  

เปล่ียนจากการใช้มอืทีเ่ราถนดัมาใช้อกีมอืท่ีเราไม่ถนดั เคยใช้

มอืขวาทีรู่ว่้ามอืขวานีม้นัมแีต่โชคร้ายไม่ใช้มนัดีกว่า เขาบอกใช้

มือซ้ายแล้วมีแต่โชคดี ลองมาเปลี่ยนใช้มือซ้ายดู เวลาเปลี่ยน

ใหม่ๆ มนักย็ากเพราะว่ามนัไม่เคย เคยถนดัมอืขวามนัชำานาญ

มันคล่องแคล่ว พอต้องมาใช้มือซ้ายรู้สึกว่ามันอึดอัด มันรู้สึก

ว่ามันไม่คล่องแคล่วว่องไว แต่ถ้าลองฝึกใช้ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมัน

ก็ชำานาญขึ้นมาเอง อันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าอยากจะให้จิตใจของ

เราเปลี่ยนไป พลิกหน้ามือเป็นหลังมือนี้ต้องปฏิบัติ ต้องเอา

คำาสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ ถ้ายังไม่รู้ก็ต้องไปศึกษา 

ให้รูว่้าพระพทุธเจ้าสอนให้ทำาอย่างไร พอรู้แล้วก็ต้องนำาเอาไป

ปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วเราจะได้รับประโยชน์ เพราะความทุกข์

ต่างๆ ที่เราเคยแบกไว้มันจะหายไปหมด จะเหลือแต่ความสุข

อยู่ภายในใจเพียงอย่างเดียว ที่เราเรียกว่า บรมสุข ปรมัง สุขัง 

นี้เอง ถ้าเชื่อแบบนี้ เชื่อแบบถูกต้อง แต่ถ้าเชื่อแบบเชื่อแล้ว 
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ก็เฉยๆ เชื่อแล้วก็จบตรงนั้น เชื่อตรงที่เขาบรรจุธาตุเสร็จก็จบ 

เดีย๋วกไ็ปเชือ่พระธาตอุงค์ใหม่เสดจ็มาทีเ่จดย์ีองค์ใหม่ต่อ ยงัมี 

อีกหลายเจดีย์นี่ท่ียังสร้างไม่เสร็จ เด๋ียวก็ไปบรรจุพระธาต ุ

กนัใหม่อกี เดีย๋วกไ็ปบรรจกุนัใหม่อกี ไปเชือ่กนัใหม่อกี ถ้าเชือ่ 

แบบนี้มันก็ไม่ก้าวหน้า เช่ือแล้วมันต้องไปปฏิบัติไปภาวนา 

ไปบวช อย่างนั้นแหละถึงจะเรียกว่าก้าวหน้าจริงๆ ก็ขอฝาก

เรือ่งของความเชือ่ให้ท่านได้เอาไปพจิารณา เพือ่ประโยชน์สขุ 

ที่จะตามมาต่อไป 



วันส�าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



วันของพระธรรมค�าสอน เป็นวันปรากฏของพระธรรมค�าสอน
ขึ้นมาเป็นครั้งแรก โลกได้ยินได้ฟังธรรม ได้แสงสว่างแห่งธรรม 
ก็คือ วันอาสาฬหบูชาน่ีเอง และหลังจากท่ีได้ทรงแสดงธรรม 
แสดงอริยสัจ 4 แสดงมรรค 8 ให้กับพระปัญจวัคคีย์ หน่ึงใน
พระปัญจวัคคย์ีคือ พระอัญญาโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรม
ข้ึนมา ได้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนา 
ขึน้มา เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรก ฟัง 5 คนแต่บรรลุคนเดียวก่อน  
อีก 4 คนยังไม่ฉลาด ยังฟังแล้วยังไม่เข้าใจ แต่หลังจากเอาไป 
พิจารณาถึงจะบรรลุตามมาต่อไป คนเดียวเท่าน้ันได้บรรลุ 
ในขณะท่ีฟังธรรม คือพระอัญญาโกณฑัญญะ คือเห็น อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา น่ันเอง เห็นอนิจจังว่า ส่ิงใดมีการเกิดข้ึนเป็น
ธรรมดา ส่ิงน้ันย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา คือสังขารร่างกายน้ี 
มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ก็ต้องมีการตายไปเป็นธรรมดา มีแก่
มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดา ผู้ที่เห็นแล้วก็จะปล่อยวางทางร่างกาย 
จะไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเรา พอไม่ยึดไม่ถือพอ
ปล่อยวางได้ก็พ้นจากความทุกข์ท่ีเคยมีกับร่างกาย ไม่ได้ทุกข์
กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายต้ังแต่บัดน้ันไป  
วันน้ันก็เลยเป็นวันท่ีมีพระรัตนตรัยปรากฏขึน้มาพร้อมกนั 3 องค์  
มีพระพุทธเจ้าแสดงธรรม มีผู้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์สาวก วันน้ัน
ก็เลยถือว่าเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนา เป็นวันท่ีมีพระพุทธ- 
ศาสนาครบองค์
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 วนัสำาคญัของพระพทุธศาสนามอียู ่๓-๔ วนัด้วยกนั แต่ที่

สำาคัญจริงๆ ก็มีอยู่ ๓ วัน คือวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา  

และวันมาฆบูชาที่ผ่านมา เป็นวันที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 

เกี่ยวกับพระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้าและเก่ียวกับ 

พระอริยสงฆ ์สาวกของพระพุทธเจ ้า คือเป ็นวันของ 

พระรัตนตรัยนั่นเอง คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

วันเหล่านี้เป็นวันที่มีเหตุการณ์ปรากฏขึ้นมาจริง และเป็น

ปรากฏการณ์ท่ีสำาคัญที่มีความหมายต่อพระพุทธศาสนา 

เพราะพระพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นมาได้และตั้งอยู่ได้ ก็จากการ

มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เอง มีพระรัตนตรัย ถ้าไม่ม ี

พระรตันตรยั พระพุทธศาสนาของพวกเรา ทีพ่วกเรากราบไหว้ 

บูชาเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธานี้ จะไม่ปรากฏขึ้นมาได้  

การทีม่วีนัสำาคญัเหล่านีเ้ป็นการให้เราได้ศกึษากนันัน่เอง ให้เรา 

ได้ศึกษาที่มาของพระพุทธศาสนา ท่ีมาขององค์ประกอบ

ของพระพุทธศาสนา องค์ประกอบที่สำาคัญองค์แรกก็คือ

พระพทุธเจ้า เพราะว่าถ้าไม่มพีระพุทธเจ้าพระธรรมคำาสอน

กจ็ะไม่มตีามมา พระอริยสงฆ์สาวกก็ไม่มตีามมา พระพทุธ- 

ศาสนาท่ีพวกเรามีอยู่กันทุกวันนี้ก็จะไม่มีตามมานั่นเอง  

ดงันัน้ บคุคลแรกหรอืพระรตันตรัยองค์แรกทีส่ำาคญัทีส่ดุ กค็อื 
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การปรากฏของพระพทุธเจ้าขึน้มา มพีระพทุธเจ้าปรากฏขึน้มา  

พระพุทธเจ้านี้คือใคร มาจากไหน เราก็มีประวัติศึกษากัน 

 พระพุทธเจ้าก็มาจากคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่เอง  

คนท่ีมีกิเลสตัณหามีความทุกข์อย่างพวกเรานี้ แต่มีความ

สามารถพิเศษ มีความสามารถที่จะค้นคว้าหาวิธีกำาจัดความ

ทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ รู้จักวิธียุติการเวียนว่าย

ตายเกิดได้ พระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ท่านก็เป็นเหมือน 

พวกเราทีม่คีวามทุกข์ต่างๆ ภายในใจ ท่ียงัเวยีนว่ายตายเกดิอยู่ 

ในสังสารวัฏ พวกเราอาจจะไม่รู้ว่าพวกเรานี้กำาลังเวียนว่าย

ตายเกิดกัน ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่รู้กันว่า 

มีการเวียนว่ายตายเกิดกัน แต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธ- 

ศาสนา มาได้ยินได้ฟังคำาสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะรู้ว่า 

เรานี้เป็นผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏหรือวัฏสงสาร คือ

 การเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆ ของสังสารวัฏ  

ในกามภพ ในรูปภพ และในอรูปภพ ในกามภพ ก็คือภพของ 

ผูท้ีเ่สพกามอย่างพวกเรา คอืภพของมนษุย์ ของเทวดา ภพของ

เดรัจฉาน ภพของเปรต ของอสูรกาย และภพของนรก นี่เป็น
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ที่เกิดของผู้ที่ยังเสพกาม เสพกามคือเสพกามคุณ ๕ กาม นี้ 

แปลว่ากามคุณ ๕ ได้แก่ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ  

เมื่อเสพแล้วก็ติดเหมือนคนติดยาเสพติด พอยาเสพติดหมด

ก็ต้องไปหาซื้อยาเสพติดใหม่ พอร่างกายนี้ตายไป ใจที่ยัง 

ติดยาเสพติดคือยังติดรูปเสียงกลิ่นรส ก็จะกลับมาเกิดใน

กามภพใหม่ จะเกิดในภพไหน มีภพของเทวดา ของมนุษย์ 

ของเดรัจฉาน ของเปรต ก็อยู่ที่บุญที่บาปที่ได้ทำาเอาไว้ 

 พระพุทธเจ้าของพวกเราก่อนท่ีจะมาเป็นพระพุทธเจ้า

ก็เป็นอย่างนี้ คือท่านจะเวียนว่ายตายเกิดเหมือนพวกเรา  

ผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดนี้ก็ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายนี้เป็นเพียง 

ภพหน่ึงของภพที่เราเวียนว่ายตายเกิดกัน บางทีเราก็ได้

ร่างกายของมนุษย์ บางทีเราก็ได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน

ถ้าเราไปทำาบาป อันนี้ผู้ท่ีมาได้รับร่างกายต่างๆ นี้คือใจ ผู้รู้

ผู้คิด ผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ผู้ท่ียังมีความอยากในการ

เสพกาม เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ก็จะไปหาร่างกาย 

อนัใหม่อยูเ่รือ่ยๆ เพ่ือทีจ่ะได้เสพรปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะกัน  

แต่การมีร่างกายมันก็เป็นปัญหา เพราะร่างกายไม่ว่าจะเป็น

ของมนุษย์หรือของเดรัจฉาน มันก็ไม่เที่ยง คือมีเกิดแล้วก็
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ต้องมีแก่มีเจ็บมีตาย มีแก่มีเจ็บมีตาย มีเกิดก็มีทุกข์ เพราะว่า 

เกดิมาแล้วไม่ใช่อยูดี่ๆ อยูเ่ฉยๆ ก็มอีาหารกนิ มอีะไรดแูลรกัษา  

ต้องไปหากัน ต้องด้ินรนขวนขวายหากัน ต่อสู้กับภัยต่างๆ 

เพื่อความอยู่รอดของชีวิต พระพุทธเจ้าพอมาเกิดเป็นมนุษย์ 

แล้วได้เป็นราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดิน ในเบื้องต้นก็ได้เสพ 

ได้สัมผัสความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ จากร่างกาย

ที่แข็งแรงสมบูรณ์ ก็มีแต่ความสุขเป็นส่วนใหญ่ แต่วันหนึ่ง

พระองค์กไ็ด้ทรงไปเหน็ความเป็นจริงของร่างกายว่า จะต้องแก่ 

จะต้องเจบ็จะต้องตายไปในทีส่ดุ เมือ่ทรงเหน็ว่าถ้าร่างกายแก่ 

ร่างกายเจ็บร่างกายตาย ความสขุท่ีเคยได้จากการเสพรปูเสยีง

กล่ินรสโผฏฐัพพะก็จะหายไป เพราะจะไม่สามารถเสพได้  

ก็จะต้องอยู ่กับความทุกข์ ของความแก่ ของความเจ็บ  

ของความตาย เหตุนีเ้องท่ีทำาให้พระองค์นี ้มคีวามไม่พอใจกบั

การทีจ่ะต้องกลบัมาเกิดแก่เจบ็ตายอยูเ่ร่ือยๆ ทรงเหน็นกับวช

ที่เป็นพวกที่พยายามค้นหาวิธีท่ีจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่ 

มาเจ็บมาตายกัน พระองค์ก็เลยตัดสินใจออกบวช ไปอยู่กับ

พวกนักบวช เพื่อไปเรียนวิธีที่จะทำาให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่

เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆ 
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 แต่ก็ไม่มีใครรู้วิธีนี้ ทุกคนก็กำาลังค้นคว้าหากัน พระองค์

กเ็ลยต้องทรงค้นคว้าหาเอง ไปถามใครกไ็ม่มใีครรู้ ถึงแม้ว่าจะ

เป็นนักบวช ถึงแม้ว่าเป็นผู้ท่ีกำาลังศึกษาค้นหาวิธีท่ีจะไม่ต้อง

กลับมาเกิดแก่เจบ็ตายอยูเ่รือ่ยๆ กย็งัไม่มใีครค้นพบ พระองค์

ก็เลยต้องทรงขวนขวายศึกษาค้นคว้าหาด้วยพระองค์เอง  

ลองผิดลองถูกอยู่ ๖ ปีด้วยกัน จนในที่สุดก็ได้ทรงค้นพบ

วิธีที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ก็เลยเป็น 

พระพุทธเจ้าขึ้นมา คำาว่าพุทธเจ้าก็คือผู้รู้ พุทธะ แปลว่าผู้รู้  

รู้อะไร รู้ทางสู่การดับทุกข์นั่นเอง พระพุทธเจ้าก็แปลว่า

พระเจ้าทีรู่ท้างสูก่ารดับทกุข์ เรายกย่องคนแบบนีเ้ป็นพระเจ้า

เป็นเจ้า หรืออาจจะเป็นเพราะว่าท่านเคยเป็นกษัตรย์ิมาก่อน 

เราก็เลยเรียกท่านเป็นเจ้า ถ้าพวกฝรั่งเขาแปล เขาก็จะ 

ไม่เรยีกพระพทุธเจ้า เขาเรยีก Buddha อย่างเดียว คอืเรยีก

ว่าเป็นผู้รูอ้ย่างเดยีว แต่เราเป็นชาวไทย เรามขีนบธรรมเนยีม

มสีงัคมของกษัตริย์ เราก็ต้องยกย่องในฐานะทีท่่านเป็นกษัตรย์ิ

ก็เลยต้องใช้คำาศัพท์ที่เหมาะสมกับกษัตริย์ เราก็เลยเรียก 

ท่านว่าเป็นพระพุทธเจ้า ถ้าเราไปอ่านหนังสืออังกฤษนี้เขา

จะเรียกท่านว่า พุทธะ Buddha The Buddha แต่เราอยู่ใน

สงัคมทีม่กีษตัริย์ เรายกย่องกษตัริย์ เราใช้ภาษาทีเ่หมาะสมกบั
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กษตัรย์ิเรากเ็ลยเรยีกว่าพระพทุธเจ้า ถ้าแปลเป็นภาษาองักฤษ

เราก็แปลว่า The Lord Buddha ม ีLord คำาว่า lord กแ็ปลว่า 

พระเจ้าอยู่ข้างหน้า แต่ถ้าฝรั่งเขาแปลเขาจะไม่มี The Lord 

เขาจะแปล The Buddha 

 อันน้ีคือที่มาของพระพุทธเจ้า ผู ้ท่ีมีความสำาคัญต่อ 

สัตว์โลกทั้งปวงอย่างพวกเรา ที่ยังติดอยู่กับการเวียนว่าย 

ตายเกิดอยู่ ส่วนใหญ่พวกเราจะติดอยู่ในกามภพกัน เพราะ

เรายังเสพกามกัน พวกที่ไม่ติดอยู ่ในกามภพแต่ติดอยู่ 

ในรูปภพกับอรูปภพก็คือพวกนักบวชทั้งหลายนี่ เอง  

พวกนักบวชนี่เขาจะถือศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เขาจะละเว้น

การเสพกาม เขาจะเสพความสุขที่ได้จากความสงบ คือการ

นั่งสมาธิเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆ เข้าสู่รูปฌานและอรูปฌาน  

ถ้าเขาเข้าสูฌ่านระดบัรปูฌานได้ เขากจ็ะไปเกดิในรปูภพ เรียก

ว่าภพของพรหม พรหมทีม่รีปูเรยีกว่า รูปภพ และถ้าเขาเข้าสู่ 

ฌานระดับอรูปฌานได้ เขาก็จะไปเกิดใน อรูปภพ คือภพ 

ของอรูปพรหม พรหมที่ไม่มีรูป แต่ภพเหล่านี้เป็นภพที ่

ไม่ถาวร เมื่อเข้าไปถึงแล้วไม่นานก็จะต้องเสื่อมลงมา เข้าไป

ถึงอรูปภพได้อยู่ได้สักระยะหนึ่ง อาจจะหลายหมื่นปีแล้วก็



77วันสำ�คัญท�งพระพุทธศ�สน�

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ต้องเส่ือมลงมาสู่ขั้นรูปภพ จากขั้นรูปภพก็จะเสื่อมลงมาสู ่

ขั้นกามภพ ขั้นกามภพท่ีสูงสุดก็คือภพของเทวดาทั้งหลาย  

พอจากภพของเทวดาลงมากจ็ะมาเกดิเป็นมนษุย์ใหม่ แล้วถ้า

มาทำาบาปในขณะที่เป็นมนุษย์มากกว่าบุญ เวลาตายไปบาป 

ที่มีมากกว่าบุญก็จะดึงให้ลงไปตำ่ากว่ามนุษย์อีก ให้ลงไปเกิด 

เป็นเดรัจฉาน หรอืไม่เช่นนัน้กใ็ห้เป็นดวงวญิญาณทีม่คีวามทกุข์  

ที่เรียกว่าเปรตบ้าง อสูรกายบ้าง หรือสัตว์นรกบ้าง 

 นีค่อืสิง่ท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบได้ตรสัรู ้คำาว่า ตรสัรู้ 

ก็คือค้นพบนั่นเอง รู้ทางสู่การยุติของการเวียนว่ายตายเกิด 

เพราะรู้ว่าเหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดคืออะไรนั่นเอง  

เหตุที่พาให้สัตว์โลกอย่างพวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู ่

อย่างไม่หยุดไม่หย่อน ก็คือ ความอยาก ๓ ข้อด้วยกัน  

ความอยากข้อที่ ๑ ก็คือ กามตัณหา นี่เอง ความอยากที่จะ

เสพกาม เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ก็จะพาให้เรามาเกิด

ในกามภพ ถ้ามี ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็น อยากเป็น

รูปพรหมก็จะไปเสพรูปฌานกัน ก็จะไปเป็นรูปพรหมเวลา 

ตายไป และข้อที่ ๓ วิภวตัณหา ความอยากไม่มีอะไรเลย  

ความไม่มอีะไร ความว่างนีม้คีวามสขุมาก เรยีกว่าพวกนีอ้ยาก
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จะเข้าสู่อรูปฌาน เสพอรูปฌาน ตายไปก็จะไปเกิดในอรูปภพ 

กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ๓ ตัวนี้เป็นตัวที่พาให้ไป

สู่ ๓ ภพ กามตัณหาไปสู่กามภพ ภวตัณหาไปสู่รูปภพ และ

วิภวตัณหาไปสู่อรูปภพ นี่คือภพต่างๆ ที่ดวงวิญญาณของ 

สัตว์โลกอย่างพวกเราจะไปกัน สมมุติชาตินี้เรามาพบกับ

นักบวช แล้วเราไปศึกษากับนักบวช เขาสอน เขารู้จักวิธีเข้า 

รปูฌาน เราไปฝึกรูปฌานกบัเขา เราเลกิเสพกาม เราไปบวชกบั

เขาเป็นพระเป็นแม่ช ีเขาสอนวธิเีข้ารปูฌานมอียู ่๔ ขัน้ ถ้าเรา

เข้าได้เวลาตายไป เรากจ็ะไปเกดิในรูปภพ คอืภพของรปูพรหม 

ถ้าเราไปเจอนักบวชท่ีเก่งกว่าขั้นรูปพรหม คือสามารถสอน 

ให้เราเข้าสู่ขั้นอรูปพรหมได้ อรูปฌานได้ ตายไปเราก็จะไป

เกิดในอรูปภพ ไปเกิดในภพของพรหมที่ไม่มีรูป แต่ก็ยังต้อง

กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไป หลังจากที่ได้เสื่อมลงจากสวรรค์

ชั้นต่างๆ 

 ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้า อันน้ีเราจะไม่ต้อง

กลับมาเวียนว่ายตายเกิด เพราะพระพุทธเจ้าจะสอนวิธีท่ี 

จะทำาให้เรา ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในไตรภพอีก 

ต่อไป ก็ทรงสอนให้เราตัดความอยากทั้ง ๓ นี้เอง ให้เรา 



79วันสำ�คัญท�งพระพุทธศ�สน�

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

มาตดั กามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตัณหา ถ้าเราสามารถ

ตัดตัณหาทั้ง ๓ นี้ได้ เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในไตรภพอีก

ต่อไป อันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจาทรงตรัสรู้ ในระยะแรกๆ ที่ได้

ทรงตรัสรู้นี้ ยังไม่มีความขวนขวายท่ีอยากจะเอาไปสอนใคร 

เพราะทรงเหน็ว่ามนัเป็นวธิทีีย่ากมากสำาหรับสตัว์โลกท่ัวๆ ไป 

ที่จะปฏิบัติตามได้ เพราะทรงเห็นสัตว์โลกท่ัวๆ ไปนี้ติดอยู่ 

ในกามสุขกัน ติดอยู่ในการหาความสุขจากการเสพกามกัน 

เสพรปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐัพพะ มองไปทีไ่หนกม็แีต่คนเสพกาม

ทั้งนั้น ไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นี้ก็ที่เสพกาม โรงมหรสพ 

ก็เป็นที่เสพกาม โรงคอนเสิร์ตต่างๆ มีการแสดงคอนเสิร์ต  

มีการร้องรำาทำาเพลงเต้นระบำาอะไรต่างๆ ก็เป็นการเสพกาม 

ร้านอาหารต่างๆ ก็เป็นที่เสพกามกัน บาร์ผับต่างๆ ก็เป็นที ่

เสพกามกัน โรงแรมต่างๆ ก็เป็นที่เสพกามกัน เมื่อมองไป 

ทิศไหนก็เห็นแต่พวกที่เสพกามทั้งนั้น ก็เลยไม่รู้จะไปสอนเขา 

อย่างไรไม่ให้เขาเสพกาม ตอนต้นก็เลยทรงท้อพระทัยว่า 

ไม่สอนดีกว่า สอนแล้วเหนื่อย สอนให้พวกบ้ากามให้หยุด 

บ้ากามนี่มันคงจะยาก พูดง่ายๆ สอนให้พวกที่ติดยาเสพติด 

ให้มันเลิกติดยาเสพติดนี้ มันยาก มันมีแต่บ้ากัน มันมีแต่

จะสร้างของพวกนี้มากขึ้น ขนาดเมืองไทยเป็นเมืองพุทธยัง
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พยายามอยากจะสร้างบ่อนคาสิโนกัน อยากจะสร้างสถานที่

เสพกามกัน 

 พระพุทธเจ้าในระยะต้นก็เลยไม่เอาดีกว่า เด๋ียวจะโดน 

เขาขับไล่ไสส่ง ไปสอนให้กับพวกที่เขาไม่สนใจที่จะฟัง  

แต่หลังจากที่ได้คิดอย่างนั้น ก็มีท้าวมหาพรหมได้มาขอ

อาราธนาให้ได้โปรดเมตตา โปรดสัตว์โลกที่มีไม่เหมือนกัน 

ทุกคน มีพวกที่ไม่บ้าเสพกามก็มีเหมือนกัน แต่อาจจะมีน้อย

หายากแต่ยังพอมีอยู่ ขอได้โปรดอย่าเก็บธรรมอันประเสริฐนี้ 

ไว้กับพระองค์เองเลย ขอให้มีความเมตตาต่อสัตว์โลกผู้ที่มี

ความสามารถที่จะน้อมนำาเอาไปปฏิบัติได้เถิด หลังจากที่ได้

รบัการอาราธนาก็ทรงมคีวามสงสารต่อสตัว์โลก มคีวามเมตตา 

ต่อสัตว์โลกก็เลยทรงพิจารณาแยกแยะสัตว์โลกต่างๆ ว่ามี 

กีก่ลุ่มกัน กลุ่มไหนท่ีพอท่ีจะส่ังสอนได้ กเ็ลยแบ่งไว้เป็น ๔ กลุม่  

ทีเ่ราเรียกกันว่า บวั ๔ เหล่า นีเ่อง บวั ๔ เหล่านีก้ม็กีารพฒันา

ที่ไม่เท่ากัน บัวที่อยู่เหนือนำ้านี้เป็นบัวที่พัฒนาขึ้นมาได้ไกล

ที่สุด แต่ยังไม่บาน รอเพียงแต่ให้มีแสงสว่างของดวงอาทิตย์

ปรากฏขึ้นมาในยามเช้า บัวท่ีโผล่เหนือนำ้าขึ้นมาก็จะบานขึ้น

มาได้ นี่เป็นเป็นบัวกลุ่มแรก บุคคลที่ตรงกับบัวกลุ่มแรกก็คือ 
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พวกนักบวชทั้งหลายนี่เอง พวกนักบวชท่ีกำาลังค้นหาทาง 

หลุดพ้นอยู่ เหมือนกับที่พระองค์กำาลังค้นหานั้น พวกนักบวช

นี่เขาเป็นพวกท่ีมีศักยภาพพร้อมท่ีจะรับพระธรรมคำาสอน 

ของพระพุทธเจ้าได้ พร้อมท่ีจะนำาเอาไปปฏิบัติเพื่อให้ 

หลุดพ้นได้ เพราะเขามีคุณสมบัติท่ีพร้อม เหมือนกับบัว 

ที่พร้อมที่จะบานแล้ว บัวท่ียังไม่โผล่เหนือนำ้านี้ไม่มีวันที่จะ 

บานได้ ถึงแม้ว่าจะมีแสงสว่างดวงอาทิตย์ แต่แสงสว่างก็ 

ไม่สามารถทำาให้บัวที่ยังอยู่ใต้นำ้าให้บานขึ้นมาได้ บัวท่ีจะ 

บานได้นี้ต้องอยู่เหนือนำ้าแล้ว ก็คือพวกนักบวชที่มีศีลบริสุทธิ์

และได้ฌานขั้นต่างๆ แล้วได้สมาธิขั้นต่างๆ แล้ว ขาดเพียง 

ขัน้สดุท้ายคอืปัญญา ศลี สมาธิ ปัญญา คอืทางสู่การหลุดพ้น

จากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิด เพราะศีล สมาธิ 

ปัญญา จะเป็นผูก้ำาจดักามตณัหาภวตณัหาและวภิวตัณหา

ให้หมดสิน้ไปจากใจนัน้เอง พระพทุธเจ้ากเ็ลยทรงแยกกลุม่นี ้

ไว้เป็นกลุม่แรก กลุม่ทีพ่ระองค์จะมุง่ไปโปรดเป็นกลุม่แรกก่อน 

เพราะพวกนีจ้ะสอนง่ายบรรลุเร็ว พูดป๊ับกบ็รรลไุด้เลยไม่ต้อง

เสียเวลามาก แล้วต่อไปพระองค์จะได้ใช้พวกนี้มาช่วยเผยแผ่

สั่งสอนธรรมอีกต่อไป 
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 นี่คือกลุ่มที่ ๑ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณา คือพวก

ที่เป็นนักบวช พวกที่มีศีลบริสุทธิ์แล้วได้ฌานได้สมาธิแล้ว 

แต่ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ที่จะพาให้ไปสู่การหลุดพ้นจาก

ความทุกข์ ไม่รู้จักอริยสัจ ๔ นั่นเอง ถ้าพระองค์ทรงสอน

อริยสัจ ๔ ให้กับเขา เขาก็จะสามารถน้อมนำาเอาไปปฏิบัติได้

ทันที แล้วก็หลุดพ้นได้ทันที บรรลุธรรมได้ทันที ในยุคแรกๆ 

พระพุทธเจ้าเลยมุ่งไปสู่พวกนักบวชนี้ก่อน ส่วนอีก ๓ กลุ่มนี้  

กลุ่มรองลงมาก็เป็นพวกนักบวชเหมือนกันมีศีลบริสุทธิ์  

แต่ยังไม่ได้ฌานไม่ได้สมาธิ ยงักำาลังหดันัง่สมาธิฝึกสมาธิอยู่  

พวกนี้เป็นกลุ ่มที่ ๒ ที่จะไปสอนต่อไป ส่วนกลุ่มท่ี ๓  

นี่ก็เป็นพวกฆราวาสญาติโยมท่ีมีศรัทธาความเชื่อ ในเรื่อง

ของบุญของบาป ในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด แล้วมี 

ความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่าย 

ตายเกิด แต่ยังไม่สามารถที่จะไปเป็นนักบวชได้ พวกนี้ก็เป็น 

พวกที่ ๓ ที่พระองค์ทรงพิจารณาว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังสอนได้ 

ส่วนพวกกลุ่มที่ ๔ น่ีเป็นพวกที่เป็นฆราวาสผู้ครองเรือน

แต่ไม่มีศรัทธา ไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาป ในเรื่อง

ของการเวียนว่ายตายเกิด คิดว่าตายแล้วสูญ พวกนี้ ก็เลย

ไม่สนใจที่จะทำาบุญทำาทานรักษาศีลปฏิบัติธรรม คิดเอาแต่



83วันสำ�คัญท�งพระพุทธศ�สน�

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ความสุขที่เกิดจากการเสพกาม พวกนี้เป็นกลุ ่มสุดท้าย 

ที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า เป็นกลุ่มท่ีแสงสว่างแห่งธรรมนี ้

ไม่สามารถเข้าไปถงึได้ เพราะถ้าสอนเขา เขากจ็ะปฏเิสธ ไม่เชือ่

เรื่องเวียนว่ายตายเกิด ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาป เรื่องไตรภพ 

เรื่องสังสารวัฏ ไม่เชื่อเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้สิ้นสุดแห่ง

การเวียนว่ายตายเกิดได้ พวกนี้ก็เป็นกลุ่มสุดท้ายที่เป็นพวก

ที่เรียกว่า บัวที่อยู่กับโคลนตม 

 บัวท่ีอยู่กับโคลนตมนี้ มีโอกาสที่จะถูกปูปลากัดกินไป

เสยีก่อนทีจ่ะโผล่ขึน้มาได้ ส่วนอกี ๓ พวกนีเ้ป็นพวกท่ีเหนอืนำา้ 

อีกพวกหนึ่งพวกที่ ๒ เป็นพวกปริ่มนำ้า รอวันสองวันก็จะโผล่

เหนอืนำา้ขึน้มาได้ ส่วนพวกท่ี ๓ เป็นพวกอยูก่ลางนำา้ อยูเ่หนอื

โคลนตมแล้ว โอกาสที่ปูปลาจะกินนี้ไม่มีแล้ว พวกนี้ก็เป็น ๓ 

กลุ่มที่จะมีโอกาสพัฒนาจิตใจของตนให้ก้าวขึ้น สู่ระดับของ 

ผู้ท่ีพร้อมท่ีจะรับคำาสอนของพระพทุธเจ้า เพือ่หลุดพ้นจากการ

เวียนว่ายตายเกิดได้ เมื่อได้ทรงแยกแยะคน ๓ กลุ่มออกจาก

กนัแล้ว รู้แล้วว่าควรจะไปโปรดกลุม่ไหนก่อน พระองค์กม็ุง่ไป

โปรดพวกบัวเหนือนำ้าก่อน พวกที่มีศีลมีสมาธิแล้ว กลุ่มแรกที่

นึกถึงก็คือพระปัญจวัคคีย์นี่เอง พระปัญจวัคคีย์นี้เคยติดตาม 
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เคยปฏิบัติกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ารู้สถานภาพของเขา  

รู ้ว่าพวกนี้มีศีลบริสุทธิ์ รู ้ว่าพวกนี้มีฌานมีสมาธิขั้นต่างๆ  

ถ้าบอกเรื่องปัญญาให้เขานี้ เขาจะได้บรรลุทันที แต่ก่อนที่จะ

คิดถึงปัญจวัคคีย์ก็ทรงคิดถึงพระอาจารย์ ๒ รูป ที่พระองค์

ได้เคยไปศึกษามาก่อน พอสอบถามดูว่าพระอาจารย์ ๒ รูปนี้

อยูห่รอืเปล่า ก็ได้ข่าวไม่ดว่ีารปูหนึง่นีต้ายไปเดือนหนึง่แล้วมัง้ 

อีกรูปหนึ่งเพิ่งตายไปไม่กี่วันนี้เอง พระองค์ก็ทรงมีความรู้สึก

เสยีใจ เพราะว่าเสยีดายโอกาสอันประเสรฐิอนัเลศิโลก สำาหรบั

ครูบาอาจารย์ ๒ รูปนี้ ท่านก็ต้องไปเกิดอยู่ในรูปภพอรูปภพ 

แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะไม่ได้เจอพระพุทธ- 

ศาสนาอกีแล้ว เพราะการไปอยูเ่ป็นพรหมนี ้ท่านบอกอยูเ่ป็น

หมื่นปี ศาสนาพุทธนี้มีอายุแค่ ๕,๐๐๐ ปี เดี๋ยวพอท่านกลับ

มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ศาสนาพุทธก็หายไปแล้ว ไม่มีอีกแล้ว 

ต้องรอไปพบกับศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ ถ้ามี

โอกาสมีจังหวะที่จะได้พบกัน ก็จะได้รับประโยชน์ ถ้ายังไม่

ได้ ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดแบบเดิมอยู่ต่อไป แต่อย่างน้อย 

พวกน้ีเขาจะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติ ถ้าเคยเข้าสมาธิได ้

เข้าฌานได้ เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะไปบวชใหม่  

ไปเข้าฌานเข้าสมาธใิหม่ จะไม่ไปเสพกาม พวกนี ้ในเมือ่ครบูา-
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อาจารย์ ๒ รูปที่พร้อมที่จะรับพระธรรมอันประเสริฐที่ได้ทรง

ตรัสรู้แล้ว ตายไปแล้ว ก็เลยคิดถึงพระปัญจวัคคีย์ ๕ รูปที่เคย

ติดตามรับใช้พระองค์มา แต่ต้องแยกทางกันเมื่อพระองค์ได้

ทรงหยุดการอดพระกระยาหาร เนื่องจากทรงเห็นว่าไม่ใช่

ทางสู่การหลุดพ้น แต่พระปัญจวัคคีย์กลับไปมองในทางว่า

พระพทุธเจ้าเป็นผูแ้พ้ กลวัตาย ต้องกลบัมารบัประทานอาหาร 

เขาก็เลยเส่ือมศรัทธาในตัวของพระพุทธเจ้า ตีตัวออกห่าง 

แยกทางกันไป ไปอยู่อีกที่หนึ่ง 

 พอพระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระทัยที่จะสอน ก็เลยคิดถึง

พวกพระปัญจวัคคีย์ก่อนเพื่อน เมื่อทรงทราบว่าอยู่ที่ไหน 

ก็เลยออกเดินทางไปหาพระปัญจวัคคีย์ ก็เป็นระยะเวลา 

๒ เดือนหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้ วันวิสาขบูชานี้ เป็นวันที่

พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรม วันประสูติกับวันนิพพานนี้  

ไม่สำาคัญเท่ากับวันตรัสรู ้ เพราะวันตรัสรู ้นี้ทำาให้เป็น

พระพุทธเจ้าข้ึนมา แต่พอดีความวิเศษของพระพุทธเจ้า

ทำาให้พระองค์นี้ มีวันเกิด วันตรัสรู้ วันตายเป็นวันเดียวกัน 

คอืวนัเพญ็เดอืน ๖ วันข้ึน ๑๕ คำา่เดือน ๖ ทีเ่ราเรยีกว่าเดอืน

วิสาขะ เราจึงเรียกเหตุการณ์ในเดือนวิสาขะว่า วิสาขบูชา  
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อันนีค้อืวนัของพระพุทธเจ้า วนัปรากฏของพระพทุธเจ้าขึน้มา  

ทีนี้พอสองเดือนต่อมา พอพระพุทธเจ้าได้ทรงพร้อมที่

จะสั่งสอนเผยแผ่พระธรรม พระองค์ก็เลยเดินทางมาหา 

พระปัญจวัคคีย์ ก็ตรงกับวันข้ึน ๑๕ คำ่า เดือน ๘ พอดี  

ที่เรียกว่าวันอาสาฬหบูชา พอได้เจอกับพระปัญจวัคคีย์  

ในเบ้ืองต้นตอนที่ทรงเดินเข้าหาพวกน้ี เขาไม่รู้จะทำายังไงดี 

เพราะไม่ได้ศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าแล้ว เพราะได้แยกทาง 

ออกจากกันแล้ว เหมือนสามีภรรยาหย่ากันแล้ว แล้วอยู่ดีๆ  

มาเจอกันใหม่ ไม่รู้ว่าจะทำาตัวอย่างไรดี จะทักทายเขาดีหรือ 

จะเดินหนี แต่พอพระพุทธเจ้าทรงเดินเข้าไปใกล้ เห็นบารมี

ของพระพุทธเจ้า ทำาให้เขานี้รีบเข้าไปกราบทันที รีบเข้าไป

ต้อนรับ รับของที่ทรงได้ถือมา นิมนต์ให้ท่านไปนั่งตามที่

สมควร จัดนำ้าจัดอะไรมาต้อนรับ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า

เขายังมีศรัทธาอยู่ ก็เลยได้ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรก ให้แก่

พระปัญจวัคคีย์นี่เอง 

 น่ีเรียกว่าวนัของพระธรรมคำาสอน เป็นวนัปรากฏของ

พระธรรมคำาสอนขึ้นมาเป็นครั้งแรก โลกได้ยินได้ฟังธรรม 

ได้แสงสว่างแห่งธรรม ก็คือ วันอาสาฬหบูชานี่เอง และ 
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หลังจากที่ได้ทรงแสดงธรรม แสดงอริยสัจ ๔ แสดง 

มรรค ๘ ให้กับพระปัญจวัคคีย์ หนึ่งในพระปัญจวัคคีย์คือ 

พระอัญญาโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา ได้บรรลุ 

เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาขึ้นมา  

เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรก ฟัง ๕ คนแต่บรรลุคนเดียวก่อน 

อีก ๔ คนยังไม่ฉลาด ยังฟังแล้วยังไม่เข้าใจ แต่หลังจากเอาไป

พิจารณาถึงจะบรรลุตามมาต่อไป คนเดียวเท่านั้นได้บรรลุใน

ขณะที่ฟังธรรม คือพระอัญญาโกณฑัญญะ คือเห็น อนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา นั่นเอง เห็นอนิจจังว่า สิ่งใดมีการเกิดขึ้น

เป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา คือสังขาร

ร่างกายนี้ มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ก็ต้องมีการตายไปเป็น

ธรรมดา มีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดา ผู้ที่เห็นแล้วก็จะปล่อย

วางทางร่างกาย จะไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเรา 

พอไม่ยึดไม่ถือพอปล่อยวางได้ก็พ้นจากความทุกข์ท่ีเคยมี

กับร่างกาย ไม่ได้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของ

ร่างกายตั้งแต่บัดนั้นไป วันนั้นก็เลยเป็นวันที่มีพระรัตนตรัย

ปรากฏขึ้นมาพร้อมกัน ๓ องค์ มีพระพุทธเจ้าแสดงธรรม 

มีผู ้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์สาวก วันนั้นก็เลยถือว่าเป็น 

วันเกิดของพระพุทธศาสนา เป็นวันท่ีมีพระพุทธศาสนา 
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ครบองค์ ถ้าเป็นเดก็กม็อีาการ ๓๒ ครบอยูใ่นท้องแม่ ถงึเวลา

ท่ีคลอดออกมาได้แล้ว ๙ เดอืน หลงัจากทีต่ัง้ครรภ์อยู ่๙ เดือน 

ก็คลอดออกมา ศาสนาพุทธหลังจากที่ตั้งครรภ์อยู่ ๒ เดือน 

คอืตัง้แต่วนัทีพ่ระพทุธเจ้าทรงตรสัรูพ้ระธรรม จนถงึวนัทีท่รง 

ประกาศพระธรรมคำาสอน กเ็ป็นระยะเวลา ๒ เดอืน พอ ๒ เดอืน  

พระพุทธเจ้าก็ทรงพร้อมที่จะแสดงธรรม ผู ้ฟังก็พร้อมท่ี 

จะบรรลุธรรม บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นมา แต่วัน

อาสาฬหบูชานี้เราถือว่าเป็นวันธรรมะ เพราะว่าเราจะมี 

อีกวันที่เราจะถือว่าเป็นวันของพระสงฆ์ของพระสังฆะ

 คือหลังจากท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงโปรดพระปัญจวัคคีย์ 

ด้วยการที่ทรงเทศนาพระธรรมอยู่ ๒, ๓ ครั้ง พระปัญจวัคคีย์ 

ทั้ง ๕ รูปก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้  

พอบรรลุแล้วเขากข็อกล่าว ขอบวชกบัพระพทุธเจ้าใหม่ ขอบวช 

ในศาสนาพุทธ พระที่เป็นพระรุ่นแรกในศาสนาพุทธก็คือ 

พระปัญจวัคคีย์นี่เอง การบวชสมัยนั้นก็ง่ายมาก เพียงแต่ให้

นุ่งห่มแล้วก็โกนศีรษะ นุ่งห่มผ้าเหลืองโกนศีรษะแล้วก็ไปขอ

อนุญาตจากพระพุทธเจ้า ขอบวช พระพุทธเจ้าก็ทรงบอก  

เอหิภิกขุ แปลว่าจงมาเป็นภิกษุเถิด พูดแค่นี้ก็ถือว่าได้เป็น
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พระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้ว คำาว่า ภิกษุ ก็แปลว่า 

ผูเ้หน็ภยัในวฏัสงสารนีเ่อง ผูเ้หน็ภยัในการเวยีนว่ายตายเกดิ 

พอเขาได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาแล้ว พระพุทธเจ้า 

ก็ส่ังให้เขาแยกทางกันไปเผยแผ่ธรรม ไม่ให้ไปด้วยกนั ให้แยก 

กันไปทิศละคน เพื่อที่จะได้เอาคำาสอนไปเผยแผ่ได้กว้างขวาง 

ถ้าไปเป็นกลุ่มมันจะกระจุกอยู่ท่ีเดียว เพราะว่ารู ้ด้วยกัน  

๕ คน ถ้าไปจุดเดียวก็สอนคนกลุ่มเดียวกัน แต่ถ้าแยกไป ๕ 

กลุ่ม ๕ ทางก็จะไปสอนคนได้อีก ๕ กลุ่มด้วยกัน ทุกครั้งที่

มีคนได้บรรลุธรรมและขอบวช พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกให้ไป

แสดง ไปเอาธรรมอันประเสริฐนี้ไปสอนผู้อ่ืนด้วยการให้แยก

ไปคนละทิศคนละทาง พอสอนพระปัญจวัคคีย์เสร็จ ท่านก ็

มุ่งไปสู่สำานักของนักบวชต่างๆ พอไปแสดงธรรมให้ผู้ที่อยู่

ในสำานักน้ัน ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้งสำานักเลย  

มสีำานกัหนึง่มอียู ่๕๐๐ รปูด้วยกนั พอแสดงธรรมเสรจ็ นักบวช

ทีฟั่งอยู ่๕๐๐ รูปนัน้กบ็รรลเุป็นพระอรหันต์ท้ังหมด พอบรรลุ

ก็ขอบวชจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงบอก เอหิภิกขุ 

อุปสัมปทา แปลว่าการบวชด้วยการกล่าววาจาว่า จงมา

เป็นภิกษุเถิด 
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 น่ีคือการบวชในระยะแรกๆของพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้ แล้วก็บวชง่ายไม่ได้ยุ่งยาก  
ไม่ต้องมาสวดให้เหมอืนสมยันี ้สมยันีก้ว่าจะบวชได้นี ่ต้องสวด 
ไม่รู้กี่รอบกี่จบ ต้องมีพระอย่างน้อย ๑๐ รูปขึ้นไป ถึงจะ 
สามารถบวชพระได้ แต่สมยัยคุบกุเบกินีง่่ายมาก มพีระพทุธเจ้า 
เป็นผู้บวชให้ พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่า มาเป็นภิกษุเถิด  
เพราะพวกทีบ่วชน้ีเป็นพวกทีบ่รรลเุป็นพระอรหนัต์แล้วทัง้นัน้ 
กเ็ลยไม่รู้จะต้องสอนอะไรอีก เพราะเขารูห้มดแล้ว ก็เลยไม่ต้อง 
สอนอะไรเพียงแต่บอกว่าให้มาเป็นภิกษุเถิด พอเป็นแล้วก็
ให้แยกกระจายกันไป อย่าอยู่ที่เดียวกัน ให้กระจายกันออก 
ไปตามทิศต่างๆ เพ่ือจะได้เอาธรรมะนี้ไปเผยแผ่สั่งสอน  
พอพวกน้ีไปเขาก็ไปสั่งสอนพวกนักบวชตามสำานักต่างๆ  
ตามสถานที่ต่างๆ กันก่อน ก็ปรากฏมีพวกนักบวชเหล่านั้น  
ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันขึ้นมาเป็นจำานวนมากเลย พอถึง
วันมาฆบูชาที่ผ่านมานี้ วันเพ็ญเดือน ๓ ก็รวมเวลา ๗ เดือน
ด้วยกัน นับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก 
คือวันเพ็ญเดือน ๘ จากเดือน ๘ มาถึงเดือน ๓ ก็ ๗ เดือน ๘ 
ถึง ๑๒ ก็ ๔ เดือน บวกกับอีก ๓ ก็เป็น ๗ ก็มาถึงวันมาฆบูชา 
วันที่พระสาวกเหล่านี้ที่ไปเผยแผ่ธรรมะตามสารทิศต่างๆ 
เกิดมีความศรัทธาอยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้ากันโดยไม่ได้
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นดัหมายกนั กมี็มาเฝ้ากันถึงอย่างน้อยก ็๑,๒๕๐ รปู พวกนี ้

ก็เป็นพระที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งนั้น ที่เรียกว่า เอหิภิกขุ 

แล้วก็เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้น วันมาฆะเราเลยถือว่าเป็น 

วันที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ เก่ียวกับพระสังฆรัตนะ เพราะเป็น 

วันที่เราได้เรียนรู้ว่ามีพระอรหันต์อย่างน้อยตั้ง ๑,๒๕๐ รูป 

ไม่ใช่หาง่ายนะพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป สมัยนี้หาได้สัก 

สามรูปส่ีรูป หายาก แต่สมัยนั้นเพียง ๗ เดือนเท่านั้นเอง  

ของการประกาศเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้า ก็ปรากฏม ี

พระอรหันต์อย่างน้อย ๑,๒๕๐ รูป มาชุมนุมกัน มาเฝ้า

พระพุทธเจ้า 

 นี่คือเรื่องราวที่เป็นสาระ ที่จะทำาให้พวกเราได้รู้ความ

เป็นมาของพระพุทธศาสนา ว่าเป็นมาได้อย่างไร เกี่ยวข้อง

กันอย่างไร วันวิสาขะเกี่ยวข้องกับวันอาสาฬหบูชาเกี่ยวข้อง

กับวันมาฆบูชาอย่างไร ถ้าเราไปศึกษาประวัติเราก็จะรู้ว่า

มันเป็นประวัติศาสตร์ เป็นช่วงแต่ละช่วงของการปรากฏขึ้น

มาของพระพุทธศาสนานั่นเอง วันเพ็ญเดือน ๖ ก็ปรากฏ

พระพทุธเจ้าขึน้มา วนัเพญ็เดือน ๘ กป็รากฏพระธรรมคำาสอน 

และพระอรยิสงฆ์สาวกขึน้มา วนัมาฆบชูากเ็ป็นวนัทีพ่ระอรยิ- 
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สงฆ์สาวก พระอรหันตสาวก ๑,๒๕๐ รูป มาชุมนุมกัน อันนี้ 

ถ้าได้ศึกษาแล้วจะทำาให้ผู ้ท่ีลังเลสงสัยเกี่ยวกับพระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์นี ้จะหายสงสยั ไม่ต้องไปทีป่ระเทศอนิเดยี 

ถ้าได้ศึกษาประวัติแล้ว เข้าใจความเป็นมาของพระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์แล้ว จะไม่สงสัย จะมีศรัทธามีความ

เลื่อมใส จะมีความยินดีที่อยากจะบวชกัน พอเห็นว่าการ

บวชการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนานี้ มันไม่ใช่ของยาก

เย็นอะไรเลย พวกที่บรรลุ ๑,๒๕๐ รูป นี้ถือว่าเป็นพวกที่จบ

ภายในไม่เกิน ๗ เดือน เพราะภายใน ๗ เดือนนี้มีพระอรหันต์ 

๑,๒๕๐ รูปแล้ว แสดงว่าพวกนี้ต้องจบภายใน ๗ เดือน ตาม

หลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับประกันไว้ ทรงรับประกันว่าถ้า

ใครปฏิบัติตามคำาสอนของพระองค์แล้วนี้ ถ้าไม่ ๗ วันก็ ๗ 

เดือน ถ้าไม่ ๗ เดือนก็ ๗ ปี แต่พวกนี้อยู่ในกลุ่มของ ๗ เดือน 

บรรลุก่อน ๗ เดือนทั้งนั้น บางพวกก่อน ๗ วันเสียด้วยซำ้าไป 

พอฟังคร้ังเดียวก็บรรลุกันเลย ถ้าเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้ว

มันจะทำาให้เรารู้สึกมีหวังมีความหวัง มีกระจิตกระใจ ถ้าเรา

ไม่ศึกษาเราจะไปคิดว่า การเป็นพระอรหันต์นี้ มันไม่ใช่เป็น

ของง่าย สมัยนี้หายาก ไม่มีแล้วที่จะมาเป็นพระอรหันต์กัน  

ก็เพราะว่าไม่ศึกษาความจริง 
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 ถ้าศกึษาความจรงิมนัจะรูว่้าไม่ยากหรอก ขอให้มสีิง่ที่ 

จะทำาให้เป็นพระอรหันต์ได้นั้นเอง ไม่มีก็สร้างขึ้นมาได ้ 

ไม่มีใครห้าม ไม่ใช่เป็นของท่ีต้องเสียเงินซื้อเสียด้วยซำ้าไป  

ของพวกนี้เป็นของฟรี ไม่มีศีลก็สร้างมันขึ้นมาได้ ไม่มีสมาธิ

ก็สร้างมันขึ้นมาได้ ไม่มีปัญญาก็สร้างขึ้นมาได้ เพราะมัน 

มีคำาสอนอยู่ในพระไตรปิฎก มีคำาสอนของครูบาอาจารย์

พระอรหันต์ทั้งหลายอยู่แล้ว มันเป็นไปได้ เพราะทางสู่การ

หลุดพ้นก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ถ้ามี ศีล สมาธิ ปัญญา  

ก็ตัด กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ได้ มันไม่ได้เป็น

ของลึกลับของยากเย็นตรงไหนเลย ถ้าลองได้ศึกษาแล้ว ผู้ที่ 

บอกว่ายากผู ้ท่ีบอกว่าสุดวิสัย เป็นพวกที่ไม่ได้ศึกษากัน  

เป็นพวกทีค่ดิกนัเอาไปเองว่ามนัยากเหลอืเกินอย่างนูน้อย่างนี้ 

เพราะว่าไม่ได้ศกึษาไม่ได้รูว่้าวธิทีีจ่ะทำาให้บรรลนุัน้ทำาอย่างไร 

และวิธีที่จะสร้างเหตุที่จะทำาให้บรรลุนั้น สร้างกันได้หรือไม่ 

อย่างไร สร้างได้ ไม่ใช่แต่ต้องมพีระพทุธเจ้ามาคอยสอนเท่านัน้ 

บางคนกอ้็างว่าถ้าไม่มพีระพทุธเจ้าสอนกไ็ม่มทีางทีจ่ะบรรลไุด้  

ไม่จริง พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกแล้วว่า ถ้าเราตายไปแล้ว  

คำาสอนที่เราได้สอนไว้ ที่พวกเราได้บันทึกกันได้จดจำากันไว้นี้ 

จะเป็นอาจารย์ของพวกเธอต่อไป จะเป็นศาสดาที่จะสอนให้
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พวกเธอบรรลุเป็นพระอรหันต์กันต่อไป ที่จะสอนให้พวกเธอ 

ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ ดังนั้น ถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่แล้ว

ก็ตาม แต่เรามีตัวแทนของเราที่จะมาคอยสอนคอยบอก 

พวกเธอ ขอให้พวกเธอมีความขวนขวายเท่านั้นแหละ ขอให้

ขยันศึกษากัน 

 แต่พวกท่ีบอกว่ามันยากก็เพราะไม่อยากจะศึกษากัน 

ไม่ยอมศึกษา ไม่ศึกษาก็จะไม่รู้วิธีปฏิบัติ ก็เลยคิดว่ามันยาก 

แต่พอมาศึกษาจริงๆ เข้าแล้ว ไม่เห็นมันยากเลย มีแค่ ๓ วิชา

เท่านั้นเองที่ต้องเรียน ที่เรียกว่า ไตรสิกขา คำาว่า สิกขา ก็คือ

วิชานี่เอง ศึกษา คำาว่าสิกขาก็คือการศึกษา ไตร ก็แปลว่าสาม  

การศึกษา ๓ วิชาด้วยกัน วิชาศีลมันยากตรงไหน ศีล ๕ นี้  

ศลี ๘ ศลี ๑๐ ศลี ๒๒๗ ไปเปิดหนงัสอือ่านได้ เดก็ยงัทำาได้เลย  

สามเณรยงัทำาได้เลย แล้วเราเป็นผูใ้หญ่มรีะดับปรญิญาตร ีโท 

เอก กันทำาไมมันจะรักษาศีลเหล่านี้ไม่ได้หรือ ง่ายจะตายไป  

ตอนน้ีน่ังเฉยๆ ก็มีศีลทุกศีลทุกข้อแล้วนี่ เวลาเรานั่งเฉยๆ  

ไม่ทำาอะไรไม่พูดอะไรนี่เรามีศีลบริสุทธิ์แล้ว แต่จะบริสุทธิ์ได ้

กีช่ั่วโมงเท่าน้ันเอง เพราะแหกปากขึน้มาเอ่ยปากข้ึนมากโ็กหก

กันแล้ว พอเคลื่อนไหวทางร่างกายเดี๋ยวก็ไปคว้าขนมของ 
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คนอื่นมากินแล้ว แต่ถ้าเราสามารถควบคุมกายวาจาของเรา

ให้อยู่เฉยๆ ได้ ศีลก็มีขึ้นมา รักษาศีลนี่ง่ายกว่าการไม่รักษา

ศีลนะ การไม่รักษาศีลนี่ต้องมีการเคลื่อนไหว ถึงจะทำาได้  

จะขโมยของนี่ต้องไปดูก่อนว่าของอยู่ตรงไหน เจ้าของอยู ่

ตรงไหน ใช่ไหม การไม่ลักขโมยนี่ง่ายกว่าไหม ไม่ต้องทำา 

อะไรเลย อยู่เฉยๆ เท่านั้นเอง แต่ทำาไมกลายเป็นของยากไป 

ก็เพราะใจของเรามันมีตัณหาความอยากนี่เอง อยากได้ของๆ 

คนอืน่มนัเลยต้องทำาให้เราต้องไปขโมย ใช่ไหม อยากได้ภรรยา

อยากได้สามีของคนอื่นเขา ก็ต้องไปประพฤติผิดประเวณี

 ปัญหาของเราอยูท่ี่ตัณหาความอยากเท่านัน้เอง ทีท่ำาให้

เรารกัษาศลีกันไม่ค่อยได้ ถ้าเรามตีณัหาความอยากแล้วสบาย 

นี่ตอนนี้ไม่มีความอยากชั่วคราวเป็นยังไง ตอนนี้ไม่คิดฆ่าใคร

ไม่คดิลกัทรพัย์ของใคร ไม่คดิไปยุง่เกีย่วกบัสามภีรรยาของใคร 

ไม่คิดที่จะไปโกหกหลอกลวงใคร ไม่คิดที่จะไปด่ืมสุรายาเมา  

ก็พยายามทำาอย่างนี้ไปให้มันครบ ๒๔ ชั่วโมงซิ พยายาม

รักษาไปเรื่อยๆ อย่าให้มันไปคิดเท่านั้นเอง ถ้าไม่คิดมันก ็

ไม่อยาก ถ้าไม่อยากมนักจ็ะไม่ทำาผดิ ถ้ามาศกึษาจรงิๆ วเิคราะห์ 

จริงๆ แล้ว รักษาศีลง่ายจะตายไป ก็ทำากายวาจาให้สงบ 
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เท่าน้ันเอง อย่าไปพดูอะไร ร่างกายกอ็ย่าไปเคลือ่นไหว ถ้าจะ 

ทำาอะไรก็ทำาแต่สิ่งที่มีประโยชน์ เท่านั้นเอง เช่น ทำาอะไรที่

เกี่ยวกับการเลี้ยงดูร่างกายเรา ก็ทำาไป ทำางานทำาการไป จะมี

อาชีพสุจริตมนักไ็ม่เหน็ต้องไปทำาบาปกบัใคร สิง่ทีพ่ระพทุธเจ้า

สอนน่ี ๓ อย่างนีม้นัไม่อยูเ่หนอืวสิยัของมนษุย์อย่างพวกเราท่ี

จะทำากัน สิ่งที่ยากกว่านี้ยังทำากันได้ใช่ไหม บางคนปีนภูเขา

หิมาลัย บางคนนั่งจรวดออกไปนอกโลก ยังทำาได้เลย แล้วให้

น่ังเฉยๆ ไม่ให้พูดไม่ให้ทำาอะไรท่ีเสียหายต่อผู้อื่นแค่นี้ ทำาไม

ทำาไม่ได้ล่ะ ถ้าตั้งใจจะทำาจริงๆ แล้วรับรองได้ว่าทำาได้ ปัญหา

คือเราไม่ยอมตั้งใจกัน ยังไม่อยากจะควบคุมบังคับตัวเอง  

นีคื่อปัญหาของพวกเราไม่ชอบถกูบงัคบั ยิง่เฉพาะตวัเองบงัคบั

ตัวเองน่ีบังคับไม่ได้เลย ถึงต้องอาศัยโรงเรียนเป็นที่บังคับ 

เห็นไหม เวลาอยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่นี่บังคับไม่ได้ ตัวเองก็

บังคับไม่ได้ พ่อแม่ก็บังคับไม่ได้ พ่อแม่เลยต้องส่งไปโรงเรียน

ให้เขาบังคับถึงจะบังคับได้ พอไปโรงเรียนครูบอกให้นั่งก ็

ต้องนั่ง บอกให้เดินก็ต้องเดิน บอกให้ทำาอะไรก็ต้องทำาตาม

ที่ครูบอก แต่พอกลับมาบ้านนี้อยากจะทำาอะไรก็ทำา พ่อแม่ 

บอกอย่าทำาก็ไม่ฟัง ดื้อไหม ดื้อ
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 นี่แหละอำานาจของความอยาก มันเลยต้องอาศัยอุบาย

วธิต่ีางๆ เพ่ือทีจ่ะมาคอยควบคมุมนั ถ้ารกัษาศลีเองไม่ได้กไ็ป

บวชเสีย ไปอยู่วัดกัน เช่น มาอยู่วัดครั้งละ ๓ วัน ๕ วันนี้ ก็จะ

มีคนมีสถานที่เขาคอยบังคับเราเอง เราก็จะไม่กล้าทำา เพราะ

ถ้าทำาเขาก็ไม่ให้เราอยู่ ดังนั้นถ้าเราไม่สามารถควบคุมกาย

วาจาของเราได้ เราก็ต้องไปให้เขาคนอื่นให้ช่วยดัดสันดานให้

กับเรา ต้องไปอยู่วัด ไปอยู่โรงเรียนกินนอน เด็กกินนอนนี่ดี

กว่าเด็กที่อยู่บ้านนะ เด็กกินนอนมีระเบียบมีวินัยมีศีล ไม่ได้ 

ทำาอะไรตามอำาเภอใจทำาตามความอยาก ทำาตามเหตุผล  

ทำาตามเวลา แต่พออยู่บ้านไม่มีใครควบคุมบังคับ พ่อแม่ก ็

ไม่กล้าควบคุมบังคับกลัวลูกจะโกรธ กลัวลูกจะไม่รักพ่อแม่ 

กลัวจะไม่เคารพพ่อแม่ ก็เลยควบคุมบังคับไม่ได้ เลยต้องส่ง

ไปโรงเรียนส่งไปอยู่กินนอน ไปดัดสันดาน บางทีก็ส่งไปบวช  

สมัยโบราณนี้จะส่งลูกไปบวชกันเยอะ ส่งเด็กไปบวชเณรกัน  

เพราะเวลาสึกออกมาแล้วนิสัยดีกว่าเก่าเยอะแยะเลย  

พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ มีระเบียบมีวินัยมีความเรียบร้อย 

มันไม่ยากนะ ศีล สมาธิ ปัญญา ขอให้มีคนสอนเท่านั้นเอง  

มีคนคอยควบคุมบังคับ ถ้าเราควบคุมบังคับตัวเราเองไม่ได้ 

ก็ต้องไปหาที่ๆ เขามีการควบคุมบังคับ วิชาไตรสิกขานี่ก็อยู่
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ท่ีวัด ไปบวชกัน คนไทยเราจึงนิยมบวชกันถึงแม้ว่าจะบวช 

ไม่นาน อย่างน้อยกย็งัได้ไปศกึษา ได้ไปดัดสนัดานบ้าง เพราะ

พวกที่หลังจากบวชมาแล้วรู้สึกว่าจะดีกว่าก่อนบวช ใช่ไหม 

เขาถึงเรียกว่า บัณฑิต ไง คำาว่า ทิด ก็มาจากคำาว่าบัณฑิต 

ทีนี้ตัว ฑ นี้ภาษาไทยเราออกเสียงเป็น ท มันก็เลยเป็น  

บณัทดิ ไป ทนีีบั้ณทิดมนัยาวกเ็ลยเรียกว่า ทดิ ไป แต่ทางบาลี

นี้เขาอ่าน ฑ นี้ว่าเป็น ด เขาจะอ่านว่าเป็น บัณดิต บัณฑิต

ก็คือผู้ที่มีความรู้นั่นเอง ผู้ที่ได้จบวิชาต่างๆ จบไตรสิกขา  

บวชมา ๓ เดือนก็รู้แล้วว่า ศีล สมาธิ เป็นอย่างไร เหมือนกับ 

บัณฑิตที่จบปริญญาตรี โท เอก แล้วเราก็เรียกว่า บัณฑิต  

แต่ทำาไมเราไม่เรียกว่า ทิด นะ พวกท่ีจบปริญญาตรีนี้ต้อง 

เรียก ทิด ทิดตรี ทิดโท ทิดเอกนะ 

 นี่คือการที่เราได้มีวันสำาคัญเหล่านี้ มันจะทำาให้เราน้ี  

ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่มันจะมีคุณ 

มปีระโยชน์กบัตัวเรานัน่เอง แต่ถ้าเราไม่สนใจจะศกึษา สมยันี้ 

ถามว่า วันมาฆะเป็นวันอะไร ไม่รู้ วันวิสาขะเป็นวันอะไร ไม่รู้ 

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันอะไร ไม่รู้ ไม่รู้ก็ช่วยไม่ได้ ไม่รู้ก็ไม่มี

วันรู้ จะไม่มีวันรู้ต่อไป จะไม่รู้ว่าตนเองได้ถูกลอตเตอรี่รางวัล
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ที่ ๑ การที่ได้มาพบกับวันวิสาขะ วันมาฆะ วันอาสาฬหะนี้  

เหมือนกับวันท่ีเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ กัน ถ้าเราไม่รู้

ว่าเราถูกลอตเตอรี่ ซ้ือลอตเตอรี่มาแล้วก็ไม่ไปตรวจ ตอนนี้ 

มีรางวัลที่ ๑ ของอเมริกาอยู่รางวัลหนึ่ง หนึ่งพันกว่าล้าน 

เหรียญมัง ยังไม่มีใครมาเคลม ยังไม่มีใครมาขึ้นรางวัล เขาว่า

ถ้าภายในเดือนเมษาไม่มาขึ้นก็จบ ไอ้คนซื้อมันอาจจะลืมไป

ว่ามันซื้อ หรือซื้อแล้วไม่รู้ไปทิ้งไว้ที่ไหน หรือตายไปแล้วก็ไม่รู้  

ก็ไม่มีโอกาสท่ีจะได้เงินรางวัล พวกที่ไม่รู ้เร่ืองวันวิสาขะ  

วันอาสาฬหะ วันมาฆะ ก็เหมือนพวกที่ถูกลอตเตอรี่แต่ไม่รู ้

ว่าเอาลอตเตอรี่ไปท้ิงไว้ท่ีไหน ซื้อมาแล้วก็ลืม เอาไปบางที

เผลอไปใส่กระเป๋าหรือใส่ตู้ ใส่ไว้ตรงไหนแล้วก็ลืมไป มีนะ

มีคนบางคนเขา พอได้ข่าวว่ามีลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ ยังไม่มี

ใครไปเคลม บางคนนี้รีบกลับไปค้นบ้านกันเลย กลัวว่าลืมไว้

ตรงไหนหรือเปล่า วันนี้เรามาได้ฟังแล้วรีบกลับไปค้นกันนะ 

พวกเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ กันแล้วรู้หรือเปล่า ไปค้นหา

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์กันให้เจอ แล้วเราจะได้ไปรับ

รางวัลได้ วิธีรับรางวัลก็ให้ไปปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา นี่เอง  

ไตรสกิขา ถ้าปฏบิตั ิศลี สมาธ ิปัญญา ได้ เดีย๋วกไ็ปรบัรางวลัได้  

บรรลุมรรคผลนิพพานได้ เพราะผู้ท่ีบรรลุมรรคผลนิพพาน 
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บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เป็นพวกที่มี ศีล สมาธิ ปัญญา  

ทั้งน้ันแหละ วันอาสาฬหบูชาพระปัญจวัคคีย์ก็มี ศีล สมาธิ 

พอพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็มีปัญญาขึ้นมา 

 มีเท่านี้เองศาสนาพุทธง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก พวกเราไปทำาให้

มันยุ ่งยากเอง ไปทำาเรื่องที่ไม่น่าจะทำากัน ไปสร้างโบสถ ์

สร้างเจดีย์ไปสวดไปเป่าไปอะไรกัน ไปอาบนำ้ามนต์อาบอะไร

กันวุ่นวายไปหมด ไม่ใช่เร่ืองของพุทธเลย พุทธมีแค่ ๓ ข้อ

น้ีเองที่ให้ทำากัน ไม่ทำากัน ก็คือให้ปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา  

เท่านัน้เอง ง่ายจะตายไปของง่ายๆ ของตรงไปตรงมา กลบัถกู

ความโง่เง่าความงมงายมาครอบงำา ของง่ายๆ นี่คนไม่อยาก

จะเข้าวัดกัน เขาบอกขั้นตอนมันเยอะเหลือเกิน ต้องสวดกัน

ไม่รู้กี่ชั่วโมงกว่าจะเข้าถึงพิธี ต้องสวดต้องอะไรกัน วุ่นวาย 

ไปหมด เพราะว่าคนท่ีรู้ทางของศาสนาจริงๆ มันไม่มีแล้ว  

มีก็น้อย มีแต่คนท่ีไม่รู้ทางของศาสนามาสอนกัน ก็เลยสอน

ออกนอกลู่นอกทางอย่างท่ีเราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ ก็เลยไป 

ไม่ถึงไหนกัน ดังนั้น ถ้าเราอยากจะได้รางวัลที่ ๑ รีบไปค้นหา

ลอตเตอรี่นะ พวกเราถูกลอตเตอรี่กันนี่ อยู่ที่วันวิสาขะ อยู่ที่

วันอาสาฬหะ อยู่ท่ีวันมาฆบูชานี้ ไปศึกษาความเป็นมาของ 
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วันเหล่าน้ี แล้วเราจะได้เกิดปัญญาขึ้นมา เราจะได้รู้ว่าวิธีที ่

เราจะทำาให้เราได้รับลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ คือ นิพพานัง  

ปรมัง สุขัง นี้ทำาอย่างไร ความสุขของพระนิพพานนี้เรียกว่า  

บรมสขุ เป็นความสขุท่ีสดุยอด เป็นความสขุทีเ่หนอืกว่าความ

สุขทั้งปวง เกิดจากการปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา นี่เอง  

น่ีคือเร่ืองของวันสำาคัญต่างๆ ของทางพระพุทธศาสนา  

ทีพ่วกเราควรจะอนรัุกษ์รักษากันไว้ กลวัว่าต่อไปทางราชการ

จะไม่ส่งเสรมิแล้ว ต่อไปอาจจะไม่มีวนัหยดุในวันสำาคญัเหล่านี้ 

ก็ได้ เพราะเริ่มมีการรับศาสนาอื่นเข้ามาในประเทศ ก็ต้อง 

ให้ความเสมอภาคกัน ก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าไปเข้าข้าง

ศาสนาพุทธ ไม่เอือ้เฟ้ือต่อศาสนาอืน่ ถ้ามวีนัหยดุราชการของ 

ศาสนาพุทธ ต่อไปก็ต้องมีวันหยุดราชการของศาสนาอื่นนะ 

ต้องมีวันของอิสลาม ต้องมีวันของคริสต์ เดี๋ยวต่อไปวันหยุด

ก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด แต่หยุดแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไร 

เพราะความจรงิเขาหยดุเพือ่ให้เรามาศกึษา ให้เรามาหาความ

สำาคญัของวนัหยดุเหล่านีว่้าเป็นวนัอะไร แต่กแ็ล้วแต่เป็นเร่ือง

ของบุญกรรมไป เรื่องของอนิจจัง ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน

ของโลก ยุคมันเปลี่ยนไป ความเจริญทางวัตถุมันมากขึ้น 

มันก็มาทำาลายความเจริญทางด้านจิตใจทางด้านศาสนา  
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ก็ขอให้เราอย่าให้เหตุการณ์เหล่านี้มาทำาลายความศรัทธา

ในพระพทุธศาสนาของพวกเรากแ็ล้วกนั เขาจะไม่สนบัสนนุ

ก็เรื่องของเขา แต่ขอให้เราสนับสนุนของเราไป เพราะผู้ที่จะ

ได้รับประโยชน์ก็คือเราน่ันแหละไม่ใช่ใคร ศาสนาไม่ได้รับ

ประโยชน์อะไรจากการที่พวกเราไปสนับสนุนศาสนา ศาสนา

มีไว้สำาหรับเป็นที่พึ่งของพวกเรา ถ้าพวกเราไม่สนับสนุนที่พึ่ง 

ต่อไปเราก็จะไม่มีที่พึ่งเท่านั้นเอง



การบูชา
ของพระพุทธศาสนา

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



ท�าไมเราจึงมามีร่างกาย แล้วก็มาหลงคิดว่าเราเป็น

ร่างกาย แล้วก็มายึดติดกับร่างกาย เพราะเราคิดว่า

เราเป็นร่างกาย เราก็เลยไม่อยากให้ร่างกายน้ีเป็น

อะไรไป แต่ร่างกายของทุกคนมันมีวัฏจักรของมัน 

มันมีวงจรของมัน วงจรของร่างกายกค็อืเกิดแก่เจ็บ 

ตายน้ีเอง ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตาม เม่ือเกิด 

มาแล้วมันจะต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายไป

ในท่ีสุด แต่ใจน้ีไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับ

ร่างกาย แต่ความหลงที่ไปคิดว่าใจเป็นร่างกาย เลย

ท�าให้ใจทุกข์ไปกับความแก่ความเจ็บความตายของ

ร่างกาย ความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากนี่เอง 

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบว่าท�าไมใจเราถึงต้อง

มาทุกข์กัน ทุกข์กับเร่ืองน้ันทุกข์กับเร่ืองน้ี ทุกข์

กับส่ิงน้ันทุกข์กับส่ิงน้ี ทุกข์กับคนน้ันทุกข์กับคนน้ี  

ที่ทุกข์ก็เพราะว่าเราไปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเอง
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 การบูชาของพระพุทธศาสนามีอยู่ ๒ วิธีด้วยกัน คือ  

๑. อามิสบูชา ๒. ปฏิบัติบูชา การบูชาทั้ง ๒ นี้ พระพุทธเจ้า

ทรงยกย่องการปฏิบัติบูชา ว่าเป็นการบูชาที่แท้จริง  

เป็นการบูชาที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติบูชาอย่างยิ่ง  

อามสิบชูากเ็ป็นการบชูาทีย่งัไม่ได้มผีลประโยชน์มาก ถ้าอยาก 

ได้ผลประโยชน์มากจากการบชูาควรจะบูชาด้วยการปฏบิตับิชูา  

อามิสบูชา คือการบูชาด้วยสิ่งสักการะต่างๆ เช่น ดอกไม ้

ธปูเทยีน หรอืผ้าทีเ่รามาห่มองค์พระ หรอืการสร้างพระพทุธรปู  

เหล่านี้ถือว่าเป็นอามิสบูชา ยังไม่ได้ผลประโยชน์มากเท่ากับ

การปฏบัิตบิชูา เพราะการปฏบัิตบิชูาจะทำาให้ผูป้ฏบิติันัน้ได้รบั 

ความสุขและได้กำาจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจาก

จิตจากใจ เราจึงควรที่จะให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติบูชา

มากกว่าอามิสบูชา อย่าให้อามิสบูชามากกว่าการปฏิบัติบูชา 

อย่าเอาแต่จุดธูปเทียน ๓ ดอก แล้วก็กล่าวสวดคำานมัสการ

พระรตันตรยั เช่น อรหงัสมัมาสมัพทุโธ แล้วกถ็อืว่าได้บชูาแล้ว  

บูชาแบบนี้เป็นบูชาแบบผิวเผิน ยังไม่ถึงเนื้อถึงหนัง ถ้ากิน 

ผลไม้กกิ็นทีเ่ปลอืก ยงัไม่ได้กนิทีเ่นือ้ของผลไม้ ถ้าอยากได้เนือ้

ของผลไม้นี้ต้องปฏิบัติบูชา เราถึงจะได้รสแห่งธรรมที่ชนะรส

ทั้งปวง รสแห่งธรรมก็คือรสแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์
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ทั้งหลาย รสของความสุขท่ีเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเอง 

นี่คือผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติบูชา ไม่เกิดจากอามิสบูชา  

แต่อามิสบูชาก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหาย ถ้าทำาถูกกาลเทศะ 

ก็ทำาให้ดูสวยงาม ไม่มีพิษมีภัยเรื่องอามิสบูชา แต่ก็ไม่ได้ผล 

เท่าที่ควร ถ้าอยากได้ความสุขทางใจ อยากได้กำาจัดความ 

ทุกข์ใจต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของพวกเราในขณะนี้ ต้องใช้การ

ปฏิบัติบูชาถึงจะสำาเร็จ ถ้าใช้อามิสบูชานี้จะไม่สำาเร็จ ทุกข์

ที่มีอยู่ในใจท่ีมีอยู่เท่าไหร่ก็ยังจะมีต่อไป ความสุขในใจที่ยัง 

ไม่เคยเกิดก็ยังจะไม่เกิดขึ้นมา 

 ดังนั้น ขอให้ชาวพุทธเราเข้าใจเร่ืองของการบูชาท้ัง  

๒ รปูแบบ ซึง่ก็เป็นสิง่ทีค่วรจะกระทำาแต่ควรทำาให้เหมาะสม 

กับเหตุการณ์กับกาลเทศะ เช่น เราไปวัดเข้าไปในโบสถ์  

ไปกราบพระพุทธรูป เอาดอกไม้ธูปเทียนไปบูชา อันนี้ก็

เป็นการกระทำาท่ีเหมาะสม แต่ต้องเข้าใจว่าเป็นการเริ่มต้น  

เหมือนกับเป็นการไหว้ครู เวลาที่นักมวยเขาจะต่อยกันนี้  

บนเวทีเขาจะมีการไหว้ครูก่อน แต่พอไหว้ครูเสร็จ ขั้นต่อไป

ก็คือเขาก็ต้องต่อยกัน ถึงจะรู้ว่าใครแพ้ใครชนะ พวกเราก็

เหมอืนกนั พวกเราเป็นเหมอืนนกัมวย เราต้องไหว้ครกู่อน คอื  
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พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วเราค่อยไปต่อยกับคู่ต่อสู้

ของพวกเรา คู่ต่อสู้ของพวกเราคือใคร ก็คือกิเลสตัณหานี่เอง 

ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ความอยาก 

ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ความอยากมีอยากเป็น  

ความอยากไม่มีอยากไม่เป็น นี่แหละคือคู่ต่อสู้ของพวกเรา 

ที่พวกเราจะต้องกำาจัดมันให้ได้ เอาชนะมันให้ได้ เพราะว่า

มันนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเรามาอย่างโชกโชน 

ทุกข์ต่างๆ ที่เราแบกกัน ที่เราประสบนี้เกิดจากกิเลสตัณหา

ทั้งนั้น การที่เราต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอย่างนี้  

ก็เพราะกิเลสตัณหานี่ คือความโลภความโกรธความหลง 

ความอยากต่างๆ นั่นเป็นตัวที่พาให้เราต้องมาเวียนว่าย 

ตายเกิด เกิดแล้วก็ให้มาทำาบาปกันทำาบุญกันบ้าง แล้วตาย

ไปก็ต้องไปรับผลบุญผลบาป แล้วเสร็จจากการไปรับผลบุญ

ผลบาปแล้ว เราก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่อีก กลับมาเกิดก็จะ

ทำาแบบเดิมกันอีก จะหาอะไรตามความอยากต่างๆ บางทีถ้า

หาโดยวิธีถูกต้องไม่ได้ สุจริตไม่ได้ ก็ต้องไปหาโดยวิธีทุจริต  

ก็ไปสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวร ท่ีจะต้องไปรับผลต่อไป  

แต่พวกเราอาจจะไม่รู้กัน เพราะว่าพวกเรานี้เป็นเหมือนเด็ก 

เด็กนี้จะไม่รู้เหมือนกับผู้ใหญ่รู้ เด็กเขาไม่รู้ว่าผู้ใหญ่นี้ต้องไป
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ดิ้นรนทำามาหากินหาเงินหาทอง ทำาอะไรต่างๆ เพื่อดำารงชีพ 

เดก็นีไ้ม่ต้องทำาอะไรเพราะมพ่ีอแม่คอยเลีย้งด ูไม่ต้องไปดิน้รน 

ไม่ต้องไปต่อสู้กับอปุสรรคต่างๆ ในการดำารงชีพ เด็กจะไม่รูเ้รือ่ง  

เด็กก็จะไม่สนใจ สนใจแต่การเล่นการอะไรของเด็กไป 

เท่านั้นเอง พวกเราก็เหมือนกัน 

 พวกเรานีเ้ป็นเหมอืนเด็กท่ีไม่รู้ว่า เรานีเ้ป็นใคร เป็นอะไร 

เราคิดว่าเราเป็นร่างกายกัน แต่ความจริงแล้วเราไม่ได้เป็น 

ร่างกาย ผู้ใหญ่ที่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย ก็คือพระพุทธเจ้า

กับพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนี้เอง ท่านเป็นเหมือนผู้ใหญ่ท่านโต  

ท่านได้ศึกษาได้เรียนรู ้ความจริง เกี่ยวกับตัวของพวกเรา  

ว่าเรานีไ้ม่ได้เป็นร่างกาย ร่างกายไม่ได้เป็นเรา เรานีเ้ป็นผูรู้ผู้ค้ดิ  

ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย แยกกันเป็นคนละส่วน  

เป็นเหมือนฝาแฝด ฝาแฝดที่ติดอยู่ด้วยกันเหมือนแฝดสยาม 

สมัยก่อนนี้มีแฝดสยาม คือเด็กสองคนคลอดออกมาแล้ว  

ติดกันร่างติดกัน สมัยก่อนไม่มีวิธีแยกร่าง ผ่าตัด อินกับจันนี่  

อินกับจันน้ีเป็นแฝดสยามโด่งดังไปท่ัวโลก ทำาให้ชาวโลก

รู ้จักประเทศสยามเพราะเขาเรียกแฝดคู ่นี้ว ่า แฝดสยาม  

สมัยก่อนหมอไม่มีความรู ้ความสามารถที่จะแยกร่างกาย 
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ของเด็ก แฝดที่ติดกันท่ีคลอดออกมาแล้วติดกัน คลอดออก

มาแล้วติดกัน ถ้าไม่ตายก็ต้องอยู่ด้วยกันไปอย่างนั้น ไปไหน 

ก็ต้องไปด้วยกัน เราก็เหมือนกัน เรามาติดกับร่างกาย  

เราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดท่ีมาติดกับร่างกาย ตอนที่เวลาพ่อแม่ 

มีการสร้างร่างกายขึ้นมา เมื่อมีการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์

ของพ่อกับพันธุ์ของแม่ ก็จะมีร่างกายของทารกปรากฏขึ้นมา  

พอเมื่อมีร่างกายก็จะมีจิตใจท่ีตอนนั้นไม่มีร่างกาย ตอนนั้น

จติใจสูญเสียร่างกายอันเก่าไป กำาลงัหาร่างกายอนัใหม่ พอมา

พบกบัร่างกายอนัใหม่ทีพ่่อแม่คนใหม่กำาลงัสร้างขึน้มา กจ็ะมา 

เกาะติดกับร่างกายอันใหม่นี้เลย ก็จะเป็นแฝดกัน ออกมา 

พ่อแม่ไม่รู้ว่าได้ลูกแฝดเพราะเห็นเพียงครึ่งเดียว เห็นร่างกาย

แต่ใจนี้มองไม่เห็น เพราะใจไม่มีรูปร่างหน้าตา แต่ใจเป็นผู้รู้ 

ผู้คิด ร่างกายนี้ไม่รู้อะไร ร่างกายไม่รู้ว่ามันเห็นอะไรมันได้ยิน

อะไร อะไรมากระทบกับร่างกาย จะหนาวจะเย็นจะร้อน

ร่างกายไม่มีความรับรู้ ผู ้ที่รับรู้อาการต่างๆ เหล่านี้คือใจ  

ใจผู้ที่มาเกาะติดอยู่กับร่างกาย โดยส่งกระแสมาติดอยู่ที่ตาหู

จมกูลิน้กาย เวลาตาเหน็รปู ใจนีแ้หละเป็นผูรู้ร้ปู รูว่้ากำาลงัเหน็

รูปอะไร แต่ร่างกายนี้ไม่รู้ ร่างกายนี้เหมือนกับกล้องถ่ายรูปที่

เราถ่ายกันอยู่นี่ เราเอากล้องไปถ่ายรูปนี้ มันไม่รู้ว่ามันถ่ายรูป
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อะไร แต่คนถ่ายนี้รู้ว่าเป็นรูปอะไร เป็นรูปของคนนั้นรูปของ

คนนี้ ไมโครโฟนที่รับเสียงก็ไม่รู้ว่ามันรับเสียงอะไร เสียงใคร 

จะด่าใส่กล้อง กล้องมันก็ไม่รู้สึกอะไร ใครจะชมใส่กล้องๆ  

มันก็ไม่รู้สึกอะไร คือใส่ไมโครโฟน ใครจะไปด่าที่ไมโครโฟน 

หรอืใครจะไปชมทีไ่มโครโฟนๆ มนักท็ำาหน้าทีร่บัเสยีงอย่างเดยีว  

ไม่มีความรับรู้ว่าเป็นเสียงอะไร เสียงชมหรือเสียงด่า มันไม่รู้ 

 น่ีคือร่างกายของพวกเราทุกคน มันเป็นวัตถุเหมือน

กับกล้องนี่ เหมือนกับโทรศัพท์มือถือ มันไม่มีความรู้สึกไม่ม ี

การรับรู้ ผู้ที่มารับรู้ความรู้สึกที่มาสัมผัสกับร่างกายคือใจนี่ 

คือผู้รู้ผู้คิด ที่คิดว่าเราเป็นร่างกาย ผู้นี้แหละ เป็นผู้มาคิดว่า 

เราเป็นร่างกาย เรามพ่ีอคนนัน้มแีม่คนนีพ้ีม่น้ีอง มชีือ่อย่างนัน้ 

มีชื่ออย่างนี้ มีนามสกุลอย่างนั้นมีนามสกุลอย่างนี้ ร่างกาย 

มันไม่รู ้ มันไม่รู ้เรื่อง ร่างกาย มันเหมือนโทรศัพท์มือถือ  

มันไม่รู้เร่ืองว่ามันพูดได้มันออกเสียงได้ มันถ่ายรูปได้มันไม่รู้ 

ผู้ที่รู้ก็คือใจน่ี ใจที่มาติดกับร่างกายตอนที่มีการตั้งครรภ์  

มีการก่อร่างสร้างตวัของร่างกายในท้องแม่นี ่ตอนนัน้แหละ

ที่เรามาเกาะติดกับร่างกาย แล้วพอเราคลอดออกมา เราก็

คิดว่าเราเป็นร่างกาย เพราะเราไม่เห็นตัวเรานั่นเอง ตัวเรา
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เป็นตัวที่ไม่มีรูปร่างหน้าตา จึงไปคิดว่าร่างกายน้ีเป็นเรา 

แล้วเราก็ไปใช้ร่างกายไปหาอะไรต่างๆ ท่ีเราอยากได้กัน  

การท่ีเรามาเกิดกัน การที่เรามาเกาะติดกับร่างกายก ็

เพราะว่า เรามีความต้องการสิ่งที่ร่างกายสามารถหามาให้

กับเราได้นั่นเอง สิ่งที่เราต้องการที่ร่างกายหามาให้เราได้

คืออะไร ก็คือความสุขทางตาหูจมูกล้ินกายน่ีเอง รูปเสียง

กลิ่นรส รูปที่เราใช้ตาดู เสียงที่เราใช้หูฟัง กล่ินท่ีเราใช้จมูก 

รับกล่ิน แล้วรสใช้ลิ้นรับรส ส่วนสัมผัสนี้เราก็ใช้ร่างกายเป็น

ผู้รับสัมผัสหนาวเย็นแข็งนุ่มอย่างนี้ เราต้องการสิ่งเหล่านี้ 

เพราะว่าเวลาเราได้สมัผสักบัรปูเสยีงกล่ินรสทีเ่ราชอบ เราจะ

เกิดความสุขขึน้มา เราจงึเลอืกอยูก่บัคนนัน้คนนีเ้พราะอยูกั่บ

คนทีเ่รามคีวามสขุนัน่เอง ถ้าเราไปเจอคนทีเ่ราไม่ชอบเรากจ็ะ

ไม่อยากอยู่กับเขา 

 น่ีคอืทำาไมเราจงึมามร่ีางกาย แล้วกม็าหลงคดิว่าเราเป็น

ร่างกาย แล้วก็มายึดติดกับร่างกาย เพราะเราคิดว่าเราเป็น

ร่างกาย เรากเ็ลยไม่อยากให้ร่างกายนีเ้ป็นอะไรไป แต่ร่างกาย

ของทุกคนมันมีวัฏจักรของมัน มันมีวงจรของมัน วงจรของ

ร่างกายกค็อืเกดิแก่เจบ็ตายนีเ้อง ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใคร
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ก็ตาม เมื่อเกิดมาแล้วมันจะต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตาย

ไปในที่สุด แต่ใจนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย 

แต่ความหลงที่ไปคิดว่าใจเป็นร่างกาย เลยทำาให้ใจทุกข์ไปกับ

ความแก่ความเจบ็ความตายของร่างกาย ความทกุข์ของใจเกดิ

จากความอยากนีเ่อง พระพุทธเจ้าเป็นผูท้รงค้นพบว่าทำาไมใจ

เราถึงต้องมาทุกข์กัน ทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ ทุกข์กับ 

สิ่งน้ันทุกข์กับสิ่งนี้ ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ ท่ีทุกข์ก็ 

เพราะว่าเราไปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งน้ีนั่นเอง พออยากได้อะไร

ปั๊บนี้ใจจะเริ่มทุกข์ขึ้นมาทันที ตอนนี้กำาลังอยากเป็น ส.ส. กัน 

ตอนน้ีอยูเ่ฉยๆ ไม่ตดิแล้ว อยูไ่ม่ตดิบ้านแล้ว ต้องออกหาเสยีง

กันเพราะว่าอยากเป็น ส.ส. แล้วพอไม่ได้เป็นก็เสียใจ ถ้าได้

เป็นก็ดีใจไปสักพักหนึ่ง แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปวุ่นวายกับการเป็น 

ส.ส. แล้วไม่ช้าก็เร็วเด๋ียวก็หมดวาระ ก็เสียใจอีก เกิดความ 

ไม่สบายใจ ความไม่สบายใจของพวกเรานี้ พระพุทธเจ้าเป็น 

คนค้นพบว่ามันเกิดจากกิเลสตัณหา ความโลภความโกรธ

ความหลงความอยากของพวกเรานี่เอง 

 ชีวิตของพวกเราจึงมักจะไม่ค่อยมีความสุขกัน ถึงแม้จะ

มีอะไรมากมายก่ายกองก็ตาม มีมากมีน้อยมีความไม่สบายใจ



113การบูชาของพระพุทธศาสนา

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

เหมือนกัน ขอทานก็มีความไม่สบายใจ มหาเศรษฐีก็มีความ

ไม่สบายใจ เพราะมีความอยากเหมือนกัน ต่อให้มีอะไรมาก

น้อยเพียงไร ความอยากมันไม่มีวันพอไม่มีวันอิ่ม พอมันได ้

อย่างนีแ้ล้ว มนักอ็ยากจะได้อย่างนัน้ต่อ อย่างโบราณทีเ่ขาพดู  

ได้คืบแล้วก็อยากจะได้ศอก ได้ศอกแล้วก็อยากจะได้วา  

อยากจะได้ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด แล้วขณะที่อยากนี้ใจก็ 

ไม่สบายแล้ว ใจกห็งุดหงิดรำาคาญใจ มีอารมณ์ไม่ด ีเวลาอยาก

ได้อะไรอยากทำาอะไรแล้วยังไม่ได้ทำานี้ มันจะรู้สึกหงุดหงิด 

ไม่สบายใจ มันต้องไปทำามันถึงจะสบายใจ ทีนี้ บางทีเวลา

จะไปทำาก็อาจจะทำาแบบวิธีถูกต้องไม่ได้ ก็อาจจะต้องไปทำา 

โดยวิธีไม่ถูกต้อง เช่น อยากได้เงินไปเที่ยวอย่างนี้ แต่ไม่มีงาน

ทำาไม่มีรายได้ก็อาจจะต้องไปลักขโมยเงินของคนอื่นเพื่อเอา 

ไปเทีย่ว หรือเอาไปซือ้ของท่ีเราอยากจะซือ้กัน มนักเ็ลยทำาให้

เราทำาบาปโดยไม่รู้สึกตัว แล้วเราก็ไม่คิดว่าการทำาบาปนี้จะมี

โทษอะไรตามมา นอกจากถ้าถูกเขาจับได้ก็อาจจะถูกจับไป 

ตดิคกุตดิตะราง แต่คดิว่าพอร่างกายนีต้ายไปแล้ว บาปทัง้หลาย 

ที่เราทำาอยู่นี้มันก็จะหมดไป หรือบุญท่ีเราทำากันนี้เราก็คิดว่า

มนัจะส่งผลเฉพาะตอนท่ีร่างกายมชีีวติอยู ่ทำาบญุทำาความดกี็

อาจจะได้รับผลตอบแทน ได้รางวัลได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำาแหน่ง
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ได้อะไร แต่พอตายไปแล้วเราเลยไม่รู้ว่ามีใครไปรับผลบุญผล

บาปต่อไป เพราะเราไปผูกตัวเราไว้กับร่างกายนั่นเอง 

 ความจริงตอนที่ร ่างกายตายนี้ เป็นตอนท่ีเรากับ

ร่างกายแยกทางกัน จากการท่ีเป็นฝาแฝดเรากจ็ะกลายเป็น

ลูกโดดลูกเดี่ยว แยกออกจากร่างกายไป เราไม่มีร่างกาย 

เราก็เปล่ียนช่ือเป็น ดวงวิญญาณ เวลาคนตายเราบอกว่า  

ดวงวิญญาณได้ออกจากร่างแล้ว ดวงวิญญาณของพ่อของแม่

ของปู่ของย่า ของเพื่อนของสามีของภรรยาของลูก ไม่ได้ตาย

ไปกับร่างกาย ดวงวิญญาณน่ีแหละ เป็นผู้จะไปรับผลบุญ

ผลบาปต่อไป การรับผลบุญผลบาปของดวงวิญญาณก ็

มช่ืีอต่างๆ ผลบุญผลบาปนีม้นัไม่ได้เป็นสถานท่ีทีใ่จไปรับนะ  

เช่น สวรรค์หรือนรกน้ีมันไม่ได้เป็นสถานที่ แต่มันเป็น

สถานภาพของใจของดวงวิญญาณเอง ดวงวิญญาณที่มีบุญ

ก็จะสุข เราก็เรียกดวงวิญญาณนั้นว่าเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ 

แต่ความจริงเป็นดวงวิญญาณท่ีมีความสุข เราก็เลยตั้งชื่อว่า

เป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ แล้วเราก็ไปวาดภาพขึ้นมาว่าสวรรค์

เป็นอย่างน้ันเป็นอย่างนี้ แต่ความจริงมันเป็นดวงวิญญาณ

ที่มีความสุข ที่มีมโนภาพดีๆ ปรากฏขึ้นมาในใจนั่น ใจเรานี้
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เวลาไม่มีร่างกายนี้ เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับ ตอนที่เรา

นอนหลับใจกับร่างกายจะแยกทางชั่วคราว แยกออกจากกัน

ชัว่คราว ร่างกายจะนอนเฉยๆ แต่ใจของเราจะมีมโนภาพต่างๆ  

ปรากฏขึ้นมาในใจ เราเรียกมโนภาพเหล่านี้ว่า ฝัน นั่นเอง  

เวลาเรามีมโนภาพดีเราก็เรียกว่า ฝันดี เวลาเรามีมโนภาพ 

ไม่ดีเราก็เรียกว่า ฝันร้าย เวลาที่เรามีมโนภาพอยู่นั้นเราคิดว่า 

เรากำาลังอยู ่ในเหตุการณ์จริง เหมือนกับตอนที่เราอยู ่กัน 

ตอนนี้ เพราะมโนภาพท่ีเราเห็นในใจน้ีเหมือนกับเหตุการณ ์

ทีก่ำาลังเกดิขึน้อยูใ่นขณะนีเ้ลย เหมอืนกบัว่าเราได้มาฟังเทศน์

ฟังธรรมกับเพื่อนฝูงกับคนนั้นกับคนนี้ มันเป็นภาพที่เรา 

สร้างขึ้นมาในใจ อาศัยการกระทำาของเราในขณะที่เราตื่น  

เวลาเราตื่นเราก็จะไปทำากิจกรรมต่างๆ กัน เช่น วันนี้เรามา

ทำาบุญกัน เราทำาบุญแล้วใจก็จะบันทึกภาพของการทำาบุญ

เหล่านีไ้ว้ในใจของเรา ถ้าเราไปทำาบาปมนักจ็ะบนัทึกภาพของ

การทำาบาปนีไ้ว้ในใจของเรา แล้วพอเวลาเรานอนหลบัมนักจ็ะ

สร้างมโนภาพเหล่านี้กลับขึ้นมาใหม่

 ถ้าเราทำาบุญมันก็จะสร้างมโนภาพท่ีดีที่ให้ความสุข 

กับเรา ถ้าเราไปทำาบาปมันก็จะสร้างมโนภาพอันไม่ดีให ้
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กับเรา น่ีแหละคือผู้ที่กำาลังรับผลบุญผลบาปอยู่ ต้ังแต่
ยังไม่ตายนี้เราก็เริ่มรับผลบุญผลบาปกันแล้ว ดูตอนท่ีเรา 
นอนหลบัเวลาท่ีเราฝันไม่ดีนีแ่สดงว่าเรากำาลงัรบัผลบาปทีเ่รา
กำาลังทำากันอยู่ ถ้าเราฝันดีนี่แสดงว่าเรากำาลังรับผลของบุญ 
แล้วก็จะรับอย่างนี้ไปเร่ือยๆ จนเวลาร่างกายตายไปนี้มันก็
จะรับผลบุญผลบาปต่อไป จนกว่ามันจะไปได้ร่างกายอันใหม่ 
แล้วกม็าเกดิใหม่เป็นทารกใหม่ มาเป็นฝาแฝดกบัร่างกายใหม่  
นีค่อืเรือ่งของจิตใจของพวกเราทกุคน ท่ีเวยีนว่ายตายเกดิกนั 
คือจิตใจไม่ใช่ร่างกาย เราจึงต้องมีผู้รู้มาสั่งมาสอนพวกเรา  
ผู้ที่รู้เรื่องราวเหล่านี้ก็คือ พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์
สาวกทั้งหลาย ท่านรู้ว่าการกระทำาอะไรต่างๆ ของเราน้ี 
เป็นตัวที่จะทำาให้เรามีสุขมีทุกข์กัน แล้วท่านก็รู้ว่าพวกเรา
ทุกคนไม่ต้องการความทุกข์กัน ทุกคนต้องการความสุขกัน 
ทกุวนันีเ้ราหาอะไรกนั ต้ังแต่ต่ืนมาจนนอนหลบันี ้เราหาความ
สุขกัน เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ความสุขของเรานั้น อยู่ที่ตรงไหน 
เกิดจากอะไรนั่นเอง ความสุขที่เราหากันมันมักจะกลาย
เป็นความทกุข์กันเสยีเป็นส่วนใหญ่ เพราะเราไปหาส่ิงทีม่นั 
ไม่แน่นอนมันไม่ถาวร ได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็สูญเสียมันไป  
พอเวลาได้มากด็ใีจ พอเสยีไปก็ร้องห่มร้องไห้ เพราะเราไม่ฉลาด  

เราไม่รู้ว่าความสุขที่ไม่สูญเสียไม่หายไปนี้เป็นอย่างไรนั่นเอง 
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 เราจงึต้องมาอาศัยผูรู้้ คอืพระพุทธเจ้าและพระอรยิสงฆ์ 

ทั้งหลาย ให้มาสั่งมาสอนให้พวกเรารู้จักวิธีสร้างความสุข

ที่แท้จริงที่ถาวร และการท่ีเราปฏิบัติตามคำาสั่งคำาสอนของ

พระพุทธเจ้าก็ดี หรือของพระอริยสงฆ์สาวกก็ดี นี่แหละ 

เรียกว ่าเป ็นการบูชาพระคุณของผู ้ ท่ีมีพระคุณกับเรา  

พระพุทธเจ ้านั้นท ่านไม ่ได ้ต ้องการอะไรจากพวกเรา  

ท่านต้องการให้พวกเรามคีวามสขุกนั ท่านต้องการให้พวกเรา

หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ การท่ีเราจะมคีวามสขุได้ หลุดพ้น 

จากความทุกข์ต่างๆ ได้ เราต้องเช่ือฟังคำาสั่งคำาสอนของ

พระพุทธเจ้า แล้วน้อมนำาเอาไปปฏิบัติ ต้องปฏิบัติบูชานี่เอง 

การปฏิบัติบูชาก็ปฏิบัติตามคำาสั่งคำาสอนของพระพุทธเจ้า 

พระพทุธเจ้าตรสัว่า ผูใ้ดปฏบิติัธรรมสมควรแก่ธรรม ผูน้ัน้คอื

ผู้บูชาเราตถาคต พระพุทธเจ้าทรงมีชื่อของตัวเองว่า ตถาคต 

เวลาพระองค์ทรงตรัสถึงตัวพระองค์ท่าน พระองค์จะเรียกว่า  

เราตถาคต ผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเหมาะสมกับ

ธรรม คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คือผู้บูชาเราตถาคต เพราะว่า

ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว เราก็จะได้ความสุข เราก็จะ

กำาจดัความทกุข์ต่างๆ ท่ีเรามอียูกั่นนีใ้ห้หมดสิน้ไปได้ นีแ่หละ

คือหัวใจของการบูชา บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเพ่ือให้เราได้ 
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หลดุพ้นจากความทกุข์ต่างๆ ได้พบกบัความสขุทีไ่ม่มวีนัสิน้สดุ 

ไม่มีวันหมด ความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์

สาวกที่ท่านได้กันนี้ ไม่มีวันหมด ยังมีอยู่ถึงขณะนี้ ใจของ

พระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่ อยู่ในสภาพของดวงวิญญาณที่

เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้านี้

เราเรียกว่า นิพพาน ดวงวิญญาณของพระอริยสงฆ์สาวก

นี้เราเรียกว่า นิพพาน เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความสุขไม่มี 

ความทุกข์ เพราะไม่มีความอยากความโลภความโกรธ 

ความหลง เป็นดวงวิญญาณที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด 

เหมือนพวกดวงวิญญาณของพวกเรา ถ้าพวกเรายังไม่ได้ 

ปฏิบัติบูชา ยังไม่ได้บรรลุถึงพระนิพพาน พวกเราก็ยังจะต้อง

เวียนว่ายตายเกิดกันต่อไป 

 นี่แหละคือการบูชาของพุทธศาสนา ท่านเน้นการบูชา

ด้วยการปฏบิตั ิอามสิบชูา นีก้เ็ป็นการแสดงความเคารพนับถอื

ยกย่อง แต่ยังไม่ได้เป็นการบูชาที่จะได้ผลประโยชน์กับผู้บูชา 

พระพทุธเจ้าทรงต้องการให้เราได้รบัผลประโยชน์จากการบชูา

ของเรา เรากต้็องบูชาด้วยการปฏบิติับชูา คอืปฏบิตัติามคำาสัง่ 

คำาสอนของพระพุทธเจ้านั้นเอง พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ 
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พวกเราปฏิบัติอะไรกันบ้าง ท่านก็ทรงสอนให้พวกเรา 

ปฏิบัติทาน ปฏิบัติศีล ปฏิบัติภาวนานี้เอง ทาน ศีล ภาวนา 

คือทางสู่พระนิพพานนั่นเอง ทางสู่การหลุดพ้นจากการ

เวียนว่ายตายเกิด ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง  

จะไปถึงพระนิพพานได้ จะหลุดพ้นจากการเวียนว่าย 

ตายเกิดได้ ต้องเดนิทางบนทางสายนี ้คอืทางของทาน ของศลี 

และของการภาวนา ถ้าไม่เดินบนทางนี้ก็จะไปไม่ถึง เหมือน

ญาติโยมจะมาที่นี่ได้ต้องเดินทางขึ้นเขามา มาเส้นเดียวไม่มี

เส้นอืน่ ถ้าไปเส้นอืน่กจ็ะมาไม่ถงึท่ีนี ่มญีาตโิยมหลายคนบอก

ว่ามาที่นี่หลงทางเรื่อย มาไม่ถึงที่นี่เพราะไม่รู้ทาง เลี้ยวผิด  

แทนทีจ่ะมาเส้นทางทีจ่ะพาให้ขึน้เขา ไปเลีย้วไปอกีเส้นทางหนึง่ 

ก็เลยมาไม่ถึงที่นี่ เ สียที ฉันใด พระนิพพานก็อย่างนั้น  

พระนิพพานก็เป็นเหมือนจุดหมายปลายทางของจิตใจ

ของพวกเรา ถ้าพวกเราอยากให้จิตใจของพวกเราพ้นทุกข์  

มีความสุขตลอดเวลา ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด เราต้องไป

บนทางของทาน ของศีล ของภาวนา 

 ดังนั้น เราต้องมาศึกษาก่อน ให้รู้ว่าทานเป็นอย่างไร  

ศีลเป็นอย่างไร ภาวนาเป็นอย่างไร ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะทำา
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ไม่ถูกนั่นเอง เหมือนถ้าเราอยากจะทำากับข้าวทำาแกงอะไรสัก

อย่างหนึ่ง เราไม่เคยทำามาก่อน ถ้าเราไปทำาเองมันก็ทำาไม่ได้ 

ไม่รูว่้าต้องใส่อะไรบ้าง อะไรก่อนอะไรหลงั ต้องไปถามแม่ครวั

แม่ค้าที่เขาขายแกง ไปขอสมัครเป็นลูกจ้างเขาก่อน ไปช่วย

ทำาแกงก็จะเห็นวิธีที่เขาทำาแกงว่าเขาต้องไปซื้ออะไรมาบ้าง  

ซื้อกะทิซื้อเนื้อซื้ออะไรต่างๆ แล้วเวลาจะทำาก็มีขั้นมีตอน  

ไม่ใช่จะอยู่ๆ จะเอารวมไปทีเดียวให้เป็นแกงขึ้นมา อันนี้ก็

เหมือนกัน ก่อนที่เราจะมาปฏิบัติบูชาได้ ก่อนที่เราจะทำาทาน 

รักษาศีล ภาวนาได้ เราก็ต้องเรียนก่อน เรียนให้รู้วิธีทำาทาน

ที่ถูกต้องนั้นทำาอย่างไร รักษาศีลท่ีถูกต้องนั้นรักษาอย่างไร 

ภาวนาที่ถูกต้องนั้นภาวนาอย่างไร เพราะการทำาทานนี้  

รักษาศีลนี้ และการภาวนานี้ มีวิธีที่ถูกกับวิธีท่ีไม่ถูก ถ้าทำา

แบบวิธีที่ไม่ถูกก็จะไม่สำาเร็จผล ต้องทำาวิธีที่ถูกถึงจะสำาเร็จ  

ถึงจะได้ผลที่เราต้องการคือพระนิพพาน การทำาทานรักษา

ศีลการภาวนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำากันนี้  

มีเป้าหมายอยู่ที่การกำาจัดความโลภความโกรธความหลง 

กำาจัดความอยากต่างๆ นี้คือเป้าหมาย เช่น ทำาไมให้เรา 

ทำาทานกัน ทำาทานกนัอย่างวนันี ้ญาตโิยมเอาข้าวของซือ้ของ

เอาเงินทองมาซื้อของต่างๆ เหล่านี้ พระพุทธเจ้าทรงต้องการ
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ให้เราเอาเงินท่ีเราจะเอาไปใช้กับความอยากต่างๆ นี้มา 

ทำาบุญแทน เพราะว่าเราต้องการกำาจัดความอยาก เพราะ

ความอยากไม่มีแล้วใจเราจะมีความสุข ถ้ามีความอยาก

แล้วใจเราจะไม่สุข พออยากแล้วใจมันจะหงุดหงิดรำาคาญ 

กระวนกระวายกระสับกระส่าย พอไม่มีความอยากแล้วใจจะ

เย็นจะสบาย 

 ดังนั้นการทำาบุญทำาทานนี้ ก็เพ่ือกำาจัดความอยาก 

ที่เราจะเอาเงินเป็นเครื่องสนับสนุนน่ันเอง เช่นเราอยากจะ

ไปซือ้กระเป๋าใบใหม่ เรามกีระเป๋าต้ังหลายใบแล้ว จำาเป็นต้อง

ซือ้ไหม ไม่จำาเป็นหรอก แต่มนัอยาก เหน็เขาโฆษณาเห็นภาพ

แล้วมันสวยมันชอบ มันอยากได้ขึ้นมาอย่างนี้ พระพุทธเจ้า

ทรงบอกว่า นั่นแหละ เอาเงินที่จะไปซื้อกระเป๋านั่นแหละ  

ไปซื้อของทำาบุญดีกว่า แล้วทำาบุญนี้ทำากับใครก็ได้ ไม่จำาเป็น

จะต้องมาทำากับวัดอย่างเดียว เพียงแต่ว่าชาวพุทธเรานี้ให้

ความสำาคัญกับวัดเป็นอันดับแรก เพราะเราต้องสนับสนุน 

วัดก่อน เพราะวัดเป็นที่พึ่งของเรา แต่ถ้าวัดมีความพอเพียง

แล้วเราจะไปทำาที่อ่ืนก็ได้ ไปช่วยเหลือสถานที่ๆ เราอยาก 

จะช่วยเหลือก็ได้ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน หรือกองการ
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สาธารณกุศลต่างๆ สภากาชาดไทยอะไรก็ได้ ทำาให้เกิด
ประโยชน์กบัส่วนรวม การทำาแบบน้ีเราจะได้ความสขุมากกว่า
การไปซื้อกระเป๋า ๑ ใบ เช่น กระเป๋าใบละ ๕,๐๐๐ นี้เอาไป 
ทำาบุญ ไปเล้ียงเด็กกำาพร้าน่ีเลี้ยงได้ต้ังหลายคน มื้อหนึ่งนี้  
เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็ก ๑๐๐ คนนี่ ๕,๐๐๐ บาทก็เลี้ยงได้
แล้ว ถ้าซือ้กระเป๋ามาใบเดียวกไ็ม่มใีครได้กนิอะไรเลย กระเป๋า
ใบเดียวเราก็ดีใจเด๋ียวเดียวเท่านั้น ดีใจตอนที่ได้มาใหม่ๆ  
พอเสร็จแล้วพอกลับไปในบ้านแล้วมันก็ไม่มีความหมายแล้ว 
เดี๋ยวไปเห็นกระเป๋าใบใหม่ออกมาอีกอยากขึ้นมาอีกแล้ว 
กระเป๋าใบเก่าไม่มีความหมายอีกต่อไป 

 นี่มันจะหลอกเราอยู ่เรื่อยถ้าเราทำาตามความอยาก 
บางคนมีรองเท ้าเป ็น ๑,๐๐๐ คู ่  เคยได ้ยินข ่าวไหม  
เมยีประธานาธบิดีของฟิลปิปินส์นี ่สมยัท่ีมอีำานาจนี ่มเีงนิเยอะ
ชอบรองเท้า ชอบซื้อรองเท้า เห็นรองเท้าที่ไหนแล้วอดซื้อ 
ไม่ได้ ซื้อแล้วก็ไม่ได้เอามาใส่หรอก ซื้อมาแล้วก็มานั่งดูเฉยๆ 
แล้วกม็าเก็บไว้ อันน้ีความอยากมนัเป็นอย่างนี ้มนัจะหลอก
ให้เราคิดว่าเวลาท่ีเราได้ของที่เราอยากได้แล้ว เราจะม ี
ความสขุ แต่มนัไม่บอกว่าเป็นความสขุเดีย๋วเดียวนะ พอได้
มาแล้วมันหมดนะ ถ้าอยากจะได้ความสุขแบบนี้อีกก็ต้องไป
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ซื้อคู่ใหม่มาอีก มันก็จะหลอกให้เรานี้ไปวุ่นวายกับการหาเงิน

หาทองมาใช้กับความอยากต่างๆ เราก็เลยจะไม่มีเวลาไป

ทำาบุญ ไม่มีเวลาท่ีจะไปปฏิบัติรักษาศีลไปภาวนาได้นั่นเอง  

ดังน้ันข้ันแรกนี้พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้เราหยุดใช้เงิน

ตามความอยาก ให้ใช้เงินตามความจำาเป็น เรามีความ

จำาเป็นต้องใช้ คือปัจจัย ๔ นี่ใช้ไป อาหาร เครื่องนุ่งห่ม  

ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย จำาเป็นจะต้องมี แต่ก็ให้มีพอเพียง 

ก็พอ ไม่ต้องให้มีมากเกินไปหรือหรูหราเกินไป อย่างในหลวง 

ร. ๙ ท่านก็ทรงสอน เศรษฐกจิพอเพยีง นัน่แหละคอืการกำาจดั

ตัณหาความอยากของในหลวง ท่านบอกว่าให้มี เศรษฐกิจ 

พอเพียง พออยู่ได้ก็พอเพราะว่าถ้ามีมากกว่านั้นมันก็อยู่ได้

เหมือนกัน มันก็ไม่แตกต่างกัน มันไม่ได้มีความสุขมากขึ้นไป 

เสียเงินไปเปล่าๆ เสียเงินซ้ือของแพงๆ มาใช้ กับซื้อของที ่

ไม่แพงมาใช้ มันก็ได้ผลอันเดียวกัน แล้วดูเสื้อผ้าซิ เสื้อผ้า 

ตัวละ ๑๐๐ กับตัวละ ๑,๐๐๐ นี่ มันต่างกันตรงไหน มันก็

เป็นเสื้อผ้าเท่านั้นเอง มันก็ปกปิดหุ้มห่อร่างกายได้เหมือนกัน 

ทำาไมต้องไปเสียเงินตั้งเยอะแยะซื้อของที่มันไม่จำาเป็น เราไป

ติดชื่อมันบ้าง เขาติดป้ายว่าช่ือนั่นช่ือนี่ก็เลยกลายเป็นของที่

เราอยากได้กันขึ้นมา อันนี้ก็ซื้อตามความอยากแล้ว 
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 ฉะนั้น บางทีใช้เงินกับสิ่งท่ีจำาเป็นก็ต้องระมัดระวัง  

อย่าให้ไปถูกความอยากมันดึงไป เราต้องใช้แบบเหตุผล  

ใช้ตามความจำาเป็น เสื้อผ้าก็มีไว้หุ้มห่อร่างกายปกปิดร่างกาย 

จะชุดละพันชุดละหมื่นมันก็เหมือนกัน มันทำาหน้าที่ได้ 

เหมือนกัน เรื่องอะไรจะต้องไปเสียเงินให้มากมาย เพราะ 

เงินทองมันเป็นของหายาก ถ้าใช้มากมันก็ต้องหามาก มันก็

จะเหนื่อยมาก แล้วมันจะไม่มีเวลาไปทำาอะไรอย่างอื่นนั่นเอง  

จะไม่มีเวลาไปวัดกัน ไม่มีเวลาไปฟังเทศน์ฟังธรรมกัน ไม่มี

เวลาไปรักษาศีลไปภาวนากันนั่นเอง ดังนั้น ข้ันที่หนึ่ง

พระพุทธเจ้าเลยต้องสอนให้พวกเรากำาจัดวงจรอันนี้ วงจร

การใช้เงินตามความอยาก เพราะว่าถ้าใช้เงินตามความอยาก

แล้วเงินมันจะหมดเร็ว หมดเร็วมันก็ต้องไปหาใหม่ มันก็ต้อง

เสียเวลากับการหาเงินหาทอง พอได้เงินได้ทองมาก็เอามาใช้

ตามความอยาก มันก็จะทำาให้ไม่มีเวลาที่จะมาวัด มาเรียนรู้

วิธีที่เราควรปฏิบัติกันว่าปฏิบัติกันอย่างไรนั่นเอง แต่ถ้าเรา

ใช้เงินตามความจำาเป็น ความอยากต่างๆ เราจะไม่ใช้มัน เช่น 

อยากได้กระเป๋าใบใหม่ ก็ดูซิตอนนี้กระเป๋าใบเก่าเรายังใช้ได้ 

อยูห่รอืเปล่า ถ้าใช้ได้ไม่มอีะไรเสยีหายกอ็ย่าเอาเงนินีไ้ปใช้เลย  

ถ้าอยากจะใช้ก็เอาไปทำาบุญ ถ้าไม่อยากจะใช้ก็เก็บไว้ใช้กับ 
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สิ่งจำาเป็นก็ได้ สิ่งจำาเป็น เราก็จะมีเงินเหลือเฟือ เราก็อาจจะ

ไม่ต้องทำางานมากก็ได้ เพราะเมือ่เราไม่ได้ใช้มากเงนิทองมันก็

จะเหลอืมาก เมือ่มเีหลอืมากเราก็ไม่ต้องไปหามาก เรากจ็ะเริม่

มีเวลาว่างมาทำาบุญกันมาวัดกัน มารับฟังธรรมะอันประเสริฐ

ของพระพุทธเจ้า ไม่มีอะไรในโลกน้ีที่มีคุณค่าวิเศษเท่ากับ

คำาสั่งคำาสอนของพระพุทธเจ้า เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้จะ

กำาจัดความทุกข์ต่างๆ ทีเ่รามอียูก่นันีใ้ห้หมดไปได้ ไม่มอีะไร

จะให้ความสุขแบบไม่มีความเสื่อมไม่มีวันหมดได้ มีคำาสั่ง 

คำาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำาได้ 

 ดังนั้น เราจึงควรที่จะหาเวลาเข้าหาพระธรรมคำาสอน

ของพระพุทธเจ้าให้ได้ เราจะมีเวลาได้ก็ต่อเมื่อเราเลิกใช้เงิน

ตามความอยากต่างๆ เม่ือเราไม่ใช้เงินตามความอยากเรา

ก็ไม่ต้องหาเงินมาก เพราะจะมีเงินเหลือใช้นั่นเอง ถ้าเราใช้

ตามความจำาเป็น เราก็จะได้มีเวลาว่างไม่ต้องทำางานมาก  

เราก็จะได้มีเวลามาวัดได้ พอมาวัดเราก็จะได้ยินได้ฟังเร่ือง 

การทำาทาน เรือ่งการรักษาศลี เร่ืองการภาวนา เรากจ็ะอยากจะ

รักษาศีลขึ้นมา พอเราทำาทานได้เราก็อยากจะรักษาศีลขึ้นมา  

การรักษาศีลก็จะง่ายสำาหรับผู้ท่ีทำาทานได้ เพราะอะไร ผู้ที ่
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ทำาทานแล้วนี้จะไม่มีความอยากได้เงินได้ทองมากนั่นเอง  

ก็ไม่ต้องหาเงินแบบทำาบาปกัน คนท่ีอยากใช้เงินตามความ

อยากนี้มักจะต้องทำาบาป เพราะว่าเงินทองที่หามาได้จาก

เงินเดือนหรือจากความสุจริตนี้มันไม่พอใช้ จึงมักจะมีข่าว

เรื่องคอรัปชั่นกันอยู่เรื่อย ท่ีคอรัปชั่นกันก็เพราะว่าเงินเดือน

ไม่พอใช้ ความอยากมันมีมากกว่าเงินเดือนก็เลยต้องไปหา 

มาเสริมด้วยการทำาคอรัปชั่นต่างๆ ฉ้อโกงบ้างหลอกลวงบ้าง  

ก็จะทำาให้รักษาศีลไม่ได ้ ปฏิบัติธรรมตามคำาสอนของ

พระพุทธเจ้าไม่ได้ แต่ถ้าเราทำาทานอยู่เรื่อยๆ เราจะไม่ค่อย

อยากจะได้อะไรมาก เราก็จะไม่ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมาก 

เราก็ไม่จำาเป็นที่จะต้องทำาบาป ใช้เงินตามที่เราหามาได้ เราก็

จะรักษาศีลกันได้ 

 นี่คืออุบายวิธีของพระพุทธเจ้า ที่ท่านทรงรู้วิธีท่ีจะทำา 

ให้เราน้ี สามารถสร้างประโยชน์สร้างความสขุให้แก่จติใจของ

พวกเรา กำาจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้

หมดสิ้นไปได้ เพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าอะไรเป็นตัวที่สร้าง 

ความทกุข์ให้กบัพวกเรา อะไรเป็นตัวท่ีทำาให้เรามคีวามสขุกัน  

ตวัทีท่ำาให้เรามคีวามทกุข์กค็อืกเิลสตณัหานีเ่อง คอืความโลภ 
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ความโกรธความหลงความอยากต่างๆ อะไรที่ทำาให้ใจเรา 

มีความสุขกัน ก็คือความไม่โลภความไม่อยากนี่เอง เวลา 

ไม่โลภไม่อยากนีใ้จเราสบายอยูเ่ฉยๆ ได้ ตอนนีเ้ราไม่ได้อยาก

เป็น ส.ส. เราไม่ต้องไปหาเสียงกัน ถ้าตอนนี้อยากเป็น ส.ส. 

รับรองได้ว่าไม่มีเวลามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันตอนนี้ ตอนนี้จะ

ต้องไปหาเสียงหาอะไรกัน แต่พอเราไม่โลภไม่อยากเป็น ส.ส. 

ไม่อยากได้ตำาแหน่งอะไร เรากส็บาย จะทำาอะไรของเรากท็ำาได้

อย่างสบาย นีคื่อทำาไมเราจงึควรทำาทานกัน ทำาทานเพือ่กำาจดั 

ความโลภความอยากในของท่ีไม่จำาเป็น ในสิ่งที่ไม่จำาเป็นจะ 

ต้องมี แล้วจะทำาให้เรานี้ไม่มีความอยากมาก เมื่อไม่มีความ

อยากมาก ก็ไม่ต้องหาเงินมากเพราะไม่ต้องใช้เงินมากนั่นเอง 

แล้วเราก็จะได้มีเวลาเข้าวัดกัน มีเวลามาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน 

มเีวลามารกัษาศลีกันได้ พอเราทำาทานได้เรากจ็ะเริม่รกัษาศลี 

กันได้ ศีลก็มีหลายระดับนะ มีตั้งแต่ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐  

ศลี ๒๒๗ ทำาไมต้องมเียอะ เพราะว่าศลีมนักเ็ป็นเหมอืนนำา้มัน 

นำ้ามันก็มีหลายชนิด นำ้ามัน ๙๑ นำ้ามัน ๙๕ มันมีความแรง  

มันต่างกันที่ความแรงของนำ้ามัน รถที่ต้องการพลังเยอะเขา 

มกัจะใช้นำา้มนั ๙๕ รถท่ีไม่ต้องใช้พลงัมากเขาใช้ ๙๑ ประหยดั 
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 อนันีก้เ็หมอืนกัน ศลีก็เป็นเครือ่งสนบัสนุนในการเอาไป

ฆ่ากิเลสนั่นเอง ถ้าเราถือศีล๕ ก็ฆ่าได้ไม่มากเท่ากับถือศีล ๘ 

ถ้าถือศีล ๘ ก็จะฆ่ากิเลสได้มากกว่าศีล ๕ ถ้าถือศีล ๑๐ ก็ได้

มากกว่าศีล ๘ ถ้าถือศีล ๒๒๗ ก็จะฆ่าได้มากกว่า ถึงมีศีล 

ระดับต่างๆ กัน แล้วแต่ความต้องการของผู้ปฏิบัติว่า 

ต้องการจะกำาจัดกิเลสมากน้อยเพียงไร ผู ้ท่ีปฏิบัติแล้ว 

จะเริ่มเห็นโทษของกิเลส เห็นโทษของตัณหาความอยาก  

ก็อยากที่จะกำาจัดมัน ก็จะเริ่มเพิ่มศีลขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนต้น 

ก็รักษาศีล ๕ รักษาศีล ๕ กิเลสก็ตายไปบางส่วน รู้สึกทำาให้ 

ใจเราสบายขึ้น คนที่มีศีลกับคนที่ไม่มีศีลนี้ใครจะสบายใจ 

กว่ากัน คนที่คอยโกหกสามีภรรยาอยู ่เรื่อยๆ กับคนที่ 

ไม่โกหกนี ้ใครจะสบายใจกว่ากนั เวลาคยุกบัสามภีรรยานีต้้อง

ระวงัว่าพูดเร่ืองอะไรไปหรอืเปล่า พดูผดิพดูถูกเด๋ียวเขาจบัได้ 

ไม่สบายหรอก ถ้าทำาบาปแล้วใจจะไม่สบาย ไปลักทรัพย์ของ

คนนั้นคนนี้จะไม่สบายใจ ไปโกหกหลอกลวงเขาแล้วจะทำาให้

เราไม่สบายใจ นี่คือผลที่จะเกิดขึ้น ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะ

เริ่มเห็นความสบายใจ ความสุขใจจะมีเพิ่มมากขึ้น ความทุกข์

ใจความกังวลใจความหวาดกลัวอะไรต่างๆ น้ีจะน้อยลงไป

เรือ่ยๆ กจ็ะเห็นคณุค่าของการรกัษาศลี กอ็ยากจะเพิม่ ตอนต้น 
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ก็ถือศีล ๕ พอถือศีล ๕ ได้นี้อยากจะลองศีล ๘ เห็นคนเขา

ถือศีล ๘ เห็นเขานุ่งขาวห่มขาว เขามีความสุขอย่างไร ก็ลอง 

ไปถือดู ก็จะเห็นว่าการที่เราถือศีล ๘ ได้ เรากำาจัดความ 

อยากได้อกีหลายตัว ความอยากกนิอาหารแบบไม่มเีวลำา่เวลา 

เราก็กำาจัดได้ แก้ปัญหาเรื่องนำ้าหนักเกินได้ มีปัญหาเกี่ยวกับ

นำ้าหนักเกินนี่ ไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสหรอก มาถือศีล ๘ ดีกว่า  

ศลี ๘ รบัรองได้ว่านำา้หนกัลด คนท่ีมาอยูวั่ดนี ้๓ เดอืน นำา้หนกั 

ลดเป็น ๑๐ กิโลเลย ไม่ต้องไปเสียเงิน สมัครสมาชิก ไปว่ิง

ออกกำาลังกายให้เหนื่อย วิ่งมันเหนื่อยแล้วมันก็หิวอีก หิวมัน

ก็กินอีก มาถือศีล ๘ ดีกว่า เวลาหิวมานั่งสมาธิกัน มาทำาใจ 

ให้สงบ พอใจสงบแล้วมันจะหายหิว มันจะไม่หิว ความหิว 

ส่วนใหญ่มันไม่ได้หิวที่ร่างกาย มันหิวที่ใจ ใจไปคิดถึงอาหาร

ปั๊บนี่ มันหิวแล้ว ขนาดกินไปเสร็จใหม่ๆ ลองไปคิดถึงขนม

คิดถึงอาหารดู อยากจะกินขึ้นมาทันที ความหิวส่วนใหญ่จึง

ไม่ได้หิวที่ร่างกาย หิวที่ใจ เพราะเราไม่ควบคุมใจกัน เราไม่ใช้

ศีลคอยควบคุม ศีล ๘ นี้จะคอยควบคุมความคิดท่ีจะไปกิน

อาหารแบบพรำ่าเพรื่อ ให้กินได้ไม่เกินเที่ยงวันเป็นต้น ใครมา

ถือศีล ๘ แล้วหลังจากเที่ยงวันห้ามกิน จะคิดอย่างไรก็ไม่ได้

กินมันก็หยุดคิดเอง เพราะรู้ว่าเราถือศีล ๘ 
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 ศีลมันจะช่วยให้เรากำาจัดความอยากให้น้อยลงไป  

พอความอยากน้อยลงไปมันก็มีความสุขมากขึ้น อยู่เฉยๆ ก็มี

ความสุข ไม่ต้องด้ินหาขนมมากิน ไม่ต้องไปดิ้นหาอาหารมา

กนิอยูเ่ร่ือยๆ เพราะหมดเวลากนิแล้ว จะกนิกต้็องรอวนัพรุง่นี้ 

ถึงจะได้กิน แล้วก็กำาจัดความอยากไปเที่ยวที่ โน ่นที่นี่  

ความอยากที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยชุดนั้นชุดนี้ เห็นไหม

เวลาจะเท่ียวก็ต้องมีชุดเที่ยวชุดอะไร ก็ต้องคอยเปลี่ยนอยู่

เรื่อยๆ คอยหาซื้อมาใหม่อยู่เรื่อยๆ เพราะชุดเก่าใส่แล้วมัน

ไม่สวยเหมือนชุดใหม่แล้ว มันก็มีความวิตกกังวลกับเรื่องการ

หาเสื้อผ้า เรื่องการเสริมสวยความงาม ต้องเลือกหาสถานที่ 

เที่ยวอีก จะไปเท่ียวที่ไหนดี อะไรร้อยแปดพันประการ  

พอถือศีล ๘ ได้ กำาจัดพวกนี้ได้หมดเลย ไม่ต้องไปเที่ยว 

ที่ไหนแล้ว อยู่บ้านอยู่วัดดีกว่า มาเที่ยวในใจดีกว่า มาทำาใจ

ให้สงบมาภาวนา คนที่ถือศีล ๘ ได้ก็จะมีเวลามาภาวนาได้ 

ถ้าถือศีล ๕ นี้ยังไปเที่ยวได้ ยังไปกินเลี้ยงได้ ยังไปทำาอะไรได้  

มันก็จะไม่มีเวลามาหัดภาวนากัน ดังนั้นคนท่ีอยากจะ 

กา้วขึน้สู่ธรรมขัน้สูงต่อไปก็ต้องเพิ่มจากศลี ๕ ไปสู่ศีล ๘ หรือ

ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ เพราะยิ่งรักษาศีลมากยิ่งจะมีเวลา 

ว่างมาก เพราะศลีนีค้อยห้ามกจิกรรมต่างๆ ทีเ่ราไม่ควรทำากนั 
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หรือทำาแล้วไม่เกิดประโยชน์ ก็อย่าไปทำาให้เสียเวลา เช่น  

นั่งดูทีวีดูละคร ร้องรำาทำาเพลงอะไรกัน มันไม่มีคุณประโยชน์

เกี่ยวกับจิตใจของเรามากนัก ไม่กำาจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่  

ไม่ได้สร้างความสขุให้ดมีากกว่าเก่าได้ สูเ้อาเวลามาหัดภาวนา

ดีกว่า เราก็จะสามารถเข้าสู่ธรรมระดับขั้นที่ ๓ ได้ คนที่จะ

มาภาวนาได้นี้ต้องถือศีล ๘ ขึ้นไป ศีล ๕ ก็ภาวนาได้ แต่จะ 

ภาวนาได้น้อยกว่า เวลามันจะน้อยกว่า เวลาจะถูกดึงไป 

ทำาอย่างอ่ืนหมด ไปกินข้าวเย็นบ้างไปดูหนังฟังเพลงบ้าง  

ไปร่วมหลับนอนกับแฟนบ้าง มันก็จะไม่มีเวลามาฝึกสมาธิ

มาภาวนากัน ถ้าถือศีล ๘ แล้วมันไม่มีกิจกรรมอะไรจะดึง 

เราไป หลงัจากเท่ียงวนันีเ้รากภ็าวนาได้เลย ภาวนาไปถงึเวลา

เรานอน 

 ภาวนาคืออะไร ก็คือการฝึกสมาธิและการฝึกปัญญา

นี่เอง แบ่งเป็น ๒ ขั้น ขั้นสมาธิเราเรียกว่า สมถภาวนา ทำาใจ

ให้สงบ ขั้นที่ ๒ เราเรียกว่า วิปัสสนาภาวนา สอนใจให้ฉลาด 

สอนใจให้เห็นความจริงเพื่อจะได้กำาจัดความอยากต่างๆ  

ให้หมดไป ความอยากมันเกิดจากความหลง การที่เราไม่เห็น

ความจรงิ เราไม่เหน็ว่าสิง่ทีเ่ราอยากได้น้ีมนัไม่ได้เป็นความสขุ 
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ที่แท้จริง มันเป็นความสุขปลอม เป็นความสุขเด๋ียวเดียว  

แล้วมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไป เพราะมันจะต้องมีการ

สิ้นสุดลง มีการพลัดพรากจากกัน นี่คือปัญญา แต่ก่อนที่เรา 

เข้าสู่ขั้นปัญญาได้เราต้องผ่านขั้นสมถะก่อน ขั้นสมาธิก่อน 

เพราะถ้าใจไม่สงบใจมันจะไม่ยอมคิดทางปัญญานั่นเอง  

ใจมันจะคิดไปในทางกิเลสตัณหาอยู่เรื่อยๆ เพราะมันเคย 

ถูกฝึกให้คิดไปในทางกิเลสตัณหาอยู่ตลอดเวลา เราเลยต้อง 

มาหยุดความคิดท่ีจะคิดไปในทางกิเลสตัณหาก่อน ด้วยการ

ทำาสมาธิ ทำาสมาธิก็หยุดความคิดนี่เอง วิธีหยุดก็ใช้สติ สติที่ 

เราไม่มีเราก็ต้องสร้างข้ึนมาด้วยการระลึกถึงพุทโธ พุทโธ  

ท่องพุทโธ พุทโธ ไป เราก็จะไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ 

ที่นั่นที่นี่ ถ้าเราอยู่กับพุทโธไปได้เรื่อยๆ เด๋ียวใจมันก็จะลืม 

ทุกเรื่องไป ใจมันก็จะสงบเย็นสบาย เกิดความสุขขึ้นมาจาก

การเจริญสต ิคอืพทุโธ พทุโธ นี ้พอใจสงบแล้วกเิลสตณัหามนั

กห็ยดุทำางานช่ัวคราว ความอยากต่างๆ หายไปหมด ความโลภ

ความโกรธความหลงหายไปหมด ใจกเ็บาเยน็สบายมคีวามสขุ  

ก็จะพบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเราไม่เคยพบมาก่อน  

เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่า เหนือกว่าความสุข 

ทั้งปวง ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะเหนือกว่าความสุข
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ที่เกิดจากความสงบ ฉะนั้นให้มาฝึกสมาธิกันเพื่อให้เข้าถึง

ความสงบน้ี เข้าถึงความสขุอนันี ้เมือ่เรามคีวามสขุอนันีแ้ล้ว 

เรากจ็ะได้ปล่อยวางความสขุอันเก่าได้ ตอนนีเ้ราหาความสขุ

จากอะไรกัน เราก็หาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้กัน  

แต่พอเรามาได้ความสุขที่เราได้จากสมาธิแล้ว เราจะเห็นว่า 

มนัเป็นความสุขท่ีดีกว่าความสขุท่ีเราได้จากคนนัน้คนนี ้เพราะ

เป็นความสุขที่แน่นอน เป็นความสุขที่ไม่มีวันจากเราไป 

 แต่ความสุขต่างๆ ท่ีเราได้กันขณะนี้มีกันอยู ่ขณะนี้  

เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากกัน พอเวลาจากกันก็กลายเป็น

ความทุกข์กัน ร้องห่มร้องไห้กัน นี่คือปัญญา หลังจากท่ีเรา 

ได้สมาธิแล้วเราก็สอนใจให้เห็น เปรียบเทียบระหว่าง 

ความสุขเก่ากับความสุขใหม่ อันไหนจะดีกว่ากัน เราก็จะ

เห็นว่าความสุขใหม่นี้ดีกว่า เพราะไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องมี

อะไร ไม่ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้มาให้ความสุข ไม่ต้องพึ่งกระเป๋า

รองเท้า ไม่ต้องพึ่งเงินทองมาให้ความสุข อันนี้ ความสุข 

ของเราน้ีไม่ต้องไปพึง่อะไร เราสามารถมไีด้ตลอดเวลา เพยีงแต่ 

ขอให้เรามีสติหยุดความคิดของเราให้ได้เท่านั้นเอง พอเรารู้

อย่างนีแ้ล้วต่อไปเรากไ็ม่ต้องการอะไรแล้ว ต้องการความสงบ  
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เราก็อยากจะไปหาที่สงบเพื่อไปฝึกสติฝึกสมาธิทำาใจให้สงบ 

พอเราสามารถทำาใจให้สงบ ต่อไปเราก็จะมีความสุขไปตลอด 

ไม่ว่าเราจะสูญเสียอะไรไป มันจะไม่ทำาให้เราเสียใจ ไม่ทำาให้

เราทุกข์ เสียครอบครัวเสียเพ่ือนเสียบิดามารดา เสียญาติ 

พี่น้อง เสียแฟนเสียภรรยาสามี เสียลูกเสียอะไรไป เราจะ

ไม่รู้สึกเสียใจแต่อย่างใด เพราะเราไม่ได้พึ่งเขาให้ความสุข 

กบัเรานัน่เอง เรามคีวามสขุอกีแบบหนึง่ทีเ่ราไม่ต้องพึง่ ไม่ต้อง

ใช้อะไรเป็นที่พึ่ง น่ีแหละคือการปฏิบัติบูชาที่พระพุทธเจ้า

ต้องการให้พวกเราปฏิบัติกัน ให้เราได้เข้าถึงความสุข 

ที่แท้จริง ความสุขที่ถาวร ให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข ์

ทั้งปวง ให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไป  

จงึขอให้ท่านจงนำาเอาการบชูาทัง้ ๒ รปูแบบนีไ้ปพนิจิพจิารณา 

เพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไป



ค�าถาม - ค�าตอบ 



ถำม:	ตอนน้ีโยมเข้าใจว่าไม่มีเราอยู่ในขันธ์ 5 รูป

นาม แต่ไม่แน่ใจว่ามีเราผู้รู้ อยู่นอกขันธ์ 5 หรือใน

โลกทิพย์ หรือที่ไหนหรือไม่ 

ตอบ: น่ีกยั็งไม่ได้แยกตัวผู้รู้ออกจากขันธ์ 5 ถ้าแยก

ได้แล้วกจ็ะรู้ว่า ตัวผู้รู้น้ีไม่ได้อยู่ในร่างกาย ต้องแยก

ด้วยสมาธิ แยกด้วยปัญญา อันนี้ปัญญาที่เราใช้อยู่

ตอนน้ีเป็นปัญญาระดับต้นคือระดับสุตตมยปัญญา

กับจินตามยปัญญา เป็นเพียงความคิดอยู่ ต้องแยก

จริงๆ วิธีแยกจริงๆ กต้็องท้ิงร่างกาย อะไรมันจะเกิด

ขึ้นกับร่างกายก็ท้ิงมันได้ เช่น ต้องไปหาเสือหาผี  

แล้วเวลาเสือผีมาก็บังคับท้ิงร่างกายให้มันอยู ่

ของมัน ส่วนใจก็เข้าสมาธิไป แยกกันออกอย่างน้ี  

ถ้าท�าอย่างน้ีได้ก็จะรู้ว่า ร่างกายกับใจน้ีเป็นคนละ

คนกัน ร่างกายอยู่ในโลกธาตุ ส่วนใจน้ีอยู่ในโลกทิพย์
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ถาม:	 มีเพื่อนถามมาว่าปฏิบัติธรรมเพื่อนิพพานกัน	

แล้วรู้ ไหมว่านิพพานเป็นอย่างไร	 แล้วจะรู้ ได้

อย่างไรว่ามีความรู้สึกนิพพาน	

ตอบ: นิพพานก็คือการทำาใจให้สะอาดบริสุทธ์ิเท่านั้นเอง  

การกำาจัดข้าศึกศัตรูของใจที่สร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจ  

คือกิเลสตัณหานี้ ผู้สิ้นกิเลสก็คือผู้ที่ไปถึงนิพพาน คำาว่า 

นิพพานก็คือใจที่ปราศจากกิเลสตัณหาความโลภความ

อยากต่างๆ เท่าน้ันเอง คำาว่านพิพาน มนัไม่ไปอ่านคำาแปลกนั  

ไปนั่งวาดภาพกันว่าเป็นนู ่นเป็นนี่ เป็นอะไรกันไปหมด 

ฉะนั้นนิยามของนิพพานก็คือจิตท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ปราศจาก 

ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ นี้เท่านั้นเอง

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒)    

ถาม:	 พระอรหันต์ท่านใช้ความคิดอย่างไร	 เม่ือท่าน	

ไม่เป็นความคิด	ความคิดไม่เป็นท่านแล้ว

ตอบ: ไม่ใช่อย่างนั้น คำาว่าความคิดนี้ ก็เป็นความคิดท่ีมัน

อยู่คู่มากับใจ พระอรหันต์ พระพุทธเจ้าท่านก็มีความคิด  

ท่านรู้ทันว่ามันไม่ได้เป็นท่าน แต่ท่านใช้มันได้ เข้าใจไหม 

ความคดินี ้คนทีไ่ม่ได้เป็นพระอรหนัต์น้ีหลงคดิว่าเป็นของตน  
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เป็นความคิดของเรา แต่พระอรหันต์นี้กลับไปมองเห็นว่า 

ความคิดเป็นของธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจของ 

ธาตุรู้ ที่ท่านสามารถเอามาใช้ประโยชน์ก็ได้ เอามาใช้ให้เกิด

โทษกับตนเองก็ได้กับผู้อื่นก็ได้ แต่พระอรหันต์ท่านจะรู้จัก 

วิธีใช้ความคิด ที่ให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นและกับตนเอง  

จะไม่เอาความคิดมาใช้ให้เกิดโทษกับตนเองหรือกับผู ้อื่น

เหมือนพวกคนที่มีกิเลส พวกที่มีกิเลสมักจะเอาความคิดนี้มา

ทำาให้เกดิโทษกบัตัวเอง เช่น เวลาโกรธนี ้เวลาโกรธใครนีต้วัเอง 

ก็ทุกข์ แล้วก็ไปทำาร้ายผู้อ่ืนให้เขาทุกข์อีก นี่ก็ใช้ความคิด  

แต่พระอรหนัต์นีจ้ะไม่ใช้ความคดิไปกบัความโกรธ จะใช้ความ

เมตตาแทน ใครทำาให้ท่านไม่พอใจ ท่านกเ็มตตาให้อภยัเขาไป 

ไม่ถือโทษโกรธเคือง ท่านก็ใช้ความคิดไปในทางที่ดี ความคิด

มันเป็นธรรมชาติ ไม่มีเป็นของใคร มันมากับใจ 

 ใจก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเรียกว่าธาตุรู้ แต่ธาตุรู้ของ

ปถุชุนนีถ้กูความหลงโมหะอวชิชาครอบงำาอยู ่ทีไ่ปสร้างความ

รู้สึกนึกคิดว่ามีตัวตนในความคิด ซ่ึงความจริงตัวตนไม่มีใน 

ความคิด ความคิดก็เป็นความคิดเหมือนกับเสียงลมนี่ เสียง

ลมพดันีก่ไ็ม่มตีวัตน แต่เราอาจไปแต่งว่าเทวดาเป่าลมมาแล้ว 

หรือว่าอะไรก็ว่าไป เป็นการปรุงแต่งของใจที่ไม่มีความคิด  
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ไม่มปัีญญา เราชอบปรุงแต่งไปกบัเสยีงผมีาแล้ว พอได้ยนิเสยีง

ก็ผีมาแล้ว เสียงมันก็เสียงแหละ ไปว่ามันเป็นผีได้ยังไง แต่เรา

มันบ้ากัน โง่กัน คิดไม่เป็น คิดไปตามความหลง ชอบหลอก 

ตัวเอง พระอรหันต์ท่านศึกษาดูจริงๆ ว่า เสียงมันเป็นอะไร 

กนัแน่ เสียงมนักเ็ป็นเสยีง จะเป็นอะไร มันเกดิจากอะไรกไ็ปดู  

บางทมัีนกเ็ป็นกิง่ไม้มาขดูกบัหลงัคา มนัก็มเีสยีงขึน้มา มนัเป็น

ผีที่ไหนกัน ใช่ไหม มันพวกกระต่ายตื่นตูม กระต่ายนอนอยู่ใต้ 

ต้นตาล พอลูกตาลหล่นมาใกล้ๆ กับตัวเอง ตกใจตื่นคิดว่า

แผ่นดนิไหว ทนีี ้พอคดิว่าเป็นแผ่นดนิไหวกว่ิ็ง ว่ิงแบบเอาจรงิ 

เอาจังเลย พอสัตว์อ่ืนเห็นก็ตกใจถามว่าไปทำาอะไรมา บอก

แผ่นดินไหว พอตัวอื่นได้ยิน ไม่ทันเห็นก็วิ่งตามเข้าไปแล้ว 

 นี่พวกนี้เป็นอย่างนี้ จิตใจของปุถุชนจะเป็นอย่างนี้  

เป็นจิตใจที่ชอบคิดปรุงแต่งขึ้นมาเอง เหมาไปเองว่าเป็น 

อย่างนู้นเป็นอย่างนี้ โดยที่ไม่ไปวิเคราะห์ดู ไม่พิจารณาดูว่า

มนัเป็นอะไรกนัแน่ พระพทุธเจ้าพระอรหนัต์นีท่่านวเิคราะห์

ดคูวามคดิ ท่านก็เหน็ว่ามนัเป็นธรรมชาตทิีม่ากับใจ ใจผูรู้น้ี้  

มีความคิดมีความจำา มีความรู้สึก มีความรับรู้สิ่งต่างๆ  

ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่มันเป็นสิ่งที่มันไม่มีใครเป็น

เจ้าของ มันก็เป็นไปเหมือนกับดินฟ้าอากาศ ไม่มีใครเป็น
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เจ้าของ แต่เห็นไหม ศาสนาอ่ืนตุตะขึ้นมามีพระเจ้าสร้างกัน 
ขึน้มา พระเจ้าสร้างดวงอาทติย์ดวงจนัทร์ สร้างโลกสร้างอะไร
ขึน้มา สร้างนำา้สร้างอะไรขึน้มา แล้วกเ็ชือ่กนั เห็นไหม เช่ือกนั 
เป็นไม่รู้กี่หมื่นล้านคนแล้ว เช่ือว่ามีพระเจ้าสร้างโลกสร้าง
อะไรกันขึ้นมากัน ความจริงมันเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติมัน
สร้างของมันมา มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้ละ มันไม่มี
จุดเริ่มต้นของธรรมชาติ ธรรมชาติมีเกิดมีดับ มีเปลี่ยนแปลง 
กนัไป แต่โลกนีเ้กดิแล้วเดีย๋วกด็บั ดบัแล้วเดีย๋วมนักไ็ปเกิดใหม่  
มันก็ไปปรากฏขึ้นมาใหม่ 

 เรื่องของธรรมชาติเป็นอย่างนี้ จักรวาลแต่ละจักรวาล 
เพราะว่ามีการขยายตัวมีการหดตัว มันจะดูดเข้าหากัน 
จนกระทัง่เป็นเหมอืนกบัเป็นก้อนๆ หนึง่ พอมารวมกนัอดักนั
เข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ระเบิดออกไปอีก กระจายเป็นดวงดาว
ดวงเดือน เป็นโลกใหม่อีก มันก็เป็นอย่างนี้มา ดังนั้น คนที่
วิเคราะห์ก็จะเห็นว่ามันไม่มีตัวตนในสิ่งต่างๆ แต่ก็รู้ว่า เช่น 
ความคิดนี้เราสามารถท่ีจะสั่งให้มันคิดได้ สั่งให้มันหยุดได้  
ถ้าเรารู้จักวิธี ดังนั้น เราสามารถส่ังให้หยุดความคิดได้ถ้าเรา 
มีสติ เราสามารถสั่งให้มันคิดไปอีกเรื่องหนึ่งได้ ถ้ามันคิด
ในเรื่องนี้ แล้วเราไม่อยากให้มันคิดเราก็สั่งให้มันหยุดคิดได้  
ถ้าเรารู้จักฝึกมัน สอนมัน แต่ถ้าเราไม่รู้จักฝึกมันก็สอนมัน 



141คำ�ถ�ม - คำ�ตอบ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ไม่ได้ มันคิดอยู่เรื่องนี้มันก็จะคิดแต่เรื่องนี้ ร้องห่มร้องไห้เป็น

ตายยังไงมันก็ไม่ยอมไปคิดเรื่องอื่น มันจะคิดอยู่แต่เร่ืองนี้ 

จนกว่ามันจะหมดแรงแหละ พอหมดแรงมันก็เลิกคิดไปเอง 

 ฉะน้ัน เรือ่งของความคดิถงึแม้ว่ามนัจะเป็นธรรมชาติ 

เราก็ยังสามารถที่จะควบคุมบังคับได้ในระดับหนึ่ง ไม่ใช่ 

ทุกระดับ เหมือนกับดินฟ้าอากาศเราก็สามารถควบคุมมัน 

ได้บ้าง เห็นไหม ฝนเรายังทำาฝนเทียมได้ นำ้านี้เรายังกักให้มัน

อยู่ในอ่างในบึงในสระได้ อันนี้ก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันที่เรา

สามารถทำาได้ในระดับหนึง่ แต่เราจะทำาให้มนัหายไปทำาไม่ได้  

ทำาให้นำ้าหายไปจากโลกนี้เป็นไปไม่ได้ ฉันใด เราก็ทำาลาย

ความคดิให้มนัหายไปไม่ได้ แต่เราหยดุมนัได้เป็นพกัๆ หรอืเรา

เปลี่ยนความคิดได้ ถ้ามันคิดไปในทางที่ไม่ดี เราก็ให้มันคิดไป

ในทางที่ดีได้ อันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่เขาค้นคว้าวิจัยศึกษาเกี่ยว

กับเรื่องจิตใจ เขาก็จะรู้ว่าวิธีที่จะทำาอะไรกับจิตใจนี้ก็ทำาได้  

มีอะไรทำาได้ก็มี สิ่งที่ทำาไม่ได้ก็มี เช่น จะทำาให้จิตใจหายไปนี่

ทำาไม่ได้ แต่จะทำาให้ความคิดหยุดหายไปเป็นพักๆ นี่หายได้  

ถ้าให้มันคิดไปอีกทางหนึ่งทำาได้ แต่จะให้มันหยุดคิดเลย  

ให้ความคิดหายไปเลยนี่ทำาไม่ได้ 

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒)   
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ถาม:	 นิพพานไม่ใช่สถานที่	 ไม่มีตัวไม่ใช่ตน	พระท่าน

สอนว่าท�าใจให้สะอาดจากกิเลสแล้วเข้านิพพาน	

แสดงว่าใจนั่นแหละคือนิพพาน	 นิพพานคือใจ	

ใช่หรือไม่

ตอบ: นิพพานคือใจท่ีสะอาด ที่ปราศจากกิเลสตัณหา  

ไม่ใช่ใจที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่เป็นนิพพานไม่ได้ เหมือนเสื้อผ้า 

ที่สะอาดกับเสื้อผ้าที่สกปรก เสื้อผ้าที่สะอาดเราไม่เรียก

ว่าเส้ือผ้าสกปรก เราเรียกว่าเสื้อผ้าสะอาด การท่ีจะทำาให้

เสือ้ผ้าสะอาดกต้็องเข้าเครือ่งซกัฟอก พอซกัเสร็จมนักส็ะอาด  

ใจเรากเ็หมอืนกนั ตอนน้ีมนัสกปรกด้วยกเิลสตัณหา เราก็ต้อง

ซกัฟอกด้วยการปฏิบติัธรรม พอเราปฏบิตัธิรรมไปเดีย๋วใจเรา

ก็จะสะอาดปราศจากกิเลสตัณหา เขาเรียกว่านิพพาน

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒)   

ถาม:	 จิตที่นิพพานแล้วยังมีสังขาร	ความปรุงแต่งและ

ขันธ์ทั้ ง	๔	อยู่เช่นเดิมหรือไม่

ตอบ: มี ขันธ์ยังมีอยู่เหมือนเดิม แม้แต่รูปขันธ์ก็ยังมีอยู่ 

ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นยังมีขันธ์ ๕ อยู่บริบูรณ์ ตอนที่ 
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ตรัสรู้ใต้โคนต้นโพธ์ิ ตอนนั้นกิเลสหมดไปจากพระทัยของ

พระพุทธเจ้า พระทัยของพระพุทธเจ้าสะอาดบริสุทธ์ิเป็น

นพิพานขึน้มา แต่ตอนนัน้รปูขนัธ์ก็ยงัมอียู ่นามขนัธ์กย็งัมอียู ่ 

พระพุทธเจ้าก็เลยใช้รูปขันธ์กับนามขันธ์นี้เป็นเครื่องมือ 

แสดงธรรม อยู่มาอีก ๔๕ ปีด้วยกัน ใช้ขันธ์ ๕ นี้เป็นเครื่องมือ

แสดงธรรม แสดงวันละ ๓ – ๔ รอบด้วยกัน ตอนบ่ายสอน 

ญาติโยม ตอนคำ่าสอนภิกษุสามเณร ตอนดึกสอนเทวดา  

ตอนสว่างก่อนจะออกบณิฑบาตกเ็ลง็ญาณดวู่า จะไปสอนใคร 

เป็นกรณีพิเศษในวันนั้น แล้วพอตอนที่พระองค์ทรงส้ิน 

พระชนมาย ุตอนนัน้รปูขนัธ์กห็มดไป แต่นามขนัธ์นีค้อืเวทนา  

สญัญา สงัขาร วญิญาณ ไม่หมด เพราะอยูก่บัใจ เป็นส่วนหนึง่ 

ของใจ ตราบใดมีใจตราบนั้นยังต้องมีเวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณอยู่ เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ทำางานเหมือนของคนที่ม ี

ชวีติอยู ่ของคนทีม่กิีเลส คนมกิีเลสร่างกายตายไปแล้ว รูป เวทนา  

สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ยังทำางานอยู่ ที่เป็นเทวดา เทวดาก็ 

ยังใช้เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ปรุงแต่งให้เกิดได้รับรู้ 

เรือ่งรูป เสียง กลิน่ รสต่างๆ ผ่านเวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ 

นี้เอง แต่สำาหรับพระอรหันต์พระพุทธเจ้านี่ท่านหยุด มีอยู ่

แต่ไม่ใช้ เหมือนมีโทรศัพท์มือถือ แต่ปิดเครื่อง ไม่เปิดเครื่อง  
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ไม่ดไูม่รบัสาย แต่ถ้ายงัมกีเิลส ยงัอยากรูเ้รือ่งคนนัน้คนนี ้กอ็ด 

ไม่ได้ มีเครื่องก็ยังอดท่ีจะเปิดมาดูไม่ได้ ยังอดท่ีจะโทรหา

คนนั้นคนนี้ไม่ได้ เพราะยังมีความอยากอยู ่ แต่สำาหรับ

พระพทุธเจ้า พระอรหนัต์นีไ้ม่มคีวามอยากจะติดต่อกับใคร 

เพราะเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ไปหมด เห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา ไปหมด ปิดเครื่องดีกว่า ปิดเวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ อยูก่บัความสงบเพยีงอย่างเดียว สกัแต่ว่ารูไ้ป นีค่อื 

จิตของพระอรหันต์ จิตของพระพุทธเจ้า เป็นอย่างนี้ 

 (ธรรมะบนเขา วันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๒)  

ถาม:	 ผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงสุด	 จะด�ารงจิตอยู่อย่างไร	

ในการใช้ชีวิตประจ�าวัน

ตอบ: ก็อยู่อย่างปกติ ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง พวกเรา 

มนัพวกผดิปกติกนั เด๋ียวกรั็ กเด๋ียวก็ชังเดีย๋วกก็ลัวเดีย๋วก็หลง 

ผูท้ีเ่ขาบรรลุธรรมสงูสดุเขากส็กัแต่ว่าไป เหน็อะไรกส็กัแต่ว่าไป  

ได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไป ไม่ได้รักไม่ได้ชังไม่ได้กลัว 

ไม่ได้หลง แต่ไม่ได้อยู่เฉยๆ ถ้ายังต้องทำาอะไรก็ทำาด้วยเหต ุ

ด้วยผล ใครมาหาทักทายก็คุยกับเขา ไม่ใช่เฉยไปหมด ใคร

เดือดร้อนพอจะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเขาไป ก็ยังทำาอะไรอยู่  
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แต่ไม่ได้ทำาด้วยความอยาก ทำาด้วยเหตุผล เขาเรียกว่า  

ทำาแบบธรรมะจัดสรร จดัสรรให้ทำาอะไรตอนนัน้กท็ำาไป คำาว่า  

ธรรม ก็คือเหตุผล เหตุการณ์ เหตุการณ์ให้ทำาอะไรก็ทำาไป 

ทำาได้ก็ทำา ทำาไม่ได้ก็เฉย ถ้ามีเหตุการณ์ให้ช่วยคนนี้ ช่วยได้ 

ก็ช่วย ช่วยไม่ได้ก็เฉยไป 

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๒)  

ถาม:	 คนเราจะพุทโธได้ตลอดเวลาถึงตายได้เลยหรือ

ตอบ: ไม่ต้องถึงตายหรอก พอให้กิเลสตายเราก็หยุดได้ 

พุทโธให้กิเลสตายเท่านั้นเอง พุทโธให้ความอยากมันตาย  

พอความอยาก ความคดิมนัหยดุ เรากไ็ม่ต้องพทุโธแล้ว ไม่ต้อง

รอวันตายหรอก ความจริงทำาวันเดียว ถ้าทำาทั้งวัน กิเลสตาย

วันนี้ มันก็จบวันนี้แล้ว ไม่ต้องไปทำาทั้งปีทั้งชาติ ฉะนั้นไม่ต้อง 

กลัวว่าจะต้องไปทำาตลอดปีตลอดชาติหรอก ท่ีต้องทำามา 

ตลอดปีตลอดชาติเพราะมันทำาทีวันละนาทีสองนาทีนั่นเอง 

พุทโธได้สองคำาหายไปแล้ว แล้วเดี๋ยวก็มาต่ออีกสองคำาแล้ว 

กห็ายไปอกีแล้ว ถ้าทำาอย่างนีท้ำาไปท้ังชาตมินักไ็ม่จบ ถ้าอยาก 

ทำาให้มนัจบทำามนัต่อเนือ่งซ ิให้มนัต่อเน่ืองซักช่ัวโมงดู รับรอง

ได้ว่าจะเห็นผลแตกต่างกันเลย ระหว่างที่มีพุทโธกับระหว่าง
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ไม่มีพุทโธเป็นอย่างไร เวลามพีทุโธนีใ้จเบาแสนเบาสขุแสนสขุ  

เพราะไม่มีเรื่องวุ ่นวายใจหลงเหลืออยู่ พอหยุดพุทโธปั๊บ  

เรื่องนั้นก็เข้ามาเรื่องนี้ก็เข้ามา ปวดหัว ฉะนั้นใหม่ๆ ต้อง 

ขยันหน่อย แต่พอเราสามารถควบคุมความคิดความอยาก 

ได้แล้ว เรากไ็ม่ต้อง พอมนัหยดุคดิหยดุอยากเรากไ็ม่ต้องพุทโธ 

เหมือนรถ ถ้ามันไม่วิ่ง มันจอดเฉยๆ ก็ไม่ต้องเหยียบเบรก  

เราจะเหยียบมันเฉพาะตอนที่มันวิ่งเท่านั้นเอง

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๒)   

ถาม:		 จิตเกิดขึน้เมื่อไหร่

ตอบ: จิตเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับ เป็นหนึ่งในธาตุ ๖ ที่ไม่เกิด

ไม่ดบั ทีม่อียูต่ลอดเวลา ธาตุท้ัง ๖ คอืธาตดุนิ ธาตนุำา้ ธาตลุม  

ธาตุไฟ ธาตุรู้คือจิต และอวกาศธาตุหรืออากาศธาตุ เป็นธาตุ

ที่ ๖ สิ่งเหล่านี้มีอยู่มาตลอดเวลา ไม่มีเกิดไม่มีดับ 

 (ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒)   

ถาม:	 ระหว่างรู้และคิด	มีขั้นตอนของจิตใดอยู่ระหว่าง

นั้นหรือไม่	 หรือเป็นเหมือนส่ิงที่สลับกันเหมือน

เหรียญ	๒	หน้า	
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ตอบ:  มันหน้าเดียวแหละ มันไปพร้อมกัน คิดกับรู้ มันรู้
ตลอดเวลา แต่คิดมันคิดบ้าง ไม่คิดบ้าง หยุดบ้างไม่คิดบ้าง 
คดิดบ้ีางคดิไม่ดีบ้าง ถ้าไม่มตัีวรู ้มันก็จะไม่รูว่้าคดิละซ ิฉะนัน้ 
ตัวรู้เป็นตัวท่ีรู้ว่ามีความคิด ถ้าไม่มีตัวรู้ก็เหมือนร่างกายน้ี 
เหมอืนเสานีม้นัไม่มีตัวรู้ มนักจ็ะไม่รู้ว่ามันมคีวามคดิหรอืไม่มี
ความคิด

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒)  

ถาม:		 ระหว่างความจ�าไม่ดีกับไม่มีสติมันต่างกันหรือไม่

ตอบ:  ต่างกัน ความจำาก็คือลืมเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่า 
ความจำา เมื่อกี้ถามคนนั้นว่าชื่ออะไร เดี๋ยวพออีกแป๊บหนึ่งลืม
แล้วว่าชื่ออะไร อย่างนี้เรียกว่าความจำา ส่วนสตินี้คือการรู้ว่า
กำาลังทำาอะไร รูว่้ากำาลงัถามชือ่เขา ชือ่อะไร แต่ตอนนีรู้้แล้วว่า 
ลืมชื่อเขาแล้ว เรียกว่ามีสติ แต่ไม่มีความจำา ความจำาไม่มี  
แต่รู้ว่าได้ถามเขาแล้วว่าเขาชื่ออะไร เวลาทำาอะไรรู้อยู่ตลอด
เวลา เรยีกว่ามีสติ กำาลงัขบัรถรู้ว่ากำาลงัขบัรถ ใจไม่ได้ลอยไป
คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ อยู่กับการขับรถเรียกว่ามีสติ  
ถ้าขับรถไปแล้วไม่รู้ว่าขับไปถึงไหนแล้ว มัวแต่คิดถึงปัญหา 
ทางด้านอื่น อย่างนี้เรียกว่าขับรถแบบไม่มีสติ 

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๒)   
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ถาม:	 รอยต่อของอุปจารสมาธิกับอัปปนาสมาธิต่างกัน

อย่างไร	

ตอบ: การที่จะเข้าสู่อุปจาระได้ต้องผ่านอัปปนาสมาธิก่อน 

เวลาจิตรวมสงบแล้วนิ่งไม่คิดปรุงแต่งเป็นอุเบกขา แต่นิ่งไม่

นานก็ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ต่อไปทางโลกทิพย์ ออกไป 

รับรู ้เร่ืองกายทิพย์ติดต่อกับเทวดา ติดต่อกับผู ้ตายได้  

ดวงวิญญาณต่างๆ ได้ อันนี้เรียกว่าเป็น อุปจารสมาธิ แต่ต้อง

ผ่านอัปปนาสมาธิก่อน จิตต้องรวมจนสงบก่อน อาจจะไม่ใช่

เป็นอัปปนา ผ่านขณิกะก่อน จติสงบรวมเป็นหนึง่แล้วกอ็อกไป 

รับรู ้เรื่องราวต่างๆ เลย ถ้าอยู ่ในอัปปนาก็จะไม่ออกไป  

จะสงบนิ่งเฉยๆ สักแต่ว่ารู้ไป 

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๒)   

ถาม:	 ได้ท�าการบริกรรมภาวนาเป็นพืน้	 แล้วปฏิบัติ

มาเร่ือยๆ	 กระทั่งเห็นตัวเองหมดลมหายใจ		

จิตวิญญาณออกจากร่าง	 เห็นกายทุรนทุรายแต่

ไม่รู้สึกอะไร	เฉยอยู่อย่างนัน้	อาการต่างๆ	เช่นนัน้	

เป็นเหตุให้เกิดความรู้เช่นไร	 พึงกระท�าส่ิงใด

ต่อจากนั้น	 คือส่วนตัวหลงติดยึดเอาจริงเอาจัง	
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ในช่วงนั้นๆ	 จึงขอทราบค�าตอบเป็นแนวทางกับ	

ท่านอื่นๆ	ด้วยเพื่อให้ถูกทางอันสมควร	

ตอบ: คือการเห็นอะไรเหล่านั้น มันเป็นการเห็นเหมือนกับ

เห็นหนังตวัอย่าง เช่น เหน็ว่าเรานอนตาย เห็นขาดลมหายใจ 

ดวงวิญญาณเราออกจากร่างไป มันเป็นเพียงจินตนาการ

ของจิตเราคิดไปเท่านั้นเอง ฉะนั้น ถ้าเราคิดว่าต่อไปเวลา

ตายเป็นอย่างนี้ เราก็สอนใจให้ยอมรับความจริงอันนี้ไปว่า  

ต่อไปร่างกายมนักจ็ะหยดุหายใจ แล้วเรากจ็ะออกจากร่างกาย

นี้ไป ก็ไม่เห็นมีอะไรที่เราจะต้องกลัวตาย เพราะในที่สุดมัน 

กต้็องเป็นอย่างนี ้มนัจะต้องมกีารแยกจากกนัไป เราก็ไม่ได้ตาย  

ที่ตายก็เป็นเพียงร่างกาย ร่างกายมันก็ไม่ได้ตาย ร่างกายมัน 

กเ็ปล่ียนเป็นดนินำา้ลมไฟไป ต่างคนต่างไปต่างคนต่างแยกทาง

กันไป เหมือนเรามารวมกันที่ศาลานี้ เดี๋ยวพอถึงเวลาเลิกเรา

ก็แยกกันไปคนละทาง อันนี้ก็เหมือนกัน ร่างกายกับจิตใจมัน

ก็มารวมกัน ร่างกายมันก็มีธาตุ ๔ ดินนำ้าลมไฟมารวม ใจก็คือ

ธาตุรู้ก็มารวมเป็น ๕ พอถึงเวลาท่ีมันต้องแยกทางกัน มันก็ 

ไปคนละทิศคนละทาง ถ้าเห็นแล้วทำาให้เราไม่กลัวตายได้ 

ก็ดี เห็นแล้วทำาให้เราตายอย่างสงบก็ดี อยู่อย่างสงบก็ดี  

ถ้าเห็นแล้วเรายังวุ ่นวายอยู่ก็ไม่ดี ไม่เป็นประโยชน์แต่ 
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อย่างใด ดังนั้น ทุกครั้งที่เราวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้น

คนนี้ ก็ให้นึกถึงภาพอันนี้ว่า เดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องแยกทาง 

กันไป จะวุ่นวายยังไงก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อยู่ดี

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒)

ถาม:	 จ�าเป็นหรือไม่ที่จะภาวนาบริกรรมค�าว่าพุทโธ	

ถ้าใช้วิธีเห็นภาพพระพุทธรูปที่พอใจทุกคร้ั งที่มี

โอกาส	เรียกการเห็นภาพพระนี้ว่าอย่างไร

ตอบ: ก็เป็นนิมิต เป็นนิมิต เป็นกสิณ ใช้ภาพเป็นอารมณ์

แทนคำาบริกรรม พุทโธ ก็ได้ หลับตาแล้วก็นึกถึงภาพพระ 

แล้วก็พยายามให้ภาพพระนั้นต้ังอยู่ไม่ให้หายไป ใจก็ไปคิด

เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เพราะใจจะต้องมาคอยสร้างภาพพระอยู่

ในใจ เมื่อมันมีสร้างแต่ภาพพระ มันก็ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้

มันก็สงบได้

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒)  

ถาม:	 เราเจริญสติโดยจะตามเห็นความคิดเกิดขึน้และ

รู้ทนั	ความคิดดับ	อย่างนีดู้ไปเร่ือยๆ	หรืออย่างไร	
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ตอบ: ต้องให้มันดับแบบไม่คิดเลย ถ้าคิดแล้วดับ ดับแล้วคิด

ก็ยังไม่ดีพอ ต้องให้มันไม่คิดเลย ถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิได้ 

ถ้ามันยังดูปั๊บ พอดูปั๊บมันก็หยุดคิด พอเราไม่ดูปั๊บมันก็กลับ

มาคิดใหม่ อย่างนี้ก็ได้ประโยชน์นิดเดียว ต้องเอามันหยุดคิด

อย่างต่อเนื่องเลย ให้มันไม่คิดทีละ ๕ นาที ๑๐ นาที อย่างนี้

จิตถึงจะสงบได้ จะให้มันหยุดคิดแบบนี้ได้ต้องมีบริกรรมหรือ

มอีะไรเป็นตวัผกูใจไว้ไม่ให้ไปคดิ เช่น ดูลมหายใจเข้าออกหรอื

บริกรรม พุทโธอย่างนี้มันถึงจะทำาให้หยุดคิดได้ยาว หยุดคิด

จนกระท่ังมนัสงบ พอมนัสงบแล้วเรากไ็ม่ต้องบงัคบัมนั เพราะ

มนัหยดุคดิ มนันิง่มนัไม่คดิแล้ว ไม่ต้องไปบงัคบัมนัไม่ให้มนัคดิ  

อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำา ดังนั้นการดูจิตดูความคิดอย่างเดียว 

ไม่เกิดประโยชน์ถ้าดูแล้วมันยังคิดอยู่เรื่อยๆ พอเราดูมัน  

มันก็หยุด พอเราไม่ดูมันก็คิด อย่างนี้แสดงว่ายังใช้ไม่ได้  

ต้องดูแบบไม่ให้มันคิดไป ๕ นาที ๑๐ นาทีอย่างนี้ ถึงจะ 

นิ่งสงบได้ เป็นสมาธิขึ้นมาได้

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒)  
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ถาม:	 ตัวรู้ที่เข้าไปรู้อารมณ์นี้	ก็ไม่ใช่เรา	ใช่หรือไม่

ตอบ: ตวัรูก้ต็วัรูแ้หละ ไม่มคีำาว่าเราในทกุสิง่ทกุอย่าง คำาว่า 

เรานี้เกิดจากสังขารความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเอง เหมือนกับ 

คิดว่าโลกนี้แบน โลกมันก็ไม่แบนนี่ เราไปคิดว่ามันแบน 

เองแหละ ตัวตนมันไม่มี เราไปคิดว่ามันมีตัวตน เท่านั้นเอง 

เป็นความคิด ตัวตนเกิดจากความคิด เกิดจากความหลง

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒)   

ถาม:	 ในปฏิจจสมุปบาท	 สังขาร	 วิญญาณ	 นามรูป		

เป็นปัจจัยกันอย่างไร

ตอบ: มันก็เป็นเหมือนกับเรายืนเข้าแถว คนท่ี ๑ คนท่ี ๒  

คนที่ ๓  คนที่ ๑ สั่งมา คนที่ ๒ ก็รับคำาสั่ง คนที่ ๒ รับคำาสั่ง 

ก็ส่งไปให้คนที่ ๓ มันก็เป็นแบบนั้น อวิชชาก็เป็นเหมือน

หวัหน้ายนืหวัแถว คอืความหลง พอหลงแล้วมนัก็สัง่ให้สงัขาร  

ความคิดให้ไปหาความทุกข์แทนท่ีจะไปหาความสขุ กค็อืให้ไป

หารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ สังขารมันก็สั่งไปที่วิญญาณ เพราะ

วิญญาณมีหน้าที่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้ พอสังขารส่ังไป  

วิญญาณก็ไปหาที่ตาหูจมูกลิ้นกาย ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ว่ิง

ไปหารูปเสียงกลิ่นรส มันก็เป็นเหมือนคนท่ีคอยรับคำาสั่ง
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เป็นทอดๆ กันล่ะ คนที่ ๑ สั่งให้คนที่ ๒ คนที่ ๒ ก็รับคำาสั่ง 
ไปให้คนที่ ๓ คนที่ ๓ ก็ไปคนที่ ๔ ที่ ๕ ไปเรื่อยๆ จนถึง 
คนสุดท้ายก็ให้ไปเกิดใหม่ ปฎิจจมันเป็นอย่างนั้น 

 อวิชชาความหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรส  
ก็เลยสั่งสังขารให้คิดปรุงแต่งแต่เรื่องรูปเสียงกลิ่นรส พวกเรา 
คิดถึงอะไร ส่วนใหญ่ก็อยากจะดูหนังฟังเพลง อยากจะ 
เที่ยวโน่นเที่ยวนี่ พอคิดปั ๊บสังขารก็ส่งให้ไปหาวิญญาณ 
วญิญาณไปหารปูเสยีง วญิญาณมนักต้็องไปทีต่าหจูมกูลิน้กาย 
ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ต้องไปหารูปเสียง พอรูปเสียงสัมผัสกับ
ตาหูจมูกลิ้นกาย มันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมา ความสุขใจความ
ทกุข์ใจขึน้มา พอเกดิความสขุความทุกข์กเ็กดิความอยากข้ึนมา  
อันไหนเป็นสุขก็อยากได้ อันไหนเป็นทุกข์ก็อยากทิ้งไป 

 พอมคีวามอยากขึน้มากม็อีปุาทานยึดมัน่ อนัไหนเป็นสขุ
ก็อยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆ อันไหนเป็นทุกข์ก็อยาก
ให้มันหายไปเร็วๆ มันก็เลยทำาให้เราต้องคอยวิ่งเต้นเปลี่ยน 
อยูเ่รือ่ยๆ เป็นภวใหม่อยูเ่รือ่ยๆ ภว นีอ้ยูก่บัคนนีไ้ม่ดี กเ็ปลีย่น
อีกคนหนึ่ง น่ีเปลี่ยนภวใหม่ พอเปลี่ยนภวไป พอร่างกาย 
ตายไป มันเปลี่ยนภวไม่ได้ก็ต้องไปเปลี่ยนร่างกายก่อน มันก็
ไปเกิดใหม่ นี่คือการทำางานของจิตใจของเรา มันอยู่ในใจแล้ว
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มันก็สั่งออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย มาเก่ียวข้องกับคนนั้น

คนนี้ แล้วพอร่างกายตายไป มันก็สั่งให้กลับมาหาร่างกาย 

อันใหม่เพื่อจะได้กลับมาเกี่ยวข้องแบบใหม่แบบนี้อีก เราจึง 

มกีารเวียนว่ายตายเกดิแบบไม่มวีนัสิน้สดุ เพราะอวิชชามนัยงั 

ให้เราหาความสขุจากรปูเสยีงกลิน่รสอยูเ่รือ่ยๆ การจะมคีวาม

สขุจากรูปเสียงกลิน่รสได้กต้็องมตีาหจูมกูลิน้กาย พอร่างกาย

นี้ตายไป มันก็สั่งให้ไปหาร่างกายอันใหม่ ไปเกิดใหม่ 

 (ธรรมะบนเขา วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๒)  

ถาม:	 ค�าว่าจิต	กับ	ใจ	แตกต่างกันอย่างไรในทางปฏบิติั	

แล้วเราจะหลุดพ้นจากส่ิงพนัธนาการด้วยจิตหรือ

ด้วยใจ

ตอบ:  เป็นตวัเดียวกัน จิตใจก็คอืมโน คอืส่วนท่ีเป็นผู้รูผู้ค้ดิ  

เราก็เลยเรียกเป็นสองส่วน ผู้รู้เราก็เรียกว่าใจ ผู้คิดเราก็

เรียกว่าจิต นั่นเอง แต่เป็นตัวเดียวกัน เหมือนคนที่มีแขนซ้าย 

แขนขวา เป็นคนๆ เดียวกันแต่เรามีช่ือของแขนต่างกันไป  

แขนซ้ายกบัแขนขวา ใจกม็สีองส่วน ส่วนท่ีคิดกบัส่วนท่ีรู ้ส่วนท่ีรู ้

เราก็เรียกว่าใจ ส่วนที่คิดเราก็เรียกว่าจิต แต่เป็นตัวเดียวกัน 

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๒)  
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ถาม:	 ตา	หู	จมูก	ล้ิน	กาย	ใจ	เวลาทีเ่ราโดนส่ิงเร้าเข้ามา

พร้อมกัน	เพราะมันสามารถจะพร้อมกันได้	เช่น	

หูก็ฟัง	 ตาก็ดู	 ล้ินก็ชิมอาหารที่อร่อย	 เวลาเกิด

เรื่องกับเราหลายๆ	แบบพร้อมกัน	 เราจะจัดการ

อะไรก่อนให้มันออกไป	เพราะอะไร

ตอบ: เราจัดการกิเลส เราไม่ไปจัดการกับรูปเสียงกลิ่นรส 

จัดการกบัใจของเรา กเิลสของเราทีไ่ปยุง่กับมนั กเิลสตวัไหน 

ไปยุ่งกบัตรงไหนกต้็องตดัมนัตรงนัน้ ไม่ไปตัดท่ีรปูเสยีงกลิน่

รส แต่ตัดที่กิเลสของเรา ถ้าไปอยากที่เสียงก็ไปตัดที่เสียง  

ถ้าไปอยากที่รูปก็ไปตัดที่รูป ถ้ามันไปท้ัง ๕ ตัวก็ต้องตัด 

มันทั้ง ๕ ตัว

ถาม:	 มันไม่มีตัวไหนก่อนหลังหรืออย่างไร

ตอบ: แล้วแต่มัน ตัวที่มันสดๆ ร้อนๆ นั่นแหละ การปฏิบัติ

เราไม่ได้มีเรียงลำาดับว่าใครมาก่อนมาหลัง แล้วแต่ใคร 

เข้ามาก่อนก็ต้องเอามันก่อน

 (ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒)   
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ถาม:	 จิตที่เข้าถึงความว่างในระดับอัปปนาสมาธิยังมี

เวทนาปรากฏอยู่หรือไม่

ตอบ: มี ๒ อย่าง ร่างกายหายไปไม่มีเวทนาเลย อีกอย่าง

แบบร่างกายยงัอยู ่เวทนายังอยู ่แต่จติเป็นอุเบกขา ไม่กังวล

ไม่วุ่นวายไปกับความเจ็บของร่างกาย 

ถาม:	 ถ้าคนตายในขณะที่จิตอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิ		

จิตนั้นจะเข้าถึงความดับในอริยสัจ	๔	หรือไม่

ตอบ: ไม่หรอก ก็เข้าในระดับของสังขารความคิดปรุงแต่ง  

ก็จะอยู่ในระดับของฌาน อยู่ในระดับของพรหมโลกไป 

เพราะว่ากิเลสยังไม่ได้รับการกำาจัดจากสมาธิ จากฌาน กิเลส

ต้องออกมาจากสมาธิแล้วใช้ปัญญาวิเคราะห์ถึงจะหลุดออก

จากใจได้ 

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๒)  

ถาม:	 การเดินปัญญาคือการน�าส่ิงทีเ่กิดขึน้มาพจิารณา

ตามหลักค�าสอนทางพระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะ

ความคิดและการกระท�าของตนเอง	 ถูกต้อง	

หรือไม่
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ตอบ: ก็มีหลายอย่าง ปัญญานี้มันครอบทั้งการกระทำา  

ทั้งความคิด ทั้งเหตุการณ์ ทั้งสิ่งที่เราไปประสบรับรู้ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างน้ี ถ้ามองเห็นความเป็นจริงของมันก็เรียกว่า 

“ปัญญา” ความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมผัส

รับรูก้ค็อื “ไตรลกัษณ์” นีเ้อง ทุกสิง่ทกุอย่างทีเ่ราสมัผสัรับรูน้ี ้

เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ทัง้นัน้ ถ้าเหน็ว่าเป็นอนจิจงั ทกุขงั  

อนัตตา เราก็จะได้หยุดความอยากที่จะไปยุ่งไปมีอะไรกับ 

ส่ิงต่างๆ ได้ เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์จากส่ิงเหล่านั้น 

ทุกวันนี้ที่เราทุกข์ เพราะทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราไปอยากได้

มานั่นเอง พอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์ ได้แฟนมาก็ต้องทุกข์

กับแฟน ได้ลูกมาก็ต้องทุกข์กับลูก ได้เงินทองมาก็ต้องทุกข์

กับเงินทอง 

 (ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒)  

ถาม:	 นัง่สมาธิอาการไหนทีบ่่งบอกว่าเราเข้าสู่สมาธิแล้ว

ตอบ: มันรู้เองแหละอันนี้ สันทิฏฐิโก สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่ง

ตาเห็น ขอให้มสีตอิยู่กบัอารมณ์เดยีวเท่าน้ัน อย่าไปคดิอะไร 

อยู่กับลมไปอย่างเดียวหรืออยู่กับพุทโธไปอย่างเดียว อย่าไป

คาดคะเนว่ามันสงบแล้วจะเป็นอย่างไร อันนี้ของอย่างนี้คาด
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ไม่ได้ มันต้องเป็นของเซอร์ไพรส์ใช่ไหม เป็นของแบบมาโดย

ไม่รู้สึกตัว ถ้าไปจ่อไปรอมันไม่มา อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธ 

พุทโธไป อยู่กับลมหายใจไป แล้วเด๋ียวพอมันถึงมันร้อง อ๋อ 

เป็นอย่างนี้เอง ฉะน้ันไม่อยากอธิบาย พอไปอธิบายปั๊บมัน

จะไปคาดคะเนทันที มันจะไปปรุงแต่งขึ้นมาทันที แทนที่จะ

อยู่กับพุทโธอยู่กับลม มันก็ไปนั่ง เมื่อไหร่จะเป็นอย่างนี้สักที 

เมื่อไหร่จะตกเหวตกหลุมตกบ่อสักที อย่างนี้ไม่มีวันตกหรอก 

ต้องอยู่กับลมอย่างเดียว อยู่กับพุทโธอย่างเดียว แล้วเด๋ียวก็

จะเป็นไปของมันเอง

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒)   

ถาม:	 การที่ผัสสะก่อให้เกิดเวทนา	เราต้องปิดผัสสะ	๖		

ท้ั งหมดหรือไม่	 การหลับตาดูลมตลอดเวลา		

ไม่เดินจงกรม	ถือเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง

หรือไม่	

ตอบ:  การท่ีเราจะไม่สมัผสักับเวทนานี ้กม็สีองเวลาเท่านัน้ 

เวลาตาย ตายแล้วไม่สัมผัสกับเวทนา สอง เวลาหลับ เวลา

หลับก็จะไม่สัมผัสกับเวทนา แต่เวลาตื่นนี้ต้องสัมผัสกับ

เวทนาทางร่างกาย แต่ต้องรู้ว่าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ อันนี้
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เราสามารถที่จะไม่เดือดร้อนกับการสัมผัสได้ ถ้าเรามีสติ  

มีปัญญา เพราะว่าเวทนาเองนั้นไม่ได้เป็นปัญหา ปัญหาอยู่ที่

กิเลสในใจเราทีไ่ปชอบหรอืไม่ชอบเวทนา พอเกดิชอบไม่ชอบ 

ก็เกิดตัณหาความอยาก พอเกิดตัณหาความอยากก็จะเกิด

ความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะระงับกิเลส

ตัณหาได้ เราก็จะสัมผัสกับเวทนาแบบไม่รู้สึกเดือดร้อนได ้

นี้คือเรื่องของเวทนา เราห้ามมันไม่ได้ ถ้าตราบใดเรามีขันธ์ ๕ 

มันจะต้องเจอเวทนา 

 ส่วนของเรื่องการปฏิบัติ นั่งสมาธิหลับตา อันนี้ก็เพ่ือ

ทำาใจให้สงบ เพ่ือจะได้มีกำาลังท่ีจะเผชิญกับเวทนาต่างๆ ได้ 

ถ้าใจสงบ ใจจะเป็นอุเบกขา ใจจะไม่วุ่นวายไปกับความเจ็บ

ของทางร่างกาย

 (ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒)   

ถาม:	 ตอนนี้โยมเข้าใจว่าไม่มีเราอยู่ในขันธ์	๕	รูปนาม	

แต่ไม่แน่ใจว่ามีเราผู้รู้	 อยู่นอกขันธ์	 ๕	 หรือใน	

โลกทิพย์	หรือที่ไหนหรือไม่	
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ตอบ: น่ีก็ยังไม่ได้แยกตัวผู้รู้ออกจากขันธ์ ๕ ถ้าแยกได้แล้ว 

ก็จะรู้ว่า ตัวผู้รู้นี้ไม่ได้อยู่ในร่างกาย ต้องแยกด้วยสมาธิ  

แยกด้วยปัญญา อันนี้ปัญญาท่ีเราใช้อยู่ตอนนี้เป็นปัญญา

ระดบัต้นคอืระดบัสุตตมยปัญญากับจนิตามยปัญญา เป็นเพยีง

ความคิดอยู่ ต้องแยกจริงๆ วิธีแยกจริงๆ ก็ต้องทิ้งร่างกาย 

อะไรมันจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ท้ิงมันได้ เช่น ต้องไปหาเสือ 

หาผี แล้วเวลาเสือผีมาก็บังคับท้ิงร่างกายให้มันอยู่ของมัน  

ส่วนใจก็เข้าสมาธิไป แยกกันออกอย่างนี้ ถ้าทำาอย่างนี้ได้ก็จะ

รู้ว่า ร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกัน ร่างกายอยู่ในโลกธาตุ 

ส่วนใจนี้อยู่ในโลกทิพย์

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๒)   

ถาม:	 ต้องท�าอย่างไรถึงจะปล่อยวางได้ในระยะยาว

ตอบ: กอ็ย่าไปจับมนัสิ เหน็อะไรกอ็ย่าไปจบัมนั ปล่อยวางมนั  

เห็นเงินก็อย่าไปจับมัน เห็นแฟนก็อย่าไปจับ เห็นอะไรก็

อย่าไปจับมัน มันก็ปล่อยวางได้ระยะยาว ถ้าไปจับมันก็ 

ไม่ปล่อย

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒)  
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ถาม:	 อยากทราบว่าการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานใน

ชีวิตประจ�าวัน	ท�าอย่างไร	และใช้อะไรเป็นเครื่อง

อยู่ของใจ

ตอบ: ก็ดูว่าทุกอย่างไม่เที่ยง งานการนี้ก็ไม่เที่ยง จะตกงาน
เมื่อไหร่ก็ได้ จะเลื่อนตำาแหน่งขึ้นก็ได้ จะถูกเขาไล่ออกก็ได้ 
ให้คิดอย่างนี้ เมียอาจจะเลิกกันก็ได้ ลูกอาจจะตายจากเรา
กไ็ด้ เราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอมัพฤกษ์อมัพาตกไ็ด้ อย่างนี้ 
อนิจจัง ไตรลักษณ์ พิจารณาไว้ว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน 
เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ไว้ ถ้าเตรียมรับกับ
เหตุการณ์ได้ เวลาเกิดเหตุการณ์ก็จะไม่ทุกข์ 

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒)  

ถาม:	 ศาสนาพุทธสอนหลักของความเป็นเหตุผล	แล้ว

แตกต่างกับวิทยาศาสตร์อย่างไร

ตอบ: ก็ไม่ต่างกัน ต่างตรงที่ว่าวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่อง
ทางวัตถุ แต่ศาสนานี้เกี่ยวกับทางด้านจิตใจ วิทยาศาสตร์
นี้เกี่ยวกับรูปธรรมต่างๆ ที่เห็นได้ด้วยตา สัมผัสด้วยตาหูจมูก
ลิ้นกายนี้จะเป็นวิทยาศาสตร์ แต่เรื่องของสัมผัสด้วยใจนี้เป็น
เรื่องของศาสนา 

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒)   
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ถาม:	 ผมเป็นนสิิตศาสนาปรัชญาจากม.	บรูพา	ได้เรียน

ปรัชญาแล้วก็สงสัยเก่ียวกับความรู้ทางพระพทุธ-	

ศาสนา	 ระหว่างความรู้ที่ได้จากเหตุผลหรือทาง

ความคิด	กับความรู้ที่ได้จากประสบการณ์	ในทาง	

พุทธศาสนาแล้ว	 ความรู้ไหนท่ีเป็นความรู้ที่เป็น

ความรู้จริง	 และสามารถเชื่อว่านั่นคือความรู	้

แท้ได้	

ตอบ: ก็ต้องประสบการณ์น่ันแหละ เพราะว่าทฤษฎีมัน 

ยังเป็นเพียงแต่การนึกคิด ยังไม่ได้เจอของจริง ต้องไปเจอ

ของจริงถึงจะรู้อย่างแน่ใจว่าเป็นของแท้ เช่นการที่จะมาที่นี ่

กับการอ่านหนังสือเกี่ยวกับที่นี่มันไม่เหมือนกัน เวลาอ่าน

หนังสือเรายังไม่มั่นใจว่าที่หนังสือเขาเขียนนี้มันเป็นอย่างไร 

เพราะเราต้องใช้มโนภาพคิดไป แต่พอเรามาถึงที่นี่แล้วเราก็

ไม่ต้องใช้มโนภาพ ถ้าเราอ่านเราอาจจะใช้มโนภาพที่เราตั้งไว้

กับภาพที่เราเห็น ของจริงอาจจะไม่ตรงกัน ดังนั้น ก็ต้องเกิด

จากการปฏิบัติ เกิดจากการสัมผัส 

ถาม:	 แล้วถ้าเราไม่มีความรู้ในเบ้ืองต้นมาก่อน	 อย่าง

เหมือนกับที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่า	 ในการ

อ่านหนงัสือหรือในการลงมือท�ามันอาจจะต่างกัน	
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แต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลย	แล้วอยู่ดีๆ	เรามาลงมือท�า

เลย	สิ่งที่ท�ามันจะดีจริงหรือไม่

ตอบ: ก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าวิธีทำาต้องทำาอย่างไร เหมือน 

การอ่านเกี่ยวกับอาหารกับการรับประทานอาหารนี้ เราอ่าน 

เกี่ยวกับอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ว ่าอร ่อยอย่างนั้นอร ่อย 

อย่างนี้ แต่ถ้าเรายังไม่ได้กินเราก็ยังจะไม่รู้ ถ้าเราอยากจะกิน

เราก็ต้องเรียนรู้ว่าวิธีจะกินอาหารนี้ไปที่ไหน เช่น ไปร้านโน้น

ร้านนี้ ตั้งอยู่ที่ไหน เราก็ไปตามที่เขาบอก เขาบอกว่าอาหาร

ที่เราต้องการจะชิมนี้อยู่ร้านนี้ เราก็เดินทางไปที่ร้านนี้ พอถึง 

ร้านนีเ้รากส่ั็งอาหารทีเ่ราต้องการชิมมาชมิด ูอนันีก้เ็หมอืนกนั  

การเรียนการฟังนี่ก็เป็นการให้รู ้ว่าการที่เราจะชิมอาหาร

ธรรมะนี่ชิมที่ไหนอย่างไร พอเรารู้เราก็ทำาตาม 

ถาม:	 แปลว่าเราก็ต้องรู้เบ้ืองต้นก่อนทีจ่ะลงมือท�าหรือ

ลงมือปฏิบัต…ิ

ตอบ: แน่นอน ถ้าไม่รู้จะไปทำาถูกได้ยังไง ถ้าไม่รู้ว่าร้านขาย

อาหารที่เราต้องการจะไปอยู่ท่ีไหน เราจะไปถูกที่ได้ยังไง  

ก็ต้องฟังธรรมก่อน ศึกษาธรรมะก่อน ทางธรรมก็มีแบ่งไว้ 

๓ ขั้น ขั้นแรกให้ศึกษา ขั้นที่สองให้เอาสิ่งที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติ 
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ศึกษาให้เหมือนดูแผนที่ ดูว่าร้านที่เราต้องการไปอยู่ตรงไหน 

พอรู้ว่าร้านอยู่ตรงทิศนั้นทิศนี้ เราก็ออกเดินทางไปเรียกว่า

ปฏิบัติ พอเดินทางไปเดี๋ยวก็ถึงสถานที่ที่เราต้องการจะไป 

ถาม:	 แล้วถ้าพดูอย่างนีมั้นก็จะคล้ายๆ	กับพทุธศาสนา

คือ	ปริยัติ	ปฏบัิติ	ปฏเิวธ	แต่ละคนมันมี	ไม่เท่ากัน	

อย่างนี้	 แล้วเราจะสามารถมีกฎเกณฑ์หรืออะไร

ท่ีตายตัวที่สามารถวัดได้หรือไม่ว่า	 ศึกษาปริยัติ

เท่าไหร่ถึงจะพร้อมปฏิบัติ	 ศึกษาเท่าไหร่	 อะไร

ท�านองนี้

ตอบ: รู้เท่าไหร่ก็ปฏิบัติเท่านั้น แล้วก็พอจะรู้มากกว่านี้ก็

ศกึษาเพิม่ไปเรือ่ยๆ ไม่ต้องศกึษาให้มนัจบก่อนแล้วค่อยปฏบิตัิ 

ดูทีละขั้นไป จากนี้จะไปชลบุรีก่อน พอถึงชลบุรีแล้วค่อยเปิด

ดแูผนทีจ่ะไปกรงุเทพฯ ต่อ ไม่ต้องไปดูต้ังแต่นีไ้ปถงึกรงุเทพฯ 

เลย เอามันไปทีละขั้นทีละขั้น เพราะรู้หมดแล้วบางทีมันลืม  

ถ้าศึกษาแล้วบางทีไม่ปฏิบัติแล้วลืม เลยปฏิบัติไม่ถูก ดังนั้น

ศกึษาควบคูไ่ปกับการปฏบิติัเลย นีค่อืทางศาสนา การศกึษา

กับการปฏิบัตินี้จะไปควบคู่กัน แต่สมัยนี้เขามาแยกออกเป็น

ปริยัติกับปฏิบัติมันก็เลยหลงทางกัน เรียน ๑๒ ปี แต่ไม่เคย

ปฏบิตัเิลย พอจบแล้วกเ็ลยไม่อยากจะปฏบิตัแิล้ว ต้องไปแบบ
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พระป่า พระป่าน้ีบวชปั๊บก็ไปเรียนกับครูบาอาจารย์ ครูบา

อาจารย์ก็ให้นั่งสมาธิเลย ก็ฝึกนั่งไปเลย 

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒)    

ถาม:	 การอธิษฐานให้ได้ท�าเหตุให้ได้บรรลุมรรคผล	คือ

การต้ั งใจหม่ันท�าทาน	ศีล	 สมาธิ	 เจริญปัญญา		

ใช่หรือไม่

ตอบ: ถกูต้อง อธษิฐานนี ้ให้อธษิฐานท่ีเหตุ อย่าไปอธิษฐาน

ที่ผล อย่าไปขอนิพพาน ขอสวรรค์ เพราะว่าสวรรค์หรือ

นิพพานเกิดจากเหตุ ให้เราตั้งแล้วไปอธิษฐานท่ีเหตุว่าจะขอ

สร้างเหตุให้เกิดสวรรค์ขึ้น เกิดนิพพานขึ้นมา อยากได้สวรรค์

ก็ให้ทำาบุญ รักษาศีล ๕ อยากได้นิพพานก็ให้ไปบวชอย่างนี้ 

ให้ตั้งอยู่ที่เหตุ แล้วไปทำาตามที่เราตั้ง 

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๒)  

ถาม:	 ถ้าเราอธิษฐานขอให้มีสัมมาทิฏฐิทุกภพทุกชาติ

ต้องท�าเหตุอย่างไร

ตอบ: ขอไม่ได้ ถ้าอยากมสีมัมาทฏิฐิก็ต้องฟังเทศน์ฟังธรรม 

อยู่เรื่อยๆ ๑ ใน ๕ อานิสงส์ของการฟังธรรมก็คือจะเกิด 
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สัมมาทิฏฐิขึ้นมา เกิดความเห็นที่ถูกต้อง ถ้าอยากได้ความ

เห็นท่ีถูกต้อง ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขอฟังเทศน์ฟังธรรม 

ทุกวัน อย่างนี้จะได้บังคับให้เราฟังเทศน์ฟังธรรมทุกวัน  

แต่อย่าไปขอให้เกิดสัมมาทิฏฐิโดยไม่ได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรม 

มันทำายังไงก็ไม่มีวันที่จะได้สัมมาทิฏฐิ

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๒)   

ถาม:	 ขอพระอาจารย์อธิบายพรหมวหิาร	๔	คือ	เมตตา	

กรุณา	มุทิตา	อุเบกขาที่ถูกต้อง

ตอบ: คือพรหมวิหาร ๔ นี้ก็เป็นธรรมที่เราใช้ในเวลาที่เราอยู่

ในเหตุการณ์ต่างๆ แต่ละเหตุการณ์นี้ มันอาจจะต้องใช้ธรรม

เหล่านี้ต่างกันไป ไม่ได้ใช้พร้อมกัน แล้วแต่เหตุการณ์ เหมือน 

ขับรถยนต์ เขามีเกียร์หลายเกียร์ใช่ไหม มีเกียร์เดินหน้า  

มเีกยีร์ถอยหลงั มเีกียร์ตำา่เกยีร์สงู เพราะว่ารถน้ีอาจจะไปอยูใ่น 

สถานการณ์ทีจ่ำาเป็นต้องใช้เกยีร์ต่างๆ เหล่านี ้พรหมวหิาร ๔  

ก็เป็นเหมือนเกียร์ของจิตใจ ความเมตตาก็คือให้เรา เวลา

พบปะกนัให้มคีวามเป็นมิตรไมตรกีนั แสดงไมตรีจติด้วยการ

ทักทาย ด้วยการถามสารทุกข์สุขดิบ หรือด้วยการแบ่งปัน 

เรามีอะไรท่ีเราอยากจะให้คนอื่นเขามีความสุข เราก็เอามา
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แบ่งปันกับเขา วันเกิดเราอาจจะซื้อของแจกให้เพื่อนฝูง อะไร

อย่างนี้ ก็เรียกว่าเมตตา 

 เวลาเราไปเจอเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือ  

คนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน ไฟไหม้บ้าน นำ้าท่วม หรืออะไร

ก็ตามที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเขาเองได้ เราก็ให้ความกรุณา 

กรุณา คือความสงสาร สงสารในความทุกข์ยากลำาบากของ

ผู้อื่น ช่วยบรรเทาความทุกข์ยาก นี่เรียกว่าสงสาร เรียกว่า

กรุณา 

 ข้อที่ ๓ มุทิตา คือให้เราแสดงความยินดีในความสุข 

ความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่น เช่น เพื่อนฝูงได้ตำาแหน่ง  

ถงึแม้จะเป็นตำาแหน่งท่ีเราอยากได้ แต่เขาได้ก่อนเรา เรากอ็ย่า

ไปโกรธเขา อย่าไปอิจฉาริษยาเขา เพราะมันไม่ดี มันทำาให้ 

ใจเราแคบ ทำาให้ใจเราทุกข์ ทำาให้ใจเราไม่สบาย แล้วอาจจะ

ทำาให้เราไปคิดร้ายต่อเขาได้ แต่ถ้าเราร่วมแสดงความยินดีใน

ความสุขความเจรญิของเขา เรากจ็ะไม่ไปคดิร้าย เรากจ็ะไม่ไป 

ทำาให้จิตใจเราเศร้าหมอง ดังนั้น เราต้องแสดงความยินดีต่อ

ความสุขความเจริญของผูอ่ื้น ไม่ว่าใครก็ตาม แม้กระท่ังศตัรเูรา  

เช่น เวลาเล่นกฬีานี ้ทีมท่ีเราสูน้ีก็่ถอืว่าเป็นศตัรขูองเราใช่ไหม 
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คู่ต่อสู้ของเรา เมื่อเล่นจบแล้วเขาชนะ ก็ต้องไปแสดงความ

ยินดี บอกว่านี่เป็นเพียงกีฬา ชีวิตนี่ก็เป็นเหมือนกีฬา แข่งขัน

กันไปเท่านั้นเอง ใครชนะก็แสดงความยินดีดีกว่า เพราะเรา 

ก็จะมีความสุขไปกับเขา ใช่ไหม ทำาไมเราแสดงความยินดีกับ

คนทีเ่รารักได้ ลกูเราพอเรยีนจบได้รางวลัที ่๑ ทำาไมเรายนิดไีด้  

แต่ถ้าเป็นลูกของคนอ่ืน ทำาไมเรายินดีไม่ได้ เพราะเรายังไป

เลือกที่รักมักที่ชังอยู่ แล้วใครทุกข์ล่ะ คนที่ไม่ยินดีใช่ไหม  

คนที่ยินดีสุขไหม ดังนั้นสุขเราควรจะยินดีมากกว่าไม่ยินดี 

 ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ได้รางวัล ได้ชัยชนะ ทีมชาติ 

แพ้เขา เราก็ต้องยินดีกับเขา แล้วเราก็จะมีความสุขกับเขาไป 

เป็นกีฬาเท่านั้นเอง เป็นวิธีฝึกจิตเข้าใจไหม การเล่นกีฬานี้  

เดิมทีเขามีเป้าหมายอยู่ที่การฝึกจิต ให้รู้จักแพ้รู้จักชนะ  

แต่สมัยน้ีมันลืมกันไปหมดแล้ว มันจะเอาแต่ชนะอย่างเดียว  

แล้วมันก็เลยต้องคิดวิธีชนะหลายแบบด้วยการโกงกัน  

เห็นไหม โด๊ปยากันอะไรกัน บ้ากันไปหมดเลย นี่หลงผิดแล้ว  

ไม่รู ้ว ่าการกีฬานี้เป็นการฝึกจิต ให้เรารู ้จักแสดงมุทิตา  

นีก่ลับไปไม่ยอมแพ้กนั จะเอาแต่ชนะกนัอย่างเดยีว กเ็ลยต้อง

เล่นผิดกฎกติกากัน ใช่ไหม แล้วพอเขามารู้ทีหลังเป็นยังไง 

ก็ถูกปลดหมดอยู่ดี ฉะนั้นเราต้องอย่าไปเอาแพ้เอาชนะกัน 
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แบบไม่มีเหตุไม่มีผล เอาแพ้ชนะตามกฎกติกา เล่นตาม 

ความสามารถของเรา แพ้ชนะไม่สำาคญั สำาคญัอยูท่ีว่่าเราชนะ 

กิเลสเราหรือเปล่า เวลาเราแพ้เราแพ้อย่างมีความสุข 

หรือเปล่า ยินดีกับชัยชนะของผู้อื่นหรือเปล่า นี่ต่างหากคือ

เรื่องของมุทิตาจิต

 ข้อที่ ๔ คือ อุเบกขา อุเบกขาก็เป็นเหมือนรถเข้าเกียร์

ว่าง เดนิไปข้างหน้าก็ไม่ได้ ถอยหลงักไ็ม่ได้ กต้็องจอดอยูเ่ฉยๆ 

ถ้าเราไปอยูใ่นเหตกุารณ์ทีเ่ราทำาอะไรไม่ได้ จะช่วยเขากไ็ม่มี

ปัญญาเพราะไม่มีกำาลังจะช่วยหรือสุดวิสัย เช่น เขาเป็น 

โรคภัยไข้เจ็บแล้วรักษาไม่หายอย่างนี้ แต่อยากให้เขาหาย  

กจ็ะทำาให้เราทุกข์ เราก็ต้องยอมรบัความจรงิ เรากต้็องทำาใจ

เป็นอุเบกขา คือเฉยๆ ปล่อยวาง คิดว่าเป็นเรื่องของกรรม

ของสัตว์ไป ใครทำากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว จะต้องเป็น 

ผู้รับผลของกรรมน้ัน ใครเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บ

ต้องตาย ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ ให้คิด

อย่างนี้ แล้วใจเราจะได้ไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถ

ที่จะไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ นี่คือพรหมวิหาร ๔ ต้องใช้

ให้ถูก เวลาที่ควรเมตตาไปอุเบกขาก็ไม่ได้ เวลาไปงานวันเกิด

ไม่เอาข้าวเอาของไปให้เขาเลย ไปแสดงอเุบกขากไ็ม่ได้ ไปกนิ
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อย่างเดียว ถึงเวลาต้องเมตตาก็ต้องเมตตา ถึงเวลาอุเบกขาก็

ต้องอุเบกขา ให้มันถูกเวลา เหมือนขับรถแหละ เข้าเกียร์ผิด

เดี๋ยวก็ชนกันแหลก ถึงเวลาต้องเดินหน้ากลับไปเข้าเกียร์ถอย

หลัง รถที่ตามมาข้างหลังก็ชนท้ายเรา

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒)   

ถาม:	 หนูมีความปรารถนาจะประสบความส�าเร็จใน

หน้าทีก่ารงาน	แล้วก็อยากจะเจริญทางธรรมด้วย	

จึงอยากเรียนถามว่า	จริงๆ	แล้วคนเราจะสามารถ

เจริญทั้ งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมๆ	กันได้

หรือไม่

ตอบ: ก็ในระดับหน่ึงก็ได้ แต่อีกระดับหนึ่งมันก็ไม่ได  ้ 

ถ้าในระดบัทีเ่ราปฏิบติัแค่ระดับศลี ๕ ทำาทานนีเ้รากส็ามารถ

ที่จะเจริญทางโลกได้ เพราะมันไม่ขัดกัน สนับสนุนกัน  

การรักษาศลี ๕ มนัทำาให้เราปลอดภยัจากปัญหาต่างๆ จาก

การกระทำาที่เกิดโทษ ถ้าเราไม่รักษาศีล ๕ เราก็อาจจะทำาผิด

กฎหมายผิดอะไร ก็อาจจะต้องมีเรื่องมีราวได้ ฉะนั้น ถ้าเรา

อยู่ปฏิบัติแค่ระดับศีล ๕ แล้วก็ระดับทำาทานอย่างนี้ เราก็ยัง

สามารถทีจ่ะมเีวลาไปหาเงนิหาทอง ไปทำาธุรกจิอะไรต่างๆ ได้ 
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แต่ถ้าเราต้องการทีจ่ะขึน้ไประดบัภาวนา คอืทำาใจให้สงบนี้ 

ถ้าทำาเล็กๆ น้อยๆ ก็ยังไปด้วยกันได้ เช่น ทำาตอนก่อนนอน 

ทำาหลังจากตอนเช้าต่ืนนอนก่อนไปทำางานอะไรอย่างนี ้กย็งัพอ

ทำาได้แต่มนัจะได้น้อย แต่พอเรานัง่แล้วสงบ เรารูว่้าความสขุ 

ที่ได้จากความสงบมันดีกว่าเงินที่เราจะได้จากการทำาธุรกิจ 

เราก็ต้องเลือกทางแล้วว่าเราจะเอาอย่างไหน เพราะถ้าเรา 

ต้องการความสุขจากความสงบเราก็ต้องทำาให้มากขึ้น  

แล้วเราก็จะได้ความสุขท่ีดีกว่ามากขึ้นไปตามลำาดับ ตอนนั้น

มันก็จะเริ่มแยกทางกันไป แต่ตอนเริ่มต้นนี้มันไปด้วยกันได้

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๒)   

ถาม:	 ที่พระอาจารย์เคยเทศน์ว่า	 มีใครมาท�าร้ายให้

หลีกหนห่ีาง	ไม่ตอบโต้เพราะจะไปสร้างกรรมต่อ		

แต่ถ้ายังตามมาท�าร้ายอีกไม่หยุด	 จนได้รับผล

เสียหาย	อย่างนีผู้ถ้กูกระท�าอาจเจ็บท้ังกายและใจ		

แล้วอย่างนี้จะแก้ไขอย่างไร

ตอบ: เจ็บทางกาย แต่เจ็บทางใจน้ีแก้ได้ ถ้ายอมให้เขาทำา

มันก็จะไม่เจ็บทางใจ ถ้าเราคิดว่าเป็นการใช้หนี้ เป็นกรรม

เก่าที่เราไปทำาเอาไว้ แล้วกรรมมันตอบสนองมา ก็ยอมรับ
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กรรมไป มันก็จะเจ็บทางกาย แต่ทางใจจะไม่เจ็บ เพราะมันดี

ใจว่ากรรมจะได้หมดเสยีที กลบัโล่งอกเสยีอกี พอยอมรบัโทษ

แล้วมนัโล่งอก ใครลองทำาอะไรผดิแล้วพอยอมรบัผดิดูซ ิใจเบา

ขึ้นมาเลย ยอมติดคุกก็ยอม ยอมโดนด่าก็ยอม พอยอมปั๊บนี่

มันก็เย็นเลย ยอม หยุด เย็น นะ ฉะนั้น เรื่องของใจนี้เราต้อง

ยอมรับกรรมของเรา ผลกรรมของเรา จะทำากรรมอันใดไว้ 

ดีหรือชั่ว จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ถ้าพยายามหนี

มันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ อย่างพระโมคคัลลานะนี่ท่านเป็นถึงพระ

อรหันต์ มีคุณวิเศษมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ สามารถเหาะเหิน

เดินอากาศได้ ท่านบอกว่าถึงแม้จะใช้สิ่งเหล่านี้มาช่วยให้หนี

กรรม มันก็หนีไม่พ้น หนีได้วันนี้ พรุ่งนี้มันก็ตามเราใหม่ ท่าน

ก็เลยยอมตาย ท่านก็เลยถูกเขาฆ่าตายเลย ตามประวัติ แต่ใจ

ท่านไม่หวั่นไหวแล้วเพราะใจท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ท้ัง

ปวงแล้ว แต่ร่างกายนี้มันยังต้องใช้กรรมของมันอยู่ ถ้ามันยัง

มีชีวิตอยู่ พระพุทธเจ้าก็ต้องใช้กรรม มีเทวทัตมาพยายามฆ่า

ถึง ๓ ครั้ง แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบโต้ หลบได้ก็หลบ หลีกได้

ก็หลีก หลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็เผชิญกับมันไป

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๗ ม.ค.๒๕๖๒)   
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ถาม:	 ในชาติปัจจุบนัของมนษุย์	กรรมในอดีตและกรรม

ในปัจจุบัน	กรรมอย่างใดจะมาถึงก่อน	

ตอบ: กรรมนี้แปลว่าการกระทำา การกระทำาน้ีทำาไปแล้ว

มันก็จะมีผล แต่ผลน้ีมันมาก่อนมาหลังกันได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่

ที่ว่ากรรมไหนทำาก่อนกรรมน้ันผลถึงจะมาก่อน เหมือนกับ

ปลูกผลไม้ ปลูกต้นไม้นี้ ปลูกก่อนปลูกหลังก็ไม่ได้หมายความ

ว่าต้นที่ปลูกทีหลังนี้จะออกผลทีหลัง บางต้นมันออกผลเร็ว 

ปลกูทหีลงัแต่ออกผลก่อนต้นทีป่ลกูก่อนกไ็ด้ เพราะต้นท่ีปลกู

ก่อนนี้ใช้เวลานานกว่า กว่าจะออกผล เช่น ปลูกข้าวอย่างนี้ 

๓ เดือนก็ได้ผลแล้ว ปลูกกล้วยนี้ก็ไม่กี่เดือนก็ได้ผล แต่ถ้าไป

ปลูกทุเรียนปลูกเงาะนี่ แหมมันต้องเป็นปีถึงจะได้ผล กรรม

ที่เราทำาต่างๆ นี้มันก็ส่งผลช้าเร็วตามกำาลังของกรรมท่ีเรา

ทำากัน ตามชนิดของกรรมที่เราทำากัน ดังนั้น เราไม่สามารถ

ที่จะไปพูดได้ว่า ทำากรรมอันนี้แล้ว อันนี้จะเกิดก่อน อันนี้จะ

เกิดหลัง อย่าไปสนใจ ให้สนใจว่าทำากรรมดีหรือทำากรรมช่ัว 

ดีกว่า ถ้าทำาชั่วก็เลิกทำาเสียเพราะมันไม่ดี มันจะทำาให้เรา 

ทุกข์กัน ถ้าทำาดีก็พยายามทำาบ่อยๆ ทำาเยอะๆ เพราะมันจะ

ให้เราสุขกัน ให้ดูแค่ตรงนี้ 

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๒)  
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