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หลวงพ่อ : เราจะเกร่ินๆ ธรรมะให้ฟังก่อน ธรรมะ ว่าธรรมะคืออะไร ค าถามนีว้่า 

ถาม : ธรรมะคืออะไร ธรรมะมีประโยชน์กบัชีวิตประจ าวนัอย่างใด 

ตอบ : ธรรมะคือสจัธรรมนะ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัต
ถะ ถ้าเป็นกษัตริย์ ถ้าทางโลกค าว่า “จะเป็นกษัตริย์” สมบูรณ์ไหม ถ้าเป็นกษัตริย์ ชีวิตของเรา 
เราเป็นกษัตริย์ เป็นผู้ปกครอง ทกุอย่างเราสมบูรณ์มากเลย แต่ท าไมองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจ้าถงึได้สะเทือนหวัใจ สะเทือนใจมากนะ สะเทอืนใจมาก เพราะเวลาไปเที่ยวสวนไง มนั
เพียบพร้อมไปหมด แต่เวลาไปเที่ยวสวน เทวดามาท าเป็นตวัอย่างไง ให้เห็นคนเกิด คนแก่ คน
เจ็บ คนตาย 

ถ้าเราคิดถงึวิทยาศาสตร์นะ จนเจ้าชายสิทธัตถะมีสามเณรราหลุ แล้วคนโตขนาดนี ้ เรา
ไม่รู้ได้อย่างไรว่าคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย คือไม่เห็นคนแก่ไง 

พระเจ้าสทุโธทนะท่านสะเทือนใจมาก เพราะว่าเวลาเจ้าชายสิทธัตถะประสตูิออกมา 
พวกพราหมณ์พยากรณ์ไง บอกว่าถ้าได้ออกบวชจะเป็นศาสดา แต่ถ้าได้อยู่ในทางโลกจะเป็น
จกัรพรรด ิ จกัรพรรดิคือการรวบรวมแว่นแคว้นในสมยัพทุธกาลอินเดียให้เป็นประเทศ ฉะนัน้ 
ธรรมดาพ่อก็อยากให้ลกูอยู่อย่างนัน้ ก็เลยดแูลไง เวลานางสนมนมในนะ เวลาเข้ามา พอมีอายุ
หน่อยก็เอาออก คือไม่เคยเห็นคนแก่ ชีวิตนีส้มบูรณ์มาก 

แต่ด้วยบุญกุศลนะ ไปเที่ยวสวนไปเห็นคนเกิด คนแก่ คนเกิดคืออะไร เห็นทารก เอ๊ะ! 
ท าไมคนนัน้แก่ ถามมหาดเล็กที่พาไปด้วย คนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย เราก็ต้องเป็นเช่นนัน้
หรือ เราก็ต้องเป็นเชน่นัน้หรือ มนัสะเทือนใจไง มนัสะเทือนใจเพราะท่านได้สร้างบารมีของท่าน
มา พอท่านสร้างบารมีของท่านมา 
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เราบอกว่า ถ้าความเพียบพร้อม ความสมบูรณ์ โลกมันสมบูรณ์แล้ว แล้วธรรมะมีความ
จ าเป็นอย่างไร มีความจ าเป็นอย่างไร 

ถ้ามนัยงัต้องเกิด ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ยงัต้องทนทกุข์ทรมาน เราก็ต้องเป็นเช่นนี ้
ใช่ไหม ถ้าเราจะเป็นกษัตริย์ เราเป็นจกัรพรรดิ เรากจ็ะต้องตายไป ต้องเกิด ต้องแก่ ต้องเจ็บ 
ต้องตาย ถ้ามนัต้องเกิด ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย มนัต้องมีฝ่ายตรงข้ามด้วย 

นกัวิทยาศาสตร์ ถ้ามีการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย มนัก็ต้องมีการไม่เกิด ไม่แก่ ไม่
เจ็บ ไม่ตายจนได้ ถ้ามีการค้นคว้า มีการท าจริงไง มนัก็เลยคิดแสวงหา สดุท้ายสละราชสมบตัิ
ออกไปเลย พอออกไปก็ไปแสวงหาอยู่ ๖ ปี ไปแสวงหาอยู่ ๖ ปี 

เราดนูะ เราดใูนปัจจุบนันี ้ดคูวามเชื่อของสงัคมสิ ความเชื่อของสงัคมนะ สพัเพเหระไป
หมดเลย เจ้าชายสิทธัตถะ ในเม่ือท่านสละมา ท่านไปบวชใหม่ เขาอยู่ในสงัคมอย่างนัน้ เราอยู่
ในสงัคมของเขาก็ไปศึกษากบัเขา ศกึษาขนาดไหนนะ มนัก็จนตรอก มนัจนตรอก มนัไปไม่ได้ 
มนัไปไม่ได้ มนัไปไม่ได้ตรงไหน 

มนัไปไม่ได้นะ เวลาไปศึกษากบัเจ้าลทัธิต่างๆ เขากบ็อกว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นคนที่มี
ปัญญามาก เป็นผู้ที่ขวนขวายดีมาก เขามีการศึกษา เขาไปศึกษาจนหมดวชิาการของเขา แล้ว
เขาก็รับประกนัด้วยว่าเจ้าชายสิทธัตถะมีความรู้เสมอเรา ความรู้เสมออาจารย ์

แต่คนที่มีบุญญาธิการ เรามีความรู้เสมอเขา แต่เรายงัมีความทกุข์อยู่ เรายงัมีกิเลสอยู่ ก็
เลยไม่สนใจ พยายามแสวงหาๆ แสวงหาจนท่านมาตรัสรู้เอง ท่านมาตรัสรู้เองนะ เวลา
ปฐมยาม บุพเพนิวาสานสุติญาณ จิตมนัสงบแล้ว จิตของเราสงบแล้ว เราระลึกถึงเม่ือวานได้
ไหม เราระลึกถงึเม่ือวานได้ เราระลึกถงึอย่างดีมากกร็ะลึกถึงตอนเป็นเด็กได้ แต่เราไม่สามารถ
ระลึกข้ามภพข้ามชาติได้ แต่เวลาจิตมนัสงบไปแล้ว เพราะจิตนีเ้วียนว่ายตายเกิด พอเวียนว่าย
ตายเกิด จิตมนัย้อนกลบัอดีตชาติของมนัได้ บุพเพนิวาสานสุติญาณ มนัยงัไม่ช าระกิเลส เพราะ
เรารู้แล้วเราได้ประโยชน์อะไร รู้ถงึเม่ือวานนี ้เราได้อะไร ก็ดึงกลบัมา 
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พอดึงกลบัมา พอมนัถึงจุตปูปาตญาณ มชัฌิมยาม ไปแล้ว ถ้าจิตมนัยงัไม่สิน้สดุ ที่ไป
สวนเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย ถ้าไม่สิน้สดุมนัก็ต้องไปเกิดอีก เพราะมนัมีเหตมีุปัจจยั 
มนัมีแรงขบั มนัมีเหตมีุผลของมนัต้องไปเกิด นัน่จุตปูปาตญาณ 

สดุท้ายแล้วท่านดึงกลบัมา ดึงกลบัมาถึงในหวัใจของท่าน ท่านช าระล้าง อาสวกัขย
ญาณ ช าระล้างกิเลส มนัพ้นจากการเกิด การแก่ การเจ็บ การตายได้ตามความเป็นจริง เป็น
จริงตรงไหน 

เป็นจริงนะ เวลาเราเกิดนะ เวลาเกิดมาพ่อแม่ตัง้ชื่อให้ พ่อแม่เป็นคนบอกให้ เราไม่รู้หรอ
กว่าเราเกิดเม่ือไหร่ พ่อแม่เป็นคนบอกให้ นี่กเ็หมือนกนั เวลามนัเกิดนะ พอมนัเกิดมา การเกิด 
การแก่ การเจ็บ การตาย แต่เวลามนัช าระล้างหมดแล้ว มนัไม่ไปอีกแล้ว มนัไม่เกิด มนัไม่เกิด
มนัก็ไม่มีแก่ มนัไม่แก่มนัก็ไม่มีเจ็บ มนัไม่เจ็บมนัก็ไม่มีตาย ฝ่ังตรงข้ามที่ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ 
ไม่ตาย 

เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออริยสัจสัจจะความจริง อัน
นัน้น่ะธรรมะจะมีประโยชน์กับโลกอะไร ธรรมะจะมีประโยชน์กับโลกมาก เพราะ
ธรรมะจะท าให้เราไม่มีความทุกข์ ไอ้ความทุกข์ความตึงเครียดในหัวใจจะไม่มีในใจ
ของพระอรหันต์เลย ไม่มีเลย ไม่มีเพราะอะไร ไม่มีเพราะว่าท่านได้ช าระล้างภวาสวะ 
ภพ คือสถานที่ 

ความคิดมนัเกิดที่ไหน ความคิดนีเ้กิดที่ไหน ชีวิตนีค้ืออะไร ชีวิตนี ้เราก็วา่ชีวิตนีช้ีวะ ชีวะ
มนัเกิดมาจากไหน ถ้าชีวิตเกิดมา ปฏิสนธิจิตมนัเกิดในไข่ ในน า้คร า ในครรภ์ ในโอปปาติกะ ใน
ก าเนิด ๔ แล้วถ้ามนัท าลายภวาสวะ ท าลายภพหมดแล้ว มนัไม่มีอะไรเลย แต่มนัมีอยู่ มีธรรม
ธาต ุมีความรู้สึกอนันัน้อยู่ ถ้าสติมนัตามทนั มนัจะไม่มีความทกุข์เลย 

เราพดูถึงว่าธรรมะมีประโยชนก์บัโลกอย่างใด 

ธรรมะมีประโยชน์กบัโลกเพราะว่า กรรมฐาน พระปฏิบตัิเขาต้องพดูถึงสจัจะความจริง
เลย แต่เวลาไปสงัคมนะ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะเผยแผ่ธรรม อนปุพุพิกถา คือ
ให้คนท าทาน เร่ืองของทาน เร่ืองของทานคือการเสียสละ เราจะบอกว่าธรรมะมนัเร่ิมอ่อนแล้ว 
เร่ืองระดบัของทานคือการเสียสละ คือการให้อภยัต่อกนั ท าประโยชน์ต่อกนั ถ้ามีอย่างนัน้ป๊ับ 
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เร่ืองของทาน เร่ืองของศีล เร่ืองของสมาธิ เร่ืองของปัญญา มนัเป็นชัน้ๆ เข้ามา แต่ถ้าธรรมะ
จริงๆ ตวัจริงๆ ของมนัคือตวัอริยสจั ตวัจริงๆ ของมนัก็คือตวัปฏิบตัิ ถ้าปฏิบตัิ เราจะบอกว่า สจั
ธรรม 

ธรรมะมีประโยชน์กบัโลกอย่างไร 

แล้วเราเกิดมานะ เราเกิดมาโดยบุญ เวลาใครเกิดมาก็แล้วแต่ เวลาประพฤติปฏิบตัิ ไป
เฝา้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ว่าเรามีบุญกุศลอย่างไร เรามีบาปอกุศลอย่างไร อยากให้
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าชีท้าง เพ่ือเวลาประพฤติปฏิบตัิมนัได้ปฏิบตัิได้ง่ายขึน้ 

ฉะนัน้ เวลาชีท้าง เราเป็นเพ่ือนกนั เรามาศึกษา เราเป็นเพ่ือนกนั นิสยัใจคอจะไม่
เหมือนกนัสกัคนหนึ่ง ท าไมมนัไม่เหมือนกนัล่ะ พนัธกุรรมของจิต คือว่าการที่เวียนว่ายตายเกิด
มนัย า้คิดย า้ท ามาจนเป็นจริตนิสยั เขาเรียกว่าจริตนิสยัมนัฝังอยู่ในหวัใจนัน้มา 

เวลาคนเรา ลายนิว้มือ ลายนิว้มือเวลาพิมพ์นิว้มือมันจะไม่เหมือนกนั ความรู้สึกนึกคิด
ของคนจะไม่มีเหมือนกนัเลย มนัไม่เหมือนกนัเพราะจิตมนัเวียนว่ายตายเกิดมาในวฏัฏะไง ถ้า
เวียนว่ายตายเกิดนะ เราบอกว่า ถ้าเรามีอ านาจวาสนามา เรามาเกิดเป็นบุญมาก เป็นบญุมาก
เพราะเราเกิดมาเป็นมนษุย์ มนษุย์เป็นภพกลาง ถ้าตกนรกอเวจกี็เหมือนติดคกุ เวลาถ้าเราอยู่
บนสวรรค์ก็เหมือนอยู่ในที่เขาเลีย้งปาร์ตีก้นัน่ะ แต่เดีย๋วมนัก็ต้องเลิกต้องจบ 

แต่เราเป็นมนษุย์ มนษุย์ภพกลาง ท าความดีก็ได้ ท าความชัว่ก็ได้ ถ้าท าความดีๆ เวลา
ท าความด ีสงัคมเขาบอกคนนีเ้ป็นคนโง่ ท าแต่คณุงามความดี โลกเขาต้องแสวงหากนั 

อนันัน้มนัเป็นประโยชน์ชัว่คราว ประโยชน์เฉพาะหน้า แต่ถ้ามนัเป็นบุญกุศลนะ 
ประโยชน์เฉพาะหน้าด้วย แล้วประโยชน์อนาคตด้วย เพราะอนาคต เพ่ือนเราเป็นคนนิสยัด ี
เพ่ือนเรานิสยัดี เพ่ือนเรามีจิตเมตตา เพ่ือนเราดแูลเราตลอดเลย เราจะรักเพ่ือนเราไหม เพ่ือน
เราเอาเปรียบเราตลอดเวลาเลย เราจะรกัเพ่ือนเราไหม 

ถ้าเพ่ือนเราเป็นคนดกีบัเรา มิตรแท้ ถ้าใครบวชเรียน มิตรแท้นะ เวลาเพ่ือนเราผิดพลาด
สิ่งใด เราจะช่วยคุ้มครองดแูล แล้วมิตรแท้ เพ่ือนเราโดนเขานินทา ถ้าเรารู้ข้อมลู เราจะแก้ไข 
มิตรแท้ มิตรเทียม คนเทียมมิตร นีธ้รรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทัง้นัน้เลย 
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ฉะนัน้ เวลาเราเกิดมา เราเกิดมาเป็นมนษุย์นะ เรามีบุญมาก เพราะว่าก าเนิดต้องเกิด
แน่นอน ถ้าไม่เกิด จิตมนัไม่เกิด ไปเกิดเป็นสตัว์ ไปเกดิเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม ไปเกิด
ในนรกอเวจ ีมนัต้องเกิด แต่พอเกิดมาแล้วปฏิเสธไม่ได้ เพราะเราเกิดมาแล้วมนัเป็นเรา มนัเป็น
ข้อเท็จจริง มนัเป็นวิทยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์คือว่าวฏัฏะไง ดสู ิ มีพระอาทิตย์ มีพระจนัทร์ มี
โลก มีกามภพ รูปภพ อรูปภพ แต่เรามองไม่เห็น แต่จิตเห็น จิตเห็น 

เพราะว่าผู้ที่บวชนะ ผู้ที่มาบวชในพระพทุธศาสนา คนมีปัญญาก็มาก ถ้าศาสนามี
ข้อบกพร่อง ผู้ที่บวชสามารถจะรู้ได้ ผู้ที่บวช เพราะเราบวชมาเราสละทัง้ชีวิต แล้วเราเอาชีวิตมา
ค้นคว้า ถ้าค้นคว้า สิ่งทีเ่ราคว้า สิ่งที่ไม่มี ค้นคว้าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เราจะหลอกเราไหม เราจะ
หลอกตวัเราเองไหม เราไม่หลอกตวัเราเองหรอก ถ้าเราไม่หลอกตวัเราเองป๊ับ เราก็ต้องแสวงหา
ครูบาอาจารย์ที่เป็นจริง 

อย่างเช่นหลวงตาเวลาท่านแสวงหา ท่านเรียนถึงมหาก็เรียนธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าจนเข้าใจแล้ว แตเ่วลาจะปฏิบตัจิริงๆ มนัก็ยงังง ก็บอกว่า ถ้ามีครูบาอาจารย์
องค์ไหนชีเ้ราได้ เราจะไปหาองค์นัน้ 

ท่านก็ไปหาหลวงปู่ มัน่ไง “มหา มหามาเพ่ืออะไร มหาจะมาเพ่ือมรรคผลนิพพานใช่ไหม 
มรรคผลนิพพานมนัจะไม่อยู่ที่ใดเลย ไม่อยู่ในวตัถธุาตสุิ่งใดเลย ไม่อยู่ในอวกาศ ไม่อยู่ใน
อากาศ ไม่อยู่ในทกุสิ่ง มนัจะอยู่ที่หวัใจของมนษุย์ มนัอยู่ที่ความรู้สึก” 

ฉะนัน้ พอไปศึกษามามาก พอชีเ้ข้ามา ท่านถึงขวนขวาย แล้วท่านปฏิบตัิของท่านมาก 
ท่านปฏิบตัิเข้มข้นมาก ท่านท าของท่านมาก 

เราจะบอกว่า การทีเ่ราเกิดมาเรามีบุญแล้ว บุญในสถานะของความเป็นมนษุย์ แล้ว
เวลาเกิดมาแล้ว เรามาเป็นนกัศึกษา ศกึษาเพ่ือวิชาชีพ ถ้ามีอาชีพ อาชีพเพ่ือใคร อาชีพเพ่ือ
ตวัเองหนึ่งนะ 

แต่อาชีพของเรา อาชีพเพ่ืออาชีพเราด้วย เพ่ือความมั่นคงของชาติด้วย เรา เรา
มีโอกาสมากกว่าคนอ่ืนไง ถ้าเรามีโอกาสมากกว่าคนอ่ืน เราท าคุณงามความดีของเรา 
แข่งอ านาจวาสนาแข่งกันไม่ได้นะ ใครท าคุณงามความดีมามากขนาดไหน เขาเรียกว่า
โอกาส จังหวะและโอกาสจะตกกับคนคนนัน้ แต่เราท ามาด้วยกัน แต่โอกาสจังหวะของ
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เรามันไม่ถึงเลย นีเ้ขาเรียกว่าอ านาจวาสนา แต่ความดีเป็นของเรา เราท าความดีของ
เรา  

ครูบาอาจารย์ของเราถ้าเป็นพระที่ดีนะ ท่านจะประพฤติปฏิบตัิของท่าน ปิดทองหลงั
พระๆ ท าความดีเพ่ือความดี ท าความดีเพ่ือความสบายใจ ฉันท าความดีแล้ว คิดเม่ือไหร่ฉันก็
สบายใจ จะคิดถงึว่าเราไม่เคยท าสิ่งใดเพ่ือเห็นแก่ตวั เราไม่เคยท าสิ่งใดเพ่ือตวัเราเลย เราท า
เพ่ือประโยชน์ทัง้นัน้นะ่ แต่ผลก็กบัตวัเรา เพราะเราท าเพ่ือประโยชน์ใช่ไหม ประโยชน์ก็ของของ
เรานัน่แหละ เพราะเราก็เป็นหนึง่ในสงัคม เป็นมนษุย ์

เราจะบอกว่า การเกิดของเรา เกิดเป็นมนษุย์มีค่ามาก ถ้ามีค่ามาก มีค่ามากแล้ว สิ่งที่มี
ค่ามากเป็นโลก โลกคือสมมตุิ ค าว่า “สมมตุิ” จริงตามสมมตุินะ ชีวิตนีเ้ราก็รู้ได้ใช่ไหมว่าเราเกิด
แล้วเราต้องแก่ชราคร ่าคร่า แล้วเราก็ต้องตายไป ค าว่า “สมมตุิ” คือมนัอนิจจงั มนัแปรปรวน 
มนัไม่แน่นอน 

แต่ธรรมะของพระพทุธเจ้าสิ สจัจะ ไม่แปรปรวน แล้วไม่แปรปรวน เราเอาสิ่งใดไปค้นหา 
เราเอาสิ่งใดไปท าประโยชน์ ถ้าท าประโยชน์ตรงนัน้มนัถึงจะเป็นประโยชน์นะ พดูถึงว่า ธรรมะ 
สจัธรรม สจัธรรมจะมีคณุค่ามาก 

โลกกบัธรรมๆ วิทยาศาสตร์เป็นโลก วิทยาศาสตร์วิชาชีพ สิ่งใดคนจะมีปัญญามากน้อย
ขนาดไหน เขาก็ต้องมีปฏิภาณของเขา อนันีเ้ป็นโลก เป็นโลกเพราะคิดเท่าไรก็แล้วแต่ มนัมีการ
ค้นคว้ามีการวิจยัตลอดไปไม่มีที่สิน้สดุ งานของโลก เราท าหน้าที่ เราเกษียณไปแล้ว คนอ่ืนก็มา
สวมต าแหน่งเรา ต้องดแูลกนัต่อไป ไม่จบหรอก 

แต่ถ้าการปฏิบัติธรรมจบ จบ จบที่ไหนล่ะ จบที่การรักษาในหัวใจนี ้ ถ้ามันจบ
แล้วนะ ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย น่ันคือจบ ถ้าจบแล้วมันจะเป็นประโยชน์ตรงนัน้ 

เราพดูถึงว่า เราเกิดมาเป็นมนษุย์ แล้วมีค่ามาก มีค่ามากแล้ว ถ้าเราฝักใฝ่อยู่กบัทาง
โลก ทางโลกเราต้องแสวงหานะ เราบอกว่า “หลวงพ่อ เกิดมาท าหน้าที่การงานก็ทกุข์พอแรง
แล้วแหละ เราจะเอาเวลาที่ไหนไปปฏิบตัิ ไปหาสจัจะความจริง เกิดมาก็ทกุข์พอแรงแล้ว” 
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การเกิดมา หน้าที่การงาน นัน่น่ะทางโลก แล้วทางโลกแล้ว ถ้าเรามีสติปัญญา มนัก็อยู่
ด้วยกนันัน่แหละ มนัก็เป็นทางธรรม ท าหน้าที่การงานนัน่แหละ แต่เราท าหน้าที่การงานแล้วเรา
มีสติปัญญาเท่าทนัหวัใจของเรา หวัใจเราไม่ทกุข์ไม่ยากจนเกินไปไง 

หน้าที่การงานก็ท าเพ่ือด ารงชีวิต ด ารงชีวิตนะ ด ารงชีวิตไว้ด้วยสจัจะ ด้วยปัญญามนั
แยกแยะ มนัแยกแยะแล้วมนัไม่กดดนัตวัเองไง มนัไม่กดดนั มนัไม่ทกุข์ไม่ยากจนมนัทกุข์ยาก 
คนเราถ้าพ้นกรรมนะ เฮ้อ! พอมนัคิดได้ มนัเฮ้อ! มนัปล่อย พอปล่อยแล้วสบายใจนะ งานก็อนั
เก่านัน่แหละ แต่มนัปล่อยนะ เราท าด้วยไม่มีตวัตนของเรา เราอยู่กบังาน สบาย แต่ถ้ามนัทกุข์
ยากนะ ท างานก็อู้ฮู! ทกุขเ์ต็มที่แล้ว แล้วก็บีบคัน้หวัใจอีก ท าด้วยความบีบคัน้ 

เขาบอกท าไมต้องปฏิบตัิธรรม 

ปฏิบตัิธรรมก็ให้เห็นสจัธรรมไง เห็นสจัจะว่าชีวิตมนัเป็นแบบนี ้ แล้วถ้าเราเข้าใจเร่ือง
ธรรม ธรรมะมนัจะเลีย้งหวัใจของเรา 

ฉะนัน้ พดูถึงว่าเร่ิมต้นอารัมภบทเร่ืองของธรรมะนะ ทีนีถ้้าเวลาตอบค าถามนีม้นัก็เป็น
ธรรมะอีกนัน่แหละ 

ถาม : ท าไมศาสนาพทุธถึงมีหลายนิกาย 

ตอบ : ค าว่า “ศาสนาพทุธมีหลายนิกาย” นิกายคือความเชื่อ ความเชื่อนะ เร่ิมต้นองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นพระอรหนัต์ ผู้ที่เอหภิิกขบุวชกบัองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจ้า พระพทุธศาสนามีนิกายเดียว แต่พอองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ เวลาเผยแผ่ธรรม
ไป คนเข้ามาศึกษาเยอะมาก ทีนีค้นเข้ามาศึกษาเยอะมาก ความรู้ความเห็นของคนมนัก็
แตกต่างกนัใชไ่หม 

ฉะนัน้ เวลาพระจุนทะไปเห็นศาสนาอ่ืน เวลาศาสดาเขาตายไป แล้วลกูศิษย์เขามีความ
ขดัแย้งกนั ก็มาถามองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า บอกว่า ในศาสนาเชนหรือศาสนาอะไร 
พอศาสดาเขาตายป๊ับ ลกูศิษย์ของเขาก็มีความคิดแตกต่าง แล้วเขามีการทะเลาะเบาะแว้งกนั 
เขามาเฝา้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระจุนทะเป็นน้องชายของพระสารีบุตร ไปถาม
พระสารีบุตรเลยว่า ท าไมศาสนาอ่ืน พอศาสดาเขาตายแล้วเขาไม่มีความสามคัคีกนัเหมือนเดิม 
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องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่าเพราะขาดวนิยั 

พอขาดวินยันะ พระจุนทะก็พยายามจะให้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบญัญัติ
วินยั 

พระพทุธเจ้าบอกพระจนุทะบอกว่า เราบญัญัติไม่ได้หรอก พระพทุธเจ้าไม่พดูสิ่งใดที่ยงั
ไม่เกิด ไม่มี ไม่เป็น พระพทุธเจ้าจะไม่พดู ฉะนัน้ ถ้ามนัมี มนัเป็น พระพทุธเจ้าถงึจะพดู 

ฉะนัน้ พอพระจุนทะมาพยายามให้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบญัญัติวินยั คือ
บญัญัติกฎหมายนี่แหละ มนัยงัไม่มีการกระท าผิดกไ็ม่บญัญัติ จนเร่ิมมีไง พอพระเยอะขึน้มนัก็
เร่ิมมีความผิด พระสทุิน พระสทุินนะ บวชมาด้วยเป็นลกูชายคนเดยีวมาบวชเป็นพระ ทีนีพ่้อแม่
เขาก็อยากจะให้มีสืบสกุลไง เขาก็ไปหาผู้หญิงมาให้พระสทุินสืบสกุล 

พระสทุิน ตอนนัน้ยงัไม่มีกฎหมาย ก็อยากได้มาก พระสทุินก็คิดว่าด้วยเจตนาไง เจตนา
ไม่เคยคิดเร่ืองกาม แต่เจตนาเพ่ือพ่อแม่ เจตนาเพ่ือชาติตระกูล ก็มีเพศสมัพนัธ์ไป มี
เพศสมัพนัธ์ไปแล้วท้องด้วย พอท้องแล้ว พระสทุินพอท าไปแล้วคิดได้ทีหลงั มนัมาคิดไง คิด
ทบทวนดแูล้วมนัก็เสียใจ พอเสียใจกเ็ร่ิมซูบซีด 

นี่พระสมยัพทุธกาลนะ เขาซื่อสตัย์ พอซูบซีด พระเพ่ือนกนัก็ถาม บอกว่า พระสทุิน
เม่ือก่อนก็เห็นเปล่งปลัง่ ตอนนีพ้ระสทุินเป็นอะไร 

บอก ตรอมใจ 

ตรอมใจเร่ืองอะไร 

ตรอมใจเพราะท าอย่างนี ้ๆ  

พอท าอย่างนี ้ พระก็ไปฟ้องพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าประชุมสงฆ์ ประชุมสงฆ์บอกว่า 
“สทุิน เธอท าอย่างนัน้จริงๆ หรือ” 

“จริงๆ ครับ” 

“โมฆบุรุษท าอย่างนัน้ได้อย่างไร พรหมจรรย์เขาไม่ท าอย่างนัน้” 
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พระสทุินเป็นตวัอย่าง แต่พระสทุินเป็นตวัอย่าง ไม่เป็นอาบตัิ เพราะยงัไม่มีกฎหมาย 
แล้วพระพทุธเจ้าก็บญัญัติปาราชิก ๔ ภิกษุห้ามๆๆ ถ้าท าอย่างนีเ้ป็นปาราชิกๆ มาเร่ือย มนัก็
เร่ิมมีธรรมวินยัมา พอมีธรรมวินยัมาก็สืบต่อๆ กนัมา 

เพราะค าถามว่า “ท าไมพระพทุธศาสนาถึงมีหลายนิกาย” 

ฉะนัน้ พอพระพทุธเจ้าจะปรินิพพานไง พระพทุธเจ้าบอกพระอานนท์ไว้นะ บอกอานนท ์
พระอานนท์เป็นผู้ที่ฟังเทศน์องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไว้เยอะมาก พระอบุาลีเป็นผู้ที่จ า
ข้อกฎหมายของพระพทุธเจ้าได้มาก แล้วศาสนามนัมีการไม่สามคัคีกนั พอพระพทุธเจ้าจะ
นิพพาน นิพพานก็พยากรณ์ไว้เลย “อานนท์ อีก ๓ เดือนข้างหน้าเขาจะมีการสงัคายนา เธอจะ
ได้เป็นพระอรหนัต์วนันัน้” 

แล้วเวลาสงัคายนา พระอรหนัต์ ๕๐๐ องค์จะสงัคายนา แล้วพอพระพทุธเจ้าปรินิพพาน 
พระอานนท์ก็คร ่าครวญมาตลอด เสียใจมาก เสียใจมากเพราะว่าคิดว่าเป็นความบกพร่องของ
ตวัเองไง พระพทุธเจ้าท าให้พระอานนท์เห็น ให้เหน็ ให้อาราธนาต่อไป เพ่ือท่านจะมีชีวิตอยู่
ต่อไปได้มากกว่านีไ้ง ท าถงึ ๑๖ หนน่ะ พระอานนท์ระลึกไม่ได้ เพราะมารมนัดลใจ 

พอสดุท้ายแล้ว พอมาฆบูชา องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็ปลงอายสุงัขาร อีก ๓ 
เดือนข้างหน้าจะนิพพาน 

ทีนีพ้อปลงสงัขาร โลกธาตกุ็หวัน่ไหว พระอานนท์พอเห็นโลกธาตหุวัน่ไหวก็ไปเฝา้องค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า “สิ่งที่ไม่เคยเกิด ไม่เคยมี ได้มีแล้ว มนัเป็นเพราะอะไร” 

“อานนท์ มนัเป็นอย่างนีเ้อง หนึ่ง พระพทุธเจ้าเกิด พระพทุธเจ้าตรัสรู้ พระพทุธเจ้าปลง
อายสุงัขาร พระพทุธเจ้าปรินิพพาน” 

พระอานนท์รู้ว่าพระพทุธเจ้าปลงอายสุงัขารแล้ว คร ่าครวญ ก็คิดว่าเป็นความบกพร่อง
ของตวัมาตลอด ฉะนัน้ พอพระพทุธเจ้าจะปรินิพพานก็มีความสะเทือนใจไปตลอดไง 

พอพระพทุธเจ้านิพพานป๊ับ มีพระผู้เฒ่ามาเป็นลกูศิษย์พระกสัสปะ จะมาเฝา้องค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านัน่แหละ “พระพทุธเจ้าตายไปแล้วนัน่แหละดี จะได้ไม่มีคนคอย
จ า้จีจ้ า้ไช พระพทุธเจ้าอยู่นี่ล าบากมาก ท าอะไรก็ไม่ได้ ท าอะไรก็ไม่ได้” 
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พระกสัสปะสะเทือนใจมาก พระพทุธเจ้าเพ่ิงนิพพาน ท าไมพระผู้เฒ่าพดูอย่างนีแ้ล้ว ก็
เลยคิดว่าจะท าสงัคายนาไง พอท าสงัคายนาเสร็จป๊ับ พอท าสงัคายนา พอพระพทุธเจ้านิพพาน
แล้ว ถวายพระเพลิงแล้ว ทกุอย่างแล้ว กท็ าสงัคายนา พระอรหนัต์ ๕๐๐ องค์รวมทัง้พระ
อานนท์ด้วย ก็ท าสงัคายนา 

พอท าสงัคายนาเสร็จป๊ับ ทีนีพ้ระมนัเยอะ พระมนัเยอะ มนัจะนดัพร้อมกนั มนัพร้อมกนั
ไม่ได้ไง พอมนัพร้อมกนัไม่ได้ มีพระผู้อาวโุสองค์หนึ่ง เราจ าชื่อไม่ได้นะ พระอานนท์ พระกสั
สปะบอกว่า ขณะนีเ้ราได้ท าสงัคายนากนัแล้ว ให้ยดึมัน่อย่างนี ้ ให้มนัเป็นนิกายเดียวนี่แหละ 
เป็นอนัเดียวกนัมา 

พระที่เป็นผู้อาวโุสบอกว่า “ถ้าพวกท่านท าอย่างนัน้กท็ าไปเถอะ แต่ส่ิงทีเ่ราได้ยินได้ฟัง
มาจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราจะยึดแนวทางของเราอย่างนี”้ 

แตกหรือยงั เป็นนิกายหรือยงั ความเห็นมนัอย่างนีม้นัก็แตกออก มนัเป็นมหายาน 
มหายานคือว่าเผยแผ่ไปทางพืน้ดินไง ออกไปทางทเิบต ไปทางจนี ส่วนใหญ่นีจ่ะเป็นมหายาน 
แต่ถ้าลงเรือมาลงักา ลงเรือมานะ มาลงักา มาทางเรา จะเป็นเถรวาท ถ้าเป็นเถรวาทเป็นอย่าง
นี ้

อนันีเ้ราจะบอกว่า มนัเป็นความเห็น คนเหน็ คนมีความเห็นแล้วมีความชอบ มี
ความชอบป๊ับ เขาศรัทธา เขาเชื่อของเขาอย่างนัน้ แล้วกลุ่มชนมากขึน้ มนัก็แบ่งเป็นนิกาย 

ค าว่า “ท าไมศาสนาพทุธมนัถึงมีหลายนิกาย” 

หลายนิกายเพราะความเชื่อ เพราะความเชื่อ ความเข้าใจของเขา แตเ่วลาประพฤติ
ปฏิบตัิหลวงปู่ มัน่บอกว่า นิกายมนัก็แค่ชื่อ แคช่ื่อ ถ้าเราท าจริงๆ นะ เราพยายามท าให้ถงึสจั
ธรรม ถ้าถงึสจัธรรม มนัเข้าถงึสจัธรรมได้ด้วยกนั ถ้าคนท าได้จริงนะ ถ้าท าได้จริงแล้วมนัไม่มี
อะไรสิ่งใดขดัแย้งกนั 

แต่อย่างนีม้นัเป็น ๒,๐๐๐ กว่าปี ๒,๐๐๐ กว่าปีมนัต้องมีความเห็นขดัแย้งกนัแน่นอน ที
นีค้วามเห็นขดัแย้งกนัแนน่อน แต่ถ้าเขายงัมุง่ดีหวงัดอียู่นัน้ อนันีก้็เป็นเร่ืองหนึ่งนะ 

ถ้าบอกว่า “ท าไมศาสนาพทุธถึงมีหลายนิกาย” 
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เราจะบอกว่าเพราะเร่ืองจริตนิสยั เร่ืองความเหน็ของคน ฉะนัน้ ความเห็นของคน กลุ่ม
ชน กลุ่มชนใด เราดสูิ ดศูาสนาทางภาคเหนือกบัดทูางภาคใต้ ความเห็น พิธีกรรมยงัไม่
คล้ายกนัเลย มนัยงัแตกต่างกนั 

อนันีพ้ดูถึงว่า ศาสนาพทุธท าไมถึงหลายนิกาย 

เรามอบให้กบัว่า มนัเป็นความเชื่อของสงัคม แล้วสงัคมเป็นความเชื่อ แต่ความจริงเป็น
อีกเร่ืองหนึ่งนะ ความจริงที่เราประพฤติปฏิบตัิอยู่นี่เป็นความจริง อนันีห้นึง่ 

ถาม : 

๑. สวรรค์ นรก ภพ มีจริงหรือไม่ 

๒. ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎก 

ตอบ : “สวรรค์ นรก ภพ มีจริงหรือไม่” 

ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบตัิมานะ สวรรค ์นรก ภพต่างๆ มนัมีของมนัอยู่อย่างนี ้
ของมนัมีอยู่ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาเห็นของที่มีอยู่ ถ้าของที่มีอยู่ 

“สวรรค์ นรก ภพ มีจริงหรือเปล่า” 

ถ้ามนัไม่มีจริง ภาษาเรานะ ภาษาเรา เราเป็นปัญญาชน ถ้าภาษาเราเป็นปัญญาชน 
เป็นวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ป๊ับ สวรรค์ในอก นรกในใจ 

ถ้าสวรรค์ในอก นรกในใจนะ 

สวรรค์ สวรรค์คือความสขุ ความดีใจของเรา ความสขุ ความสงบระงบัมนัเป็นสวรรค ์
คือความสขุ 

นรก นรกคือความบีบคัน้ นรกคือความเจ็บช า้น า้ใจ นรก ถ้ามนัมีนรก เราจะไปที่ต้นเหตุ
ไง ถ้าต้นเหตทุี่นี่ป๊ับ แล้วปลายเหตทุี่อยู่ที่ไหนล่ะ 
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ปลายเหต ุ ถ้าเรามีความบีบคัน้ อย่างเรา ตอนนีเ้ราเจ็บไข้ได้ป่วยมากเลย แล้วเรามี
ปัญหากบัหวัใจเรามากเลย เรามีแต่ความเจ็บช า้ แล้วเราตายเดีย๋วนี ้ เราตายไปกบัความทกุข ์
แล้วไปไหนล่ะ ถ้านรกในใจ มนัจะมีนรกข้างหน้ารออยู่เลย 

แต่ถ้าเรามีความสขุมาก อู้ฮู! ทกุอย่างเราสมความปรารถนา เรามีความร่ืนเริง ทกุอย่าง
เราได้แบ่งสนัปันส่วนกนัหมดแล้ว แล้วเราถงึอายขุยั เราจะต้องดบัขนัธ์ ต้องตาย เราตายไปด้วย
ความสขุ เราตายไปด้วยความยิม้แย้มแจ่มใส เราตายไปด้วยความชื่นชมของสงัคม สงัคมชื่น
ชมเราเต็มที่เลย แล้วเราต้องตาย ใจเราเป็นสวรรค์ เราไปสวรรค ์

เราจะบอกว่า สวรรค์ในอก นรกในใจ มนัเป็นคตธิรรมที่เขาสอนเราไว้ แต่เร่ืองจริง 
สวรรค์ นรก ภพ มีจริงหรือเปล่า 

มีจริงๆ เพราะอะไร เพราะว่าวตัถเุราท าลายได้หมด วตัถเุราไม่ต้องการอะไร เราย่อย
สลายได้หมดเลย ความคิดเราย่อยสลายมนัได้ไหม ความคิดเราอยากย่อยสลาย แต่มนัยิ่งคิด
ซ า้คิดซาก ความคิดนี ่

แล้วความคิดมนัเป็นภพ ความคิด ความรู้สึก ความคิดเกิดจากใจ แล้วใจมนัมีอยู่นี่ มนั
จะไปอยู่ที่ไหนล่ะ มนัต้องมีที่อยู่ของมนัสิ มนัต้องมี เห็นไหม แล้วพอนรกสวรรค์ เขาไปอยู่นรก
สวรรค์ของเขา พอหมดอายขุยัเขาก็เวียนมาทีเ่รานี่ไง มนัถึงว่า กามภพ รูปภพ อรูปภพ จิตมนั
เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ถ้าวฏัฏะ 

“นรก สวรรค์ ภพ มีจริงหรือไม่” 

บอกมีจริง เราว่ามจีริง มีจริง ฉะนัน้ มีจริง 

“๒. ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎก” 

ถ้ามีจริง เพราะว่าถ้ามีจริง เราอ้างอิงอะไร เราก็อ้างอิงในพระไตรปิฎกไง เวลาอ้างอิง
พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกนะ ถ้ามีคนเหน็ คนที่เขาพอใจเขาบอกองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าเป็นคนเทศนาว่าการ แล้วพระอรหนัต ์ ๕๐๐ องค์เป็นคนสงัคายนา พอสงัคายนาก็ท่องจ า
กนัมา ท่องจ ากนัมา ๒๐๐ ปี สงัคายนาครัง้ที่ ๒ วิวฒันาการถึงได้มีการเขยีนขึน้มา มีใบลาน ถึง
ได้จดจารึกมา 
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ทีนีพ้อจดจารึกมา พระไตรปิฎกใครเป็นคนเขียน 

ทรงจ ามาจากองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
เทศนาว่าการ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบญัญัติไว้ แล้วเราทรงจ ากนัมา พอทรงจ ากนั
มา ๒๐๐ ปี แล้วมาสงัคายนา แล้วก็จดจารึกกนัมา 

แต่โลก ดไูทยกบัพม่าสิ รบกนัทีไรก็เผาหมด พอเผาหมดก็จารึกใหม่ มนัมีความ
ผิดพลาดได้ไง เวลากรุงศรีอยธุยา เราโดนเผาหมดเลย 

การพิมพ์พระไตรปิฎกส าเร็จตัง้แต่สมยัรชักาลที่ ๕ รชักาลที่ ๕ รวบรวมจนครบได้ กว่า
จะพิมพ์ได้ เพราะมนัโดนเผามนัโดนท าลายกนัมาตลอดไง เวลาเกิดศึกเกิดสงคราม พวกนีม้นั
จะแตกกระสานซ่านเซ็นไป 

เราจะบอกว่า ถ้าแบบว่าจะไม่ให้มนัผิดพลาดเลย เพราะมนั ๒,๐๐๐ กว่าปีมา มนัมีการ
จดจารึกมาผิดพลาด แต่ว่าความผิดพลาดนัน้มนัผิดพลาดเป็นตวัอกัษร แต่ถ้าอย่างเช่นเราจะ
กินอาหาร ถ้าเราไม่เอาอาหารเข้าปาก เราจะรู้รสของอาหารไหม 

ฉะนัน้ จิตใจเราประพฤติปฏิบตัิ ในเม่ือเราจะหาสจัธรรม ถ้าจิตใจเราท าถกูต้อง เราก็จะ
ได้กินอาหารทางปาก แต่ถ้าบางคนเขาไม่เข้าใจนะ เขาเอาอาหารยดัเข้ารูจมกู ยดัเข้ารูห ูมนัจะ
เข้าปากได้ไหม มนัจะมากรองว่าพระไตรปิฎกจริงหรือไม่จริงไง 

ถ้าพระไตรปิฎกจริง เราปฏิบตัจิริง เป็นความจริง มนัจะเข้ากนั มนัจะอนัเดียวกนั แต่ถ้า
พระไตรปิฎกเขียนไว้อย่างนี ้ เราปฏิบตัิไปแล้วนะ อืม! มนัขดัแย้งกนั อืม! มนัไม่ถกูอย่างนี ้มนั
อะไรผิดล่ะ นี่มนัตรวจสอบกนัอย่างนีไ้ง ถ้าตรวจสอบอย่างนี ้

“ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎก” 

พระไตรปิฎกนีท้รงจ ามาจากองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ฉะนัน้ เวลาใครอ้าง
พระไตรปิฎกก็บอกว่านีเ่ป็นพทุธพจน์ๆ 

พทุธพจน์ เราศึกษามานะ แต่ความจริงของเราล่ะ ความจริงของเรา ถ้ามีความจริง เขา
เรียกว่าปริยตัิคือการศึกษาวิชาการ ปฏิบตัิคือจินตนาการ เวลาปฏิบตัิถงึที่สดุแล้ว ปริยตัิ ปฏิบตั ิ
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ปฏิเวธ สตุมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ก็อ้างอิงพระไตรปิฎกนัน่แหละ แต่
เวลามนัเป็นจริงแล้วมนัเป็นจริง อนันีเ้ป็นความเห็นนะ 

“ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎก” 

คนเขียนครัง้แรกก็ที่มาสงัคายนา พระอรหนัต์ ๕๐๐ องค์ พระกสัสปะเป็นหวัหน้า พระ
อรหนัต์ ๕๐๐ องค์จ ามา พอจ ามาเสร็จแล้วกท็่องบ่นกนัมา แล้วพอ ๒๐๐ ปีแล้วถึงได้มาจด
จารึก พอจดจารึกแล้วมนักเ็ผยแผ่ไป ดมูหาวิทยาลยันาลนัทา เขาเผา ๗-๘ วนั เผาไม่หมด ต า
ราน่ะ เผาแล้วเผาอีก เผาไม่มีวนัหมด เวลาศาสนาเจริญรุ่งเรืองนะ 

ดสู ิอฟักานิสถานที่เขาระเบิดพระบามิยนั เม่ือก่อนเวลาศาสนาพทุธเจริญนะ มนัเป็นไป
ทัง้ชมพทูวีป พระติดเพชรติดพลอยไปหมด เวลามนัเจริญนะ สงัคมมนัเจริญ แต่เวลามนัเป็นยคุ
เป็นคราวไง ฉะนัน้ เวลาเป็นยคุเป็นคราว 

ฉะนัน้ เวลาเราเกิดมา ตอนนีเ้วลาเขาจะสืบทอดศาสนานะ เขาจะเอาของพระถงัซมัจัง๋
ที่ว่าเดินธุดงคไ์ปแล้วเขาจดจารึกไว้ ส่วนใหญ่จะเอาตรงนัน้เป็นรากฐาน แล้วค้นหาทาง
ประวตัิศาสตร์ 

เวลามนัเจริญ เจริญมาก แต่ตอนนีเ้ราไม่เห็น เราเห็นตอนนีไ้ง เราเห็นตอนนี ้ เรามาเห็น
ตอนนีม้นัก็แบบว่าคนมนัดีขึน้ 

ถาม : 

๑. ธรรมะคืออะไร 

๒. ท าไมพระสงฆ์จึงห่มจีวรสีเหลือง 

๓. เพราะอะไรพระสงฆจ์ึงต้องโกนหวั 

ตอบ : อนันีม้นัเป็นเร่ืองที่เวลาพระพทุธเจ้าบอกว่าโลกกบัธรรม เม่ือก่อนเวลา
พระพทุธเจ้าจะบวชพระ ให้เอหิภิกข ุ ใหม่ๆ ก็พระพทุธเจ้า มีองค์เดียว แล้วใครจะบวช “เธอจง
เป็นภิกษุมาเถิด” ก็บวชมาเลย อนันีพ้ดูถึงว่าโกนหวั 
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เอาธรรมก่อน “ธรรมคืออะไร” 

ธรรมคือสจัธรรม เวลาเราประกาศนะ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ พระธรรมๆ ธรรมะ 
เราบอกธรรมะเป็นธรรมชาติ เขาว่าธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติ นี่สจัจะ มนัเป็น
วิทยาศาสตร์ 

แต่ถ้าเป็นธรรมนะ ธรรมเหนือธรรมชาติ มันเหนือธรรมชาติที่ไหนล่ะ มันเหนือ
ธรรมชาติเพราะมันควบคุมอารมณ์ได้ เวลามีสติ เรายับยัง้ได้ ธรรมนะ สติธรรม สมาธิ
ธรรม ปัญญาธรรม ธรรม ช่ือของธรรมคือสัจธรรม ทีนีส้ัจธรรมมันก็แตกแยกย่อย
ออกไป แยกย่อยว่า เรามีวุฒิภาวะแค่ไหน เราจะรู้ธรรมได้มากน้อยแค่ไหน 

ฉะนัน้ ธรรมคืออะไร 

ธรรมคือศาสนธรรมค าสัง่สอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า นัน่คือธรรมโดย
พืน้ฐาน อริยสจันี่เป็นธรรม ทีนีเ้พียงแต่ว่าถ้าธรรมแท้ล่ะ 

ธรรมแท้ก็คือว่า เรามีสติ ตัวสติจริงๆ เกิดกับใจป๊ับ พอเกิดกับใจ ใจเราก็จะมี
สติควบคุม เราจะไม่ปล่อยให้จิตใจเราเรรวน จิตใจเราให้กิเลสมันครอบง าได้ น่ีมีสติ
ธรรม มีสมาธิธรรม สมาธิธรรมคือจิตมันสงบมากขึน้ ถ้ามีปัญญาธรรม ปัญญาคือ
ภาวนามยปัญญา ปัญญามันถึงจะเกิดขึน้ 

เราจะบอกว่า ถ้าธรรมมนัคืออะไร ธรรมมนัคืออะไร พอธรรมคืออะไรป๊ับ ก็ตัง้สิ่งนัน้เป็น
เป้า แล้วก็จะไปกราบไหว้บชูากนัไง เห็นไหม คนที่ไม่มีหลกัการ ถ้าเป็นมะพร้าวออกตรงกลาง
ต้นก็จะไปกราบแล้ว อนันัน้ไม่ใช่ธรรม มนัผิดธรรมชาติ มะพร้าวต้องไปอย่างหนึ่ง อนันัน้ไม่ใช่
ธรรม 

ทีนีเ้ราบอกว่าถ้าธรรมเป็นอย่างไรป๊ับ เรากจ็ะไปตัง้เลยว่าเป็นอย่างนัน้ ทีนีธ้รรมมนัมี
หยาบมีละเอียด มนัจะละเอียดขึน้ไป 

“๑. ธรรมะคืออะไร” 

ธรรมะคือสจัธรรม สจัธรรมที่ใครไปสมัผสั ใครมีสติก็มีสติธรรม ใครมีสมาธิก็สมาธิธรรม 
ใครมีปัญญาก็ปัญญาธรรม แล้วถ้าใครวิปัสสนาไป มนัเกิดคณุธรรมในหวัใจ เป็นโสดาบนั เป็น
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สกิทาคามี เป็นอนาคามี เป็นพระอรหนัต์ โอ้โฮ! อนันัน้ยิ่งสดุยอดใหญ่เลย แล้วตอนนีใ้ครก็อ้าง
อย่างนี ้แล้วก็พดูอย่างนี ้แล้วมีอยู่จริงหรือเปล่ากไ็ม่รู้ แล้วมีอยู่จริงไม่มีอยู่จริง อธิบายไม่ได้ 

แต่ครูบาอาจารย์เราอธิบายได้ คณุสมบตัิของโสดาบัน อารมณ์ของโสดาบนัเป็นอย่างไร 
คณุสมบตัิของสกิทาคามี ความรู้สึกของพระสกิทาคามีเป็นอย่างไร ความรู้สึก สถานะของพระ
อนาคาม ีพระอนาคามีเป็นอย่างไร สถานะของพระอรหนัต์ พระอรหนัต์มีคณุสมบตัิอย่างไรเป็น
พระอรหนัต์ เออ! ถ้าไม่อย่างนัน้จะมาสอนกนัได้อย่างไร 

อาจารย์สอนศิษย์ เวลาจะสัง่สอนลกูศิษย์ ลกูศิษย์บอกว่า แล้วโสดาบนัเป็นอย่างไรล่ะ 
อาจารย์ก็แบ๊ะๆ แบ๊ะๆ แล้วมนัจะโสดาบนัอะไรล่ะ เออ! ถ้าบอกโสดาบนั โสดาบนัเป็นอย่างนี ้
เว้ย สกักายทิฏฐิ วิจกิิจฉา สีลพัพตปรามาสมนัขาด นี่พดูถึงธรรมคืออะไร 

“๒. ท าไมพระสงฆ์ถึงต้องห่มสีเหลือง” 

ค าว่า “ห่มสีเหลือง” มนัก็ย้อนกลบัไปในสมยัพทุธกาลอีกแหละ เวลาพระสงฆ์มากขึน้ 
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าให้พระอานนท์เป็นคนออกแบบ ออกแบบผ้าจีวร พระอานนท์
ก็เหาะขึน้ไปเลย ไปเห็นคนันาของชาวมคธ ไปเห็นคนันา แล้วก็เอาคนันานี่ตดัเย็บผ้า แล้วสมยั
โบราณ ย้อมด้วยผ้าสีฝาด คือเอาเปลือกไม้มาย้อม พอเปลือกไม้ย้อม เห็นไหม 

“ท าไมพระสงฆ์ต้องห่มสีเหลือง” 

มนัเป็นต้นแบบไง พระอานนทเ์ป็นคนออกแบบ พระพทุธเจ้าให้พระอานนทเ์ป็นคน
ออกแบบให้นกับวชกบัโลกให้มนัแตกต่างกนั นกับวชต้องเป็นแบบนี ้ เห็นไหม โกนผม โกนคิว้ 
โกนทกุอย่าง ไม่ให้เหมือนโลกเขา 

เพราะสมยัโบราณเขาถือนะ เขาจะถือไว้ผมยาว เขาไม่ตดัผม ถ้าตดัผมนะ โทษนะ ถ้า
ทางสมยัปัจจุบนันีเ้ขาบอกว่าคนจญัไร คนไม่มีญาติ คือคนเศษเดนน่ะ ฉะนัน้ เขาจะเกล้ามวย
ผมไว้ โบราณน่ะ แล้วถ้าใครตดัป๊ับ คือว่าตดัหางปล่อยวดั ไม่มีใครเอา 

ฉะนัน้ เราเป็นนกับวช นกับวชเราต้องท าตวัแบบนี ้ ท าตวัไม่เหมือนเขา ท าตวัไม่อยู่กบั
โลก ไม่อยู่กบัสงัคม เขาถึงต้องห่มผ้าเหลืองไง ไม่ให้เหมือนเขา 
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“ท าไมพระสงฆ์ต้องห่มผ้าเหลือง” 

พระสงฆ์ห่มผ้าเหลืองเพราะว่าเป็นธงชยัของพระอรหนัต์ เป็นผ้ากาสาวพสัตร์ ถ้าพดูถึง
คนเคารพ เขาเคารพมาก ถ้าคนศึกษาแล้วเขาจะเคารพของเขา แต่เรายงัไม่เข้าใจ เราก็แปลก
ใจว่าท าไมพระต้องห่มผ้าสีเหลือง 

พระเรานะ ไปเรียนที่อเมริกา เป็นพระ เขานึกว่าฮิปปีน้ะ เขาก็นึกวา่ เออ! คนก็มีนุง่ห่มสี
นีเ้หมือนกนั เพราะเขาเป็นชาวตะวนัตก เขาไม่รู้หรอก พระเป็นอย่างไร แต่เวลาพระเราไปเรียน
นะ ไปเรียนองักฤษ ไปเรียน เขากห็่มผ้านี่แหละ แต่เวลาเขาไปเรียน เขาต้องด ารงตวัของเขา 

อยู่ในวฒันธรรมใดล่ะ ถ้าวฒันธรรมนัน้เขาก็รู้ได้ แตว่ฒันธรรมของเรา เราไม่ได้ศึกษา 
เลยไม่เข้าใจ 

“๓. เพราะอะไรพระสงฆ์ถึงต้องโกนหวั” 

โกนหวั โกนคิว้ ก็คือต่างจากความเป็นอยู่ของฆราวาส เพราะให้เห็นชดัไปเลยว่าพระกบั
โยมไม่เกี่ยวกนั พอบวชพระแล้วนะ เป็นผู้ไม่มีเรือน พระจริงๆ แล้วห้ามเข้าบ้าน ห้ามนอนใน
บ้าน เขาถึงมีวดั เขามีวดัไว้ให้พระอยู่วดั แต่สมยันีโ้ลกมนัเจริญไง พอโลกเจริญก็บอกว่าสิทธิ
มนษุยชน จะอยู่ไหนก็ได้ ก็ฉันเป็นพระ 

แต่ถ้าเอ็งบวชพระแล้ว บวชพระ ประกาศตนว่าเป็นพระ พระเป็นผู้ไม่มีเรือนนะ ไม่มี
เรือน ไม่มีอาชีพ ไม่มีอาชีพถึงได้ภิกขาจาร เพราะไม่มีอาชีพ พระพทุธเจ้าวางแนวทางไว้ บริษัท 
๔ อบุาสก อบุาสิกาอยากได้บุญกุศล เช้าขึน้มานะ หงุหาอาหารแล้ว สมยัโบราณเขาหงุหา
อาหารแล้วก็ตกัข้าวปากหม้อใส่บาตรพระไปก่อน แล้วที่เหลือแล้วถึงเป็นอาหารของเรา 

พระเรา เราไม่มีอาชีพ ไม่มีอาชีพ เราบิณฑบาตเลีย้งชีพด้วยปลีแข้ง ออกบิณฑบาตเป็น
วตัร ก็ได้อาหารนัน้ด ารงชีพ ได้อาหารนัน้ด ารงชีพ ด ารงชีพมาเพ่ือประพฤติปฏิบตัิ ปฏิบตัิท าไม 

ปฏิบตัิเพ่ือค้นหาสจัธรรมอนันีไ้ง ว่าธรรมะคืออะไร แล้วถ้ามนัรู้ธรรมอนันีจ้ริง โอ้โฮ! สดุ
ยอด สดุยอด สดุยอดเพราะอะไร มนัรู้แจ้งหมดนะ รู้แจ้งใจของเรา รู้แจ้งโลกธาต ุโลกนอก โลก
ใน มนัจะรู้แจ้งหมด ถ้ารู้แจ้งแล้วมนัจะเป็นประโยชนม์าก ประโยชน์นะ หนึ่ง เราไม่มีความทกุข์
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ในหวัใจของเรา แล้วเรายงัเผื่อแผ่เจือจานคนอ่ืนได้ด้วย แล้วมนัจะรู้แจ้ง รู้ว่าอะไรจะเกิดขึน้ก่อน 
อนาคตงัสญาณจะรู้อนาคต รู้อะไรต่างๆ แต่ท่านไม่พดู 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่าท่านไม่พยากรณ์ ท่านจะพยากรณ์ต่อเม่ือเป็น
ประโยชน์ คือว่าเป็นประโยชน์กบัคนนี ้ คนนีถ้้าเขาท าอย่างนีแ้ล้วเขาจะบรรลธุรรม องค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าถึงจะพดูให้เขาฟัง เพ่ือให้เขาได้ฉกุคิด ให้เขาได้ค้นคว้า แล้วเขาจะเป็น
จริง แตอ่งค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะไม่พดูพร ่าเพร่ือ ไม่เป็นประโยชน์ เพราะอะไร เพราะ
ธรรมะมนัเหนือทกุอย่าง ไอ้นี่เร่ืองโลกมนัไม่มีประโยชน์หรอก 

นี่พดูถึงว่า ท าไมพระต้องโกนหวั 

ต้องโกนหวั เพราะมนัเป็นวินยับงัคบั วินยับอกไว้เลย จะบวชพระต้องโกนผม โกนคิว้ 
โกนหนวด แล้วห่มผ้ากาสาวพสัตร์ แล้วเข้าไปหาอปัุชฌาย์ ให้พระอปัุชฌาย์ยกเข้าหมู่เป็น
พระสงฆ์ นี่ไง นิกายเดียวเลย ต้องเป็นอย่างนีเ้ลย ฉะนัน้ พระสงฆ์ต้องเป็นอย่างนัน้ 

ถาม : กราบเรียนหลวงพ่อ 

๑. บาป บุญ นรก สวรรค์ มีจริงหรือไม่ 

๒. ธรรมะในชีวิตประจ าวนั 

๓. อานิสงส์ของการปลกูป่ารักษาป่า มีอะไรครับ 

ตอบ : บาปบุญคณุโทษมนัมีอยู่แล้ว นรกสวรรคมี์ ถ้าบาปบุญคณุโทษมี มนัอยู่ที่
สามญัส านึกไง เราส านกึถึงคณุงามความดี เราส านึกถึงบาป ฉะนัน้ คนเรานะ เราท าสิง่ใดเราก็
โทษว่าให้กรรมๆ 

เราจะบอกว่า มนัมีกรรมเก่ากรรมใหม่นะ กรรมเก่า เวลาคนเกิดมา ดสู ิ พ่อแม่เดียวกนั 
เวลาเกิดลกูคนแรก ลกูคนแรกนี่นะ เกิดมาพ่อแม่นี่เห่อมากเลย อะไรๆ ก็ให้หมดเลย พอคนที่ ๒ 
ก็ชกัเบาๆ แล้ว พอคนที่ ๓ ก็อีกเร่ืองหนึ่ง เหน็ไหม เกิดจากพ่อแม่เดียวกนัมนัยงัไม่เหมือนกนั
เลย นี่บาปบุญ 
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ถ้าบุญกุศลของเขา เขาเกิดมาเขาประสบความส าเร็จของเขา เขาเกิดมามีอ านาจ
วาสนา คาบช้อนเงินช้อนทองมา ไอ้พวกเราเกิดมาปากกดัตีนถีบทัง้นัน้น่ะ ดเูดก็กตญัญสูิ มนั
ไปเรียนหนงัสือแล้วมนัต้องวิ่งกลบับ้านไปป้อนพ่อป้อนแม่มนันะ คนเหมือนกนั ท าไมเกิดมาไม่
เหมือนกนั มนัต้องมีที่มาที่ไป 

ศาสนาพทุธเป็นวิทยาศาสตร์นะ ศาสนาพทุธมีที่มาที่ไปนะ ไม่ใช่ว่าท าไมมนัเกิดมา
อย่างนัน้น่ะ คนเหมือนกนั ท าไมเกิดมาไม่เหมือนกนั มนัไม่เหมือนกนัเพราะบุญกุศลของคนมนั
ไม่เหมือนกนั 

แล้วคนเกิดมามีบุญกุศลมากเลยนะ เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองมาเลย พอไปๆ เขา
รักษาสมบตัิของพ่อเขาไม่ได้ กลบัไปเป็นยาจกเยอะแยะเลย ไอ้บางคนเกิดมานะ ทกุข์จน
เข็ญใจเลย มนัมีอ านาจวาสนา มนัอาบเหงื่อต่างน า้จนเป็นเศรษฐีโลกขึน้มา มนัเพราะอะไรล่ะ 
เพราะความหมัน่เพียรของเขา 

ฉะนัน้ว่า บาปบุญมีไหม...มี นรกสวรรค์ก็มี 

มนัมีจริงไหม...จริงแน่นอน 

ทีนีบ้าปบุญ ถ้าเราเกิดทฏิฐิ มนัมีคนคนหนึ่งเม่ือก่อนเคยมาหาเรา เขาคงจะมีฐานะมาก 
เขาบอกว่าเขาไม่เคยมีความทกุข์ เขายืนยนัเลย เขาบอกไม่มีความทกุข์หรอก เขาไม่มีความ
ทกุข์เพราะบ้านเขารวยมาก แล้วเขามากบัแฟน มากนัสองคนนะ วยัรุ่นทัง้คู่เลย ก าลงัรักกนั
มาก สงสยัโลกนีก้ าลงัสีชมพ ูสวยมาก เขาบอกว่าเขาไม่รู้จกัทกุข์ ทกุข์ไม่มีๆ 

เราบอกว่า เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ เอ็งนัง่กนัอยู่นี่เอ็งก็ทกุข์แล้ว เอ็งปวดเม่ือยน่ะ เอ็ง
นัง่อยู่นานๆ นี่ก็ทกุข์ ไม่ทกุข์หรือ ปวดท้องขีท้้องเยี่ยว ไม่ขีไ้ม่เยี่ยวก็ทกุข์ตายห่าแล้ว แต่นี่มนั
ความรักก าลงัสีชมพไูง โอ้โฮ! 

เพราะว่าที่เขามาหา เขาจะมายืนยนักบัเรา เพราะเพ่ือนเขาคยุกนัไง บอกพระพทุธเจ้า
สอนเร่ืองทกุข์เป็นอริยสจั ทกุข์เป็นความจริง เขาบอกว่าเขาไม่มีทกุข์ ทกุข์เขาไม่มี เพราะเขา
ก าลงัมีความสขุ 
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มนัเป็นไปไม่ได้หรอก ทกุข์คือความทนอยู่ไม่ได้ เราทนอะไรได้บ้าง ชีวิตนีเ้ราทนอะไรได้
บ้าง ทกุข์คือความทนอยู่ไม่ได้ มนัจ าเจ มนัจ าเจซ า้ซากนัน่น่ะมนัทกุข์ ทีนีม้นัทกุข์ อริยสจั ทกุข์
ควรก าหนด สมทุยัควรละ เขาท ามนัที่นัน่ แล้วบอกว่าไม่มีๆ 

ไม่มี เอ็งมนัดือ้แพ่งเฉยๆ ดือ้เฉยๆ นะ 

ทกุข์ม ีบาปบุญคณุโทษ นรกสวรรค์มนัมีของมนัจริง ธรรมะในชีวิตประจ าวนันะ ธรรมะ
ในชีวิตประจ าวนั ชีวิตของเรา เห็นไหม ระลึกถึงเลย คนแรกเลยนะ เคร่ืองหมายของคนด ี
กตญัญกูตเวที หนึ่ง ระลึกถึงพ่อถึงแม่ ระลึกถงึผู้มีบุญคณุไง 

ชีวิตประจ าวนั ธรรมะในชีวิตประจ าวนั ระลึกถึงเรา แล้วท าคณุงามความดี ทีนีค้ณุงาม
ความดีมนัอยู่ที่เราประหยดัมธัยสัถ์นะ ถ้าประหยดัมธัยสัถ์ เราก็ไม่ต้องเหนื่อยนกัจนเกินไป แต่
ถ้าเราไม่ประหยดัมธัยสัถ์ มนัหาเช้ากินค ่า มนัตกทกุข์ได้ยาก ฉะนัน้ ชีวิตประจ าวนั มนัมี
คณุธรรมในหวัใจ มนัเป็นไปได้ คือหนึ่ง ไม่รักษาหน้า ไม่ต้องไปห่วงใคร มนัอยู่ของมนัได้ 

“อานิสงส์ของการปลกูป่ารักษาป่า มีอะไรบ้าง” 

อานิสงส์ของการปลกูป่า เราให้ชีวิตอยู่แล้ว เราให้ชีวติ ออกซิเจน เราปลกูป่าอยู่นี ่พวก
ป่าไม้มนัมามองนะ มนัมาดเูลย เราบอกว่าเราปลกูป่า เรารักป่า 

เขาบอกว่า ไม่ใช่หรอก หลวงพ่อรักโลก เราปลกูป่า ปลกูเพ่ือโลก 

ขนาดเมืองหนาวนะ เขาเป็นทกุข์เป็นร้อนนะ จากซกีโลกนี ้ เพราะซีกโลกนีท้ าลายป่า
เยอะมาก การท าลายป่าไป เกิดภาวะโลกร้อน เกิดพาย ุ เกิดต่างๆ เดี๋ยวนีเ้วลาฝนตก ตกหนกั
มาก เวลามีปัญหาขึน้มา มีปัญหามาก เราปลกูป่าได้ประโยชน์กบัโลกเลย 

นรกสวรรค์มีไหม แล้วนี่โลกธาต ุโลกใบเดียว แล้วอย่างอ่ืนล่ะ 

เพราะนกัวิชาการทางซีกโลกตะวนัตกนะ เขาเป็นหว่งมาก เขาเป็นห่วงมากว่าการ
ท าลายป่าไม้ทางซีกโลกตะวนัออก ท าลายเยอะมาก เขาคิดเป็นวนัเลย คิดเป็นวนั คิดเป็นวินาที
เลยว่าป่าไม้โดนท าลายไปเท่าไร โลกเหลือความชุ่มชืน้เท่าไร ออกซเิจนเหลือเท่าไร คาร์บอน 
ต้นไม้มนัดดูไว้ มนัเป็นประโยชน์ขนาดไหน 
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เพียงแต่ว่า ถ้าปลกูป่าอย่างนี ้ ชาวสวนชาวไร่มนัก็ได้บุญน่ะสิ ก็มนัท านาเนาะ ต้นข้าว
เยอะแยะเลย 

อนันัน้อาชีพเขา นัน่อาชีพเขา แต่ของเราท า เราท าด้วยเป้าหมายต่างกนั ดใูนหลวงนะ 
ในหลวงเป็นกษัตริย์ ชีวิตของท่านสมบูรณ์ทัง้นัน้น่ะ ท าไมท่านพาประชาชนปลกูป่าล่ะ ท าไม
ท่านพาประชาชนท า เพราะท่านห่วงลกูหลานไง ทา่นห่วงลกูหลาน ท่านห่วงคนไทยมนัจะมี
อากาศให้หายใจหรือเปล่า 

ฉะนัน้ อานิสงส์ของมนั เราปลกูป่าอยู่นี่ เห็นไหม ที่เขาบอกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถงึ
ดวงดาว อนันีป้ลกูต้นไม้ต้นหนึ่ง คาร์บอนมนัดดูเท่าไร ออกซิเจนมนัให้เท่าไร มนัให้ประโยชน์
คนเท่าไร แล้วใครเป็นคนท า เราเป็นคนท ากบัมือ 

นี่ไปปลกูป่า ไปปลกูไว้ แล้วก็ไม่ได้รดน า้ ให้พระรด ปลกูป่าเสร็จแล้วก็กลบั อ้าว! พระ
เราต้องรดอยู่นู่นนะ่ เพราะพระเราจะเอา 

นี่ไง แล้วว่าอานิสงส์มนัได้อย่างไร 

ถ้ามนัไม่เห็น พระไม่พาท าหรอก พระท าเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าเวลาเราไปอยู่ในห้อง
แอร์กนัน่ะ ออกมามนัร้อน ไปอยู่โคนไม้สิ อยู่โคนไม้ ลมพดัมามนัเป็นธรรมชาติ มนัจะมี
ความสขุขนาดไหน มนัจะมีความดีขนาดไหน อนันีเ้ป็นความดีอนัหนึ่งนะ นี่ปลกูป่าได้อะไรบ้าง 

ถาม : ๑. วิธีการใช้ธรรมดบัความทกุข์อย่างไรถึงจะได้ผลที่สดุ 

๒. วิธีการน าธรรมมาแก้ไขปัญหาสงัคมในปัจจุบนั 

๓. ในขณะท างานอยู่ เกิดอาการเลื่อนลอย ไม่ค่อยมีสติ และไม่มีเวลานัง่สมาธิ แก้ไข
อย่างไร 

ตอบ : อนันีเ้อาอนัแรกก่อนเนาะ “วิธีการใช้ธรรมะดบัความทกุข์อย่างไรจะได้ผลที่สดุ” 

เวลาทกุข์นะ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาสอนวิธีการท าความสงบของ
ใจ ๔๐ วิธีการ เวลาทกุข์ ทกุขเ์พราะเราทิง้รากฐานของตวัเอง เวลาเราทิง้รากฐานของตวัเอง 
เราทกุขเ์พราะอะไร ทกุขเ์พราะจิตมนัพาดพิงถงึอะไรละ่ 
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พาดพิงถึงหนี ้พาดพิงถงึชื่อเสียง พาดพิงถึงศกัด์ิศรี พาดพิง มนัไปพาดพิง สมมตุิทัง้นัน้ 
แต่หวัใจมนัเป็นความจริง พอมนัไปพาดพิง พอมนัพาดพิง ไปพาดพิงเร่ืองอะไร แล้วมนัไปฟู ท า
ให้ใจฟูมากเลย มนัทกุข์มากเลย แล้วจะแก้ เห็นไหม 

“เราจะใช้วิธีดบัความทกุข์อย่างไรถึงดีที่สดุ” 

ให้ตัง้สติ ท าความสงบของใจ ๔๐ วิธีการ แล้วถ้ามนัทกุข์มากนะ คนมีสตินะ ระลึกถึง
ความตาย ระลึกถึงความตาย สมมตุิเราเป็นอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราตายแล้วจบ ที่เหลือมนัเป็น
ภาระ เป็นภาระคนที่รับผิดชอบต่อไป ถ้าระลึกถึงความตายนะ เพราะถ้าเราตายๆ แต่นี่มนัไม่
ตายน่ะสิ มนัจะอยู่ค า้ฟ้า มนัจะแบกทกุข์ไว้เยอะๆ เอาทกุข์มาถมหวัใจของมนัไง 

วิธีดบัทกุข์ ระลึกถงึความตาย เราก็ต้องตาย อะไรมนัจะเหนือความตาย อะไรมนัเหนือ
ความตาย สิ่งที่มนัเหนือ อะไรบ้างที่มนัจะมามีอ านาจขนาดนัน้ ถ้าระลึกถงึความตายนะ 

“วิธีที่ใช้ธรรมดบัความทกุข์อย่างไรได้ผลที่สดุ” 

พระเราถงึไปเทีย่วป่าช้ากนัไง ไอ้ที่ไปเทีย่วป่าช้า ไปดศูพข้างนอก แล้วไอ้ศพที่เดินได้ มนั
เดินมาดเูอ็ง ศพนี่เดินมาดเูอ็ง แต่ศพนีย้งัมีหวัใจอยู่ มนัยงัคิดเป็นไง เอาศพเดินมาดศูพ ดศูพที่
นอนอยู่นี่ ไอ้ศพนีเ้ดี๋ยวก็จะนอนอยู่ตรงนี ้

ถ้าเอามาดนูะ ถ้าเอาศพมาดนูะ ระลึกถึงความตายนะ รักสาว ยงัหยดุเลย รักสาว ติด
อะไรที่มนัจะต้องไปนะ บอกถ้าตาย เพราะตายก็ไปไมไ่ด้อยู่แล้ว ดบัหมด ถ้ามนัดบัมนัก็จบไง 

“วิธีการที่จะดบัทกุขไ์ด้อย่างดีที่สดุ” 

ระลึกถึงความตาย ระลึกถึงตรงข้ามเลย 

“๒. วิธีการน าธรรมะมาใช้แก้ปัญหาในสงัคมปัจจุบนั” 

ในสงัคมปัจจุบนั มนัต้องมีแนวคิดก่อน สงัคมนี่นะ มนัหลากหลาย ถ้าสงัคมมนั
หลากหลาย เหมือนเด็กความคิดมนัหลากหลาย พอความคิดหลากหลาย เราจะใช้อบุายวิธีการ
เดียวไม่ได้ อบุายของเรา เราใช้ได้กบัเด็กที่มนัมีวฒุิภาวะที่ดี เราคยุกบัเขาด้วยความเข้าใจได้
ง่าย เด็กที่มนัคยุไม่เข้าใจ มนัต้องมีอบุายอีกชัน้หนึง่ 



เร่ืองนิกาย ๒๓ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

นี่ก็เหมือนกนั สงัคม สงัคมยิ่งหลากหลายไปใหญเ่ลย ทีนีส้งัคมหลากหลายไป ดสูิ ฝ่าย
ปกครองเขาต้องให้ผลประโยชน ์ ถ้ามีผลประโยชน์แล้วเขาถึงจะชกัน าคอนโทรลสงัคมได้ ถ้าเขา
ไม่มีผลประโยชน์ เขาจะคอนโทรลสงัคมอย่างไร 

แต่เวลามาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระ พระวางตวัท าตวัให้เขาเชื่อถือ พอเขาเชื่อถือ ถ้า
เขาเชื่อในครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์จะน้อมน าอย่างไร นี่มนัดงึสงัคมได้ พระพดูกบัสงัคม 
สงัคมจะฟังดีกว่าสงัคมกบัสงัคมพดูกนัเอง 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าเราจะเอาธรรมะ เอาวิธีการอย่างไรแก้ปัญหาสงัคมในปัจจุบนั 

เราก็เป็นห่วงสังคมปัจจุบัน แต่เราห่วงตัวเราก่อน ตัวเราน่ีท าเป็นตัวอย่าง องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาตัวท่านเป็นตัวอย่าง พระเรา ครูบาอาจารย์ของเรา ถ้า
ท่านท าเป็นตัวอย่างได้ ถ้าเราเคารพเราศรัทธานะ เราเช่ือ เช่ือมั่น เพราะเราลงใจครู
บาอาจารย์ป๊ับ เราเอาท่านเป็นตัวอย่าง แล้วเราท าตามนะ หรือว่าเราคอยฟังท่าน ท่าน
คอยชีน้ า น่ีมันเป็นประโยชน์ 

นี่สงัคมปัจจุบนั แต่บอกว่าจะให้สงัคมปัจจุบนัให้เหมือนดงัเราพอใจ...ยาก เพราะอะไร 
เพราะเขาบอกว่ามนัมีความเห็นต่าง ความคิดต่าง มนัมีอยู่ตลอดเวลา ความเห็นต่าง ความคิด
ต่าง แต่เราท าของเรา ท าคณุงามความดี เวลาจะพิสจูน์กนั ความคิดเอ็งกบัความคิดข้า แล้ว
ต่างคนต่างท า แล้วดซูิว่าใครจะถกู เวลามนัพิสจูน์ทัง้นัน้น่ะ นี่พดูถึงแก้ปัญหาสงัคมปัจจุบนันะ  

“ในขณะที่ท างานอยู่ เกิดอาการเลื่อนลอย ไม่ค่อยมีสติ และไม่มีเวลานัง่สมาธิ ใช้วิธีการ
อย่างใดแก้ไขคะ” 

เวลาเลื่อนลอย เห็นไหม เลื่อนลอย องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าถามพระอานนท์ 
“อานนท์ เธอระลึกถึงความตายวนัละกี่หน” 

“๒ หน ๓ หน” 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่า “เธอต้องระลึกมากกว่านัน้ ระลึกถึงความตาย
ตลอดเวลา” 
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แล้วเวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะปรินิพพาน บอกภิกษุไว้เลย “ภิกษุ
ทัง้หลาย เธอจงพิจารณาสงัขารด้วยความไม่ประมาทเถิด” เพราะเราประมาทเลินเล่อกนัไง พอ
ประมาทเลินเล่อมนัก็เลื่อนลอย 

มนัอยู่ที่การฝึกฝน การฝึกฝนไม่ต้องนัง่สมาธิหรอก อยู่ที่เราก็ฝึกของเรา แล้วอีกอย่าง
หนึ่ง เราจะย้อนกลบัว่ามนัเป็นของเดิม เวลาคนง่วงนอน คนชอบนอน คนนอนนะ ครูบา
อาจารย์บอกอดีตชาติเคยเป็นงู งูนอนทัง้วนัเลย ถ้าเป็นอะไรมา นิสยัเดิมมนัจะมา แต่บางคน
จะตื่นตวัมาก 

สนัตกาย สนัตกายนะ เขาจะสงบเสงี่ยมมาก เขาอยู่ในท่านิ่งมาก พระบอกว่าพระองค์นี ้
เป็นพระอรหนัต์ พระพทุธเจ้าบอกไม่ใช ่ เรียกมาเลย พอเรียกมาบอกว่า อดีตชาติเขาเคยเกิด
เป็นสิงโต เป็นสิงโต ๕๐๐ ชาติ มนัมีสติมากไง พอมีสติมาก เขาก็ดสูงบเสงี่ยม ดนูิ่งมาก 
พระพทุธเจ้าเลยเทศนาว่าการเร่ืองกาย สนัตกาย เร่ืองการพิจารณากาย พิจารณา เพราะจิตเขา
สงบอยู่แล้ว พิจารณากาย เขาเป็นพระอรหนัต์เลย 

แต่เวลาเราไปมอง มองถึงความสงบเสงี่ยมอนันัน้ไง นี่มนัมาจากว่าเขาเคยเป็นอย่างนัน้
มา ถ้าเขาเคยเป็นอย่างนัน้มา จิตมนัเคยเป็นอย่างนัน้ 

นี่ก็เหมือนกนั บอกเลื่อนลอยๆ เลื่อนลอยมนัต้องมีที่มาที่ไปอย่างไร ถ้าที่มาที่ไป เรา
ศึกษาธรรมะในปัจจุบนันี ้นัน่ของเก่า นี่ของใหม่ ของใหม่คือตอนนีจ้ะท าให้เรามีสติ มีสต ิ งาน
การก็ไม่ผิดพลาด ไม่มีความพลัง้เผลอ แล้วไม่เป็นเหยื่อใครด้วย ไม่ให้ใครมาหลอกด้วย ไอ้ที่
เป็นเหยื่อๆ อยู่นี่ก็เพราะโลภอยากได้ของเขา 

เราอยู่กบัตวัเรา เราอยู่กบัตวัเรา ฝึกหดัตวัเรา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พ่ึง

แห่งตน เราท าตนเพ่ือเป็นประโยชน์กบัเรา นี่ว่า แก้ปัญหาปัจจุบนั ถ้าปัจจุบนัแก้ได้ก็เป็นแบบนี ้

นี่พดูธรรมะ วนันีพ้ดูธรรมะ ให้มาฟังธรรมะ พอธรรมะเสร็จแล้ว เดี๋ยวกจ็ะมีกิจกรรม
อย่างไร นัน่อีกเร่ืองหนึ่งนะ เราพดูธรรมะเท่านีเ้นาะ เอวงั 


