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วัดที่ใจของเรา

วธีิการท�าบุญต่างๆ	 เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลชนิดต่างๆ	
ให้ถึงพร้อม	เราสามารถท�าตามความเหมาะสมตามความ
พอใจของเรา	เราชอบท�าบญุแบบไหนกท็�าไดท้ัง้นัน้	ผลคอื 
ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกัน	 ท�าบุญกับวัดก็มีความสุขใจ
อิ่มใจ	 ท�าบุญกับคนแก่คนชราเช่นบิดามารดาก็ได้ความ
สุขใจอิ่มใจเหมือนกัน	 ท�าบุญกับคนพิการก็ได้ความสุขใจ
เหมอืนกัน	ท�าบุญกับสตัวเ์ดรัจฉาน	เชน่ปลอ่ยนกปลอ่ยปลา 
ก็ได้ความสุขใจ	ไปไถ่ชีวติโคชีวติวัวก็ได้ความสุขเหมือนกัน	
อนันีเ้ป็นบญุเหมอืนกนัทัง้นัน้	ผลคอืความสขุใจนีเ้หมอืนกนั	 
ดังนั้นเราสามารถเลือกได้

แต่ถา้เราเป็นชาวพุทธน้ี	ยังไงๆ	เรากต็อ้งมาท�าบญุทีวั่ดก่อน	 
เพราะวัดเป็นเหมอืนท่ีพ่ึงของเราท่ีเราจะตอ้งคอยสนบัสนนุ
ไม่ให้เสื่อมสลายไป	เพราะถ้าวัดเสื่อมสลายไปแล้ว	เราก็จะ
ไมม่ทีีพ่ึง่	ไมม่ทีีไ่ปศกึษา	ไมม่ทีีไ่ปปฏบิตัธิรรมนัน่เอง	แตถ่า้ 
วัดนี้เจรญิรุ่งเรอืงคือมีความสมบูรณ์ในทุกด้านอยู่แล้ว	 
เราจะแบ่งไปท�าบุญที่อื่นก็ได้	 ไม่จ�าเป็นที่จะต้องท�ากับวัด
เสมอไป	 นอกจากเกิดเหตุการณ์ที่วัดเกิดการขาดแคลน 
ขึ้นมา	 เราก็ต้องมาดูแลวัดก่อน	 เพราะวัดนี้เป็นเหมือน
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โรงเรยีนของพวกเรา	 เป็นที่เราจะต้องมาศึกษามาปฏิบัติ
ธรรม	ถ้าไม่มีวัดแล้วเราจะไม่มีที่ไปศึกษาที่ไปปฏิบัติธรรม	 
เราก็จะไม่มีธรรมเป็นแสงสว่างน�าทางให้เราได้ไปสู ่
พระนิพพานกันได้นั่นเอง	

ดงันัน้การท�าบญุท�าทานนีเ้รากส็ามารถเลอืกไดต้ามความ
พอใจ พอใจแบบไหนก็ท�าแบบนั้น แล้วก็เลือกด้วยเหตุ
ด้วยผล คือต้องท�าเพราะว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นจะต้องท�า 

เช่นท�าบุญกับพ่อแม่นี้ก็จ�าเป็นต้องท�า	 เพราะพ่อแม่มี
พระคณุกบัเรามาก	ทา่นเลีย้งดเูรามาตัง้แตเ่ลก็	ทา่นใหชี้วติ 
เรามา	เวลาทีท่า่นแกช่รา	ทา่นดูแลตวัทา่นเองไมไ่ด้	เราก็ตอ้ง 
ดูแลท่าน	ต้องดูแลพ่อแม่ก่อน	แม้แต่วัดก็อาจจะปล่อยให้ 
คนอืน่ดแูลวัดไปกอ่น	ถา้เรายังอยู่ในชว่งท่ียังตอ้งดูแลพอ่แม	่ 
ชว่งทีเ่รายงัไมส่ามารถไปท�าบญุท่ีวดัได	้เรากท็�าบญุกบัพอ่
กบัแมไ่ปกอ่น	แบบน้ีเรยีกว่าท�าบุญดว้ยเหตดุว้ยผล	แลว้ถ้า 
ท�าบุญด้วยความพอใจ	เราก็เลือกท�าเอา	บางคนพอใจกับ
การปลอ่ยนก	ปลอ่ยปลา	กไ็ปปลอ่ยนก	ปลอ่ยปลา	บางคน 
พอใจกับการไปท�าบุญกับโรงพยาบาล	 ก็ไปท�าบุญกับ 
โรงพยาบาลได	้บางคนกช็อบไปท�าบญุกบัโรงเรยีน	อยา่งนี ้
เรยีกว่าท�าบุญตามความพอใจ	ผลคือบุญนี้เหมือนกัน	คือ
ตามจ�านวนเงนิทีเ่ราเสียสละไป	เชน่	เราเสียเงนิไปพนัหนึง่
ไปท�าบุญทีว่ดั	กไ็ดบ้ญุเหมือนกบัไปท�าบุญท่ีโรงพยาบาล	
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หรอืเหมอืนกบัทีเ่ราไปปล่อยนก	ปล่อยปลา	เพราะบญุนัน้วัด
จากการเสยีสละของเรานัน่เอง	ถา้เสยีมากเราก็ได้บญุมาก	 
ไดค้วามอิม่ใจไดค้วามสุขใจมาก	ถา้เสียน้อยเรากจ็ะไดค้วาม
รู้สึกอิ่มใจน้อยสุขใจน้อย

ลองสงัเกตดู	บางทญีาตโิยมท�าบญุพนัหนึง่	บางทีท�าบญุ
หม่ืนหนึง่	สงัเกตดมูนัมคีวามรู้สกึตา่งกนัไหม	ถา้ไมต่า่งกนั
แลว้ไปท�าตา่งกนัท�าไม	ถา้ท�าบญุพนัหนึง่แลว้ได้ความรู้สึก
ความอิม่ใจความสขุใจเทา่กับการท�าบญุหมืน่หนึง่	อย่างน้ัน 
ก็ท�าแค่พันเดียวก็พอ	 อันนี้พูดส�าหรับตัวเราเอง	 ไม่ได้ไป
เปรยีบเทยีบกบัเงนิของคนอืน่	เงนิของคนอืน่หม่ืนหนึง่กับ
เงินของเราหม่ืนหนึ่งนี้อาจจะได้ความอิ่มใจสุขใจไม่เท่ากัน
กไ็ด	้เพราะข้ึนอยูก่บัวา่เรามมีากมนีอ้ย	ถา้เรามนีอ้ย	เงนิหมืน่ 
นี้อาจจะมีน�้าหนักมากกว่าเงินหมื่นของคนท่ีเขามีเงินมาก	
เงินหมื่นส�าหรับคนที่มีเงินแสนนี้ก็มีน�้าหนักมากกว่าเงิน
หม่ืนส�าหรับคนท่ีมีเงนิล้าน	คนท่ีมีเงนิล้านเสียไปหมืน่เดยีว
เขากรู้็สกึเฉยๆ	แต่คนทีม่เีงนิแสนนีเ้สยีไปหมืน่หนึง่นี	้เขาก็จะ
รู้สกึวา่เสียมาก	อนันีจ้งึไม่ตอ้งไปกลวัวา่เราท�าบญุแล้วเงิน
ทีเ่ราท�านีน้อ้ยกวา่อีกคนหนึง่	ถงึแม้จะน้อยกว่า	แตน่�า้หนกั 
ของเงินที่เราท�าน้ีอาจจะมากกว่าของคนท่ีท�าบุญด้วยเงิน 
ที่มากกว่าเราท�าก็ได้	เช่น	ถ้าคนมีเงินล้านท�าแค่หมื่นเดียว	 
กับคนที่มีเงินแสนท�าแค่หมื่นหนึ่งนี้	 น�้าหนักไหนจะมี
มากกว่ากัน	 ความสุขใจอิ่มใจของคนท่ีมีเงินแสนแล้ว
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ท�าบุญด้วยเงินหม่ืนน้ีจะมีความรู้สึกอิ่มใจมากกว่าคนท่ีมี
เงินล้านแล้วท�าบุญแค่หมื่นเดียว

ดังนั้นคนจนอย่าไปกลัวว่าจะไม่ได้ท�ามาก เราต้องมอง
ตัวเลขที่เรามีอยู่ เพราะตัวเลขของแต่ละคนนี้ถึงแม้จะ
เหมือนกัน แต่ความส�าคัญมันไม่เท่ากัน น�้าหนักมันไม่ 
เท่ากัน คนจนนี้ถ้าจะท�าบุญเขาจะท�าบุญได้มากกว่า
คนรวย	 เพราะท�าน้อย	 ไม่ต้องใช้เงินมากก็ได้บุญเท่ากับ
คนรวย	เชน่	สมมติุวา่เรามีเงนิอยู่กองหน่ึง	แล้วเราจะแบง่
มาท�าบุญสักร้อยละสิบ	เช่นเรามีอยู่พันหนึ่ง	ถ้าร้อยละสิบ
ก็ประมาณร้อยบาท	อีกคนหนึ่งอยากจะท�าบุญร้อยละสิบ 
แต่เขามีแสนหนึ่ง	 เขาต้องแบ่งออกมาถึงหนึ่งหม่ืนบาท
เขาถงึจะไดเ้หมอืนกนั	คนท่ีท�าบญุพนับาทกับคนท่ีท�าบญุ
หมื่นบาทนี้ได้ความรู้สึกอิ่มใจพอใจเท่ากัน

ดังนั้นอย่าไปคิดว่าคนจนนี้จะไม่
สามารถท�าบุญได้มาก เขาสามารถ
ท�าบญุไดม้าก บางคนมเีทา่ไรก็ท�าไป
หมดเลย แล้วก็ไปบวช อย่างนี้แสดง
ว่าเขาท�าเต็มร้อยเลย มีร้อยละร้อยก็
ท�าไปร้อยละร้อยเลย ถ้าเป็นเศรษฐี
ร้อยล้านก็ต้องสละร้อยล้านไปแล้ว 
ถึงไปบวชได้
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ดังนั้นเร ื่องของบุญน้ีมันไปวัดด้วยตัวเลขโดยไปเปรยีบ
เทยีบของคนอืน่ไมไ่ด	้แตเ่ปรยีบเทยีบกบัตวัเราเองได	้ถา้เรา 
ท�าร้อยบาทกับท�าพันบาทนี้	 ในตัวเราเองนี้ความรู้สึกจะ
มากนอ้ยตา่งกนั	ฉะน้ันก็หวังวา่จะเขา้ใจนะเร ื่องการท�าบุญ	
เราไม่ต้องไปกังวลถ้าเรายากจน	โอ๊ย	เราท�าได้แค่สิบบาท
ยี่สิบบาทเท่านั้น	 คนอื่นเขาท�าทีละหมื่นสองหม่ืนก็อยาก
จะท�ากับเขาอย่างนั้น	แต่เราไม่มีก�าลังจะท�า	แต่ความจรงิ 
สบิบาทยีส่บิบาทของเรานีอ้าจจะเทา่กบัหมืน่สองหม่ืนของ
คนที่เขาท�าหมื่นสองหมื่นก็ได้

ดังนั้นขอให้เราวัดที่ใจของเรา  
วัดท่ีความรู้สึกท่ีใจของเรา เพราะ
การเสียสละของเรานี้ ถ้าเราได้ 
เ สี ย สล ะม ากก็ จ ะท� า ใ ห้ เ ร า มี 
ความสุขมาก ถ้าเสียสละน้อยก็จะ
ท�าให้เรามีความสุขน้อย 
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สันทิฏฐิโก รู้เห็นได้ด้วยการปฏิบัติ

พวกเราน้ียังไม่มั่นใจว่าท�าบุญแล้วได้บุญจรงิหรอืเปล่า	
ท�าบาปแล้วได้ผลบาปจรงิหรอืเปล่า	เพราะเรายังไม่รู้วธิีดู
ว่าดูอย่างไร	เราไปเห็นคนท�าบาปแล้วได้ดิบได้ดี	เราก็เลย
คิดว่า	 เอ๊ะ	 นี่มันไม่ใช่กฎแห่งกรรมแล้วน่ี	 กฎแห่งกรรม
บอกว่าท�าชั่วต้องได้ชั่ว	 แต่ท�าไมคนสมัยน้ีท�าช่ัวแล้วกลับ
ได้ดิบได้ดีกัน	 เราก็อาจจะเกิดความไม่เข้าใจขึ้นมาในกฎ
แห่งกรรมว่าเป็นอย่างไรกันแน่	 ท�าไมสมัยนี้คนท�าดีมักจะ
ไม่ได้ดีกัน	แต่ท�าไมคนท�าชั่วมักจะได้ดิบได้ดีกัน	อันนี้เป็น
เพราะว่าเราไปดูผลของการท�าบุญท�าบาป	 เราดูไม่ถูกที่	
ผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปนี้ต้องดูที่ใจ อย่าไปดูที่ลาภ ยศ 
สรรเสรญิ สขุ อนันีไ้ม่ได้เปน็เร ื่องเดียวกัน คนละเร ื่องกนั  
คนทีเ่จรญิในลาภ	ยศ	สรรเสรญิ	สขุ	นีเ้จรญิดว้ยการท�าบาป
ก็มีเยอะแยะไป	 ฉ้อโกงก็ร�่ารวยได้	 ไปปล้นไปจ้ีไปฆ่าคน 
ก็สามารถร�่ารวยได้	 คนท่ีเป็นโจรเขาก็สามารถปล้นจี้เอา
ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นสมบัติของตนได้	 อันนี้ไม่ได้
เป็นผลทีก่ฎแหง่กรรมพดูถงึ	ผลท่ีกฎแหง่กรรมพดูถงึนีค้อื
จติใจ ใจเปน็ผูก้ระท�าบญุเปน็ผูก้ระท�าบาป และใจนีแ้หละ 
เปน็ผูรั้บผลบญุผลบาป ไมใ่ชร่่างกาย และผลบญุผลบาป 
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กไ็ม่ใชล่าภ ยศ สรรเสรญิ สุข แต่เป็นความเจรญิของจติใจ 
หรอืความเสื่อมของจิตใจ

ความเสื่อมของจิตใจและความเจรญิของจิตใจ	 เราก็แบ่ง
เป็นภพเป็นชาต	ิเป็นภพเป็นภูมไิป	เชน่	การเสือ่มของจิตใจ 
เป็นอย่างไร	 ตอนน้ีจิตใจของเราอยู่ในระดับของมนุษย์	 
ถา้เสือ่มกล็งไปสูร่ะดบัทีต่�า่กวา่มนษุย	์ระดบัทีต่�า่กว่ามนุษย์
คอือะไร	กคื็อเดรัจฉาน	สตัวเ์ดรัจฉานทีเ่ราเหน็	เช่น	สตัวเ์ลีย้ง	 
สนุขั	แมว	พวกนีเ้ขาเป็นสัตว์เดรัจฉาน	จติใจเขาต�า่กว่าจิตใจ 
ของมนษุย	์เพราะเขาไมรู้่จกัผดิถกูดชีัว่	แลว้ความสขุของเขา 
กน็อ้ยกว่าของมนษุย์	ความทุกขก็์มากกวา่ของมนษุย	์เพราะ 
เป็นการท�าบาป	 ผู้ที่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็เพราะว่าไปท�า 
บาปนั่นเอง	คือไปฆ่าสัตว์	ลักทรัพย์	ประพฤติผิดประเวณี	
พดูปด	เป็นตน้	การกระท�าเหล่าน้ีจะดงึจติใจใหล้งต�า่	อนันี้ 
ไม่ต้องมีใครมาเป็นผู้ให้คุณให้โทษ	 แต่มันเกิดข้ึนโดย
อัตโนมัติ	ไม่เหมือนกับรางวัลทางโลก	ท�าความดีเขาก็อาจ
จะเลือ่นขัน้เลือ่นต�าแหนง่ให้เรา	เพิม่เงนิเดอืนใหกั้บเรา	อนันี้ 
ไมไ่ดเ้ป็นผลทีใ่นหลักธรรมไดพู้ดถงึ	เร ื่องการเจรญิทางลาภ	 
ยศ	สรรเสรญิ	สุข	นี้เจรญิได้ทั้งวธิีท�าบุญและท�าบาป	เช่น
เดียวกับการเสื่อมของลาภ	ยศ	สรรเสรญิ	สุข	ก็เสื่อมได้
จากการท�าบุญหรอืจากการท�าบาป	 เพราะฉะนั้นเราต้อง
ดูให้ออกว่าใครเป็นผู้กระท�าบุญกระท�าบาป และผลบุญ
ผลบาปนี้เกิดที่ไหน มันก็เกิดขึ้นกับผู้ที่กระท�า ซึ่งในที่นี้
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คือจิตใจนี่เอง จิตใจใช้ร่างกายเป็นเคร ื่องมือเท่านัน้เอง 
แตร่่างกายนีไ้มไ่ดเ้ปน็ผูรั้บผลบญุผลบาป แต่เวลาเขาจะ 
ตอบแทนความดี เขาไม่รู้จะไปตอบแทนใจได้อย่างไร  
เขาเลยไปตอบแทนทีร่่างกายแทน เชน่	เวลาเราท�าความดี	 
เขาอยากจะมอบรางวัลให้กับเรา	เขาไม่สามารถไปมอบให้ 
กบัใจของเราได	้เพราะเขาไมรู้่วา่ใจของเราอยูท่ีไ่หน	เขาคดิ
ว่าใจของเราอยู่กับร่างกาย	 เขาก็เลยไปมอบให้ที่ร่างกาย	
เลยชวนใหเ้ราไปรับรางวลั	ไปรับขัน้รับต�าแหนง่อะไรต่างๆ	 
เป็นตน้	อนันีอ้าจจะท�าใหเ้ราไขวเ้ขวไดถ้า้เราไมรู้่หลกัความ 
เป็นจรงิของกรรม	ของการกระท�า	และของการรับผลของ 
การกระท�าวา่ใครเป็นผูก้ระท�าและใครเป็นผู้รับผลของการ 
กระท�า	และผลของการกระท�านี้เป็นอย่างไร	เราก็ไม่รู้กัน

จรงิๆ แลว้ใจนีเ้ปน็ผูก้ระท�า และใจนีแ่หละเปน็ผูท้ีจ่ะเจรญิ 
หรอืจะเสือ่ม ถา้ใจท�าบาป	ใจกจ็ะเส่ือมจากมนุษยล์งไปทนัที	 
ถึงแม้ตอนนี้ร่างกายจะเป็นมนุษย์	 แต่ใจของคนบางคนที่
ท�าบาปนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้ว	 เร ิ่มกลายเป็นสัตว์
เดรัจฉานบ้างแลว้	เร ิ่มเป็นเปรต	เร ิ่มเป็นอสรูกาย	เร ิ่มเป็น
นรกขึน้มาแลว้	ความทุกขท่ี์มีในระดบัของมนุษยก์จ็ะมีเพิม่
มากขึ้น	เพราะเป็นความทุกข์ของสัตว์เดรัจฉาน	หรอืเป็น
ความทกุขข์องเปรต	ของอสรูกาย	ของนรก	มนัจะเขา้มาใน 
จติใจ	ถงึแมว้า่ร่างกายยงัเป็นมนษุยอ์ยู	่แตจ่ติใจน้ีได้เปล่ียน 
ไปตามกฎแหง่กรรมแลว้	ท�าดไีดด้	ีท�าชัว่ไดช้ัว่	อนันีไ้มต่อ้ง
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มใีครมาเป็นผูใ้หค้ณุใหโ้ทษ	มนัเป็นหลกัธรรมชาต	ิเหมอืน
กับฝนตกแดดออก	เวลาฝนตกมันก็มืดแล้วมันก็เย็น	เวลา 
แดดออกมนักส็วา่ง	มันกร้็อนขึน้มา	อนัน้ีมันเป็นผลทีเ่ป็นมา 
โดยธรรมชาติ	 บาปมันเป็นของร้อน	 ท�าบาปแล้วใจร้อน 
ใจทุกข	์บุญเป็นของเยน็	ท�าบญุแลว้ใจเยน็	ใจสขุ	ใจสบาย	
แล้วใจก็จะสูงขึ้น	 ความสุขความสบายนี้เป็นการยกระดับ
ใจให้สูงขึ้น	 เพราะจะเป็นความสุขของระดับของเทวดา	
ท�าบุญแล้วใจก็จะเย็นจะมีความสุขมากขึ้น	ก็จะไม่เรยีกว่า
ใจนี้เป็นมนุษย์แล้ว	 เพราะใจมนุษย์นี้เป็นใจแบบสุขบ้าง 
ไม่สุขบ้าง	สุขน้อยกว่าใจของเทวดา

ดงันัน้เร ื่องของกฎแหง่กรรม เร ื่อง
ของบุญเร ื่องของบาป ถ้าปฏิบัติ
แล้วจะเห็นได้ชัดเจน เพราะการ
ปฏิบัตินี้จะสอนให้เราหันเข้ามาดู
ที่จิตใจของพวกเรา ให้ดูว่าตอนนี ้
จิตใจของพวกเราเป็นอย่างไร 
ก�าลังเย็นหรอืก�าลังร้อน ไม่ได้เย็น
เพราะชื่อ บางคนตั้งชื่อว่าน�้าแข็ง 
แต่ใจนี้อาจจะร้อนเป็นไฟก็ได้ 
ถ้าลองไปท�าบาปขึ้นมา 
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นี่คือสันทิฏฐิโก	 คือผู้ปฏิบัตินี้จะสามารถพิสูจน์ธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนได้	 เพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติน้ีจะไม่
สามารถเปิดตาในไดน้ัน่เอง	คอืเปิดตาทพิยข์องเรา	ใจของ 
เรานี้มีตาทิพย์	 ร่างกายเป็นตาเนื้อ	 ส่วนใจนี้มีตาทิพย์	 
แตต่าทพิย์ของใจตอนน้ีถกูโมหะอวชิชาปิดบังเอาไว้	เราต้อง
เอาแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้ามาเปิดมันออกมา	 
เราตอ้งศกึษาและปฏบิตัติามค�าสัง่ค�าสอนของพระพทุธเจา้
แลว้เรากจ็ะไดเ้หน็อยา่งชดัเจน	พอมดีวงตาเห็นธรรมแลว้นี	้ 
เราจะไม่สงสัยในพระพุทธ	 พระธรรม	พระสงฆ์	 อีกต่อไป	
เราจะไม่ลบูคล�าศลีอีกตอ่ไป	เราจะไม่สงสัยวา่ท�าบญุแลว้ไป
สวรรค์หรอืไม่	ท�าบาปแล้วไปนรกหรอืไม่	ไปอบายหรอืไม่	
อันนี้จะเห็นชัดเพราะนรกสวรรค์นี้คือใจนี่เอง	ใจที่เย็นใจที่ 
สขุนีก้ค็อืสวรรค	์ใจท่ีทุกขใ์จท่ีร้อนน้ีกค็อืนรกคอือบายนีเ่อง	
นี่คือสันทิฏฐิโก

คุณสมบัติของค�าสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อ
แบบงมงาย เชื่อแล้วไม่ต้องพิสูจน์ แต่สอนว่าเชื่อแล้ว
ตอ้งน�าเอาไปพิสจูนถ์งึจะเหน็ได้อยา่งชดัเจนจนสามารถ 
จะเป็นผู้ที่มารับรองค�าสอนของพระพุทธเจ้าได้ว่าเป็น 
สวากขาโต ภควตา ธัมโม จรงิๆ แล้วก็สามารถน�าเอา
ความรู้นีไ้ปสอนใหค้นอืน่ได้อยา่งไมม่คีวามสะทกสะทา้น 
พูดได้อย่างเต็มปาก 
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เหมือนคนท่ีเอาผ้าปิดตาออกแล้ว	 สามารถพูดได้เลยว่า 
ตรงนี้มีอะไรบ้าง	 มีคนกี่คน	 มีต้นไม้กี่ต้น	 มีอะไรบ้าง	 
เห็นชัดเจน	พูดได้เต็มปาก	แต่ถ้าปิดตานี้พูดไม่ได้	 เพราะ
การพูดก็จะเป็นการด้นเดาไป

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าเป็น
ความจรงิที่ผู้ปฏิบัติจะพิสูจน์ 
ได้จากการปฏิบัติ และต้อง
ปฏิบัติด้วย เพราะถ้าไม่ได้
ปฏิบัตินี้ก็จะไม่ได้เห็น และก็
จะไม่ได้รับผลที่เกิดจากการ 
ได้เห็นธรรมต่างๆ ถึงแม้ว่าจะ
ได้ศึกษาแต่ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติ 
ก็ยั งจะไม่สามารถรับผลที ่
เกิดจากการปฏิบัติได้ จ�าเป็น
จะต้องปฏิบัติ ท่านถึงเรยีกว่า 
สันทิฏฐิโก 
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ธรรมความจรงิท่ีพระพุทธเจ้าน�ามาเผยแผ่สั่งสอนนี้	 
เป็นความจรงิที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง	 ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใด
สมัยใด	 สมัยกี่แสนล้านปีมาในอดีตก็ดี	 หรอืกี่แสนล้านปี 
ในอนาคตข้างหน้าก็ดี	 ค�าสอนเหล่าน้ียังเป็นความจรงิ
เหมือนเดิมอยู่

เดก็สมยันีบ้างคนคิดวา่ค�าสอนของพระพทุธเจา้นีล้า้สมยั 
ไม่ทันสมัยแล้ว เด็กสมัยนี้ไม่สามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ 
ก็เป็นเพราะว่าเขาไม่มาศึกษานั่นเอง ไม่ใช่เป็นเพราะว่า 
ธรรมะเปน็สิง่ทีล่า้สมยั ผูท้ีล่า้สมยักค็อืเขานัน่แหละ ผูท่ี้ไม่ 
ศึกษานัน่แหละเปน็ผูล้า้สมยั เพราะความจรงิทีพ่ระพทุธเจา้
ทรงสอนนีเ้ป็นความจรงิเหมือนเดมิ	นรกสวรรคใ์นยคุนีก้ย็งั 
มีอยู่	ท�าบุญไปสวรรค์	ท�าบาปไปนรกไปอบายนี้	ยังเป็น
ความจรงิอยูเ่หมอืนเดมิ	ตายแลว้ยงัไปเวยีนว่ายตายเกดิอยู่
เหมอืนเดมิ	ถา้ไมต่อ้งการเวยีนวา่ยตายเกดิ	ตอ้งการบรรลุ
มรรคผลนพิพาน	กต็อ้งปฏบิตัชิ�าระจติใจใหส้ะอาดบรสิทุธิ์	
พอจิตใจสะอาดบรสิุทธิ์ก็ไปถึงพระนิพพานได้

อกาลิโก
ควำมจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
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บางคนคิดว่ายุคสมัยนี้นิพพานหมดสมัยแล้ว 
เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้น�าพระนิพพานมาให้
กับพวกเรา พอพระพุทธเจ้าจากพวกเราไป  
ท่านก็เอานิพพานไปด้วย เช่นเวลาท่านดับขันธ์ 
เขากเ็รยีกวา่เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน คนบางคน 
ก็ไปแปลว่าพระพุทธเจ้าเอานิพพานไปแล้ว 
คนสมัยนี้ปฏิบัติอย่างไรก็ไปถึงนิพพานไม่ได้  
เพราะพระพทุธเจา้ทรงเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน 
เอานิพพานไปในขณะที่ดับขันธ์แล้ว อันนี้ก็เป็น 
การแปลตามตัวอักษร ไมไ่ดเ้ขา้ใจความหมาย
ที่แท้จรงิ เพราะความหมายที่แท้จรงิของค�าว่า
นพิพานนีม้อียู ่๒ ความหมายดว้ยกนั คอืนพิพาน
ที่ยังมีชีวติอยู่  และนิพพานที่ไม่มีชีวติแล้ว 
คือร่างกายนี้ 

ตอนท่ีพระพทุธเจา้ทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดอืน	๖	จิตใจของ 
พระพุทธเจ้านี้ไปถึงนิพพานแล้ว	 แต่ท่านยังมีชีวติอยู่	
ร่างกายของท่านยังไม่ตาย	ท่านยังมีชีวติอยู่ต่ออีก	๔๕	ปี	
แต่พอท่านอายุได้	๘๐	ปี	ร่างกายของท่านก็ตายไป	อันนี้
เป็นนิพพานแบบไม่มีร่างกายเท่านั้นเอง	 คือนิพพานอยู่ที่
จิตใจ	 เหมือนกับสามีภรรยาเวลาอยู่ด้วยกันก็มีสมบัติใช้
ร่วมกัน	 พอสามีตายไปหรอืภรรยาตายไป	 สมบัติก็ยังอยู่
กับสามีหรอือยู่กับภรรยาต่อไป	ไม่ได้หายไปไหน	ฉันใด	
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นพิพานนีก้ไ็มไ่ดห้ายไปไหน นพิพานนี้
เปน็สมบติัเฉพาะของพระพทุธเจา้ของ
ผู้ปฏิบัติ ถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมตามที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ได้ ก็จะได้
นิพพานกันทุกคน พระนิพพานนี้ไม่มี
วันหมด เขาเรยีกว่าไม่มี limit ไม่ใช่ 
ว่าพอมีนิพพานถึง ๕๐๐ รูปแล้ว 
หลังจากนั้นก็มีไม่ได้แล้ว มันไม่ใช่  
นิ พพานนี้ ไ ม่ มี ข อบ เขต  ใครมี
ความสามารถท่ีจะศึกษาปฏิบัติถึง 
พระนิพพานได้ก็จะได้พระนิพพาน
เหมือนกันทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในยุค
พระพุทธกาลก็ดี หรอือยู่ในยุคสมัย
ปัจจุบันน้ีก็ดี นิพพานก็ยังเป็นสิ่งท่ี
ผู้ปฏิบัติพึงเข้าถึงได้ทุกคน แล้วก็ 
ไม่จ�ากัดเพศจ�ากัดวัยด้วย ไม่ว่าจะ 
เปน็หญงิหรอืเปน็ชาย เปน็นกับวชหรอื 
เปน็ผูค้รองเรอืน เป็นเดก็หรอืเปน็ผูใ้หญ่  
สามารถที่จะเข้าถึงนิพพานนี้ได้ด้วย
กนัทกุคน ถา้สามารถศกึษาและปฏบิติั 
ตามค�าสอนขอพระพุทธเจ้าได้ นี่คือ
ค�าว่า อกาลิโก
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ดังนัน้พวกเราจะไดไ้มต่อ้งมาลงัเลสงสัยวา่	เอะ๊	ชาตินีส้มัยน้ี 
นพิพานนีห้ายไปหรอืยัง	และถา้ปฏบิตัแิลว้จะไดน้พิพานกนั 
หรอืเปลา่	จะไดห้ลดุพน้กนัหรอืเปลา่	จงึไมต่อ้งสงสัย	หลุดพ้น 
ด้วยกันทุกคน	 เพราะแม้แต่ในสมัยน้ีเราก็มีผู้ที่ได้หลุดพ้น
ได้ถึงพระนิพพานด้วยกันเยอะแยะไป	 คือพระที่เรยีกว่า 
พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	 พระสุปฏิปันโน	 หลังจากที่ท่าน
บรรลุนิพพานแล้ว	หลังจากที่ท่านตายไปแล้ว	กระดูกของ
ทา่นนีก้ลายเป็นพระธาตขุึน้มากนั	อนัน้ีกเ็ป็นเร ื่องทีรั่บรอง
ไดว้า่นพิพานไมไ่ดส้ญู	ในยคุนีส้มยันีย้งัมผีูท้ีส่ามารถบรรลุ
ถึงพระนิพพานได้	 ครูบาอาจารย์ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็มี
ครูบาอาจารยส์ายหลวงปูม่ัน่นีแ่หละเป็นสายทีม่ารับรองว่า
นพิพานนีย้งัไมส่ญูหายไป	เพราะกระดกูของครูบาอาจารย์
ต่างๆ	 นับตั้งแต่หลวงปู่ม่ันลงมา	 และลูกศิษย์ของท่าน	
ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท้ังหลาย	 พอร่างกายท่าน
ตายไปแลว้	กระดกูทีเ่หลอือยูน่ีบ้างสว่นกก็ลายเป็นพระธาต ุ
ขึ้นมา	 เป็นเคร ื่องยืนยันให้เรารู้ว่าใจของท่านนั้นได้ไปถึง
พระนิพพานแล้ว	นี่คืออกาลิโก 



23  

สร้าง “เอหิปัสสิโก” 
เพื่อน้อมให้เกิด “โอปนยิโก”

ค�าสั่งค�าสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นค�าสอนท่ีเป็นเหตุ 
เป็นผล	เวลาท�าอะไรแล้วก็จะได้รับผลอันนั้น	เช่นท�าบาปก็
จะไดผ้ลของบาป	ท�าบญุกจ็ะไดผ้ลของบญุ	ถา้ปฏบิตัธิรรม
ช�าระใจใหส้ะอาดบรสิทุธิไ์ดก้จ็ะยตุกิารเวยีนวา่ยตายเกดิได	้
สามารถที่จะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้	 ไม่ต้องกลับมา
เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ�้าแล้วซ�้าอีกแบบไม่มีวันสิ้นสุดได้	

ค�าสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นค�าสอน
ท่ีถูกต้องแม่นย�าตรงตามความจรงิ
ทุกประการ เมื่อเรามีความมั่นใจแล้ว
เราก็จะได้ไม่สงสัย เราจะได้ทุ่มเท
จิตใจให้กับการปฏิบัติ การปฏิบัติที่
จะใหไ้ดผ้ลเตม็ ๑๐๐ นี ้กต็อ้งเกิดจาก
การศกึษาและปฏบิติัเตม็ ๑๐๐ นัน่เอง

ในเบ้ืองต้นนีเ้ราอาจจะท�าตามก�าลังของเราไปกอ่น	ตามฐานะ 
ของเราไปก่อน	 เพราะเรายังเป็นฆราวาสผู้ครองเรอืนอยู	่
เรายังมีภารกิจต่างๆ	ที่เรายังต้องท�าอยู่	มีภาระกับบุคคล
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ต่างๆ	 มีภาระกับการท่ีเรายังต้องเล้ียงปากเล้ียงท้องของ
เราอยู	่เรายงัตอ้งไปท�างานท�าการท�ามาหากนิ	เวลาท่ีเราจะ
มาศึกษาพระธรรมค�าสอน	มาปฏบิตัติามพระธรรมค�าสอน 
กจ็ะมไีมม่าก	แตก่พ็อจะมีบ้างถา้เราสนใจจรงิๆ	และถ้าอยาก 
จะศึกษาอยากจะปฏิบัติจรงิๆ	 เราก็พอมีเวลาแบ่งมาได	้ 
แต่เราอาจจะต้องแบ่งเอามาจากกิจกรรมอย่างอื่น	 เช่น	
การไปดูหนังฟังเพลง	การไปเที่ยวเตร่	การไปเล่นไปอะไร	
เราอาจจะตอ้งงดกจิกรรมเหล่านีล้งไปเพือ่ทีเ่ราจะได้มีเวลา
มาศึกษามาปฏิบัติ	อย่างเช่นวันนี้เป็นวันหยุด	พวกท่านก็ 
สามารถแบ่งเวลามาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันได้	 
แต่บางท่านท่ีไม่รู้ไม่สนใจก็จะไม่มาวัดกัน	 ก็จะเอาเวลาไป
เทีย่วกนั	ไปหาความสุขทางตา	ห	ูจมูก	ลิน้	กาย	แทน	อนันี้ 
ก็เป็นเร ื่องของแต่ละคน

คนทีไ่ดย้นิไดฟั้งไดรู้้เร ื่องราวของพระพทุธศาสนา	กอ็าจจะ
เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา	 ก็อาจจะอยากที่จะศึกษา
เพิม่มากขึน้	อยากจะปฏิบัตมิากขึน้	กอ็าจจะหนัเหจิตใจให ้
มาทางธรรมกัน	 แต่ส�าหรับผู้ท่ีโชคไม่ดีหรอืไม่มีโอกาส	 
คือไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรม	ไม่เคยได้ยินได้ฟังเร ื่อง
ของพระธรรมเลย	ไม่เคยไดสั้มผัสกับผู้ท่ีไดศ้กึษาไดป้ฏบิตัิ
ธรรมเลย	 ก็จะไม่รู้ว่าเร ื่องของธรรมนี้มีคุณค่ามีประโยชน์
อย่างไรต่อจิตใจของตน	ก็จะไม่ให้ความส�าคัญ	ไม่สนใจที่ 
จะเขา้หาธรรมกนั	ก็จะไปหาความสุขตามท่ีเขารู้จกักนั	เขาได ้
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ความสขุจากการไปท่องเท่ียว	เขากจ็ะไปท่องเทีย่วกนั	เขาได้ 
ความสุขจากการไปช้อปป้ิงซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆ	เขาก็
จะไปท�าตามที่เขาชอบตามท่ีเขาได้	 แต่เขาไม่รู้ว่าความสุข 
ที่เขาได้จากสิ่งต่างๆ	 เหล่าน้ี	 มันเป็นความสุขชั่วคราว	 
เป็นความสุขที่สู้ความสุขท่ีได้รับจากการศึกษาจากการ
ปฏบัิตธิรรมไม่ได	้แตส่�าหรับบางทา่นทีโ่ชคด	ีอาจจะมโีอกาส 
ได้สัมผัสรับรู้กับเร ื่องราวของพระธรรมค�าสอนต้ังแต่ 
เยาว์วัย	เช่น	มีครอบครัวที่สนใจธรรมะ	ก็จะพาลูกหลาน 
เข้าวดัให้ไดม้าสมัผัสไดยิ้นไดฟั้งธรรมกนั	กจ็ะไดล้ิม้รสสมัผสั
กับเร ื่องของธรรม	 แล้วก็จะท�าให้เห็นคุณค่าของธรรมะ	 
แล้วก็จะท�าให้อยากที่จะศึกษาได้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น	

เราจงึมคีนอยู่	๒	จ�าพวกดว้ยกนั	พวกท่ีเข้าวดักนั	และพวกท่ี 
ไมเ่ขา้วดักนั	พวกท่ีไม่เขา้วดั	ตอ่ใหช้วนยังไงดงึอยา่งไรเขาก็ 
ไม่มากัน	ยกเว้นในกรณีพิเศษ	เช่น	วันส�าคัญๆ	ของชีวติ	 
เชน่	วนัเกดินีก้อ็าจจะเข้าวัดกนัสกัวนัหนึง่	หรอืวันขึน้ปีใหม	่
แตไ่มไ่ดเ้ข้ามาเพือ่หาธรรมกนั	แตเ่ขา้มาเพือ่ขอพรกนั	ขอให้ 
ร�่าให้รวย	 ให้สุขให้เจรญิ	 ให้มีอายุยืนยาวนานยิ่งขึ้นไป	
เป็นต้น	อันนี้ก็ไม่ได้เป็นการเข้าวัดที่แท้จรงิ

การเข้าวัดที่แท้จรงินี้ต้องเข้ามาเพื่อท่ีจะศึกษาพระธรรม
ค�าสอนของพระพทุธเจา้ แลว้เมือ่ได้ศกึษาแลว้กจ็ะเอาไป 
ปฏบิตัติอ่ และไมมี่ทีไ่หนทีจ่ะดตีอ่การปฏบิตัเิทา่กบัทีวั่ด 
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เพราะการปฏิบัติธรรมเพ่ือให้เกิดผลขึ้นมาน้ี	 จ�าเป็นที่จะ
ต้องมทีีส่งบ	ทีไ่มวุ่น่วาย	ไมมี่เร ื่องราวทีจ่ะมารบกวนจติใจ
นั่นเอง	ต้องอยู่ห่างไกลจากเคร ื่องยั่วยวนใจทั้งหลาย	เช่น	
รูป	เสยีง	กลิน่	รส	โผฏฐัพพะตา่งๆ	ตอ้งไปอยู่ในสถานทีส่งบ	 
คนเหล่านี้ถ้าเขาได้สัมผัสกับธรรมแล้ว	 เขาจะเร ิ่มแสวงหา
สถานที่สงบเพื่อการปฏิบัติต่อไป	อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จ�าเป็นที่
จะต้องเกิดขึ้นก่อน	 จ�าเป็นที่จะต้องมีความสนใจในธรรม	
ถา้ยงัไมม่คีวามสนใจ	แตว่นันีเ้รามโีอกาสไดย้นิไดฟั้งธรรม	
เราสามารถสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นได้	เพราะธรรมของ
พระพุทธเจ้านี้เป็น	“เอหิปัสสิโก”

ค�าวา่ “เอหปิสัสโิก” นีแ้ปลว่าเปน็ธรรมท่ีนา่สนใจ  
ถ้าใครได้ลองศึกษาได้อ่านได้สัมผัสแม้เพียง
เล็กน้อยก็จะเร ิ่มสนใจมากขึ้น จะยินดีที่อยาก
จะรู้มากข้ึนไปตามล�าดับ เพราะมีเร ื่องราวท่ี
น่าสนใจมาก ที่ไม่มีความรู้ต่างๆ ในโลกนี้จะ 
มาให้กับเราได้ เหมือนกับความรู้ที่เราได้จาก 
การศึกษาพระธรรมค�าสอน ไดเ้รยีนรู้เร ื่องการ 
เวยีนว่ายตายเกดิของเรา ไดเ้รยีนรู้เร ือ่งภพชาติ 
ของเรา ไม่มีที่ไหนสอนหรอก มหาวทิยาลัย
อันดับ ๑ ของโลก เขาก็ไม่มีความรู้อย่างนี้  
แต่มีความรู้ทางพุทธศาสนานี้เท่านัน้ 
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ถ้าเราอาจจะเกิดโชคดีวันนี้	 เปิดเฟซบุ๊คเข้ามาแล้วก็เห็นมี
การถา่ยทอดสด	กส็งสยัว่าก�าลงัพดูเร ื่องอะไรอยู	่กล็องนัง่ 
ฟังไปดู	 ฟังไปๆ	 ก็อาจจะมีความสนใจเพิ่มมากข้ึนมาก็ได้	 
อันนี้ก็แล้วแต่ละคนว่าโอกาสท่ีจะได้สัมผัสกับธรรมนี้ 
เกิดขึ้นได้อย่างไร

อย่างตัวเองนี้ก็โชคดีมีคนเอาหนังสือ
ธรรมะมาให้อ่าน พอได้อ่านเล่มแรกแล้ว
มันก็ติดใจ เหมือนได้อ่านนิยาย ได้ตอน 
ท่ี ๑ แลว้กอ็ยากจะอา่นตอนที ่๒ ตอนที ่๓  
ต่อไป อันนี้คือธรรมะของพระพุทธเจ้า 
ท่านบอกว่าเป็น “เอหปิสัสโิก” เปน็ธรรม
ท่ีน่าสนใจมาก เป็นธรรมที่จะดึงดูด 
ความสนใจของผู้ที่ได้สัมผัสรับรู้

ฉะนั้นพวกเราที่ชอบท�าบุญด้วยการแจกหนังสือธรรมะนี้	
ก็เป็นการท�าบุญท่ีดี	 เพราะจะเป็นการเผยแผ่ธรรมของ
พระพุทธเจ้าให้ออกไปได้กว้างไกล	ให้กับผู้ที่ยังไม่ได้สัมผัส
รับรู้ให้มีโอกาสได้สัมผัสรับรู้	 เช่น	 ตอนน้ีเราก็มีส่ือต่างๆ	
ญาติโยมผู้ท่ีมีความปรารถนาท่ีจะร่วมท�าบุญธรรมทาน
เผยแผธ่รรมะ	กเ็สียสละเวลาและทรัพย์สินมาชว่ยกนัเผยแผ่	
บรจิาคทรัพย์ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	 บรจิาคเวลามานั่งจัดตั้ง
อุปกรณ์อะไรต่างๆ	อยู่อย่างต่อเนื่องทุกวัน	
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ผู้ทีไ่มม่โีอกาสไดเ้ขา้วัดแตส่ามารถเขา้ถงึมอืถอืได	้กอ็าจจะ 
ได้สมัผสักบัธรรมโดยทีไ่ม่ไดต้ัง้ใจกไ็ด้	บางทดีเูร ือ่งนัน้เร ือ่งนี ้
แลว้เบือ่	 ลองเปลีย่นชอ่งดบูา้ง	 มแีตเ่ร ื่องดา่กนั	 ตบตกัีน	 
ทะเลาะกนั	แกง่แยง่ชงิดกัีน	ดแูลว้ปวดหวั	ไหนลองเปล่ียน
มาดูธรรมะหน่อยซิ	ลองไปเปิดเพจที่มีธรรมะดู	พอได้ดูได้ 
ฟังแล้วก็ได้สัมผัสกับเร ื่องราวท่ีไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน	 
ก็จะท�าให้เกิดมีความสนใจขึ้นมาได้	 มันก็เหมือนกับปลา 
ทีต่ดิเบด็	พอเบด็เกีย่วปากแลว้	ทนีีป้ลามนักต็ดิไปกับเบด็นัน้	 
ถ้าใครลองได้ศึกษาได้สัมผัสกับธรรมแล้วน้ีจะติดอกติดใจ	 
ถ้าเข้าใจนะ	แต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจนี่ก็จะไม่ติดอกติดใจ

สมยัน้ีการเผยแผธ่รรมของผู้เผยแผ่ธรรมบางท่านกอ็าจจะ
ไมไ่ดท้�าใหผู้ฟั้งตดิใจกไ็ด	้เพราะวา่การแสดงธรรมน้ันมักจะ
ใช้ภาษาต่างประเทศกัน	แทนที่จะใช้ภาษาไทย	คนไทยฟัง
ภาษาไทยกเ็อาภาษาแขกมาสอน	เร ิ่มตน้กพู็ดภาษาแขกข้ึน
มาเลย	“อเสวนา	จ	พาลานัง	ปัณฑติานัญจ	เสวนา”	คนฟัง 
ก็หาวทนัทเีลย	เอ๊ะ	สอนอะไรนะนี	่ฟังไมรู้่เร ือ่งแลว้	ความสนใจ 
มนักเ็ลยหมดไปเลย	อย่างสอนคนไทยกต็อ้งฟังภาษาไทยซิ	 
เพราะจะไดฟั้งรู้เร ื่อง	การสอนนีเ่ราสอนเพือ่ใหค้นฟังรู้เร ื่อง	 
เวลาเราไปโรงเรยีน	 เรยีนประวัติศาสตร์เขาก็ใช้ภาษาไทย	
เรยีนคณิตศาสตร์เขากใ็ชภ้าษาไทย	นกัเรยีนถงึเรยีนรู้เร ื่อง	
แต่ถ้าลองไปสอนภาษาแขกดูซิ	 นักเรยีนหาวกันทุกคน	 
แล้วดีไม่ดีก็กลับบ้านดีกว่า	ฟังแล้วฟังไม่รู้เร ื่อง
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นีค่อืการยดึรูปแบบมากเกนิไป	ไปยึดภาษาบาลทีีใ่ช้ในสมยั
พุทธกาลมาเป็นภาษาในการเผยแผ่ธรรมะสั่งสอน	 ซึ่งมัน 
ไม่ได้เกิดประโยชน์	 ประโยชน์มันต้องอยู่ท่ีการใช้ภาษาที ่
คนฟังเขาเขา้ใจ	อนันีเ้ป็นขอ้บกพร่องของคณะสงฆ	์เพราะ
ท่านยังยึดรูปแบบเป็นบาลีกันอยู่	 จะให้ศึกษาบาลีกัน	
เปรยีญ	๑	ถงึเปรยีญ	๙	น้ีไม่ไดเ้รยีนค�าสอนนะ	เรยีนภาษา
บาลี	เรยีนภาษาบาลีเพราะเชื่อว่าค�าสอนของพระพุทธเจ้า
น้ีใชภ้าษาบาลเีป็นต้นฉบบั	กเ็ลยตอ้งศกึษาภาษาบาลเีพือ่
ทีจ่ะไดอ้า่นค�าสอนในภาษาบาลไีด	้กลวัวา่เดีย๋วค�าแปลทีม่า
แปลเป็นภาษาไทยอาจจะแปลเพีย้นจากภาษาบาลไีด	้กเ็ลย
ตอ้งเรยีน	ซึง่กส็�าคญั	เรยีนบาลีไดส้�าหรับผู้ท่ีต้องการทีจ่ะ
อนรัุกษต์น้ฉบบัเดิมไว	้กต็อ้งมีผู้ท่ีสามารถอ่านภาษาบาลไีด้	 
แต่ส�าหรับการเผยแผ่การเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามา 
สั่งสอนให้แก่ผู้ที่เขาไม่รู้นี้	 เขาไม่รู้ภาษาบาลี	 แล้วเราเอา
ภาษาบาลีมาสอนเขานี้	เขาก็จะฟังไม่รู้เร ื่อง

ดังนั้นจึงจ�าเป็นที่จะต้องใช้ให้น้อยที่สุด	 ใช้ศัพท์ที่จ�าเป็น
จรงิๆ	เช่น	ศัพท์บางค�านี้มันแปลเป็นภาษาไทยไม่ได้	เช่น	
ค�าว่า	“พระนิพพาน”	ค�าว่า	“มรรคผล”	นี้	อาจจะต้องใช้
ทับศัพท์ไป	แล้วก็มาแปลความหมายอีกทีว่า	นิพพานเป็น 
อยา่งไร	มรรคผลน้ีเป็นอย่างไร	เพ่ือคนฟังจะไดเ้ข้าใจ	เพราะ
ว่า	“ผล”	ไมไ่ดห้มายถงึผลไม	้“มรรค”	กไ็ม่ไดห้มายถงึถนน
หนทาง	 แต่เป็นทางไปสู่พระนิพพาน	ผลก็คือผลที่ได้จาก
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การเดินทางไป	ก็จะได้ขั้นต่างๆ	ของพระนิพพาน	ขั้นที่	๑	 
ขั้นที่	 ๒	 ขั้นที่	 ๓	 ขั้นท่ี	 ๔	 พอถึงขั้นท่ี	 ๔	 แล้ว	 ถึงได้ 
พระนพิพานอยา่งสมบูรณ	์อนันีค้อืธรรมะของพระพทุธเจา้	
ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจ	ความสนใจก็จะไม่เกิด	ความอยากที่จะ
ศึกษาเพิ่มเติมก็จะไม่เกิด	ฟังแล้วก็ไม่รู้เร ื่องไม่เข้าใจ	

ดังนั้นเร ื่องของธรรมะที่จะให้
เป็น “เอหิปัสสิโก” นี้ ผู้สอน
ต้องใช้ภาษาของผู้ฟงั พอผู้ฟงั 
ฟังเข้าใจแล้วก็จะเกิดความ
สนใจข้ึนมา แล้วก็จะยินดีที่จะ  
“โอปนยิโก” น้อมเอาเข้าไป 
ปฏิบัติ 
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“ผู้ฉลาดเป็นผู้ที่จะเข้าถึงธรรม
ได้ด้วยการปฏิบัติของตน”

หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว	
ก็มีความกตัญญู	มีความส�านึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของ
พุทธมารดา	 จึงได้ส่งกระแสจิตไปหาพุทธมารดา	 และได้
ทรงทราบว่าได้อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต	 จึงได้เสด็จไปโปรด
พุทธมารดาตลอดระยะเวลา	 ๓	 เดือน	 พระพุทธเจ้าได้
โปรดแสดงธรรมใหแ้กพ่ทุธมารดา	และเหลา่บรรดาเทวดา 
ทั้งหลาย

การแสดงธรรมใหก้บัเทวดานี ้พระองค์ทรงใช้กระแสจติ 
พระวรกายนีไ้มไ่ดไ้ปสวรรค ์ไปไมไ่ดเ้พราะไมม่จีรวด ไมม่ี
ยานพาหนะพาไป สิ่งที่พระองค์ไปนั้นคือไปด้วยกระแส
จิตของพระองค์ โดยอาศัยอุปจารสมาธิเป็นเคร ื่องมือ  
จิตของพวกเรานีถ้า้ไดเ้จรญิสติอยา่งตอ่เนือ่ง จะสามารถ
เข้าถงึสมาธิได ้๓ ชนดิด้วยกัน ชนดิแรกเรยีกว่าขณิกสมาธิ  
ชนิดที่ ๒ เรยีกว่าอัปปนาสมาธิ และชนิดที่ ๓ เรยีกว่า
อุปจารสมาธิ 

พระธรรมเทศนาโดย พระอำจำรยส์ชุำต ิอภชิำโต
วันที่	๒	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓
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ขณิกสมาธิ	 คือจิตที่รวมเป็นหนึ่ง	 แต่อยู่ได้เพียงช่ัวขณะ
หนึ่ง	

อปัปนาสมาธ	ิคอืจติทีร่วมเป็นหนึง่	และตัง้อยูใ่นความสงบ 
เป็นเวลาอันยาวนาน	

อปุจารสมาธิ	คอืจติทีไ่ดเ้ข้าสูอ่ปัปนาสมาธแิลว้	แตไ่มต่ัง้อยู่
ในความสงบ	จะเคลื่อนออกไปรับรู้สิ่งต่างๆ	หรอืไปแสดง
ความสามารถ	คืออิทธิปาฏิหารยิ์	อิทธิฤทธิ์ต่างๆ	ของจิต	

พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้อุปจารสมาธิในการติดต่อกับ 
กายทพิยท์ัง้หลาย	คอืพวกเทพ	ตอ้งใชอ้ปุจารสมาธ	ิถา้เป็น 
ขณิกะหรอือัปปนาสมาธินี้	จะไม่ไปติดต่อกับใคร	จะตั้งอยู่ 
ในอุเบกขา	 อยู่ในความสงบ	 สักแต่ว่ารู้	 แต่ถ้าออกจาก 
อัปปนาสมาธิหรอืขณิกสมาธิก็จะเข้าสู่อุปจารสมาธิ	ก็จะมี 
อภิญญาชนิดต่างๆ	 เช่น	 สามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้	
กายทิพย์ก็คือจิตของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว	 จิตของพวกเรานี ้
ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย	เวลาร่างกายตายไป	จติของพวกเรา 
ยังอยู่	 แต่อยู่ในรูปแบบของกายทิพย์	 ถ้ามีบุญก็จะเป็น 
กายทิพย์ที่มีความสุข	เรยีกว่าพวกเทพทั้งหลาย	ถ้ามีบาป
ก็จะเป็นกายทพิย์ทีม่แีตค่วามทกุข์	เชน่	กายทพิยข์องเปรต	
ของอสูรกาย	 ของนรก	 นี่คือสภาพของจิตใจของพวกเรา
หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว	 จะต้องอยู่ในสภาพของ
กายทิพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง	 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับบุญกับบาป
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ที่พวกเราก�าลังท�ากันอยู่ในปัจจุบันนี้	 ถ้าเราท�าบุญได้
มากกว่าท�าบาป	กายทิพย์ของพวกเราจะเป็นกายทพิยท์ีม่ี
แตค่วามสขุ	กจ็ะไดเ้ป็นเทพ	เป็นพรหม	เป็นพระอรยิบุคคล	
ตา่งๆ	ถา้เราท�าบาปมากกวา่ท�าบุญ	กายทพิยข์องพวกเรา
ก็จะต้องกลายเป็นเปรตบ้าง	 ไปเป็นอสูรกายบ้าง	 ไปอยู ่
ในนรกบา้ง	หรอืถา้มาเกดิกจ็ะไดร่้างกายของสตัว์เดรัจฉาน	
นี่เป็นเร ื่องของกฎแห่งกรรม	 เป็นผู้ก�ากับชะตาของจิตใจ
ของพวกเราทุกคน	

ดังนั้นหลังจากที่พุทธมารดาได้คลอดเจ้าชายสิทธัตถะ
ได้	๗	วัน	ก็เสด็จสวรรคตไป	ร่างกายตายไป	แต่จิตของ
พระพุทธมารดาไม่ได้ตาย	 โดยอาศัยอ�านาจของบุญที่ได้ 
ทรงกระท�าไว้	 จึงได้ไปอยู่บนสวรรค์ช้ันดุสิต	 หลังจากท่ี
พระพทุธเจ้าไดท้รงตรัสรู้แล้ว	กมี็ความปรารถนาทีอ่ยากจะ 
ให้พระพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระอรยิบุคคล	ได้หลุดพ้น
จากกองทุกข์แห่งการเวยีนว่ายตายเกิด	 จึงส่งกระแสจิต
ขึ้นไปหาพระพุทธมารดา	 แล้วก็ได้พบกับพระพุทธมารดา	
และได้แสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาอยู่ถึง	 ๓	 เดือน
ด้วยกันที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์	จนได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน	
พอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้
ดว้ยตนเองเพือ่ใหขึ้น้สูข่ัน้ของพระสกทิาคาม	ีพระอนาคามี	
และพระอรหันต์ได้	
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ในขัน้พระโสดาบนันี ้ถา้ไมม่คีรูบาอาจารย์มาคอยสัง่สอน 
ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด แต่ถ้ามีก็จะช่วยให้บรรลุได ้
เร็วขึ้น เพราะจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูก แต่ไม่ว่าจะมี
อาจารย์หรอืไม่มีอาจารย์ก็ตาม ถ้าได้เป็นพระโสดาบัน
แล้วนี้ จะต้องไปถึงพระนิพพานอย่างแน่นอน และ
สามารถไปได้ด้วยตนเองเพราะมีแผนที่แล้ว ได้พบ
แผนท่ีที่จะน�าจิตให้ไปสู่พระนิพพานได้ แผนท่ีที่ได้ก็คือ 
พระอรยิสัจ ๔ นี่เอง พระอรยิสัจ ๔ นี้เป็นแผนที่ที่จะบอก
ใหพ้ระโสดาบันด�าเนนิการปฏบิติัธรรมเพือ่ใหสู้ข่ัน้สงูสดุ
คือขัน้พระนิพพานได้ เพราะพระอรยิสัจ ๔ นี้ จะมีทุกข์
คอยเตือนพระโสดาบันอยู่เร ื่อยๆ ว่ายังไม่หมดทุกข์ ยังมี 
ทุกข์อยู่ และผู้ที่สร้างความทุกข์ก็คือตัณหาความอยาก
ต่างๆ และถ้าต้องการท่ีจะดับความทุกข์ก็ต้องใช้มรรค 
คือสติปัญญาเป็นเคร ื่องมือในการดับความทุกข์ต่างๆ 
ด้วยการหยุดความอยากต่างๆ ที่ยังมีอยู่ภายในใจอยู่ 

นี่ คื อการตอบแทนพระคุณพระพุทธมารดาของ
พระพทุธเจา้	ทรงสอนใหพ้ระพุทธมารดานีไ้ดพ้น้จากอบาย	
ได้ไปถึงพระนิพพานได้	 พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระคุณ
ของบิดามารดานี้มีมากมายมหาศาล	 ต่อให้เลี้ยงดูท่าน
อย่างดี	แบกท่านไว้บนบ่าบนไหล่	ให้ท่านขับถ่ายไปจนถึง
วนัตายของท่าน	พระคณุของท่านกยั็งชดใชไ้ม่หมด	การจะ 
ชดใชบุ้ญคณุของบดิามารดาไดห้มดนัน้	ตอ้งสามารถท�าให้ 
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ท่านบรรลุเป็นพระอรยิบุคคลให้ได้	 ให้พ้นจากอบาย	 
ใหต้ัง้มัน่อยู่ในการปฏบิติั	ทาน	ศลี	ภาวนา	ทีเ่ป็นมรรค	คอื 
ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย	

ส�าหรับพระพุทธเจ้าก็ถือว่าได้ทดแทนพระคุณของ
พระพุทธมารดาอยา่งสมบรูณ ์ได้สอนใหพ้ระพทุธมารดา 
ไดบ้รรลเุปน็พระโสดาบนั สว่นพระราชบดิาของพระพทุธเจา้  
กท็รงแสดงธรรมโปรดใหบ้รรลเุป็นพระอรหนัตไ์ด้ ๗ วัน 
กอ่นทีจ่ะเสดจ็สวรรคตไป ตามประวัตินี ้ผูท่ี้เกีย่วขอ้งกบั
พระพุทธเจ้าทุกคนจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด 
พระแมเ่ลีย้งกไ็ด้ขอบวชเปน็ภกิษณุ ีและหลงัจากไดบ้วช
เป็นภิกษุณีก็ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์  
เช่นเดียวกับพระมเหสี เช่นเดียวกับพระราชโอรสคือ 
พระราหุล กไ็ดบ้วชเปน็เณร พระมเหสกีไ็ดบ้วชเปน็ภกิษณุี 
และได้ปฏิบัติจนได้หลุดพ้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ 
ขึ้นมา 

นีค่อืความวเิศษของพระพุทธเจา้	และความวเิศษของจิตใจ
ของพวกเราทั้งหลาย	 จิตใจของพวกเราน้ีเป็นสิ่งที่เรา
สามารถทีจ่ะปรับปรุงพัฒนาให้เป็นจติท่ีวเิศษวโิส	เป็นจติ
ทีม่คีณุคา่มหาศาล	คอืเป็นจติทีจ่ะใหบ้รมสขุแกพ่วกเรา	คอื
เป็นจิตที่จะไม่มีความทุกข์	 ไม่มีการที่จะต้องไปเกิดแก่เจ็บ
ตายอีกต่อไป	 ถ้าได้มีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนา	
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การศึกษาธรรมะนี้ต ้องศึกษาด้วยความจดจ่อ  
ด้วยความตั้งใจ เวลาฟังธรรมก็ต้องตั้งใจฟังจริงๆ  
อย่าส ่งจิตให ้ ไปที่อื่น อย่าไปคิดเร่ืองนั้นเรื่องนี้  
อย่าไปพูดไปคุยกัน อย่าไปท�าอะไรกัน เพราะถ้าฟัง 
ธรรมแบบนี้ ธรรมจะไม่เข้าไปในใจ เพราะใจไม่ได้เปิดรับ
ธรรมก็เลยไม่สามารถเข้าไปในใจได้ 
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เมื่อธรรมไม่สามารถเข้าไปในใจได้ ก็ไม่
สามารถที่จะไปสร้าง ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมังสา ให้เกิดขึ้นภายในใจได้ ก็จะไม่เกิด
การปฏิบัติตามมา ถ้ามีแต่ธรรมเพียง 
อย่างเดียว ฟังแล้วไม่ได้น�าเอาไปปฏิบัติ  
ก็เหมือนกับไม่ได้ฟังนั่นเอง
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ไดม้าพบกบัพระธรรมค�าสัง่ค�าสอนของพระพทุธเจ้า	ได้พบ
แผนที	่คอืพระอรยิสัจ	๔	ท่ีจะพาดวงจติดวงใจของพวกเรา	
ที่ก�าลังเวยีนว่ายตายเกิดอยู่ในไตรภพ	 อยู่ในสังสารวัฏนี้
ให้ได้หลุดออกจากไตรภพไปได้อย่างง่ายดาย	ผู้ที่ได้ศึกษา
ได้ปฏิบัติธรรมนี้	 พระพุทธเจ้าได้ทรงรับประกันไว้ว่าจะ
สามารถหลดุพน้ได	้ถา้ไม	่๗	วนั	ก	็๗	เดอืน	ถา้ไม	่๗	เดอืน 
ก็	 ๗	 ปี	 ถ้ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 และปฏิบัติอย่าง 
เตม็	๑๐๐	คอืเตม็ที	่จะไม่ไปท�าภารกจิอะไรอยา่งอืน่	จะมุ่งม่ัน 
สู่การปฏิบัติมรรค	คือ	ทาน	ศีล	ภาวนา	ที่เป็นเคร ื่องมือที่ 
จะพาให้จิตได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวยีนว่าย 
ตายเกิดได้	 นี่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้มาพบกับ
พระพุทธศาสนา	 ซึ่งนานๆ	 จะมีปรากฏขึ้นมาในโลกนี ้
สกัคร้ังหนึง่	ผูท้ีไ่ดม้าพบกบัพระพทุธศาสนาจงึถอืว่าเป็นผู้
ทีม่โีชคลาภอยา่งมหาศาล	เพราะการเกดิของพระพทุธเจา้
แตล่ะคร้ังแตล่ะองคน้ี์กไ็ม่ไดเ้กดิขึน้บอ่ย	นานๆ	จะเกดิขึน้มา 
สักคร้ังหนึ่ง	ระยะเวลานี่ท่านบอกเป็นกัปเป็นกัลป์	ซึ่งจะ
เขียนด้วยตัวเลขนี้ไม่ได้	 มันยาวนานเกินไป	 เราอาจจะใช้
ค�าเปรยีบเทียบว่าเป็นล้านๆ	ล้านๆ	ปี	และการมาเกิดของ 
พวกเราแต่ละคร้ังที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เป็นของง่าย	
เพราะเราจะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้ท�ากันไว้ก่อน
หลังจากที่เราได้ตายไปแล้ว	 เวลามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละ
คร้ังนี้ก็ไม่แน่ว่าจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาทุกคร้ังไป	 
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บางคร้ังมาเกิดก็จะไม่มีพระพุทธศาสนา	ถ้าไม่มีพระพุทธ-
ศาสนาก็จะไม่มีวันท่ีจะสามารถพาจิตใจให้หลุดออกจาก
กองทุกข์แห่งการเวยีนว่ายตายเกิดได้	จะต้องมาเกิดในยุค
ที่มีพระพุทธศาสนาเหมือนในยุคนี้เท่านั้น

ยุคของพวกเรานี้ถือว่าเป็นยุคทองส�าหรับผู้ที่ต้องการ
หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวยีนว่ายตายเกิด เพราะ
มีแผนที่มีผู้บอกทางที่จะพาให้เราได้ออกจากสังสารวัฏ  
ไมต่อ้งกลบัมาเกดิแก่เจบ็ตายกนัอยูเ่ร ือ่ยๆ อยา่งทีเ่ปน็กนั 
อยู่ในขณะนี้ พวกเราอาจจะไม่รู้ว่าพวกเราเวยีนว่ายตาย
เกิดมามากน้อยเพียงไร ก็ขอให้ลองนึกภาพดูว่า ถ้าเรา
เอาน�้าตาที่เราหลั่งในแต่ละภพท่ีเรามาเกิดกันนี้ ถ้าเรา
เอามารวมกันนี้ น�้าตาที่พวกเราได้หลัง่กันนี้มีมากยิ่งกว่า 
น�า้ในมหาสมุทร คิดดูว่าจ�านวนภพชาติของการมาเกดิแก่ 
เจ็บตายของมนุษย์นี้ ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกี่แสนล้าน 
คร้ังด้วยกันถึงจะสามารถผลิตน�้าตาได้มากกว่าน�้าใน
มหาสมทุร ถา้พวกเราจะตอ้งหลัง่น�า้ตากนัตอ่ไปอยูเ่ร ือ่ยๆ 
ถ้าพวกเราไม่ปฏิบัติตามค�าสัง่ค�าสอนของพระพุทธเจ้า

นี่เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องพิจารณาว่า	 พวกเราตอนน้ีเป็น
เหมอืนคนทีม่โีชค	เชน่คนทีถ่กูลอตเตอร ี่รางวลัท่ี	๑	เวลาถกู 
ลอตเตอร ี่รางวลัที	่๑	นี	้เราจะท�าอะไรกนั	เราจะเอาลอตเตอร ี่ 
นีเ้กบ็ไวเ้ฉยๆ	หรอืวา่เราจะรบีเอาลอตเตอร ี่ใบนีไ้ปข้ึนเงนิที่
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ส�านกังานสลากกนิแบ่งเพือ่รับรางวลั	นัน่แหละการท่ีเราได้ 
มาเกดิเป็นมนษุย์	และการทีเ่ราไดม้าพบกบัพระพทุธศาสนานี ้
กเ็หมือนกบัการทีไ่ดถ้กูลอตเตอร ี่รางวลัท่ี	๑	น่ันเอง	ถา้เรา 
ต้องการรับรางวัลจากการได้มาพบกับพระพุทธศาสนา	 
เรากต็อ้งเอาลอตเตอร ี่นีไ้ปขึน้รางวัลกนั	การจะขึน้รางวัลคอื 
การได้บรรลุมรรคผลนิพพาน	 ได้หลุดออกจากกองทุกข์
แห่งการเวยีนวา่ยตายเกดินี	้เรากต็อ้งเอาลอตเตอร ี่น้ีไปข้ึน
รางวัลกัน	 คือการใช้ร่างกายของเรานี้ไปศึกษาพระธรรม
ค�าส่ังค�าสอนของพระพุทธเจา้	หลังจากไดศ้กึษาแลว้	เราก็ 
นอ้มน�าเอามาปฏบิตั	ิถา้เราไมศ่กึษาไมป่ฏบิตั	ิกเ็หมอืนกบั 
ถกูลอตเตอร ี่แลว้กไ็ม่ไดเ้อาลอตเตอร ี่ไปขึน้รางวลั	เกบ็ไวใ้น 
ลิน้ชกั	หรอืเกบ็ไวใ้นบ้านใส่กรอบไวด้เูล่นๆ	บอกว่าเราได้ถูก 
ลอตเตอร ีร่างวัลที	่๑	แลว้	ขอเกบ็ลอตเตอร ีใ่บนีไ้วเ้ป็นอนสุรณ์	 
กใ็สก่รอบเอาไวเ้ฉยๆ	กไ็ดแ้ตล่อตเตอร ี่	แต่ไม่ไดร้างวัล	ฉนัใด	 
พวกเราทีม่าเกดิเปน็ชาวพทุธน่ีกเ็หมอืนกัน ตอนน้ีพวกเรา
ได้ถูกลอตเตอร ี่รางวัลที่ ๑ แล้ว มรรคผลนิพพานรอเรา 
อยูแ่ลว้ เพยีงแตว่า่เราจ�าเปน็ทีจ่ะตอ้งเอาลอตเตอร ีน่ีไ้ปขึน้ 
รางวัล คอืใชร่้างกายของเรานีเ้ขา้หาพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ์ อย่างที่พวกท่านท�ากันในวันนี้ ท่านได้เข้ามา
หาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ องค์ใดองค์หนึ่ง มาฟงั
ธรรมนี้ก็ได้ฟังธรรมค�าสั่งค�าสอนของพระพุทธเจ้าท่ีเป็น
ตวัแทนของพระพทุธเจา้ และเมือ่ได้ศกึษาและนอ้มน�าเอา
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ไปปฏิบัติแล้ว ผลของการปฏิบัติธรรมก็จะปรากฏขึ้นมา
ตามล�าดับเหมือนในสมัยพุทธกาลทุกอย่าง

ถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่แสดงธรรมให้กับ
พวกเราแล้วก็ตาม	 แต่พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า
ที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก	 และได้มีการน�าเอามาเผยแผ่
สั่งสอนจากผู้ที่ได้ศึกษา	 ก็ถือว่าได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้า
โดยตรง	แล้วถ้าน�าเอาไปปฏิบัติ	ผลก็จะเกิดขึ้นเหมือนใน 
สมัยพุทธกาลทุกอย่าง	 เพราะธรรมะค�าสั่งค�าสอนของ
พระพุทธเจ้านี้เป็นอกาลิโก	 เป็นธรรมที่ไม่เสื่อมไปกับกาล
เวลา	 มีประสิทธิภาพตลอดเวลา	 ไม่เหมือนกับเคร ื่องใช้
บรโิภคตา่งๆ	เชน่	หยูกยา	อาหาร	ท่ีสมัยน้ีมักจะมีติดฉลาก 
ไว้ว่า	 ควรบรโิภคก่อนวันนั้นวันนี้	 เพราะถ้าหลังจากวันท่ี 
ควรบรโิภคผ่านไปแล้วก็อาจจะเป็นภัยต่อผู้บรโิภคได้	 แต่
ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เสื่อมไปตามกาลตามเวลา	
เป็น	 “อกาลิโก”	 ไม่ขึ้นกับกาลกับเวลา	 มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลอย่างไรในสมัยพระพุทธกาล	ก็มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลอย่างนั้นในสมัยปัจจุบันนี้	 เพราะค�าสอนนี ้
ก็เป็นอันเดียวกัน	ค�าสอน	 เช่น	พระอรยิสัจ	๔	มรรค	๘	
อิทธิบาท	๔	เป็นต้น	ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้า
เป็นผู้สั่งสอนในสมัยพุทธกาล	 แล้วได้มีการจดบันทึก
เอาไว้ด้วยการท่องจ�ากัน	 แล้วก็ถ่ายทอดกันมาเป็นยุคๆ	
จนถึงยุคปัจจุบัน	 จึงถือว่าเป็นธรรมอันประเสรฐิของ
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พระพุทธเจ้าท่ีผู้ปฏิบัติสามารถน้อมน�าเอาไปปฏิบัติให้
เกิดผลได้	ท่านเรยีกว่า	“สันทิฏฐิโก”	เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติ
สามารถทีจ่ะพสิจูนไ์ดด้ว้ยตนเองวา่	มรรคผลนพิพานมจีรงิ	
การบรรลุเป็นพระอรยิบุคคลขั้นต่างๆ	 น้ันเป็นของจรงิ	 
ทีผู่ป้ฏบิตัสิามารถบรรลไุดท้กุคน	ถา้ปฏบิตัอิยา่งเคร่งครัด
ที่เรยีกว่า	 “สุปฏิปันโน	 อุชุปฏิปันโน	 ญายปฏิปันโน	 
สามจีปิฏปัินโน”	ถา้มีการปฏิบตัดิปีฏิบตัชิอบ	ปฏบิตัอิยา่ง
สม�า่เสมอ	ปฏบิตัอิยา่งเต็มท่ี	ไมช่า้กเ็ร็ว	ไม	่๗	วนัก็	๗	เดือน	 
ไม	่๗	เดอืนก	็๗	ปี	มรรคผลนิพพานจะปรากฏขึน้มาในจติ 
ของผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอน

ดงันัน้ส่ิงทีพ่ระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ท�าใหก้บัเราไมไ่ด ้
กคื็อการปฏบัิตธิรรมนัน่เอง พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  
นี้สอนให้พวกเรารู้วธิีปฏิบัติ แต่พวกเรานี้จะต้องเป็น 
ผูป้ฏบิตัเิอง “ปจัจตัตงั วญิญหูติ”ิ ผูฉ้ลาดเปน็ผู้ท่ีจะเปน็
ผู้เข้าถึงธรรมอันนี้ได้ด้วยการปฏิบัติของตน ปฏิบัติทาน 
ปฏิบัติศีล ปฏิบัติภาวนา ขึ้นอยู่กับระดับของการปฏิบัติ
วา่เราอยู่ในระดบัไหน ถ้าเรายังอยูใ่นระดบัท�าทาน เรากท็�า 
ต่อไป ท�าให้มากขึ้น ท�าให้สมบูรณ์ ถ้าเราอยู่ในระดับศีล 
กรั็กษาศีลไป ถา้อยูใ่นระดับภาวนากภ็าวนาไป แลว้กท็�า 
ให้เต็ม ๑๐๐ ข้ึนมา ท�าให้ครบบรบิูรณ์ เมื่อท�าให้ครบ
บรบิูรณ์แล้ว ผลก็จะตามมาอย่างแน่นอน 
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ดังนั้นจึงอยู่ที่การปฏิบัติของเรา	 พระพุทธ	 พระธรรม	 
พระสงฆ	์ไมส่ามารถทีจ่ะปฏบิตัใิหก้บัเราได	้ตอ่ใหเ้กาะชาย
ผ้าเหลืองกับพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	อยู่ตลอดเวลา	
แต่ถ้าไม่น้อมน�าเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาไปปฏิบัต	ิ
ก็จะเป็นเหมือนทัพพีในหม้อแกง	 ทัพพีนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ใน
หม้อแกงนานสักเพียงใดก็ตาม	 จะไม่รู้ว่าแกงน้ันเป็นแกง
ชนิดไหน	 จะต้องเป็นแบบลิ้นกับแกง	 ผู้ที่เข้าหาพระพุทธ	
พระธรรม	 พระสงฆ์นี้	 จะต้องเป็นเหมือนกับล้ินกับแกง	
คอืธรรมะค�าสัง่ค�าสอนทกุบททกุบาททีไ่ด้ศึกษานีต้อ้งเกดิ
ความเข้าอกเข้าใจ	แล้วจะท�าให้เกิดมี	ฉันทะ	วริยิะ	ขึ้นมา	 
ถา้มฉีนัทะ	วริยิะ	จติตะ	วมัิงสาแลว้	การปฏบิตักิจ็ะเป็นไปได ้
อย่างรวดเร็ว								

การศึกษาธรรมะน้ีต้องศึกษาด้วยความจดจ่อ	 ด้วยความ
ตัง้ใจ	เวลาฟังธรรมกต็อ้งตัง้ใจฟังจรงิๆ	อย่าส่งจติใหไ้ปทีอ่ืน่	 
อย่าไปคิดเร ื่องนั้นเร ื่องนี้	 อย่าไปพูดไปคุยกัน	 อย่าไปท�า
อะไรกัน	 เพราะถ้าฟังธรรมแบบน้ี	 ธรรมจะไม่เข้าไปในใจ	
เพราะใจไม่ไดเ้ปิดรับ	ใจมัวแตเ่ปิดรับกบัเร ื่องของความคดิ 
ต่างๆ	 เช่น	 การพูดกันคุยกัน	 หรอืการกระท�าอะไรต่างๆ	
ธรรมกเ็ลยไมส่ามารถเขา้ไปในใจได	้เม่ือไม่สามารถเข้าไปใน
ใจได้	ก็ไม่สามารถที่จะไปสร้าง	ฉันทะ	วริยิะ	จิตตะ	วมิังสา	
ให้เกิดขึ้นภายในใจได้	 ก็จะไม่เกิดการปฏิบัติตามมา	 ถ้าม ี
แต่ธรรมเพียงอย่างเดียว	 ฟังแล้วไม่ได้น�าเอาไปปฏิบัติ	 
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ก็เหมือนกับไม่ได้ฟังน่ันเอง	 เพราะเป้าหมายของการฟัง 
กเ็พือ่ให้ไดรู้้วธิกีารปฏิบตัทิีถ่กูตอ้ง	เมือ่รู้แล้วจะไดน้�าเอาไป 
ปฏบัิตไิมผ่ดิพลาดนัน่เอง	ถา้ไม่ฟังธรรมกอ่น	แลว้ไปปฏบิตัิ	 
กอ็าจจะปฏบัิตไิมถ่กูตอ้ง	กจ็ะปฏิบตัแิบบผิดๆ	ถกูๆ	ปฏบัิติ
ไปตามความรู้สึกนึกคิด	ผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา	ดังนั้นจึง 
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน	 
เพ่ือให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้าง	 เม่ือรู้แล้วก็ต้อง
น้อมน�าเอาไปปฏิบัติต่อไป	 แล้วจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	
เพราะรู้วา่วธิปีฏบิตัทิีถ่กูตอ้งนัน้ตอ้งปฏบิตัอิย่างไรนัน่เอง	
เม่ือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้ว	 ผลก็จะปรากฏขึ้นมาตาม
ล�าดับต่อไป

นีค่อืเร ื่องของการท่ีเราจะไปรับรางวลัจากพระพุทธศาสนา	
ไปรับมรรคผลนพิพาน	เราตอ้งเร ิ่มทีศ่กึษาพระธรรมค�าสอน 
ของพระพุทธเจ้าก่อน	 ในเบื้องต้นถ้าเราอ่านหนังสือเป็น	 
ก็ควรอา่นพระสตูรตา่งๆ	ทีส่�าคญัของพระพุทธศาสนา	เชน่	 
ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร	อนัตตลักขณสูตร	อาทิตตยปรยิายสตูร	 
สติปัฏฐานสูตร	 และมงคลสูตร	 นี่เป็นพระสูตรที่จะแสดง
มรรคคือการปฏิบัติสู่การหลุดพ้น	 ผู้ท่ีต้องการหลุดพ้นนี ้
ควรจะศึกษาพระสตูรเหลา่นีไ้วก่้อนเพือ่จะไดรู้้วา่พระพทุธเจา้ 
ไดท้รงสัง่สอนอะไร	แลว้เรากจ็ะไดน้�าเอาไปปฏบิตั	ิถา้เรายงั
ปฏิบัติไม่ได้ผล	ไม่เข้าใจ	เราก็อาจจะไปศึกษากับพระสงฆ์
ต่างๆ	 ครูบาอาจารย์ต่างๆ	 โดยเวลาเข้าไปศึกษากับท่าน	
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อย่างน้อยเราก็จะได้มีเคร ื่องวัดค�าสอนของครูบาอาจารย์
ต่างๆ	 ว่าท่านสอนตรงกับค�าสอนของพระพุทธเจ้าหรอืไม่	
ถา้ทา่นสอนไมต่รงกบัค�าสอน	เรากจ็ะไดรู้้ว่าท่านไมไ่ด้สอน
ตรงกบัค�าสอน	เชน่	บางแหง่บางสถานทีบ่างอาจารยเ์ท่าที ่
ไดย้นิมา	ทา่นสอนว่าไมต่อ้งนัง่สมาธ	ิเพราะนัง่ไปกไ็มไ่ดอ้ะไร	 
ใหเ้จรญิปัญญาไปเลย	เป็นตน้	แตถ่า้เราไดศึ้กษาธมัมจักฯ	
เราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนมรรค	๘	มรรค	๘	ก็มีสัมมา- 
สมาธิด้วย	 มีสัมมาสติด้วย	 ไม่ได้สอนเพียงแต่สัมมาทิฏฐิ	
สัมมาสังกัปโป	ที่เป็นองค์ของปัญญา	ในบทธัมมจักฯ	นี้	
ปัญญาก็สอน	สติก็สอน	สมาธิก็สอน	

ดังนั้นถ้าเราไม่ได้เรยีนรู้มาก่อนจากพระไตรปิฎก จาก
ต้นฉบับ จากพระพุทธเจ้า เราไปศึกษากับครูอาจารย์
บางรูป ท่านสอนให้เราไม่นั่งสมาธิ เราก็ไม่นั่งตามที ่
ทา่นสอน แล้วเรากจ็ะคดิวา่เราสามารถบรรลธุรรมได้ดว้ย
การเจรญิปัญญาเพียงอย่างเดียว ถ้าเป็นไปได้อย่างนัน้  
พระพุทธเจ้าก็คงไม่ต้องสอนสัมมาสติ ไม่ต้องสอน 
สัมมาสมาธิให้เสียเวลา สอนเพียงแต่สัมมาทิฏฐิ สัมมา- 
สังกัปโป คือปัญญาก็พอ แต่ปัญญาที่จะมาใช้กับระดับ
จิตของพวกเรานี้มันมีก�าลังไม่พอ มันขาดสมาธิ จิตของ 
พวกเราถ้ายังไม่มีสมาธิ ไม่มีสติ จะไม่สามารถที่จะ
สนับสนุนปัญญาที่เราได้ศึกษาได้พิจารณาได้
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ปัญญานีม้อียู	่๓	ระดบัดว้ยกนั	ระดบัที	่๑	เรยีกวา่	“สุตตมย- 
ปญัญา”	คอืความรู้หรอืปัญญาทีไ่ดจ้ากการศกึษาไดย้นิได้
ฟังนีเ่อง	“สตุตะ”	กค็อืพระสูตร	คอืการไดศ้กึษาจากพระสูตร 
หรอืไดฟั้งเทศนฟั์งธรรมของพระพุทธเจา้	เวลาพระเทศนน์ี้
ทา่นกจ็ะเอาพระสตูรของพระพทุธเจ้ามาแสดงกัน	ปัญญา
ที่เราได้จากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษานี้	ยังไม่สามารถท�าให้
เราบรรลุได้	 ถ้าบรรลุได้	 ตอนนี้พวกเราคงจะบรรลุกันไป
หมดแลว้	แตเ่พราะวา่ยังขาดอยู่	ยังตอ้งกา้วขึน้ไปสูปั่ญญา
ขั้นที่	๒	และขั้นที่	๓	ต่อไป	

ปัญญาขัน้ที	่๒	กเ็รยีกวา่	“จนิตามยปญัญา”	คอืปัญญาที่
เกดิจากการหมัน่พิจารณานึกคดิอยู่เร ื่อยๆ	เชน่ทรงสอนให้
พิจารณาไตรลักษณ์	คือ	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	เราก็ต้อง 
มาพจิารณาอยูเ่ร ื่อยๆ	เชน่	ร่างกายของเราเกดิมาแล้วต้อง
แก	่ตอ้งเจบ็	ตอ้งตาย	เป็นธรรมดา	จะลว่งพน้จากความแก่	 
ความเจ็บ	ความตาย	ไปไมไ่ด	้วนันีเ้ราไดพ้จิารณากนัหรอืยงั	 
ท่านต้องการให้เราพิจารณาเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืม	 ให้เรา
รู้อยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายของเรานี้มันจะต้องแก่	ต้องเจ็บ	
ตอ้งตาย	แลว้พอเราไปพบกบัความแก	่ความเจบ็	ความตาย	 
เราจะได้ไม่ต่อต้าน	 เราจะได้ไม่ว ิ่งหนีกัน	 เพราะว ิ่งยังไง 
หนยีงัไงกห็นไีมไ่ด	้เพราะความแก	่ความเจบ็	ความตาย	น้ีมัน 
เป็นเหมอืนเงาตามตวัเรา	ถา้เราไม่ตอ้งการจะทกุข์	เราก็ต้อง 
ยอมรับความแก่	ความเจ็บ	ความตาย	แต่ถ้าเราไม่ได้หมั่น
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พิจารณาความแก่	ความเจ็บ	ความตาย	อยู่เร ื่อยๆ	เราจะ 
ลมืไป	พอเจอความแก	่ความเจบ็	ความตาย		ใจเรากจ็ะทกุข์ 
ขึน้มาทนัท	ีและถงึแม้วา่เราจะจ�าไดว้า่เราตอ้งแก	่ตอ้งเจบ็	 
ตอ้งตาย	แตถ่า้ใจเรายงัไมส่งบ	ยงัท�าใจใหส้งบไมไ่ด	้เวลาเจอ 
ความแก	่เจอความเจบ็	เจอความตาย	ใจกย็งัหวัน่ไหวอยูไ่ด้	
ถงึแมจ้ะรู้วา่ตอ้งแก	่ตอ้งเจบ็	ตอ้งตาย	กต็าม	เพราะวา่เรา
ยงัไมไ่ดม้าพฒันาจติใจของเราให้เขา้สู่ระดบัของความสงบ
ที่จะท�าให้จิตใจของเราไม่หว่ันไหวในเวลาท่ีเราต้องมาเจอ
กับความแก่	ความเจ็บ	ความตาย	นั่นเอง

ดงันัน้การทีเ่ราจะไดปั้ญญาขัน้ท่ี	๓	ท่ีเรยีกวา่ “ภาวนามย- 
ปญัญา” จงึตอ้งมกีารภาวนานัน่เอง	ตอ้งยกระดบัจติของ
พวกเราท่ีตอนน้ียังเป็นระดับจิตท่ียังไม่มีความสงบ	 ไม่มี 
อปัปนาสมาธ	ิไมม่อีเุบกขา	ใจของเรายงัไมเ่ป็นกลาง	ยงัไม่ 
วางเฉย	 ยังมีความรัก	 ความกลัว	 ความหลง	 เฝ้าเราอยู่	
เวลาไปพบสัมผสักบัอะไรทีรั่กกจ็ะดใีจขึน้มา	เวลาไปสมัผสั
กับสิ่งที่ไม่รักก็ทุกข์ใจขึ้นมา	หรอืเจอกับสิ่งที่น่ากลัวก็เกิด
ความทุกข์ใจขึ้นมา	เพราะยังไม่ได้ท�าใจให้เป็นกลาง	ไม่ได้
ท�าใจให้สักแต่ว่ารู้ได้นั่นเอง	 ดังนั้นการที่เราจะได้ปัญญา 
ขัน้ที	่๓	คอืภาวนามยปัญญานี	้เราตอ้งไปภาวนากนั	เราตอ้ง 
ไปเจรญิสมัมาสตเิพือ่ใหไ้ดส้มัมาสมาธิขึน้มากอ่น	ถ้าเราได้ 
สมัมาสต	ิไดส้มัมาสมาธแิล้ว	เรากจ็ะไดอุ้เบกขา	ใจจะนิง่เฉยได้	 
แลว้พอใจของเราตอ้งไปพบกบัความแก่	ความเจบ็	ความตาย	 
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ใจของเรากจ็ะไมท่กุข์	จะไม่ว ิง่หนี	จะไม่มีความอยากไมใ่หแ้ก่	 
ไมใ่หเ้จบ็	ไมใ่ห้ตาย	เพราะรู้วา่เป็นไปไม่ได	้เพราะไดพ้จิารณา 
อยู่เนืองๆ	ตลอดเวลาจากจินตามยปัญญานี่เอง	พอเรามี 
จนิตามยปัญญา	แล้วเราไปภาวนาใหเ้กดิสมถะ	ใหเ้กดิสมาธิ 
ขึน้มา	ใหเ้กดิอปัปนาสมาธขิึน้มา	ใหเ้กดิอเุบกขาขึน้มาแล้ว	
ทนีีเ้วลาเราเจอความแก	่เจอความเจบ็	เจอความตาย	เจอการ 
พลัดพรากจากกันนี้	ใจของเราจะรู้สึกเฉยๆ	ไม่รู้สึกตื่นเต้น	
ไมรู้่สกึหวาดกลวั	ไมรู้่สกึทกุขไ์ปกบัการแก่	การเจบ็	การตาย	 
ของเราก็ดี	 หรอืของผู้อื่นก็ดี	 เพราะจะเห็นว่าเป็นเร ื่อง
ธรรมดา	เป็นเหมอืนดนิฟ้าอากาศ	ฝนตกแดดออก	ซึง่เป็น 
เร ื่องธรรมดา	ไม่ใช่เป็นเร ื่องที่ต้องมาตื่นเต้นตกใจกัน	

ฉันใด	การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ของร่างกายก็เป็นอย่างนัน้  
เป็นเร ื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกๆ คน ร่างกายของ 
พวกเราทกุคนท่ีนัง่อยูต่รงน้ี มนัจะตอ้งไปสูค่วามแก่ ไปสู ่
ความเจ็บ หรอืไปสู่ความตายด้วยกันทุกคน แต่จิตใจ 
ของพวกเราถ้ามีภาวนามยปัญญาแล้วจะไม่เดือดร้อน 
ถา้ยงัเดอืดร้อนอยูก่แ็สดงว่าเรายงัไมมี่ภาวนามยปญัญา  
เราอาจจะมสีตุตมยปัญญา	คอืเราไดศ้กึษาได้ยนิไดฟั้งธรรม	 
เรารู้วา่ร่างกายของเราตอ้งแก	่ตอ้งเจบ็	ตอ้งตายกัน	แต่เรา 
ไม่เอามาทบทวน	เอามาพิจารณาอยู่เนืองๆ	เราก็จะลืมได้	
ลืมความแก่	 ลืมความเจ็บ	 ลืมความตายไปได้	 พอไปเจอ
ความแก	่ความเจบ็	ความตาย	ขึน้มา	เรากจ็ะตกใจกนัขึน้มา 
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ทนัท	ีแตถ่า้เราหมัน่พิจารณาอยูเ่นอืงๆ	แลว้พยายามเจรญิ
สมถภาวนาเพื่อให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาให้ได	้ 
ถ้าเราได้ทั้ง	 ๒	 อย่างมารวมกันประกบกัน	 เราก็จะได้ 
ภาวนามยปัญญา	 คือเราจะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้
ต้องแก่	ต้องเจ็บ	ต้องตาย	แล้วจะตายเมื่อไรก็ไม่สามารถ
ที่จะไปก�าหนดได้	อาจจะตายในตอนนี้ก็ได้	หายใจเข้าแล้ว 
ไม่หายใจออกก็ตายได้	 หรอืหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้า
ก็ตายได้	 เพราะเราไม่รู้ว่าเราตอนนี้เราก�าลังเป็นอะไรอยู่
หรอืไม่	 ก�าลังเป็นมะเร็ง	 ก�าลังเป็นโรคหัวใจ	 หรอืก�าลัง 
เป็นความดันอยู่ก็ได้	 แล้วอยู่ดีๆ	พอถึงเวลาที่มันจะแสดง
อาการ	 มันก็แสดงขึ้นมาแบบปุ๊บป๊ับเลยก็ได้	 แต่ถ้าเรามี 
ภาวนามยปัญญาน้ี	 เวลามันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวลาไหน
กต็าม	เวลานี	้พรุ่งน้ี	หรอืเดอืนหน้า	ปีหน้า	หรอื	๑๐	ปีข้างหนา้	 
มันจะไม่หวั่นไหว	มันจะเตรยีมพร้อมอยู่ตลอดเวลา	มันจะ 
เตรยีมรับกับเหตุการณ์ได้ตลอดเวลา	 จะรักษาใจให้น่ิงให้
สงบ	ไมใ่หวุ้น่วายไปกบัความเป็นความตายของร่างกายได้	
นีแ่หละความส�าคญัท่ีเราตอ้งมีสัมมาสต	ิมีสัมมาสมาธด้ิวย	

ถ้าเกิดเราไปศึกษาจากส�านักบางส�านักที่สอนว่าไม่ต้อง 
ไปเจรญิสต ิไม่ตอ้งไปนัง่สมาธ ิใหพ้จิารณาทางปญัญา
เพียงอย่างเดียว เราก็จะได้แต่จินตามยปัญญา คือรู้ว่า
ร่างกายนีไ้มเ่ทีย่ง เปน็อนตัตา เปน็ดนิ น�า้ ลม ไฟ รู้ได้จาก
ความคิดปรุงแต่ง แต่ถ้าไม่มีอุเบกขาจากอัปปนาสมาธิ 
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พอไปเจอของจรงิเข้าเท่านั้นเอง ใจมันจะสั่น ใจมันจะ 
ไม่นิ่ง เพราะไม่มีตัวที่จะมาท�าให้ใจนิ่ง ก็คือตัวสัมมาสติ
กับสัมมาสมาธินี่เอง ใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที

เป้าหมายของการปฏิบัตินี้ไม่ใช่อยู่ที่ รู้เร ื่องน้ันรู้เร ื่องน้ี	 
เช่น	รู้ไตรลักษณ์	รู้อรยิสัจ	๔	อันนี้รู้ไว้เพื่อเอามาสอนใจให้
นิง่เฉย	ไมใ่ห้ทกุขก์บัเร ื่องราวตา่งๆ	เท่าน้ันเอง	แตถ่า้รู้แล้ว
ยังไม่สามารถท�าใจให้นิ่งได้	 ยังไม่สามารถท�าใจให้ไม่ทุกข์
กับเหตุการณ์ต่างๆ	 ได้	 ความรู้ที่รู้มานี้ก็ไม่เป็นประโยชน์
แต่อย่างใด	 ดังนั้นจึงจ�าเป็นที่จะต้องมาฝึกจิตใจให้นิ่ง 
เสยีกอ่น	คอืมาฝึกสมาธกิอ่น	มาเจรญิสตกิอ่น	เพราะก่อนท่ี 
จะได้สมาธินี้จะต้องมีสติก่อน

สติเป็นผู้ที่จะท�าให้จิตใจสงบเข้าสู่สมาธิระดับต่างๆ	 ได้	 
เขา้สู่ขณิกสมาธิ	เขา้สู่อปัปนาสมาธ	ิหรอืส�าหรับบางทา่นก็
เข้าสู่อปุจารสมาธิ	อปุจารสมาธน้ีิเป็นสมาธพิิเศษทีไ่มจ่�าเป็น
ตอ่การเจรญิปัญญาเพ่ือการหลุดพ้น	ดงัน้ันส�าหรับผูท้ีย่งั 
ไม่ได้หลุดพ้นนี้	 ถ้ามีความสามารถเข้าถึงอุปจารสมาธิได	้
ก็ไม่ควรที่จะไป	ควรจะให้หยุดที่อัปปนาสมาธิ	เพื่อให้จิตมี
อเุบกขามากๆ	นานๆ	กอ่น	อปุจารสมาธน้ีิไม่เป็นประโยชน์
ต่อการเจรญิปัญญา	ตอ่การสร้างภาวนามยปัญญาขึน้มา	 
การที่จะมีภาวนามยปัญญาขึ้นมาได้นี้จ�าเป็นที่จะต้องมี
อปัปนาสมาธิ	คอืจติตอ้งตัง้ม่ันอยู่ในความสงบ	สกัแต่ว่ารู้	 
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แล้วก็มีอุเบกขา	 แล้วก็มีความสุขที่เกิดจากความสงบนั้น	 
ถ้าจติออกไปทางอปุจารสมาธ	ิเช่น	ออกไปรับรู้เร ือ่งกายทพิย์ 
ก็ดี	หรอืไปอ่านวาระจิตของผู้อื่นได้ก็ดี	หรอืไประลึกชาติได้ 
ก็ดี	 ถ้าปล่อยให้จิตไปในทางอุปจารสมาธิ	 จิตก็จะไม่
สามารถมีอัปปนาสมาธิได้	จิตก็จะไม่สามารถเอามาใช้กับ
ปัญญาให้เป็นภาวนามยปัญญาได้	 ก็จะไม่สามารถที่จะ 
ดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้

ดังนัน้ส�าหรับผู้ที่มีความสามารถที่จะเข้าถึงอุปจารสมาธิ
ไดน้ี ้ในเบือ้งต้นถา้จติยงัไมห่ลดุพน้จากความทกุขท์ัง้ปวง  
ไม่ควรท่ีจะไปสนใจกับเร ื่องของอุปจารสมาธิ ควรมา
สนใจกับการสร้างอัปปนาสมาธิก่อน ให้มีก�าลังมากๆ  
ให้มีอุเบกขามากๆ ให้มีความนิ่งมากๆ เวลาไปเจอกับ
เหตกุารณต์า่งๆ เชน่ ความแก ่ความเจบ็ ความตาย จติจะ 
ได้นิ่งเฉยได้ จิตจะต้านความอยาก อยากไม่แก่ อยาก 
ไม่เจ็บ อยากไม่ตายได้ แล้วจิตจะได้ไม่ทุกข์นัน่เอง

เป้าหมายของการปฏิบัตินี้เราต้องการดับความทุกข์กัน	
เพราะความทกุขน์ีม้นัเป็นสิง่ทีร้่ายกาจตอ่จติใจของพวกเรา	 
ต่อให้เรามีความสามารถพิเศษต่างๆ	 มีตาทิพย์หูทิพย	์ 
แต่ความสามารถเหล่าน้ีไม่สามารถมาต้านความทุกข์ได้	 
ไมส่ามารถมาดบัความทกุขไ์ด	้ไมไ่ดเ้ป็นทีพ่ึง่ของใจ	แตเ่ป็น 
เคร ื่องเล่นของใจ	 อุปจารสมาธิน้ีเป็นเคร ื่องเล่นของใจ	
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หรอืเป็นเคร ื่องมือท่ีอาจจะมาใช้เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นได้ใน
บางกรณี	 เช่น	 พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้ความสามารถท่ีจะ
ติดต่อกับกายทิพย์ได้เป็นเคร ื่องมือแสดงธรรม	ทุกๆ	คืนนี้
พระพทุธเจา้จะแสดงธรรมใหก้บัเทวดาทุกคนื	พระพทุธเจา้
ก็ต้องเข้าไปในอุปจารสมาธิถึงจะติดต่อกับกายทิพย์ได้	 
ถึงจะสามารถสอนให้กายทิพย์นี้ ได้บรรลุมรรคผล 
นพิพานได	้แตไ่มไ่ดมี้ประโยชน์ไว้ส�าหรับตวัเอง	อปุจารสมาธิ 
นีไ้มม่ปีระโยชนก์บัผู้ปฏิบัต	ิผู้ท่ีตอ้งการหลุดพ้นจากความ
ทกุข	์และถา้ไปเกีย่วขอ้งดว้ยก็จะท�าใหห้ลงทางได้	จะท�าให้
ไมส่ามารถหลดุพน้จากความทุกขไ์ด	้เพราะหลงทาง	แทนที่
จะไปทางของอัปปนาสมาธิ	กลับไปทางอุปจารสมาธิแทน

ดังนั้นขอให้พวกเราเข้าใจว่า ถึงแม้อุปจารสมาธิจะเป็น
ของวเิศษ อ่านใจของคนอื่นได้ระลึกชาติได้ มีตาทิพย์
หูทิพย์ เห็นกายทิพย์ได้ ติดต่อกับกายทิพย์ได้ แต่ความ
สามารถเหล่านี้ไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจของเราได้ 
ฉะนัน้อยา่เพิง่ไปทางอปุจารสมาธิ ถ้าเรายงัไมไ่ด้หลุดพน้ 
ถา้เรายังไมไ่ดบ้รรลถุงึพระนพิพาน อยา่เพิง่ไปเกีย่วขอ้ง 
แต่ก็โชคดีอยู่อย่างหน่ึงคือผู้ที่จะเข้าถึงอุปจารสมาธินี้
มีน้อยมาก ตามที่ได้ยินจากครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า 
ร้อยละ ๕ ร้อยคนจะมีสัก ๕ คนที่มีความสามารถที่จะเข้า
สู่อุปจารสมาธิได้ แต่ถ้าผู้ได้เข้าแล้วไม่มีครูบาอาจารย์
สั่งสอนก็อาจจะหลงคิดว่านี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติ 
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ปฏิบัติเพื่อให้ได้มีความวเิศษ มีอภิญญา แล้วอาจจะไป
คิดว่าอภิญญานี้จะไปท�าให้ตนเองได้หลุดพ้นจากความ
ทกุข์ได ้หลุดพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้แตม่นัไมไ่ด้ 
เป็นเช่นนัน้ มันก็จะท�าให้ติดอยู่กับการเวยีนว่ายตายเกิด
ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด 

ถ้าผู้ใดฝึกสมาธิแล้วจิตสามารถเข้าถึงอุปจารสมาธิได้	 
ทา่นใหด้งึกลบัมากอ่น	ใหด้งึกลบัมาใหอ้ยูใ่นอปัปนาสมาธิ
ไปนานๆ	ใหสั้กแตว่่ารู้	ใหรู้้เฉยๆ	ไม่ไปคดิปรุงแตง่	ไมอ่อกไป 
รับรู้เหตกุารณต์า่งๆ	ใหรู้้เฉยๆ	ใหม้คีวามนิง่ความสงบ	ใหม้ี 
อุเบกขา	 ให้อยู่กับความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไปก่อน	
เพือ่จะไดม้กี�าลงัไวต้อ่สู้กับกเิลสตณัหาเวลาเกดิความอยาก
ต่างๆ	ขึน้มา	เชน่	อยากไมแ่ก	่อยากไมเ่จบ็	อยากไมต่าย	กจ็ะ 
สามารถท�าใจให้นิ่งเฉยๆได้	 ไม่เดือดร้อน	 ไม่หว่ันไหวกับ
ความแก	่ความเจบ็	ความตาย	ถา้ไม่ไปท�าตามความอยาก 
ไมแ่ก	่ไมเ่จบ็	ไมต่าย	ตอ่ไปความอยากทัง้หลายกจ็ะหมดไป	
พอความอยากไม่มีอยู่ในใจแล้ว	เห็นอะไรก็ไม่ทุกข์กับอะไร 
ทัง้นัน้	เห็นความแกก่ไ็ม่ทุกข	์เหน็ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยกไ็มท่กุข์	 
เห็นความตายก็ไม่ทุกข์	 เพราะจิตนี้มีทั้งปัญญาและมีท้ัง
สมาธิเป็นเคร ื่องมอืในการท่ีจะหยุดความอยากตา่งๆ	ทีเ่ป็น
ผูผ้ลติความทกุขต่์างๆ	และเป็นผู้ท่ีจะดงึจติใหก้ลบัมาเวยีน
ว่ายตายเกิดอยู่เร ื่อยๆ	ต่อไปด้วย
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ผู้ที่มีปัญญาระดับภาวนามยปัญญาแล้ว	 ก็จะสามารถ
บรรลธุรรมขัน้ตา่งๆ	ขึน้ไปไดต้ามล�าดบั	จากขัน้โสดาบนัก็จะ 
สู่ขั้นสกิทาคามี	ขั้นอนาคามี	และขั้นพระอรหันต์	เมื่อได้ถึง
ข้ันพระอรหนัตแ์ลว้	จติกจ็ะไมม่คีวามอยากหลงเหลอือยูใ่น
จิตอีกต่อไป	 ท�าให้ไม่มีอะไรดึงให้จิตต้องกลับมาเวยีนว่าย
ตายเกิดในไตรภพอีกต่อไป	 ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์	 
ไม่ต้องกลับมาท�าบุญท�าทานรักษาศีลภาวนาเพ่ือเวลา 
ตายไปจะไดไ้ปเกดิเป็นเทพบา้ง	เป็นพรหมบา้ง	หรอืเป็นพระ
อรยิบุคคลบ้าง	เพราะว่าเมื่อมีการเกิดแล้วย่อมมีความแก่	 
ความเจบ็	ความตาย	ตามมาทกุคร้ังไป	ถา้ไมต่อ้งการมีความ
ทุกข์เลยก็ต้องไม่มาเกิดเท่านั้น	 ทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด 
เท่านั้น	

ถ้าตราบใดยังมาเกิดอยู่ ถึงแม้ว่าจะมาเกิดดีก็ตาม  
เกิดเป็นใหญ่เป็นโต เกิดเป็นคนร�่าคนรวย เกิดเป็น 
คนสวยคนงามกต็าม แตก่ย็งัหนไีมพ่น้ความแก ่ความเจบ็ 
ความตายกันทุกคนไป

ดังนั้นต้องปฏิบัติให้จิตหลุดพ้นจากการเวยีนว่ายตายเกิด
ให้ได้	 ด้วยการสร้างภาวนามยปัญญาขึ้นมา	 การปฏิบัติ
ทานก็ดี	ศีลก็ดี	ภาวนาก็ดีนี้	เป้าหมายก็คือเพื่อให้เราได้มี 
ภาวนามยปัญญานีเ่อง	ท�าทานเพือ่ทีเ่ราจะไดเ้ลิกใชเ้งินกัน	 
หาเงนิกนั	จะไดม้เีวลามารักษาศลีมาภาวนากนั	พอเรารักษา 



60  

ศีลได้	มาภาวนาได้	 เราก็จะมีภาวนามยปัญญากัน	พอมี 
ภาวนามยปัญญาแล้วทีน้ีความอยากต่างๆ	 ที่มีอยู่ในใจ	
ไม่ว่าจะเป็นกามตัณหา	ความอยากในรูป	เสียง	กลิ่น	รส	
โผฏฐัพพะ	ความอยากมีอยากเป็น	ความอยากไม่มีอยาก
ไมเ่ป็นนี	้จะถกูภาวนามยปัญญาก�าจดัใหห้มดไปจากใจได้	 
ใจก็จะสะอาดบรสิุทธิ์ขึ้นมา	เป็นใจที่ผอ่งใสเบิกบานตลอด
เวลา	เพราะกเิลสเคร ื่องเศร้าหมองคอืความอยากต่างๆ	น้ัน	 
ไม่ได้มีหลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไป	 เม่ือไม่มีอยู่ในใจแล้ว	
ความเศร้าหมองต่างๆ	 ก็จะหมดไป	 ใจก็จะเป็นจิตใจที่
ผอ่งใสเบกิบาน	เป็นจติทีเ่กษม	เป็นจติทีม่	ี“ปรมงั	สขุงั”	อยู่ 
ตลอดเวลา	และเป็นจติท่ีไม่ตอ้งกลับมามีการเกดิ	แก่	เจ็บ	ตาย 
อีกต่อไป	เพราะไม่มีความอยากที่จะเสพรูป	เสียง	กลิ่น	รส	 
โผฏฐัพพะต่างๆ	 ไม่มีกามตัณหา	 ไม่มีภวตัณหา	 ไม่มี
วภิวตัณหา	ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องมีร่างกาย

การทีพ่วกเรามาเกดิมามีร่างกายกนันี	้เพราะใจของพวกเรา 
ยังมีความอยากเสพรูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะกันอยู่	 
ยังอยากดู	 ยังอยากฟัง	 อยากลิ้มรสดมกลิ่น	 อยากดื่ม 
อยากรับประทานอะไรต่างๆ	อยู่นั่นเอง	จึงท�าให้เราต้องมี 
ตา	หู	จมูก	ลิน้	กาย	พอมีตา	ห	ูจมูก	ลิน้	กาย	กมี็แก	่มเีจบ็	
มตีายตามมา	มคีวามทกุขต์ามมา	แตถ่า้เราหยดุและก�าจดั
ความอยากต่างๆ	 ให้หมดไปจากใจได้	 ก�าจัดกามตัณหา	
ภวตณัหา	วภิวตณัหา	ดว้ยการเจรญิสมัมาสต	ิสมัมาสมาธ	ิ
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สมัมาทฏิฐ	ิสมัมาสงักปัโป	ซึง่กค็อืภาวนามยปัญญานีเ้อง	 
พอมีภาวนามยปัญญาแล้วทีนี้	 กามตัณหา	 ภวตัณหา	
วภิวตณัหา	กจ็ะถูกท�าลายไป	เหมอืนเชือ้โรคท่ีถกูยาท�าลาย	 
ร่างกายของเราบางทีก็เกิดติดเชื้อขึ้นมา	 หมอก็จะให้เรา 
กินยาปฏชิวีนะหรอืยาฆ่าเชือ้กนั	พอยาฆา่เชือ้เขา้ไป	ยากไ็ป 
ท�าลายเชื้อโรคท่ีท�าให้เราเจ็บไข้ได้ป่วย	 พอเชื้อโรคถูกยา
ท�าลายไปหมด	 โรคภัยไข้เจ็บก็หายไป	 ความทุกข์ต่างๆ	
ก็เหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บของใจท่ีเกิดจากเช้ือโรคคือ
กามตณัหา	ภวตัณหา	และวภิวตณัหา	พอเราเอาธรรมโอสถ 
เขา้ไปรักษา	คอืเอาภาวนามยปัญญาเขา้มารักษา	ภาวนามย- 
ปัญญา	ก็จะท�าลายเชื้อโรคคือกามตัณหา	ภวตัณหา	และ
วภิวตณัหา	ใหห้มดไปอยา่งสิน้เชงิ	พอเชือ้โรคในใจหมดไป	 
โรคภัยไข้เจ็บของใจคือความทุกข์ต่างๆ	 ก็จะหายหมด 
ไปด้วย

นีแ่หละคอืการข้ึนรางวัลของพระพทุธศาสนา ตอ้งขึน้ดว้ย
การปฏบิตัมิรรค ๘ หรอืทาน ศลี ภาวนา นีเ้อง ทานนีจ้ะน�า 
ให้เราไปสู่การปฏิบัติศีล ศีลก็จะน�าเราไปสู่การปฏิบัติ
ภาวนา พอเราได้ภาวนาจนเกิดเป็นภาวนามยปัญญา  
เราก็จะได้ธรรมโอสถคือยาท่ีจะมารักษาโรคใจของเรานี้
ให้หายจากความทุกข์ทัง้หลายได้ 
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ดังนัน้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา เราต้องเป็น
ผู้ขึน้รางวัลของพระพุทธศาสนา ผูอ้ืน่นีข้ึน้ให้กบัเราไมไ่ด้ 
ของใครของมนั ทา่นถงึตอ้งสอน อตัตา ห ิอตัตาโน นาโถ 
ตนเป็นที่พึ่งของตน เราต้องมีความเพียรพยายามศึกษา 
ศึกษาแล้วก็มีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติด้วยตนเอง 
ไปจ้างคนอื่นมาปฏิบัติไม่ได้	 คนบางคนจ้างให้คนอื่นมา
บวชแทนตวัเองนี	้เสยีเงนิเปลา่ๆ	ไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไร	คดิว่า
ได้บุญ	แต่มันไม่ได้บุญหรอก	ตนเองไม่ได้บวช	คนอื่นบวช
ให้เรา	 แต่เรายังกินเหล้าเมายายังเท่ียวเตร่อยู่เหมือนเดิม
มนัจะไปไดป้ระโยชนอ์ยา่งไร	เราไมไ่ดก้นิยาฆา่กเิลส	กลบัไป 
ให้คนอื่นเขากินแทนเรา	เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย	เราไปจ้าง
คนอื่นมาเป็นคนไข้แทนเราได้หรอืเปล่า	มันไม่ได้ใช่ไหม

ฉนัใด	การปฏบิตัธิรรมกฉ็นันัน้	เราตอ้งปฏิบัติเอง อยา่ไป 
หวังคิดว่าคนอื่นจะปฏิบัติแทนเราได้ ไม่มีใครปฏิบัติ
ให้กับเราได้ บางคนคิดว่าอยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์แล้ว
ครูบาอาจารย์จะแผ่บารมีออกมาให้กับเรา คิดว่าบารมี
ของท่านจะช่วยท�าให้เรามีบารมีขึ้นมาได้ มันไม่ได้  
มันไม่เหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่เวลามีอะไรก็สามารถ
แชร์กันได้ แต่ธรรมะที่เป็นตัวจรงิๆ นี้แชร์ไม่ได้ เราแชร์
กันได้แต่ชื่อของธรรมะ แต่ตัวธรรมะตัวจรงิๆ คือ ตัวสติ 
ตัวสมาธิ ตัวปัญญา เราแชร์กันไม่ได้ เราต้องสร้างกัน
ขึ้นมาเอง
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ดังนัน้ขอใหเ้ราตัง้เป้าหมายวา่เราจะตอ้งเป็นผูศ้กึษา	เราจะ 
ต้องเป็นผู้ปฏิบัติ	 เพราะเราน้ีแหละจะต้องเป็นผู้ที่จะ 
หลุดพ้นจากความทุกข์	 ถ้าเราต้องการจะหลุดพ้นจาก
ความทกุข	์เรากต็อ้งศกึษาและปฏบิตั	ิคอืไปขึน้รางวลัของ
พระพุทธศาสนานั่นเอง	 แล้วเราก็จะได้รางวัลอันยิ่งใหญ	่
คือได้มรรคผลนิพพาน 
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