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วันนี้ ทานพระเถรานุเถระ สหธรรมมิก ผูเปนสพรหม-
จารีท้ังหลาย พรอมดวยอุบาสกอุบาสิกา สาธุชนจํานวนมาก
ไดเดินทางมารวมพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปูชา สุภทฺโท
หรือเจาคุณพระโพธิญาณเถร เปนการมาบูชาพระคุณของ
ทาน ผูเปนครูอาจารย หรือในฐานะทานเปนพระเถระผูใหญ
เรียกวาเปนอาจริยบูชา และเถรบูชา และการบูชานั้นก็ไมใช
เปนเพยีงการนาํดอกไมจันทนไปเคารพศพทาน หรอืบูชาดวย
ดอกไมธูปเทียนเทานั้น แตมากกวานั้น ถาพูดโดยทั้งหมดใน
                                                
∗ พระธรรมเทศนา แสดงในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปูชา ๑๖ มกราคม ๒๕๓๖
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สถานที่น้ี ผูท่ีไดมาเขาปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ตลอดลงไป
จนถึงตั้งตนแตทาน รวมเรียกวา บําเพ็ญทาน บําเพ็ญศีล
บําเพ็ญภาวนาในชวงเวลานี้ เรียกไดวาเปนการบูชาดวยการ
ปฏิบัติ หรือปฏิบัติบูชา จึงเปนการบูชาดวยการบูชาอยาง
เยี่ยมยอด ท่ีพระพุทธเจาทรงสรรเสริญ

ปฏิบัติก็ดี สอนก็เดน

หลวงปูชานั้น ทานเปนผูท่ีมีเกียรติคุณปรากฏอยูวา
เปนผูท่ีเครงครัดดวยศีลาจารวัตร นอกจากนั้นก็เปนผูท่ีมี
ความชํานาญช่ําชองในการเจริญภาวนา เปนพระปา เปน
พระกรรมฐาน ไดบําเพ็ญทั้งสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา
มีความสามารถจนกระทั่งวา มิใชเฉพาะทานจะปฏิบัติดวย
ตัวทานเองเทานั้น แตยังไดสั่งสอนแนะนําพุทธบริษัททั้งฝาย
ภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกา ใหเจริญในธรรม เจริญ
ในการทํากรรมฐาน ในการบําเพ็ญภาวนาดวย จึงเปนที่
เคารพนับถือเปนอันมาก
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ในการสั่งสอนของทานนั้น มีขอเดนเปนพิเศษที่วา
ทานสอนจี้จุดไดตรงใจ คําสอนแมจะสั้น แตวากินใจประทับ
ใจ จึงไดมีลูกศิษยลูกหามากมาย ไมเฉพาะแตท่ีเปนคนไทย
เทานั้น ทานที่เปนคนตางประเทศก็ไดมาฟงคําสอนของทาน
มานับถือ มาบวชเปนพระภิกษุอยูกับทานก็มีจํานวนมาก
และทานเหลานั้นมาโดยที่วาเริ่มตน ตนยังไมรูภาษาไทย
และตัวพระอาจารยเอง ทานก็ไมรูภาษาตางประเทศ ก็ยังหา
ทางสื่อสารกัน จนกระทั่งสามารถเกิดความรู เกิดความเขา
ใจได ซ่ึงถือไดวาเปนลักษณะพิเศษ เปนความสามารถชนิด
ท่ีวาเปนที่นาอัศจรรยทีเดียว

เมื่อทานไดสั่งสอนจนกระทั่งประสบความสําเร็จ
อยางนี้ ก็ปรากฏผลขึ้นมา คือการที่ไดมีสํานักปฏิบัติ สํานัก
เผยแพรพระศาสนาที่ขยายกวางขวางออกไป เปนสาขาของ
วัดหนองปาพงมากมาย ท้ังในประเทศ และยังไดขยายไปยัง
ตางประเทศดวย พระฝรั่งที่เปนลูกศิษยก็มีจํานวนมาก ดัง
ปรากฏในชวงเวลาที่มีงานพระราชทานเพลิงศพนี้ มีจํานวนที่
ไดทราบวามากันถึง ๗๐ กวารูป นับวาเปนจํานวนพระภิกษุ
ตางประเทศมากมายเปนประวัติการณ
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ไมยอมใหมืด ใหแตดวงประทีป

คําสอนของหลวงพอชานั้น มีลักษณะพิเศษอยางที่
ไดกลาวมานี้ และนอกจากนั้น ทานยังมีลักษณะที่นา
สรรเสริญอีกอยางหนึ่ง คือการที่ไมไดสงเสริมในเรื่องเครื่อง
รางของขลัง แมวาทานจะเปนพระอาจารยท่ีไดรับความ
เคารพนับถือในเรื่องกรรมฐาน ซ่ึงคนทั่วไปมักจะเอาไป
สัมพันธโยงใยกับอํานาจจิตพลังจิต และมักจะมองไปในแง
ของความศักดิ์สิทธิ์ และเลยไปจนกระทั่งถึงเรื่องวัตถุมงคล
เครื่องที่จะนําเอาโชคเอาชัยมาโดยวิธีท่ีเปนของขลัง แต
หลวงปูชาทานไมไดสนับสนุนในเรื่องนี้ ดังที่ปรากฏวา แมแต
ในพิธีพระราชทานเพลิงศพนี้ ก็ไมมีการจัดในเรื่องนี้ข้ึน อันนี้
ถือไดวาเปนลักษณะพิเศษอยางหนึ่ง นับวาเปนการปฏิบัติ
ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจาอยางเครงครัด ถือวาเปน
แบบอยางไดดีทีเดียว

ถาวาโดยรวบรัด หลวงปูชานั้นก็คือพระภิกษุในพระ
พุทธศาสนา เปนพระเถระเปนมหาเถระองคสําคัญ ท่ีได
ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา พูดงายๆ วาเปนลูก
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ศิษยพระพุทธเจานั้นเอง แตวาเปนลูกศิษยท่ีมีความสามารถ
นอกจากปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาดวยตนเองแลว 
ก็ยังสามารถเอาคําสอนของพระพุทธเจามาแจกจายชี้แจงสั่ง
สอนแนะนําผูอื่นใหเขาใจตาม และปฏิบัติตามดวย เรียกได
วาเปนผูเชิดชูประทีปธรรม หรือดวงประทีปแหงธรรมของ
พระพุทธเจาใหสุกใสสวางตอไป ฉะนั้นเมื่อทานสามารถเชิด
ชูดวงประทีปน้ีข้ึน ใหสองสวางไดแลว ทานทําหนาที่เสร็จ
แลว ก็สงตอดวงประทีปน้ีใหกับลูกศิษยลูกหาหรือคนรุนหลัง
เพื่อชวยกันทําหนาที่เชิดชูดวงประทีปน้ัน เอาไปสองสวางให
เกิดประโยชนสุขแกประชาชนสืบตอไป

บัดนี้ หลวงปูชาไดทําหนาที่ของทานแลว ทานก็สง
ตอดวงประทีปน้ีมาใหแกเหลาพุทธบริษัท ทานที่เปนลูกศิษย
ลูกหาทั้งหลาย จะตองนึกถึงหนาที่ในการที่จะนําเอาดวง
ประทีปน้ี มาสองสวางใหเกิดประโยชนสมตามความมุง
หมายตอไป อยางนอยก็นํามาสองสวางแกทางดําเนินชีวิต
ของตนเอง และถาสามารถก็นําไปสองสวางทางชีวิตใหแก
โลกใหแกสังคม เพื่อความอยูเย็นเปนสุขกันตอไป



สังเวช คือ ไดเครื่องกระตุนเสริมแรง

วันนี้ เรามาทําอาจริยบูชาและเถรบูชา เปนการเตือน
ใจเรา วาจะตองพยายามปฏบัิตใิหเกดิผลเกดิประโยชนจริงจงั
ข้ึนมา เมือ่ทานผูเปนทีเ่คารพนบัถอืจากไป ทานเปนพระสาวก
ของพระพุทธเจา เราก็มาระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา

แมแตเมื่อพระพุทธเจาจากพุทธศาสนิกชนไป พระ
องคก็ไดตรัสใหพุทธศาสนิกชนมีหลักเปนที่เคารพบูชา เรา
เรียกวา สังเวชนียสถาน ๔ คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู แสดง
ปฐมเทศนา และปรินิพพาน สถานที่เหลานี้ เกี่ยวกับประวัติ
ของพระพุทธเจา ทานเรียกวาเปนที่ตั้งแหงความสังเวช

มาบัดนี้ หลวงปูชา ทานไดถึงมรณภาพไปแลว ลูก
ศิษยลูกหาจัดงานกันขึ้นมานี้ ก็ไดจัดสิ่งที่เปนเครื่องระลึก
เตือนใจ ใหนึกถึงประวัติหลวงปูชา เชน หนังสือเปนตน
ตลอดจนสิ่งที่ปรากฏเปนรูปธรรมชัดเจนในเบื้องหนาของ
ทานทั้งหลาย ก็คือสถานที่ท่ีใชเปนเมรุน้ี ซ่ึงเปนสถูปเปน
เจดียท่ีระลึกถึงทาน และเปนที่บรรจุอัฐิของทานตอไป อันนี้ก็
เปนวัตถุอยางหนึ่งแหงความสังเวช หรือเปนที่ตั้งแหงความ
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สังเวช แมแตการที่หลวงปูชาถึงมรณภาพไปแลวนั้น ก็เปน
เหตุการณอันเปนที่ตั้งแหงความสังเวช

แตคําวา สังเวช น้ันเปนอยางไร หลายคนเขาใจ
แคบๆ วา สังเวช หมายถึงสลดหดหูใจ ถาสลดหดหูใจก็หมด
แรง เพราะคนที่สลดหดหูเสียแลว ก็เกิดความทอถอย ใจแหง
เหี่ยว ไมมีแรงจะทําอะไร แตความจริงนั้นสังเวชไมไดมีความ
หมายวาหดหูใจ ไมไดหมายความวาหมดแรง แตตรงขาม
สังเวชหมายความวาเกิดกําลังขึ้น สังเวชนั้นมาจากภาษา
บาลีวา “สํเวค”  เวคะ แปลวาเรี่ยวแรงกําลัง และ สํ แปลวา
พรอม สังเวคะ คือมีกําลังแรงพรั่งพรอมข้ึนมา หมายความ
วา เหตุการณเกี่ยวกับพุทธประวัติก็ดี เกี่ยวกับบุคคลผูเปนที่
เคารพนับถือสําคัญๆ ก็ดีน้ัน เปนสิ่งที่เตือนใจใหเกิดความ
สังเวช คือเกิดแรงหรือกําลังใจขึ้นมาในการที่จะปฏิบัติกิจ
หนาที่ ไมไดหมายความวาใหหมดแรง

เหตุอันเปนที่ตั้งแหงความสังเวชที่ชัดเจนก็คือ ความ
ตาย หรือการสิ้นสุดแหงชีวิต ไดแกการปรินิพพานของพระ
พุทธเจา และในที่น้ีก็คือ การมรณภาพของหลวงปูชา อันนี้
เปนที่ตั้งแหงความสังเวช เพราะทําใหระลึกโยงมาถึงความ
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ตายของพวกเราแตละคน ซ่ึงทางภาษาพระทานเรียกวา ทํา
ใหเกิดมรณสติ

มรณสติ คือ สติระลึกถึงความตาย ใหมองเห็น
ธรรมดาของชีวิต วาความตายนั้น เปนสวนหนึ่งของความ
เปนไปท่ีแนนอนของชีวิตนี้ ท่ีวาเมื่อเกิดขึ้นแลว มีความเจริญ
ข้ึนแลวก็มีความเสื่อมคือชรา และในที่สุดก็อวสานดวย
มรณะคือความตาย เมื่อเห็นธรรมดาของชีวิตอยางนี้แลว จะ
ไดเกิดความรูเทาทัน มีสติมองเห็นอนิจจัง เมื่อมองเห็น
อนิจจัง ความไมเที่ยง ความไมคงอยูกับท่ี ความที่จะตองเกิด
จะตองดับและแตกสลายไป พอมองเห็นธรรมดาอยางนี้ เห็น
ความเกิดขึ้นความดับไปอยางนี้แลว ผูท่ีระลึกถึงอยางถูก
ตอง จะไมเกิดความเศราสลดหดหูใจ แตจะเกิดความไดคิด
มองเห็นความจริงของชีวิต แลวก็เกิดพลัง เกิดเรี่ยวแรงกําลัง
ท่ีจะทํากิจหนาที่ ซ่ึงพระทานเรียกวา ความไมประมาท สวน
ผูท่ีระลึกไมถูกตอง ก็จะเกิดความเศราสลดใจ หรือมิฉะนั้นก็
จะเกิดความหวาดกลัว พรั่นพรึง อันนั้น ทานเรียกวาทําใจผิด
ไมมีโยนิโสมนสิการ

ผูท่ีมีโยนิโสมนสิการ ระลึกถึงความตาย วาเปนสวน
หนึ่งของความเปนไปตามธรรมดาของชีวิต ก็ทําใหเกิดความ
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ไมประมาท เพราะเห็นวาสิ่งทั้งหลายมีความไมเที่ยงแทแน
นอน กาลเวลาผานไปนั้น เปนไปพรอมกับความเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเราจะรีรอนอนคอยเวลาอยูไมได
จะเปนคนเฉื่อยชาอยูไมได เพราะเวลาไมรอเรา และความ
เปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจะตองเรงรัดตนเองใน
การที่จะทํากิจหนาที่ ทํากุศลทําความดีตางๆ

การที่เกิดความไดคิดขึ้นแลวหันมาเตือนใจตนเอง 
ใหกระตือรือรนทําการตางๆ ดวยความไมประมาท อันนี้
แหละเรียกวา สังเวช คือทําใหเกิดความไดคิด และเกิดมี
กําลังในการที่จะทําความดีงาม ในการที่จะทํากิจหนาที่
เพราะฉะนั้นควรจะทําความเขาใจในคําที่เรียกวา “สังเวช”ให
ถูกตองวา ไมใชหมายความวาสลดหดหูและหมดแรงใจ แต
ตรงขาม หมายถึงเกิดพลังในการที่จะทําในสิ่งที่ดีงามถูกตอง
ตอไป

ผูท่ีไปนมัสการสังเวชนียสถานนั้น ถาไปแลวไดเห็น
สถานที่เกี่ยวกับพุทธประวัติ เกิดความสลดหดหูใจข้ึน จะได
ประโยชนอะไร ความหดหูใจน้ันเปนอกุศล ดีไมดีก็จะเปน
ถีนมิทธะ เปนนิวรณ เปนเครื่องกั้นความเจริญกาวหนาของ
จิตและกีดขวางความเจริญของปญญา เปนสิ่งที่ไมดี ทําให
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ไมกาวหนาในธรรม ผูท่ีระลึกถูกตองเกิดสังเวชนั้น จะตองทํา
ใหจิตใจเปนกุศล ถาเกิดเปนอกุศลเปนความหดหูเสียแลวก็
กลายเปนตรงขาม แทนที่จะปฏิบัติธรรม ก็กลายเปนเสื่อม
ถอยจากธรรม เพราะฉะนั้นการไปสังเวชนียสถานก็เปนการ
ไปเห็นสถานที่ ท่ีจะเตือนใจเราใหเกิดกุศลธรรมในใจ คือเกิด
พลังแรงในการที่จะเจริญในกุศลธรรมใหมากยิ่งขึ้น

เมื่อกอนนี้ไมเคยนึกถึงความตาย มัวแตสนุกสนาน
ร่ืนเริง ใชเวลาอยางไมเปนประโยชน มุงแตบํารุงบําเรอความ
สุขใหแกตนเอง จนไมนึกถึงวากาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงผาน
ไป ทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยู ก็ไมตั้งอยูตลอดกาล แตเมื่อได
ระลึกถึงมรณะคือความตาย เกิดมรณสติข้ึนมาแลว ก็ทําให
เกิดความไดคิด หยุดเลิกจากการที่มัวแตลุมหลงระเริงตางๆ
น้ัน เปลี่ยนใหม หันมาตั้งอยูในความไมประมาท หันมาทํา
กุศล ทําความดีตางๆ การที่ไดความไดคิด และเกิดกําลังแรง
ในการทําความดี น้ีเรียกวา สังเวช



การบูชาที่มีผลยั่งยืน

กรณีของหลวงปูชานี้ ก็เปนเหตุการณหนึ่ง ซ่ึงเปนที่
ตั้งแหงความสังเวช ซ่ึงพุทธศาสนิกชนจะตองระลึกใหถูกตอง
เพื่อปฏิบัติใหเกิดประโยชนข้ึนแกชีวิต น้ีคือการเปนเครื่อง
เตือนใจเรา ใหระลึกถึงความจริง ความเปนไปตามธรรมดา
ของชีวิตของสังขารทั้งหลาย แลวหันมาเรงรัดทําสิ่งที่ดีงาม
สิ่งที่เปนกุศลตอไป โดยเฉพาะถาเราระลึกถึงใคร เราก็เอา
ธรรมของผูน้ันมาเปนจุดรวมใจในความระลึกถึง

ทานผูเปนพระเถระผูใหญ เปนครู เปนอาจารย ทาน
มีคําสอนที่ดีงามไวเปนอันมาก เมื่อเราระลึกถึงเหตุการณ
สําคัญเกี่ยวกับชีวิตของทาน ระลึกถึงการถึงมรณภาพของ
ทานแลว ก็เตือนใจเราวาจะตองรีบเอาคําสอนของทานนั้น
มาประพฤติปฏิบัติกันตอไป เราทําไดอยางนี้ก็เรียกวา เกิด
ผลจากการปฏิบัติอยางแทจริง และนี่ก็จะเปนการบูชาทาน
ซ่ึงเปนการบูชาที่ทําไดตอเนื่องเรื่อยไป ไมใชมาบูชาไดเฉพาะ
ในวันนี้ เอาดอกไมจันทนมารวมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ทาน หรือมากราบมาไหว แตถาทานบูชาดวยการระลึกถึง
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เกี่ยวกับมรณภาพของหลวงปู หรือระลึกถึงประวัติชีวิตของ
ทาน แลวเตือนใจใหระลึกถึงคําสอนของทาน แลวนํามา
ประพฤติปฏิบัติ การระลึกถึงอยางนี้จะทําไดเสมอ ทําได
ตลอดไป และจะเปนประโยชนแกชีวิตแทจริง เปนการบูชาที่
เราบูชาไดทุกขณะและตลอดกาลเรื่อยไปชั่วชีวิตของเรา อัน
น้ีจะเปนการบูชาที่มีผลยั่งยืน เปนประโยชนอยางแทจริง

พระพุทธเจาและครูอาจารยเปน
กัลยาณมิตรของเรา

ทีน้ี หลวงปูชานั้น ท่ีทานไดสั่งสอนอะไรตางๆ มา ได
กลาวแลววาทานทําหนาที่เปนลูกศิษยของพระพุทธเจา 
ดําเนินตามพระพุทธปฏิปทาหรือจริยาวัตรของพระพุทธเจา 
พระพุทธเจานั้นทรงเปนพระศาสดา เปนพระบรมครู การที่
เปนพระบรมศาสดา หรือเปนพระบรมครู ก็คือ เปนครู
อาจารย ฐานะความเปนครูอาจารยของพระพุทธเจานั้น พระ
พุทธเจาตรัสไวเองในพระสูตรหนึ่ง มีพุทธพจนวา
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“ภิกษุทั้งหลาย เราเปนกัลยาณมิตรของสัตวทั้งหลาย
อาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร สัตวทั้งหลายที่มีความเกิด มีความแก
มีความตายเปนธรรมดา ก็พนไปไดจากความเกิด ความแก ความ
ตาย สัตวทั้งหลายผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เปน
ธรรมดา ก็พนไปไดจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส”

อันนี้หมายความวา พระพุทธเจานั้น ทรงเปน
กัลยาณมิตรของสัตวท้ังหลาย คือของพวกเราทั้งหลาย การ
ท่ีพระองคทรงสั่งสอนธรรมนั้น ทรงทําหนาที่ของกัลยาณมิตร
พระพุทธเจาเปนกัลยาณมิตรผูสูงสุด พระอรหันตสาวกทั้ง
หลาย ตลอดจนพระเถระ ครูอาจารยตางๆ ก็ทําหนาที่เปน
กัลยาณมิตรของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ลดหลั่นกันลงมา

กัลยาณมิตรนั้น ทําหนาที่อยางไร แปลตามตัวอักษร
กัลยาณมิตร ก็คือ เพื่อนที่ดี พระพุทธเจาก็เปนเพื่อนที่ดีของ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพื่อนที่ดีเปนผูท่ีหามปรามจาก
ความชั่ว แนะนําใหตั้งอยูในความดี สั่งสอนใหเรียนรูในสิ่งที่
ไมเคยรู ไมเคยฟง สิ่งใดที่เคยรูเคยฟงแลว ก็ทําใหชัดเจนยิ่ง
ข้ึน ดังนี้เปนตน
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แมแตเพื่อนที่เรียกวา เปนมิตรสหายธรรมดา ถาหาก
วาเปนคนดีจริงๆ ก็สามารถทําหนาที่กัลยาณมิตรอยางนี้ได
เปนแตวาทําไดในสัดสวนแตกตางกันไป แมแตในหลักทิศ ๖
สวนที่วาดวยเรื่องมิตร ก็มีคําสอนทํานองนี้ ในเร่ืองของมิตร
แทมิตรเทียม มิตรสหายทั่วๆ ไป ท่ีเราคบหานี้ ก็ตองทําหนา
ท่ีอยางนี้ และพระพุทธเจาทรงทําหนาที่น้ีจนถึงที่สุด จน
กระทั่งวา ไมใชเฉพาะจะหามปรามไมใหทําความชั่ว ใหตั้ง
อยูในความดีธรรมดาเทานั้น แตทรงทําจนกระทั่งวาใหเวน
อกุศล ใหบําเพ็ญกุศลเจริญขึ้นไปจนเลยโลกียกุศลไปถึง
โลกุตรกุศล จนกระทั่งหลุดพนจากกิเลสและความทุกขท้ัง
ปวง พระพุทธเจาทําหนาที่กัลยาณมิตรอยางนี้ ก็คือการที่
ทรงมาชวยเหลือเรานั่นเอง เราเรียกวาพระองคชวยเหลือเรา

กัลยาณมิตรชวยเราไดแคไหน

แตสิ่งสําคัญอยางหนึ่งก็คือ จะตองรูเขาใจขอบเขต
ของการเปนกัลยาณมิตรวา ท่ีพระพุทธเจาตลอดจนครู
อาจารยท้ังหลายมาชวยเรานี้ ทานชวยไดแคไหนเพียงไร
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อะไรชวยไดอะไรชวยไมได หมายความวา สวนใดทานชวย
เราได สวนใดเราตองทําเอง อันนี้จะตองเขาใจใหถูกตอง มิ
ฉะนั้นก็หวังพึ่งกัลยาณมิตรเร่ือยไป อะไรๆ ก็จะใหทานทําให
ตัวเองไมตองทํา ไมตองเพียรพยายาม พระพุทธเจาทรงปอง
กันความเขาใจผิดนี้ จึงไดตรัสพุทธพจนไวหลายแหง อยางที่
เราเคยไดยินกัน เชนที่ตรัสวา ตมฺุเหห ิกจิจฺ ํอาตปปฺ อกขฺาตาโร
ตถาคตา ท่ีแปลวา ความเพียรเปนสิ่งที่ทานทั้งหลายจะตอง
ทํา ตถาคตเปนแตผูบอก อันนี้เปนเครื่องเตือนใหมอง
ขอบเขตใหชัดเจนวา กัลยาณมิตรมาชวยอะไรเรา ทําอะไรให
เราไดแคไหน และในสวนไหนแคใดเราจะตองทําเอง

หนาที่ของกัลยาณมิตรก็คือ เปนผูบอก เปนผูแนะนํา
เปนผูใหคําสอน เปนผูช้ีทางให แตตัวความเพียร ตัวเหตุ
ปจจัยที่จะใหผลท่ีตองการสําเร็จน้ัน เราจะตองทําดวยตน
เอง เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทั้งๆ ท่ีเปนกัลยาณมิตร พระ
องคก็ตรัสสอนพุทธพจนมากมายเตือนเรา แมตอนใกล
ปรินิพพาน ก็ตรัสเตือนไวบอยวา อตฺตทีปา วิหรถ อตฺตสรณา
ธมฺมทีปา วิหรถ ธมฺมสรณา แปลวา เธอทั้งหลายจงอยูโดยมี
ตนเปนที่พึ่ง โดยมีตนเปนสรณะ เธอทั้งหลายจงอยูโดยมี
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ธรรมเปนที่พึ่ง โดยมีธรรมเปนสรณะ อันนี้เปนหลักเตือนใจที่
สําคัญ

ในที่สุด ท่ีวากัลยาณมิตรมาชวยมาบอกมาสั่งสอน
น้ัน ทานสั่งสอนใหเราชวยตัวเอง แตท่ีสําคัญก็คือ แตกอน
เราชวยตัวเองไมเปน ทานมาสอนมาชวยแนะนําใหเราชวย
ตัวเองเปน แตไมใชวาทานมาทําอะไรใหเราไปเสียหมด อันนี้
จะตองเขาใจใหถูกตอง

ทานชวยแลว ทําไมเราตองทําเองดวย

บางทีอาจคิดวา โอ ! คําสอนในพระพุทธศาสนานี้ ดู
แหงแลง แมแตพระพุทธเจาก็ไมชวยเราเลย เราจะตองทํา
ความเพียรดวยตนเอง ไมเหมือนอยางบางลัทธิ บางศาสนา
บางคําสอนใหออนวอนเอาได อะไรๆ เทพเจาก็ชวยหมด
อยางนี้ดีเหลือเกิน หลายคนก็คงจะชอบ ถาเปนอยางนั้นได
จริงก็นาชอบใจสิ ไดมางายๆ ไมตองทําอะไร ก็นาเอา เพราะ
ฉะนั้นใครๆ ก็อยากจะไดอยางนั้น แตมันเปนจริงหรือเปลา
ความจริงของธรรม คือ ความจริงแทน้ัน หาไดเปนอยางนั้น
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ไม ความจริงของธรรมเปนอยางไร ความจริงของธรรม คือ
ความเปนไปตามเหตุปจจัย

สิ่งทั้งหลายนั้น จะสําเร็จเพียงดวยความปรารถนาได
หรือเปลา การออนวอนขอเอานั้นเปนเพียงเครื่องปลอบใจ
เทานั้นเอง บางทีไปเหมาะจังหวะเขาโดยบังเอิญโดยเหตุ
ประจวบเหมาะ ก็เลยสําเร็จผลตามที่ตองการ แตถาหากวา
ไมเกิดเหตุบังเอิญขึ้นมา ก็ไมสําเร็จผลตามประสงค กลาย
เปนอยูอยางเลื่อนลอย มัวแตรอใหเขาทําให เวลาก็ผานไป
ตัวเองก็อยูกับท่ีเทาเดิม สิ่งที่แนนอนก็คือความเปนจริงของ
ธรรม และความเปนไปตามเหตุและปจจัย ซ่ึงพระพุทธเจาได
ทรงสั่งสอนวา ใหเราพึ่งตนเอง รูจักฝกตนเอง เอาตนเปน
สรณะ

พึ่งตนคือพึ่งธรรม

และการที่วาเอาตนเองเปนสรณะคืออยางไร ก็คือ
เอาธรรมเปนที่พึ่ง พึ่งตนคือพึ่งธรรม หรือเอาตนเปนที่พึ่ง เอา
ตนเปนสรณะก็คือเอาธรรมเปนสรณะ หมายความวาใหเอา
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ธรรมเขามาใสไวในตน เอาธรรมมาใสตนแลวตนก็เปนที่พึ่ง
ได ความหมายอยางงายๆ ท่ีสุด ก็คือเอาธรรมคําสอนที่พระ
พุทธเจา และครูอาจารยท่ีสืบๆ กันมานี้ ทานสอนเรา ทาน
บอกแนะนําวิธีแกปญหา แนะนําวิธีปฏิบัติ วิธีดําเนินชีวิตให
เราแลว เราก็เอาคําสอนเหลานั้นมาปฏิบัติตาม น่ีคือเอา
ธรรมมาใสตัว เมื่อเราทําตามคําสอนของทานก็สําเร็จผล เรา
ก็พึ่งตนเองได อันนี้ก็คือการที่วาพึ่งตน ก็คือพึ่งธรรม เมื่อเอา
คําสอนของพระพุทธเจามาใชเปนหลักในการครองชีวิต เราก็
พึ่งตนได อันนี้เปนความหมายอยางหนึ่ง เปนความหมาย
อยางงายๆ

ทีน้ีลึกเขาไปอีกจะเห็นวา ท่ีพระพุทธเจาตรัสวา ให
พึ่งตนเองและพึ่งธรรมนั้น ความหมายวาพึ่งธรรมของพระ
องค ลึกลงไปจนกระทั่งหมายถึงการที่วา มีสติครองใจ มีสติ
กํากับความคิดความเคลื่อนไหวของชีวิตจิตใจทุกขณะตลอด
เวลา ไมใหจิตใจของเรานี้ ถูกความยินดียินราย อารมณ
ตางๆ เขามาครอบงํา ไมตกเปนทาสของความเปนไปภาย
นอก ถาทําไดอยางนี้ โดยมีสติครองใจอยูตลอดเวลา ก็เรียก
วาพึ่งตนได หลักการนี้ก็คือสติปฏฐาน ๔ น่ันเอง
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พระพุทธเจาทรงยกตัวอยางมาเปนอรรถาธิบายของ
การที่มีตนเปนที่พึ่ง ไดแกมีธรรมเปนที่พึ่ง ถาเราปฏิบัติ
ดําเนินชีวิตไดตามหลักสติปฏฐาน ๔ มีสติกํากับครองจิต
ครองใจไดทุกขณะทุกเวลา เราก็พึ่งตนเองได ชีวิตก็จะมี
ความผาสุก ปลอดภัยไรอันตราย อันนี้เปนความหมายอยาง
หนึ่ง แตในที่น้ีไมมีเวลาที่จะอธิบายความหมายของการ
ปฏบัิตติามหลกัสตปิฏฐานใหละเอยีดพสิดาร แตใหเราเขาใจ
ความหมายทั่วๆ ไปวา การเอาสติมาเปนหลักครองชีวิต มา
กํากับความคิด ความเคลื่อนไหว ความเปนไปของชีวิตจิตใจ
ไดทุกขณะทุกเวลา ถาทําไดอยางนี้ก็เรียกวาเปนการพึ่งตน

ความหมายที่จะใชท่ัวไปอีกอยางหนึ่งก็คือ ดังที่
กลาวแลววา ธรรมนั้น ก็คือความจริงของธรรมดา ความจริง
ของธรรมดาก็คือ ความเปนไปตามเหตุปจจัย สิ่งทั้งหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัย การที่เราจะพึ่งตนใหถูกตองก็คือพึ่ง
ธรรม พึ่งธรรมคืออยางไร ก็คือเราตองรูเขาใจความจริงของ
สิ่งทั้งหลาย วามันเปนไปตามเหตุปจจัย ผลท่ีตองการยอม
เกิดขึ้นจากการทําที่เหตุปจจัย ไมใชหวังเลื่อนๆ ลอยๆ ลมๆ
แลงๆ อยากจะไดอะไรแลวก็ไมตองทํา ถาอยางนั้นก็ไมพึ่ง
ธรรม ถาไมพึ่งธรรม ก็พึ่งตนเองไมได มันก็ไมสําเร็จผล ถา
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ใครจะพึ่งตนใหสําเร็จผล ก็ตองรูจักธรรม รูจักความเปนไป
ตามเหตุปจจัย รูวาอะไรเปนเหตุปจจัยของความเสื่อม รูวา
อะไรเปนเหตุปจจัยของความเจริญ แลวทําใหถูกตองตาม
เหตุปจจัยนั้น อะไรเปนเหตุปจจัยของความเสื่อมก็ละเวนเสีย
ปองกันเสีย แกไขกําจัดเสีย อะไรที่จะเปนเหตุปจจัยของ
ความเจริญ ก็เรงรัดจัดทําใหสําเร็จ อันนี้ เราก็พึ่งธรรม แลวก็
พึ่งตนได

ทําถูกธรรม ไมตองขอ ผลก็เกิดเอง

สิ่งทั้งหลายจะสําเร็จข้ึนได ผลท่ีตองการจะสัมฤทธิ์
ตองอาศัยการทําใหถูกตองตามเหตุปจจัย น้ีคือการปฏิบัติ
ถูกตองตามธรรม ผูท่ีปฏิบัติธรรมนั้น ตองการผลสําเร็จ แม
ภิกษุท้ังหลายที่เจริญกรรมฐาน บําเพ็ญภาวนา ก็ตองการผล
สําเร็จ คือความหลุดพนของจิต ตองการเจโตวิมุติ ตองการ
ปญญาวิมุติ แตสิ่งเหลานั้นจะเกิดขึ้นเองโดยลําพังความ
ปรารถนา หรือออนวอนใหใครบันดาลใหไดหรือเปลา ก็ไมได
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ตองทําที่เหตุปจจัย ถาทําที่เหตุปจจัยถูกแลว ไมตองไปอยาก
ไมตองไปปรารถนา มันก็สําเร็จเอง

พระพุทธเจาเคยตรัสอุปมาไววา แมไกฟกไข
ตองการที่จะใหไขน้ันเปนตัวเปนลูกไกออก จะทําอยางไร ก็
ตองทําหนาที่ ทําเหตุปจจัยใหถูกตอง ก็คือข้ึนนั่งฟก ฟกไข
กกไข เสร็จแลวเมื่อถึงเวลา ไขน้ันก็จะเปนตัวลูกไกข้ึนมา
แลวลูกไกน้ันก็จะเอาจะงอยปากกระเทาะจิกเปลือกไขออก
มาได ก็เปนลูกไกสําเร็จรูป แตถาหากวา แมไกไมฟกไข ไม
ข้ึนกกไข แลวแมไกน้ันจะไปออนวอน ปรารถนา จะไปรอง
ไปขัน ไปตีปกอยางไรก็ตาม จะใหไขน้ันเปนตัว แลวก็เปนลูก
ไก เอาจะงอยปากจิกไข กระเทาะเปลือกออกมา ก็ไมสําเร็จ
อันนี้ฉันใด ผูปฏิบัติธรรมก็เชนเดียวกัน ถาปฏิบัติถูกตองแลว
ตรงตามเหตุปจจัยแลว แมไมปรารถนา ไมออนวอนหวังผล
ผลท่ีตองการก็ยอมเกิดขึ้นมาเอง เจโตวิมุติ และปญญาวิมุติ
ก็สําเร็จ แตถาไมปฏิบัติใหถูกตองตามธรรม แมจะปรารถนา
แมจะออนวอน ตั้งความปรารถนาประการใดก็ตาม ก็ไมมี
ทางสําเร็จได

ขอน้ีเปนหลักเตือนใจ จัดเปนการพึ่งธรรมอยางหนึ่ง
คือการปฏิบัติตามหลักความจริงของธรรมดา ไดแกความ
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เปนไปตามเหตุ ตามปจจัย เปนหลักที่ใชไดทุกระดับ ตั้งแต
การปฏิบัติธรรมเบื้องสูง ถึงความหลุดพนจากกิเลส บรรลุ
พระนิพพาน ลงมาจนถึงการดําเนินชีวิตประจําวัน

ถาชวยถูก คนถูกชวยก็เกงขึ้นดวย

ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ ได รับคําเตื อนจาก
กัลยาณมิตรผูสูงสุดวาใหพึ่งตนพึ่งธรรมแลว ก็จะตองใชหลัก
การพึ่งตนพึ่งธรรมนี้ใหถูกตอง คําสอนของพระพุทธเจานั้น
อาจจะมีผูมองดังไดกลาวแลววา บางทีชาวพุทธบางคนรูสึก
วาแหงแลง เหมือนเราไมมีใครชวย ความจริงการชวยวิธีน้ี
แหละ กลาวคือ การชวยของกัลยาณมิตรแบบพระพุทธเจานี้
เปนการชวยที่ดีท่ีสุดแลว ทานชวยแลว เรายิ่งเกงยิ่งเขมแข็ง
ข้ึนดวย ไมใชวาทานยิ่งชวย เรายิ่งออนแอลง จนในที่สุดทํา
อะไรไมเปนเลย นอกจากนั้น เราไมไดแหงแลงเลย เพราะ
กัลยาณมิตรที่ถูกตอง จะมีคุณสมบัติท่ีทานกลาวไว ๗
ประการดวยกัน ดังที่อาตมาไดยกเปนคําขึ้นตนไวในการ
กลาวบรรยายธรรมครั้งนี้วา ปโย ครุ ภาวนีโย เปนตน
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นารัก นาเคารพ นาทําตาม

ประการที่ ๑ ปโย แปลวา กัลยาณมิตรนั้น เปนผูนา
รัก หรือเปนที่รัก หมายความวา ทานประกอบดวยเมตตา ทํา
ใหเรารูสึกวาเรามีเพื่อน ทําใหเกิดความชุมฉ่ําใจ ไมอางวาง
วาเหว กัลยาณมิตรที่ดีจะทําใหเกิดความรูสึกอยางนี้ พระ
พุทธเจาก็ทําใหพระสาวกมีความสดชื่น มีความอบอุนใจ มี
ความสบายใจ ไมไดถูกทอดทิ้ง เหมือนกับทานทั้งหลาย ท่ีมี
ครูอาจารยท่ีดี ทานมีเมตตา ทานมีลักษณะเปน ปโย ก็จะรู
สึกสบายใจ ชุมฉ่ําใจ เหมือนมีเพื่อนดูแลอยูตลอดเวลา อันนี้
เปนประการที่ ๑

ประการที่ ๒ ครุ เปนที่เคารพ ทานมีความหนักแนน
มีคุณธรรมเปนหลักใหเราได เมื่อเปนหลักใหเราได เราก็รูสึก
วามั่นคง มีความรูสึกปลอดภัย มีหลักมีท่ีเกาะเกี่ยว ท่ีจริงนั้น
ทานก็มาชวยอะไรเราใหถึงที่สุดไมไดหรอก กัลยาณมิตรนั้น
มาสอนเรา ใหธรรม แตถาเราไมฟง หรือฟงแลวไมคิดไม
พิจารณา พิจารณาแลวไมเอาไปปฏิบัติ ผลจะเกิดขึ้นได
อยางไร มันก็เกิดขึ้นไมได
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ครูอาจารยจะสอนใคร จะเอาปญญามาใสสมองให
ไมได คนนั้นจะตองทําปญญาใหเกิดขึ้นดวยตนเอง แต
กัลยาณมิตรหรือครูอาจารยก็ชวยได โดยการบอกกลาวสั่ง
สอน เอาคําสอนมาบอกให แลวยังแนะนําชี้แจงอธิบายดวย
ถาเราชวยตัวเราเอง โดยทําหนาที่ของเรา ดวยการรูจักฟงรู
จักพิจารณา ปญญาก็เกิดขึ้นกับตัวเรา ฉะนั้นกัลยาณมิตรจึง
ชวยไดมาก ไมใชชวยไมไดเลย แตตองรูขอบเขตอยางที่วา
ทานชวยเราแคไหน เราจะตองทําแคไหน ตกลงวา
กัลยาณมิตรที่ดีประการที่ ๒ ก็เปนครุ เปนที่เคารพ เปนหลัก
ให ทําใหเกิดความรูสึกมั่นคงปลอดภัย มีหลักเปนที่เกาะ
เกี่ยวยึดเหนี่ยว

ประการที่ ๓ ภาวนีโย แปลวา เปนที่เจริญใจ เปน
แบบอยางใหเราได เราไดครูอาจารย เราไดทานผูท่ีมีคุณ
ธรรม มีความประพฤติดีงาม เราก็เกิดความรูสึกที่เรียกวา
จรรโลงใจ มีกําลังใจ เห็นแบบอยาง อยากจะทําตาม ก็ทําให
มีความกาวหนาได ฉะนั้นกัลยาณมิตรนี้ ชวยไดมาก



คอยสอน ทนใหซัก ชักนําใหยิ่งดี

ประการที่ ๔ นอกจากจะใหเกิดความรูสึกอยูในใจ
แลว ยังออกมาเปนรูปธรรมดวย คือ วตฺตา จ เปนผูท่ีบอก
กลาว เอาคําสอนมาบอกเลา มาแนะนําเรา หรือคอยบอก
เกี่ยวกับเรื่องการประพฤติปฏิบัติของเราวาควรจะเปนอยาง
ไร และเราทําถูกหรือทําผิด อันไหนที่เราทําไมถูก ทานก็แนะ
นําตักเตือนให แนะนําบอกวิธีแกไขให อันไหนเราทําดีถูก
ตองทานก็สงเสริมบอกวิธีทําใหดียิ่งขึ้นไป เราก็ไดธรรมเพิ่ม
ข้ึน การบอกกลาวนี้สําคัญมาก น่ีคือเปนผูท่ีสั่งสอน ซ่ึงชวย
เราได ทําใหเรารูจักพึ่งตนอยางแทจริง

ประการที่ ๕ วจนกฺขโม บอกกลาวแลวบางทีก็ยังไม
ชัดเจน เราก็ยังสงสัย ไปซักไซไตถาม ทานก็อดทนตอการพูด
ของเรา ท่ีจะซักไซไลเลียง ทานก็พยายามชวยชี้แจง จน
กระทั่งเราเกิดความเขาใจชัดเจน ท้ังไมทอถอย และก็ไม
ปลอยปละละเลยตอลูกศิษย เอาใจใสอดทนตอการที่จะแนะ
นําสั่งสอน



ความเปนกัลยาณมิตรของหลวงปูชา๒๖

ประการที่ ๖ คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา เปนผูท่ีกลาว
แถลงเรื่องลึกซึ้งได คํากลาวสอนธรรมดาสามัญ ก็เปนความ
ดีของกัลยาณมิตรอยูท่ัวไปแลว แตกัลยาณมิตรที่มีคุณ
สมบัติพิเศษที่จะชวยลูกศิษยลูกหาไดอยางแทจริงก็คือ ผูท่ี
สามารถนําใหเขาถึงสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งๆ ข้ึนไป อันนี้จะเปนปจจัย
ท่ีทําใหเราสามารถกาวหนาในการปฏิบัติ ถาเรื่องลึกซึ้งขึ้นไป
ทานไมสามารถแนะนําได เราก็อยูในระดับธรรมดา ความ
กาวหนาในการปฏิบัติก็ไมเปนไปเทาที่ควร ไปไมไกล หรือไม
ถึงที่สุด จึงจะตองมีคุณลักษณะขอท่ี ๖ คือ สามารถที่จะ
แถลงชี้แจงเรื่องลึกซึ้งไดดวย ตลอดจนกระทั่งวา สิ่งที่ลึกซึ้งที่
เรายังไมรู ยังไมเขาใจ ทานก็ใสใจเอามาบอกกลาวแนะนํา
ชักจูงเราใหปฏิบัติ บําเพ็ญใหยิ่งๆ ข้ึนไปได

ประการที่ ๗ ขอสุดทาย ก็มีกรอบจํากัดไวอีกวา นอก
จากจะมาชวยแนะนําในขางดีท่ีจะใหไดความรูเขาใจเกิด
ความรูสึกในทางที่ดีงามและปฏิบัติถูกตองแลว อีกดานหนึ่ง
กม็กีรอบในทางทีไ่มไหเกดิความเสือ่มเสยีขึน้ คอื โน จฏฐาเน
นิโยชเย แปลวาไมชักจูงในสิ่งที่เหลวไหลไรสาระ หรือในทาง
ท่ีเสียหาย อันนี้ก็ทําใหเกิดความรูสึกสบายใจ ปลอดโปรง



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗

ปลอดภัยขึ้นมาวา ทานจะไมทําใหเกิดความเสื่อมเสีย และ
เฉออกไปผิดทาง

ทานชวยเราดีที่สุด คือชวยใหเราทําเองได

น่ีคือคุณสมบัติของกัลยาณมิตร ผูท่ีมีกัลยาณมิตร
อยางนี้ จะมีความรูสึกเปนสุขในเบื้องตน และมีความมั่นใจ
เกิดกําลังใจที่จะปฏิบัติ พรอมท้ังไดขอปฏิบัติอันถูกตอง ท่ีจะ
นํามาใชในการที่จะพึ่งตนเองตอไป เพราะฉะนั้น การพึ่งตน
เองนั้น จึงไมใชเปนความแหงแลง แตเปนไปอยางมีความรู
สึกอุนใจและมั่นใจวา มีผูคอยชวย คอยโอบอุมเราอยู เปน
แตวาการชวยเหลือน้ี เปนไปในขอบเขตที่ทานจะทําไดจริงๆ
ทําใหตัวเราเองเกงขึ้นแข็งขึ้น ไมใชใหเราอยูกับความหวังที่
งมงายลมๆ แลงๆ และออนแอลงไปทุกทีๆ

เปนอันวา กัลยาณมิตรนั้นทานชวยเรา ดวยการชวย
อยางประเสริฐ คือ ชวยใหเราพึ่งตนชวยตัวเองได และชวยให
เราเขมแข็งยิ่งขึ้น ถาการชวยเหลือใดทําใหเราออนแอลง
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และยิ่งตองหวังพึ่งเขาเรื่อยไป การชวยนั้นก็ไมประเสริฐ ไม
ทําใหคนเปนอิสระ ผูท่ีชวยอยางนั้นไมใชกัลยาณมิตรแทจริง

พุทธศาสนิกชนนั้น จะตองระลึกถึงวา พระพุทธเจา
ทรงสอนเรานั้นคือทรงทําหนาที่กัลยาณมิตรอยางนี้ คือการที่
เปน อกฺขาตาโร ตถาคตา เปนผูบอก เปนผูแนะนําชี้ทางให
เราทั้งหลายจะตองทําความเพียรดวยตนเอง ฉะนั้นจะตอง
ทําใหตรงตามความจริงที่จะตองเอาธรรมมาใสตน จะตอง
ปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการแหงธรรม คือความจริงแหง
ธรรมดา ไดแกความเปนไปตามเหตุและปจจัย ดังที่กลาวมา
อยางนี้

ถายังรูสึกวามีความเขมแข็งไมพอ ก็ใหระลึกตอไป
อีกอยางหนึ่ง คือนึกวา คนที่ไมคิดจะทําอะไรดวยตนเอง ไม
เพียรพยายามดวยตนเอง หวังพึ่งอํานาจภายนอกมาดล
บันดาล อยูดวยความอยากความปรารถนานั้น เทากับเปน
คนที่ดูถูกตนเองดวย คือดูถูกความสามารถของตนเอง
เหมือนกับเปนคนไมมีความสามารถ ทําอะไรไมได ท้ังที่วา
ความจรงินัน้ คนเราทกุคนมศีกัยภาพทีจ่ะทาํอะไรใหตนเองได



ระลึกถึงพระพุทธเจาถูก
ความสามารถของเราก็เปนประโยชน

พระพุทธเจาตรัสวา อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ
อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ฐิตาว สา ธาตุ ตถาคตทั้งหลายจะ
อุบัติข้ึนหรือไมอุบัติข้ึนก็ตาม ความจริงมันก็เปนหลักตายตัว
ตั้งอยูโดยธรรมดาตามธรรมชาติ วาอยางนั้นๆ ตถาคตเพียง
แตไดคนพบหลักความจริงอันนั้น แลวนํามาเปดเผย แสดง ช้ี
แจง ทําใหเขาใจงาย

พุทธพจนน้ีมีหมายความวา สัจจธรรมความจริงมีอยู
ตามธรรมดา พระพทุธเจาเองมฐีานะเปนผูมาคนพบความจรงิ
น้ัน แลวพระองคก็มาบอกกลาวแกผูอื่น คนอื่นก็มีความ
สามารถจะเขาถึงความจริงนั้นเชนเดียวกัน เราทุกคนมีความ
สามารถนีอ้ยู ท่ีจะเขาถงึความจรงินีไ้ด เชนเดยีวกบัพระพทุธเจา
แตตองอาศยัคาํบอกกลาวชีแ้จงอธบิายของทาน เพราะฉะนัน้
เราจะตองไมดูถูกความสามารถของตนเอง คนที่หวังจะพึ่ง
คนอื่น หวังอํานาจดลบันดาล หวังอํานาจความศักดิ์สิทธิ์มา
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ชวยดลบันดาลนั้น เปนคนดูถูกความสามารถของตน ไม
พัฒนาตัวเอง เราจะตองสํานึกถึงศักยภาพของตนเอง

พระพุทธเจาที่เราระลึกถึงนั้น เพื่ออะไร ประโยชนท่ี
สําคัญก็คือ เปนเครื่องเตือนใจวาพระองคเปนตัวแบบ หรือ
เปนแบบอยางใหแกเรา เตือนใจเราใหระลึกถึงศักยภาพของ
มนุษยวา คนเราทุกคนนี้ มีความสามารถที่จะพัฒนาตนได
จนกระทั่งเปนมนุษยท่ีประเสริฐสุด แมแตเทวดาที่มนุษย
ชอบไปไหวไปวอน ก็ยังมากราบไหวมนุษยท่ีประเสริฐอยางนี้
พระพุทธเจาของเรานั้น แตเดิมพระองคก็เปนมนุษยธรรมดา
แตพระองคพัฒนาพระองคเองจนกระทั่งเปนพระพุทธเจา 
เปนบุคคลที่สูงสุด เปนบุคคลที่ควรเคารพบูชา เปนบุคคลที่
สมบูรณได ขอน้ีเปนเครื่องเตือนใจ ทําใหเราเกิดกําลังใจวา
เราก็เปนมนุษยท่ีสามารถพัฒนาตนไดอยางนั้น

ประการที่ ๒ นอกจากใหเกิดกําลังใจแลว ก็เตือนใจ
ใหระลึกถึงหนาที่ดวยวา ในเมื่อเปนมนุษยก็มีหนาที่ๆ จะ
พัฒนาตน พัฒนาศักยภาพของตนเอง อันนี้เปนหลักการที่
สําคัญมาก ท่ีพุทธศาสนิกชนจะตองเพียรพยายามนํามา
ประพฤติปฏิบัติ พระพุทธศาสนาจะสําเร็จประโยชนไดก็ดวย
ทําความเขาใจใหถูกตองอยางนี้
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ผูท่ีปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา พึงเขา
ใจฐานะความสัมพันธระหวางตนเองกับพระพุทธเจาผูเปน
พระบรมศาสดา และเขาใจตอมาตลอดจนถึงความสัมพันธ
ระหวางตนเองกับกัลยาณมิตร ท่ีเปนครูอาจารยท้ังหลาย ถา
เรามองขอบเขตความสัมพันธน้ีใหถูกตองแลว ปฏิบัติใหเปน
ไปตามนั้น ก็จะเกิดผลสําเร็จตามหลักที่พระพุทธเจาตรัสไว
วา ในการที่พระองคเปนกัลยาณมิตรมาชวยเหลือเรานั้น
ขอบเขตของการชวยเหลือก็คือ พระองคมาทรงบอก
ประทานหลักความจริง เปดเผย สองประทีปใหเราหายมืด
และบอกทางใหเรา แตการที่จะทําผลสําเร็จใหเกิดขึ้นนั้น เรา
ตองปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักความจริงที่เปนธรรมดาของ
สิ่งทั้งหลาย คือความเปนไปตามเหตุปจจัยนั้น ถาทําตาม
หลักนี้ เราก็เพียรทําหนาที่ของเรา คือ ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป
ความเพียรเธอทั้งหลายจะตองทํา ตถาคตทั้งหลาย เปนเพียง
ผูบอก น้ีคือการปฏิบัติท่ีถูกตอง แลวก็จะเขาหลักที่กลาวมา
แลว คือการที่พึ่งตน ก็คือพึ่งธรรม



ถาจะกตัญ ูก็ตองบูชาดวยการปฏิบัติ

เพราะฉะนั้น ในวันนี้เราไดมาประชุมกัน ไดมารวม
พิธีพระราชทานเพลิงศพแลว เราท้ังหลายมาระลึกถึงหลวงปู
ชาในฐานะที่ทานเปนกัลยาณมิตรทานหนึ่งที่สําคัญ เปน
กัลยาณมิตรที่ดําเนินตามปฏิปทาของกัลยาณมิตรผูสูงสุด 
คือพระพุทธเจา เราก็ตองปฏิบัติใหถูกตองตอทาน ในฐานะที่
เปนกัลยาณมิตรนั้น ใหทานเปนเครื่องเตือนใจเรา ในฐานะที่
เปนผูใหคําสอน แสดงหลักที่ดีงาม และปฏิบัติเปนแบบอยาง
ไวแลว ใหเราดําเนินตาม เราระลึกถึงทานในฐานะที่วา เมื่อ
ยังอยูไดทําหนาที่ของกัลยาณมิตร โดยมีคุณสมบัติแหง
ความเปนกัลยาณมิตร ท่ีเรียกวา กัลยาณมิตรธรรม

เริ่มดวยทานมีความเปน ปโย เปนผูท่ีนารัก ประกอบ
ดวยเมตตา ทําใหเราเกิดความรูสึกอบอุนใจ ช่ืนใจ มีความ
ชุมฉ่ําใจ มีความรูสึกวามีเพื่อนคอยชวยเหลืออยู ไมอางวาง
วาเหว เรามีความรูสึกนี้ เราจึงมีความกตัญูระลึกถึงทาน
มาประชุมกัน น้ีเปนประการที่ ๑ และเรามองเห็นทานเปน
ครุ เปนผูมีคุณธรรมนาเคารพ เปนผูหนักแนน เปนผูมั่นคง
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พลอยทําใหเราเกิดความรูสึกวามั่นคง เปนหลักใหแกเรา เรา
ไดเกาะเกี่ยวกับทานอยู กับท้ัง ภาวนีโย ทานเปนแบบอยาง
ใหเรา เปนที่เจริญใจ ระลึกถึงทานเมื่อไร ก็ทําใหเรารูสึกวามี
กําลังใจที่จะปฏิบัติใหกาวหนาในธรรมยิ่งขึ้น แลวก็ วตฺตา
ทานเปนผูบอกกลาวชี้แจงแนะนําคําสอนไวใหแกเราแลว เรา
ก็เอาคําสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติตาม

นอกจากนี้คุณสมบัติอื่นอีก คือ ความเปนผูอดทนตอ
ถอยคํา ความเปนผูท่ีแถลงแนะนําชี้แจงเรื่องราวที่ลึกซึ้ง การ
ท่ีทานไมชักนําในอฐานะ ในเรื่องราวเหลวไหลไรสาระอะไร
ตางๆ ก็เปนที่ปรากฏประจักษแกทานทั้งหลายอยู ในเมื่อ
หลวงปูชาทานมีความเปนกัลยาณมิตรดังกลาวมานี้ ทานจึง
เปนที่เคารพรักของลูกศิษยท้ังหลาย ลูกศิษยท้ังหลายระลึก
ถึงทานแลว ก็มีนํ้าใจตอบแทน จึงพากันมาบูชาคุณของทาน
ดังที่ปรากฏวันนี้วา มีจํานวนมากมายเหลือเกิน น้ีเปนน้ําใจที่
เราทั้งหลายแสดงออกตอบแทนตอทานที่เปนครูอาจารย ท่ี
เปนกัลยาณมิตรของเรา จึงเปนที่นาอนุโมทนา

แตขอสําคัญก็คือวา เมื่อระลึกถึงกัลยาณมิตร มี
ความกตัญูตอทานแลว กระทําการบูชาทาน ก็จะตอง
กระทําการบูชานั้นใหถูกตอง ดวยการปฏิบัติบูชาใหได คือ
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ตองเขาใจหลักความเปนกัลยาณมิตร ตลอดขึ้นไปจนคํา
สอนของพระพุทธเจาที่วา พระองคทําหนาที่เปนผูบอก เปนผู
แนะนําพร่ําสอน ราจะตองทําความเพียรดวยตนเอง จะตอง
พึ่งธรรม จึงจะพึ่งตนไดสําเร็จ ดังที่อาตมภาพไดกลาวมา

มาอยูตอหนาพระพุทธเจา
ก็ลืมตาของเราออกดู

วันนี้ ท่ีจริงนั้นไมไดมีความมุงหมายที่จะมากลาว
ธรรมกถากับญาติโยม เพราะวาเพียงแตจะมาเพื่อไดรวมพิธี
พระราชทานเพลิงศพ เดิมน้ันทานผูจัดเตรียมงานก็นิมนตจะ
ใหมาแสดงธรรมเหมือนกัน แตรายการนั้นลมเลิกไปแลว การ
มาคราวนี้ท่ีจริงๆ น้ัน มาเพื่อจะรวมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
อยางเดียว แตพอดีวาไมมีเครื่องบินที่จะกลับไดทัน ก็เลยวา
จะกลับพรุงนี้ มีเวลาอยูถึงคืนนี้ ทานก็คงคิดทํานองวา ไหนๆ
มาแลว มีเวลาก็พูดกับญาติโยมหนอย ฉะนั้นวันนี้จึงถือวา
ข้ึนมาพูดทักทายกะญาติโยม ไดมาปราศัยพูดจากันบาง ก็
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อยาใหถือเปนเรื่องสลักสําคัญอะไร เพียงเปนเคร่ืองเตือนจิต
เตือนใจ และเปนสัมโมทนียกถาแกญาติโยมทั้งหลายเทานั้น

เวลาบัดนี้ก็ลวงเลยไปมากแลว เพราะฉะนั้นก็ควรจะ
ไดมีโอกาสเตรียมตัวสําหรับตอนพิธีเกี่ยวกับการที่จะประชุม
เพลิง เผาสรีระของหลวงปูชาทานในขั้นสุดทายตอไป ขอ
อนุโมทนา ทานพระเถรานุเถระ สพรหมจารีท้ังหลาย พรอม
ท้ังญาติโยมสาธุชน อุบาสกอุบาสิกาทุกทาน ท่ีไดมารวมพิธี
น้ี และดังที่กลาวแลววา ไดมาบําเพ็ญการบูชาดวยการ
ปฏิบัติ ก็ขอใหการปฏิบัติท่ีเปนการบูชาอันถูกตองดําเนินสืบ
ตอไป ดวยการที่เราท้ังหลายระลึกถึงคําสอนคําเตือนของ
ทานที่ใหไว และนําไปใชประโยชนใหเปนการถือประทีปนํา
ทางสืบตอไป และเอาคําสอนของทานนั้นเปนเครื่องโยงตัว
เราไปหาพระพุทธเจา เพราะโดยแทจริงในขั้นสุดทายแลว
พระอาจารยท้ังหลายเปนผูท่ีเอาคําสอนของพระพุทธเจามา
ถายทอดใหพวกเรา เปนผูท่ีโยงเราเขาไปหาพระพุทธเจา
หรือวานําเราไปเขาเฝาพระพุทธเจา ทานอุตสาหบอกทางที่
จะไปเฝาพระพุทธเจา หรือมาจูงเราเขาเฝาพระพุทธเจา

เราไปเฝาพระพุทธเจา บางคนไปถึงแลว ไปอยูตอ
พระพักตรของพระพุทธเจาแลวหลับตาเสียนี่ ไมลืมตามอง



ความเปนกัลยาณมิตรของหลวงปูชา๓๖

เลยไมเห็นพระพุทธเจา เขาเฝาแลวไมไดพบพระพุทธเจา
หรือวาอยางนอยทานบอกทางเดินใหไปเฝาพระพุทธเจา แต
เราไมเดินไปตามทางที่ทานบอก ไมไดใชคําพูดของทานให
เปนประโยชน ก็ไมไดผลอะไร เพราะฉะนั้นเมื่อทานมาทํา
หนาที่ท่ีบอกทางหรือจูงเราเขาไปเฝาพระพุทธเจาแลว ก็ขอ
ใหเราไดเขาไปเฝาพระพุทธเจาใหจริงจัง เฝาพระพุทธเจาจริง
ก็คือไดปฏิบัติตามคําสอนของพระองค ดังที่อาตมภาพได
กลาวมา

วันนี้คิดวาจะพูดสักเล็กๆ นอยๆ พูดไปพูดมาก็ชักจะ
ยืดยาว เดี๋ยวจะเกินเวลาอันสมควร จึงขออนุโมทนาอีกครั้ง
หนึ่ง ขอทุกทานจงประสบความสุขสวัสดิ์โดยทั่วกัน และขอ
กุศลที่ทุกทานไดบําเพ็ญในโอกาสนี้ อันเปนการบูชาทั้งใน
สวนอามิส และในสวนการปฏิบัติ จงเปนปจจัยอันมีกําลังนํา
มาซึ่งความสุขความเจริญ ความรมเย็นเปนสุขแกทุกทาน
โดยทั่วกัน ตลอดกาลนาน เทอญ




