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นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธสัสะ 
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ต่อไปน้ีจะแสดงธรรม จะแสดงธรรมนะ  

“ธรรม” ธรรมมี ๒ ชนิด ธรรมะของโลกไง ธรรมะของโลกเขา โลกเรียกร้องหาความเป็น
ธรรมนะ โลกน่ีเรียกร้องหาความเป็นธรรม ความยติุธรรม “ธรรมะประจ าโลก” กบั “ธรรมะใน
หวัใจ” ธรรมะภายใน เราตอ้งเรียกร้องหาความเป็นธรรมภายใน เรียกร้องหาความเป็นธรรมจาก
หวัใจไง หวัใจของเราเรียกร้องหาความเป็นธรรม  

นัน่ธรรมมี ๒ อยา่ง “ธรรมของโลก” กบั “ธรรมท่ีเป็นประโยชน์กบัชีวิต” 

การแสดงธรรมวนัน้ีเป็นการแสดงธรรมเน่ืองในงานฌาปนกิจศพนายชอไค แซ่เล้ียง การ
แสดงธรรมน้ีอาศยัเหตุ จะเกิดบุญแก่ผูต้ายเพราะเหตุของมีการตาย มีการตายถึงจะมีการประชุม 
อาศยัเหตุของการตายนั้นใหเ้ราไดย้นิไดฟั้งธรรมนั้นไง ถึงจะเป็นกุศลจากผูต้ายผูน้ั้น ผูต้ายผูน้ั้น
ไดกุ้ศลเพราะเป็นตน้เหตุใหเ้รามาไดฟั้งธรรมเช่นน้ี 
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เปรียบเหมือนชาวโพธารามน้ีเป็นตน้ไมใ้หญ่ ตน้ไมใ้หญ่นั้นช่ือตน้ไมโ้พธาราม มีชุมชน
นะ มีชุมชนต่างๆ มีแซ่มีตระกลูต่างๆ เป็นก่ิงกา้นสาขา มีก่ิงนอ้ยๆ อยูก่ิ่งหน่ึง ก่ิงนอ้ยๆ ก่ิงแซ่
เล้ียงไง มีใบไมใ้บหน่ึงไดห้ล่อเล้ียง ไดผ้ลิใบข้ึนมา ไดห้ล่อเล้ียงใหต้น้ไมน้ั้นมีความเจริญย ัง่ยนื
เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศยัต่อไป  

โยมชอไค แซ่เล้ียงไดเ้กิดเป็นลูกนางซู่ฮั้ว แซ่พวัและนายบู๋ เซ้ียง แซ่เล้ียง ไดท้  าหนา้ท่ีของ
บุตร ไดเ้ล้ียง ไดศ้รัทธา ไดท้  าตามความสมควรแก่อตัภาพของบุตรท่ีดีคนหน่ึง ไดเ้ป็นสามีของ
นางซิวคิ้ม แซ่เล้ียง เป็นสามีท่ีดีคนหน่ึง ท าใหค้รอบครัวน้ีเป็นท่ีเจริญย ัง่ยนื ไดเ้ป็นพ่อของลูกๆ 
ไดท้  าหนา้ท่ีของพ่อของลูกๆ จนเป็นการตั้งตวัได ้ เป็นการย ัง่ยนืได ้ นัน่เป็นความดีอนัหน่ึง แลว้
ยงัท าหนา้ท่ีของสาธารณะ เป็นกรรมการต่างๆ ท าเพื่อใหเ้ป็นประโยชน์แก่สาธารณะ เพื่อใบไม้
นั้นไดห้ล่อเล้ียงตน้ไม ้ตน้ไมคื้อชุมชน 

บดัน้ี บดัน้ีไดด้บั บดัน้ีไดด้บัแลว้ ดบัไปตามภารกิจความเป็นจริง มนัเป็นจริงตอ้งดบั 
เพราะอนัน้ีเป็นคติธรรมดาของโลก แลว้ยงัมีหลานๆ เป็นเทวดาของหลานๆ เป็นเทวดาผูเ้ฒ่าท่ีใจ
ดีของหลานๆ...หลานๆ เป็นผูท่ี้ขอไดท้นัที เป็นเทวดาของหลานๆ ไง มนุสสเทโว เป็นเทวดาของ
ลูกของหลาน เป็นเทวดานะ  

บดัน้ีดบั ดบัเหลือเช้ือไง ดบัแบบมีเช้ือ ไม่ไดด้บัส้ิน ดบัแบบมีเช้ือ 

พระพุทธเจา้สอน พระพุทธเจา้สอนว่า  

“การเราเป็นชาวพุทธ เราเช่ือว่ามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ”์  

ก่อนจะมีพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้เกิดข้ึนมาจากอะไร? 

พระพุทธเจา้เกิดมา เกิดเป็น คือร่างของมนุษย ์ ร่างของพระพุทธเจา้ แต่พระพุทธเจา้ตอ้ง
ตรัสรู้ธรรมอยู ่ธรรมอนัประเสริฐไง “บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ” อนั
น้ีต่างหาก อนัน้ีต่างหากพระพุทธเจา้ตรัสรู้ตรงน้ี พระพุทธเจา้รู้ธรรมะตามความเป็นจริง แลว้ถึง
วางศาสนาไวใ้หเ้ราเดินตามไง อนัน้ีคือว่าดบัโดยส้ินเช้ือไง  

ถึงว่าน่ีดบัแบบมีเช้ือ ดบัมีเช้ือ ดบัแบบปุถุชนคนดีคนหน่ึงท่ีดบัส้ินดบัสูญไป อาศยัคุณ
งามความดีเท่านั้นอยูใ่นหวัใจ จะเป็นกระแสท าใหใ้จน้ีเกิดต่อไปภายภาคหนา้ ตายแลว้ขอใหไ้ป
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เกิดดี เกิดดี สุคติ ตายท่ีสุคติ การตายตายดว้ยดบัท่ีสงบ เขาเรียกบุญส าเร็จรูปไง การตายโดยบุญ
ส าเร็จรูป หมายถึงวา่ หลบัแลว้ตายไปเลย บุญใหกุ้ศลมาก กบัการตายโดยบุญไม่ส าเร็จรูป โดย
การแสวงหา เช่น เราเจบ็ไขไ้ดป่้วยแลว้เราใกลต้าย เราแสวงหาการเกิดการดบัใช่ไหม เราจะดบัน่ี
เรากลวั เรากงัวล อนัน้ีเรามีสิทธิแสวงหา เรามีสิทธิท่ีจะคิดดีคิดชัว่ นัน่คือประตูบานยดึเปิด
ออกไป  

แต่น่ีดบั ดบัไปเลย ดบัแบบบุญส าเร็จรูป คือว่าการมีเช้ือไง การมีเช้ืออยู ่ เช้ือน้ีท าใหเ้กิด
นะ อยา่งพดูเม่ือก้ี มนุสสเทโวเป็นเทวดาไง เป็นเทวดา แลว้มนุสสเปโตล่ะ ผูท่ี้ไม่ไดท้  าความดีไว ้
มนุสสเปโตคือมนุษยเ์ปรต มนุสสติรัจฉาโน มนุษยส์ัตวเ์ดรัจฉาน น่ีคือวฏัวนไง กระแสจิตน้ีมนั
ไม่ส้ิน  

เราเขา้ใจกนัว่าดบั แลว้เผาศพเสร็จ แลว้เลิกกนั...ไม่ใช่ วฏัวนยงัวนต่อไปนะ จิตน้ียงัไป
เกิดไม่มีวนัดบั ไม่มีวนัดบัหรอก สุสานเป็นท่ีเก็บของซากศพ ท่ีเชิงตะกอนเป็นท่ีเผาศพ แต่ใคร
เคยเห็นท่ีเผาวิญญาณไหม ใครเคยเห็นท่ีเผาจิตวิญญาณของมนุษยบ์า้ง? ท่ีเผาจิตวญิญาณของ
มนุษยไ์ม่มีใครเคยเห็น 

พระพุทธเจา้เห็น เพราะพระพุทธเจา้สามารถท าได ้พระพุทธเจา้ท าแลว้ถึงไดส้ิ้นเช้ือไง  

แต่น่ีเรามีเช้ือ อาศยัเช้ือน้ีต่อไป “เช้ือ” เช้ือต่อไปไง การเช้ือ  

ดูแสวงดูท่ีใจสิ ความคิดมีไหม?...มี 

ความสุขมีไหม?...มี 

ความทุกขมี์ไหม?...มี มีทั้งนั้น 

แลว้ดบั ดบัอยา่งไร? ดบัอยา่งไร? 

 มนัดบัไม่ได ้ดบัไม่ไดเ้พราะเราเป็นชาวพุทธพิธีกรรมไง เรามีแต่พิธีกรรม เรามาแต่ท ากนั 
เราแสวงหาตามธรรมกนัเป็นธรรมเท่านั้นเอง แต่มนัไม่เขา้ถึงไง อยา่งพิธีกรรมต่างๆ น่ีเป็น
วฒันธรรม “เป็นกุญแจ” เป็นกุญแจไขเขา้ไปหาปริศนาธรรมไง ปริศนาธรรม กุญแจเราตีปริศนา
ธรรมออกไหม  
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อยา่งเช่น “รดน ้าศพ” รดน ้าศพเขารดน ้าศพกนั ถา้เป็นความรู้สึก มนัจะเกิดจากการท่ีว่า 
เราชาวพุทธบางทอ้งถ่ินเขาใชน้ ้ ามะพร้าวอ่อนลา้งหนา้เห็นไหม ใชน้ ้ ามะพร้าวอ่อนลา้งหนา้ พอ
อยา่งนั้นมนัเป็นงานท่ีมนัแบบว่ามนัยุง่ยากเกินไป วิวฒันาการใหเ้ราเห็นว่าตอ้งมีการอาบน ้าศพ 
แต่ตามหลกัธรรม คติธรรมคือว่า  

“คนตายตายมาก่ีชาติแลว้ แลว้เกิดๆ ดบัๆ อยา่งน้ีไม่มีหูตาสว่างข้ึนอีกเหรอ”  

“ลา้งหนา้” ลา้งหนา้ใหหู้ตาสวา่ง เกิดดบั เกิดดบั เกิดดบัมา  

“บุพเพนิวาสานุสติญาณ” ญาณ แต่อดีตชาติมายาวไหล พระพุทธเจา้ส่องเห็นหมด สตัว์
ดบัแลว้เกิดแลว้ไปไหน 

“จุตูปปาตญาณ” ญาณท่ีรู้ว่าสัตวด์บัแลว้เกิด สัตวด์บัแลว้เกิด น่ีมนัยงัเกิดไป เกิดไปตลอด
อนนัตกาลในเม่ือยงัมีกิเลสในหวัใจ ยงัมีกระแสอยู ่ กระแสท่ีพาใหเ้กิดน่ะ เรามนัตอ้งเขา้ใจตรงน้ี 
เขา้ใจตรงน้ีเห็นไหม การวา่เตือนไง การรดน ้าศพ รดน ้าศพก็เตือนว่า  

“คนท่ีรดลืมแลว้เหรอ คนท่ีรดก็ตอ้งตาย” 

น่ีเตือนตนเองไง ใหไ้ดค้ติจากงานศพนั้น ใหไ้ดค้ติ เราก็ตอ้งตายแบบน้ีไง มนัสะเทือนใจ
ไหม  

ก่อนท่ีพระพุทธเจา้จะออกบวช ไปถึงพระพุทธเจา้ออกบวช พระพุทธเจา้ก่อนจะออกบวช
นะ เห็นพญายมทตูทั้ง ๔ นัน่ล่ะเขามาเตือน น่ีก็เหมือนกนั เตือน มีคติใหเ้ตือนอยูต่ลอดเวลา การ
เวียนไปในเชิงตะกอน ๓ รอบ วฏัสงสารไง กามภพ รูปภพ อรูปภพ เวียน ๓ เราก็ตีความไม่ออก 
เวียน ๓ รอบไปน่ะ 

“เอง็ก็เวียนมาทุกชาติ ทุกชาติอยา่งน้ีแหละ เอง็ก็กลบัมาเวียนอีกแลว้หรือ เอง็ก็กลบัมา
เวียนอีกแลว้หรือ” 

ไอค้นเดินตามก็เดินตามไปต๊อกๆๆ แค่พิธีกรรม ไม่มีความสะกิดใจข้ึนมาแมแ้ต่นิดเดียว
ว่าเราเองก็เคยนอนในโรงอยา่งน้ี ใหเ้ขาเวียนมาแลว้ เราก็เป็นร่างหน่ึงท่ีเราโดนเขาจบัเวียน
มาแลว้ บดัน้ีเราก็เกิดมาเพื่อเวียนคนอ่ืนซ ้ าต่อไป 
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การสัง การท าตราสัง ห่วงลูก ห่วงบุตร ห่วงภรรยา ห่วงสมบติั “ห่วง” ห่วงใดๆ ในโลกน้ี 
เราตถาคตไม่เคยบอกเลยว่าห่วงนั้นเป็นห่วงท่ีแน่นหนา กรงขงัใดๆ ในโลกน้ี ไม่มีกรงขงัใดๆ 
เลยท่ีจะขงัสัตวไ์วไ้ดเ้ท่ากบักรงขงัของห่วงบุตร ห่วงภรรยา ห่วงสมบติั  

นัน่น่ะ ตราสังก็เตือน เวียนว่ายตายเกิดก็เตือน ตราสังนั้นก็เตือน เตือนมาทั้งนั้นเลย แต่ไป
งานศพไดอ้ะไรข้ึนมา ไปงานเผาศพ งานศพ ศพหน่ึงศพน้ีมีคุณค่ามาก ถา้บา้นไหนมีงานศพ เวลา
ไปสวดศพเขาไม่ตอ้งข้ึนพุทธงั ธมัมงั สังฆงั ข้ึนแลว้เขากส็วดศพเลย เพราะพุทธานุสติ ธมัมานุ
สติ สังฆานุสติ เทวตานุสติ มรณสัสติไง อนัน้ีเป็นคติธรรมเป็นกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง เป็นส่ิงท่ี
ประเสริฐท่ีท าใหเ้ราพน้หลุดพน้ไปได ้ ท าไมไม่คิด มีศกัด์ิเท่ากบัพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เห็นไหม ศพๆ หน่ึงมีศกัด์ิเท่ากบัพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์

น้ีเหมือนกนั เพราะไม่ตอ้งสวด ไม่ตอ้งนัน่เลย ใหก้ าหนดศพ ซากศพ ความเป็นไป ความ
เป็นไปของซากศพ ความเน่า ความเป่ือย เพราะภพภมิูฐานของร่างกายน้ีส าคญัมาก เป็นท่อนใหญ่ 
เป็นท่อนใหญ่ท่ีสถิตของหวัใจไง หวัใจอยูใ่นถ ้าน้ี อยูใ่นถ ้าของร่างกายน้ีแลว้เราปล่อยใหม้นัแตก
สลายไปโดยท่ีไม่มีประโยชน์เลย ไม่มีประโยชน์ใดๆ เลยกบัผูท่ี้เกิดตายโดยไม่มีหูตา มีหูก็เอาหู
ไวฟั้งเพลง มีตาก็มีไวดู้หนงัดูละคร แมแ้ต่ซากศพท่ีตายอยูต่่อหนา้ก็ไม่ไดคิ้ด ไม่เคยไดคิ้ด ไม่เคย
ไดม้าคติเตือนใจตวัเองเลย  

ขณะน้ี ปัจจุบนัน้ี ไดส้ะเทือนใจตวัเองแลว้ตอ้งคิดสิ ตอ้งคิด ไม่ควรเสียใจ ไม่ควรเสียใจ
เลยนะ ญาติพี่นอ้งไม่ควรเสียใจใดๆ เลย เพราะส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ ผูต้ายไดท้  าคุณงามความดี
ไวม้หาศาลนะ ไดส่้งเสียพ่อ ส่งเสียแม่ไปถึงท่ีสุด ไดบ้ริหารครอบครัวดว้ยความเป็นธรรม
พอสมควร ไดท้  าทุกๆ อยา่งตามหนา้ท่ีประเสริฐแลว้ บดัน้ี บดัน้ีไดส้ิ้น เหลือแต่กอ้นอิฐ กอ้นหิน
ไง  

ธาตุ ๔ คือธาตุดิน ธาตุน ้า ธาตุลม ธาตุไฟ คนตายธาตุไฟออกก่อน ธาตุไฟนะ พอจิต
มนัน่ะ...ธาตุไฟคือความร้อนไง ดวงจิตคือความเผาผลาญ จิตคือพลงังานตวัหน่ึง ตวัพลงังานน้ี
ดบั พอตวัพลงังานน้ีดบัน้ีธาตุลมก็หยดุ เหลือแต่ธาตุดินกบัธาตุน ้าเท่านั้น 

ดูกอ้นหินนะ ดูกอ้นหิน กอ้นหินตามโรงโม่หิน เขาโม่มายงัเป็นประโยชน์ในการก่อสร้าง 
ธาตุดินอนัน้ีมนัเป็นแค่ธาตุดิน คุณงามความดีจริยธรรมถึงพ่อแม่มีในหวัใจทุกคน มีทั้งนั้นล่ะ แต่
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นัน่คือจิตวิญญาณท่ีมนัรับรู้ไง แต่ปัจจุบนัน้ีมนัมีแค่ธาตุดินกบัธาตุน ้าท่ียงัอยูน่ั้น เราจะเผา เราจะ
เผาไฟเพื่อความสะดวก เพื่อวิวฒันาการ ความเป็นไป  

แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไดเ้ผาศพของพระองคเ์อง แลว้สั่งพระอานนท์
ไวน่้ะ พระอานนทถ์ามว่า 

 “ในสรีระของพระพุทธเจา้น้ีควรจะท าอยา่งไร?” 

 พระพุทธเจา้บอกพระอานนท ์ 

“อานนท ์จกัรพรรดิเขาท ากนัอยา่งไร ก็ท  าอยา่งนั้นเถิด จกัรพรรดิเขาห่อศพของจกัรพรรดิ
ดว้ยผา้ขาว ผา้ขาวหลายชั้นแลว้วางบนรางเหลก็แลว้เผาไป”  

นัน่คือการเราท าตามตน้แบบ แต่การเก็บฝังในวิวฒันาการของชาติจีนน้ีเป็นความเขา้ใจ
ผดิถูก เราบอกว่าอนัน้ีเป็นการคน้ควา้มา ไม่ใช่ยนืยนัว่าเป็นจริงแท ้ เพราะศาสนาพุทธเขา้ไปใน
เมืองจีนไปจากโพธิธรรม เดิมเขามีศาสนาเต๋าอยู ่ แลว้โพธิธรรมเขา้ไป พอเขา้ไป โพธิธรรม
ตน้เหตุของมหายาน เขาถือพระกสัสปะเป็นตน้เหงา้ของฝ่ายมหายานเขา  

พระกสัสปะน้ีมีอยูช่าติหน่ึง ก่อนจะเกิดมาเป็นพระกสัสปะ เป็นคนเล้ียงชา้ง เป็นคนท่ี
เล้ียงชา้งแลว้ชา้งนั้นมีความกตญัญูมาก จนเล่ืองลือว่าชา้งน้ีเป็นชา้งท่ีวิเศษ ชา้งน่ีชา้งท่ีรู้ภาษา
มนุษย ์ฉะนั้นกษตัริยใ์นจีนก็อยากเห็นไง อยากลองว่ามนัจะจริงหรือ เอาเหลก็ไฟท่อนแดงๆ หน่ึง
ท่อน เผาไฟจนแดงแลว้ปักไวก้ลางสนาม ใหบุ้คคลผูเ้ล้ียงชา้งนั้นเอาชา้งเขา้มา แลว้บอกใหส้ั่ง
ชา้งนั้นเขา้ไปเกาะท่อนเหลก็แดงๆ นั้น เพราะว่ากษตัริยน์ั้นไม่เช่ือว่าบุคคลผูน้ี้จะสั่งชา้งไดจ้ริง 
เพราะชีวิตน่ีใครก็ตอ้งรัก บุคคลผูเ้ล้ียงชา้งนั้นเขา้ไปบอกกบัชา้งตวันั้นว่า 

 “บดัน้ีเป็นระหว่างชีวิตของผูเ้ล้ียงชา้งกบัชา้งนั้น ใหช้า้งน้ีเป็นผูเ้ลือกเอาเองว่าจะเขา้ไป
กอดท่อนเหลก็นั้นใหต้ายไปหรือจะเดินกลบัก็ได ้ถา้เดินกลบัไปผูเ้ล้ียงชา้งนั้นก็ตอ้งคอขาด” 

เป็นการเลือกกนัระหว่าง ๒ คนน้ี ระหว่าง ๒ ชีวิต ระหว่างคนกบัสัตว ์สัตวน์ั้นมีหวัใจท่ี
รักเจา้ของมาก เช่ือฟังกนัมา ทุกขสุ์ขกนัมา เดินตอ้ยๆ เขา้ไป เอาตวัน่ีโอบเขา้ไปท่ีเสาท่อนนั้นจน
ตายไป กรรมอนัน้ี พระกสัสปะตายไปแลว้ศพยงัไม่ไดเ้ผา ตามหลกัในพระพุทธศาสนา ตามหลกั
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ในคมัภีร์บอกว่าพระกสัสปะจะรอชา้งตวัน้ีกลบัมาตรัสรู้ กลบัมาส าเร็จเป็นพระพุทธเจา้ แลว้ค่อย
มาเผาพร้อมกนัไง 

อนันั้นเป็นคติ คติในหลกัของพระไตรปิฎก เป็นต าราอยูใ่นศาสนา แต่ในการกระท าของ
ชาติจีนเราก็ไม่รู้ อนันั้นถึงว่าการเผาน้ีเราท าตามแบบของพระพุทธเจา้ การฝังแลว้แต่ชาวบา้นนั้น
เขาท าตามตน้แบบพระกสัสปะ เพราะถือว่านั้นเป็นรากเหงา้ เป็นตน้ท่ีมาของเขา การกระท าการ
เผาหรือการฝังน้ีเป็นความดีทั้งนั้น แมแ้ต่คนไทยเราถา้ไม่ถึงเวลาไม่มีฤกษ ์ เราก็ยงัเกบ็ไว ้ ก็มีค่า
เท่ากบัเก็บไว ้ 

การเผาและการฝังเราไม่ควรยดึ ไม่ควรยดึวา่ส่ิงใดผดิหรือส่ิงใดถกู เราคิดวา่เราท าถกูตอ้ง
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี พอสมควรหรือไม่ เราเกิดมาอยูใ่นท่ามกลางของสังคม สังคมน้ีตอ้ง
อาศยักนั ส่ิงใดเป็นมชัฌิมาปฏิปทา ความลงตวัระหว่างความเป็นไป ระหว่างความลงตวัหวัใจท่ี
ไม่ขดักนั เราเลือกตรงนั้น นัน่ อนัน้ีมนัเป็นประเพณีวฒันธรรม น่ีส้ินแบบมีกระแสนะ มนัยุง่
ขนาดน้ี 

แต่ส้ินแบบ “ส้ินไม่มีกระแส” แบบพระพทุธเจา้เลย พระพุทธเจา้บอกไวแ้ลว้ ศีลคือมือ
ปกติ ศีลคือมือท่ีไม่มีแผล มือท่ีไม่มีแผลยาพิษมนักล็ว้งได ้ น ้ าเกลือมนัก็จบัตอ้งไดเ้พราะมนัไม่
แสบไม่คนั น่ีคือศีล ศีลคือความปกติ ถา้มีศีลก็ตอ้งหดัฝึก  

พระพุทธเจา้สอน “ศีล สมาธิ ปัญญา” ศีลเม่ือปกติเราก็ท  าใหจิ้ตมนัเป็นสมาธิอยูแ่ลว้
เพราะมนัตั้งมัน่ เราท าจิตใหส้งบ มนัก็จะเกิดสมาธิข้ึนมา เกิดสมาธินะ สมาธิท่ีเป็นสัมมาสมาธิ 
ไม่ใช่เป็นมิจฉาสมาธิหรือสมาธิท่ีวิการ การกด การเพ่ง การท าโดยท่ีว่ามนัวิการ หมายถึงว่า มนั
ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ มนัจะเกิดนิมิต เกิดความรู้สึกท่ีแกว่ง  

แต่ถา้เป็นสัมมาสมาธิ สมาธิน้ีจะไม่แกว่ง สมาธิน้ีจะเป็นมรรค ๑ ในองค ์๘...มรรค ๑ ใน
องค ์๘ เห็นไหม มรรค ๑ มรรคเดียวแลว้เกิดการท างานชอบ  

ค าว่า “กระแส” กระแสอยูท่ี่ไหน? กระแสอยูท่ี่ใจ จิตแกจิ้ต จิตดูจิต ปัญญามนัจะยอ้นกลบั
มาถา้มีสมาธิท่ีเป็นสัมมาสมาธิ ถา้เป็นมิจฉาสมาธิ หรือสมาธิท่ีกดถ่วง สมาธิน้ีจะเกิด เกิดในการรู้
ท่ีไม่ใช่กลบัมาช าระกิเลส มนัจะเกิดความรู้ท่ีสั่งสมกิเลส มนัจะเกิดความรู้ เห็นผ ี เห็นเปรต เห็น
เทวดา 
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 การเห็นนั้น ภาพวาดท่ีวดัเยอะแยะไป ใครก็เห็นได ้เปิดทีวีก็เห็นภาพ ท าไมไปต่ืนเตน้กบั
ไอค้วามเห็นท่ีไร้สาระ...มนัไม่เห็นตวัตนน่ะ  

มนุษยเ์กิดมาทุกคนว่าเก่ง มนุษยรู้์จกัตวัเองไหม ลองถามตวัเองว่า  

เราคือใคร? เราอยูท่ี่ไหน? มนุษยอ์ยูท่ี่ไหน? 

ช่ือนาย ก. นาย ก.อยูท่ี่ไหน ตอ้งช้ีมาใหดู้...ไม่มี  

“สมมุติโลก” โลกสมมุติข้ึนมาใหเ้ป็นเรา เราอยา่ต่ืน “จริงตามสมมุติ” สมมุติมีหมด ความ
สมมุติคือชัว่คราวไง จริงตามสมมุติ ไม่ใช่จริงตามบญัญติั บญัญติัน้ีบญัญติัทบัสมมุติออกมา 
มนุษยไ์ม่มี มีธาตุ ๔ กบัขนัธ์ ๕ เท่านั้น คนเรามีแค่ธาตุ ๔ กบัขนัธ์ ๕ สมมุติมนัทบัว่า นาย ก. 
นาย ข. สมมุติมนัทบั แลว้ก็แยง่ชิงกนั เบียดเบียนกนัดว้ยความคิด มนุษยอ์ยูด่ว้ยกนัตอ้งมีการ
กระทบกระทัง่กนั ความกระทบกระทัง่กนั มนุษยไ์ม่ยอมใหใ้ครเป็นใหญ่ ฉะนั้น มนุษยต์อ้งหา
ตวัตนใหเ้จอสิ มนุษยเ์ก่ง มนุษยเ์ท่านั้นตอ้งหาตวัเองใหเ้จอ ถา้เจอตน บงัคบัตนได ้ยอดมนุษย ์ 

ตนเองก็ยงัไม่เจอ มองแต่ขา้งนอก มองแต่สังคม แต่ไม่เคยเห็นตวัตนของตวั  

หาตวัตนใหเ้จอ ตวัตนอยูท่ี่ไหน? ตวัตนกจิ็ตเป็นสมาธิไง จิตตั้งมัน่ จิตน้ีเป็นหน่ึง จิตน้ี
เป็นหน่ึง ตดัรูป รส กล่ิน เสียงภายนอกกลบัมาเป็นหน่ึง  

แลว้เกิดปัญญาตรงไหน? เกิดปัญญาตรงเห็นสภาพความเปล่ียนไปไง ความเศร้า ความ
หมองของหวัใจ ความสุขแทม้นัอยูต่รงน้ี สุขจริงๆ คือความสงบของหวัใจ สุขจริงๆ คือการน่ิงอยู่
แบบผูท่ี้รู้อยูไ่ง ผูรู้้อยูแ่บบน่ิงนะ แต่โลกน่ีรู้ไม่ได ้ รู้แลว้ปากมนัยาว รู้แลว้อยากพดู รู้แลว้อยาก
อวด ความอวดอนันั้นเป็นกิเลสลว้นๆ  

แต่ถา้จิตน้ีสงบแลว้ นัน่น่ะ เห็นตวัตนเฉยๆ ตวัตนเท่านั้นยงัไม่ไดว้ิปัสสนาญาณเลย  

“ปัญญา” ปัญญาการไดเ้ล่าเรียน ดอกเตอร์เหรอ? ศาสตราจารยไ์หนเหรอ?  

“วิชาชีพ” วิชาชีพน้ีเป็นแค่สรรหามาเพื่ออาชีพตวัเท่านั้นเอง ปัญญา สุตมยปัญญาคือการ
เล่าเรียน จินตมยปัญญา นกัวิทยาศาสตร์ ภาวนามยปัญญาสิ  



งานฌาปนกิจศพ นายชอไค แซ่เล้ียง ๙ 

 

©2011 www.sa-ngob.com 

“ภาวนามยปัญญา” จิตน้ีสงบแลว้ถึงคน้หาไง ไม่ส่งออกไง เท่ียวเห็นเทวดา เห็นผต่ีางๆ 
อนันั้นส่งออก  

หนักลบัเขา้มาสิ หนัจิตนั้นกลบัเขา้มา ไฟฉายมนัส่องออกทุกดวง แต่จิตน้ีเหมือนไฟฉาย
แต่ยอ้นกลบัได ้ เพราะจิตน้ีมนัเป็นนามธรรม ใชส้ติเหน่ียวร้ังเขา้มา หนักลบัมา หนักลบัมามนัจะ
เห็นความเป็นไปภายใน เห็นแต่ความอาสวะ เห็นแต่ความเน่าเหมน็ในหวัใจ  

“ไหนว่าตวัเองดีไง” คนๆ หน่ึงว่าตวัเองน้ีประเสริฐไง เวลาหนักลบัมาเราท าไมจะเห็น
อยา่งนั้น จะว่าเราเลวทรามก็ได ้นัน่คือตดักระแส กระแสมนัอยูท่ี่ใจ กระแสมนัไม่ไดอ้ยูท่ี่ร่างกาย
นะ ร่างกายน้ีถึงจุดหน่ึงตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา  

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบั”  

แต่การดบันั้นควรใหเ้กิดประโยชน์แก่ลูกหลาน เกิดประโยชน์แก่การสะเทือนหวัใจ 
หวัใจน้ีควรไดก้ารสะเทือนบา้ง สะเทือนข้ึนมาแลว้ไดต้ั้งตนใหเ้ป็นคนดีไง ตั้งตนมาว่า พ่อแม่ได้
อุตส่าห์วางรากฐานไวข้นาดน้ี เราคนๆ หน่ึงสืบสกุล ประโยชน์กบัสังคม ประโยชน์แก่โลก 
ประโยชน์กบัตวัเรามีไหม?  ประโยชน์แก่ตวัเรา ประโยชน์แก่ตวัเรา 

ประโยชน์แก่คนอ่ืนทั้งนั้น ประโยชน์แก่คนอ่ืนไง ลูก สามี ภรรยา ประโยชน์คนอ่ืน อนั
นั้นก็ตอ้งท าเพราะเป็นโลก โลกหมายถึงหมู่สัตว ์ “สัตวโลก” โลกคือหมู่สัตว ์ สัตวต์วัหน่ึงคือ
โลกๆ หน่ึง โลกในความคิดไง  

โลกน้ีเพราะมีเรา เราดบัโลกก็ไม่มี โลกน้ีเพราะมีเรา เราตายเด๋ียวน้ี โลกก็หายไป 

นัน่ ถึงบอกไง ใหเ้ป็นประโยชน์กบัเรา เป็นประโยชน์กบัเขา เป็นประโยชน์นะ ค าว่า 
“เป็นประโยชน์” แลว้แต่ใครจะหาประโยชน์  

ศาสนาพุทธ ครูบาอาจารยบ์อกว่า “เหมือนกบัหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆ คนเดินเขา้ไปหา
หา้งสรรพสินคา้แลว้แต่จะจบัอะไรออกมาจากหา้งสรรพสินคา้นั้น” 

ชาวพุทธพิธี ก็ไดพ้ิธี  

ชาวพุทธถึงท าใจใหส้งบ ก็ไดใ้จสงบ  
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ชาวพุทธตดักระแส มนัก็ตอ้งดบัส้ิน 

ดบัได ้ ส่ิงใดเกิดไดส่ิ้งนั้นตอ้งดบั แต่ดบัแบบชาวพุทธ ไม่ใช่ดบัแบบเขา้ใจว่าพุทธไม่ใช่
พุทธ เขา้ใจตวัเองว่าพุทธแลว้ไม่ใช่ ไม่ใช่หรอก ถา้ใช่เราจะไม่ถือมงคลต่ืนข่าว เราไม่ไดถื้อค า
สอนนอกศาสนาพุทธ 

พระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้น่ีประเสริฐ ประเสริฐ ประเสริฐมากๆ เป็นยาขนาน
เอกท่ีแกไ้ดทุ้กโรค “ทุกโรค” เพียงแต่เราใชไ้ม่เป็น เราไม่รู้จกัยาน่ีไง เราแสวงหากนัแต่ยามาแก้
โรคเอดส์ หาเถิด หาเถิด แต่พระพุทธเจา้สอนไวแ้ลว้ อยูใ่นหลกัธรรมดว้ย มีศีล ๕ ก็ไม่เป็น ศีล ๕ 
กาเม สุมิจฉาจารไง เราอยูใ่นคู่ของตวัก็ไม่เป็น ฉะนั้น มนัมีอยูพ่ร้อมเลยล่ะศาสนาพุทธเรา แต่เรา
ไปหานอกทั้งนั้นเลย นอกทั้งนั้นแลว้ก็ว่าเป็นชาวพุทธไง  

ชาวพุทธตอ้งมีกฎ ชาวพุทธตอ้งมีระเบียบ มีกฎระเบียบ  

เราอยา่เขา้ใจว่าเราไม่มีศีล ฟังนะ! มีอยูค่ร้ังหน่ึงในพุทธกาล มีชาวประมงออกไปหาปลา
ในทะเล แลว้กลบัจากการประมงมา คนพึ่งลากประมงเขา้มา ลากอวนเขา้มา ท าความผดิมาลว้นๆ 
แต่มาเจอพายใุหญ่ เรือมนัจะล่ม คนไม่มีท่ีพึ่ง แต่คนเคยมีแนวทางในการศึกษามา  

สัมปัตตวิรัติเลย ตั้งวิรัติข้ึน ตั้งข้ึนมาว่า “ขา้พเจา้ขอถือศีล ๕”  

เพราะจิตขณะนั้นมนักลวัมาก มนัจะปล่อยวางหมด  

พอบอกถือศีล ๕ มนัก็รับศีล ๕ 

แลว้เรือก็คว  ่า พอจิตน้ีดบั น้ีอยูใ่นหลกัศาสนาพระพุทธเจา้บอกว่าจิตดวงนั้นไปเกิดบน
สวรรค ์เห็นไหม น่ีคนหาท่ีพึ่ง ขณะท่ีพึ่งแค่น้ีเองนะ ชาวประมงกลบัมาจากลากอวน พอถือศีล ๕ 
บริสุทธ์ิ ขณะจิตดบัไปเกิดบนสวรรค ์

แลว้เราล่ะ ต่ืน! ต่ืนกนัไปนะ ต่ืนตามโลก ต่ืนตามสงสาร  

ถึงจะไดพ้ดูใหฟั้งไง เพราะวา่เราเป็นลูกคนหน่ึง เราบวชมา ๒๐ ปี ปีน้ีเป็นปีท่ี ๒๐ การ
บวชน้ีจะพดูว่าบวชไม่ส้ิน บวชแบบไม่ส้ินไมไ้ร้ตอกไง บวชแบบบวชหนีความเป็นอยูท่างโลก
ไง  
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ความเป็นอยูท่างโลกหรือมนัจะมาทุกขเ์ท่าทางพระ 

งานใดๆ ในโลกไม่มีงานใหญ่โตเท่ากบันัง่สมาธิยนัสว่าง  

งานใดๆ ในโลกไม่มีการนัง่สมาธิ ๗ วนั ๗ คืน  

งานใดๆ ในโลกไม่มีการอดอาหารอดนอนกนัเป็นปีๆ  

ไม่มี! ไม่มีหรอก! ใครว่าหนีทุกขท์างโลก...มนัเห็นภยัทางโลกต่างหาก “ภยัทางโลก” ภยั
ขนาดไหน นัน่น่ะ ความเขา้ใจของโลกไง ถึงบอกการท าน้ีไม่ไดท้  าแบบเดาสุ่ม การท าโดยการเผา
น้ีไม่ใช่การเดาสุ่ม มนัเป็นประเพณีทอ้งถ่ินเท่านั้นเอง ประเพณีทอ้งถ่ิน แลว้เราก็ไม่คา้น เราจะพดู
ใหฟั้งก็ได ้ 

อาม่าเราน่ีเราเป็นคนหาใหเ้อง ฮวงซุย้น่ะ เราหาใหอ้าม่าเราเอง เพราะใจของอาม่าอยากได้
ฮวงซุย้ จิตดวงนั้นถา้มีความสุขตรงน้ีเรากห็าให ้ แต่เต่ียบอกอยา่งไรก็ได ้ แลว้เราเป็นคนรุ่นใหม่
ไง คนรุ่นใหม่ตามธรรมพระพุทธเจา้ไง เพราะฮวงซุย้เราเป็นคนหาใหอ้าม่าเอง หาอยา่งไรก็ได ้
เราเป็นคนมาจ้ีใหเ้ต่ียเป็นคนซ้ือเอง เพราะว่าตอ้งการใหอ้าม่ามีความสุขจากจิตดวงนั้น พอดบั
แลว้จิตดวงนั้นใหมี้ความสุข แลว้ต่อไปขา้งหนา้ เราจะท าของเราต่างหาก 

แต่เต่ียน้ี เต่ียน้ีไง ปัจจุบนัธรรม ปัจจุบนัจิต ปัจจุบนัเหตุการณ์ มนัลงตวัพอดีก็เลยใหเ้ผา
เสีย เพื่อประโยชน์ แลว้เราบวชมา พวกพี่นอ้งก็ประชุมกนัแลว้ มนัถึงไม่ควรจะเป็นท่ีครหาของ
คนทัว่ๆ ไป เอวงั 

 

ยถา วาริวหา ปรูา ปริปเูรนฺติ สาคร  

เอวเมว อิโต ทินฺน  เปตาน  อุปกปฺปติ 

อิจฺฉิต  ปตฺถิต  ตุมฺห  ขิปปฺเมว สมิชฺฌตุ 

สพฺเพ ปเูรนฺตุ สงฺกปปฺา จนฺโท ปณฺณรโส ยถา มณิ โชติรโส ยถา 

สพฺพีติโย ววิชฺชนฺตุ สพฺพโรโค วินสฺสตุ 
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มา เต ภวตฺวนฺตราโย สุขี ทีฆายโุก ภว 

อภิวาทนสีลิสฺส นิจฺจ   วุฑฺฒาปจายโิน 

จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อาย ุวณฺโณ สุข  พล  


