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ถาม : เร่ือง “ไตรสรณคมน์” 

กราบนมสัการหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสงู ผมมีข้อสงสยัเกี่ยวกบัเร่ืองไตร
สรณคมน์ดงันีค้รับ 

๑. ชาวพทุธทกุคนไม่ควรเคารพนบัถือผีสางเทวดานางไม้ใดๆ ใช่ไหมครับ แต่
ส าหรับชาวพทุธที่มีเชือ้สายจีนมีการกราบไหว้บรรพบรุุษในวนัสารทจีน ไหว้เจ้าในวนั
ตรุษจีน ไหว้ตีจู่้ เอ๊ียะ ไหว้เทพเจ้าโชคลาภ ไหว้เทพเจ้าดวงชะตา หรือไหว้เทพเจ้าต่างๆ 
ในเทศกาลอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เวลาเดินทางเข้าหมู่บ้านเจอศาลพระพรหม พ่อแม่ก็สอนให้ยกมือไหว้ หรือ
แม้แต่ศาลพระภูมิก็ตาม พ่อแม่สอนว่าเม่ือไหว้แล้วเจ้าหรือเทวดาหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ทัง้หลายจะได้คุ้มครอง 

ผมเองมีความสงสยัว่าการกระท าเหล่านีถ้ือว่าขาดจากไตรสรณคมน์หรือเปล่า
ครับ เพราะการกระท าบางอย่างทีก่ล่าวมานัน้มนักลายเป็นกิจวตัรไปแล้ว นัน่คงเป็น
เพราะความกลวัต่างๆ นาๆ ที่ฝังรากหยัง่ลึกในใจมาช้านานครับ ผมเชื่อว่า มีชาวพทุธ
มากมายที่ไหว้ทัง้พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ และทัง้พระพรหมหรือเทพเจ้าต่างๆ 
แม้แต่ศาลพระภูมิเจ้าที่ก็ตาม 

ขออาจารย์เมตตาชีแ้นะทางสว่างด้วยครับ 

๒. ขออนญุาตกล่าวถึงบริษัทที่ได้เช่าบ้านและพืน้ที่วา่งท าธุรกจิมานานหลายปี
แล้ว ซึ่งในพืน้ที่ว่างนัน้มีศาลพระภูมิเจ้าทีเ่ป็นส่วนกลางที่ใครๆ ก็มกัจะมากราบไหว้ทกุ
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วนัพระ มนัเป็นธรรมเนียมของบริษัทที่ปฏิบตัิมานานแล้ว คือจะมีการถวายข้าวพระพทุธ
ที่หิง้พระและจะถวายของเซ่นไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ 

สิ่งเหล่านีส้่วนตวัคิดว่า เรามาอาศยัอยู่ เราก็ควรจะกตญัญเูคารพกราบไหว้ศาล
พระภูมิเจ้าที่ด้วย ผิดถกูอย่างไรขออาจารย์เมตตาชีแ้นะด้วยครับ 

๓. ส าหรับที่บ้านเอง นอกเหนือจากหิง้พระแล้วก็มีหิง้พระพิฆเนศ หิง้รักยมและ
ตายายอีก ซึ่งมีมานาน ๑๐ กว่าปีแล้ว ก่อนหน้านัน้ยงัไม่เข้าใจอะไรมากนกั กเ็หมือนๆ 
กบัหลายๆ คนที่ต้องการแบ็กอพัที่พ่ึงพิง และเข้าใจผิดคิดว่ายิ่งมีที่พ่ึงมากก็ยิง่ดี จน
เลอะเทอะไปหมด 

แต่พอมาปฏิบตัิภาวนาก็เร่ิมเข้าใจอะไรๆ มากขึน้ สิ่งส าคญัที่สดุที่ต้องพ่ึงคือ
ตนเองและค าสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ มนัคงไม่งา่ยที่จะย้ายหิง้ออกจากบ้านเพราะ
ภรรยาไม่เข้าใจและคงไม่ยอมแน่ครับ 

ถ้าเป็นเช่นนี ้ บ้านผมมีหิง้เหล่านี ้ แต่ผมไม่กราบไหว้ จะถือว่ายงัขาดจากไตร
สรณคมน์ไหมครับ ผมเองไม่แน่ใจจริงๆ เลยครับ จึงต้องกราบเรียนถามขอค าชีแ้จงจาก
พระอาจารย์ด้วยครับ สดุท้ายนีผ้มเชื่อว่าชาวพทุธหลายคนก็ยงัคงมีปัญหาคล้ายๆ กนันี ้
กราบขอเมตตาจากพระอาจารย์ด้วยครับ 

ตอบ : เขาถามมาเนาะ ไตรสรณคมน์ วนันัน้เขาถามเร่ืองไตรสรณคมน์มา พอ
พดูเร่ืองไตรสรณคมน์ไป มนัก็เป็นไตรสรณคมน์กลบัมาอีก ขนาดวนันัน้พดูไม่มากแล้ว
นะ พดูพอเป็นพืน้ฐาน เพราะว่ามนัลงรายละเอียดไม่ได้ ลงรายละเอียดไม่ได้ เพราะว่า
เราบวชใหม่ๆ สมยัรฐับาลชวนสมยัแรก ชวนเขาเป็นคนดีนะ ชวน หลีกภยั เป็นนายก 
แล้วเขาให้สมัภาษณ์ ธรรมดาพอใครเป็นรัฐบาลหรือเป็นสงัฆราชครัง้แรกจะเหมือนกบั
ให้นโยบาย คือมีความรู้สึกนึกคิดอะไรที่ว่าตวัเองมีอดุมการณ์ก็จะพดูอย่างนัน้ 

เวลาสมเด็จพระสงัฆราช สมเดจ็พระญาณสงัวรท่านขึน้มาเป็นสงัฆราชก็
เหมือนกนั ท่านบอกเลยว่า พระกลุ่มใดที่ปฏิบตัิถกูต้อง กลุ่มใดที่เป็นเสีย้นหนาม ท่าน
บอกว่าท่านมีเป้าหมายจะจดัการ แต่พอไปท าจริงๆ แล้ว พอท่านไปด าเนินการป๊ับ มนัก็
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ไปเจออิทธิพล เจออะไรป๊ับ สมเด็จพระสงัฆราชท่านก็เลยบอกว่า ท่านได้พดูแล้ว แต่
สงัคมหรือว่าอิทธิพลในสงัคมนัน้มนัแรง 

ชวน หลีกภยั ตอนเป็นรัฐบาลครัง้แรกบอกว่า กรมการศาสนาจะต้องไม่อนญุาต
ให้วดัใดๆ ในทัว่ประเทศไทยนีส้ร้างรูปเคารพนอกจากพระพทุธเจ้า 

เราจ าแม่นเลยล่ะ เพราะอะไร อนันีม้นัเป็นอดุมการณ์ของเราเหมือนกนั มนัเห็น
แล้วมนัขดัตา วดัทัว่ไปมนัมีรูปเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไร 

ชวน หลีกภยั ตอนเป็นนายกครัง้แรก เขาเป็นสองหน หนแรกขึน้มาเขาพดูเลย 
เขาบอกว่า ในเม่ือเขาเคยเห็นมาว่ามนัถกูมนัผิด เขาก็มีปัญญาเหมือนกนั แล้วพอเขา
เป็นนายก เขาขึน้มาเป็นนายกครัง้แรกเขาบอกว่ากรมการศาสนามีหน้าที่ ตอนนัน้ยงั
เป็นกรมการศาสนาอยู่ วดัทัว่ประเทศไทยไม่ควรสร้างรูปเคารพนอกจากพระพทุธเจ้า 
พระพทุธรูปนี่ นอกนัน้ถ้ามนัสร้างไปแล้วมนัขาดจากไตรสรณคมน์ โดยทฤษฎ ี โดยค า
สอนเป็นอย่างนัน้เลย 

วดัใดก็แล้วแต่ในประเทศไทย ในเถรวาท ไม่ควรสร้างรูปเคารพเว้นจาก
พระพทุธเจ้า ถ้าสร้างไปถือว่าขาดจากไตรสรณคมน์ ชวนพดูอย่างนีเ้ลยนะ เราฟังแล้ว 
แหม! ชื่นชมว่าชวนพดูถกู แต่ท าไม่ได้ พอสัง่งานไปแล้ว อิทธิพลน่ะ เพราะอะไร เพราะ
ท าไปแล้วมนัเป็นของเล็กน้อยไง บอกว่าเป็นของเลก็น้อย เป็นความเชื่อ เป็นความ
สบายใจ สร้างรูปเคารพเป็นความสบายใจ เป็นความเชื่อ มนัไม่มีกฎหมาย มนัไม่มีโทษ
ประหารไง มนัไม่เหมือนติดคกุ โทษอาญา เออ! อย่างนัน้มนัจะเป็นความผิด ไอ้นี่มนั
เป็นความเชื่อ เป็นความสบายใจของชาวบ้านเลก็ๆ น้อยๆ แล้วจะจบัติดคกุหรือ มนัเป็น
เร่ืองความเชื่อ มนัเป็นเร่ืองความเชื่อนะ 

ฉะนัน้ เราเห็นเขาพดู เราว่า เออ! เขามีอดุมการณ์ที่ดี แต่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามนัยาก 
มนัเป็นไปไม่ได้หรอก มนัเป็นไปไม่ได้เพราะความเชื่อ แล้วความเชื่อนีพ้อเราไปพดูอะไร
เข้า...อ้าว! มนัเป็นความเชื่อนะ รัฐธรรมนญูคุ้มครองนะ ไม่ให้ดถูกูความเชื่อกนั นี่เป็น
ความเชื่อก็คือความเชื่อ 
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ฉะนัน้ เวลาออกไปแล้วมนัแบบว่าเป็นอดุมการณ์ แล้วเวลาแบบว่าผู้ที่ศรัทธา
ใหม่ก็มีความคิดอย่างนี ้ ใครมีความคิดอะไรก็บอกว่าอนัอ่ืนผิด ของฉันถกู แล้วพอเวลา
ถกูไปแล้ว มนัถกูอะไรล่ะ ฉะนัน้ มนัไม่ถกู 

ทีนีค้วามเชื่อมนัหลากหลาย พอมนัหลากหลาย เร่ืองไตรสรณคมน์ แต่ไตรสรณ
คมน์ เราก็ยงัยืนยนัอยู่ ต้องถือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์เท่านัน้ ไม่ถือมงคลตื่นข่าว 
ไม่ถือนอกจากพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ แต่ถ้ามนัเป็นความจริงขึน้มาได้ นัน่คือ
ศรัทธา อจลศรัทธา 

แต่ในเม่ือเราอยู่ในสงัคม ยิ่งสงัคมสมยันี ้ ยิ่งปัจจุบนั ตอนนีเ้คร่ืองรางของขลงั
ขายดีมาก ขายดีมากๆ เพราะทวัร์จนีเข้ามานี่ซือ้หมด อะไรก็ได้ จีนนีซ่ือ้หมดเลย เพราะ
ประชากรเขาเยอะมาก แล้วเขามีสตางค์ ฉะนัน้ วดัใดก็แล้วแต่ มนัต้องเพ่ือการ
ท่องเที่ยว วดักเ็ลยเป็นเหมือนศาลาข้างทางให้พวกท่องเที่ยวมาเที่ยวเท่านัน้น่ะ 

แต่ถ้าเป็นวดัจริงๆ ขึน้มามนัก็บอกว่า ถ้าสมมตุิอย่างเรา เราก็บอกว่าเราอยู่ใน
แหล่งท่องเที่ยว เราก็บอกว่าเรากจ็ะท าหลกัการ เราจะอยู่ในพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ์ เราจะอยู่เพ่ือศาสนา 

เขาบอกว่าเขาไล่ออกเลย เจ้าอาวาสองค์นีไ้ล่ออกเลย เพราะอะไร เพราะว่า
หมู่บ้านเขาก าลงัเจริญ นกัท่องเที่ยวก าลงัเข้ามา เงนิทองก าลงัสะพดั จะมาไตรสรณ
คมน์อยู่ จะมาขาวบริสทุธ์ิอยู่ไง ชาวบ้านเขาอยากได้สตางค์ โดนไล่ออกเลยล่ะ 

เจ้าอาวาสองค์ไหนเข้มๆ ไปอยู่ในที่ผลประโยชน์ เจ้าอาวาสอยู่ไม่ได้หรอก โดน
ไล่ออกเลย ประชาชนเดินขบวน ขดัความเจริญของหมู่บ้าน หมู่บ้านเขาจะเจริญ ไม่รู้ว่า
ชาวบ้านเป็นผู้น าหรือพระเป็นผู้น า พระต้องเก็บบริขารออกจากวดัไปเลย แล้วเขาจะไป
สร้างอะไรกนัเพ่ือแหล่งท่องเที่ยว เขาจะดงึคนขึน้มาเพ่ือผลประโยชน์กบัหมู่บ้าน 

อนันีพ้ดูถึงไตรสรณคมน์ ไตรสรณคมน์โดยอดุมการณ์ โดยหลกั สามเณรก่อน
บวชต้องถือไตรสรณคมน์ แล้วพระมาท าอย่างนัน้ซะเอง พระจะเป็นเณรได้อย่างไร เป็น
เณรยงัเป็นไม่ได้ จะเป็นพระได้อย่างไร ถ้าเป็นพระไม่ได้มนัก็ขาดจากไตรสรณคมน์
แน่นอน ขาดจากไตรสรณคมน์ ถือมงคลตื่นข่าว อนันีม้นัก็เป็นความเชื่อ 
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แต่ถ้าเป็นความจริงนะ ความจริงเวลาพระปฏิบัติแล้ว ท าสมาธิ จิตสงบ
แล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา พิจารณาสักกายทิฏฐิความเห็นผิด ความเห็นผิดในกาย
เรา พอพิจารณาถึงที่สุด เวลาสังโยชน์มันขาด สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตป
รามาส น่ันน่ะไม่ถือมงคลตื่นข่าวโดยข้อเท็จจริงเลย จิตดวงนัน้จะถือนอกจาก
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ไม่ได้ ไม่เช่ือ ไม่เช่ือเลย เพราะไม่ลูบคล าในศีล 

เพราะเขาไม่ลบูคล า สีลพัพตปรามาส ไม่ลบูคล า มนัจริงจงั มนัจริงจงัเพราะ
อะไร มนัจริงจงัเพราะอยากได้สกิทาคามี อยากได้อนาคามี อยากสิน้กิเลส ถ้ามนัจริงจงั 
มนัจริงจงัที่นัน่ แล้วมนัจริงจงัทีไ่หนล่ะ 

มันจริงจังในหัวใจของเขา หัวใจของเขาจะจริงจังมาก เขาจะอยู่ในวัดใด 
เขาจะอยู่ในกลุ่มชนใดนะ กลุ่มชนอย่างใดจะสะเปะสะปะ จะมีอุดมการณ์
อย่างไร มันเร่ืองของเขา แต่ใจดวงนัน้น่ะ ใจดวงที่พิจารณากาย เวทนา จิต 
ธรรม จนเห็นว่าขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข์ ทุกข์ไม่ใช่
ขันธ์ ๕ อันนัน้น่ะ น่ีของจริง ถ้าของจริงอย่างนีแ้ล้ว เพราะมันไม่ลูบคล า มันลูบ
คล าได้อย่างไร เพราะมันรู้จริง มันไม่ลูบคล า ไม่ลูบคล าในศีล ไม่สีลัพพตปรา
มาส ไม่ลูบไม่คล า มันจะเป็นความจริงของมัน แล้วความจริงอันนีเ้ป็นความจริง
ในใจด้วย ไม่พูดออกมาด้วย เป็นความจริง เป็นอุดมการณ์ในใจ ลึกๆ ในใจเลย 
แล้วผิดอีกไม่ได้ มันไม่ออกนอกลู่นอกทาง มันเป็นความจริง 

แต่อย่างพวกเราปถุชุนมนัก็อย่างนี ้ ยงัสะเปะสะปะกนัอยู่อย่างนี ้ ถ้ามนั
สะเปะสะปะอยู่นี่ แล้วสีลพัพตปรามาส แล้วบอกว่าไตรสรณคมน ์

ทีนีพ้ดูถึงเร่ืองไตรสรณคมน์ วนันัน้เราก็พดูแล้ว เราพดูเพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์ 
เพราะวนันัน้เขาถามมาไง ถามเร่ืองไตรสรณคมน์นี่แหละ แล้วเขาบอกว่าควรท าอย่าง
ใดๆ 

ก็บอกแล้ว ไม่พดูโดยรายละเอียด เพราะรายละเอียดมนัเป็นความเชื่ออย่างนัน้ 
เพราะว่า นี่ค าถามข้อที่ ๑. ชาวพทุธทกุคนไม่ควรเคารพกราบไหว้ผีสางเทวดาใช่หรือไม่
ครับ 
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เห็นไหม ก็รู้ๆ อยู่นี่ รู้ๆ อยู่นี่ แต่คนเราแบบว่าเพราะอะไร เพราะพทุธเข้ามาใน
เถรวาท เข้ามาในสวุรรณภูมิ มนัมีพราหมณ์อยู่แล้ว พวกพราหมณ์ พทุธเข้าไปในเมือง
จีน เขามีเต๋าอยู่แล้ว มนัก็เป็นเซน พทุธเข้าไปในที่ไหน 

เพราะเราจะบอกว่า วฒันธรรมเดิมเขามีอยู่ ความเชื่อเดิมมีอยู่ ความเชื่อของเรา 
ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตร์ ความเชื่อเร่ืองภูตผีปีศาจ โดยใจของคนมนัมีของมนัอยู่ ทีนี ้
พอศาสนาพทุธเข้าไป เขายงัถือผีถือสางของเขาอยู่ เขาเคารพบูชาของเขาอยู่ เพราะเขา
เคารพบูชาของเขาอยู ่

แต่เวลาเขาถือพทุธแล้ว เขาบอกชาวพทุธทกุคนไม่ควรเคารพผีสางเทวดานางไม้
ใดๆ ใช่ไหมครับ แต่ส าหรับชาวพทุธเชือ้สายจีน 

อนันีม้นัเร่ืองกตญัญกูตเวทีเนาะ เร่ืองว่าการเคารพบรรพบุรุษในวนัสารทจีน ใน
ตรุษจีน ในเทพเจ้าโชคลาภ 

อนันีม้นัเป็นที่ว่า ถ้าพดูถึงลกูศิษย์กรรมฐาน ลกูศิษย์กรรมฐานที่เขาเข้มข้นของ
เขา เขาท าของเขาได้ เราเห็นอยู่ บางคนเขาท าได้ ท าได้คือเขาถือไตรสรณคมน์ เขาตกั
บาตร เขาท าบุญตกับาตรแล้วอทุิศส่วนกุศลให้ เขาท าของเขา นี่แขนงหนึง่ 

แต่ถ้าเป็นแบบอย่างให้ถกูต้องตามประเพณี เขาต้องไหว้ เวลาตรุษสารท เขา
ไหว้ของเขา ถ้าไหว้ของเขา ถ้าเขาท าของเขากเ็ร่ืองของเขา นี่พดูเร่ืองของเขาใชไ่หม 

เราจะบอกว่า เราจะไปขีดเส้นบรรทดัฐานว่าจะต้องอย่างนัน้ๆๆ มนัก็เป็น
ประเด็นขึน้มาให้มีความขดัแย้งกนั 

เหมือนกบัที่เราพดูนี่ เหมือนกบัที่คนเขียนถามมา บอกมนัมีปัญหา ในเม่ือเรา
เข้าไปแล้ว ในเม่ือเขาเป็นวฒันธรรม เป็นวฒันธรรม เป็นความเชื่อ ถ้าความเชื่อ ยงัท า
เขาอยู่นะ เขาก็เป็นว่าเป็นชาวพทุธ แต่ชาวพทุธหนกัเอียงไปทางใดล่ะ ชาวพทุธหนกัไป
ทางใด 

ถ้าเป็นคนเชือ้สายจีน ถ้าเป็นคนเชือ้สายอ่ืนล่ะ เขากน็บัถือพทุธเหมือนกนั แต่
เขาบอกเขาเคารพของเขาเหมือนกนั เพราะอะไร เพราะอย่างอาหาร มนัก็มีวฒันธรรม
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ของเขา แล้วพอใครได้ไปมนัก็ไปดดัแปลง ดดัแปลงให้ถกูต้องของเขา ให้ตรงกบัรสนิยม 
นี่พดูถึงว่า ถ้าชาวพทุธเชือ้สายจีน 

ทีนีเ้วลาเข้าหมู่บ้าน เขามีพระพรหม พ่อแม่ก็สอนให้ไหว้เพ่ือให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ินัน้
คุ้มครอง บางค าถามเขาบอกเป็นความกลวัใชไ่หม เพราะความกลวั เราถึงต้องมีสิ่ง
ศกัด์ิสิทธ์ิคุ้มครอง 

แต่พระพทุธศาสนาสอนให้เราพ่ึงตนเอง ให้มีสต ิไม่ให้ประมาท มนัก็คุ้มครองเรา
ด้วยธรรม ผู้ใดปฏิบตัิธรรมสมควรแก่ธรรม เขามีคณุธรรมคุ้มครองของเขา เขาก็คุ้มครอง
ของเขา แต่ถ้าไม่มีใครคุ้มครอง เขาก็หวงัให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคุ้มครอง 

ให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคุ้มครอง ให้ถือไตรสรณคมน์ เราจะบอกว่า โดยไตรสรณคมน์ 
เพราะว่าค าถามข้อแรกถกู ชาวพทุธทกุคนไม่ควรเคารพกราบไหว้ผีสางเทวดาใช่หรือไม่
ครับ เห็นไหม ค าถามนี ้แต่ถ้ามนัเป็นชาวพทุธเชือ้สายจีนล่ะ เป็นชาวพทุธเชือ้สายสิ่งใด
ล่ะ 

อนันัน้เป็นวฒันธรรม ถ้าวฒันธรรม เราเคารพกนัด้วยวฒันธรรมท้องถิ่น ถ้าเขามี
วฒันธรรมอย่างนัน้ วฒันธรรมของเขาเป็นความเชื่อของเขา ถ้าความเชื่อของเขา เราก็
ยอมรับ ค าว่า “ยอมรับ” คือว่าไม่ไปติเตียนไง ถ้าเราไม่ยอมรับ เราก็ต้องโต้แย้งกนัด้วย
เหตผุล พอโต้แย้งด้วยเหตผุล เรานี่พดูได้ แต่พ่อแม่ปู่ ย่าตายายเราล่ะ เขาจะมีเหตผุล 
เขาจะฟังเหตผุลเหมือนเราไหม ถ้าพ่อแม่ปู่ ย่าตายายเขาท ามาอย่างนัน้ แล้วเราเป็นลกู
เป็นหลาน ถ้าถึงครัง้ถงึคราว ถ้ามนัไม่หนกัหนาสาหสัสากรรจ์ เพ่ือความสมบูรณ์ใน
ครอบครัวก็โอเค นี่พดูภาษาเรานะ 

แต่ว่าถ้าเราจะเอาจริง เพราะค าถามข้อแรกว่าอย่างนัน้ ทีนีเ้ป็นความจริงมนัก็
ต้องอยู่ที่อดุมการณ์ อยู่ที่ว่าจิตใจของคนสงูสง่แค่ไหน แล้วถ้าเราเป็นผู้น า เราเป็นพ่อ
เป็นแม่แล้วก็อีกเร่ืองหนึง่ ถ้าเรายงัเป็นลกูเป็นหลานอยู่ ยงัมีผู้ใหญ่อยู่ เพ่ือความสบาย
ใจของท่าน เพ่ือความดีของท่าน ฉะนัน้ อนันีม้นัก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง 

ทีนีเ้ขาว่าเขาสงสยั เขาบอกเขาสงสยัว่าการท าอย่างนีถ้ือว่าขาดจากไตรสรณ
คมน์หรือเปล่าครับ 
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เวลาปฏิบตัิไปมนัก็จะรู้ ถ้ามนัท าอย่างนี ้ถ้าเราจะปฏบิตัิเอาจริงเอาจงั พอจิตมนั
สงบเข้ามา พอสงบเข้ามาจะเห็นนิมิต เห็นนิมิต เราจะดงึกลบัมาหาใจเรา เราไม่
ต้องการเห็นภาพสิ่งใดเลย แต่ภาพสิ่งที่เราว่ามนัจะคุ้มครองเราได้ๆ...มนัไม่ได้หรอก จะ
คุ้มครองเรา ศีล สมาธิ ปัญญา 

กรณีอย่างนีม้นัเร่ืองจากข้างนอก เราจะบอกมนัเยอะ เพราะตอนนี ้ ดสู ิ พระ
พรหมอย่างนี ้เราดสูารคดี เขาไปไหว้กนัที่ในกรุงเทพฯ ที่วดัพราหมณ์เลย แถวกรุงเทพฯ 
มี เขาไปกนัเยอะมาก เพราะไปป๊ับ พวกนีม้นัมาจากอินเดีย พวกอินเดียเขาไม่กิน
เนือ้สตัว์ เขามงัสวิรัติ เพราะถือว่าพวกสตัว์พวกอะไร เขาเป็นไอ้นัน่ มีในกรุงเทพฯ เป็น
ไอ้นัน่ของเขาเลย มนักเ็ป็นความเชื่อไง แล้วตอนนีค้วามเชื่อ เขาเรียกร้องที่ความเชื่อ 
เพราะตอนนีม้นัประชาธิปไตย เขาไม่ให้ดถูกูดแูคลนกนั 

แต่นีเ้ร่ืองของใจเรากเ็ป็นอีกเร่ืองหนึ่งนะ ถ้าเร่ืองในหวัใจเรา เราจะเอาความจริง 

เขาบอกว่าเขากราบพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ แล้วกราบพระพรหมด้วย 
กราบเทพเจ้าต่างๆ ขอให้อาจารยเ์มตตาชีแ้นะด้วย 

ไอ้เร่ืองกิริยาแบบว่าเพ่ือสงัคม เขายกมือไหว้ เราก็ยกไปกบัเขา แต่หวัใจของเรา 
เรามีจุดยืนของเราน่ะ ไอ้นี่พดูถึงเวลาสงัคมนะ เม่ือกอ่นเราบวชใหม่ๆ เราก็มีความเห็น
อย่างนีเ้หมือนกนั จะแนะน าที่บ้านไม่ให้ท าเลย แต่เรามาดแูล้ว จิตใจของเขา จิตใจของ
พ่อแม่ จิตใจของญาติพ่ีน้องเขาสะเทือนใจมากนะ เพราะอะไร เพราะเขาไม่มีที่พ่ึงไง 

ไอ้เราบวชใหม่ๆ เราก็ยงัไม่มีที่พ่ึง แอ๊ก อยากจะไปสอนคนอื่น แต่ตอนนีพ้อท า
เป็นแล้วก็เข้าใจได้ว่าใจคนมนัโลเลมาก ใจคนต้องการที่พ่ึง ทีนีค้นมนัยงัหาที่พ่ึงไม่ได้ 
เขาก็พึ่งจากภายนอก แล้วเขาบอกพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ พระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ์ก็แค่พิธีกรรมกนัไป 

แต่ถ้าปฏิบตัิแล้ว อย่างที่ว่า ถ้าพิจารณากาย เวทนา จติ ธรรม จนละสงัโยชน์ ละ
สงัโยชน์นะ ไม่สีลพัพตปรามาส อนันัน้ของแท้ ถ้าของแท้ โดยหลกัของแท้เป็นแบบนี ้
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แต่ถ้าของจริง เรายงัท าตวัเราไม่ได้ จะบอกว่าอนโุลมเอา พอบอกอนุโลมเอาก็
แสดงว่า “หลวงพ่อ หลวงพ่อไม่มีจุดยืนเลย เวลาเอาจริงเอาจงัก็ว่าผิด ทีนีก้็บอกอนโุลม
ไป” 

ด้วยความสมานของสังคม สังคมถ้ามันสมานฉันท์กันได้ มันอยู่กันได้ 
เร่ืองของเขา ถ้าเขาจริงจัง เขาปฏิบัติได้ เขาทิง้ของเขาเอง เขาทิง้ของเขาเอง 
เขาวางของเขาเอง พอเขาทิง้เขาวางของเขาเอง แล้วเขาไม่ได้ทิง้อวดใครด้วย 
เขาทิง้โดยหัวใจนะ ทิง้จากภายในนะ แล้วไม่บอกใคร คนที่เขาท าดีนะ เขาไม่
บอกใคร เขาทิง้แล้ว เพราะเขามีจุดยืนของเขา 

บอกเราทิง้แล้ว เรามีจุดยืน จุดยืนอย่างไร บอกเขาไม่ถกูอีก เดี๋ยวก็พดูไปแล้วก็
ธมฺมสากจฺฉา เถียงกนัจนปากเปียกปากแฉะ แต่ถ้าเราทิง้ของเราโดยความจริงของเรา 
เราทิง้จากภายในของเรา แล้วเราเข้าใจได้ เม่ือก่อนเราก็เป็นแบบนัน้น่ะ เดี๋ยวนีเ้ราเป็น
อย่างนีแ้ล้ว เม่ือก่อนเราก็เป็นแบบนัน้ นีก่็เหมือนกนั ท าให้มนัถกูต้อง 

“๒. ขออนญุาตกล่าวถึงที่บริษัท ที่บริษัทเขาเช่าบ้าน เป็นบริษัทให้เช่าบ้าน แล้ว
พืน้ที่ว่างท าส่วนกลาง เวลาถงึวนัพระเขาต้องถวายข้าวพระพทุธเจ้า ไหว้พระภูมิด้วย 
แล้วอย่างนีม้นัผิดไหม” 

ปัญหาสงัคมปัญหาหนึ่งนะ ปัญหาสงัคม ถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านนี ้แล้วถึงเวลาแล้ว 
ในหมู่บ้าน ถึงวนัพระ เขาก็ไปถวายข้าวพระพทุธที่หิง้พระ แล้วเขาก็ไหว้ศาลพระภูมิด้วย 
ไอ้เราบอกว่าเราถือไตรสรณคมน์ เราอยู่บ้านคนเดียว เราไม่ไปยุง่กบัเขาเลย เขาไม่ให้
อยู่หมู่บ้านนัน้เลย คนดีๆ เขาไล่ออกหมดแหละ เขาเอาแต่คนของเขาอยู่ ไอ้คนที่ไม่เอา
ไตรสรณคมน์ เขาบอกว่าเป็นคนเห็นแก่ตวั เขาไม่คบเลย 

ไตรสรณคมน์ เราก็เก็บไว้ในใจของเราสิ แต่เราท าอย่างนัน้ เรากเ็ข้าใจได้ไง 
เหมือนเด็ก ดเูด็ก เวลาผู้ใหญเ่ขานัง่เรียบร้อย เด็กมนัวิ่งเล่นกนั ทกุคนก็ยงัปล่อยมนัได้
ไง อ้าว! ถือว่าเป็นเด็ก ถ้ามนัโตขึน้มา มาวิ่งเล่นอย่างนีไ้ม่ได้หรอก 

นี่ก็เหมือนกนั ในเม่ือประชาชนเขาท ากนัอย่างนัน้ เพราะอะไร เพราะเขายงั
ถวายข้าวพระพทุธ เพราะถงึเวลาแล้ว พระพทุธเจ้าใหญ่สดุ เราถึงเคารพพระพทุธเจ้า 
แล้วถึงเวลาแล้วเขาท าบุญกุศลของเขาก็เร่ืองของเขา 
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นี่พดูถึงว่าขาดจากไตรสรณคมน์หรือเปล่า 

แต่ถ้าเอาโดยทฤษฎีอย่างที่ว่า มนัขาดหมด มนัขาดหมด แต่ทีนีข้าดอย่างไร 
อย่างเช่นเราเดี๋ยวนีช้าวพทุธ หลวงตาท่านบอก พอลกุจากที่นัง่หน่อยก็ มย  ภนฺเต พอ
ลกุหน่อยก็ มย  ภนฺเต ขอศีลแล้วขอศีลอีก ขอวนัหนึ่งกี่หนนัน่น่ะ นัน่ก็เป็นพิธีเฉยๆ นี่ก็
ขาดแล้วขาดอีก ขาดแล้วขาดอีก ขาด ก็ต่อกนัอยู่อย่างนัน้น่ะ 

แต่ถ้าเป็นความจริงในหวัใจของเรา ถ้าเราศึกษาจนรู้จริงแล้ว มนัรู้จากภายในไง 
เขาท าอะไรก็ เออ! เห็นเขาท ากนัแล้วก็ชืน่ชม เออ! เขายงัมีที่พ่ึงของเขา เขาหาที่พึ่งของ
เขา เขาไม่ส ามะเลเทเมา เขาไม่ท าตวัของเขาเหลวไหล ถึงเวลาแล้วในหมู่บ้าน ถึงเวลา
วนัพระก็ยงัมารวมตวักนัเพ่ือเสียสละทาน มาถามหาสารทกุข์สกุดิบกนั เออ! ชาวบ้าน
เขายงัคิดถงึกนั หมัน่ประชุมกนัเนืองนิตย์ เลิกประชมุพร้อมกนั ท าให้สงัคมมนัเข้มแข็ง 
มีสขุมีทกุข์ก็มาคยุกนั นี่มนัเป็นประโยชน์ นี่ประโยชนก์บัโลก มนัเป็นพิธีกรรม 

แต่ถ้าเอารัตนตรัย เอาไตรสรณคมน์ มันเป็นเร่ืองในใจของเรานะ เราท า
ของเราด้วยความเป็นจริงของเรา 

มนัเป็นประเพณีวฒันธรรม เราจะไปห้ามคนอ่ืนไม่ได้ ห้ามทัง้หมด ห้ามหวัใจเรา
ดีกว่า ถ้าเขาท าได้ เขาจะรู้เหมือนเรานี่ โดยหลกัขาดหมด ว่าอย่างนัน้เลย ขาดหมด 
ขาดจากไตรสรณคมน์ 

แต่ขาด แล้วใครเป็นคนบอกว่าขาดและไม่ขาดล่ะ 

ก็ความเห็นเราไง เรายงัไม่รู้ เรากไ็ม่รู้ว่าขาดหรือไม่ขาด แต่ถ้าเรารู้เม่ือไหร่ อ๋อ! 
อย่างนีข้าด แล้วเราจะไม่ท าอีกเลย แต่ถ้าเรายงัไม่รู้วา่ขาดหรือไม่ขาด มนัก็ยงัรวนเรกนั
อยู่อย่างนี ้แต่ถ้าเขาท าเพ่ือประโยชน์ของเขา มนัเป็นวฒันธรรม 

เดี๋ยวนีเ้อาพทุธแท้ๆ ดสู ิสมยัที่เราออกบวชใหม่ๆ ในกรรมฐาน อู้ฮ!ู เคร่งเปร๊ียะ 
เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านเป็นคนวางรากฐานมา เดี๋ยวนีห้่มผ้าสีด าๆ มีบาตรใบหนึ่ง ออก
บิณฑบาต นี่พระป่า พระป่าอะไรก็ไม่รู้ มนัอยู่ที่ข้อเท็จจริงไง ถ้าข้อเทจ็จริงมนัถกูต้อง 
มนัจะถกูต้องของมนั 
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ฉะนัน้ เร่ืองว่าในหมู่บ้านของเรา เราท ากนัอย่างนัน้ก็เร่ืองของเขา 

“๓. ส าหรับที่บ้านเอง นอกเหนือจากหิง้พระแล้วก็ยงัมีหิง้พระพิฆเนศ หิง้รักยม 
หิง้ตายาย ซึง่มีมานานเป็น ๑๐ ปีแล้ว ก่อนหน้านัน้ยงัไม่เข้าใจอะไร กเ็หมือนกบัหลายๆ 
คนที่เขาต้องการแบ็กอพัที่พ่ึงพิง และเข้าใจผิดคิดว่าสิง่ที่พ่ึงพิงมากยิ่งดี จึงเลอะเทอะไป
หมด” 

ตอนนีบ้อกเลอะเทอะไปหมด แต่ตอนที่ยงัคิดไม่ได้ ตอนที่จะหานัน่ โอ้โฮ! ยิ่งมี
เยอะยิ่งดี ก็ไปหามา พอมนัเข้าใจได้ เดี๋ยวนีเ้ลอะเทอะไปหมดเลย ในบ้านมีแต่หิง้พระ
เลอะเทอะไปหมด 

“แล้วพอเร่ิมจะเข้าใจ สิ่งที่พ่ึงพิง พอมาปฏิบตัิตามครูบาอาจารย์แล้ว มนัคงไม่
ง่ายที่จะเอาหิง้พระออก เพราะภรรยาไม่เข้าใจ คงไม่ยอมแน่นอน” 

ตอนนีไ้ม่ใช่ตวัคนเดียวแล้ว จะไปอยู่ที่ภรรยาแล้ว เดี๋ยวลกูอีก นี่ขนาดในบ้านเรา
นะ ขนาดในบ้านเรามีความคิดอย่างนีแ้ล้ว แต่ภรรยายงัไม่เข้าใจ แล้วคงไม่ยอมแน่นอน 
กลวับ้านแตก ถ้าเอาหิง้พระออกคงบ้านแตกแน่ๆ เลย 

ค่อยๆ แบบว่าเขาเรียกว่าชกัจงู เห็นไหม เวลาไปอยู่กบัครูบาอาจารย์ ครูบา
อาจารย์ที่ท่านสิน้กเิลสแล้ว เวลาอยู่กบัหลวงตา ท่านพดูนะ เวลาท่านพดู เวลาท่านจะ
ให้ปกครองดแูลกนั ท่านจะบอกอย่างนี ้บอกพระให้ดแูลกนันะ ใครผิดใครถกูให้ดแูลกนั 
ถ้าผู้มาใหม่ ผู้เก่าก็ให้คอยบอกคอยแนะคอยน ากนั แต่เวลาแนะน ากนัไปแล้ว ถ้ามนั
แนะน ากนัไม่ได้ ท่านพดูอย่างนีอี้ก บอกว่า หมู่คณะอย่ามองอย่าเพ่งกนันะ ถ้ามองเพ่ง
กนัแล้วมนัจะท าให้กระทบกระเทือนกนั เวลาจะมองให้มองตวัท่าน ท่านบอกให้มองเรา
คือมองตวัท่าน เพราะท่านเป็นแบบอย่าง 

ถ้าผู้มาใหม่ไม่เข้าใจ ท่านก็บอกให้สัง่ให้สอนให้บอกกนั แต่ถ้าบอกกนัแล้ว 
คนเรามนัยงัมีกเิลส มนัมีความเห็นแตกต่างกนั มนัจะต้องมีความขดัแย้งกนั ท่านจะ
บอกว่า ถ้ามนัมีปัญหากนั อย่าเพ่งโทษกนั ให้มองท่านเป็นตวัอย่าง เพราะว่าท่านมัน่ใจ
ว่าท่านท าตวัถกูต้อง แล้วท่านท าเป็นหวัหน้าด้วย ท่านท าเป็นตวัอย่าง ทกุคนก็ต้อง
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เคารพบูชาท่าน เห็นไหม มนัไม่มีการกระทบกระเทือนกนัไง นี่เวลาอยู่กบัหลวงตาท่าน
พดูอย่างนี ้

เวลาเร่ิมต้นจากไม่มีอะไรเลย ท่านให้ดแูลกนั ผู้เก่าให้ดแูลผู้ใหม่นะ ผู้ใหม่ยงัไม่
เข้าใจสิ่งใดให้บอกเขา แต่พอบอกเขาไปแล้ว เพราะคนความรู้มนัใกล้เคียงกนั มนัก็ไม่
ค่อยยอมกนั ไม่ค่อยยอมกนั ท่านบอกว่า อย่าเพ่งโทษกนันะ ถ้าเพ่งโทษกนั กเิลสกบั
กิเลสมนัก็มีการโต้แย้งกนั มนัจะท าให้เกิดกระทบกระเทือนกนั ให้มองเราๆ คือว่ามอง
ตวัท่านเป็นตวัอย่าง เพราะท่านอยู่ของท่านโดยวิหารธรรมของท่าน เราก็ดทู่านเป็น
ตวัอย่าง ถ้าดทู่านเป็นตวัอย่าง แล้วเราท าแบบนัน้ เราเคารพบูชากนั เราก็ท าได้ 

นี่ก็ย้อนกลบัมาที่เรา ต่อเม่ือที่เราไม่รู้ เรากไ็ปหามาหมด ยิ่งในบ้านเรามีหิง้พระ 
มีหิง้พระพิฆเนศ มีหิง้รักยม มีทกุหิง้เลย ยิง่มีมากยิ่งดี เขาว่าตอนนัน้ ตอนนีเ้ข้าใจแล้ว 
พอมาปฏิบตัิ เร่ิมภาวนา พอเร่ิมเข้าใจ 

พอเร่ิมเข้าใจ เห็นไหม พระพทุธ พระธรรม พระสงฆอ์ยู่ที่ใจ เวลาครูบาอาจารย์
ของเราไปธุดงค์ ตานีเ้หมือนแสงเทยีน นิว้นีเ้หมือนธปู เรามีธูปมีเทียน เรากราบไหว้ที่
ไหนก็ได้ เพราะเราเคารพบูชาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระกรรมฐานนี่สบาย
มาก ไม่มีอะไรพะรุงพะรัง แล้วกราบพระนี่กราบถงึทกุที กราบจากหวัใจเรียบร้อยหมด 

ไอ้ของเรา โอ้โฮ! ต้องมีพระทรงเคร่ืองด้วยนะ พระธรรมดากราบแล้วมนัไม่ซึง้ใจ 
ต้องทรงเคร่ืองประดบัเลย โอ้โฮ! เต็มที่เลย มนักราบแล้วมนัจะได้ซึง้ใจ แล้วไปไหนเรา
แบกไปด้วย 

แต่ของเรามนักราบกนัอย่างนัน้ ถ้ามนัมีหลกัมีเกณฑ์แล้ว มีครูบาอาจารย์แล้ว 
ฝึกหดัมาๆ มนัต้องละต้องวาง มนัยิ่งเข้าถึงไตรสรณคมน์ด้วยหวัใจเลย ฉะนัน้ เวลาผู้ที่
ประพฤติปฏิบตัิเรียบง่าย ลกูศิษย์กรรมฐานอยูก่ินสบาย ท าอะไรนี่เรียบง่าย 
สะดวกสบายไปหมดเลย 

แต่ถ้าเป็นเร่ืองกิเลส ไม่ได้ไปหมดเลย เร่ืองศกัด์ิเร่ืองศรี เร่ืองเกยีรติเร่ืองอะไร 
โอ้โฮ! มนัร้อยแปด หาบไปหามไป ทกุข์ไปหมดเลย แล้วชาวพทุธทัง้หาบทัง้หาม ทัง้จะ
ขนกนัไป แล้วบอกว่าตวัเองเป็นชาวพทุธ 
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แต่เวลาครูบาอาจารย์เราท่านปฏิบัติ ยิ่งมีชื่อเสียงนะ ยิ่งมีชื่อเสียง ยิ่งครู
บาอาจารย์ของเรามีคุณธรรมจริงนะ ยิ่งสะดวกยิ่งสบาย แล้วอุปัฏฐากง่าย ดูแล
ง่ายมากเลย 

แต่ถ้าเป็นพระ ดสู ิ อยากมีลกูศิษย์ลกูหา อยากมีคนอปัุฏฐาก นัน่ก็จะเอาอย่าง
นัน้ นัน่ก็จะเอาอย่างนี ้มนัวุ่นไปหมดเลย มนัไม่มีอะไรสะดวกสกัอย่างหนึ่งเลย 

ฉะนัน้ ถ้ามนัสะดวก ถือไตรสรณคมน์กลบัสะดวก ปล่อยวางทัง้หมด ให้มีรูป
เคารพ ให้มีองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลากราบพระ เช้าขึน้มา กราบพระ ก่อน
นอน กราบพระ ท าวตัรเช้า ท าวตัรเย็น ถ้าถงึเวลาระลึกถึงเจริญพทุธมนต์ สรรเสริญค า
สอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แล้วเราปฏบิตัิมา 

ฉะนัน้ สิ่งที่ในบ้านเขาบอกว่า ที่บ้านเป็นอย่างนีจ้ะขาดจากไตรสรณคมน์หรือไม่ 

สงสยัไม่ขาดเพราะภรรยานี่แหละ ภรรยาค า้ไว้ให้ เขาบอกถ้าเอาออก เดี๋ยว
ภรรยาไม่ยอม ถ้าเอาใจภรรยา 

เราจะบอกว่า มีไว้ก็มีไว้ แต่หวัใจเรายิง่ใหญ่กว่า หวัใจเรายิ่งใหญก่ว่า ตอนที่ไม่
เข้าใจ เราก็แสวงหามาเอง แต่พอเราเข้าใจแล้ว เรากว็างในใจเราเอง แล้วถ้าภรรยาเขา
ศึกษาธรรมะนะ เดี๋ยวภรรยาจะมาปรึกษาเราเองเลย “พ่ีๆ ไอ้ที่เราท ากนัมามนัผิดนะ 
เอาออกดีกว่าไหม” เออ! ถ้าอย่างนัน้แล้วสดุยอดเลย ถ้าวนัไหนเขามาถาม “พ่ีๆ ไอ้ที่เรา
ท าๆ กนัมานี่มนัผิด เราแก้ไขไหม” เออ! ถ้าแก้ไขก็จบ ถ้าเขายงัไม่ “พ่ีๆ” ก็เออ! เขายงั
กราบไหว้กนัอยู ่

ค่อยๆ เราท าของตัวเองน่ีส าคัญมากนะ ส าคัญที่เราท าตัวเรา ถ้าเราท า
ตัวเราถูกต้องดีงามดีขึน้ คนรอบข้างจะถามว่าท าเพ่ืออะไร ท าไมถึงท าแบบนี ้
คือเขาอยากรู้แล้ว ถ้าเขาอยากรู้ เราบอกเขานะ เออ! จริง 

แต่ถ้าเขายงัไม่เห็นว่าเราอยู่ในหลกัในเกณฑ์ เราก็ยงัส ามะเลเทเมา เห็นไหม 
ธรรมเมา ยงักินเหล้าเมายาเลย พดูธรรมะนิพพานๆ กลิ่นเหล้ายงัออกจากปากอยู ่
นิพพานๆ นัน่น่ะ 
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แต่ถ้าเราท าจริงของเรา เราสงบนิ่งได้จริง เขามาคยุกบัเรา พอเขาอยากรู้ เขา
ถามเอง พอเราอธิบายให้เขาฟัง เขาเห็นด้วย เขาเห็นด้วย เขาก็จะปรับปรุงตวัเขา นัน่จะ
เป็นประโยชน์ตอนนัน้ 

ตวัเรานี่ส าคญั ท าตวัเราเป็นแบบอย่าง ถ้าท าตวัเราเป็นแบบอย่าง ถ้าเขาสนใจ 
เขาอยากรู้ เขาถามเลยล่ะ ถ้าเขาไม่ถาม เขาก็เร่ิมต้น เขาก็จะสงัเกตก่อน สงัเกตก่อนว่า 
เอ๊ะ! ที่เขาท า เขาท าต่อหน้า แล้วลบัหลงัเขาท าอย่างนีห้รือเปล่า ไว้ใจเขาได้หรือเปล่า 
เขายงัไม่ไว้ใจนะ เขาไม่ไว้ใจ เขาต้องสงัเกต เขาต้องสงัเกตจนไว้ใจได้ 

ดสู ิอย่างที่ว่าพระสารีบุตรตามพระอสัสชิไป เห็นกิริยาเห็นท่าทาง ตามพระอสัส
ชิไปเลย กิริยาอย่างนีม้นัออกมาจากใจ ใจต้องมีหลกั พอฉันเสร็จแล้วเข้าไปถาม “บวช
จากใคร” 

“บวชจากองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า” 

“องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนว่าอย่างไร” 

“องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนว่าธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ องค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าให้ไปแก้ที่เหตนุัน้” ไม่ได้แก้ที่ตวัเรานี่ แก้ที่เหต ุ มนัต้องมีเหตมีุ
ปัจจยัมา แล้วตามไปมนัจบหมด 

นี่ก็เหมือนกนั เราเป็นชาวพทุธไง เราก็ถือไตรสรณคมน์กนัมาแบบนี ้ ชาวพทุธ
เชือ้สายจีน ชาวพทุธเชือ้สายไหน เขาถือของเขามา ถ้าเขาเข้ามาถึงรัตนตรัย เข้ามาถึง
สจัจะความจริง ไอ้วฒันธรรมประเพณี เราก็ยงัชืน่ชมอยู่นะ เพราะว่าวฒันธรรม
ประเพณี ดสูิ เราขายวฒันธรรมกนั ขายแหล่งท่องเที่ยว เขาไปดวูฒันธรรมที่แตกต่าง 
ไปมองดแูล้วทกุวฒันธรรมก็สอนให้เป็นคนดี แต่คนดกี็คนดีประจ าโลก 

แต่ถ้าเป็นรัตนตรัย ถ้าเราประพฤติปฏิบัติ เราจะเหนือโลก เราสิน้กิเลส 
มันไม่ใช่คนดีอยู่ในสังคมตกอยู่กับโลกนีไ้ง มันเป็นความดีอันหนึ่ง แล้วใครจะ
เข้าใจกับเราได้ล่ะ 

ถ้าเขาเข้าใจกับเราไม่ได้ เขาเข้าใจกับเราไม่ได้ ขอให้เราปฏิบัติได้จริง 
พอปฏิบัติได้จริงแล้วมันไม่แคร์อะไรทัง้สิน้ ตัวเราเอง ตัวเราเอง เราอยู่ของเรา 
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ตัวของเราเอง ในเมื่อมันเป็นความจริง ตัวเราเอง เราอยู่โดยวิหารธรรม มันเป็น
ความจริง ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นัน้เห็นตถาคต มันเป็นความจริงของเรา 

ฉะนัน้ ค าว่า “สดุท้ายนีผ้มเชื่อว่าชาวพทุธหลายคนกค็งมีปัญหาคล้ายๆ กนั ขอ
กราบหลวงพ่อ” 

ชาวพทุธทกุคนก็มีปัญหาคล้ายๆ กนั คล้ายๆ กนัคือว่าเราอยู่ในสงัคม เราอยู่กบั
โลก โลกเป็นใหญ่ไง เราอยู่กบัสงัคม กลุ่มชน เราอยูก่บัสงัคม อยู่กบักลุ่มชน แล้วผู้น า 
ถ้าผู้น ากลุ่มชนนัน้ดี เรายืนโดยหลกัเกณฑ์ เราดึงสงัคมมาได้เลยล่ะ แต่นี่เราอยู่ในสงัคม 
สงัคมเขายงักระแสสงัคมมนัรุนแรง เราก็อยู่กบัเขา 

ปัญหาคล้ายๆ กนั ปัญหาสงัคมคล้ายๆ กนั แล้วเวลาวฒันธรรม แหล่งท่องเทีย่ว 
เวลามนัไม่ขลงั เขาก็ฟืน้ฟู พยายามโปรโมตขึน้มา สงกรานต์ต้องปะแปง้ต้องอะไร 
เดี๋ยวนีม้าฟืน้ฟูใหม่ ให้เล่นสงกรานต์โดยที่ไม่เล่นแป้งนะ แต่เดิมพยายามจะฟืน้ฟู 
พยายามจะท าให้มนัดีขึน้มา นี่มนัเป็นอย่างนัน้ 

เขาว่าสงัคมชาวพทุธมีปัญหาคล้ายๆ กนั 

ใช่ แต่ปัญหาคล้ายกัน มันจะว่าโลกเป็นใหญ่หรือธรรมเป็นใหญ่ล่ะ เรา
บอกว่า มันเป็นความเชื่อ มันเป็นวัฒนธรรม แต่ถ้าไตรสรณคมน์ เรายังยืน
หลักเกณฑ์เดิม ถ้าถือนอกจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขาดจากไตรสรณ
คมน์ 

ทีนีก้ารขาดโดยไม่รู้ การขาดโดยที่เขาไม่เข้าใจ กบัการขาดอย่างที่เราศึกษาแล้ว
เรารู้ เรารู้ เราศึกษาแล้ว เราอยู่กบัเขา เราไปอยู่กบัรูปเคารพ ในสถาบนั เวลาจะเข้า
โรงเรียน เขาจะต้องกราบไหว้รูปเคารพของเขาก่อน เขาท าให้เชื่อ เขาบอกว่าเขาท าให้
เชื่อ สอนกนัมาอย่างนัน้ 

ฉะนัน้ เขาสอนกนัมาอย่างนัน้ เราก็ท าอยู่ในวฒันธรรม เพราะเราอยู่ใน
วฒันธรรมนัน้ เราก็ท าตามเขา แต่ใจเรา เราคิดไปอีกอย่างหนึ่ง เราท าเพ่ือเข้ากบัหมู่
คณะได้ ท าเพ่ือสงัคมอนันัน้ได้ จิตใจเราจะสงูขึน้ๆ แต่ถ้าเอาความจริงนะ ถ้าถือ
นอกจากพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ขาดจากไตรสรณคมน์ เอวงั 


