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บทคัดยอ 

 
       การศึกษาเรื่องนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาอุปมาอุปไมยที่ปรากฏในพระไตรปฎก 

และอุปมาอุปไมยที่ปรากฏในคําสอนของพระโพธิญาณเถร  (ชา สุภัทโท) ในบทบาทเรื่องการ

สอนหลายวิธี การสอนโดยวิธีการอุปมาอุปไมยนี้ถือวาเปนรูปแบบที่งายตอความเขาใจคําสอน

ในพระพุทธศาสนาและเปนวิธีการที่จะอธิบายสิ่งที่ยากใหเขาใจไดงาย ผูวิจัยไดเนนในเรื่องของ

เนื้อหาในการอุปมาอุปไมย ความสัมพันธในวิธีการใชอุปมาอุปไมยในพระไตรปฎกและในคํา

สอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) 

   การสอนโดยใชเทคนิคแบบอุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เปนวิธี

ที่โดดเดนกวาครูบาอาจารยรวมสมัย สรุปไดดังนี้ 

     ๑.  การใชอุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เนนเรื่องของการเขาถึง

หลักธรรมโดยอาศัยองคประกอบที่จะนําสูจุดหมายที่สําคัญคือ บุคคล สถานที่ กาลเวลา 

หลักธรรม 

     ๒.   การใชอุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เปนการอธิบายธรรมให

ผูฟงเขาใจไดอยางลึกซึ้งและสามารถขจัดความสงสัยไดอยางชัดเจน 

     ๓.   รูปแบบการใชอุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เปนการประยุกต

ใหเหมาะกับบุคคล สถานที่ โอกาส สิ่งแวดลอม และใชหลักธรรมใหถูกจริตผูฟง 



     ๔. ในการใชเทคนิคแบบอุปมาอุปไมย มีปรากฏตั้งแตสมัยพุทธกาลและในภายหลัง

พุทธกาล คือในมิลินทปญหาภายหลังพุทธกาล ๕๐๐ ป และเปนเทคนิคที่โดดเดนที่ทานพระ

โพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) นํามาประยุกตใชในสมัยปจจุบัน ถือไดวาทานไดนําเอาเทคนิคนี้ใชใน

การบรรยาย อธิบาย เทศนา และการตอบปญหา เปนวิธีที่ทําใหเนื้อหาของเรื่องที่ยกมานําเสนอ

ในขณะนั้น ๆ มีน้ําหนักและเปนสิ่งที่ทําใหผูฟงเขาใจในคําสอนของพระพุทธศาสนาไดชัดเจน

และลึกซึ้ง ทั้งความไพเราะ ความสละสลวย ความนุมนวล ของภาษา เปนสิ่งที่ปรากฏเปน

ลักษณะเฉพาะของการอุปมาอุปไมย  
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ABSTRACT 
 

     The purpose of this thesis  is to study   the simile discussion (metaphor) in 

the Tipitaka and in techniques of teaching used by Phra Bodhiyana thera ( Cha 

Subhaddo ). After many techniques  of the most Venerable teacher were studies, it 

was found that,  the simile discussion employed by him is an easy method for 

understanding the real sense of sermons in Buddism  and  it is  easy  to explain away 

complex and difficult matter.  This thesis  emphasizes  the method, approach, and 

comparative studies in terms of the relationship between simile discussion in the 

Tipitaka and simile discussion of Phra Bodhiyanathera (Cha Subhaddo)  

      After the simile discussion style of teaching was studied, It was found that: 

This manner of teaching is similar to those used by other teachers, the simile 

discussion style of Phra Bodhiyanathera has only an outstanding characteristic.They 

are : 

       1. The simile discussion style of Phra Bothiyanatera ( Cha subhaddo ). 

emphasizes  the way  into the real purpose of Buddhism ; that is about Personal, 

Place, Time and Dhamma.    



     2. The simile discussion style of Phra Bothiyanatera ( Cha subhaddo ) 

Emphasizes  explanation for deep understanding in the mean of Dhamma. It is the 

excellent method of Dhamma enquiry to one who has suspicious in the teaching of 

Buddhism. 

     3. The simile discussion style of Phra Bothiyanatera ( Cha subhaddo ) is 

applied teaching depend on place, chance, environment of individual personal 

manner and behavior.  

     4. The simile discussion style is to be taught by the lord Buddha and his 

disciples sine the early Buddhism and in the fifth Buddhist Century, the simile 

discussion occurs in Milinthapanha. and in the present day Phra Bothiyanathera uses 

this style of teaching whenever he gives a Dhamma talk and the Dhamma enquiry. 

This method is easy to understand and has concrete evidence. This method is always 

used beautiful, polite and profound deeply language. this is the individual 

characteristict of the simile discussion.    
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ขุ.ธ.อ.   (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 

 
วิธีอาน 
 ๑.   พระไตรปฎก อาง เลม/ขอ/หนา ตามลําดับ ตัวอยาง  ที.สี. (ไทย) ๙/๔๖๘/๒๐๓. 

หมายถึง ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลมท่ี ๙ ขอ ๔๖๘ หนา ๒๐๓ 

๒.   ปกรณวิเสส อาง เลม/หนา ตัวอยาง มิลินท.๑/๖ หมายถึง คัมภีรมิลินทปญหา เลม 

๑ หนา ๖ 

๓.   อรรถกถา อาง  เลม/หนา     ตัวอยาง   ขุ.ธ.อ. ๑/๑๐๕ หมายถึง อรรถกถาธรรมบท 

ขุททกนิกาย เลม ๑ หนา ๑๐๕      

 



 
 



บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

       พระพุทธศาสนาเดิมแทแตแรกเริ่มไมเนนพิธีรีตอง ไมของแวะเครื่องรางของขลัง 

หากแตมุงสอนคนใหใชชีวิตดวยเหตุผล  ดวยสติปญญา และมุงเนนการพึ่งตัวเองซึ่งในแงหนึ่ง

ยอมหมายถึง มุงสอนใหคนศรัทธาในศักยภาพแหงความเปนมนุษยของตนเองอยางเต็มเปยม๑

และผูที่จะสอนใหใหมนุษยเขาใจและศรัทธาในศักยภาพนั้นไดดีที่สุด นั่นก็คือหนาที่ขอ “ครู” 

ครูที่เปนแมแบบที่ประเสริฐท่ีสุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งทรงเปนพระบรมครูของโลกและ

เหลาทวยเทพดังบทสรรเสริญพระคุณที่วา “สตฺถา เทวมนุสฺสานํ”๒ ทรงใชแนวทางและวิธีในการ

ประกาศคําสอน ซึ่งทําใหคําสอนเปนสิ่งนาอัศจรรยยิ่งนัก  พระองคทรงปฏิบัติหนาที่ของผูที่

ปราชญกลาวสรรเสริญพระคุณพระองควา ผูมีพระปญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหา

กรุณาคุณและไดทรงปฏิบัติบทบาทนี้ใหเปนตัวอยางแกพระสาวกไดอยางยอดเยี่ยมดังพระ

ดํารัสวา 

 

ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก  เพื่ออนุเคราะหแก

ชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย แตจงอยาไปโดยทาง

เดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องตนมีความงามในทามกลาง และมีความ 
 

                                           
  

 
๑
 ว. วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี), ธรรมะติดปก,(กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพอมรินทร, ๒๕๔๗), หนา 

๑๐๖. 

 
๒

 วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑/๑. ดูรายละเอียดใน วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ปฐโม ภาโค, (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๒๖๖-๒๖๗. 



 
บทที่ ๒ 

 
อุปมาอุปไมยที่ปรากฏในพระไตรปฎก 

 
 ในบทนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอความหมายของอุปมาอุปไมย การอุปมาอุปไมยที่ปรากฏ

ในพระไตรปฎก พรอมท้ังเนื้อหาของการอุปมาอุปไมยที่ปรากฏในพระไตรปฎกซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ

เรื่องราวตาง ๆ หลากหลายและมีเนื้อหาทั้งความหมายที่ลึกซึ้ง ซึ่งไดนําเสนอดังตอไปนี้ 
 
๒.๑ ความหมายของอุปมาอปุไมย 
 

     การพูดหรือการเขียนนั้นถาตองใหผูฟงหรือผูอานเกิดความเขาใจความหมายตามที่ผู

พูดหรือผูเขียนตองการแลว การใชอุปมาอุปไมยเปนวิธีที่ชวยใหเขาใจไดชัดเจนแจมแจง และคํา

อุปมาอุปไมยยังสรางความสละสลวยใหแกประโยคนั้น ๆ ชวยทําใหผูอานหรือผูฟงเกิดความ

ประทับใจในอุปมาที่ยกขึ้นมาเปรียบเทียบ ใหเนื้อความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยนําสิ่งที่เปนรูปธรรมมา

เปรียบเทียบกับนามธรรม หรือนามธรรมกับนามธรรมดังขอความที่วา 

     “วิญูชนบางกลุมยอมเขาใจความหมายแหงคําพูดไดดวยขออุปมา”๑     “ขออุปมา

ที่วิญูชนทั้งหลายแสดงแลว ยอมใหเขาใจความหมาย”๒ “พระมุนีทรงฉลาดในขออุปมา ทรง

ทราบความคิดของชนทั้งปวงเมื่อทรงตอบปญหาสักขอหนึ่ง ก็ตัดความสงสัยของประชาชนได”๓

                                                           
 

         ๑ “อุปมายมเิธกจเจ อตถํ ชานน ติ ปณฑิตา” (ข.ุชา. (ไทย) ๒๘/๗๙๓/๒๕๑. ข.ุชา. (บาลี). ๒๘/๒๔/๒๘).  

           ๒”อตถสสายํ วิญญาปนี อปุมา วิญ ูหิ เทสิตา”( ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๘๔/๒๙๗. ขุ.เถร.(บาลี).  ๒๖/๗๐๓/

๓๖๗).  

 ๓ “สพฺเพสํ จิตฺตมฺญาย โอปมฺมกสุโล มิโน เอกํ ปฺหํ กเถนฺโต ว วมิตึ ฉินฺทิ ปาณิน”ํ(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓/๑๔. 

ข.ุอป.(บาล)ี ๓๒/๓๔๔/๔๒). 



 

       
 



   ๑๑ 

 ๒.๑.๑ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมายไววา 

  อุปมา สิ่งหรือขอความที่ยกมาเปรียบ มักใชเขาคูกับอุปไมย ในประโยคเชน เรื่อง

นี้อุปมาฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น 

    อุปมาโวหาร สํานวนเขียนที่กลาวถึงเรื่องราวโดยยกสิ่งตาง ๆ ขึ้นมาเปรียบเทียบ 

ประกอบ 

 อุปมาน  การเปรียบเทียบสิ่งที่คลายคลึงกัน 

 อุปมาอุปไมย การเปรียบเทียบกัน 

 อุปไมย  สิ่งหรือขอความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น เพื่อใหเขาใจแจมแจง คูกับ

อุปมา”๔

  

 ๒.๑.๒ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ใหความหมายไววา 

 อุปมาขอความที่นํามาเปรียบเทียบ, การอางเอามาเปรียบเทียบ,  ขอเปรียบเทียบ 

 อุปไมย ขอความที่ควรจะนําสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบ, สิ่งที่ควรจะหาสิ่งอื่นมา

เปรียบเทียบ, สิ่งที่ถูกเปรียบเทียบ”๕

 
 ๒.๑.๓ พจนานุกรมมคธ-ไทย พันตรีประยุทธ หลงสมบุญ  ไดใหความหมายไววา 

 อุปมา การเปรียบ การเปรียบเทียบ, ความเปรียบ, ความเปรียบเทียบ วิ. อุปมียติ 

สทิสีกรียติ เอตายาติ วา อุปมา 

 อุปมาน ความเปรียบ ความเปรียบเทียบ การเปรียบ คําเปนเครื่องเปรียบ วิ. อุป

มียเต เยน ตํ อุปมานํ 

 อุปมาน ชื่อการศึกษาอยางหนึ่ง คือการศึกษาจากขอเท็จจริงที่เหมือนกันหลาย

อยาง แลวตั้งเปนกฎเกณฑขึ้น 

 

                                                           
   

 ๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรม ฉบบัราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒,(กรุงเทพฯ : นานมีบุค

พับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖), หนา ๑๓๘๖-๑๓๘๗. 

 ๕ พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต), พจนานกุรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพคร้ังที่ ๓, 

(กรุงเทพฯ : บริษัท ดานสุทธาการพิมพ จํากัด, ๒๕๒๘), หนา ๔๓๐.  



   ๑๒ 

อุปเมย ย คือสิ่งที่จะหาสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบได สิ่งที่เปรียบได๖

 โอปม ม เปรียบ วิ. อุปมิย ยเต เยน ตํ โอปม มํ 
 ความเปนแหงอุปมา วิ. อุปมาย ภาโว โอปม มํ”๗

 
 ๒.๑.๔ พจนานุกรมไทยของมานิต มานิตเจริญ ไดใหความหมายไววา 

 อุปมา การอางเอามาเปรียบเทียบ, ขอความที่นํามาเปรียบเทียบความเหมือนกัน,  

ความเทียมทันกัน มักใชคูกับอุปไมย เชน  เรื่องนี้มีอุปมาฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น  

 อุปไมยสิ่งที่ควรหาสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบ, สิ่งที่เขาพึงเปรียบเทียบได analogue”๘

 

 ๒.๑.๕ คัมภรีสุโพธาลังการ ของพระมหาสามีสังฆรักขิต แปลโดย น.อ. แยม 

ประพัฒนทอง ใหความหมายกลาวถึงอุปมาไววา ”เปน วังกวุตติ ซึ่งเปนเครื่องประดับ

ขอความ (อัตถาลังการ) ประการหนึ่ง กลาวถึง อัตถาลังการและวังกวุตติ ไวดังนี้ อัตถาลังการ 

การตกแตงอรรถมีสองประการ โดยประเภทแหงสภาววุตติ และวังกวุตต ิ  บรรดาอลังการทั้ง

สองประการนั้นสภาววุตติประการตนเปนเครื่องสําแดงหลักเกณฑตาง ๆ  ของวัตถุทั้งหลาย๙ 

และการแถลงสภาวะวัตถุอันใดเปนอยางอื่นการแถลงนั้นพึงเปนประการหลังคือ วังกวุตติ” ๑๐

 อีกประการหนึ่ง หมายถึงการเปรียบเทียบระหวางของสองสิง่ ซึ่งมีธรรมชาติ

เหมือนกัน คือการเปรียบเทียบระหวางวัตถุอันเปนตัวเปรียบ และวัตถุที่ถูกเปรียบเทียบมี

ธรรมชาติเหมือนกัน ๑๑

 

                                                           
 

 ๖ พจนานุกรม มคธ-ไทย ,รวบรวมเรียบเรียงโดย พันตรีประยุทธ หลงสมบุญ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

อาทรการพิมพ, ๒๕๔๐), หนา ๑๓๒–๑๓๓. 

 ๗ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๕๓ 

 ๘ มานิต มานิตเจริญ, พจนานุกรมไทย, พิมพคร้ังที่ ๑๔,(กรุงเทพฯ : อักษรวิทยา, ๒๕๓๗), หนา ๑๑๒๒. 

 ๙ สภาววง กวุตตีนํ เภทา เทวธา อลงกิริยา ปฐมา ตตถ วตถูนํ นานาวต ถาวิภาวินี” 
             ๑๐ พระมหาสามีสังฆรักขิต, สุโพธาลังการ, แปลโดย น.อ. แยม ประพัฒนทอง, (พระนคร : โรงพิมพ

รุงเรืองธรรม, ๒๕๑๒), หนา ๑๓๗–๑๔๐. วุต ติ วตถุสภาวส ส ยาญญถา สา ปราภเว. 

             ๑๑ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๔๕. อุปมาโนปเมย ยานํ สธมมตตํ สิโยปมา. 



   ๑๓ 

 ๒.๑.๖ ศาตราจารยริส เดวิดส (Prof.Rhys Davids) และวิลเลี่ยม สเตด (William 

Stede)นักวิชาการภาษาบาลีอธิบายไววา “อุปมาที่สมบูรณ (ปูรโณปมา) จะตองมีองค ๔ 

ประการคือ 

 ๑. ตัวนํามาเปรียบ (อุปมาน) 

 ๒. ตัวถูกเปรียบ (อุปเมย) 

 ๓. สภาพที่คลายคลึงกัน (สาธารณธรรม) 

 ๔. ศัพทที่กลาวเปรียบเทียบ (อุปมาวาจก หรือ สาทฤศ ย ปร ติปาทก)”๑๒  

 

 จากความหมายที่ประมวลมาสรุปไดวา 

 การอุปมาอุปไมย คือโวหารที่กลาวเปรียบเทียบ ใชคูกับอุปไมย  

 อุปไมยแปลวา บทที่กลาวกอน  

 อุปมาแปลวา บทที่กลาวเปรียบเทียบทีหลัง เชนกลาววา "โลกเหมือนโรงละคร

ใหญ" ดังนี้ โลก เปนบทอุปไมยซึ่งจะตองมีโรงละครใหญเปนอุปมา  

 การเปรียบเทียบนี้มีหลายแบบ มีไดทั้งขอท่ีเหมือนและขอท่ีตางกัน ดังนี้  

 ๑. การเปรียบเทียบความเหมือนกันของสองสิ่ง เรียกวา อุปมา การเปรียบเทียบ

แบบน้ีมักมีคําวา เหมือน กล เพียง ดุจ ดัง คลาย แม เชน เปรียบ เปนตัวกลางในการ

เปรียบเทียบ เชน "เลาปดีใจเหมือนปลาไดน้ํา" "ความรักเหมือนโรคา" ซึ่งจะเห็น ไดวาการ

เปรียบเทียบแบบน้ีเปนการเปรียบเทียบแบบตรงๆ ตัวตั้งกับตัวที่นําไปเทียบมีลักษณะคลอย

ตามกัน  

 ๒. การเปรียบเทียบโยงความคิดอยางหนึ่งไปสูความคิดหนึ่งเรียกวา นามนัยยะ 

แสดงความเปรียบเทียบที่แรงกวา วิธีแรก มักมีคําวา เปนหรือ คอื อยูในประโยค การ

เปรียบเทียบวิธีนี้ไมเปรียบเทียบตรงๆ อยางวิธีแรก แตจะใชคําท่ีมีความหมาย เปนนัยไว ทํา

                                                          

ใหเกิดความคิดลึกซึ้งกวาธรรมดา ตัวอยางเชน "ผาขาวในเมืองอังวะ ไมมีอีกแลวหรือ" จะเห็น

ไดวา ผาขาวในเมืองอังวะนั้นไมไดหมายถึงผาขาวธรรมดาๆ แตหมายถึงเศวตฉัตร  

 
                

 ๑๒ Rhy Davids, and Stede, Pali English Dictionary, (London : The Pali Text Society, 1966), p. 

168. อางใน พระมหาวิสิษฐ ปญญาวฑ ฒโน,”การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองอปุมากถาในมิลินทปญหา” วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๕, หนา ๖๔. 



   ๑๔ 

 ๓. การเปรียบเทียบโดยจาระไนของหลายอยาง เรียกวา ตุลยคีตา การ

เปรียบเทียบแบบน้ีจะจาระไนของหลายอยาง ทั้งเหมือนและคลายกันอยางที่ตองการ หรือยก

อุทาหรณเรื่องอื่นๆ มากลาวนําเสียกอน แลวจึงกลาวสรุปทีหลังเชน “เพราะประกอบสัมภาระ

เขาคําวา “รถ” ยอมมีฉันใดเพราะขันธ ๕ ประกอบกันขึ้น คําวา “สัตว” วา “คน” ก็เกิดมีฉันนั้น 

  ๔. การเปรียบเทียบความขัดแยงหรือตรงขามกัน เรียกวา วิโรธ การเปรียบเทียบ

แบบน้ีเชน "ถึงตัวไปใจอยูเปนคูชื่น" "รักยาวใหบ่ันรักสั้นใหตอ" "ตัวเปนไทแตใจเปนทาส" เปน

ตน และยังนิยมใชวิธีเรียบเทียบเชิงขัดแยง โดยยกเอาธรรมชาติมา เปนสัญลักษณดวย เชน 

ขนุนสุกสลางแหงสาขา, มะเดื่อเมื่อสุกไซร ใน โคลงโลกนิติ  

 ๕. การเปรียบเทียบโดยเอาสิ่งเปนนามธรรม มากลาวเปนรูปธรรม  เชนการ

เปรียบเทียบกิเลสใหมีตัวตน เชน “ไฟเสมอดวยราคะไมม”ี เปนตน 
 
 
๒.๒ ประเภทแหงอุปมา 
                

  การจัดอุปมาอุปไมยเปนประเภทตาง ๆ นั้นก็เพื่อใหเกิดความเขาใจไดงายและ

ใหเห็นความตางของอุปมาแตละประเภทอุปมาที่สําคัญดังที่ปรากฏในคัมภีรสุโพธาลังการ๑๓ 

แบงอุปมาออกเปน ๓ ประเภทคือ 

  ๑. อุปมาที่รูดวยศัพท (สัททคัมมูปมา) หมายถึง การเปรียบเทียบที่มีศัพทแสดง

การเปรียบเทียบบงชัด เชน ดอกบัวเพียงดังพระพักตรของพระองค พระพักตรของพระองค

เพียงดังดอกบัว ประโยคนี้มีนิบาตบอกอุปมาอุปไมย คือ อิว ศัพท เปนเครื่องบงบอก 

  

 

                                                           
 

 ๑๓ คัมภีรสุโพธาลังการคือ คัมภีรที่ทานพระมหาสามีสังฆรักขิต (เขาใจวาเปนชาวสิงหล) แตงขึ้นราวพุทธ

ศตวรรษที่ ๑๒ เฉพาะคาถาที่เปนหลักการแตงมี ๓๖๘ คาถา ในไทยนับเขาในสัททาวิเศษเนื้อหากลาวถึงเรื่องของการ

ประพันธบาลีหลกัการแตงหนังสอืและหลกัเกณฑในการใชหรืออลงัการศาสตร, สุโพธาลังการ แปลโดย น.อ. แยม 

ประพัฒนทอง, พิมพคร้ังที่ ๒,(พระนคร : โรงพิมพ รุงเรืองธรรม, ๒๕๑๒). หนา, อธบิายสุโพธาลังการ. 



   ๑๕ 

 ๒. อุปมาที่รูไดดวยความ (อัตถคัมมูปมา)๑๔ หมายถึงอุปมาที่เขาใจจากขอความ

ถึงแมจะไมมีศัพทที่บงอุปมาปรากฏ เชน ภิงฺคา เนมานิ จกฺขูนิ นามฺพุชํ มุขเมวิทํ๑๕ วัตถุ

เหลานี้มิใชแมลงภู เปนดวงตาทั้งหลาย วัตถุนี้มิใชดอกบัว เปนดวงพักตรแท ๆ ประโยคนี้ไมมี

นิบาตบอกอุปมาอุปไมย แตรูไดดวยความที่วา มิใชแมลงภูเปนดวงตา มิใชดอกบัวเปนดวง

พักตรแท ๆ ก็เทากับการเปรียบเทียบ ดวงตาเหมือนกับแมลงภู และดวงพักตรเหมือนกับ

ดอกบัว 

  ๓. อุปมาที่รูไดดวยความของพากย วากยัตถวิสยูปมา๑๖ หมายถึงวา เราทราบวา

เปนอุปมาก็ตอเมื่อพิจารณาความทั้งหมดของความนั้นเชน 

   ดูกรดวงจันทร  พระพักตรของจอมมุนี จูงใจไดเปนอยางเอก  ดวยความงาม 

สวางอยู ประโยชนอะไรดวยความองอาจของทานแมจะขึ้นไปเบื้องสูงแลว๑๗

   

   ๒.๒.๑ ศัพทที่ใชแสดงอุปมา 

           ศัพทแสดงอุปมาเพื่อใหทราบวาสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบนั้นมีศัพทเปนเครื่องหมาย 

บงบอกโดยแบงออกเปน ๓ ประเภทคือ 

 ๑. ศัพทสมาสที่บอกอุปมา หมายถึงศัพทสมาสที่มีอุปมาแฝงอยูในศัพทสมาสนั้น 

เชน จนฺทิมานโน มีหนาเพียงดังดวงจันทร จากวิเคราะหวา จนฺทิมาอิว อานโน 

                                                           
   

  ๑๔ อัตถคัมมูปมา แบงออกเปน ๔ ประเภทคือ 

- สรูโปปมา เปรียบอยางสมรูป 

- ปริกัปโปปมา เปรียบดวยความดําริ 

- สํสโยปมา เปรียบดวยความสงสัย 

-    ปฏิวัตถูปมา เปรียบดวยวัตถุที่เทียบกัน 

 ๑๕ ดูรายละเอียดใน สุโพธาลังการ, หนา ๑๖๒-๑๖๓. 

           ๑๖ วากยัตถวิสยูปมา แบงออกเปน ๒ ประเภทคือ 

 ๑. อิวยุตตวากยัตถูปมา หมายถงึ อปุมาดวยความของพากยที่ประกอบดวยศัพทสําหรับอุปมา เชน 

อิว ศัพทเปนตน  

  ๒. อิววิยุตตวากยัตถูปมา หมายถึง อปุมาดวยความของพากยที่ปราศจากศัพทสําหรับบงอปุมา เชน 

อิว ศัพทเปนตน 

 ๑๗ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๔๙-๑๕๐. 



   ๑๖ 

 ๒. ศัพทกิริยาที่บอกความอุปมา หมายถึงคํากิริยาที่เกิดจากปจจัย ๒ ตัว คือ อาย 

กับ อิย ปจจัยทั้งคูนี้ใชประกอบกับนาม เพื่อทํานามที่ประกอบแลวนั้นใหเปนกิริยา และใหมี

ความหมายเปนอุปมาเทากับ อิว อาจรติ ประพฤติเพียงดังเชน ปุตฺติยติ ประพฤติเพียงดังบุตร 

 ๓. ศัพทแสดงความอุปมาโดยตรง มี ๕๐ ศัพท คือ  

 ๑.   อิว เพียงดัง     ๒.   ว เพียงดัง   

 ๓.   อตุลย เทียบไมได     ๔.   สมาน เสมอเหมือน   

 ๕.   นิภ เปรียบเหมือน    ๖.   สนฺนิภา เปรียบเหมือน  

 ๗.   ยถา ฉันใด      ๘.   สงฺกาส เหมือน 

 ๙.   ตุลิต เทียม เทียบเทา  ๑๐.  ปกาส เพียงดัง  

 ๑๑.  ปฏิรูปก เปรียบ   ๑๒.   สริ เทาเทียม  

 ๑๓.  สริกฺข เทาเทียม   ๑๔.   สํวาทิ เสมอกันเทาเทียมกัน  

 ๑๕.   วิโรธิ ตรงกันขาม   ๑๖.   สทิส เชนกัน    

 ๑๗.   วิย ราวกะวา    ๑๘.   ปฏิปกฺข ตรงกันขาม  

 ๑๙.   ปจฺจนีก ตรงกันขาม   ๒๐.   สปกฺข เห็นเสมอ เทาเทียมกัน  

 ๒๑.   อุปมิต เปรียบ   ๒๒.   ปฏิพิมฺพ พิมพเดียวกัน  

       ๒๓.   ปฏิฉนฺน เหมือนกัน  ๒๔.   สรูป มีรูปเสมอกัน  

         ๒๕.   สม เสมอกัน,   ๒๖.   สมฺมติ จัดวาเหมือนกัน  

 ๒๗.   สวณฺณ มีพรรณะเหมือนกัน  ๒๘.   อาภา ผองเพียง  

 ๒๙.   ปฏินิธิ เทาเทียม   ๓๐.   สธมฺม มีสภาพเสมอกัน  

     ๓๑.   สาธารณ ทั่วไป  ๓๒.    สจฺฉาย มีเงาเหมือนกัน 

          ๓๓.   สลกฺขณ มีลักษณะเหมือนกัน ๓๔.  ชยติ ชนะ  

    ๓๕.   อกฺโกสติ ดา    ๓๖.   หสิ เยยหยัน  

 ๓๗.   ปฏิคชฺชติ แขง,สู   ๓๘.   ทุพฺภติ ประทุษราย 

 ๓๙.   อุสฺสุยฺยติ ริษยา  ๔๐.   อวชานาติ ดูถูก ดูหมิ่น 

 ๔๑.   นินฺทติ นินทา   ๔๒.    อธิโรหติ รุงเรืองยิ่ง   

 ๔๓.   วิคาหเต หยั่งลง   ๔๔.   อเนฺวติ ไปตาม 

 ๔๕.   อนุพนฺธติ ไปตาม   ๔๖.   นิเสเธติ หาม 

 ๔๗.   อนุกโรติ ทําตาม  ๔๘.   วิลุมฺปติ ปลนแยง 



   ๑๗ 

 ๔๙.   อุปมา การเปรียบ   ๕๐.   ปฏิเสธ หาม๑๘

        จึงถือไดวาการอุปมาอุปไมยนั้นสามารถที่จะเขาใจไดหลายทางซึ่งในวิทยานิพนธ 

 นี้ไดแสดงไว ๒ ประการคือ อุปมาอุปไมยที่เขาใจไดดวยศัพท และที่เขาใจไดดวยเนื้อความ 

 ๒.๒.๒ ความสําคัญแหงการอุปมา 

 มนุษยทุกคนยอมมีความสามารถในการรับรูและเขาใจที่แตกตางกัน ในเรื่องที่

สามารถมองเห็นและสัมผัสไดทางอายตนะทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และอายตนะที่ ๖ 

คือใจ หรือเรื่องของนามธรรมนั้นเปนเรื่องที่ยากที่จะอธิบายใหผูฟงเขาใจได แมองคพระ

สัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงมีแบบในการที่ทรงสอนหรือฝกมนุษยที่เปนเอกลักษณเฉพาะพระองค

เอง ซึ่งมีหลายประการ ในที่นี้จะไดนําเสนอวิธีที่โดดเดนมากในเรื่องการสอนอีกวิธีหนึ่งก็คือ

การใชอุปมาอุปไมย การอุปมาตามที่ทรงใชสามารถสรุปเปน ๒ วิธีตามหลักการเทศนาที่

พระองคทรงใชมี ๒ อยาง๑๙ คือ ธัมมาธิษฐาน และปุคคลาธิษฐาน ทรงใชวิธีการสอนโดยยก

สภาวะแวดลอมใกลตัวมาเปรียบเทียบ เรียกวาเปนอุปกรณในการสอนก็ได เพราะเปน

รูปธรรมที่สามารถสัมผัสได แตนามธรรมไมชัดเจนเหมือนรูปธรรมในการอธิบาย จําเปนที่

จะตองนําเอาสิ่งที่คนรูจักมาเปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งที่คนไมเขาใจ หรือไมเคยไดยิน และไม

เคยไดสัมผัสมากลาวเปรียบเทียบจนกระทั่งทําใหเขาใจไดงายยิ่งขึ้น นี่เปนความสําคัญของ

อุปมาที่ทานพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) นํามาจากพุทธวิธีในการสอนแลวใชเปนแนวทาง

ในการสอนแกพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งผลงานที่ทานไดแสดงไวนั้นมีปรากฏใหเห็นทั้งแบบ

เปนคําสอนและที่ถายทอดมาถึงศิษยานุศิษยของทานในปจจุบัน  

                 ปรีชา ชางขวัญยืน อธิบายวา การเปรียบเทียบอาจเปนสิ่งที่ถูกหรือผิดก็ได

ความสําคัญของการเปรียบเทียบมิไดอยูที่ความถูกผิด แตอยูที่ลักษณะ ๓ ประการคือ 

 ๑. ทําใหความคิดของเราสะดุด  โดยเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งที่เราไมไดคิดมากอนวา 

 จะเอามาเปรียบกันได 

 ๒. ทําใหเกิดจินตภาพอยางแจมชัดขึ้นในใจของผูอานผูฟง ทําใหเกิดอารมณคลอย 

                                                           
 

       ๑๘ พระมหาสามีสังฆรักขิต, สุโพธาลังการ,หนา ๑๔๙-๑๕๐. ดูเปรียบเทียบศัพทที่ใชอุปมาอุปไมยใน 

comparative Studies in Pali and Sanskrit Alankaras. 

 ๑๙ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม,พิมพคร้ังที่ 

๑๐,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพบริษัทสื่อตะวันจํากัด, ๒๕๔๕), หนา ๑๑๑. 



   ๑๘ 

 ตามไปดวย 

 ๓. เปนเครื่องมือในการกลาวถึงบางสิ่งเชน ลักษณะ หรือคุณสมบัติของวัตถุเหตุการณ  

 อยางหนึ่งอยางใด โดยนําเอาสวนที่เหมือนกับสิ่งที่เรารูจักอยูแลวมาพูด๒๐

 ดังนั้นความสําคัญของการใชอุปมาอุปไมย จึงเปนสิ่งที่มีคุณคาที่จะทําใหคําพูด

มีคุณคามีน้ําหนัก  เปนสิ่งที่สะกิดใหผูฟงเกิดความคิดความเขาใจในเรื่องที่พูดไดอยางชัดเจน 

            ๒.๒.๓ จุดหมายสําคัญของอุปมา  

 จุดประสงคที่สําคัญของการใชอุปมาอุปไมยในบาลี คือ เพื่อจะทําใหผูอาน หรือ

ผูฟงเห็นภาพพจนที่ชัดเจน และเพิ่มพูนความสละสลวยแกบทประพันธ เพื่อใหเกิดความ

ประทับใจในบทประพันธนั้น ๆ  

                 การเปรียบเทียบไมมีผลกระทบตอเนื้อหาของอุปไมยที่จะพูดหรืออธิบายใหเขาใจ

แตประการใด ถอยคําบางคํานั้นเพียงแตกลาวเปนขอความเทานั้น ยอมไมทําใหเกิดความ

เขาใจ ความซาบซึ้งในอรรถรสได หรือมิฉะนั้นก็ไมสามารถทําใหผูฟงนึกเห็นลักษณะตาง ๆ 

ของสิ่งที่ผูพูดปรารถนาจะเห็นได แมจะหาคําขยายมาประกอบโดยตรงแลว ตอเมื่อนําอุปมา

มาเปรียบเทียบ ก็จะทําใหประโยคนั้นงดงาม เห็นเปนรูปธรรมขึ้นมาอยางชัดเจน  

 

  ๒.๒.๔ โทษแหงการอุปมา 

 การใชอุปมาน้ันถือวาเปนการใชเครื่องมือทางภาษาที่ดีมาก แตการใชอุปมาใน

บางครั้ง ถาอุปมาผิดความหมาย หรือนําสิ่งที่มาเปรียบเทียบใหเกิดความดอยคาทางดาน

ภาษา ก็ทําใหผิดจากจุดประสงคเดิม การใชอุปมาผิด หรืออุปมาที่เปนโทษ  

 ในทางอลังการศาสตรภาษาลีแบงออกเปน ๗ ประเภท๒๑ คือ  

            ๑. อุปมาตางลิงค คืออุปมากับอุปไมยตางเพศกัน เชน หํสิว สสิ ดวงจันทรเหมือน

นางหงส ดวงจันทร บาลีเปน จนฺโท ปุงลิงค (เพศชาย) นางหงส เปนอิตถีลิงค (เพศหญิง) 

 ๒. อุปมาตางพจน คืออุปมากับอุปไมยตางพจนกัน เชน อากาสํ สรานิว อากาศ

เหมือนสระน้ําทั้งหลาย อากาศเปนเอกวจนะ สระน้ําเปนพหุวจนะ 

                                                           
  

  ๒๐ ปรีชา ชางขวัญยืน, พื้นฐานของการใชภาษา, (พระนครฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๗), หนา ๗๑. 

 ๒๑ พระมหาสามีสังฆรักขิต, สุโพธาลังการ, หนา ๗๐. 



   ๑๙ 

    ๓. อุปมาเกินความจริง เชน ขชฺโชโต ภาณุมาลีว วิภาติ หิ่งหอยสวางเพียงดังดวง

อาทิตย ดวงอาทิตยเปนอธิกะ 

   ๔. อุปมาทราม คือ เอาสิ่งที่ต่ําทรามมาอุปมา เชน สา ว ภตฺโต กโฎทิเป ขาจงรัก

ในเจาเหมือนหมา คนเปนอธิกชาติ หมาเปนหีนชาติ 

           ๕. อุปมาไมเดน เชน พลามฺโพธิ สาคโร วิย สงฺขุภิ สมุทรพลกระฉอกกระฉอน 

เหมือนสาครคะนองคลื่นศัพทแสดงความมากมายของพล ใช อมฺโพธิ ซึ่งแปลวาสมุทรหรือ

ทะเลมาแลว เวลาอุมาก็คงใชสาครศัพทซึ่งก็มีความหมายอยางเดียวกันอีก ไมปรากฏความ

พิเศษอะไร 

          ๖. อุปมาเพงเล็ง คอืขอความที่นํามาเปรียบเทียบจะเขาใจไดจะตองดูความที่

นําเขามาประกอบดวยจะดูเฉพาะศัพทที่นํามาอุปมาไดไม เชน จนฺเท กฬงฺโก ภิงฺโค ว รอย

กระตาย เพียงดังแมลงภูในดวงจันทร เปรียบเทียบเทานี้ไมพอตองใสความเปรียบดวงจันทร

วา กุสมคจฺฉสทิเส เหมือนกอดอกไม เขามาอีกเพราะแมลงภูจะเกิดในดวงจันทรไมได แตเกิด

ในกอไมดอก 

          ๗. อุปมากระทอนกระแทน คืออุปมาไมเต็มความ  คืออปุมาที่ยังไมเต็มไม

สมบูรณนัก เพราะมีเนื้อความขาดหายไป เชน เกรวกาโร สกฬงฺโก นิสากโร ดวงจันทรมีรอย

กระตายคลายดอกโกมุท ความยังไมสมบูรณ จะสมบูรณตองเปน “ดวงจันทรมีรอยกระตาย

คลายดอกโกมุทมีแมลงภู”  จะเอาศัพท  สกฬงฺโก  มาเปนวิเสสนอีกไมไดถาใส  สภิงฺค มาเปน 

วิเสสน ของ เกรว ความจะสมบูรณ  
 
๒.๓ เทคนิคและวิธีการสอนของพระพุทธเจา 
            

   จากการศึกษาเหตุการณในพุทธประวัติพบวา กลวิธีและเทคนิคตาง ๆ ที่พระพุทธ

องคทรงใชเพื่อใหเกิดประโยชนไดสูงสุด พระพุทธองคทรงมีกลวิธีและเทคนิคในการสอนได

ตรงเปาหมายที่สุด ดังจุดหมายที่ปรากฏในพระไตรปฎก จุดหมายในการที่ทรงสอนของ

พระพุทธเจา ๓ ประการ๒๒ ไดแก 

                                                           
  

 ๒๒  อง.ฺ ติก. (ไทย) ๒๐/๑๒๖/๓๗๓. ดูรายละเอียดในวศิน อินทสระ. พุทธวิธีในการสอน,พิมพคร้ังที่ ๔, 

( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธรรมดา,๒๕๔๕),หนา ๒๓-๓๓. 



   ๒๐ 

   ๒.๓.๑ เพื่อใหผูฟงรูแจงเห็นจริงในสิ่งที่ควรรูควรเห็น  (อภิญญายธรรมเทศนา) 

ขอน้ี หมายความวา สิ่งใดที่ทรงรูแลว เห็นแลวแตเมื่อทรงเห็นวาไมจําเปนสําหรับผูฟงหรือผู

รับคําสอนก็ไมทรงสอนสิ่งนั้น ทรงสอนใหรูจริงเห็นแจงเฉพาะเทาที่จําเปนสําหรับสาวกนั้น 

เหมือนครูที่มีความรูสูงมาก แตถึงกระนั้นก็ยอมนําเอาเฉพาะความรูเทาที่จําเปนแกศิษยใน

ขั้นน้ัน ๆ มาสอน เทาที่ศิษยจะรับได เพื่อประโยชนแกศิษย อน่ึงเหมือนบิดามารดาแมจะมี

ทรัพยมากปานใด ก็ยอมใหทรัพยแกบุตรตามควรแกวัยและความจําเปนของบุตรนั้น ๆ 

  ๒.๓.๒ เพื่อใหผูฟงตรองตามแลวเห็นจริงได ทรงแสดงธรรมอยางมีเหตุผลท่ีผูฟง

พอตรองตามใหเห็นดวยตนเอง (สนิทานธรรมเทศนา) ธรรมเทศนาของพระพุทธองคไมยาก

เกินไปจนถึงกับตรองตามแลวก็ไมเห็น และไมงายเกินไปจนไมตองตรึกตรองแคคิดก็เห็นได 

พุทธวิธีในการสอนจึงอยูทามกลางระหวางความยากเกินไปกับความงายเกินไป สวนใหญ

ทรงสอนใหใชปญญาพิจารณาดวยตนเอง  

 ๒.๓.๓ เพื่อใหผูฟงไดรับผลแหงการปฏิบัติ ตามสมควรทรงแสดงธรรมมีคุณเปน

อัศจรรย  สามารถยังผูปฏิบัติตาม ใหไดรับผลตามสมควรแกกําลังแหงการปฏิบัติของตน   

(สัปปาหาริยธรรมเทศนา) 

 สวนในลีลาการสอนของพระพุทธเจามีอยู ๔ ประการคือ 

 ๑.สันทัสสนา แจมแจง อธิบายใหเห็นชัดเจนแจมแจง เหมือนจูงมือไปดูเห็นกับตา  

 ๒.สมาทปนา สอนแบบจูงใจ โดยมีเหตุผลประกอบชักจูงใหเห็นจริงดวยชวนให

คลอยตามจนตองยอมรับและนําไปปฏิบัติ 

 ๓. สมุเตชนา  เราใจใหแกลวกลา   จนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได  บังเกิด 

กําลังใจปลุกใหมีอุตสาหะแข็งขันมั่นจาจะทําใหสําเร็จไดไมหวั่นระยอตอความเหนื่อยยาก  

 ๔. สัมปหังสนา  ธรรมะบันเทิง ชโลมใจใหราเริง เบิกบานฟงไมเบ่ือและเปยมดวย 

ความหวังเพราะมองเห็นคุณประโยชนที่ตนจะพึงไดรับจากการปฏิบัติ๒๓

 สมดังพระพุทธคุณท่ีปรากฏในพรหมายุสูตร๒๔ วา 

                                                           
  

 ๒๓ ดูรายละเอียดในพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธวิธีในการสอน,พิมพคร้ังที่ ๗ (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพกรมการศาสนา, ๒๕๔๕), หนา ๔๕. 

 ๒๔ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๘๗/๔๘๑,๔๘๙. 



   ๒๑ 

 โดยที่แททรงชี้แจงใหบริษัทเห็นชัด ชวนใจใหอยากรับเอาไปปฏิบัติ เราใจใหอาจ

หาญแกลวกลา ปลอบชโลมใจใหสดชื่นราเริงดวยธรรมีกถาแลว 

 พระโคดมพระองคนั้นทรงมีพระสุรเสียงกึกกองเปลงออกจากพระโอษฐ

ประกอบดวยองค ๘ ประการคือ 

 ๑.   นุมนวล ๒.   ฟงชัดเจน 

 ๓.   ไพเราะ  ๔.   ฟงงาย 

 ๕.   กลมกลอม ๖.   ไมพรา 

 ๗.   ลุมลึก  ๘.   มีกังวาน 

 พรหมายุพราหมณเห็นธรรม บรรลุธรรม รูธรรม หยั่งลงสูธรรม หมดความสงสัย

ไมมีคําถามใด ๆ มีความแกลวกลา ไมตองเชื่อใครอีก ในหลักคําสอนของพระศาสดากราบ

ทูลพระผูมีพระภาควา “ขาแตพระโคดม พระภาษิตของทานพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ขา

แตทานพระโคดม พระภาษิตของทานพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ทานพระโคดมทรง

ประกาศธรรมแจมแจงโดยประการตาง ๆ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด 

บอกทางแกผูหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดดวยตั้งใจวา คนมีตาดีจักเห็นรูปได ขอ

พระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม พรอมท้ังพระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ  

 หลักทั่วไปในการสอนของพระพุทธเจา พระองคทรงใชหลักหลักทั่วไปมี ๓ 

ประการคือ 

๑.  เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่สอน 

๒. เกี่ยวกับตัวผูสอน 

๓. เกี่ยวกับตัวผูเรียน 

 

๑. เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่สอน 

 จากการศึกษาพบวา  พระพุทธเจาทรงสอนเทาที่จําเปนพอดีสําหรับใหเกิดความ 

เขาใจใหกับการเรียนรูไดผลธรรมกํามือเดียวในสีสปาวนวรรค๒๕ พระองคเสด็จไปท่ีปาประดู

ลายพรอมกับภิกษุทั้งหลาย ทรงหยิบใบไมขึ้นมากํามือหนึ่งถามวา ใบไมในกํามือของเรา

                                                           

 

 ๒๕ สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓. 



   ๒๒ 

ตถาคตกับใบไมในปา อันไหนมากกวากัน ภิกษุก็กราบทูลวา ใบไมในกํามือของพระองคนอย

กวา ใบไมในปามากกวา พระพุทธเจาจึงสรุปวา ขอน้ีฉันใดภิกษุทั้งหลาย ที่วาใบไมในกํามือ

ของเรานอยกวาใบไมในปา มันก็เหมือนกับความรูที่เรานํามาสอนเธอทั้งหลายนอยนิดประดุจ

ดังใบไมกํามือเดียวเทานั้น เราไมไดสอนทั้งหมดที่เรารู เราสอนเฉพาะที่เปนไปเพื่อเบื่อหนาย 

เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับทุกขเพื่อนิพพาน หมายความวาสอนเฉพาะที่เปนประโยชนแกพวก

เธอ ที่เรารูทั้งหมดไมไดสอน สอนกํามือเดียวนี่คือหลักการสอนของพระพุทธเจารูมากมาย

มหาศาล แตกลุมเปาหมายนี้ควรจะเรียนเรื่องอะไร  

 สอนที่ตรงตามวัตถุประสงค อยาสอนทุกเรื่องที่ตนรู สอนเฉพาะเรื่องที่เปน

ประโยชนตอผูเรียนและที่เขาอยากเรียน พระพุทธเจาทรงสอนสิ่งที่มีความหมาย ควรที่ผูฟง

จะเรียนรูและเขาใจเปนประโยชนแกผูฟงเองอยางพุทธพจนที่วา 

“อน่ึง ตถาคต  รูวาจาที่จริง  ที่แท  ที่ประกอบดวยประโยชน    และวาจานั้นเปนที่ 

รักเปนที่ชอบใจของคนอื่น  ในขอน้ัน    ตถาคตรูกาลที่จะกลาววาจานั้นในเรื่องนี้พระตถาคต

ทรงเปน กาลวาที สัจจวาที ภูตวาที อัตถวาที ธรรมวาที วินัยวาที”๒๖

 

๒. เกี่ยวกับตัวผูสอน 

 ผูวิจัยพบวา พระพุทธองคทรงแสดงคุณลักษณะที่สําคัญของผูสอนซึ่งผูสอนนั้น

จะตองมีคุณสมบัติที่สําคัญคือ 

     - ปรับวิธีสอนผอนสั้นยาวใหเหมาะกับบุคคล แมสอนเรื่องเดียวกันแตก็ตางวิธีกัน 

     - นอกจากคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลแลว  ผูสอนยังจะตองคํานึงถึง

ความพรอมของผูเรียนเปนราย ๆ ไป  

     - สอนใหผูเรียนลงมือทําดวยตนเอง   ซึ่งจะชวยใหเกิดความรู  ความเขาใจชัดเจน 

แมนยําและไดผลจริงเชน ทรงสอนพระจูฬปนถกผูโงเขลาดวยการใหนําผาขาวไปลูบคลํา๒๗

      - การสอนดําเนินไปในรูที่ใหรูสึกวาผูเรียนกับผูสอนมีบทบาทรวมกัน ในการแสวง

ความจริง ใหมีการแสดงความคิดเห็นโตตอบโดยเสรี หลักนี้เปนขอสําคัญ ในวิธีการแหง

                                                           
  

 ๒๖ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๖/๘๗-๘๘. ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๙/๓๓, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๓/๒๔๔. 

 ๒๗ ขุ.ธ.อ.(บาล)ี ๒/๗๔-๘๘. 



   ๒๓ 

ปญญาวิธีนี้ผูเรียนจะรูสึกวาตนไดมองเห็นความจริงดวยตนเองมีความชัดเจนมั่นใจหลักนี้

เปนหลักที่พระพุทธเจาทรงใชประจําอาจแยกออกเปน 

      - ลอใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นออกมา สงเสริมใหเขาคิดและใหผูเรียนเปนผู

วินิจฉัยผูสอนเปนเพียงผูชี้ชองทางเขาสูความรู มีการแสดงความคิดเห็น โตตอบอยางเสรี แต

มุงหาความรูไมใชมุงแสดงภูมิ หรือขมกัน เอาใจใส บุคคลที่ควรไดรับความสนใจพิเศษเปน

ราย ๆ ไปตามควรแกกาลเทศะและเหตุการณ เชน เร่ืองเด็กหญิงชาวบานลูกชางหูกคนหนึ่ง

อยากฟงธรรมแตมีงานมวนกรอดายเรงอยู เมื่อทําเสร็จจึงเดินจากบานเอามวนดายไปสงบิดา

ที่โรงผานโรงธรรมก็แวะหนอยหนึ่งนั่งอยูแถวหลังสุดของที่ประชุม พุทธองคก็ยังทรงหันไปเอา

พระทัยใส ทรงรับสั่งใหเขาไปนั่งใกล ๆ ทักทายปราศรัย และสนทนาใหเกียรติใหเด็กนั้นพูด

แสดงความเห็นในท่ีประชุมและทรงเทศนาใหเด็กนั้นไดรับประโยชนจากการมาฟงธรรม๒๘  

ชวยเหลือเอาใจใสคนที่ดอย มีปญหา เชนเรื่องพระจูฬปนถก๒๙

 

๓. เกี่ยวกับตัวผูเรียนหรือผูฟง 

 การใหความสําคัญในตัวผูเรียนผูวิจัยพบวา พระพุทธองคทรงใหศึกษาในเรื่อง

ความรู  การสอนใหเหมาะตามความแตกตางระหวางบุคคล  เชน  คํานึงถึงเรื่องจริต ๖๓๐  

 รูระดับความสามารถของบุคคล ดังที่พระพุทธเจาไดทรงพิจารณาเวไนยสัตว

เปรียบดวยดอกบัว เปรียบบุคคลเหมือนกออุบล กอปทุม กอบุณฑริก จากน้ันไดทรงยกบัว ๓ 

เหลา ขึ้นมาเปรียบ พระผูมีพระภาคเจาไดเห็นสัตวทั้งหลายผูมีธุลีในตานอย มีธุลีในตามาก 

มีอินทรียแกกลา มีอินทรียออน มีอาการดี มีอาการทราม สอนใหรูไดงาย สอนใหรูไดยาก 

                                                           
  

 ๒๘ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๖/๓๙-๔๐. 

 ๒๙ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๗๔-๘๘. 

 ๓๐ จริต ๖ คือ ราคจริต ผูประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม โทสจริต ประพฤติหนักไปทางใจรอน

หงุดหงิด โมหจริต ประพฤติหนักไปทางเขลา เหงาซึม งมงาย สัทธาจริต ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซึ้ง ชื่นบาน

นอมใจเลื่อมใสงาย พุทธิจริต ใชความคิดพิจารณา วิตกจริต นึกคิดจับจด ฟุงซาน   (ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๗๒๗/๔๒๕,

วิสุทฺธิ. ๑/๑๒๗.) 



   ๒๔ 

บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษวาเปนสิ่งนากลัวก็มี บางพวกมักไมเห็นปรโลกและโทษวาเปน

สิ่งนากลัวก็มีฉันนั้น  ในวิทยานิพนธนี้จะนําไปเทียบกับบุคคล ๔ ประเภท๓๑

  

 ผูวิจัยพบวาในหลักการสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาสรุปไดวา เมื่อทรงสอนก็

ทรงสอนจากสิ่งที่รูเห็นเขาใจงายหรือรูเห็นเขาใจอยูแลวไปหาสิ่งรูเห็นเขาใจไดยากหรือยังไมรู

ไมเห็นไมเขาใจ 

- สอนเรื่องที่คอยลุมลึกจากงายไปยากลงไปตามลําดับช้ัน  ตอเนื่องกันเปน 

สายลงไป แบบอนุบุพพิกถา เชนศีล สมาธิ ปญญา ถาสิ่งที่สอนเปนสิ่งที่แสดงได พึงสอนดวย

ของจริง ใหผูเรียนไดดู ไดเห็น ไดฟงเอง อยางที่เรียกวาประสบการณตรง เชนเรื่องที่ทรงสอน

พระนันทะเรื่องความรัก๓๒  สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง คุมอยูในเรื่องมีจุดหมาย ไมวกวนไม

ออกนอกเรื่อง 

 
 
๒.๔ ตัวอยางวิธีการสอนอุปมาอุปไมยที่ปรากฏในพระไตรปฎก 
 
 เพื่อใหทราบลักษณะแหงอุปมาอุปไมย ผูวิจัยจะยกตัวอยางอุปมาอุปไมยใน

พระไตรปฎกดังตอไปนี้คือ 

 

ก.  อุปมาอุปไมยที่ปรากฏในพระวินัยปฎก 

 มีตัวอยางเชน 

                                                           
  

 ๓๑ วิ.มหา. (ไทย) ๔/๙/๑๔, ม.ม.๑๓/๓๓๙/๔๐๙–๔๑๐.นอกจากบัวจมอยูในน้ํา บัวอยูเสมอน้ํา บัวพนน้ํา 

๓ เหลานี ้ พระสตูรพระอภิธรรมและอรรถกถาไดกลาวถึงบัวเหลาที ่ ๔ คือ บัวที่มีโรคยังไมพนน้ําเปนภักษาของปลาและ

เตา ซึ่งมิไดยกขึ้นสูบาลี  แลวแบงบุคคลออกเปน๔ เหลาตามที่ปรากฏใน อง.จตุก ก.(ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒.อภิ.ปุ.(ไทย) 

๓๖/๑๐/๑๔๒-๑๔๘-๑๕๑/๑๘๖-๑๘๗. คือ ๑.อุคฆฏิตัญู ๒.วิปจตัิญู ๓.เนยยะ ๔.ปทปรมะ   แลวเปรียบอุคฆฎิตัญู

เปนเหมอืนบัวพนน้ํา ที่พอตองแสงอาทิตยแลวก็บานในวันนี้ เปรียบวิปจิตัญู เปนเหมือนบัวอยูเสมอนํ้าที่จะบานใน

วันรุงขึ้น เปรียบเนยยะ เปนเหมอืนบัวจมอยูในน้ําที่จะขึ้นมาบานในวันที่๓ สวนปทปรมะเปรียบเหมือนบัวที่มีโรค ยังไมพน

น้ํา ไมมีโอกาสขึ้นมาบาน เปนภักษาของปลาและเตา 

 ๓๒ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๐๕–๑๑๗. 



   ๒๕ 

๑. ภิกษุณีรูปหนึ่งเปนภิกษุณีประจําตระกูลหญิงคนหนึ่ง สมัยนั้นหญิงนั้นกลาวกับ

ภิกษุณีนั้นดังนี้วา “แมเจาทานโปรดนําเครื่องประดับเอวนี้ไปใหหญิงชื่อโนน” ลําดับน้ัน

ภิกษุณีนั้นคิดวา “ถาเราจะใสบาตรเดินไป เราตองเสียหายแน” จึงสวมเครื่องประดับ

เดินไป เมื่อดายขาดเครื่องประดับตกเรี่ยราดลงบนถนน คนทั้งหลายตําหนิ ประณาม 

โพนทะนาวา “ไฉนพวกภิกษุณีจึงใชเครื่องประดับเอว เหมือนหญิงคฤหัสถผูบริโภค

กามเลา”๓๓   

๒. พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน กรุงสาวัตถี  ครั้งนั้น พวกภิกษุณี

ฉัพพัคคียถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง บวนน้ําลายบาง ลงในน้ํา พวกชาวบานจึง

ตําหนิ ประณาม โพนทะนาวา “ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง 

บวนน้ําลายบางลงในน้ํา เหมือนหญิงคฤหัสถผูบริโภคกามเลา”๓๔

 ๓. “เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณผูมีความเพียร เพงอยู เมื่อน้ัน 

พราหมณนั้นยอมกําจัดมารและเสนาเสียได ดุจพระอาทิตยอุทัยขึ้นสาดสองทองฟาให

สวางไสวฉะนั้น”๓๕

๔. ชฎิลอุรุเวลกัสสปะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแลวไดกราบทูล

พระผูมีพระภาคดังนี้วา “ขาแตมหาสมณะ ไดเวลาแลวภัตตาหารเสร็จแลว ทานพระ

มหาสมณะ เมื่อราตรีผานไปแลว พวกนั้นคือใครกันหนอเปลงรัศมีงามยงไพรสณฑ

ทั้งสิ้นใหสวางไสว เขามาเฝาพระองค ถวายอภิวาทแลวไดยืนเฝาทั้ง ๔ ทิศ ดจุกองไฟ

ใหญฉะนั้น”๓๖

๕. พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหทานพระมหากัปปนะเห็นชัด ชวนใหอยากรับเอาไป

ปฏิบัติ เราใจใหอาจหาญแกลวกลา ปลอบชโลมใจใหสดชื่นราเริงดวยธรรมีกถา แลว

ทรงหายไปตรงหนาทานพระมหากับปนะ ณ มัททกุจฉิมฤคทายวัน มาปรากฏที่

ภูเขาคิชฌกูฎ เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนออกหรือคูแขนเขาฉะนั้น๓๗

                                                           
  

 ๓๓ วิ.ภิกขุน.ี (ไทย) ๓/๑๑๙๐/๓๖๔. 

 ๓๔ วิ.ภิกขุน.ี (ไทย) ๓/๑๒๔๑/๓๙๗. 

 ๓๕ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓/๖. 

 ๓๖ วิ.ม. (ไทย) ๔/๔๐/๕๑. 

 ๓๗ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓๗/๒๑๕. 



   ๒๖ 

๖.  จิตของพระขีณาสพผูนอมไปในเนกขัมมะ นอมไปในปวิเวก นอมไปในความไม

เบียดเบียนนอมไปในความสิ้นอุปาทาน นอมไปในความสิ้นตัณหา และนอมไปใน

ความไมลุมหลง ยอมหลุดพนโดยชอบเพราะเห็นความเกิดแหงอายตนะ ภิกษุผูมีจิต

สงบระงับหลุดพนโดยชอบยอมไมมีการสั่งสมกิจท่ีทําแลว ทั้งไมมีกิจท่ีจะตองทําอีก 

ภูเขาหินแทงทึบยอมไมสะเทือนเพราะลมฉันใด  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  และ

ธรรมารมณทั้งมวล ทั้งที่เปนอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ ยอมทําจิตของผูคงที่ให

หวั่นไหวมิไดฉันนั้น  จิตของผูคงที่นั้น เปนจิตตั้งมั่นไมหวั่นไหวไมเกาะเกี่ยวดวย

อารมณอะไรเพราะทานผูคงที่พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้น๓๘

๗. ภิกษุณีเมตติยารับคําของพระเมตติยะและพระภุมมชกะแลวจึงเขาไปเฝาพระผูมี

พระภาคถึงที่ประทับ ครั้นถึงแลว ไดถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวยืนอยู ณ ที่

สมควรไดกราบทูลพระผูมีพระภาค ดังนี้วา “เรื่องนี้ไมสมควร ไมเหมาะสม ทิศที่เคย

ปลอดภัยก็กลับมีภัย ทิศที่ไมเคยมีเสนียดจัญไรก็กลับมีเสนียดจัญไร ทิศที่ไมเคยมี

อุปททวะก็กลับมีอุปททวะ ในที่ที่ไมเคยมีลมก็กลับมีลมแรง น้ําก็ดูเปนเหมือนน้ํารอน

ขึ้นมา หมอมฉันถูกพระทัพพมัลลบุตรขมขืน๓๙

  

ข. อุปมาอุปไมยที่ปรากฏในพระสุตตันตปฎก 

 มีตัวอยาง เชน 

  ๑.   อุบายระงับความโกรธ ทําใจใหหนักแนนเหมือนแผนดิน 

เปรียบเหมือนบุรุษถือเอาจอบและตะกรามาแลวพูดอยางนี้วา เราจักทําแผนดินใหญนี้

ไมใหเปนแผนดิน” เขาขุดลงตรงที่นั้น ๆ โกยเศษดินทิ้งลงไปในที่นั้น ๆ บวนน้ําลายลง

ในที่นั้น ๆ ถายปสสาวะรดลงในที่นั้น ๆ แลวพูดสําทับวา “เอ็งอยาเปนแผนดิน เอ็งอยา

เปนแผนดิน” เธอทั้งหลายเขาใจความขอน้ันวาอยางไร บุรุษนั้นพึงทําแผนดินใหญนี้

ไมใหเปนแผนดินไดหรือไม” พวกภิกษุตอบวา “ไมได พระพุทธเจาขา” “ขอน้ันเพราะ

เหตุไร” “ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะแผนดินใหญนี้ลึกหาประมาณมิได เขาจะทํา

แผนดินใหญนั้นไมใหเปนแผนดินไมไดงาย บุรุษนั้นจะตองไดรับความเหน็ดเหนื่อยและ
                                                           

  

 ๓๘ วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๔๔/๑๒-๑๓. 

 ๓๙ วิ.จู. (ไทย) ๖/๑๙๒/๓๐๖. 



   ๒๗ 

ความลําบากใจเปนแนแท” “ภิกษุทั้งหลาย วิธีพูดที่บุคคลอื่นจะใชพูดกับเธอทั้งหลายก็

ฉันนั้นเหมือนกันมีอยู ๕ ประการนี้ คือ ๑. พูดตามกาลอันสมควรหรือไมสมควร “. พูด

เรื่องที่เปนจริงหรือไมเปนจริง ๓. พูดคําที่ออนหวานหรือหยาบคาย ๔. พูดคําที่มี

ประโยชนหรือไรประโยชน ๕. มีเมตตาจิตพูดหรือมีโทสะพูด” บุคคลอื่นเมื่อพูด จะพึง

พูดตามกาลอันสมควรหรือไมสมควรก็ตาม จะพึงพูดเรื่องที่เปนจริงหรือไมเปนจริงก็

ตาม จะพึงพูดคําที่ออนหวานหรือหยาบคายก็ตามจะพึงพูดคําที่มีประโยชนหรือไร

ประโยชนก็ตาม จะพึงมีเมตตาจิตพูดหรือมีโทสะพูดก็ตาม ในขอน้ัน เธอทั้งหลายควร

สําเหนียกอยานี้วา จิตของเราจักไมแปรผันเราจักไมเปลงวาจาชั่วหยาบ และจกั

อนุเคราะหดวยสิ่งอันเปนประโยชนอยูอยางผูมีเมตตาจิต ไมมีโทสะ เราจักแผเมตตา

จิตไปใหบุคคลนั้นอยูและเราจักแผเมตตาจิตอันไพบูลยเสมอดวยแผนดินเปนมหัคคตะ 

ไมมีขอบเขต ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ไปยังสัตวโลกทุกหมูเหลาอันเปนอารมณ

ของเมตตาจิตนั้นอยู ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสําเหนียกดวยอาการอยางนี้๔๐

 ๒.  ธรรมอุปมาดวยแพ 

เปรียบเหมือนบุรุษผูเดินทางไกล พบหวงน้ําใหญ ฝงนี้นาระแวง มีภัยเฉพาะหนา ฝง

โนนเกษม ไมมีภัยเฉพาะหนา เรือหรือสะพานสําหรับขามเพื่อจะไปฝงโนนไมมี เขาจะ

พึงคิดอยางนี้วา หวงน้ํานี้ใหญนัก ฝงนี้นาระแวงมีภัยเฉพาะหนา ฝงโนนเกษม ไมมีภัย

เฉพาะหนา เรือหรือสะพานสําหรับขามไปฝงโนนไมมี ทางที่ดี เราควรรวบรวมหญา เรือ

หรือสะพานสําหรับขามไปฝงโนนไมมี ทางที่ดี เราควรรวบรวมหญา ไม กิ่งไม และ

ใบไมมาผูกเปนแพ แลวอาศัยแพนั้นใชมือและเทาพุยน้ํา ก็จะขามฝงไดโดยสวัสดี” 

ตอมา เขารวบรวมหญา ไม กิ่งไม และใบไมมาผูกเปนแพ แลวอาศัยแพนั้นใชมือและ

เทาพุยน้ําขามฝงไดโดยสวัสดี เขาขามฝงไดแลว จะพึงมีความคิดอยางนี้วา “แพนี้มี

ประโยชนแกเรามากนัก เราอาศัยแพนี้ใชมือและเทาพุยน้ําขามฝงไดโดยสวัสดี ทางที่ดี 

เราควรยกแพนี้ขึ้นเทินศีรษะ หรือยกขึ้นบาแบกไปตามความปรารถนา” เธอทั้งหลาย

เขาใจความขอน้ันวาอยางไร บุรุษนั้นผูกระทําอยางนี้ จะชื่อวาทําหนาที่ในแพนั้น

ถูกตองหรือไม” ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา “ขอน้ันชื่อวาทําไมถูกตอง พระพุทธเจาขา” 

                                                           
 

 ๔๐ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๒๘/๒๔๐. 



   ๒๘ 

พระผูมีพระภาคตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นทําอยางไร จึงจะชื่อวาทําหนาที่ในแพ

นั้นถูกตอง ในขอน้ี บุรุษนั้นขามฝงแลวจะพึงคิดอยางนี้วา แพนี้มีประโยชนแกเรามาก

นัก เราอาศัยแพนี้ใชมือและเทาพุยน้ําขามฝงไดโดยสวัสดีทางที่ดีเราควรยกแพนี้ขึ้น

วางไวบนบก หรือใหลอยอยูในน้ํา แลวไปตามความปรารถนาบุรุษนั้นผูกระทําอยางนี ้

จึงจะชื่อวาทําหนาที่ในแพนั้นถูกตองแมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

แสดงธรรมมีอุปมาดวยแพเพื่อตองการสลัดออก ไมใชเพื่อตองการจะยึดถือแกเธอ

ทั้งหลาย เธอทั้งหลายรูทั่วถึงธรรมซึ่งเปรียบดุจแพที่เราแสดงแลว ควรละแมธรรม

ทั้งหลาย ไมจําเปนตองกลาวถึงอธรรมเลย๔๑

 ๓.   เกียรติคุณของพระตถาคตเปรียบกับรอยเทาชาง 

อุปมาเหมือนพรานชางจะพึงเขาไปสูปาเปนที่อยูของชางและเห็นรอยเทาชางขนาด

ใหญทั้งยาวและกวางในปาเปนที่อยูของชางนั้น พรานชางผูฉลาดยอมไมดวนตัดสินใจ

วา ชางตัวนี้ใหญจริงหนอ ขอน้ันเพราะเหตุไรเพราะยังมีชางพังทั้งหลายชื่อวาวามนิกา

(พังคอม)ที่มีรอยเทาใหญ ในปาเปนที่อยูของชาง รอยเทานี้จะพึงเปนรอยเทาชางพัง

เหลานั้น พรานชางผูฉลาดไมดวนตัดสินใจวา ชางตัวนี้ใหญจริงหนอ เพราะยังมีชางพัง

ทั้งหลายชื่อวา อุจจากาฬาริกา (พังโยงมีขนายดําแดง) ที่มีรอยเทาใหญในปาเปนที่อยู

ของชาง รอยเทานี้จะพึงเปนรอยเทาชางพังเหลานั้น  พรานชางนั้นผูฉลาดก็ยังไมดวน

ตัดสินใจวา ชางตัวนี้ใหญจริงหนอ เพราะชางพังทั้งหลายชื่อวา อุจจากเณรุกา(พังโยงมี

ขนายตูม) ที่มีรอยเทาใหญ ในปาเปนที่อยูของชางรอยเทานี้จะพึงเปนรอยเทาชางพัง

เหลานั้น 

 พรานชางนั้นตามรอยเทาชางนั้นไป เมื่อตามรอยเทานั้นไปก็เห็นรอยเทาขนาด

ใหญทั้งยาวและกวางที่ที่ถูกเสียดสีในที่สูง  ที่ที่งาแซะขาดในที่สูง และกิ่งไมหักในที่สูง 

และเห็นชางนั้นที่โคนตนไม ที่กลางแจง เดินอยู ยืนอยู หมอบอยูหรือนอนอยู เขาจงึ

ตัดสินใจวา ชางนี้เองเปนชางใหญตัวนั้น แมฉันใด ขออุปไมยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

ตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ เปนอรหันตตรัสรูดวยตนเองโดยชอบ เพียบพรอมดวยวิชชา

และจรณะ ไปดี รูแจงโลก เปนสารถีฝกผูที่ควรฝกไดอยางยอดเยี่ยม เปนศาสดาของ

                                                           
  

 ๔๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๔๐/๒๕๕-๒๕๖. 



   ๒๙ 

เทวดาและมนุษยทั้งหลาย เป ็นพระพุทธเจาเปนพระผูมีพระภาค ตถาคตนั้นรูแจงโลกนี้

พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลกและหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา และ

มนุษยดวยตนเองแลวจึงประกาศใหผูอื่นรูตาม แสดงธรรมมีความงามในเบื้องตน มี

ความงามในทามกลาง มีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถและ

พยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณครบถวน  คหบดี บุตรคหบดี หรืออนุชนในตระกูลใดตระกูล

หนึ่งยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลวเกิดศรัทธาในตถาคต เมื่อมีศรัทธายอมตระหนักวา 

การอยูครองเรือนเปนเรื่องอึดอัด เปนทางแหงธุลีการบวชเปนทางปลอดโปรง การที่ผู

อยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณครบถวน ดุจสังขขัด มิใชทําได

งาย ทางที่ดี เราควรโกนผมและหนวด  นุงหมผากาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปน

พรรพชิตเถิด ตอมาเขาละทิ้งกองโภคสมบัตินอยใหญ โกนผมและหนวดนุงหมผากา

สาวพัสตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต”๔๒

 ๔. พรหมจรรยอุปมาดวยแกนไม 

 อุปมาเหมือนบุรุษนั้นผูตองการแกนไม เที่ยวเสาะแสวงหาแกนไมอยู เมื่อมีตนไม

ใหญซึ่งมีแกนยืนตนอยู รูแกนไมวา แกนไม จึงตัดนําไป และกิจท่ีเขาจะตองใชแกนไม

ทําจักสําเร็จประโยชนแกเขา ฉันใด บุคคลนี้ตถาคตเรียกวามีอุปมาฉันนั้น 

 พรหมจรรยนี้จึงมิใชลาภสกัการะและความสรรเสริญเปนอานิสงส มิใชมีความ

สมบูรณแหงศีลเปนอานิสงส มิใชมคีวามสมบูรณแหงสมาธิเปนอานิสงส มิใชมี

ญาณทัสสนะเปนอานิสงส พรหมจรรยนี้มีเจโตวิมุตติอันไมกําเริบเปนเปาหมายเปน

แกนเปนที่สุด”๔๓

 ๕. อุปมาของสัจจกะนิครนถ  

บุรุษผูตองการแกนไม เที่ยวเสาะแสวงหาแกนไมถือเอาผึ่งที่คมเขาไปสูปา เขาเห็นตน

กลวยใหญตนหนึ่งในปา มีตนตรง กําลังรุนยังไมออกปลี เขาจึงตัดตนกลวยนั้นที่โคน

ตน แลวตัดยอด ลิดใบออก เขาไมพบแมแตกระพี้ แลวจะพบแกนไดจากที่ไหน แมฉัน

ใด ทานก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถูกเราซักไซ ไลเลียง สอบสวนในถอยคําของตนเอง ก็เปลา 

วาง แพไปเอง ทานไดกลาวปราศรัยนี้ในที่ชุมชนในกรุงเวสาลีวา สมณะหรือพราหมณผู
                                                           
 

 ๔๒ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๙๑/๓๒๒-๓๒๓. 

 ๔๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๒๔/๓๕๖. 



   ๓๐ 

เปนเจาหมู เจาคณะเปนคณาจารย ที่ปฏิญญาจนวาเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 

โตตอบวาทะกับเราแลวจะไมพึงประหมา ไมสะทกสะทาน ไมหวั่นไหว ไมมีเหงื่อไหล

จากรักแรเราไมเห็นเลยแมแตคนเดียว หากเราโตตอบวาทะกับตนเสาที่ไมมีจิตใจ แม

เสานั้นโตตอบวาทะกับเรา ก็ตองประหมา สะทกสะทาน หวั่นไหว ไมจําเปนตอง

กลาวถึงมนุษยเลย”๔๔

 

ค. อุปมาอุปไมยที่ปรากฏในพระอภิธรรมปฎก 

 มีตัวอยาง เชน 

 ๑.   บุคคลเปรียบเหมือนคนไข ๓ จําพวก 

 บุคคลเปรียบเหมือนคนไข ๓ จําพวกคือ 

-   คนไขบางคนในโลกนี้ไดโภชนะที่เปนสัปปายะหรือไมไดโภชนะที่เปนสัปปายะ ไดยา

ที่เปนสัปปายะหรือไมไดยาที่เปนสัปปายะ ไดคนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไมไดคน

พยาบาลที่เหมาะสมยอมไมหายจากอาพาธนั้น 

-   คนไขบางคนในโลกนี้ไดโภชนะที่เปนสัปปายะหรือไมไดโภชนะที่เปนสัปปายะ ไดยา

ที่เปนสัปปายะหรือไมไดยาที่เปนสัปปายะ ไดคนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไมไดคน

พยาบาลที่เหมาะสมยอมหายจากอาพาธนั้น 

-    คนไขบางคนในโลกนี้ไดโภชนะที่เปนสัปปายะยอมหายจากอาพาธเมื่อไมไดยอมไม

หายจากอาพาธนั้น ไดยาที่เปนสัปปายะยอมหายจากอาพาธ เมื่อไมไดยอมไมหายจาก

อาพาธนั้น ไดคนพยาบาลที่เหมาะสมยอมหายจากอาพาธ เมื่อไมไดยอมไมหายจาก

อาพาธนั้น 

บุคคลเปรียบเหมือนคนไข ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลกนี้เหมือนกันคือ -   บุคคล

บางคนในโลกนี้ไดเห็นพระตถาคตหรือไมไดเห็นก็ตาม ไดฟงธรรมวินัยที่พระตถาคต

ประกาศแลวหรือไมไดฟงก็ตาม ยอมไมหยั่งลงสูนิยาม ที่ถูกตองในกุศลธรรมทั้งหลาย 

                                                           
  

 ๔๔ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๕๙/๓๙๖. 



   ๓๑ 

- บุคคลบางคนในโลกนี้ไดเห็นพระตถาคตหรือไมไดเห็นก็ตาม ไดฟงธรรมวินัยที่พระ

ตถาคตประกาศแลวหรือไมไดฟงก็ตาม ยอมหยั่งลงสูนิยามที่ถูกตองในกุศลธรรม

ทั้งหลาย 

- บุคคลบางคนในโลกนี้ไดเห็นพระตถาคตจึงหยั่งลงสูนิยามที่ถูกตองเมื่อไมไดเห็นยอม

ไมหยั่งลง ไดฟงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว จึงหยั่งลงสูนิยามที่ถูกตองในกุศล

ธรรมทั้งหลาย เมื่อไมไดฟงยอมไมหยั่งลง๔๕

๒. บุคคลผูพูดภาษาน้ําผึ้ง บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูกลาวแตวาจาที่ไมมีโทษ สบาย

หู ไพเราะ จับใจเปนวาจาของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจบุคคลนี้เรียกวา ผูพูด

ภาษาน้ําผึ้ง๔๖

 ๓. บุคคลผูมีจิตเหมือนแผลเกา 

 บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูมักโกรธ มากไปดวยความคับแคนใจ ถูกวากลาว

เพียงเล็กนอยก็ขัดใจ โกรธเคือง พยาบาทขึ้งเคียด แสดงอาการโกรธ ขัดเคืองและไม

พอใจ เปรียบเทียบเหมือนแผลเกาถูกไมหรือกระเบื้องกระทบเขา ยอมหลั่งน้ําหนอง

ออกมาขึ้นชื่อแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูมักโกรธ มากไป

ดวยความแคนใจ แมถูกวากลาวเพียงเล็กนอยก็ขัดใจ โกรธเคืองพยาบาท ขึ้งเคียด 

แสดงอาการโกรธ ขัดเคืองและไมพอใจ บุคคลนี้เรียกวา ผูมีจิตเหมือนแผลเกา๔๗

 ๔. บุคคลผูมีปญญากวางขวาง 

บุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเปนประจําเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ

ทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องตน มีความงามในทามกลาง และมีความงาม

ในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณครบถวน

แกเขา เขานั่งตรงที่นั้นจําเบื้องตน ทามกลาง และที่สุดแหงกถานั้นได แมลุกจากที่นั้นก็

ยังจําเบื้องตนทามกลาง และที่สุดแหงกถานั้นได เปรียบเหมือนหมอหงายที่เขาเทน้ําลง

ไป น้ํายอมขังอยู ไมไหลราดไปชื่อแมฉันใด บุคคลบางคน ในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

ไปวัดเปนประจําเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมี

                                                           
 

 ๔๕ อภิ.ป.ุ(ไทย) ๓๖/๙๔/๑๖๘-๑๖๙. 

 ๔๖ อภิ.ป.ุ(ไทย) ๓๖/๑๐๐/๑๗๑. 

 ๔๗ อภิ.ป.ุ(ไทย) ๓๖/๑๐๑/๑๗๑. 



   ๓๒ 

ความงามในเบื้องตน มีความงามในทามกลางและมีความงามในที่สุด ประกาศ

พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณครบถวนแกเขา เขานั่งตรงที่นั้น

จําเบื้องตน ทามกลาง และที่สุดแหงกถานั้นได แมลุกจากอาสนะนั้นแลวก็ยังจํา

เบื้องตน ทามกลาง และที่สุดแหงกถานั้นไดบุคคลนี้เรียกวา ผูมีปญญากวางขวาง๔๘

 ๕. บุคคลเปรียบเหมือนหวงน้ํา ๔ จําพวก 

-   บุคคลเปรียบเหมือนหวงน้ําตื้นแตเงาลึก คือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการกาวไป การ

ถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคูเขา การเหยียดออก การครองสังฆาฏ ิบาตร และ

จีวรที่นาเลื่อมใส แตเขาไมรูชัดตามความเปนจริงวา “นี้ทุกข นี้เหตุใหทุกขเกิด  นี้ความ

ดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข” บุคคลเชนนี้เปรียบเหมือนหวงน้ําตื้นแตเงาลึก 

บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหวงน้ําตื้น แตเงาลึก 

-   บุคคลเปรียบเหมือนหวงน้ําลึกแตเงาตื้น คือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการกาวไป การ

ถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคูเขา การเหยียดออก การครองสังฆาฏ ิบาตร และ

จีวรที่ไมนาเลื่อมใส แตเขารูชัดตามความเปนจริงวา “นี้ทุกข นี้เหตุใหทุกขเกิด  นี้ความ

ดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข” บุคคลเชนนี้เปรียบเหมือนหวงน้ําลึกแตเงาตื้น 

บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหวงน้ําลึก แตเงาตื้น 

-  บุคคลเปรียบเหมือนหวงน้ําตื้นและเงาตื้น คือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการกาวไป การ

ถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคูเขา การเหยียดออก การครองสังฆาฏ ิบาตร และ

จีวรที่ไมนาเลื่อมใส และเขาไมรูชัดตามความเปนจริงวา “นี้ทุกข นี้เหตุใหทุกขเกิด  นี้

ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข” บุคคลเชนนี้เปรียบเหมือนหวงน้ําตื้น

และเงาตื้น บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหวงน้ําตื้นและเงาตื้น 

-  บุคคลเปรียบเหมือนหวงน้ําลึกและเงาลึก คือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการกาวไป การ

ถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคูเขา การเหยียดออก การครองสังฆาฏ ิบาตร และ

จีวรที่นาเลื่อมใส และเขารูชัดตามความเปนจริงวา “นี้ทุกข นี้เหตุใหทุกขเกิด  นี้ความ

ดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข” บุคคลเชนนี้เปรียบเหมือนหวงน้ําลึกและเงา

ลึก บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหวงน้ําลึก และเงาลึก๔๙

                                                           
  

 ๔๘ อภิ.ป.ุ (ไทย) ๓๖/๑๐๙/๑๗๔. 

 ๔๙ อภิ.ป.ุ (ไทย) ๓๖/๑๖๑/๑๙๔. 



   ๓๓ 

 

 จากการศึกษาพบวาอุปมาอุปไมยมีหลายประการ ไดแกอุปมาท่ีรูไดโดยศัพท ที่รู

ไดโดยความและที่รูไดโดยพากย ดังนี้ 

 

๑. อุปมาที่ปรากฏรูไดดวยศัพท   

 ตัวอยางในพระไตรปฎก เชน 

 ๑. “ความรักเสมอดวยบุตรไมมีทรัพยเสมอดวยโคไมมีแสงสวางเสมอดวยดวง

อาทิตยไมมีแหลงน้ําทั้งหลายมีสมุทรเปนยอดเยี่ยม   ความรักเสมอดวยตนไมมี ทรัพยเสมอ

ดวยขาวเปลือกไมมี แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี ฝนจัดเปนแหลงน้ําอันยอดเยี่ยม”๕๐

 ๒. ภิกษุพึงอยูอยางมีสติเพื่อละกามราคะ เหมือนบุคคลถูกแทงดวยหอก มุงถอน

หอกออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหมอยูบนศีรษะมุงดับไฟ   ฉะนั้นพระผูมีพระภาคตรัสวา 

ภิกษุพึงอยูอยางมีสติเพื่อละสักกายทิฏฐิ   เหมือนบุคคลถูกแทงดวยหอก มุงถอนหอก

ออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหมอยูบนศีรษะมุงดับไฟฉะนั้น๕๑  

 ๓.”หญาคาที่คนจับไมดียอมบาดมือแนนอนฉันใดความเปนสมณะที่บุคคล

ปฏิบัติไมดียอมฉุดเขาไปในนรกฉันน้ัน”๕๒

 ๔.”น้ําเย็นในถิ่นอมนุษยที่ไมไดใชสอยยอมเหือดแหงไปฉันใดทรัพยที่คนชั่วได

แลวตนเองไมไดใชและไมใหคนอื่นใชก็เสียไปเปลาฉันนั้น”๕๓

 ๕. “ถาหาเพื่อนดีไมไดควรอยูคนเดียว ดุจพระราชาสละราชสมบัติไปองค

เดียว ดุจพญาชางละโขลง”๕๔     

 

 

 

                                                           
  

 ๕๐ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๓/๑๓. 

 ๕๑ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๑/๒๕. 

 ๕๒ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๙/๙๔. 

 ๕๓ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๓๐/๑๕๗. 

 ๕๔ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๙-๓๓๐/๑๓๖. 



   ๓๔ 

๒. อุปมาที่รูไดโดยความ 

  ตัวอยางในพระไตรปฎกเชน 

๑. พระผูมีพระภาคตรัสวา อานนทภิกษุสงฆยังจะหวังไดอะไรในเราอีกเลา ธรรมที่เรา

แสดงแลวไมมีในไมมีนอก ในเรื่องธรรมทั้งหลายตถาคตไมมีอาจริยมุฏฐิ ผูที่คิดวาเรา

เทานั้น จักเปนผูบริหารภิกษุสงฆตอไป หรือวาภิกษุสงฆจะตองยดึเราเทานั้นเปนหลัก 

ผูนั้นจะตองปรารภภิกษุสงฆแลวกลาวอยางใดอยางหนึ่งเปนแน แตตถาคตไมคิดวาเรา

เทานั้นเปนผูบริหารภิกษุสงฆตอไป หรือวา ภิกษุสงฆจะตองยึดเราเทานั้นเปนหลักแลว

ทําไมตถาคตจะตองปรารภภิกษุสงฆกลาวอยางใดอยางหนึ่งอีกเลาบัดนี้ เราเปนผูชรา

แกเฒาลวงกาลมานานผานวัยมามากเรามีวัย ๘๐ ป รางกายของตถาคตประหนึ่ง

เหมือนกับเกวียนเกา ซอมแซมดวยไมไผฉะนั้น รางกายของตถาคตสบายขึ้นก็เพราะใน

เวลาที่ตถาคตเขาเจโตสมาธิอันไมมีนิมิตเพราะใสใจนิมิตทุกอยาง และ เพราะดับ

เวทนาบางอยางไดเทานั้น๕๕

๒. มหาบุรุษทรงอธิษฐานความไมโกรธและไดใหทานคือผาเปนอันมากลวนแตเนื้อดีมี

สิ่งงดงามดํารงอยูในภพกอน ๆ ทรงเสียสละเหมือนฝนตกทั่วแผนดินครั้นทรงทํากุศล

กรรมนั้นแลวจุติจากโลกมนุษยไปเกิดในเทวโลก เสวยวิบากอันเปนผลกรรมที่ทรงทําไว

ดีมีพระฉวีวรรณคลายทอง ปกครองหมูเทพในเทวโลกดุจพระอินทรผูประเสริฐกวา

เทวดาฉะนั้น ถาทรงครองเรือนไมปรารถนาที่จะทรงออกผนวช ก็จะทรงครอบครอง

แผนดินกวางใหญปกครองประชาชนในแผนดินนี้ ทรงไดพระฉวีที่ละเอียดงดงาม และ

ไมมีมลทินพรอมท้ังรัตนะ ๗ ประการถาทรงออกผนวชก็จะไดผานุงและผาหมอยางด ี

และทรงไดรับประโยชนเสวยผลกรรมที่ทรงกระทําไวในภพกอน ไมมีความหมดสิ้นไป

แหงผลกรรมที่พระองคทรงทําไวเลย คหบดีอริยสาวกก็อยางนั้นเหมือนกัน เห็น

ประจักษชัดดังนี้วา พระผูมีพระภาคตรัสกามทั้งหลายวามีอุปมาดวยหลุมถานเพลิงมี

ทุกขมากมีความคับแคนมากโทษในกามเหลานั้นมีอยูมากยิ่งครั้งเห็นโทษของกามนี้

ตามความเปนจริงดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว๕๖

                                                           
  

 ๕๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖๕/๑๑๐. 

 ๕๖ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๕/๔๕. 



   ๓๕ 

๓. พระผูมีพระภาคตรัสวา คหบดีอริยสาวกก็อยางนั้นเหมือนกันเห็นประจักษชัดดังนี้

วา พระผูมีพระภาคตรัสกามทั้งหลายวามีอุปมาดวยผลไม มีทุกขมากมีความคับแคน

มาก โทษในกามเหลานั้นมีอยูมาก ครั้นเห็นโทษของกามนี้ตามความเปนจริง ดวย

ปญญาอันชอบอยางนี้ จึงเวนอุเบกขาที่มีอารมณตางที่อิงอาศัยอารมณตางกันแลว

เจริญอุเบกขาที่มีอารมณเดียวที่อิงอาศัยอารมณเดียวซึ่งเปนที่ดับไมเหลือแหงความถือ

มั่นโลกามิสโดยประการทั้งปวง๕๗

 

๓.อุปมารูไดโดยพากย 

  ตัวอยางที่ปรากฏในพระไตรปฎกเชน 

๑. มีสมณพราหมณบางพวกเปนบัณฑิต ทรงภูมิปญญา มักโตแยง มีทาทางดังนาย

ขมังธนู พวกเขาดูเหมือนจะกําจัดทิฏฐิไดดวยปญญา สมณพราหมณเหลานั้นมี

ทรรศนะตรงกับเราในบางเรื่อง ไมตรงกันกับเราในบางเรื่อง บางประเด็นที่พวกเขาวาดี 

แมเราก็วาดี บางประเด็นที่พวกเขาวาไมดี แมเราก็วาไมดี บางประเด็นที่พวกเขาวาดี 

แตเราวาไมดี บางประเด็นที่พวกเขาวาไมดี แตเราวาดี๕๘

๒. เรื่องเคยมีมาแลวพวกพอคาเดินเรือทะเลนํานกตีรทัสสีลงเรือไป เมื่อมองไมเห็นฝง 

พวกเขาจึงปลอยนกตีรทัสสีไป นกนั้นบินไปยังทิศตะวันออกทิศใตทิศตะวันตกทิศเหนือ

ทิศเบื้องบนและทิศเฉียง  ถามันยังแลเห็นชายฝงรอบ ๆ ก็จะบินเลยไป ถามันแลไมเห็น

ฝงโดยรอบ ก็จะบินกลับมาที่เรือน้ันอีก ภิกษุเธอก็เชนกัน เที่ยวเสาะหาไปจนถึงพรหม

โลกก็ยังไมไดคําตอบของปญหานี้ในที่สุดตองกลับมาหาเรา ปญหานี้เธอไมควรถาม๕๙

๓. ภาษิตของพราหมณผูไดไตรเพท เหมือนคนตาบอดเขาแถวเกาะหลังกันคนอยูหวั

แถวคนอยูกลางแถวและคนอยูปลายแถว ตางก็มองไมเห็นภาษิตของพราหมณผูไดไตร

เพทเหลานั้นชางนาขบขันต่ําตอยเหลวไหลไรสาระพระผูมีพระภาคตรัสถาม วาเสฏฐะ

                                                           
  

 ๕๗ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๘/๔๖. 

 ๕๘ ที.สี. (ไทย) ๙/๓๘๔/๑๖๒. 

 ๕๙ ที.สี. (ไทย) ๙/๔๙๗/๒๑๙-๒๒๐. 



   ๓๖ 

เธอเขาใจเรื่องนั้นวาอยางไร พราหมณผูไดไตรเพทมองเห็นดวงจันทรและดวงอาทิตย

ขึ้นลง เหมือนคนเหลานี้แตก็ยังออนวอนชื่นชมประนมมือนอบนอมเดินเวียนอยู๖๐

๔. นายโคบาลในโลกนี้ประกอบดวยองค ๑๑ ประการนี้แลจึงเปนผูสามารถจะเลี้ยงฝูง

โคใหเจริญใหเพิ่มข้ึนไดฉันใดคือ 

  ๑. รูรูปโค   ๒. ฉลาดในลักษณะโค   

  ๓. กําจัดไขขาง         ๔. ปกปดแผล 

  ๕.สุมไฟ   ๖. รูทาน้ํา     

  ๗. รูวาโคดื่มนํ้าแลว        ๘. รูทาง 

  ๙. ฉลาดในที่หากิน   ๑๐. รีดนมใหเหลือ  

  ๑๑. รูวาโคผูทั้งหลายที่เปนพอโคเปนจาฝูงดวยการบูชาอยางยิ่ง 

ภิกษุประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเปนผูสามารถถึงความเจริญ

งอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ไดธรรม  ๑๑  ประการ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

  ๑. รูรูป    ๒.ฉลาดลักษณะ  

  ๓. กําจัดไขขาง   ๔.ปกปดแผล  

  ๕. สุมไฟ   ๖. รูทาน้ํา  

  ๗. รู

                                                          

ธรรมที่ดื่มแลว  ๘. รูทาง  

  ๙. ฉลาดในโคจร  ๑๐. รีดนมใหเหลือ   

 ๑๑. บูชาภิกษุทั้งหลาย  เปนเถระ  เปนรัตตัญู  เปนผูบวชนาน  เปนสังฆบิดรเปน

สังฆปริณายกดวยการบูชาอยางยิ่ง๖๑

๕. แมน้ําไหลจากภูเขาพัดไปในภายใตไหลไปไกลมีกระแสเชี่ยวที่ฝงทั้ง ๒ ของแมน้าํ

นั้น ถาแมตนเลาทั้งหลายพึงเกิดตนเลาเหลานั้นก็จะลูไปตามแมน้ําน้ันถาแมหญาคา

ทั้งหลายพึงเกิด หญาคาเหลานั้นก็จะลูไปตามแมน้ํานั้นถาแมหญามุงกระตายทั้งหลาย

พึงเกิด หญามุงกระตายเหลานั้นก็จะลูไปตามแมน้ํานั้น ถาแมหญาคมบางทั้งหลายพึง

เกิด หญาคมบางเหลานั้นก็จะลูไปแมน้ํานั้น ถาตนไมทั้งหลายพึงเกิด ตนไมเหลานั้นก็

จะลูไปตามแมน้ําน้ัน บุรุษถูกกระแสน้ําพัดไปอยูถาพึงจับตนเลา ตนเลาก็จะหลุดไป 
 

  

 ๖๐ ที.สี. (ไทย) ๙/๕๓๐/๒๓๔. 

 ๖๑ องฺ.เอกาทสก. (ไทย) ๒๕/๑๗/๔๓๕-๔๓๗. 



   ๓๗ 

เขาพึงถึงความพินาศเพราะตนเลานั้นหลุดไป ถาพึงจับหญาคาหญามุงกระตาย หญา

คมบาง หรือตนไมหญาคาเปนตนเหลานั้นก็พึงหลุดไป เขาพึงถึงความพินาศเพราะ

หญาคาเปนตนนั้นหลุดไปแมฉันใด ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผูไมไดสดับก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

ไมไดเห็นพระอริยะไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระ

อริยะ ไมไดเห็นสัตบุรุษไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดรับการแนะนําในธรรมของ

สัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาวา มีรูปพิจารณาเห็น

รูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูป รูปของเขานั้นยอยยับไปเขาก็ถึงความพินาศ

เพราะรูปน้ันยอยยับไป๖๒

๖. พระพุทธเจาเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตยทรงแสดงแลววารูปอุปมาดวยกลุมฟองน้ํา

เวทนาอุปมาดวยฟองน้ําสัญญาอุปมาดวยพยับแดด สังขารอุปมาดวยตนกลวยและ

วิญญาณอุปมาดวยมายากล เมื่อใดอายุไออุนและวิญญาณละกายนี้เมื่อน้ันกายนี้ก็ถูก

ทอดทิ้งนอนเปนเหยื่อของสัตวอื่นปราศจากเจตนา ความสืบตอเปนเชนนี้นี้เปนมายา

กลสําหรับหลอกลวงคนโงขันธ ๕ เปรียบเหมือนเพชฌฆาตเราบอกแลวสาระในขันธ ๕ 

นี้ไมมีภิกษุผูปรารภความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะพึงพิจารณาขันธทั้งหลายอยางนี้ทั้ง

กลางวันและกลางคือภิกษุเมื่อปรารถนาบทอันไมจุติพึงละสังโยชนทั้งปวงทําที่พึ่งแก

ตนประพฤติดุจบุคคลถูกไฟไหมศีรษะฉะนั้น๖๓

 
๒.๕ สาเหตุที่พระพุทธเจาทรงใชวิธีการสอนแบบอุปมาอุปไมย 
  

 จากการศึกษาพบวา  ในการแสดงธรรมหรือการสอนของพระพุทธเจาพระองคทรง

ดําเนินไปอยางมีจุดหมาย มีประโยชนและเพื่อความสุขของมหาชนดังพุทธกิจ๖๔

                                                           
  

  ๖๒ สํ.ขนฺธ. (ไทย) ๑๗/๙๓/๑๗๗. 

  ๖๓ สํ.ขนฺธ. (ไทย) ๑๗/๙๕/๑๘๒-๑๘๓. 

 ๖๔ พุทธกิจทั้ง ๕  ทานโบราณาจารยไดแตงเพื่อเขาใจไดงายวา 
 ปุพฺพณฺเห  ปณฺฑปาต ฺจ    สายฺเห  ธมฺมเทสนํ        

 ปโทเส  ภิกฺขุโอวาท ํ  อฑฺฒรตฺเต  เทวปฺหนํ    
 ปจฺจูเสว  คเต  กาเล    ภพฺพาภพฺเพ  วิโลกนํ    

ดูรายละเอียดใน พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธกีารสอน, หนา ๒๙. 



   ๓๘ 

 ในพุทธกิจน้ีพวกภิกษุทั้งหลายเคยแสดงความรูสึกของตนตอพระผูมีพระภาคใน

เรื่องการทรงสั่งสอนธรรมวา “ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคไมมีความดําริในพระผูมี

พระภาคเลยวา พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมเพราะเหตุ (ปรารถนา) จีวร บิณฑบาต 

เสนาสนะหรือเพราะเหตุหวังสุขในการไดเปนอยางนั้นอยางนี้” พวกขาพระองคมีความดําริใน

พระผูมีพระภาคอยางนี้วา พระผูมีพระภาคผูทรงอนุเคราะห ทรงปรารถนาประโยชนเกื้อกูล 

อาศัยความกรุณา จึงทรงแสดงธรรม”    พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา “ภิกษุทั้งหลาย 

เพราะการที่เธอทั้งหลายมีความดําริตอเราอยางนี้ ฉะนั้น ธรรมเหลาใดที่เราแสดงแลวแกเธอ

ทั้งหลาย เพื่อความรูยิ่ง เธอทั้งปวงพึงพรอมเพรียงกัน บันเทิงใจ ไมวิวาท ศึกษาอยูในธรรม

เหลานั้นเถิด”๖๕

 จึงสรุปไดวา จุดมุงหมายหรือเปาหมายในการสอนของพระพุทธองคโดยวิธกีาร

ตาง ๆ ที่พระองคไดทรงใชนั้น ทรงมีพระประสงคเพื่อใหเกิดความเขาใจและเพื่อความรูยิ่ง ให

มีความสุขสันติ มีสามัคคีไมเบียดเบียนกันและกัน ใหเกิดสังคมแหงการศึกษาอันเปนมรรควิธี

สูความสงบ โดยอาศัยสัจจธรรมอันประเสริฐ คืออริยมรรคที่พระองคทรงประกาศวาเปนหลัก

คําสอนอันประเสริฐ 

 อีกประการหนึ่ง จุดมุงหมายที่พระผูมีพระภาคเจาไดทรงสอนโดยวิธีการตาง ๆ 

นั้นทรงเนนถึงความแตกตางระหวางบุคคล มไิดทรงใชวิธีเดียวกันในการสอนบุคคลเปน

จํานวนมาก แตทรงพิจารณาถึงสาเหตุทั้งเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งดาน

ความสามารถ ดานสังคม สิ่งแวดลอม การอบรมเลี้ยงดู ภมูิศาสตรที่อยูอาศัยของคนที่

แตกตางกัน ตลอดจนความเชื่อความศรัทธาและสภาพการอบรมเลี้ยงดูของแตละสถานที่แต

ละครอบครัวกอนแลวจึงทรงแสดงพระสัจธรรมใหเหมาะสมกับบุคคลนั้น ๆ จึงเปนหลักที่

สําคัญในการประยุกตใชกลวิธีในการสอนแบบตาง ๆ และเปนการนําหลักธรรมเขาสูบุคคลได

อยางมีประสิทธิภาพ นี่เปนเอกลักษณที่โดดเดนที่สุดของพระพุทธองค 
 
 
 
 

                                                           
  

 ๖๕ ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๔๒–๔๔. และดูรายละเอียดในพระธรรมปฎก,พุทธวิธีการสอน, หนา ๒๑. 



   ๓๙ 

 
๒.๖ การสอนโดยอุปมาอุปไมยในพทุธกาล 

 

 เทคนิคในการสอนอุปมาอุปไมยมีปรากฏเปนจํานวนมากและเปนคําสอนที่มี

ลักษณะที่โดดเดนในพระพุทธศาสนา ทั้งเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งที่จะนําไปประยุกตใชในการ

สอนเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในเรื่องการสอน  

 ในบทนี้ ผูวิจัยจะยกตัวอยางอุปมาอุปไมยของพระสาวกซึ่งสอนโดยใช

อุปมาอุปไมย สามารถใหความกระจางแกผูถาม ไขความสงสัยแกผูที่มีความสงสัยได นั่นคือ

บทบาทพระกุมารกัสสปะ ผูที่ไดชื่อวามีวาทะในดานการอุปมาอุปไมย สามารถแสดง

วาทศิลปใหผูที่เปนมิจฉาทิฐิ เขามายอมรับนับถือหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาได

อยางศิโรราบ พระกุมารกัสสปะไดรับยกยองดานแสดงธรรมไดอยางวิจิตร มีผลงานเปนที่รูจัก

ในฐานะผูกําราบพระเจาปายาสิผูมีความเห็นผิดใหหันมาเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนา 

 จากการศึกษาประวัติของพระกุมารกัสสปะ พบวาทานเปนพระมหาสาวกองค

หนึ่งในบรรดาพระมหาสาวก ๘๐  รูป  ของพระพุทธองค ทานเปนบุตรของธิดาเศรษฐีในกรุง

ราชคฤห มารดาของทานอยากบวชเปนภิกษุณีในพระพุทธศาสนาบวชในสํานักพระเทวทัต 

บวชแลวปรากฏวาครรภโตขึ้น พระเทวทัตจึงใหสึกทันที แตภิกษุณีใหเหตุผลวาบวชอุทิศพระ

สัมมาสัมพุทธเจามิไดบวชอุทิศพระเทวทัต จึงขอใหเพื่อนภิกษุณีพาไปสํานักของพุทธองคที่

เชตวนาราม เมืองสาวัตถี พระพุทธองคทรงใหตั้งกรรมการตรวจสอบพระอุบาลีผูทรงพระวินัย 

นางวิสาขามหาอุบาสิกา และทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขารวมวินิจฉัย ผลตัดสินปรากฏวา 

เธอทองกอนบวช พอครบกําหนดคลอดเธอก็ใหกําเนิดบุตรในพระเชตวันนั้นเอง วันหนึ่งพระ

เจาปเสนทิโกศลเสด็จมาเชตวันไดยินเสียงเด็กรองตรัสถามจนทราบเรื่องแลวก็ขอเด็กไปชุบ

เลี้ยง ตั้งแตนั้นมาก็เรียกเด็กคนนั้นวา กุมารกัสสปะ ตอมาทานบวชไดเปนพระอรหันต 

 ตอมาหลังพุทธกาล ในแควนโกศล พระเจาปายาสิ ทรงเปนนักคิด คนสําคัญคน

หนึ่ง ทรงนับถือลัทธิวัตถุนิยมอยางหนักแนนวา “โลกหนาไมมี เทวดาไมมีผลแหงกรรมดี 

กรรมชั่วไมมี” เปนตน มีหลักความเชื่อสําคัญ ๆ อยูวา 

๑. การถวายทานไมมีผล ๒.  การบูชาไมมีผล 

๓.  การเซนไหวไมมีผล ๔.  ผลแหงกรรมดีไมมี 

๕.  ผลแหงกรรมชั่วไมมี  ๖. โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี 



   ๔๐ 

๗.  บิดา มารดา ไมมีคุณ     ๘. โอปปาติกสัตว คือ เทวดาเปนตน ไมม ี 

 ๙. สมณพราหมณผูปฏิบัติดีงามรูแจงเห็นจริงในสัจธรรมไมมี   

 ๑๐. มนุษยคือองครวมของธาตุ ๔ สิ้นชีพแลวธาตุแตละอยางจะคืนกลับสูความ

เปนธาตุตามเดิม คือธาตุดินคือสูความเปนธาตุดิน ธาตุน้ําคืนสูธาตุน้ํา ธาตุไปและธาตุลมก็

กลบัสูธาตุไฟและธาตุลมชีวิตเบื้องหลังความตายไมมี    

 ๑๑. การใหทานเปนแนวคิดที่คนโงบัญญัติไว การใหทานเปนเรื่องไรสาระไมมผีล

อะไรเลย และ 

 ๑๒. หลังจากสิ้นชีวิตแลวไมมีอะไรตอไปอีก สิ้นชีวิตก็สิ้นทุกอยางเปนอันจบกัน

ไป ไมเกิดอีก 

 จากการศึกษาพระไตรปฎกพบวา การอุปมาอุปไมยมีทั้งของภิกษุ ภิกษุณี 

อุบาสก อุบาสิกา อุปมาอุปไมยเปนสิ่งที่งดงามและมีคุณคาทางภาษาอยางยิ่ง เพื่อใหเกิด

ความชัดเจน การใชอุปมาอุปไมยที่พระกุมารกัสสปะไดสนทนาแกความสงสัยของพระเจาปา

ยาสิหลายประเด็น เกี่ยวกับนักโทษประหาร คนตกหลุมคูถ คนตาบอด สตรีมีครรภ คนหลับ

ฝน กอนเหล็กเผาไฟ การเปาสังข หอบอุจจาระ นักเลงสะกา และคนหอบปาน ผูวิจัยจึงได

แสดงอุปมาอุปไมยที่เดนชัดและมีความโดดเดนในการแกปญหาไวในวิทยานิพนธนี้ 

      ตัวอยางการสอนโดยใชอุปมาอุปไมยของพระกุมารกัสสปะ 

      พระเจาปายาสิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่พระองคทรงเชื่อและตอบโตกับ 

พระกุมารกัสสปะในประเด็นตาง ๆ เชน  

 พระเจาปายาสิมีความเห็นวา โลกหนาไมมี โอปปาติกสัตวไมมี ผลแหงกรรมดี 

กรรมชั่วไมมี 

 พระกุมารกัสสปะอุปมาดวยตอบวา “ดวงจันทรและดวงอาทิตยมีในโลกนี้หรือ

โลกหนา”๖๖

 ป. พวกญาติที่ทําชั่วนั้นกอนตายก็บอกใหกลับมาบอกวาถาเกิดในอบายทุคคติ  

วินิบาต นรกแลวก็ขอใหกลับมาบอกดวย เขาก็รับคํา 

 กุ. เปรียบเหมือนนักโทษที่ถูกโทษประหารจะขอโอกาสไปแจงขาวแกญาติมิตร 

                                                           
 

 ๖๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๑๑/๓๔๓. 



   ๔๑ 

กอนจะไดหรือไม๖๗

 ป. ก็คงมิไดรับใหกลับไปถึงจะออนวอนอยางไรก็ตาม นายเพชฌฆาตก็คงตอง 

ประหารอยูดี 

 กุ. ผูทําชั่วตายไปเกิดในอบายทุคคติวินิบาต นรก ก็มิไดรับการผอนผันจากนาย 

นิรยบาลเหมือนกัน 

 ป. ยังมิปลงใจเชื่อ เพราะญาติสาโลหิตที่ทําดี เปนสุจริตชนเมื่อกอนตายก็บอกให 

เขากลับมาบอก แตก็ไมมีใครกลับมาบอกเลย 

 กุ. เปรียบเหมือนคนตกหลุมคูถ มีคนมาชวยยกจากหลุมแลวขูดอุจจาระออกทา 

ดวยดินสีเหลืองสามครั้ง ชโลมดวยน้ํามันแลวประทินผิวดวยของหอมชั้นเลิศสามครั้ง ตัดผม

โกนหนวด คลองพวงมาลยัหอมกรุนใหสวมใสอาภรณราคาแพงเชิญข้ึนสูปราสาท ปรนนิบัติ

บําเรอดวยกามคุณ ๕ แลวบุรุษผูนั้นยังปรารถนาจะกลับลงไปในหลุมคูถอีกหรือ๖๘

 ป. ไมเปนเชนนั้น 

 กุ. เพราะเหตุไร 

 ป. เพราะหลุมอุจจาระไมสะอาด มีกลิน่เหม็น นารังเกียจ ชวนใหสะอิดสะเอียน 

 กุ. เชนเดียวกัน พวกเทพก็เห็นมนุษยเปนผูที่ไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น นารังเกียจ 

ชวนใหสะอิดสะเอียน ดังนั้นผูไปเกิดเปนเทพจึงไมปรารถนาจะมาอีก 

 กุ. อุปมาใหฟงอีก เรื่องของเทพมีอายุตางกัน คือ  

 ๑๐๐ ปของมนุษย เทากับคืนและวันหนึ่งของเทพชั้นดาวดึงส  ๓๐ ราตรี  เปน 

๑ เดือน ๑๒ เดือน เปน ๑ ป  ๑,๐๐๐ ปทิพย  เปนประมาณอายุของเทพชั้นดาวดึงส หากวา

เทพที่เกิดขึ้นในชั้นนี้รออยูสักวัน หรือสองวันแลวคอยกลับมาบอก อายุของมนุษยก็คงตายไป

หลายครั้งแลว๖๙

 ป. ไมเชื่อเรื่องเทวดาชั้นดาวดึงสจะมีอายุอยางนั้น 

 กุ.อุปมาดังคนตาบอดแตกําเนิดคนหนึ่งไมเคยเห็นรูปสีดํา สีขาว สีเขียว สีเหลือง  

                                                           
  

 ๖๗ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๑๓/๓๔๕-๓๔๖. 

 ๖๘ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๑๕/๓๔๗-๓๔๘. 

 ๖๙ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๑๗/๓๕๐. 



   ๔๒ 

สีแดง สีสม ไมเคยเห็นรูปท่ีเรียบหรือขรุขระ ไมเคยเห็นรูปดวงดาว ดวงจันทร ดวงอาทิตยเลย 

แลวจะบอกวา สีและรูปอยางนั้นไมมี ก็ไมถูกตอง๗๐

 กุ. คนที่จะเห็นโลกหนาไดตองฝกอบรมจิตภาวนา มีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์จึงจะ 

มองเห็นได เพราะวิสัยของมังสจักษุของมนุษยนั้น มิสามารถจะมองเห็นไดอยางนั้น 

 ป. ไมทรงเชื่อเพราะวาเห็นพวกพราหมณที่มีศีลมีกัลยาณธรรม ตางก็ปรารถนา 

จะมีชีวิตอยูไมปรารถนาจะตายรักความสุข เกลียดทุกขจึงไมเห็นวาทานเหลานั้นอยากจะฆา

ตัวตายเพื่อมีความสุขในโลกหนา 

 กุ. อุปมาดวยสตรีมีครรภ พราหมณคนหนึ่งมีภรรยา ๒ คน บุตรภรรยาคนหนึ่งมี 

อายุราว ๑๐ ป สวนภรรยาอีกคนมีครรภแกจวนคลอดเต็มที ไมนานพราหมณที่เปนสามีตาย

ไป เด็กหนุมก็พูดกับแมเลี้ยงวา “แมทรัพยธัญชาติหรือเงินทองทั้งหมดลวนตกเปนของฉัน แม

ไมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสมบัติเหลานี้ โปรดยกทรัพยของพอใหฉันเถิด” นางพราหมณีกลาววา 

ใหรอสักหนอยเถิด ถาลูกฉันคลอดมาเปนชายเขาก็มีสวนในสมบัติครึ่งหนึ่ง ถาเปนหญิงเขา

จะเปนคนรับใชของเจา 

 เด็กหนุมรบเราอยูบอยครั้ง นางพราหมณีทนไมไหว จึงฉวยเอามีดเขาหองไป 

ตัดสินใจใชมีดแหวะทองของตนดูวา จะไดรูลูกหญิงหรือชายก็วันนี้ ดวยวิธีนี้ทั้งลูกทั้งตนเองก็

ตองตายพรอม ๆ กัน ดังนั้นสมณพราหมณที่มีศีล มีธรรมอันดี จึงไมฆาตนเพื่อความสุขใน

โลกหนา แตจะอยูเพื่ออนุเคราะหเพื่อดูแลชาวโลก๗๑

 ป. ยังมิทรงเชื่อ เพราะเคยสั่งใหเอาโจรใสในหมอท้ังเปนแลวปดปาก รัดดวยหนัง 

สดพอกดวยดินเหนียวใหแนนหนา ยกตั้งบนเตาเผา พอรูวาโจรสิ้นชีวิตแลวก็ใหเปดดินเหนียว

ออกเปดปากหมอดู เพื่อจะดูชีวะ (วิญญาณ) แตมิไดเห็น จึงไมเชื่อ 

 กุ. อุปมาดวยคนหลับฝน ถามถึงเรื่องที่เคยนอนกลางวันเคยฝนเห็นสวนอันชวน 

ใหร่ืนรมย ปาอันชวนรื่นรมย ภูมิทัศนและสระน้ําอันชวนรื่นรมยของพระยามิลินท  ในขณะที่

ทรงสุบินนั้น ทรงมีหญิงคอม หญิงเตี้ย นางภูษามาลา หรือหญิงสาวคอยดูแลพระองคอยู 

                                                           
  

 ๗๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๑๘/๓๕๑. 

 ๗๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๒๐/๓๕๓. 



   ๔๓ 

แลวเพราะเหตุไรคนเหลานั้นจึงไมเห็นชีวะที่เขาออกของพระองค การไปเกิดของโอปปาติกก็

เห็นไมไดฉันนั้น๗๒

 ป. ยังมิทรงเชื่อ เพราะทรงใชการลงทัณฑพวกโจรดวยการชั่งน้ําหนักดูในขณะที่ 

พวกเขามีชีวิตอยูแลวจับมัดจนตายจากนั้นก็ชั่งน้ําหนักดูอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏวา รางกายใน

ขณะที่มีชีวิตอยูเบากวาในขณะที่ตายแลว 

 กุ. อุปมาดวยกอนเหล็กเผาไฟ เปรียบเหมือนคนเอาตาชั่งมาชั่งกอนเหล็กที่เผาไว 

ตลอดทั้งวันมีไฟลุกโพลงครั้งหนึ่ง แลวพอกอนเหล็กนั้นเย็นสนิท ก็หยิบมาชั่งดูอีกครั้งหนึ่ง ผล

ก็เหมือนกันคือท่ีมีไฟกอนเหล็กก็เบากวา กอนที่เย็นลง๗๓

 ป. มิเชื่อ เพราะใหคนจับโจรมาทรมานเจียนตาย  แลวใหนอนหงาย ใหนอนคว่ํา  

พยุงใหลุกขึ้น จับศีรษะกดลง เอาฝามือทุบ เอากอนหินทุบ ใชศัตราทุบ ลากกลับมากลับไป 

แตก็หาไดเห็นชีวะของเขาแตอยางใดไม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ของเขาก็อันเดิมเพียงแตไมรับรู

จึงวาโลกหนา และโอปปาติกะไมมี 

 กุ. อุปมาดวยการเปาสังข มีคนนําเอาสังขไปเปาบริเวณหมูบานแลวก็วางเอาไว

คว่ําเอาไว ชาวบานไดยินก็คิดวา นั่นเสียงใครกันทําไมเพราะจังเลย คนเปาก็บอกวา เสียง

สังข ชาวบานก็พากันไปจังสังขหงายดู คว่ําดู ก็ไมมีเสียง จนคนเปาสังขจับสังขขึ้นมาเปาแลว

จึงเดินจากไป ชาวบานจึงไดรูวา สังขเมื่อมีคนเปาจึงดัง  

 กายคนก็เหมือนกันเมื่อมีไออุนมีวิญญาณ จึงมีการกาวไป ถอยกลับ มองเห็นได

ยิน ไดกลิ่น ลิ้มรส ถูกตองสัมผัสได ๗๔

 ป. ไมทรงเชื่อไดเพราะมีทิฐิอยางนี้วา เจาปายาสิมีทิฐิอยางนี้มีความเห็นอยางนี้  

พวกชาวบานก็รูวาเจาปายาสิมีความเห็นอยางนี้ มีทิฐิอยูอยางนี้ 

 กุ. อุปมาดวยคนทูนหออุจจาระ ทานอุปมาวา มีคนเลี้ยงสุกรคนหนึ่งเดินไปยัง 

หมูบานอื่นเห็นอุจจาระแหงมากมายก็คิดวา อุจจาระเหลานี้เปนอาหารมากมายแกสุกร ก็คลี่

ผาเอาอุจจาระใสทูนหัว พอเดินไปตามทางฝนตก อุจจาระก็เหลวเปอนหัวจรดเทา เขาก็ทูน

                                                           
  

 ๗๒ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๒๒/๓๕๕. 

 ๗๓ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๒๔/๓๕๖. 

 ๗๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๒๖/๓๕๘. 



   ๔๔ 

ของบนหัวตอไป ชาวบานเห็นก็ทักขึ้นวา ทานบาหรือเอาอุจจาระทูนหัว แตคนเลี้ยงสุกรก็ยัง

ทูนอุจจาระอยูนั่นแหละ เหมือนกับการถือทิฐิผิด๗๕

 กุ. อุปมาดวยนักเลงสะกา มีนักเลงสะกาสองคนเลนสะกากันพอเลนไปอีกคนแพ 

ตลอดก็เลยกลืนลูกสะกา เพื่อนอีกคนเห็นวาเพื่อนโกง ก็เลยเอายาพิษทาลูกสะกาแลวเอามา

เลน เพื่อนอีกคนพอแพอีกก็อมลูกสะกาอีก อีกคนก็คิดวาโอเพื่อนทานกลืนลูกสะกามีพิษคง

ตองตายแนแท๗๖

 เหมือนกันกับทานเจาปายาสิถือทิฐิผิดตองทุกขตลอดไป 

 อุปมาดวยคนหอบเปลือกปาน  มีชายหนุมสองคนเดินทางไปแสวงหาทรัพย 

ยังตางเมือง ไปไมนานนักก็เจอเปลือกปานจํานวนมากอยูกลางถนนจึงหอบเอาคนละมัด พอ

เดินไปอีกก็เจอดายปานเพื่อนอีกคนก็ชวนวาเราทิ้งมัดเปลือกปานถือเอาดายปานกันเถิดจะ

ดีกวา เพื่อนอีกคนก็ไมถือเอา ยังยืนกรานหอบเปลือกปานอยูอยางนั้น  

 เมื่อท้ังสองเดนิมาเจอเปลือกไมจํานวนมากที่ถูกทิ้งไว ดายเปลือกไม ผาเปลือกไม 

ลูกฝาย ดายฝาย ผาฝาย เหล็ก ทองแดง ดีบุก สําริด เงิน ทองที่เขาทิ้งไวมากมาย เพื่อนคน

แรกจึงกลาวชวนขึ้นวา เพื่อนรักเราจะตองการเปลือกปานดายปาน ผาปาน เปลือกไม ...หรือ

เงินไปทําไมกันอีก ทองที่เขาทิ้งไวจํานวนมากนี้มีอยูแลว จงทิ้งมัดเปลือกปานเสียเถิด เราเอง

ก็จะทิ้งหอเงินนี่เหมือนกัน แตเพื่อนของเขาก็ยังยืนกรานคําเดิมวา “ไมละเพื่อ เราหอบเปลือก

ปานที่มัดเรียบรอยแลวนี่มาตั้งไกลเรื่องอะไรจะมาทิ้งเสียงาย ๆ ละ” หลังจากนั้นสหายทั้งสอง

ก็เดินทางกลับมาที่บานหนึ่งในสองหอบเปลือกปานกลับมา จึงถูกตอวาตอขานเสียยกใหญ

จากมารดาบิดา ญาติสนิทมิตรสหาย บุตรภรรยา กลับมาถึงบานแลวจึงมีแตความช้ําใจ 

อัปยศ อดสู 

 สวนอีกคน นําหอทองกลับมาบาน ไดรับเสียงสรรเสริญยกยองจากคนรอบขาง

มากมาย ทองที่เขานํากลับมายังความสุขโสมนัสใหเขาและครอบครัวอยางเหลือลน ใครตอ

ใครตางพากันนิยม ชมเชยในความฉลาดเลิศของเขา๗๗

                                                           
  

 ๗๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๓๒/๓๖๔. 

 ๗๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๓๔/๓๖๕. 

 ๗๗ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๓๖/๓๖๖-๓๖๘. 



   ๔๕ 

 มหาบพิตรพระองคก็เปนเชนเดียวกับคนหอบเปลือกปาน ของพระองคจงสละ 

ปลอยวางความเห็นผิดเชนนี้เสียเถิด ความเห็นผิดเชนนี้อยาไดเกิดมีแกพระองคเลย เพราะรัง

แตจะทําใหพระองคมีทุกข ไมเปนสุขไปตลอดกาลนาน ๗๘

 ป. ทานกัสสปะ เพียงอุปมาโวหารขอแรกของทาน  โยมก็พอในเปนอยางยิ่งแลว  

แตเพราะปรารถนาจะฟงปฏิภาณในการตอบปญหาที่คมคายยิ่งกวานี้ จึงทําทีเปนโตแยงทาน

เทานั้น 

 ทานกัสสปะ ภาษิตของทานชัดเจน แจมแจง ไพเราะยิ่งนัก   ทานแสดงธรรมโดย 

อเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา   เปดของที่ปด  บอกทางแกคนหลงทาง หรือ 

ตามประทีปในที่มืด  ดวยหมายใจวา คนตาดีจักเห็นรูปได 

 เจาปายาสิยอมจํานนดวยเหตุผลในเชิงอุปมาอุปไมยของพระกุมารกัสสปะ   มหา 

ปราชญในพระพุทธศาสนา ซึ่งแสดงถึงความสําคัญและลักษณะที่เปนเอกลักษณเฉพาะของ

การอุปมาอุปไมยทําให เกิดความแจมแจง ใหเกิดความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ไดงาย ทั้งที่เปน

นามธรรมและรูปธรรม  

 จากการศึกษาการอุปมาอุปไมยของพระกุมารกัสสปะ  พบวาหลักวิธีการถาม

ตอบของทานพระกุมารกัสสปะนี้ มีเนื้อหาสรุปไดดังนี้ 

 ๑. พระกุมารกัสสปะใชสิ่งที่มีอยูในขณะนั้น ๆ มาเปนเรื่องในการอุปมาอุปไมย 

เชน การกลาวถึงชฎิลบูชาไฟเปนการแสดงทัศนะใหเห็นวาในยุคนั้นเรื่องความเชื่อของคนยงั

เปนการเชื่อในเรื่องของธรรมชาติ หรือสิ่งที่จะดลบันดาลใหเกิดความสุขทางใจโดยยังไมมีการ

ทดลอง 

 ๒. ใชเหตุการณเชน โจร ซึ่งแสดงวาโจรมีมาตั้งแตยุคพุทธกาลในยุคนั้นก็มีการ

ลักขโมยกัน เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงลักษณะของสังคม สิง่แวดลอมแมในครั้งพุทธกาล

บุคคลก็มีความแตกตางกันออกไป และแสดงภาพพจนใหทราบไดวาเหตุการณตาง ๆ นั้นเปน

สิ่งที่มีอยูตลอดเวลาไมวาจะอยูแหงหนใด 

 ๓. ใชบุคคล สิ่งแวดลอม และการดําเนินชีวิตในสังคมยุคนั้นมาอุปมา เชนการใช

เกวียน สตรีมีครรภ คนตาบอด  เปนการบงใหทราบถึงลักษณะสังคมในครั้งนั้น  และวิถีชีวิต
                                                           

  

 ๗๘ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๓๖/๓๖๖-๓๖๘.และดูรายละเอียดในพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธ.ี ตายแลวเกิดใหม

ตามนัยพระพทุธศาสนา,(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธรรมดา, ๒๕๔๗), หนา, ๑๑๗. 



   ๔๖ 

ในยุคนั้น ๆ วามีการพัฒนาขึ้นมา รูจักใชสิ่งตาง ๆ มาปรับประยุกตใชใหเกิดประโยชน  และ

การใชชีวิตที่ยังดําเนินอยูกับธรรมชาติ เปนการใชสิ่งที่มีอยูและเขาใจไดงายสามารถสัมผัสได 

เห็นได หรือเมื่อกลาวแสดงก็สามารถเห็นภาพพจนไดมาเปนขอความในการอุปมาอุปไมย  

 ผูวิจัยไดพบวาในอุปมาอุปไมยของพระกุมารกัสสปะ เปนลักษณะถาม-ตอบ

เฉพาะบุคคลสองตอสอง ไมทั่วไปเหมือนกับการใชอุปมาอุปไมยของพระสัมมาสัมพุทธเจา

และการใชอุปมาอุปไมยนี้จะเปนการถามความสงสัยเรื่องศาสนา หรือเกี่ยวกับความเชื่อใน

สมัยนั้น แสดงใหเห็นวาในสมัยนั้นหลักการคิดและวิธีการแสวงหาความจริงมีการใชหลัก

เหตุผล และมีการทดลองหาความจริง  อยางที่เจาปายาสิทรงทํา แตไมสามารถแกความ

สงสัยได ตองอาศัยการแกปญหาโดยใชอุปมาอุปไมยซึ่งพระกุมารกัสสปะไดใชแกปญหาได

อยางชัดเจน 

 

 

๒.๗ อปุมาอุปไมยในมลิินทปญหา 

 จากการศึกษา ผูวิจัยพบวาการสอนโดยใชอุปมาอุปไมยเปนสิ่งที่สําคัญ และเปน

วิธีการที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับการจะไขขอปญหา หรือการอธิบายบางสิ่งใหเกิดความเขาใจ

ได การใชอุปมาอุปไมยเปนวิธีการที่นักปราชญนิยมกันยิ่งนัก ทั้งปราชญชาวตะวันตกเชน ริส 

เดวิดส ผูแปลมิลินทปญหาเปนภาษาอังกฤษ๗๙ และปราชญตะวันออกที่ไดรับอิทธิพลทาง

พุทธปญญาเชน จีน พมา ไทย ลังกา เขมร๘๐

  ความสําคัญในการใชอุปมาอุปไมยเชน การใชอุปมาอุปไมยของพระกุมารกัสส-

ปะ ใชโตตอบเจาปายาสิ เมื่อพุทธกาลลวงไปประมาณ ๕๐๐ ป๘๑ พระปฎกจุฬาภัยเปนผูแตง 

(รวบรวม)มิลินทปญหาคัมภีรนี้เปนการแตงเพื่ออธิบายพระธรรมวินัยโดยวิธีการอุปมาอุปไมย 

                                                           
 

 ๗๙ กรมศิลปากร.มิลินทปญหา, พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพพระวิสุทธิวงศาจารย (สุง ธญฺาโภ), 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๕), หนา อธิบายหนังสือมิลินทปญหา. 

 ๘๐ พระสุธีวรญาณ (ณรงค จิตฺตโสภโณ). พุทธศาสตรปริทรรศน,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๒๘. 

 ๘๑ กรมศิลปากร. มิลินทปญหา. หนา อธบิายหนังสอืมิลินทปญหา. 



   ๔๗ 

ซึ่งเปนที่นิยมกันมาก แมแตพระพุทธโฆษาจารย๘๒ ยังไดอางมิลินทปญหาในการแตงหนังสือ

เพื่ออธิบายพระธรรมวินัย  

 กอนจะศึกษาอุปมาอุปไมยในคําสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สภุทฺโท) พึง

ทราบอุปมาอุปไมยในมิลินทปญหาดังนี้  

 มิลินทปญหามี ๕ ตอน มีอธิบายโดยยอดังนี้ 

๑. ปุพพปโยคกถา วาดวยความเปนมาในอดีตชาติจนถึงปจจุบัน  ของพระยามิ 

ลินทและพระนาคเสน ที่เคยทองเที่ยวอยูในวัฏฏะสงสาร  เมื่อพุทธกาลผานไป

ประมาณ ๕๐๐ พรรษา สามเณรมาเกิดเปนพระยามิลินท สวนพระเกิดเปนเทวดาชื่อ

มหาเสนเทวบุตรอยูชั้นดาวดึงส พระยามิลินททรงมีปญญาเฉลียวฉลาดเปนนักปราชญ

องอาจที่จะพิจารณาเหตุการณตาง ๆ ได รูศิลปศาสตร ๑๘ ศาสตร๘๓ และพุทธพจน

ดวยเปน ๑๙ ประการ๘๔

พระยามิลินททรงเปนปราชญ จึงตองการหาพระอรหันตขีณาสพ และผูที่มีความสามารถที่จะ

มาตัดขอกังขาของพระองค เกี่ยวกับขอสงสัยในพระศาสนาตาง ๆ เกี่ยวกับปญหาทาง

ปรัชญาตาง ๆ ถามถึงปญหาที่ลึกซึ้งตาง ๆ ก็ไมมีใครสามารถแกได  ภายหลังทานโรหณะ จึง

หาอุบายนําเอานาคเสนมาบวช พอนํามาบวชแลวก็ใหสามเณรเรียนอภิธรรมกอนเพราะเห็น

วาสามเณรมีปญญามาก เมื่อสามเณรเรียนจบ มีพรรษาครบพออุปสมบทก็ใหอุปสมบทแลว
                                                           

       

  ๘๒ พระพุทธโฆสาจารยคือ พระภิกษชุาวอินเดียตอนใต เดินทางไปศึกษาไตรปฎกที่ศรีลังกาและไดรจนา 

คัมภีรวิสุทธิมรรค ประมาณ พ.ศ. ๑,๐๐๐  งานของทานคือการแปลพระไตรปฎกจากภาษาสิงหฬเปนภาษามคธ หรือ

ภาษาบาลี  ว.ิสุทธิ. ๑ ,หนา คํานํา. 

 ๘๓ ศิลปะ ๑๘ ศาสตรคือ ๑. สูติ รูจกัภาษาเสียงสัตวมีนกรองวาดีราย ๒. สมฺมติ รูจักกําเนิดและไมเปนตน

วาชื่อนั้น ๓. สงฺขยา รูคัมภีรเลข ๔. โยโค รูการเปนชาง ๕. นีติ รูที่จะเปนครูสั่งสอนทาวพระยาทั้งปวง ๖. วิเสสิกา รูคัมภีร

จะเลี้ยงฝูงชนใหเปนสิริมงคล ๗. คณิกา รูนับนกัขัตฤกษ รูตําราดาว ๘. คนฺธพฺพา รูเพลงขับ ๙. ธนุพฺเพธา รูศิลปศาสตรยิง

ธนู ๑๐. ปุราณา รูจักวาที่นี้เปนทีบ่านเกาเมืองเกาเปนที่เกา ๑๑. โชติสา รูจักคัมภีรพยากรณ รูทายวาคนปเดือนวันคืน

อยางนี้จะดีและราย ๑๒. มายา รูวานี่เปนแกวนี่มิใชแกว ๑๓. เหตุ รูจักเหตุรูจักผลจะบังเกิด ๑๔. วนฺตา รูจักที่จะเลีย้งโค

กระบือ ๑๕. ยุทธฺสา รูคัมภีรพิชัยสงคราม ๑๖. ปาสณฺฑา รูคัมภีรโลกโวหาร ๑๗. ฉนทฺสา รูจักคัมภีรผูกบทกลอนกาพย

โคลง ๑๘. อิติหาส รูจักวาทิศนั้นกนิขาวเปนมงคล.  

 ๘๔ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๘. 



   ๔๘ 

สงไปจําพรรษาในสํานักของทานพระอัสสคุตตะ ทานพระอัสสคุตทดสอบปญญาแลวรับ

สามเณรใหอยูศึกษาพระไตรปฎก  

 ๒. มิลินทปญหา ไดแกปญหาที่พระยามิลินทไดตรัสถามเปนขอ ๆ เพื่อใหพระ

นาคเสนไดตอบไขขอของใจทีละปญหา ดังตัวอยางเชน 

พระยามิลินทจึงตรัสถามชื่อวา ธรรมดาผูจะสนทนากันเมื่อไมรูจักนามและโคตรของกนั

และกันเสียกอน เรื่องสนทนาก็ไมมีขึ้นเรื่องที่พูดกันก็จักไมมั่นคงเพราะฉะนั้นโยมจึงขอ

ถามพระผูเปนเจาวา พระผูเปนเจาชื่ออะไร 

พระนาคเสนจึงถวายพระพรวา เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายเรียกอาตมภาพวา นาคเสน 

สวนมารดาบิดาเรียกอาตมภาพวา นาคเสนก็มี วีรเสนก็มี สุรเสนก็มี สีหเสนก็มีที่

เรียกวานาคเสนนี้เปนเพียงบัญญัติใหเจาใจกันไมมีสัตวบุคคลตัวตนผูใดอยูในชื่อน้ัน 

พระยามิลินท : ทานกลาววาไมมีสัตวบุคคลในชื่อก็บุคคลเหลาใดถวายบาตรจีวร 

อาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค และวัตถุที่เก็บเภสัชไปแลว บุญกุศลก็ตองไมมีแก

บุคคลเหลานั้น ผูคิดวา จะฆาพระผูเปนเจาโทษปาณาติบาตก็ไมมีนะซิ ถาไมมีบุคคล

ตัวตนใครเลาบริโภคสิ่งเหลานั้น ใครเลารักษาศีล ใครเลารูไปในพระไตรปฎก ใครเลา

เจริญภาวนา ใครทําใหแจงมรรคผลนิพพาน อาจารยอปุชฌายอุปสมบทของพระผูเปน

เจาก็ไมมีเมื่อโยมถามอยางนี้พระผูเปนเจาไดยินหรือไม 

 พระนาคเสน : อาตมภาพไดยินเสียงถามอยู 

 พระยามิลินท : ถาไดยิน นาคเสนก็มีอยูนะซิ 

 พระนาคเสน : ไมมี มหาบพิตร 

 พระยามิลินท : ตรัสถามตอไปวา ผมหรือช่ือนาคเสน ขนหรือ เล็บ ฟน หนัง 

เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหาร

ใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ 

น้ํามูตร สมองศีรษะ เหลานี้อยางใหอยางหนึ่งหรือเปนนาคเสน 

 พระนาคเสนก็ตอบปฏิเสธวา ไมใชตลอด 



   ๔๙ 

 พระยามิลินท :  เมื่อโยมถามพระผูเปนเจาก็ปฏิเสธ  ก็ไมไดความวา อะไรเปน

นาคเสนเปนอันวา พระผูเปนเจาพูดเหลาะแหละพูดมุสาวาท 

พระนาคเสนนั่งนิ่งครูหนึ่งจึงถามขึ้นมาวา : มหาบพิตรมีความสุขมาแตกําเนิดไดเสด็จ

ออกจากพระนครในเวลารอนเที่ยงวันอยางนี้ มาหาอาตมภาพมาดวยพระบาท กอน

กรวดเห็นจะถูกพระบาทใหทรงเจ็บปวด พระกายเห็นจะลําบาก พระหฤทัยเห็นจะเรา

รอน ความรูสึกทางพระวรกายของพระองคเห็นจะประกอบกับทุกขเปนแน เปนเพราะ

เหตุวาพระหฤทัยดุราย ไดตรัสพระวาจาดุราย มหาบพิตรคงไดเสวยทุกขเวทนาแรง

กลา จึงขอถามวาเสด็จมาดวยพระบาทหรือดวยราชพาหนะ 

 พระยามิลินท  : โยมมิไดมาดวยเทา โยมมาดวยรถตางหาก 

 พระนาคเสน : มาดวยรถจริงหรือ 

 พระยามิลินท : โยมมาดวยรถจริง 

 พระนาคเสน : งอนรถหรือเปนรถ เพลาหรือ ลอรถหรือ ไมค้ํารถหรือ กง

หรือ เชือกหรือ คันปฏักหรือ แอกหรือ  

 พระยามิลินทก็ตรัสปฏิเสธวา ไมใชตลอดคําถาม 

 พระนาคเสน :  ขอถวายพระพรเปนอันวาไมมีรถ เปนอันวาพระองคตรัสคํา

เหลาะแหละเหลวไหลพระองคเปนราชาผูเลิศในชมพูทวีปน้ีเหตุไรมหาบพิตรจึงตรัส

เหลาะแหละเหลวไหลอยางนี้ 

 พระยามิลินท : โยมไมไดพูดเหลาะแหละเหลวไหลการทีเรียกวารถน้ีเพราะ

อาศัยเครื่องประกอบรถทั้งปวงคืองอนเพลาลอไมค้ํา กง เชือก เหล็กปฏัก ตลอดถึงแอก

รถจึงเรียกวารถได 

 พระนาคเสน : ถูกแลวมหาบพิตร ขอท่ีอาตมภาพไดชื่อวา “นาคเสน” ก็เพราะ

อาศัยเครื่องประกอบดวยอวัยวะทุกอยางคือ อาการ ๓๒ มีผม ขน เล็บ เปนตน จําแนก

แจกเปนขันธ ธาตุ อายตนะดังคําของพระนางปฏาจาราที่กลาวขึ้นในที่พรอมพระพักตร



   ๕๐ 

พระผูมีพระภาคเจาวา “อันที่เรียกวารถ เพราะประกอบดวยเครื่องรถทั้งปวงฉันใด เมื่อ

ขันธทั้งหลายมีอยูก็สมมติเรียกกันวา เปนสัตว บุคคล ตัวตนเราเขาฉันนั้น”๘๕  

 ๓. เมณฑกปญหา คือ ลักษณะของปญหาสองแง เหมือนเขาแพะ เปนปญหาที่ 

แกไดยาก เชน ตัวอยางเรื่องสาเหตุที่พระพุทธเจาไมทรงบัญญัติสิกขาบท 

 พระยามิลินท : ขาแตพระนาคเสน พวกอาจารยของพวกแพทยปางกอนมีอยู เชน  

นารทะ ธัมมันตริกะ อังคีรสะ กปละ กณัฑรัตติกามะ อตุละ บุพพกัจจายตนะ อาจารย

เหลานั้นทั้งสิ้นรูจักความเกิดขึ้นแหงโรคตนเหตุแหงโรค แดนเกิดแหงโรค สมุฏฐานแหง

โรค กิริยาอาการแหงโรค การรักษาโรครักษาหายและไมหายไดโดยเร็วพลันวา ใน

รางกายจักมีโรคเกิดขึ้นเทานี้ รูไดอยางรวดเร็ว เหมือนกับจับกลุมดวยแลวมวนไป

ตามลําดับฉะนั้น อาจารยเหลานั้นทั้งสิ้นไมใชพระสัพพัญู สวนสมเด็จพระบรมครูเจา

เปนพระสัพพัญู ทรงรูอนาคตไดสิ้นวา ในเรื่องนั้นจะตองบัญญัติสิกขาบทเทานั้น แต

เหตุใดจึงไมทรงบัญญัติสิกขาบทไวใหสิ้นเชิงทีเดียว ตอเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแลว มีมนุษยติ

เตียนจึงทรงบัญญัติสิกขาบท 

 พระนาคเสน : ขอถวายพระพร พระตถาคตเจาทรงทราบแลววา ในสมัยนี้เมื่อ

มนุษยเหลานี้ติเตียนเราจักตองบัญญัติสิกขาบท ๑๕๐ สิกขาบทกวา ๆ แตวาพระ

ตถาคตเจาทรงเล็งเห็นวา ถาเราจักบัญญัติสิกขาบทไวใหครบทีเดียวมหาชนก็จักรอน

ใจวา ในศาสนานี้มีสิ่งที่จะตองรักษาอยูมาก เปนการยากที่จะบรรพชาในศาสนาของ

พระสมณโคดม ถึงพวกอยากบรรพชาก็จักไมบรรพชา ทั้งจักไมมีผูเชื่อฟงถอยคําของ

เรา พวกที่ไมเชื่อฟงถอยคําของเราก็จักไปเกิดในอบาย เมื่อเกิดเรื่องขึ้นแลว มีความ

เสียหายปรากฏขึ้นแลว เราจึงบัญญัติสิกขาบท องคพระสมัมาสัมพุทธเจาทรงเห็น

อยางนี้ จึงไมทรงบัญญัติสิกขาบทไวลวงหนาทีเดียว    พระยามิลินท : อยางนั้น

พระนาคเสน เปนอันพระตถาคตเจาทรงเล็งเห็นเรื่องนี้ไดดีแลว ถามีผูไดยินไดฟงวามี

                                                           
 

 ๘๕ ยถาป องฺคสมฺภาโร โหติ สพฺโพ รโถ อิติ เอว ํขนเฺธส ุสนฺเตสุ โลโก สตฺโตติ สมฺมตีติ.(เร่ืองเดียวกัน, หนา 

๔๐-๔๑.) 



   ๕๑ 

สิ่งที่จะตองรักษาในพระพุทธศาสนาอยูมาก ก็จักสะดุงกลัว จักไมมีผูบรรพชาโยม

ยอมรับวาถูกตอง๘๖

 ๔. อนุมานปญหา  ไดแกเร่ืองที่ไมสามารถที่จะเขาใจไดดวยการแสดงอุทาหรณ

หรือยกตัวอยางเพียงอยางเดียวแตตองมีการแสดงขออนุมานเปรียบเทียบ ตัวอยางเชน 

เรื่องความมีและไมมีของพระพุทธเจา    

 พระเจามิลินท : พระคุณเจาเคยเห็นพระพุทธเจาหรือไม             

 พระนาคเสน : ไมเคยเห็น 

 พระเจามิลินท : อาจารยของพระคุณเจาเลาเคยเห็นหรือไม 

 พระนาคเสน : ไมเคยเห็น 

 พระเจามิลินท : ถาอยางนั้นพระพุทธเจาก็คงจะไมมี 

 พระนาคเสน : พระองคเคยเสด็จไปทอดพระเนตรแมน้ําโอหานทีที่ปาหิม 

 พานตหรือไม 

พระเจามิลินท : ไมเคยไปดู 

พระนาคเสน : พระชนกของพระองคเคยเสด็จไปทอดพระเนตรบางหรือไม 

พระเจามิลินท : ไมเคยเสด็จไป 

พระนาคเสน : ถาอยางนั้นแมน้ําโอหานทีคงไมมี 

พระเจามิลินท : มีสิแตพระชนกกับขาพเจามิไดไปดูเทานั้น 

 พระนาคเสน : เชนเดียวกันนั่นแหละ อาจารยและอาตมภาพ ก็ไมไดเห็น

พระพุทธเจาเหมือนกันเพราะวาเกิดไมทัน แตพระพุทธเจามีจริงสิ่งที่จะนํามายืนยัน

                                                           
 

 ๘๖ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๔๐๐-๔๐๑. 



   ๕๒ 

พิสูจนก็คือโลกุตรธรรม อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ซึ่งเปนธรรมชั้นสูงสุดพนวิสัย

ที่คนสามัญจะคิดเห็นไดเอง ตองเฉพาะแตผูที่ไดอบรมความดีจนสติปญญาแกกลา

เทานั้น จึงจะเปนผูรูเองเห็นเองซึ่งธรรมเหลานั้นไดเหตุมีโลกุตรธรรมเปนพยานอยูเชนนี้

จึงรูไดวาผูแรกตรัสรูพระธรรมเหลานั้นซึ่งไดพระนามวาพระพุทธเจามีจริง๘๗

 ๕. อุปมากถาปญหา คือ คําถามที่ตองตอบโดยการใชอุปมาเปรียบเทียบดวยขอ

อุปมาหลายประการเพื่อใหเห็นแงมุมตาง ๆ ดังตัวอยางเชน 

 องคแหงแผนดิน ๕ 

 พระยามิลินท : ขาแตพระนาคเสน องค ๕ แหงแผนดินไดแกอะไร 

 พระนาคเสน : ธรรมดาแผนดินถึงจะมีคนเทของที่นายินดีและไมนายินดี 

คือการบูร กฤษณา จันทน หญาฝรั่น เปนตนก็ดีเทลงไปซึ่งดี เสมหะ โลหิต เหงื่อ มันขน 

น้ําลาย น้ํามูก อุจจาระ ปสสาวะเปนตนก็ดี ก็เปนอยูเชนนั้นฉันใด พระโยคาวจรก็ควร

เปนเชนนั้น ในสิ่งที่ตองการ คือ ลาภ ความไมมีลาภ ยศ ความไมมียศ นินทา สรรเสริญ 

สุข ทุกข ทั้งปวงฉันนั้นอันนี้เปนองคแรกแหงแผนดิน ธรรมดาแผนดินยอมปราศจาก

เครื่องประดับตกแตงมีแตอบรมอยูดวยกลิ่นของตนฉันใด พระโยคาวจรก็ควรปราศจาก

เครื่องประดับตกแตงควรอบรมดวยกลิ่นศีลของตนฉันนั้นนี้เปนองคที่สอง  ธรรมดา

แผนดินยอมไมมีระหวางไมมีชอง ไมมโีพรง  เปนของหนหาแนนกวางขวางฉันใด พระ

โยคาวจรก็ควรเปนผูมีศีลอยูเปนนิจอยาใหศีลขาดวิ่นเปนชองเปนรู ใหศีลหนาแนน

กวางขวางอยูฉันนั้น นี้เปนองคที่สาม  ธรรมดาแผนดินยอมทรงไวซึ่งคามนิยมนคร 

ชนบท ตนไม ภูเขา แมน้ํา หวย หนอง คลอง บึง เนื้อ นก นรชน หญิงชายไมยอทอฉัน

ใด พระโยคาวจร ถึงจะตองเปนผูวากลาวสั่งสอนผูอืน่ หรือถูกผูอื่นวากลาวสั่งสอนก็ไม

ควรทอฉันนั้นนี้เปนองคสี่ แหงแผนดิน  ธรรมดาแผนดินยอมปราศจากความยินดียิน

รายฉันใด พระโยคาวจรก็ควรปราศจากความยินดียินราย ความมีใจเสมอกับแผนดิน

ฉันนั้น สมดังคําของอุบาสิกาจูฬสุภัททา สรรเสริญสมณะของตนวา “ถึงมีผูถากขาหนึ่ง

                                                           
 

 ๘๗ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๔๖๔-๔๖๖. 



   ๕๓ 

ดวยมีดพรา ทารางกายขางหนึ่งดวยของหอมใหแกขาพเจาขาพเจาก็ไมมีความยินดียิน

ราย จิตของขาพเจาเสมอดวยแผนดิน สมณะทั้งหลายขางขาพเจาก็เชนเดียวกัน”๘๘

 จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ลักษณะการใชคําตอบที่พระนาคเสนแกคําถามพระ

เจามิลินทมี ๔ ประการ คือ 

 ๑. คําถามที่ตอบได เปนปญหาที่พึงพยากรณโดยสวนเดียวถามวาใชหรือวาไมใช

ถูกตองหรือวาไมถูกตองเปนเอกังสพยากรณียปญหา 

 ๒. กระจายความกอน แลวจึงตอบคือปญหาที่ไมอาจเฉลยไดโดยสวนเดียวตอง

แกแยะกอนจึงตอเพราะมีหลายอยางจึงชื่อวาวิภัชชพยากรณียปญหา 

 ๓. ยอนถามแลวจึงตอบเชนถามเหตุตาง ๆ   กันแหงกรรมพระเจามิลินทตรัสถาม

วาทําไมคนเราเกิดมาจึงไมเหมือนกัน บางคนอายุยืนบาคนอายุสั้นบางคนมีอํานาจวาสนาแต

บางคนอาภัพพระนาคเสนยอนถามวา  เพราะเหตุใดตนไมจึงมีผลมีรสตาง ๆ กันบางชนิดมี

รสหวานบางชนิดมีรสขมอะไรเปนผูจําแนกพระเจามิลินทตรัสตอบวาเปฯดวยตนไมเหลานั้นมี

พันธุตาง ๆ กันพระนาคเสนทูลตอบวานั่นแลฉันใดมนุษยก็มีพันธุตางกันฉันนั้นเหมือนกันเปน

ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา 

 ๔. คําถามที่ไมควรตอบ คือปญหาที่พึงนิ่งเฉย ไมพึงพยากรณ เพราะคําถาม

บางอยางเปนคําถามที่ไมมีอยูจริงโดยปรมัตถ โดยสําคัญวาเปนสิ่งที่มีอยูจริงดวยอํานาจแหง

มิจฉาทิฏฐิเชนถามเรื่องอัตตาสัตวบุคคลผูเสวยสุขทุกขและเรื่องเกี่ยวกับความเปนไปของ

อัตตา 

 การเปรียบเทียบดวยขออุปมาพระนาคเสนนํามาใชมากในคัมภีรมิลินทปญหาซึ่ง

ถือวาเปนจุดเดน ที่พระนาคเสนไดนําแนวของพระพุทธเจามาตอบปญหาของพระเจามิลินท

ทําใหพระองคหมดความสงสัยจนเกิดศรัทธาและไดเปนกําลังสําคัญในการเผยแผพระศาสนา

ของพระชินเจา 

                                                           
 

 ๘๘ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕๒๗. 



   ๕๔ 

 ลักษณะเดนของคัมภีรมิลินทปญหา คือการใชอุปมาอุปไมยในการตอบปญหา

พระนาคเสนตอบตามหลักวิภัชชวาที คือตอบแยกแยะมีคําอุปมาอุปไมยปญหาที่ไมชัดเจนก็

ทําใหเกิดความชัดเจน สิ่งที่เปนนามธรรมก็สามารถนํามาเปรียบเทียบใหเปนรูปธรรมไดอยาง

ชัดเจนจนเปนที่พอพระทัยของพระเจามิลินท 

 ผูวิจัยพบวา ในมิลินทปญหานั้นไดใหคุณคาทางวรรณกรรมดานภาษา กับคุณคา

ของการใชหลักภาษาในการปรับประยุกตใชสภาพแวดลอม ที่อยูใกลกับตัวเราหรือภูมิศาสตร

ตลอดจนสภาพสังคม และเหตุการณที่มีอยูในชวงเวลานั้นมาเปนประเด็นในการถามตอบ 

และเปนการใชอุปมาเปรียบเทียบไขปญหาใหเกิดความชัดเจน งายตอความเขาใจ และคลาย

ความสงสัยในเรื่องที่เปนปญหาไดอยาง นาอัศจรรย นี่คือขอท่ีโดดเดนของอุปมาอุปไมย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๓ 

 

วิธีการสอนอุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)  

 

 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท ซึ่งถือ

การปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยที่ไดรับการสืบทอดมาตามลําดับอาจารย สืบทอดกันมา   

 เมื่อพระพุทธศาสนาไดประดิษฐานอยูในประเทศไทย จนกระทั่งเกิดความมั่นคงและ

ประชาชนไดรับเอาคําสอน ไมวาจะเปนความเชื่อเรื่องของการเกิดการตาย หรือเรื่องการนําเอา

นิทานชาดกในพระพุทธศาสนามาใช เร่ืองการใหทานบริจาคทาน ทําใหอุปนิสัยของคนไทยมี

ความราเริง มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีเมตตา ซึ่งอุปนิสัยเหลานี้ลวนไดรับการหลอหลอมจากหลักคํา

สอนในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น  แตในการปฏิบัติตามคําสอนอยางลึกซึ้งนั้นมีเฉพาะผูที่บวชเปน

พระภิกษุสามเณรเทานั้น  

 ในยุคปจจุบันนี้บุคคลผูหนึ่งที่ถือการปฏิบัติอยางอุกฤษ ก็คือพระโพธิญาณเถร 

(หลวงพอชา สุภัทโท) ทานไดปฏิบัติแลวนําเอาผลที่เกิดจากการปฏิบัติมาสั่งสอนประชาชน จน

เปนที่ยอมรับนับถือ ทั้งในคนไทยและคนตางชาติ 

 ลักษณะพิเศษของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) ซึ่งโดดเดนจนทําใหทานเปนพระ

ปาที่มีบทบาทสําคัญในการสอนพระพุทธศาสนาจนประสบความสําเร็จ วิธีหนึ่งก็คือวิธีสอนแบบ

อุปมาอุปไมย ซึ่งมีเนื้อหาจะไดศึกษาวิเคราะหดังตอไปน้ี 



    ๕๖ 

 

๓.๑.  วิธีสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) 

 จากการศึกษาหลักการสอน กลวิธีในการสอน และเทคนิคการสอนของพระ

โพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) มีหลายวิธี ตามโอกาส สถานที่ สิ่งแวดลอมและบุคคลใน

สถานการณตาง ๆ สรุปได ๔ สวนคือ 

 ๑. วิธีการสอน  

 ๒. เทคนิคการสอน  

 ๓. หลักการสอนและ 

 ๔. องคประกอบของการสอน 

อธิบายโดยยอดังนี้ 

 วิธีการสอน 

 จากการศึกษาวิธีการสอนของพระโพธิญาณเถร  พบวา ทานใหความสําคัญกับ

การสอนหลายประการตามแบบอยางที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใช หลวงพอชาไดนําวิธีการ

ที่สําคัญ มาประยุกตใชสอน เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักธรรมไดงายแกผูฟง โดยวิธี

เหลานั้นลวนมีจุดหมายใหเกิดความรูและเขาใจในหลักธรรม สรุปไดดังนี้ 

๑. การสอนแบบสรางความเปนมิตร  สรางลักษณะของความเปนมิตร   ใหเกิด 

ขึ้นกับตัวผูสอน เพื่อดึงดูดใหผูมีทุกขเขามาหา หรือใหผูมีทุกขเกิดความไววางใจที่จะเปดเผย

อาการทุกข 

 ๒. สอนแบบทําใหเกิดสติสัมปชัญญะ เพื่อใหเกิดความระลึกได 

 ๓. การสอนแบบใหเกิดความเห็นชอบและปญญา เพื่อใหเกิดสัมมาทิฐิความเห็น 

ที่ชอบดวยคุณธรรมหลักธรรมไมเปนมิจฉาทิฐิ 

 ๔. การสอนแบบสนทนาธรรม แนะแนวทางดวยเสียงธรรมจากภายนอกเพื่อให 



    ๕๗ 

 

เกิดความรูในหลักธรรม 

 ๕. การสอนแบบพิจารณาตน  เพื่อใหศึกษาตนเองวา มีทุกขเพราะสาเหตุใด

พิจารณาเหตุเกิดแหงทุกข  การดับไปแหงทุกข  วิธีการแกที่เหมาะสมกับตน 

 ๖. สอนแบบใชตัวอยางหรือตนแบบ ใชแบบอยางที่ดีไมดี ใหเกิดการเปรียบเทียบ 

ถึงเหตุและผลแหงความดีและไมดีนั้น ๆ 

 ๗. การสอนแบบปฏิบัติฝกฝนจิต เปนการฝกตน  ใหเกิดการรูจริงโดยนอมเสียง 

ธรรมจากภายนอกในอบรมใหเกิดความรูที่แทจริงภายในใหเห็นไดดวยตนเองซึ่งไมใชการรับรู

โดยสังขารภายนอกหรือการกําหนดรูหมายรูดวยอารมณภายนอกแตเกิดขึ้นมาเปนขึ้นมาเปน

ความรูที่แทจริง 

 เทคนิคการสอน 

 เทคนิคในการสอน เปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่ทําใหเกิดความแตกตาง 

ระหวางบุคคล ในการพูดหรือบรรยายสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหบุคคลที่ฟงจะตองอาศยัเทคนิคที่ตาง 

กัน จากการศึกษาพบวา การใชเทคนิคของหลวงพอชามีสาระสําคัญคือ การใชภาษางาย ๆ   

ใชวัสดุที่หางายในภูมิประเทศเปนอุปกรณการสอน  การตีความ  การใหคําจํากัดความ  การ

ยกตัวอยางอุปมาอุปไมย  การใชอารมณขัน การพูดดักใจ  การใชวาจากลาวตักเตือน  การ

ตอบปญหา  การใชไหวพริบปฏิภาณในการโตตอบ 

 หลักในการสอน 

 จากการศึกษาการสอนของพระโพธิญาณเถร พบวาหลวงพอชาไดใชหลักการ

ตาง ๆ เมื่อพิจารณาแลว การใชหลักในการสอนของทานนั้น เปนแมอยางที่เปนสากลและ

สามารถที่จะนําไปประยุกตใหเขากับสถานการณตาง ๆ ไดตามแตโอกาสและสถานการณที่

เกิดขึ้น หลักการนั้นสรุปไดคือ  สอนโดยสรางแมแบบ  สอนอยางละมุนละมอม สอนอยาง

เขมงวดรุนแรง สอนอยางขอรองวิงวอน  สอนตามจริตของบุคคล  สอนตามภมูิปญญาของ

ผูฟง สอนตามภูมหลังของผูฟง  สอนโดยไมพูดแตใหลงมือกระทํา  สอนโดยเลือกแสดงธรรม

กับคนประเภทตาง ๆ สอนดวยคําพูดสั้น ๆ ทําใหเกิดปญญา 



    ๕๘ 

 

 การวิเคราะหการสอนของหลวงพอชา ใหเกิดความเขาใจไดชัดเจนวา การสอน

ของทานประสบความสํารวจไดอยางไร ตองทราบถึงสาเหตุ ที่ทําใหการสอนแตละครั้งมี

องคประกอบอะไรบาง และตองทราบองคประกอบดังตอไปนี้ 

๑. บุคคล  

๒. สถานที่ 

๓. เวลา 

๔. จุดมุงหมาย 

๕. ธรรมะ๑ 

จากการศึกษาคําสอนของหลวงพอชาพบวา จะตองนําเอาองคประกอบ ๕ ประการนี้

มาวิเคราะหดวย เพื่อใหเกิดความเขาใจวา การแสดงธรรมของทานมีความแตกตางระหวาง

บุคคล ภูมิหลังของบุคคล จริตที่แตกตางกัน รวมท้ังสถานที่อันจะใหเกิดการใชอุปมาอุปไมย

เพื่อใหรูวาการแสดงธรรมเรื่องอะไร และนําเอาสถานที่หรือสิ่งแวดลอมในขณะนั้น ๆ มาใช

อุปมามีความเหมาะสมหรือไม หรือใชไดกับขอธรรมที่ทานไดยกขึ้นสอนหรือไม กาลเวลาที่

แสดงไมวาเปนกาลเวลาเชา สาย บาย เย็น หรือเวลากลางคืน ลวนแตมีบทบาทหรือคาใน

การนํามาวิเคราะหเพื่อใหเห็นความกระจางในการเขาถึงจุดหมาย และหลักธรรมที่ทาน

ยกขึ้นสอนเปนหลักธรรมที่มีความเหมาะสมกับบุคคลหรือวาเปนเพียงการยกธรรมขึ้นมาให

สําเร็จในการเทศนหรือบรรยายเทานั้น  

 จากการศึกษาถึงหลักการสอนของหลวงพอชาแลว สรุปไดดังนี้ 

 ๑. การสอนแบบสนทนาธรรม ตามปกติหลวงพอชา ทานจะใชสถานที่ใตถุนกุฎี

ทานนั่นเองเปนสถานที่รับแขกผูมาเยือน หลังจากฉันภัตตาหารแลวทานก็จะนั่งคุยกับญาติ

                                                           
 

 ๑ ดูรายละเอียดใน,ทองคํา มากมี, “คําสอนและวิธสีอนของพระโพธญิาณเถระ”,ปริญญาศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต ( บณัฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๔๒),หนา๑๐๓–๑๓๔. 



    ๕๙ 

 

โยมตลอดวันไปถึงค่ําคืนดวยจนถึงเวลาพักผอน เพราะประชาชนจํานนมากหลั่งไหลมุงสูวัด

หนองปาพงขณะที่ทานยังมีสุขภาพแข็งแรงอยูนั้นเพื่อสนทนาและฟงธรรมจากทาน 

 ๒. การสอนดวยการบรรยายหรือเทศน ดังที่ปรากฏวา  

ทีนี้ก็ฟงเทศนมวนชื่น ฟงเทศนแบบราเริงในธรรม ฟงแลวสบายขึ้นถาคนมีปญญาแลว

จะไดรับความรูมาก เพราะวาทานเทศนเบาฟงงาย แตกอนนี้ถาใครไมชอบอยูไมไดถึง

สามคืนเลย อยูไมไดเด็ดขาด ใหมาอยูสามคือน้ี ใหมาฟงเทศนสามคือน้ีถาใครจับใจ

อยูไมได ตองเจ็บปวดรวดราวตั้งแตคืนแรกเลยมันเปนอุบายของทาน พอทานตกมาวัย

เปนผูใหญ เริ่มเปนผูเฒาขึ้นมาเรื่อย ๆ จะไปจ้ําจี้จําไชกันอยูอยางนั้นไมได ก็เลย

เปลี่ยน ทีนี้เนื้อก็อันเดิมน่ันแหละ แตรสชาติดีขึ้นสนุกสนานขึ้น น

                                                          

าฟงขึ้น แตรูสึกวา

คนเราจะเขาใจยากหนอย เพราะมัวเพลินครั้งแรกใครฟงก็เขาใจ มันเจ็บแสบเหลือเกิน 

เจ็บปวดรวดราว ถาใครไมชอบใจอยูไมไดถาจะมาอยูไดสามคืนนี้ตองอยูเลย๒

 ๓. การสอนแบบตอบปญหา เชนเรื่องตายแลวไปไหน 

 มีผูถามหลวงพอชาวา  คนตายแลวไปอยูที่ไหนและความรูนั้นไปอยูอยางไร 

หลวงพอชาตอบวา ปญหานี้พระพุทธเจาไมทรงใหตอบแตจะขออนุญาตตอบปญหานี้

ฉลองศรัทธาสักหนอย (ขณะนั้นหลวงพอชานั่งอยูบนธรรมาสน มีเทียนจุดบูชาธรรมอยู 

๒ เลม จึงชี้ไปที่เทียนแลวถามวา) โยมมองเห็นเทียนนี้ไหม 

 ถาม  เห็นไฟไหม 

 ตอบ  เห็น 

หลวงพอจึงตอบวา  นี่แหละโยม เมื่อมีไสเทียนอยูก็มีไฟอยูฉันนั้น (หลวงพอชาหยิบ

เทียนเลมหนึ่งขึ้นมาเปาใหไฟดับ แลวถามวา) เปลวของไฟนี้หายไปในทิศไหน 

 โยมตอบวา  ไมรู รูแตวาเปลวไฟดับไปเทานั้น 

 
  

 ๒ กองทุนพลังชีวิตอาคมธรรมทาน,อุปลมณี , (กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ, ๒๕๔๐)หนา, ๒๖๙. 



    ๖๐ 

 

 หลวงพอตอบ  แกปญหาอยางนี้พอใจไหม 

 โยมวา  ยังไมพอใจในคําตอบนี้ 

 หลวงพอวา  อยางนั้นอาตมาก็ไมพอใจในคําถามของโยมเหมือนกัน เวลาหมดพอดี๓

 ๔. สอนแบบวางกฎระเบียบขอบังคับ 

 เชนขอบังคับเกี่ยวกับธุดงคและขอบังคับเกี่ยวกับวัตร ๑๔ ประการเพื่อท่ีจะให

พระภิกษุสามเณรมีคุณลักษณะเพื่อ 

 ๔.๑ เพื่อใหเปนผูทีมีมรรยาทอันดีงาม 

 ๔.๒ เพื่อมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 ๔.๓ เพื่อมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 ๔.๔ เพื่อใหเปนผูวางาย มีความออนนอมถอมตน 

 หลวงพอชาวางวัตร ๑๔ ประการ ไวดังมีความสําคัญคือ ขอวัตรปฏิบัติกฎกติกา

ที่วางไวคือหนทางแหงมรรคผลนิพพาน ถาใครไปฝาฝนขอกติกานั้นแลวก็ไมใชพระ ไมใชคน

ที่ตั้งใจมาปฏิบัติเขาจะไมไดพบเห็นอะไรเลย ถึงแมจะอยูกับผมทุกคืนทุกวัน ก็ไมเห็นผม จะ

อยูกับพระพุทธเจาก็ไมไดเห็นพระพุทธเจา๔

 ๕.  การยกตัวอยางอุปมาอุปไมย 

 ในการแสดงธรรมแตละครั้ง หลวงพอชาจะยกคําอุปมาเปรียบเทียบ เพื่อใหผูฟง

เขาใจไดงายในเรื่องที่ลึกซึ้งหรือเขาใจยาก เพราะจะชวยใหผูฟงเห็นหลักความจริงไดชัดเจน 

เปนการยืนยันวาธรรมะเปนเรื่องธรรมดา ไมเหลือวิสัยที่จะเขาใจได คณะศิษยรวบรวม

หนังสือช่ือ เหมือนกับใจคลายกับจิต รวบรวมอุปมาอุปไมยของหลวงพอชา เชน หลวงพอชา

กลาววา “ คําสอนของพระตรงงาย แตยากกับคนที่เขาไมถึงที่ จะวาแขนของตนสั้นไมคอยจะ

                                                           
  

 ๓ กองทุนผูใหแสงสวาง, สุภัททานสุรณ, (กรุงเทพฯ : กองทุนผูใหแสงสวาง, ๒๕๑๙), หนา ๑๖. 

 ๔ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท), โพธิญาณ, (กรุงเทพฯ : กรุงเทพการพิมพ, ๒๕๒๕), หนา ๑๐๕. 



    ๖๑ 

 

มี เหมือนพระพุทธองคสอนไมใหทําบาปทั้งปวง เราขามไปพากันทําบุญ แตไมพากันสละ

บาป ก็เทากับรูมันลึก ที่จะวาแขนของตนสั้นไมมี”๕

 ๖. สอนแบบยกอุทาหรณ 

 คณะศิษยของหลวงพอชากลาววา 

การสอนดวยการยกอุทาหรณ หรือเลานิทานประกอบเพื่อใหผูฟงเขาใจชัดเจนขึ้นและ

เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงในธรรม สามารถจดจําคําสอนไดงายทานจะเลานิทาน

และนิทานชาดกประกอบเชน อยางคนสองคนเดินไปดูลวดลายซักอยางหนึ่ง ดูหานาที

พรอมกันเขาใจเอามาทําเลยรู อีกคนหนึ่งจะตองมานั่งคิดตรงนั้นมันทําอยางนั้นก็

กลับไปดูอีก ตรงนั้นมันทํายังงั้น เปนเจโตวมิุตติ ตองมาทําจิตใหมากสักหนอย คน

เขาใจกลับมาทําเลยเปนปญญาวิมุตติ ทั้งเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติไปถึงที่สุด

เหมือนกัน แตมีอาการตางกัน  ปญญาวิมุตติมีสติสัมปชัญญะ เมื่อเห็นอะไรพนขึ้นมารู  

รูปลอยวางงายเจโตวิมุตติตองนั่งพิจารณา นี่ก็ไดเหมือนกันใหรูจักจริตของเรา๖

 ๗. สอนแบบทําใหดูเปนตัวอยาง 

 อีกวิธีหนึ่งที่หลวงพอชาใชมากที่สุด โดยถือหลักวาสอนดวยการทําใหดูทํา

เหมือนพูด พูดเหมือนทํา ดังนั้นไมวากิจวัตรอันใดเชน บิณฑบาต กวาดวัด จัดที่ฉัน ลาง

บาตร ทําวัตร สวดมนต นั่งสมาธิ เดนิจงกรม โดยไมนอนตลอดคืนในวันพระและวันสําคัญ

ทางศาสนา หลวงพอชาก็ลงมือปฏิบัติใหศิษยไดเห็นตัวอยาง มิใชสอนดวยคําพูดเทานั้นเชน

ที่ทานกลาวไวในเรื่องการสอนพระชาวตางประเทศใหเขาใจดังใจความที่วา  

ที่บานโยมมีสัตวเลี้ยงหรือเปลา อยางหมาแมวหรือวัวควายอยางนี้เวลาฝกหัดมันโยม

ตองรูภาษาของมันดวยไหม ถึงแมลูกศิษยเมืองนอกอยูดวยมาก ๆ อยางนี้ก็ไมไดเทศน

                                                           
  

 ๕ พระโพธิญาณเถร (หลวงปูชา สุภัทโท), เหมือนกบัใจคลายกบัจิต, (กรุงเทพฯ : ปาปรุส พับลเิคชั่น, 

๒๕๔๗),หนา ๒๔. 

 ๖ กองทุนพลังชีวิตอาคมธรรมทาน, อุปลมณี ,หนา ๒๓๗. 



    ๖๒ 

 

ใหเขาฟงมากนักพาเขาทําเอาเลยทําดีไดดี ถาทําไมดีก็ไดของไมดีพาเขาทําดูเมื่อทํา

จริง ๆ ก็เลยไดดี ถาไมดีก็ไดของไมดีพาเขาทําดูเมื่อทําจริง ๆ ก็เลยไดดีเขาก็เลยเชื่อ๗

 ๘. การใชไหวพริบปฏิภาณในการโตตอบ 

 คณะศิษยของหลวงพอชากลาววา 

หลวงพอชาเปนคนมีปฏิภาณดีมากในการแกปญหาที่เกิดขึ้นตางวาระกัน การแกไข

ปญหาเฉพาะหนา ยอมตองใชไหวพริบปฏิภาณ คือความสามารถในการนําหลักธรรม

วิธีการ หรือกลวิธีตาง ๆ มาใชใหเหมาะสมกับเหตุการณและความสามรถในการนํา

หลักธรรมวิธีการหรือกลวิธีตาง ๆ มาใชใหเหมาะสมกับเหตุการณและที่สําคัญในการ

เทศนการบรรยายแตละครั้งของตัวทานเอง หรือแมพระลูกศิษยทานจะไมอนุญาตให

เตรียมเน้ือหาที่จะพูด แตใหแสดงออกถึงสิ่งที่มีอยูในขณะนั้นใหเปนธรรมชาติ โดย

ไมใหหวังอะไรในการเทศนมิใชใหคนมานับถือเกิดความชอบพอใจ ทั้งนี้ก็เพื่อไมใหมี

อัตตาแอบเขาไปในการแสดงธรรม ทานเคยกลาววาเรื่องเทศนนี้มันเอาแนไมไดบางที

เราขึ้นธรรมาสนแลก็ยังไมรูวาจะเทศนเร่ืองอะไรแตพอตั้งนโมจบลงแลว สํารวมจิต มัน

จะมาเลยมันไหลมา เราจะไปกําหนดเอาไมไดหรอก แลวแตจะเปนไป ทานยังกลาวอีก

วา “ธรรมที่เกิดจากจิตมันก็คลายน้ําตาน้ําตาที่มันซึมซับมันไหลอยูอยางไมแหง 

ความรูตามสัญญาของเรามันเหมือนน้ําในโอง หมดน้ําฝนมันก็แหง” ทานจึงสอนเรื่อง

เฉพาะหนาขณะนั้น ๆ มิไดเตรียมอะไรไวลวงหนามีปญหาขอขัดของใจอันใดเกิดขึ้นก็

แกไปไดทันที๘

จากการศึกษาคําสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สภุัทโท) สรุปลงดังนี้ 

๑. จุดหมายคือ ในการสอนแตละครั้งลวนมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูฟงเกิด มรรค ผล  

นิพพานและพนทุกข  

                 ๒. เนื้อหา ในการสอนของหลวงพอประกอบไปดวยศีล สมาธิ ปญญา เพื่อใหเกิด

                                                           
  

 ๗ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙๘. 

 ๘ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๗๐. 



    ๖๓ 

 

ความรูแทเห็นจริงในภูมิปญญาชาวพุทธ 

                 ๓. วิธีการ คือการสอนของทาน ใหเนนเอาเรื่องปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเขาใจใน

หลักธรรมโดยทุกวิธีการตองประยุกตเขากับวิธีของการปฏิบัติโดยสมถะและวิปสสนา  

                 ๔. กลวิธี หมายถึง กลวิธีเพื่อใหเขาใจถึงจุดหมายการสอนหรือเปาหมายที่จะทํา

ใหผูฟงเขาใจความหมายที่ลึกซึ้งของการสอนนั้นตองใชหลักการมองเขาหาตัว ดูธรรมชาติ 

เปรียบเทียบกับธรรมชาติทําใหดูแลวรูตาม  

 
๓.๒ อุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) 

 

 อุปมาอุปไมยที่ปรากฏในคําสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท)  ซึ่งมีเปน

จํานวนมาก ผูวิจัยจึงไดคัดหัวขอท่ีและอุปมาอุปไมยที่พิมพเผยแผรและไดตั้งชื่อเรื่องกํากับไว

เพื่อใหเขาไดงายดังนี้ 
 
๑. การปฏิบัติตามหลักธรรม (อุปมาดวยการปลูกบาน) 

ผูที่เขาถึงพระพุทธเจาพระธรรมพระสงฆเปนสิ่งที่งายไมยาก ไมตองเลือกวันนั้นเดือน

นั้นยามนี้ ไมตองแลวพระพุทธองคก็ทรงสอนวา เมื่อไรมันสะดวกวันนั้นมันดี มันไม

ขัดของวันนั้นมันดี  แตเรามันไมอยางนั้น เชนจะปลูกบานปลูกชองสารพัดอยาง  ก็

จะตองหาฤกษวันพันยามกันเสียแลว พระพุทธองคไมวาอยางนั้น ทานวาเมื่อโอกาส

มันเหมาะ ทําไปเถอะซึ่งถาพูดถึงพระรัตนตรัยเต็มท่ีถึงที่สุดแลวไมมีอะไรนากลัว๙

 

๒. การฝกใจเปนการปฏิบัติภาวนา (อุปมาดวยใจคลายเสือในกรงหรือตนไมตามธรรมชาติ) 

มาสมัยนี้  สิง่แวดลอมบังคับเราไปในทางตรงกันขามกับสมัยโนนเมื่อผูเฒาผูแกพูดถึง

เรื่องเกาๆ  แตครั้งกอน  คนเดี๋ยวนี้ฟงเหมือนวาเปนนิทาน  นิยาย  ฟงไปเฉยๆ  แตไม

เขาใจเลยแหละ  เพราะมันเขาไมถึงการปฏิบัติภาวนา ในทางพุทธศาสนาก็คือการ

                                                           
  

  ๙ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท). กบเฒานั่งเฝากอบัว,(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธรรมสภา,ม.ป.ป), หนา 

๑๘๘.  
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    ๖๔ 

 

ปฏิบัติเรื่องใจ ฝกจิตฝกใจของตัว  ฝกอบรมจิตของตัวนี่แหละ  เรื่องนี้สําคัญมาก การ

ฝกใจเปนหลักสําคัญ  พุทธศาสนาเปนศาสนาของใจมันมีเทานี้  ผูที่ฝกปฏิบัติทางจิต

คือผูปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาใจของเรานี่มันอยูในกรง  ยิง่กวานั้น  มันยังมีเสือท่ี

อาละวาดอยูในกรงนั้นดวยการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของตนแลว  ยอมเปนการ

เสียเวลามากที่สุด  แตการปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธเจาแลว  ยอมเปนหนทางที่

ตรงที่สุด ธรรมชาติของใจนี้มันฝกกันได  เอามาใชประโยชนได  เปรียบไดกับตนไมใน

ปา  ถาเราปลอยทิ้งไวตามธรรมชาติของมัน  เราก็จะเอามันมาสรางบานไมได  จะเอา

มาทําแผนกระดานก็ไมได  หรือทําอะไรอยางอื่นที่จะใชสรางบานก็ไมได๑๐

 

๓. การทําจิตใหสงบ (อุปมาดวยใบไม) 

ความจริงจิตนี้ไมมีอะไรมนัเปนประภัสสรของมันอยูอยางนี้ตัวจิตแท ๆ ไมมีอะไรเปน

ธรรมชาติอยูเฉย ๆ เทานั้น ที่สงบไมสงบก็เปนเพราะอารมณมาหลอกลวง ความดีใจ

เสียใจนั้นเปนอารมณมิใชจิต จิตหลงอารมณโดยไมรูตัวแลวก็เปนสุขเปนทุกขไปตาม

อารมณ เพราะยังไมไดฝก ยังไมฉลาด เราก็นึกวาจิตเปนทุกขนึกวาจิตเราสบาย ความ

จริงมันหลงอารมณจิตของเรามันมีความสงบอยูเฉย ๆ มีความสงบนิ่งเหมือนกับใบไม

ที่ไมมีลมมาพัด ก็อยูเฉย ๆ ถามีลมมาพัด ก็กวัดแกวงเปนเพราะลมมาพัดและก็เปน

เพราะอารมณมันหลงอารมณถาจิตไมหลงแลวจิตไมกวัดแกวงถารูเทาอารมณแลวมัน

ก็เฉยเรียกวาปกติของจิต๑๑

 

๔. การอยูรวมกัน (อุปมาดวยตัวกิ้งกือ) 

คนมาอยูกันมาก ๆ  มันก็ปฏิบัติกันไดงาย  ถามีความเห็นถูกตองตรงกัน  เมื่อมานอม

ลงเพื่อละทิฏฐิอันเดียวกันมันก็ลงสูพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆเหมือนกัน  จะวามี

หลายองค  มันจะเกะกะก็ไมได  คลาย  ๆ  ตัวกิ้งกือ  ตัวกิ้งกอืมีหลายขา  มองดูนา

รําคาญเหมือนกับวามันจะยุงกับขาของมันแตมันเดิน  เดินไปเดินมา  ความจริงมันไม

                                                           
  

 ๑๐ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท). โพธิญาณ,(กรุงเทพฯ : กรุงเทพการพิมพ,๒๕๒๕), หนา ๗๖. 

 ๑๑ พระโพธิญาณเถร (พระอาจารยชา สุภัทโท), นอกเหตุเหนอืผล,(กรุงเทพฯ : กรุงเทพการพิมพ, 

๒๕๒๔.),หนา ๒. 
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ยุง  มันมีจังหวะ  มีระเบียบ  ในทางพุทธศาสนาก็เหมือนกัน  ถาปฏิบัติแบบสาวกของ

พระพุทธเจามันก็งาย  คือการเปนผูปฏิบัติดี  ปฏิบัติตรง  ปฏิบัติเพื่อพนทุกขและเปนผู

ปฏิบัติชอบ  ถึงเราจะมีเปนรอยเปนพัน  เราจะมีมากแคไหนก็ชางเถอะ  มันก็ลงสาย

เดียวกันหมด๑๒

 

๕. การอยูกับธรรม (อุปมาดวยน้ํามันกับนํ้าทา) 

น้ํามันกับนํ้าทามันตางกัน เหมือนกับคนฉลาดก็ตางกับคนโง พระพุทธเจาก็ทรงอยูกับ

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ แตพระองคทรงเปนพระอรหันต พระองคจึง

ทรงเห็นสิ่งเหลานี้เปนเพียงสิ่งสักวาเทานั้น พระองคทรงปลอยวางมันไปเรื่อย ตั้งแต

ทรงเขาพระทัยแลววา ใจก็สักวาใจ ความคิดก็สักวาความคิดพระองคไมทรงเอามันมา

ปนกันถาคิดได รูสึกไดอยางนี้ เราก็จะแยกมันได ความคิด ความรูสึก อยูทางหนึ่ง ใจก็

อยูอีกทางหนึ่ง เหมือนกับนํ้ามัน กับนํ้าทาอยูในขวดเดียวกัน แตมันแยกกันอยู๑๓

 

๖. การปลอยวาง (อุปมาดวยการแบกกอนหิน) 

ความจริงมันหมายความอยางนี้ อุปมาเหมือนเราแบกกอนหินหนักอยูกอนหนึ่ง แบก

ไปก็รูสึกหนัก แตก็ไมรูจะทําอยางไรกับมัน ก็ไดแตแบกอยูนั่นแหละ พอมีใครบอกวาให

โยนมันทิ้งเสียซิ ก็มาคิดอีกแหละวา เอะ! ถาเราโยนมันทิ้งเสียแลว เราก็ไมมีอะไรเหลือ

นะซิ ก็เลยแบกอยูนั่นแหละ ไมยอมทิ้งถึงจะมีใครบอกวา โยนทิ้งไปเถอะ แลวจะดี

อยางนั้น เปนประโยชนอยางนี้ เราก็ยังไมยอมโยนทิ้งอยูนั่นแหละเพราะกลัวแตวาจะ

ไมมีอะไรเหลอื ก็เลยแบกกอนหินหนักไว จนเหนื่อยออนเพลียเต็มทีจนแบกไมไหวแลว 

ก็เลยปลอยมันตกลง ตอนที่ปลอยมันตกลงนี่แหละ ก็จะเกิดความรูเรื่อง การปลอยวาง 

ขึ้นมาเลย เราจะรูสึกสบายแลวก็รูสึกไดดวยตนเอง วาการแบกกอนหินนั้นมันหนักแต

ตอนที่เราแบกอยูนั้นเราไมรูหรอกวา การปลอยวาง มันมีประโยชนเพียงใด๑๔

                                                           
  

 ๑๒ พระโพธิญาณเถร (หลวงปูชา สุภัทโท), เหมือนกบัใจคลายกบัจิต, หนา ๗๖. 

 ๑๓ เร่ืองเดียวกัน. หนา ๖๐. 

 ๑๔ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๔๑. 
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๗. กวาจะเปนสมณะ (อุปมาดวยตนมะพราว,การขามหวย) 

ศีลสมาธิปญญานี้ออกมาจากอันเดียวกัน  เหมือนกับตนมะพราวเรานี่แหละ พูดงาย ๆ 

ตนมะพราวของเรานี่นะมันดูดเอาน้ําธรรมชาติขึ้นไป น้ําธรรมชาติขึ้นไปตามลําตนของ

มันแตไปถึงลูกมะพราวเกิดหวาน เปนน้ําสะอาดแตก็น้ําพวกนี้แหละอาศัยน้ําพวกนี้

อาศัยลําตนพวกนี้ อาศัยน้ําอาศัยดินหยาบ ๆ น่ี

                                                          

แหละ ดูดขึ้นไปกลั่นขึ้นไปพอไปถึงลูก

มะพราวกลายเปนน้ําสะอาดยิ่งกวานี้หวานอีกดวยฉันใด ศีลสมาธิปญญาคือมรรคของ

เรานี้หยาบเหมือนกัน แตถาหากวาจิตของเรามาพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหลานี้ใหมัน

ละเอียดขึ้นไป ๆ แลวสิ่งเหลานี้มันก็หายจากหยาบไปละเอียดการรักษาก็แคบเขางาย

ไมผิด๑๕

จิตของปุถุชนขามไปหาจิตพระอริยบุคคลซึ่งเปนมนุษยปุถุชนเรานี่เอง พอกาวเขาไปถึง

พระนิพพานแตไปไมได ถอยออกมาปฏิบัติขั้นหนึ่งถาเปนคนก็เหมือนคนเดินขามหวย

ขาขางหนึ่งอยูฟากหวยทางนี้ อีกขาหนึ่งอยูฟากหวยทางโนนเขาใจแลวละวา หวยฝง

ทางโนนมีฝงทางนี้ก็มีแตไปไมไดถอนมาที่บุรุษผูนั้นเขาใจวาฝงทางโนนก็มี ทางนี้ก็มี นี่

คือโคตรภูบุคคลหรือโคตรภูจิต๑๖

 

๘. การนําธรรมเขาสูใจ  (อุปมาดวยความกตัญู) 

บางคนคิดวา การสรางชื่อเสียงเกียรติยศสูวงศตระกูลก็เปนการกตัญู แตยอดของ

ความกตัญูที่พระพุทธองคทรงสรรเสริญก็คือการนําแสงธรรมเขาสูดวงใจของบุพการี

ซึ่งเห็นไดจากเรื่องในพุทธกาลคือทานพระสารีบุตรระลึกถึงบุญคุณของราธพราหมณที่

ทานไดรับบิณฑบาตจากบานพราหมณ ก็รับรองพราหมณใหอุปสมบทในพระศาสนา

เชนเดียวกันทานหลวงพอก็ไปรับโยมแมมาอยูที่วัดปาพง บวชเปนชี ทุกเชาหลังจาก

บิณฑบาตแลวหลวงพอจะเดินเขาไปในเขตของแมชีเอาอาหารบิณฑบาตไปแบงใหแม

กอน๑๗

 
  

 ๑๕ พระโพธิญาณเถร (หลวงปูชา สุภัทโท), กวาจะเปนสมณะ,พิมพคร้ังที่ ๓.(กรุงเทพฯ : โรงพิมพบริษัท

เบญจผลจํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๗. 

 ๑๖ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๒. 

 ๑๗ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท),สุดสายธรรม, (กรุงเทพฯ : โอเอส พร้ินต้ิงเฮาส, ๒๕๓๖), หนา ๓๑. 
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๙. การบรรลุธรรม (อุปมาดวยเดินทางถึงวัดหนองปาพง, พิษงูเหา)  

บางคนที่เรียกวายังไมบรรลุธรรมก็คือยังไมรูจักธรรมนั่นแหละ เชนบางคนก็กินเหลา

เมายา เห็นวามันดีเปนของเลิศของประเสริฐ  เมื่อมาฟงธรรมะก็บรรลุเขาถึงธรรมหยุด

กินเหลาหยุดฆาสัตวศัพทวาการบรรลุธรรมมันคิดวาสูง ที่จริงแลวคําวา บรรลุธรรมนั้น

ก็คือเขาไปถึงธรรมะนั่นเองอยางเราทุกคนที่มาวัดหนองปาพงนี้เดินทางมาถึงวัดหนอง

ปาพงก็เรียกวาบรรลุถึงวัดหนองปาพง คนบรรลุธรรมะก็อยางเดียวกัน๑๘

ผูบรรลุธรรมนั้นคลายกับวาเรามองเห็นงูเหาที่มันเลื้อยไป เราก็รูวางูนั้นมันเปนอสรพิษ 

ถามันกัดใครมันจะถึงตายหรือเจียนตาย อันนี้เรียกวาเรารูในงูเหาตามความเปนจริง ก็

ไมกลาไปจับงูนั้น ใครจะบอกอยางไรก็ไมกลาจับ คือเราบรรลุถึงพิษของมัน ความชั่ว

ทั้งหลายก็เหมือนกันถาเราเห็นโทษของมันก็ไมอยากทําขอใหเราปฏิบัติไปพิจารณาไป

มันจะถอนของมันเอง๑๙

 

๑๐. การนับถือศาสนา (อุปมาดวยกบเฒานั่งเฝากอบัว) 

โยมบานกอคนหนึ่งอยูบานอาตมาบานอยูริมวัด แกไปไหนมาไหนผานวัดทุกวัน แตไม

รูจักอะไรฟงเทศนก็ฟงแตแหลมัทรีจนหูจะหนวก ไมรูจักธรรมะ ตอมายายบานไปอยู

วานรนิวาสโชคดีไปฟงธรรมเห็นบุญเห็นบาปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา กลับมาบอกวา 

มันชั่วจริง ๆ ครับทานอาจารย นี่แหละอยูใกลวัดนาจะไดบุญไดกุศล แตไมรูเรื่องสมกับ

ที่ทานวา  

กบเฒานั่งเฝากอบัว อยูบนหัวกลิ่นบัวบตอง 

แมงภูงองบินผายแอวมา เอาเกสรดอกบัวไปจอย  

กบอยูกอบัวแตไมรูจักบัว ดอกบัวจะบานจะตูมจะรวงจะโรยก็ไมรูเรื่อง วันดีคืนดีอาจ

โดนดามเสียมเขาหรอกนี้ฉันใด ตาแกคนนั้นก็เหมือนกันอาตมาเทศนใหฟงวากบเฒา

นั่งเฝากอบัวนี่บรรพบุรุษเรานี่ท

                                                          

านวา ธัมโม จ ทุลลโภ๒๐

 
  

 ๑๘ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), กบเฒานั่งเฝากอบัว, พิมพคร้ังที่ ๓, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ เอ็น พี 

สกรีนพริ้นต้ิง จํากัด, ๒๕๔๗),หนา ๒๐๖. 

 ๑๙ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท). กบเฒานั่งเฝากอบัว, หนา ๒๐๖. 

 ๒๐ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๔-๕. 
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๑๑. การสอนของบรรพบุรุษ (อุปมาสังขารกับการหวานขาวตอก) 

ความจริงบรรพบุรุษทานสอนวา คนเราเหมือนขาวตอก เวลาหวานไปมันก็กระจดั

กระจายไปเหมือนสังขารรางกายนี้ มีลูกมีเมีย มีลูกเตาเหลาหลานมีเนื้อมีหนังมีแขน 

ขา หู ตา เปนตน ผลสุดทายก็กระจัดกระจายกันไปอยางนี้ แตกกระสานซานเซนไป

ตามสภาวะเกิดในโลกนี้มันก็มีแคนี้ เหมือนขาวตอกดอกไมนี้แหละที่เรี่ยราดไปตามดิน

ตามหญา สังขารรางกายนี้มันก็แคนี้ทานใหพิจารณาอยางนี้แตเราก็มาหวานใหผีกิน 

ไปคนละเรื่องอีกแลวเรื่องเหลานี้พิจารณาใหมาก ๆ หนอยพิจารณาใหดีถาเราเขาใจตัว

เราแลวสบายนี่ละการประพฤติปฏิบัติมันถึงตางกัน๒๑

 

๑๒. กญุแจภาวนา (อุปมาเหมือนการตกตนไม) 

ปฏิจจสมุปบาทธรรมก็เหมือนกันอวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขารสังขารเปนปจจัยให

เกิดวิญญาณ วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป ฯลฯ เราเคยเลาเรียนมาศึกษามาเปน

จริงคือทานแยกเปนสวน ๆ ไปเพื่อใหนักศึกษารูแตเมื่อมันเกิดมาจริง ๆ แลวนับไมทัน

หรอกรูจากปริยัติตางจากปฏิบัติ อุปมาเหมือนเราตกจากยอดไมก็ตุบถึงดินโนน ไมรูวา

มันผานกิ่งไหนบาง จิตเมื่อถูกอารมณปุบข้ึนมา ถาชอบใจก็ถึงดีโนน อันที่ติดตอกันเรา

ไมรู มันไปตามที่ปริยัติรูนั่นเองแตมันก็ไปนอกปริยัติดวยมันไมบอกวาตรงนี้เปนอวิชชา

ตรงนี้เปนสังขาร ตรงน้ีเปนวิญญาณตรงนี้เปนนามรูป ทานพูดถึงขณะจิตอยางเต็มท่ี

ของมันจริง ๆ เมื่อมันพลาดจากตนไมไปปุบมิไดคณนาวามันกี่นิ้วกี่ฟุตเห็นแตมันตูมถึง

ดินเจ็บแลว๒๒

 

๑๓. เขาวัดทําไม (อุปมาคนเหมือนปลาในน้ําไมเห็นน้ํา) 

เมื่อเรามาวัดนําอาหารมาถวาย พาลูกหลานมานั่งใหเรียบรอยทําวัตรสวดมนตถึงสวด

ไมไดก็นั่งฟงใหจิตรวมเปนสมาธิ ฝกใหสงบอยางนี้ เปนบุญเปนกุศล เปนเครื่องนําให

                                                           
  

 ๒๑ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓๓. 

 ๒๒ พระโพธิญาณเถร(ชา สุภัทโท). กญุแจภาวนา,พิมพคร้ังที่ ๔,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพบริษัทเฟองฟาพริ้น

ต้ิง จํากัด,๒๕๔๔), หนา ๒. 
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เรา ใหลูกหลานเราเขาสูธรรมะได ไมใชเขามาวัดแตไมเห็นวัด เหมือนปลาอยูในน้ําไม

เห็นน้ํา ไสเดือนอยูในดินไมเห็นดิน ๒๓

 

๑๔. เขาใจความเหมือนในความตาง (อุปมาดวยพระอริยะกับคนบา) 

พระพุทธเจานั้นไมเหมือนมนุษยธรรมดามนุษยถาผิดปกติแลวมีสองอยาง คอืผิดปกติ

ไปในทางสูง ก็เรียกวาเปนพระพุทธเจาเปนพระอรหันตเจาเปนพระพุทธเจาขึ้นไปเลย 

ถาผิดปกติลงขางลางก็เปนบาเทานั้นแหละเห็นไหม เปนบาเปนโรคประสาทผิดปกติ

เหมือนกัน ผิดปกติมาทางขางลางขางต่ําสวนมนุษยปุถุชนธรรมดาสามัญชนธรรมดา

อยูระหวางกลาง๒๔

 

๑๕. ขอวัตรทรงไว (อุปมาดวยฐานตึก, กวาดของสกปรก) 

ฉะนั้นขอวัตรปฏิบัตินี้เพื่อใหเขาไปรูไปเห็นสิ่งทั้งหลายเหลานั้นมันก็เปนคลายๆพื้นฐาน 

อยางเราจะปลูกอาคารสักหลังหนึ่ง มันมีขางบนสองชั้นสามชั้นมันก็อยูขางบนโนนแต

พื้นฐานก็คือตัววางรากฐานนี้เองมันจะทรงตัวมันอยูไดก็เพราะรากฐานของมันมั่นคง
๒๕

ขอวัตรทั้งหลายมีกําลังมาก  ที่ไหนในวัดที่จะทําไดไมวาจะเปนในกุฏิของเรา  ในกุฏิคน

อื่นก็ดี  ที่มันสกปรกรกรุงรังทําเลย  ไมตองทําใหใคร  ไมตองทําเอาหนาเอาตาจากใคร  

ทําเพื่อขอปฏิบัติของเรากวาดกุฏิ  กวาดเสนาสนะใหมันสะอาดถาเราทําเชนนี้ เหมือน

เรากวาดของสกปรกออกจากใจของเราเพราะเราเปนผูปฏิบัติ  อันนี้ใหมันมีอยูในใจ

ของพวกเราทุกคน  ความสามัคคีนั้นไมตองเรียกรองหรอก  เปนเลย๒๖

                                                           
 

 ๒๓ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), คุยกับลูกหลาน. พิมพคร้ังที่ ๒(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ ปาปรุสพับลิช

ชิ่ง, ๒๕๔๔), หนา ๔๓. 

 ๒๔พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท). กบเฒานั่งเฝากอบัว, หนา ๒๐๗. 

 ๒๕ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท),อาหารใจ,พิมพคร้ังที่ ๓ (กรุงเทพฯ : โอเอส พร้ินต้ิงเฮาสจํากัด, 

๒๕๔๖), หนา ๓๖. 

 ๒๖ พระโพธิญาณเถร (หลวงปูชา สุภัทโท),เหมือนกบัใจคลายกับจิต, หนา ๗๗. 
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๑๖. คุยกรรมฐานกับอาจารยมหาวิทยาลัย (อุปมาดวยการเรียนจากธรรมชาติ) 

พระกรรมฐานโดยมากไมไดศึกษาธรรมะตามตัวหนังสือ ไมไดเรียนตามบทเรียนใน

ตําราทานเรียนธรรมะจากอาการที่เกิดขึ้นในจิตหาความจริงจากธรรมชาติอยางเชนเขา

เขียนวาสิ่งนั้นคือมา เราก็ไมใชรูเพียงแตชื่อมันเฉย ๆ เราจะตองเดินไปดูตัวมาจริง ๆ 

จึงจะรูจักมาไดตามความเปนจริงทั้งหมด การปฏิบัติเพื่อพนทุกขก็เหมือนกันเมื่อรูวา

สิ่งนี้คือทุกขเราก็พิจารณาตามไปหาตัวทุกขจริง ๆ ใหเห็นตัวทุกขใหชัดเจนเมื่อเห็นตัว

ทุกขแลวก็จะไมสรางความทุกขขึ้นมาอีก๒๗

 

๑๗. ของดีแท (อุปมาดวยชางเผือกผูคนปรารถนา) 

พอเปนเจาคุณแลวงานนิมนตมีมาก บางทีผมก็ไมไป เขาจะใหไปเทศนออกโทรทัศน 

ผมไมยอมไปถาเขาอยากรูอยากเห็นธรรมเขาตองมาหาผมเอง เหมือนรานอาหารดีอยู

ไกลแคไหนคนก็ตามไปอุดหนุน ผมทําตัวเหมือนอีกา เราทําทาไปจับ มันหนี หนีไปยืน

ลอเราอีก ลองตามไป มันหนีแถมผงกหัวผงกหาง ซึ่งเหมือนผม พอเขาเขามาใกล ผมก็

ถอยไปอีกหนอย แตเราก็มีเมตตามุทิตาตอคนทุกคน แตนั่นแหละ เมตตาก็ตองมี

ปญญาดวย ไมงั้นเราเองเปนทุกขเชน บางทีเขาสงพระมาอยูกับผม ผมก็รับไว อยูไดก็

อยู อยูไมไดกก็ลับ ผมเคยทําของผมเชนนี้ก็ยังคงทําอยู จะใหครึ่ง ๆ กลาง ๆ พอไดยศ

จะเปลี่ยน ยศศักดิ์เปนเรื่องของการสมมติ เหมือนพระราชาจับชางเผือกไปอยูเมืองเปน

คูบารมี แตชางมันชอบอยูปา มันไมชอบสรอยสังวาลที่ตกแตงมันหรอก ความเปน

เผือกของมัน เลยทําใหมันตองมาประดับบารมีคน๒๘

 

๑๘. ตางยังมีเหมือน (อุปมาดวยพืชพันธตาง ๆ) 

จริตทั้งหลายนี้แมผิวเผินคลายจะตางกัน แตโดยสัจธรรมจะเหมือนกันในความไมเที่ยง 

เปนทุกข และเปนอนัตตา ความที่ไมอาจยึดมั่นหมายมั่นได เปรียบไดกับมะนาว พริก 

ออย บอระเพ็ด ทุกอยางเกิดจากดิน แตรสจะตางกัน มะนาวมีสรเปรี้ยว พริกมีรสเผ็ด 

ออยมีรสหวาน สวนบอระเพ็ดมีรสขม สิ่งเหลานี้เหมือนกันคือ นอกจากจะเกิดจากดิน

                                                           
 

 ๒๗ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), คุยกับลูกหลาน.  หนา ๑๒. 

 ๒๘ หลวงปู,สุดสายธรรม,(กรุงเทพฯ : โอ เอส พร้ินต้ิงเฮาส, ๒๕๓๖), หนา ๗. 
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แลว มันยังตองตายเหมือนกัน เราจะหารสเผ็ดจากมะนาวก็ไมได จะหารสขมจาก

น้ําตาลออยก็ไมได กินเปรี้ยวเกินไปก็เกิดถายทอง กินหวานเกินไปก็ปวดตามขอ กิน

บอระเพ็ดมากเกินก็มีลมออกหู เชนเดียวกับพระสารีบุตรมีปญญามาก พระโมคคัล

ลานมีฤทธิ์เดชมาก พระสิวลีมีลาภมาก แตละองคมีเอตทัคคะแตกตางกัน แต

เหมือนกันในแงของความบริสุทธิ์๒๙

 

๑๙. เอโก ธัมโม (อุปมาพระธรรมมีหนึ่งเดียว) 

ทานเองทานชอบการปฏิบัติแบบเซ็น แมพระไทยบางองคก็ไปปฏิบัติที่อินเดีย ลังกา 

เกาหลี ไมวาปฏิบัติที่ไหน ก็ถือวาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน พระธรรมเปนนามธรรมอัน

เดียวกัน พระทุกชาติมีกิเลสเหมือนกัน จึงตองละกิเลสตัวเดียวกัน ธมมะจึงเปน เอโก 

ธัมโม ขออยาใหเราติดใจสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบคัมภีร อาจารย เพราะสิ่งเหลานั้นเปน

เปลือกนอก ที่ไหน ๆ ก็มีคนแก คนเจ็บ คนตาย๓๐

 

๒๐. ความรักหรือกาม (อุปมาดวยกลวยน้ําหวาแฝงยาพิษ) 

ผมก็บวชมา  เขาวัดตั้งแตอายุ  ๙  ขวบเลยพยายามมันอยูอยางนี้  แตไมคอยจะรูเรื่อง

หรอกสมัยกอน  มารูเมื่อเปนพระนั่นแหละ  พอบวชมาแลว  โอโฮ  มันกลัวทั้งนั้นแหละ

มันคลาย  ๆ  วาเห็นกามที่เขาอยูนะ  ไมเห็นความสนุกกับเขาแตเห็นความทุกข

มากกวา  มนัคลาย ๆ  กับกลวยน้ําวาใบหนึ่งเราไปทานมัน  มันก็หวานดีอยู  มันมีรส

หวานก็รูอยู  แตเวลานี้รูอยูวาเขาเอายาพิษไปฝงไวในกลวยใบน้ัน  แมจะรูอยูวามัน

หวานเทาไรก็ชาง  ถากินไปแลวมันจะตายใชไหม  ความเห็นมันเปนเชนนั้นทุกที  วาจะ

กินก็เห็นยาพิษฝงอยูในนั้นทุกทีนั่นแหละ  มันก็เลยถอยออกมาเรื่อย  ๆ  จนกระทั่งมี

อายุพรรษามากขนาดนี้แลว  ถาเรามองเห็นแลว  มันไมนากินเลยนะ๓๑

                                                           
 

 ๒๙ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๑-๑๒. 

 ๓๐ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๔-๒๕. 

 ๓๑ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), อาหารใจ, หนา ๑๐๑. 
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๒๑. ความกลัวตาย (อุปมาดังหนังหนากลองหรือนํ้าลนโอง) 

ความกลัวมันเต็มเอี๊ยดแทนที่อยูแนนเหมือนกับกลองจะคิดไปไหนมาไหนไมไปมีแต

กลัวเทานั้นตั้งแตเกิดมาไมเคยมีกลัวเหมือนครั้งนี้เลย มีความกลัวแนนอยู เหมือน

กลองเพลอยางนั้นแหละ นั่งอยูเหมือนไมถูกอาสนะทําความรูไวเทานั้น กลัวมากมัน

กลัวมากจนเปรียบเหมือนกับนํ้าที่เราเทใสในโอง เทใสมากเต็มแลวมันก็ลนออกมา มัน

กลัวมากจนหมดกลัวแลวก็ลนออกมาใจถามวากลัวอะไร อีกใจตอบกลัวตาย กลัวตาย

มันอยูที่ไหนตายเลยอยูกับตัวเองมันก็ตายเหมือนกัน เพราะตายก็อยูกับตัวนี่หนีมัน

ไมไดหรอกสัญญาเลยเปลี่ยนพลิกกลับทันทีเปลี่ยนขึ้นมาทันที ปานฝามือกับหลังมือ

เราพลิกกลับอัศจรรยเหลือเกิน๓๒

 

๒๒. ความรักของปุถชุน (อปุมาดวยการเคี้ยวหัวกลอย) 

เรื่องตรัสรูธรรมเราไดยินวาพระพุทธเจาตรัสรูธรรมะก็นึกวาเปนเรื่องของทานทุกอยาง 

ไมใชนะเปนเรื่องของเราทุกคนก็ไดอันไหนรูแลวละ นั่นแหละเปนเครื่องหมายของเรา 

เหมือนเราเคี้ยวกินอะไรบางอยาง รูสึกคัน รูแลวก็คายทิ้งความรูชนิดนี้แหละปุถุชนเรา

ควรรู เหมือนหัวกลอยเมื่อรูวามันคันกินไมไดเรายังจะกินอยูหรือก็มีแตจะทิ้งเทานั้นมัน

รูอยางนี้แหละ๓๓

 

๒๓. ภาษาใจสําคัญท่ีสุด (อุปมาดวยการเลี้ยงแมว) 

เรื่องการสงสัยรูปแบบภายนอกนี้ ญาติโยมไมวาไทยวาฝรั่งสงสัยกันมาก ปญหาที่โยม

ถามทานเปนประจํา เมื่อเขามาเห็นพระฝรั่งเดินไปเดินมาอยูในวัดปาพงก็คือ หลวงพอ

สนพระฝรั่งอยางไร พระฝรั่งจะอยูรวมกับพระไทยอยางไร เพราะความเปนอยูคุนเคย

มาตางกัน จนบางครั้งหลวงพอก็คลายสงสัยเขาโดยการถามเขาวา  

:บานโยมเลี้ยงหมา แมวไหม 

 เขาตอบวา  :เลี้ยงอยูครับ 

                                                           
  

 ๓๒ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๑๓–๑๑๔. 

 ๓๓ หลวงปู,สุดสายธรรม, หนา ๓๗.  
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 ทานกลาววา  :โยมเลี้ยงหมาตองพูดภาษาหมาไหมละ พระฝรั่งก็เชนกัน 

มิไดแตกตางจากพระไทยเลยทานมาบวชเพื่อแสวงหาหนทางดับทุกขเหมือนกันใหม ๆ 

ก็อาจมีความรูสึกวา ภาษาเปนอุปสรรคกั้น อยูไป ๆ ก็สบาย เชนพระฝรั่งมาใหม ๆ ฉัน

อาหารก็ไมลงอยูไป ๆ บาองคฉันปลาราเกงกวาพระไทยอีก๓๔

 

๒๔. ความเห็นธรรมที่ตรัสรู (อุปมาดวยวิชาครู) 

คนที่ไปเรียนวิชาครูนั้นคือใคร ก็คือคนที่ไปเรียนวิชาครูจนสอบไดตามหลักการของเขา

แลวไปสอนนักเรียนไดชื่อวาเปนครู ถาครูตายไป แตวิชาของครูไมไดตาย ยังอยู ใครยัง

เรียนวิชานี้ตอไปอีกวิชามันไมหายวิชามันไมตายครูคนที่ตายนั้นไมไดเอามันไปดวยมัน

ยังอยู ธรรมที่ตรัสรูขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เหมือนกันอยางนั้น๓๕

 

๒๕. เนื้อแทแหงธรรมวินัย (อุปมาดวยทะเลมีรสเดียว) 

น้ําท่ีไหลจากหวยหนองคลองบึงตาง ๆ ที่มันไหลลงสูทะเลเมื่อมันไปตกถึงทะเลแลวมัน

ก็มีสีครามรสเค็มดวยกัน มนุษยเราท้ังหลายก็เชนกันจะอยูคนละทิศคนละทางก็ชางจะ

อยูที่ไหนก็ตามเมื่อลงสูกระแสของธรรมะแลวมันก็ลงสูธรรมะอันเดียวกัน พุทธศาสนา

จึงไมมีชาติไมมีโคตรแบงเปนพระไทยพระฝรั่งนั่นมันเปลือกนอก อยาจับเอาเปลือก

นอกมาเปนปญหาใหเราฉันเนื้อแทแหงธรรมและอยาไมสบายใจในเรื่องไมเปนเรื่อง ให

ระวังใจ ทําแตภาวนาไปพิจารณาไปจะเหยียดนั่งยืนนอน ใหรูอยูแตพุทโธ จะหมสบง

ใหมีสติรูอยูกับพุทโธ อยูกับปจจุบันเทานั้นพอแลว๓๖

 

๒๖. มิจฉาสมาธิ (อุปมาดวยมีดคมแตไมใช) 

มิจฉาสมาธิคือความที่จิตเขาสูสมาธิเงียบหมดไมรูอะไรเลยปราศจากความรูนั่งอยูสอง

ชั่วโมงก็ไดกระทั่งวันก็ไดแตจิตไมรูวามันไปถึงไหนมันเปนอยางไรไมรูเรื่องนี่สมาธิอันนี้

เปนมิจฉาสมาธิ มันก็เหมือนมีดที่ลับใหคมดีแลวแตเก็บไวเฉย ๆ ไมเอาไปใชมันก็ไม

                                                           
  

 ๓๔ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๗. 

 ๓๕ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท),เบือ่ของที่ชอบ, (กรุงเทพฯ :  ปาปรุส พับลิเคชั่น, ๒๕๔๖), หนา ๖๖. 

 ๓๖ หลวงปู,สุดสายธรรม, หนา ๒๒. 
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เกิดประโยชนอะไรอยางนั้น ความสงบอันนั้นเปนความสงบที่หลงคือวาไมคอยรูเน้ือ

รูตัวเห็นวาถึงที่สุดแลวก็ไมคนควาอะไรอีกตอไปจึงเปนอันตรายเปนขาศึกเชนนั้นอันนี้

เปนอันตรายหามปญญาไมใหเกิด ปญญาเกิดไมไดเพราะขาดความรูสึกรับผิดชอบ๓๗

 

๒๗. ชีวิตแตงงานครอบครัว (อุปมาดวยถูกครอบและถูกทิ่มแทง, อสรพิษ) 

ครอบหมายความวา งุม (ภาษาอีสาน) คนเราอยูเฉย ๆ ไมมอีะไรมาครอบมางุมมัน

สบายหายใจก็สบายเดินไปเดินมาก็สบายลองเอากะเพียด (รูปรางเหมือนสุม)มาครอบ

เดี๋ยวนี้ซิจะอยูสบายไหมนี่หมายถึงการครอบ  ครัวก็หมายถึงการทิ่มแทงถาหากมีคน

หนึ่งเอาอะไรมาครอบ อีกคนหนึ่งเอาหอกไปทิ่มแทง ไปแหยจะอยูตรงไหนก็อยูไมไดนี่

คือครอบครัว บรรพบุรุษเราตั้งชื่อวาครอบครัวคือ มันยุงนั่นเองมันมีปญหาหลายเรา

จะตองพากันมาแกความยุงทั้งหลายเหลานี้ ใหตัดความยุงใจ นั่นใจของเรา วันนี้

แตงงานกันก็รักกันหวงกันดีอยูแตวามันไมเปนอยางนี้ไปเร่ือย ๆ นะ เหตุการณขางหนา

โนนมันยังมีมากกวานี้ บางทีมันจะเกลียดกันก็ไดนะเกลียดจนแทบเลิกกันกาแกปญหา

เหลานี้เปนของสําคัญ เชนการทํามาหากิน ผูหญิงหรือผูชายจะตองอยูในวงจํากัด

วงจํากัดของเจาของการมาหาสูกันการใชจายเงินทองตองอยูในวงจํากัดทั้งนั้น๓๘

ถาเห็นแลวก็จะไมเปนอะไรอยางงู อสรพิษตัวรายๆ มันเลื้อยมาเราเห็น  เราเห็นมัน

กอนก็หนี  มันไมไดกัดเราหรอก  เพราะเราไดระวังมัน  ถาเราไมเห็นมัน เดินๆ  ไปไม

เห็นก็ไปเหยียบมัน  เดี๋ยวมันก็กัดเลยศัพทที่วา  ครอบ  นี้ศัพททุกข  ไปไมไดมันมีจํากัด

แลว  ตอไปอีก  ครัวก็หมายถึงการกอกวนแลวทิ่มแทงแลว  โยมผูหญิงก็เขาครัว  โขลก

พริกคั่วพริกแหงไหม  ไอ  จาม  ทั้งบานเลย  ศัพท  ครอบครัว  มันวุน ไมนาอยูหรอก 

อาตมาอาศัยสองศัพทนี้แหละจึงบวชไมสึก ครอบครัวนี้นากลัว  ขังไวจะไปไหนก็ไมได  

ลําบากเรื่องลูกบาง  เรื่องเงินทองบางสารพัดอยางอยูในนั้น  ไมรูจะไปที่ไหน  มันผูกไว

                                                           
 

 ๓๗ พระโพธิญารเถร (ชา สุภัทโท), ชีวิตที่พนทกุข, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธรรมสภา, ม.ป.ป.), หนา ๙.  

 ๓๘ พระโพธิญารเถร (ชา สุภัทโท), ชีวิตแตงงานครอบครัว,พิมพคร้ังที่ ๓ (กรุงเทพฯ : ปาปรุส พับลเิคชั่น, 

๒๕๔๗), หนา ๑๔–๑๕. 
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แลว  ลูกผูหญิงก็มีลูกผูชายก็มี  มันวุนวายเถียงกันอยูนั่นแหละจนตายไมตองไปไหน

กันละ๓๙

 

๒๘. ชีวิตสังขาร (อุปมาดวยกอนเหล็กแดง) 

กอนสังขารที่เกิดขึ้นมาสงบหรือไมสงบพิจารณาเรื่อยไปจนไดเห็นวา สิ่งเหลานี้เหมือน

กอนเหล็กแดง ขันธหาเหมือนกอนเหล็กแดง เมื่อมันแดงรอบแลวไปจบตรงไหนมันจึง

จะเย็นไดมีที่เย็นไหมเอามือแตะขางบนดูซิขางลางแตะขางโนนขางนี้ดูซิตรงไหนมันจะ

เย็นเย็นไมไดเพราะกอนเหล็กมันแดงโรไปหมดขันธหานี้ก็ฉันนั้น๔๐

 

๒๙. พระปา (อุปมาดวยไกปา) 

อาตมาขออนุโมทนาที่โยมอุตสาหมาถามปญหาพระปา พระปาก็เหมือนไกปา ไม

เหมือนไกบาน ไกบานนั้นถึงเวลาเขาก็เอาขาวมาใหกินไดเวลาเขาก็เอาไปเชือด ไกปา

นั้นมันหากินดวยตนเองเวลามีภัยมันก็หนีภัยเอง จะใหไกปาเปนไกบานไมได เชน เรา

ไดยินเสียงไกปารอง ลองไปหาเถิด หาไมพบหรอก เพราะมันฉลาดวองไว แตไกบาน

นั้นถาไดยินเสียงรองแลวงาย หาไมยาก จับไมยาก พระอยูปาฉันวันละหนฉันในบาตร 

มีชีวิตที่เรียบงาย กินงาย นอนงาย แตไมมักงาย อยูเย็นเปนอิสระจากเครื่องของ๔๑

 

๓๐. การรูเห็นธรรม (อุปมาดังการฟงเทศนของพระพุทธเจาโดยตรง) 

ไมวาเราจะยืนจะเดินหรือน่ัง หรือนอนใจของเราก็จะมีสติคุมครองระวังรักษาอยูเสมอ

เมื่อเห็นของภายนอกก็เห็นของภายใน ถาเห็นของภายในก็เห็นของภายนอก มัน

เหมือนกัน ถาเขาใจอยางนี้เราก็ไดฟงเทศนของพระพุทธเจา เรียกวาพุทธภาวะ ผูรู

เกิดขึ้นมาแลวเกิดขึ้นมามันรูแลวรูอาการภายนอก รูอาการภายใน รูธรรมทั้งหลาย ท่ี

                                                           
 

 ๓๙ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), ชีวิต การงาน หลักธรรม, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธรรมสภา, 

ม.ป.ป.), หนา ๒๑๖–๒๑๗. 

 ๔๐ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), รูแจงโลก, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธรรมสภา, ม.ป.ป.), หนา ๓๓. 

 ๔๐ พระโพธิญารเถร (ชา สุภัทโท),คุยกับลูกหลาย ,หนา ๑๐๒–๑๐๓. 

 ๔๑หลวงปู,สุดสายธรรม, หนา ๒๘. 
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มันเปนมาถาเขาใจอยางนี้แมเราน่ังอยูใตรมไม ก็เหมือนกันกับพระพุทธเจาทานเสด็จ

มาเทศนโปรดเราเราไดฟงเทศนของพระพุทธเจาอยูเสมอเราจะยืนเดินจะนั่งนอนไดฟง

เราจะไดเห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส โผฏฐัพพะธรรมารมณ ฟงอยูเสมอ เหมือนกับ

พระพุทธเจาเสด็จมาเองพระพุทธเจาก็คือผูรูในใจเรานี่แหละ๔๒

 

๓๑. ตามดูจิตวันละนอย (อุปมาปญญาตางจากสัญญา) 

พยายามทํากันไปเรื่อย ๆ คนอื่นบอกมันไมรูจักมันจะตองไปพบดวยตนเองไมตองเอาที

ละมากหรอกเอานอย ๆ แตเอาทุกวันนั่งสมาธิทุกวันแลวก็เดินจงกรมทุกวัน มันจะมาก

หรือนอยเราก็ทําทุกวันแลวก็เปนคนที่พูดนอยแลวก็ดูจิตของตัวเองตลอดเวลา เมื่อดู

จิตของตัวเองอะไรมันจะเกิดขึ้นมาแลวมันจะสุขหรือ มันจะทุกขอะไรเหลานี้ก็บอกปด

ปฏิเสธมันเสียวาเปนของไมแนนอนเปนของหลอกลวงทั้งนั้นผูที่เรียนศึกษามาก ๆ นั้น

นะมันเปนดวยสัญญาไมใชปญญาสัญญาเปนความจํา ปญญาเปนความรูเทาทันมัน

ไมเหมือนกันมันตางกันบางคนจําสัญญาเปนปญญา ถาปญญาแลวไมสุขกับใครไม

ทุกขกับใคร ไมเดือดรอนกับใคร ไมเปนทุกขเปนรอนกับจิตที่มันสงบหรือไมสงบสัญญา

ไมใชอยางนั้นนะ มันเกิดความยึดมั่นถือมั่นเปนทุกขเปนรอนไปตามอารมณทั้งหลาย

เหลานั้น๔๓

 

๓๒. ตุจโฉโปฐิละ (อุปมาดวยใบลานเปลา) 

ในสมัยพุทธกาลตุจโฉโปฐิละมีปญญามากแตกฉานในคัมภีรพระไตรปฎก วันหนึ่งทาน

ไปกราบทูลถามพระพุทธเจา ขณะทานกําลังกราบลงสาธุการพุทธองคตรัสวา มาแลว

หรือพระใบลานเปลาซึ้งในใจ แลวก็เลยพูดกันไปพอทานจบสมควรแลวลาพระพุทธ

องคกลับวัด กลับอาวาสแลวหรือพระใบลานเปลาพระพุทธองคตรัสแคคํานั้นมาก็

มาแลวหรือพระใบลานเปลา จะกลับก็กลับแลวหรือพระใบลานเปลา ไมไดหนาไดหลัง 

ทานเทศนอยูเทานั้น ตุจโฉโปฏฐิละเปนอาจารยใหญคิดในใจเอ ทําไมพระพุทธองคจึง

                                                           
  

 ๔๒ พระโพธิญารเถร (ชา สุภัทโท).นอกเหตเุหนอืผล, หนา ๔๗. 

 ๔๓ พระโพธิญารเถร (ชา สุภัทโท),ตามดูจิต,(กรุงเทพฯ : ปาปรุส พับลิเคชั่น,๒๕๔๗), หนา ๓๓–๓๔. 
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รับสั่งอยางนั้น เปนอะไรหนอ คิดไปคิดมาคิดตามการศึกษายอนไปพิจารณาไปจนเห็น

วา เออมันจริงคือใบลานเปลา คือพระเรียนเฉย ๆ ไมไดปฏิบัติเมื่อมาดูจิตใจของตนก็

เหมือนเขากับฆราวาสๆอยากไดอะไรก็อยากไดเหมือนเขา ฆราวาสยินดีอยางไรก็ยินดี

อยางเขาไมมีความเปนสมณะ ไมมีธรรมอันบังเกิดซึ้งในใจ๔๔

 

๓๓. ตัวอุบาทว (อุปมาดวยชานหมากในกระบอก) 

เหตุจากศิษยที่สงไปเปนเจาอาวาสหนีออกจากวัด เพราะชาวบานไมเชื่อเรื่องคําสอน 

คือไมใหเชื่อเรื่องผ ีโยมก็ไมเชื่อยังไหวผีไปซื้อเหลามากิน วันที่ทอดกฐินก็กินเหลากันใน

วัด ทานศิษยของหลวงพอชาไมพอใจที่ชาวบานวายากสอนยาก เลยหนีออกจากวัดไป 

หลวงพอชาวา ตอนไมมีพระก็มาขอพอไดพระดีไปก็ไมเลี้ยงทานทานสอนก็ไมฟง มัน

อุบาทวอยางนี้จึงเลาเรื่องอดีตกาลวา พระราชาพระองคหนึ่งเกิดความสงสัยวาอุบาทว

เปนอยางไร จึงประชุมเสนาบดีอํามาตยขึ้นใหหาตัวอุบาทวมา อํามาตยคนหนึ่งไปหา

ฤาษี ฤาษีจึงเอาชานหมากใสกระบอกไมไผใหมาแสดงแกพระราชา พอมาถึงพระราชา

เปดดูและสงใหคนอื่นเปดดูแลวตรัสถามวาเหมือนอะไร บางคนวาเหมือนจิ้งจก บาง

คนวาเหมือนตุกแก ตางคนตางมีพรรคพวกสงเสียงกันอึงคนึง พระราชาจึงกลาววา นี่

อุบาทวลงแลวเรารีบดูหนามันจริง ๆ เถิดวามันเปนอยางไรพรอมท้ังเทกระบอกออกก็

ไดเห็นเพียงชานหมากเทานั้นเมื่อเลาจบก็ถามวา เขาใจไหมวาตัวอุบาทวเปนอยางไรก็

คือความหัวดื้อ ถือร้ันนั่นแหละ ผูใหญก็อุบาทวกํานันก็อุบาทว ถาไมรูจักผูหลักผูใหญ

ไมมีสัมมาคารวะ๔๕  

 

๓๔. ทําความเขาใจเกี่ยวเหตุแหงทุกข (อุปมาดวยเชือกติดตอ) 

เปรียบใหฟงเหมือนดึงเชือกเขาไปในปาอยางนี้เชือกไปติดตอดึงไมไปเกิดไมสบายใจนี่

ทุกขแลว เห็นไหมดึงฟดไปฟดมา ฮื้อมันติดอะไรวุนวายดึงอยูนั่นแหละ ดึงไมไปมัน

ทุกขวนเวียนอยูนั่นไมรูจักทุกข  ทุกขมันเกิดขึ้นเพราะดึงไมไป มนัติดอะไรนะ ก็ไมได

                                                           
  

 ๔๔ พระโพธิญารเถร (ชา สุภัทโท),น้ําไหลนิ่ง, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธรรมสภา, ม.ป.ป.),หนา ๙๔–๙๕. 

 ๔๕ หลวงปู,สุดสายธรรม,(กรุงเทพฯ : โอ เอส พร้ินต้ิงเฮาส, ๒๕๓๖), หนา ๕๐. 
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คิด พระพุทธเจาทานวาใหยอนกลับมาดูซิมันติดอะไรสาวเชือกมา ๆ นั่นมันติดตอถึง

ดึงอยางไรก็ไมไปมันติดแนนอยูตรงน้ันตรงเหตุที่มันติดนั่นแหละเหตุทุกขเกิดอยูตรงนั้น

ถอดพราออกจากตลับสับปอกลงไปเลยทีนี้ละเดินไปก็ดึงไดสะดวกนั่นแกตรงท่ีทุกขจะ

เกิดทุกขก็ไมเกิดละทีนี้ พูดอยางนี้ก็คงพอเขาใจนะขนาดนี้แลวยังไมเขาใจก็หนีเสีย๔๖

 

๓๕. ทางสุขและทุกข (อุปมาดวยงูพิษตัวหนึ่ง, ถนน) 

อัตตกิลมถานุโยค  ก็คือ  ทางตึงและทางหยอนนั่นเอง  ถาเรานอมเขามาพิจารณาให

เห็นในปจจุบัน  ทางตึงก็คือ  ความโกรธ อันเปนทางเศราหมอง  กามสุขัลลิกานุโยโคก็

คือ  ความดใีจ  ความพอใจนี้ก็เปนทางไมสงบ  ทางทุกขก็เปนทางไมสงบ ทางสาย

กลางมนุษยเราทั้งหลายไมตองการทุกข  ตองการแตสุข  ความจริงสุขนั่นก็คือทุกข

อยางละเอียดนั่นเอง  สวนทุกขก็คือทุกขอยางหยาบ  สุขและทุกขนี้ก็เปรียบเสมือนงูตัว

หนึ่ง  ทางหัวมันเปนทุกข ทางหางมันเปนสุข  เพราะถาลูบทางหัวมันมีพิษ  ทางปาก

มันมีพิษ  ไปใกลทางหัวมันก็กัดเอา ไปจับหางมันก็เหมือนเปนสุข แตถาจับไมวาง  มัน

ก็หันกลับมากัดไดเหมือนกัน เพราะทั้งทางหัวงูและหางงูก็อยูในงูตัวเดียวกัน๔๗

 

๓๖. ทางที่ตองรูเอง (อุปมาดวยรสผลไม) 

ผมเคยพูดใหทานฟงเสมอวา ผลไมนี้เปร้ียวอยางนี้ เอาผลไมนี้ไปทานเสียเอาไปฉันมัน

เปรี้ยวนะนี่บางคนก็เชื่อ อยางทานก็จะเชื่อวามันเปรี้ยวความเชื่อของทานนะมันเปน

โมฆะ ไมมีความหมายอะไรมากมาย เพราะที่ทานวาเปรี้ยวนะทานเชื่อจากผมพูดวา 

“มันเปร้ียว”เทานั้นละ พระพุทธเจายังไมสรรเสริญแตเราก็ไมทิ้งเอาไปพิจารณาเอา

ผลไมมาฉันดูเสียเมื่อความเปรี้ยวปรากฏขึ้นมานั้นเรียกวาเรามีพยานในตัวแลวทานวา

เปรี้ยวเราเอามาฉันดูก็เปรี้ยว๔๘

 

                                                           
 

 ๔๖ พระโพธิญารเถร (ชา สุภัทโท),ทําความเขาใจเกี่ยวกับภาวนา,พิมพคร้ังที่ ๓ (กรุงเทพฯ : วิบูลกิจการ

พิมพ ,๒๕๔๖), หนา ๑๖. 

 ๔๗ พระโพธิญารเถร (ชา สุภัทโท),นอกเหตเุหนอืผล,หนา ๑๙. 

 ๔๘ พระโพธิญารเถร (ชา สุภัทโท), ทางพนทุกข, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธรรมสภา, ม.ป.ป.),  หนา ๑๕. 
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๓๗. กายวาจาใจทางแหงความสะอาด (อุปมาดวยบานหลังหนึ่ง) 

นี่เห็นงาย ๆ เรื่องบานคือจิตใจของเรานี้เหมือนกันกายวาจาใจนี้เปนบานหลังหนึ่ง

เหมือนกันถาไมมีธรรมะไมมีจิตใจอันบริสุทธิ์สอนตัวเอง สอนกายวาจาตัวเองแลวกาย

เรามันสกปรก เราไมรูวามันสกปรกวาจาเราพูดไปเปนตน มันสกปรกอยู มันเบียดเบียน

ผูอื่นมันเบียดเบียนตนเองอยูก็ไมรูวามันสกปรกเพราะวา คนที่พูดไมรูจักคําที่พูดไม

รูตัววา จะพูดอะไรตอไป ไมไดพิจารณาคนรักษา บานก็เปนเชนนั้นแตบานหลังนี้เปน

บานภายนอก ถาเปนบานภายในก็คือจิตใจของเราเปนผูฉลาดบานนี้ก็สะอาดไปนาน

และถาวรรางกายจิตใจเราก็ฉันนั้นเหมือนกันถาเรารูจักรักษาความสะอาดทางกายเรา

ก็จะมีความสุขถาเรารูจักรักษาความสะอาดทางวาจาเรามีความสุข๔๙

 

๓๘. ทําใจใหเปนบุญ (อุปมาดวยอยากไดบานสวย) 

โยมไปทําความดี  ก็เหมือนโยมอยากไดบานสวยๆ จะปลูกบานแตไมปราบที่มัน

เสียกอน  เดี๋ยวบานมันก็จะพังเทานั้นเองใชไหม  สถาปนิกไมดีนี่   ถาเรามีปญญา  ที่

ไหนที่ไหนมันก็สบาย  มันสบายทั้งนั้น  โลกทั้งหลายเขาถูกตองของเขาหมดแลว ตนไม

ทุกตนมันก็ถูกตองตามสภาพของมันแลว  ตนยาวก็มี  ตนสั้นก็มี  ตนที่มันเปนโพรงก็ม ี 

สารพันอยาง  ของเขาเปนของอยูอยางนั้น  มีแตตัวเรานั่นแหละไปคิด  เพราะไมรูเรื่อง  

เฮ  ตนไมนี่มันยาวไปอาย  ตนนี้มันสั้นไปอายตนนี้มันเปนโพรง  ตนไมนะเขาอยูเฉยๆ  

เขาสบายกวาเราฉะนั้น  จึงไปเขียนคําโคลงไวที่ตนไมดีกวา  ใหตนไมมันสอนเราได

อะไรบางหรือไมละ๕๐

 

๓๙. ทําใหเห็นเองแกเอง (อุปมาดวยชาวประมง) 

การปฏิบัติของพวกเรานั้นไมคอยจะตั้งใจปฏิบัติใหเห็นตามความเปนจริงกันเปรียบ

เหมือนกับชาวประมงคนหนึ่งไปสุมปลาในหนองในคลอง สุมไป ๆ มีอยูครั้งหนึ่งที่มี

                                                           
 

 ๔๙ พระโพธิญารเถร (ชา สุภัทโท),ทางแหงความสุข, พิมพคร้ังที่ ๓ (กรุงเทพฯ :  ปาปรุส 

พับลิเคชั่น,๒๕๔๗),หนา ๑๗. 

  ๕๐ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), ทําใจใหเปนบุญ,(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธรรมสภา, ม.ป.ป.), หนา 

๖-๙. 
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ความรูสึกวามีสัตวตัวหนึ่งเขาไปติดในสุมมันสัมผัสดวยกายเรา ทําใหเราพอจะรูไดแต

เมื่อสัมผัสถึงใจเราก็ยังไมรูจัก เพียงแตรูวามีตัวอะไรอยางหนึ่งมาปรากฏอยูในสุมของ

เขา เขาก็กดสุมลงไปใหแนน เรากลัววาถาเปนปลาแลวมันจะหนีออกไปคลําดูก็รูสึกวา

ตัวมันยาว จะวาเปนงูก็ไมใช จะวาเปนปลาไหลก็ไมใชสงสัยอยูอยางนี้ คนสุมปลาคน

นั้นก็ไมสบายใจไมรูวาจะทิ้งหรือจะเอามันดีอยางนี้ก็เปนวิจิกิจฉา จึงเรียกวาปญหา

สับสนในที่สุดก็เลยลวงลงไป จับเอามันชูขึ้นมาอยางระมัดระวังพอมันพนน้ําขึ้นมาคอ

ลาย ๆ เปนแฉกเห็นชัด รูชัดเจนวามันเปนงูก็วางปุบลงโดยไมรูตัวเลย ตัวเรานี้มันก็

เตือนตัวเองมันรูสึกของมันเองมันแกเองวางเอง๕๑

 

๔๐. ทําใหถึงที่สุด (อุปมาดวยคนถึงธรรม) 

การกระทําอยางนี้เรียกวาทําถูกแลวพนภัยแลวก็กระทําอยางสนิทใจเลย แตคนคนนั้น

ในทางธรรมถือวาเปนคนโงที่สุดคือเปนคนดูถูกตัวเองที่สุด คนเปนจริงนั้นเมื่อจิตมัน

เปนธรรมะเมื่อธรรมะเปนจิตมันจะกลมกลืนเปนอันเดียวกันเลย จะไปทําผิดที่ตรงไหน

เปนตน ก็ตองมีคนเห็นดังนั้นถึงจะไปอยูตรงไหนก็เปนอยูอยางนั้นจึงเปนธรรมะไมกลา

ทําเพราะใจมันเปนธรรมะแลวพระอริยสาวกทุก ๆ องคเมื่อใจเปนธรรมะแลวก็ตองเปน

อยางนั้นทุกๆ องค ที่ลับไมมีที่แจงไมมีอะไรมันก็ไมมี รูแตวาทานประพฤติปฏิบัติถึงที่

แลว ถาธรรมะเขาถึงใจก็จะหมดสงสัย๕๒

 

๔๑. ทางที่ถูก (อุปมาดวยการตักน้ําออกจากตุม) 

อะไรตาง ๆ ที่เขามาก็จะเอามาพิจารณาแลวก็วางไป ปลอยไปคลาย ๆ กับน้ําในตุม 

ถาเราเอาขันไปตักออกมาขันหนึ่ง แลวก็เททิ้ง ตักออกมาขันที่สองแลวก็เททิ้ง ตักแลวก็

เททิ้งอยูอยางนั้น น้ําที่อยูในตุมมันก็ตองมีเวลา มีโอกาสที่จะแหงหมดไปได เพราะมัน

เขาไปถึงจิต ถ

                                                          

าหากเราไมเห็นอยางนั้น มันก็เหมือนตักน้ําใสตุมแลวก็ตักออกไปตักใส

 
 

 ๕๑ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท),ธรรมปริศนา, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพธรรมสภา,ม. ป.ป.), หนา ๒๔๔. 

 ๕๒กองทุนพลังชีวิตอาคมธรรมทาน,อุปลมณี, หนา ๒๔๘. 
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เขาในตุมหนึ่งขัน แลวก็ตักออกไปหนึ่งขัน ตักเขาไปเพิ่มหนึ่งขัน แลวตักออกไปหนึ่งขัน

อยางนี้เรียกวาบุญ ๆ บาป ๆ ผิด ๆ ถูก ๆ ดี ๆ เราทุกคนทําอยางนี้มันถึงเปนเรื่องยาก๕๓

 

๔๒. ทางแหงเหตุผล (อุปมาดวยการวัดไม) 

คือเห็นเหตุมันก็เห็นผลเห็นผลแลวก็เห็นเหตุเหมือนคนจับไมยาวประมาณ ๒ เมตร

ขึ้นมาวัดดู โดยใชมือกํามาจากทางปลายไมกํามา เร่ือย ๆ ไปจนถึงทางดานตนไม ก็จะ

รูวาไมนั้นยาวเทาไร อีกคนหนึ่งมาจับทางตนไม จับกํามา ๆ จนถึงทางดานปลายไมก็

จะรูวาไมนั้นมันสั้นมันยาวเทานั่นแหละคนหนึ่งวัดจากตนมาปลาย อีกคนวัดจาก

ปลายมาตนมันทอนเดียวกัน ความสั้นความยาวมันก็เสมอกันอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น

ถาเรารูจักพิจารณาเหตุผลเมื่อเห็นผลมันเกิดขึ้นมาเปนอยางนี้ เราก็จะรูวาเพราะอะไร

มันถึงเปนอยางนี้ เพราะเหตุมันเปนอยางนี้ผลมันจึงเกิดอยางนั้นเมื่อเราทําเหตุอยางนี้

ผลก็เกิดอยางนั้นอันนี้เราจะพิสูจนดวยกาลเวลา๕๔

 

๔๓. ที่สุดของโรค (อุปมาดวยการรักษาโรคกรรม) 

อยางเชนเกิดเปนโรคขึ้นมา ไปรักษาท่ีโรงพยาบาลก็ไมหายจะไปเอาอะไรกับหมออีก 

ยาก็หมดแลวจะทําอยางไร เราก็คิดเสียวาโยนใหกรรมเสีย อันเจาของกายก็เปนของ

สมมติเทานั้นเอง อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น โยนใหกรรมแลวมันก็หมดเทานั้นและมันจะ

ไปตรงไหนละ มันสุดอยูตรงนั้น ตองไปคิดอะไรใหมันมากมายเรื่องของการปฏิบัติมัน

จะตองเปนดังนี้๕๕

 

๔๔. ทําบุญละบาป (อุปมาดวยเด็ดยอดไม,กะละมังคว่ํา) 

การทําบุญกับการละบาปนี้เปนสิ่งที่สําคัญมากกวาการทําบุญแตคนไมคอยจะเอาใจ

ใสการละบาปคือการตัดราก การทําบุญ คือการเด็ดยอด เด็ดยอดไปใช เด็ดเอายอดไป

กินมันก็แตกยอดขึ้นมา แตกใบขึ้นมาอีก ตราบใดที่รากมันยังอยู มันก็ยังไดกินอาหาร

                                                           
 

 ๕๓ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๔๙. 

 ๕๔ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๕๐. 

 ๕๕ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๕๐.  
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    ๘๒ 

 

อยูยังมีอาหารหลอเลี้ยงอยูยอดมันก็เจริญเติบโตข้ึนมาอีก ความลําบากทั้งหลายมันมี

อยูนี่ เพราะอะไร ก็เพราะวารากมันยังอยูคือการกระทําบาปมันยังอยู ดังนั้นการละ

บาปและการบําเพ็ญบุญจึงเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา๕๖

 เหมือนกะละมังที่ตั้งหงายอยูกลางแจง  ถึงแมฝนจะตกลงมาใสทีละหยด ๆ มันก็

มีโอกาสที่จะเต็มไดเมื่อเราทําบุญแลวเรายังไมไดละบาป  ก็เหมือนกับเราเอากะละมัง

ไปครอบคว่ําไวกลางแจง ฝนตกลงมาถูกกนกะละมังเหมือนกันแตวามันถูกขางนอก 

เมื่อมันถูกขางนอก น้ําก็ไมมีโอกาสที่จะเต็มในกะละมังนั้นได  อนันี้เรียกวา ทําบุญแต

ไมละบาป๕๗

 

๔๕. ทางกุศลและอกุศล (อุปมาดวยการเดินออกจากศาลา, หมอร่ัว) 

เหมือนกับเราเดินไปทีละกาว หลายกาวเขาระยะทางมันก็สั้นเขามาถาเราไมทําอยางนี้

คือเดินไปกาวหนึ่งก็ถอยกลับมากาวหนึ่ง เดินไปอีกกาวหนึ่ง เทียบเอากับศาลานี้ก็ได

ถึงแมเราจะกาวไปอยางชา ๆ แตเรากาวไปเรื่อย ๆ เราก็ยังมีโอกาสที่จะพนประตูวัด

ออกไปไดมันตางกันอยางนี้เชนหมอมันร่ัวปดชองที่มันรั่วแลวจึงเทน้ําใสกระทะมันรั่วก็

อุดรูร่ัวมันเสียแลวจึงเทน้ําใสเรียกวากนกระทะไมดีกนหมอไมดี การละบาปของเรายัง

ไมดีทําบุญลงไปใสร่ัวออกไปหมด จะเทใสลงไปทั้งวันมันก็ซึมร่ัวออกไปทีละนอย น้ําก็

เหือดแหงหมดไป ไมสําเร็จประโยชนสมความตองการของเราได๕๘

 

๔๖. ความตางที่สําคัญ (อุปมาการเรียนทางโลกกับเรียนทางธรรม) 

ในทางโลกนั้น เราสอนความรูที่จะใหปริญญาแกกัน ปริญญาตรี โท เอก สอนอยางนี้

เปนการสอนนอกตัว สําเร็จออกไปแลวก็ยังคุมตนเองไมได คุมตนเองไมใหโกรธเขา 

ไมใหขมคนอื่น ๆ อยากไดจนไมสามารถจะทําสิ่งที่ถูกตองได ตองคอรัปช่ันเขา ขาวการ

กินโกง ขัดแยง แยงตําแหนงอะไรเหลาน้ี ลวนเปนเครื่องแสดงถึงการยังไมไดผานการ

สอนตนเองทั้งนั้น ครั้งเมื่อเห็นผูอื่นทําผิดแทนที่จะเห็นโดยสัจธรรม สงสารผูกระทําวา

                                                           
 

 ๕๖ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๕๓. 

 ๕๗ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๕๓. 

 ๕๘ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๕๒. 
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    ๘๓ 

 

เขาชางอาภัพจริง ตองทําบาปเพื่อแลกกับสิ่งปรารถนากลับไมคิดอยางนั้น แตคิดผิด

ตามไปหมด แมสุภาษิตทําดีมันดี ทําชั่วมันชั่ว ก็ไปแผลงกันวา ทําดีไดดีมีที่ไหน ทําชั่ว

ไดดีมีถมไป นี่แสดงอาการของผูไมเขาใจธรรม เมื่อเผชิญกับสิ่งราย แทนที่จะขมใจ

พิจารณาใหเห็นความดีในสิ่งราย กลับวิ่งไปสะเดาะเคราะห รดน้ํามนต มีอาการของผู

ที่ยังไมถึงคุณของพระรัตนตรัย เมื่อตนไมสอนตนเอง จิตมันก็มีแตจะอยากได มีแต

ความรูสึกไมพอ มีทรัพยก็ยังรูสึกไมพอ มียศก็มียังรูสึกไมพอ ไมยนิดีในทรัพยในยศที่มี

อยู รวมท้ังตั้งอยูในความประมาท มิไดพิจารณาเนือง ๆ วา ทรัพยก็ดี ยศก็ดี สิ่งใด ๆ ก็

ดี ถามีอยู การไมมีก็ยอมมาถึง๕๙

 

๔๗. ธรรมชาติคือชีวิต (อุปมาเหมือนตนไม) 

บางครั้งตนผลไมอยางตนมะมวงเปนดอกออกมาแลว บางทีถูกลมพัดมันก็หลนลงแต

ยังเปนดอกอยางนั้นก็มีบางชอเปนลูกเล็ก ๆ ลมก็มาพัดไป หลนทิ้งไปก็มี บางชอยัง

ไมไดเปนลูกเปนดอกเทานั้นก็หักไปก็มี คนเราก็เหมือนกันบางคนตายตั้งแตอยูในทอง

บางคนคลอดจากทองอยูไดสองวันตายไปก็มี หรืออายุเพียงเดือนสองเดือนสามเดือน

ยังไมทันโตตายไปก็มีบางคนพอเปนหนุมเปนสาวไปก็มี บางคนแกเฒาแลวจึงตายก็มี

นึกถึงคนแลวก็นึกถึงผลไมก็เห็นความไมแนนอนแมนักบวชเราก็เหมือนกัน บางทียังไม

ทันบวชเลยยังเปนเพียงผาขาวอยูหนีไปแลว บางคนก็อยูไดสามสี่เดือนก็หนีไปบางคน

อยูถึงบวชเปนเณรเปนพระไดพรรษาสองพรรษาก็สึกเหมือนกับผลไมเอาแนนอนไมได

จิตคนเราก็เหมือนกันพอถูกอารมณมาพัดไปดึงไปก็ตกไปเหมือนกับผลไม๖๐

 

๔๘. ธรรมชาติของจิตใจ (อุปมาดวยน้ําที่เจือดวยสี, คนกําพรา) 

ใจของเราขณะที่เปนปกติอยู เปรียบเหมือนน้ําฝนเปนน้ําที่สะอาด มีความใสสะอาด

บริสุทธิ์เปนปกติ ถาเราเอาสีเขียวใสลงไป เอาสีเหลืองใสเขาไป น้ําก็จะกลายเปนสี

เขียว สีเหลืองไปจิตของเรานี้ก็เหมือนกัน เมื่อไปถูกอารมณที่ชอบใจ ใจก็ดี ใจก็สบาย 

                                                           
  

 ๕๙ หลวงปู,สุดสายธรรม, หนา ๖๖. 

 ๖๐ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท),โพธิญาณธรรม,(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธรรมสภา, ม.ป.ป.), หนา 

๙๓–๙๔. 
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    ๘๔ 

 

เมื่อถูกอารมณที่ไมชอบใจแลว ใจน้ันก็ขุนมัว ไมสบาย เหมือนกันกับนํ้าที่ถูกสีเขียวก็

เขียวไป ถูกสีเหลืองก็เหลืองไป เปลี่ยนสีไปเร่ือย๖๑ จิตของเรานี้เมื่อไมมีใครตามรักษา

มันก็เหมือนคนที่ปราศจากพอแมที่จะดูแลเปนคนอนาถาเปนคนที่ขาดที่พึ่ง คนที่ขาดที่

พึ่งก็เปนทุกขจิตนี้ก็เหมือนกันถาหากขาดการอบรมบมนิสัยทําความเห็นไหถูกตองแลว

จิตนี้ก็ลําบากมาก๖๒

 

๔๙. ธรรมในวินัย (อุปมาดวยสิ่งเดียวกัน) 

หลวงปูมั่น ภูริทัตโตอธิบายหลักธรรมใหหลวงพอชาฟงวา ทานของนี้มันมากก็จริง

หรอกแตมันนอย ถาเรากําหนดทุกสิขาบทในสีลานิเทศนั้นนะมันก็ลําบากมันลําบาก

จริงแตความจริงแลวนะ ที่เรียกวาสีลานิเทศน้ัน มันเปนนิเทศอันหนึ่งที่ออกไปจาก

จิตใจของคนเรานี้ถาหากวา เราอบรมจิตของเราใหมีความอายมีความกลัวตอความผิด

ทั้

                                                          

งหลายนั่นแหละก็จะเปนคนสํารวม จะเปนคนสังวรจะเปนคนระวังเพราะความกลัว 

มิใชจะไปรักษาทุกสิกขาบท รักษาจิตอันเดียวเทานั้นก็พอแลว๖๓

 

๕๐. ธรรมชาติของชีวิตในโลก (อุปมาดวยการอยูในกรง) 

จะทุกขสุขก็ตามรองไหก็ตาม รองเพลงก็ตาม อยูในโลกนี้ก็เหมือนอยูในกรงเทานั้น

แหละไมพนไปจากกรงมันจะรําวงอยูก็รําวงอยูในกรง จะดูหนังก็ในกรง กรงอะไรกรง

ความเกิดความแกความเจ็บกรงความตาย เหมือนอยางเลี้ยงนกเขาเอานกเขามาเลี้ยง

ไวแลวฟงเสียงขันของมันแลววามันขันดี นกเขาเสียงโต มันเสียงเล็ก ไมไดไปถาม

นกเขามันเลยวามันสนุกหรือเปลาเพราะเราก็วา ฉันเอาขาวใหมันกินเอาน้ําใหกินอยูใน

กรงหมด เหมือนเราอยูในโลกนี้แหละอันนั้นก็ของฉันนี้ก็ของฉันของฉันสารพัดไมรูเรื่อง

ของเจาของเราสะสมความทุกขไวในตัวของเรานั่นเองไมอื่นไกลหรอกเหมือนเราไมมอง

 
  

 ๖๑พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), ธรรมปฏิสันถาร,(กรุงเทพฯ : พิมพที่ธรรมสภา, มป.ป.),หนา ๒๐–

๒๑. 

 ๖๒ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), โพธิญาณ, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงเทพการพิมพ ,๒๕๒๕),หนา 

๑๐–๑๑. 

 ๖๓ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท),  อาหารใจ,หนา  ๑๖. 
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    ๘๕ 

 

ถึงนกเขาเราเห็นวามันสบายกินน้ําไดกินอาหารไดเห็นวามันสุขความจริงแลวมันทุกข

อยูอยางนี้๖๔

 

๕๑. ธรรมคือทุกขทีห่ยั่งรูยาก (อุปมาดวยทางรก) 

ทุกขคือตัวสัจธรรมแท ๆ เราก็ออมอันนี้เสียไมอยากจะดูทุกขหรืออยางคนที่แก ๆ เรา

ไมอยากดูอยากดูแตคนหนุมสาวเมื่อไมอยากดูทุกขมันก็ไมรูจักทุกข ตลอดกี่ภพกี่ชาติ

ก็ไมรูจักทุกขทุกขนี้เปนตัวอริยสัจเปนสัจจธรรม ถาเราเห็นทุกขก็ใหใหเราแกไขเชนทาง

ที่นี่มันรกไปไมคอยจะไดไปแลวมันก็รกอยูนั่นแหละ ความคิดมันก็เกิดขึ้นวา ทํา

อยางไรหนอทางนี้มันจึงจะงายไปทุกวันคิดทุกวันจิตนี้มันเกิดอยางนี้ เพราะสิ่งที่ไม

สะดวก คือตัวปญหามันถึงหาทางเฉลยแกปญหาอันนั้น ถาเราไมทุกขมันก็ไมมีปญหา 

เมื่อไมมีปญหาก็ไมมีเหตุใหพิจารณาอะไรเลยอันนี้เราก็เลยขามไป ฉะนั้นพระพุทธองค

ทานจึงทรงสอนเรื่องทุกข๖๕

 

๕๒. ธรรมคือเกิดและตาย (อุปมาดังการไดเทป) 

อยางน้ําตกที่ตะกอนอยูนั่นแหละเมื่อยังไมขุน มันใสเมื่อถูกอะไรมากวนมันก็ขุนขึ้นมา 

ทานก็เหมือนกันเมื่อมีเสียงไดยินเสียงไดดูรูปไดสัมผัสทางใจเกิดขึ้นมาที่ไมชอบใจมันก็

ขุนข้ึนมาถาหากวาไมมีขึ้นก็สบาย เชนทานอยากไดเทปอันนี้ทานก็เปนทุกขพอไป

แสวงหาไดเทปอันนี้มาทานก็สบายใชไหม สบายไดเทปน้ีมาเพื่อไมสบายเหมือนอยาง

เกิดนั่นแหละเมื่อเกิดมาแลวก็มีตายถาไมเกิดมันก็ไมตาย คนที่ตายนี่ก็ลวนแตคนที่เกิด

มาท้ังนั้น คนที่ไมเกิดไมตายอยางนี้ถาเราคิดไดเชนนี้เราไดเทปมาเราก็รูวาเทปนี้ไม

เที่ยงวันหนึ่งมันจะแตก อีกวันหนึ่งมันจะพังอีกวันหนึ่งขโมยมันจะมาเอาไปก็ไดถาเทป

แตกมันพังขโมยเอาไปมันเรื่องไมเที่ยงถาเห็นอยางนี้เราใชเทปนี้อยูได๖๖

 

                                                           
  

 ๖๔ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), ธรรมจากตนไม,ฉบับพิมพคร้ังที่ ๒,(กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็นพีสกรีนพ

ร้ินต้ิง, ๒๕๔๗),หนา ๒๐. 

 ๖๕ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), ธรรมที่หยั่งรูยาก,(กรุงเทพฯ : พิมพที่ธรรมสภา, ม.ป.ป.),หนา ๑๒. 

 ๖๖ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), กบเฒานั่งเฝากอบัว, หนา ๑๖๒-๑๖๓. 
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    ๘๖ 

 

๕๓. ปญญาเกิด (อุปมาดวยน้ําไหลนิ่ง) 

โยมรูจักน้ําที่มันไหลไหม เคยเห็นไหมน้ํานิ่งโยมเคยเห็นไหม  ถาใจเราสงบแลวมันจะ

เปนคลาย ๆ กับนํ้ามันไหลนิ่ง โยมเคยเห็นน้ําไหลนิ่งไหม ตรงนั้นแหละ ตรงที่โยมคิดไม

ถึงหรอกวามันเฉยมันก็เกิดปญญาได เรียกวาดูใจของโยมมันจะคลายน้ําไหลแตวานิ่ง

ดูเหมือนนิ่งแตดูเหมือนไหลเลยเรียกวาน้ําไหลนิ่งมันจะเปนอยางนั้นปญญาเกิดได๖๗

 

๕๔. นอกเหตุเหนือผล (อุปมาดวยการดูหลังคากับพื้นหอง) 

ในทางพระพุทธศาสนาใหทําเพื่อไมตองการอะไร ถามีเพื่ออะไร มันไมหมดทางโลกทํา

อะไรเรียกวามันมีเหตุผล พระพุทธองคทานทรงสอนวาใหนอกเหตุเหนือผลไมวาจะทํา

อะไรปญญาของทานใหนอกเหตุเหนือผล ใหนอกเกิดเหนือตาย นอกสุขเหนือทุกข ลอง

คิดตามไปซิ ลองพิจารณาตามไป คนเราเคยอยูในบานพอหนีจากบานไปไมมีที่อยูไมรู

จะทําอยางไร เพราะเรามันเคยอยูในภพอยูในความยึดมั่นถือมั่น ถาไมมีความยึดมั่น

ถือมั่นแลวก็เรียกวาไมรูวาจะทําอะไร เหมือนอยางคนสวนมากไมอยากไปพระนิพพาน 

เพราะกลัวเห็นวาไมมีอะไร ดูหลังคากับพื้นนี่ ที่สุดขางบนคือหลังคาที่สุดขางลางคือ

พื้น อันนั้นมันเปนภพขางบนอันนี้เปนภพขางลางระยะที่หลังคากับพื้นเห็นมันวาง ๆ ก็

ไมรูจะไปอยูตรงไหนตองไปอยูบนหลังคาหรือไมก็ที่พื้นขางลาง๖๘

 

๕๕. นักบวชนักรบ (อุปมาดวยการรบภายใน) 

รบกับความโลภ ความโกรธ ความหลง นีแ่หละคือขาศึก การปฏิบัติในทางพุทธศาสนา

ทางแหงพระพุทธเจานั้น  รบดวยธรรมะ รบดวยความอดทน ตอตานซึ่งอารมณสารพัด

ธรรมะกับโลกมันเกี่ยวของกันมีธรรมก็มีโลกมีโลกก็มีธรรมมีกิเลสก็มี ผูสะสางกิเลสคือ

รบกับกิเลสทั้งหลายนี่เรียกวา รบภายในรบภายนอกนั้นตองจับลูกระเบิด จับปนมายิง

กันเอาชนะเอาแพกันเอาชนะคนอื่นก็เปนทางโลกทางธรรมรบกับตัวเองเอาชนะใจของ

ตัวเองอดทนตอสูกับอารมณทุกอยาง๖๙

                                                           
 

 ๖๗ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), น้ําไหลนิ่ง, หนา ๑๓๒–๑๓๓ . 

 ๖๘ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), นอกเหตุเหนือผล,หนา ๘๔–๘๕. 

 ๖๙ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท),อาหารใจ,หนา ๓. 
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๕๖. บานที่แทจริง (อุปมาดวยความสงบ, ไฟไหมน้ําทวม) 

บานที่แทจริงบานขางนอกไมใชบานที่แทจริงเปนบานสมมติบานอยูในโลกสวนบานที่

แทจริงของเราคือความสงบพระพุทธเจาทรงใหสรางบานเรือนตัวเองโดยวิธีปลอยวาง

ใหมันถึงความตาย๗๐

 

๕๗. กุศล,ปญญา (อุปมาดวยวิธีคิดเลข) 

ถาสงบพระพุทธเจาทานไมใหเมา ถาฟุงก็ไมใหเมาทานไมใหเมามันจะเปนทุกอยาง

แหละมันมีวิธีดังนั้นก็สรางบุญไปดวย ก็พิจารณาไปดวย คือกุศล คอืปญญานะ เพื่อจะ

ทําลาย คลาย ๆ กับวิธีเลขนะ มันมีคูณ มันมีบวก มันมีลบ มันมีหาร มันจึงจะได

จํานวนตามที่เราชอบใจ อันนี้เราไมเอายังงั้นซิ เอาแตวิธีคูณอยางเดียวไมมีที่ใสวิธีคูณ

กับวิธีบวกกันเขาไปเรื่อย ๆ วิธีลบไมมี วธิีแบงก็ไมคอยจะมีซะดวยนะ ถามีวิธีแบง มัน

ก็เบา มีวิธีลบมันก็เบาซิ มันมีวิธีบวกกับวิธีคูณมันก็ยิ่งไปกันใหญเทานั้นแหละ๗๑

 

๕๘. ความนึกคิดของคน (อุปมาเหมือนแสงจันทร) 

จินตนาการที่เกิดขึ้นใหมในการเดินทางจากเมืองไทยสูกรุงลอนดอน ความรูสึกนึกคิด

ของมนุษยทั้งหลาย ก็เหมือนกับแสงของพระจันทร พระอาทิตยเมื่อถูกเมฆหมอกเขา

ครอบงําก็เปนอยางหนึ่งเมื่อปราศจากเมฆหมอกก็เปนอยางหนึ่ง เปนเหตุใหคิดตอไป

วาการเรียนธรรมการรูธรรม การเห็นธรรม การปฏิบัติธรรม การเปนเหลานี้นั้นเปนคน

ละสวนไมใชสิ่งเดียวกัน๗๒

๕๙. บุญอันประเสริฐ (อุปมาดวยการรูอริยสัจจ) 

ถาเรามารูเรื่องทั้งหลายเหลานี้ตามเปนจริงแลวคือ รูอริยสัจน่ีแหละ บุญจะเกิดแมแต

ฆราวาสอยูตามบานตามเรือนไดรูไดเห็นอยางนี้แลวชื่อวา ขัดความเศราหมองออกชื่อ

วาขัดเกลากิเลสชื่อวาขัดเกลาความคิดเห็นผิดนั้นออก  ชื่อวาขูดทุจริตนั้นออกจากใจ

ของเราใจเราจะมีความรูสึกสบายสงบระงับจากความไมยึดมั่นทั้งหลาย  นี้แหละบุญ

                                                           
 

 ๗๐ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท),น้าํไหลนิ่ง, หนา ๓๘. 

 ๗๑ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท),เบือ่ของที่ชอบ, หนา ๑๑. 

 ๗๒ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), แนวทางในการปฏิบัติธรรม, หนา ๑๑๙. 
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อันเลิศ  คือบุญอันประเสริฐน่ีคือบุญชั้นยอดที่พระศาสนาของเราสั่งสอนวาจิตนี่แหละ

เปนผูสงบจิตนี่แหละเปนผูระงับ๗๓

 

๖๐. ปฏิบัติกันเถิด (อุปมาดวยหยดน้ํา) 

เราตองประพฤติปฏิบัติไปจนกวาจะเขาใจเหมือนน้ําที่เราหยดลงไปอยางนี้หยดหาง ๆ 

ปบ ๆ ๆ เราเรงกามันขึ้นหยดของน้ํามันก็ถี่เขา เรงขึ้นไปมันก็ติดกันจนไหลเปนสาย

หยดแหงน้ํามันหายไปไหนมันเปนสายน้ําถามันติดกันแลว เขาไมเรียกวาหยดน้ําเขา

เรียกวา สายน้ํา สายน้ําก็เกิดจากหยดน้ํา เราก็ตองประพฤติปฏิบัติขัดเกลาไป การ

ปฏิบัตินี่เดี๋ยวก็คิดนั่นคิดนี่ฟุงซานไมติดตอกันมันจะคิดไปไหนก็ชาง มันใหเราพยายาม

ทําใหเรื่อยเขาไวแลวมันจะเหมือนหยดแหงน้ํามันจะทําความหางใหถี่ครั้งเขา ๆ มันจะ

ติดกันเปนสายน้ํา๗๔

 

๖๑. การเรียนปริยัติแตไมปฏิบัติ (อุปมาดวยทัพพีตักแกง) 

คนที่เรียนปริยัติแลวแตไมปฏิบัติก็เหมือนกับทัพพีตักแกงที่อยูในหมอ มันตักแกงทุกวัน

แตมันไมรูรสแกงที่อยูในหมอทัพพีไมรูรสแกงก็เหมือนคนเรียนปริยัติไมไดปฏิบัติถึงแม

จะเรียนอยูจนหมดอายุก็ไมรูจักรสของธรรมะเหมือนทัพพีไมรูรสแกงฉะนั้น๗๕

 

๖๒. ปญหาการปฏิบัติธรรม (อุปมาดวยพระจันทรเขาเมฆ) 

บางคนมีปญญานอย นั่งสมาธิไดงาย  สงบ  สงบเร็วที่สุด   ไว   แตไมคอยมีปญญา  

ไมทันกิเลสทั้งหลาย  ไมรูเรื่องกิเลสท้ังหลาย  แกปญหาไมคอยได พระโยคาวจรเจาผู

ปฏิบัติสองหนาอยางนี้ก็คูกันเรื่อยไป  แตปญหาหรือวิปสสนากับสมถะ  มนัก็ทิ้งกัน

ไมได  คาบเกี่ยวกันไปเรื่อยๆ อยางนี้ ทีนี้ถามันชัดแจงในความสงบ  เมื่อมีอารมณมา

ผานมีนิมิตข้ึนมาผานก็ไมไดสงสัยวา “เคลิ้มไปหรือเปลาหนอเมื่อกี้นี้”  “หลงไปหรือ

เปลาหนอเมื่อกี้นี้”  “ลืมไปหรือเปลาหนอเมื่อกี้นี้” “หลับไปหรือเปลาเมื่อกี้นี้””จิตขณะนี้

                                                           
 

 ๗๓ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท),,ภาวนาพิจารณาใหรูตามความเปนจริง, หนา ๘๖. 

 ๗๔ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), โพธิญาณ,หนา ๑๑๖. 

 ๗๕ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), นอกเหตุเหนือผล, หนา ๙๙. 
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สงสัย “หลับก็ไมใชตื่นก็ไมใช”  นี่มันคลุมเครือ  เรียกวามันมั่วสุมอยูกับอารมณ  ไม

แจมใส เหมือนกันกับพระจันทรเขากอนเมฆ  มองเห็นอยูแลว  แตไมแจมแจง  มัวๆ ไม

เหมือนกับพระจันทรออกจากกอนเมฆมันมีความแจมใส จิตเรามีสติสัมปชัญญะ

รอบคอบสมบูรณแลว  ขึงไมสงสยัในอาการทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเปนอันใดหมดทุก

อยาง  รูแจง รูเรื่องตามเปนจริง  ไมไดสงสัยอันนั้นเปนดวงจิตที่ใสสะอาด  สมาธิถึงขีด

แลวเปนเชนนั้น  หลับตาก็เหมือนลืมตา  เห็นในขณะหลับตาก็เหมือนลืมตามาเห็นทุก

อยางสารพัดไมมีความสงสัย  เพียงแตเกิดอัศจรรยขึ้นในดวงจิตของเราวา เอะ  สิ่งอัน

นี้มันก็เปนของมันไปได  มนัไมนาจะเปนไปได  มันก็เปนของมันได  ๗๖

 

๖๓. ปลาไมเห็นน้ํา (อานไตรปฎกอุปมาดวยปลาในน้ํา, หมอผาตัด) 

ถึงจะอานพระไตรปฎกก็ไมไดเขาใจในพระไตรปฎกในขอความอันนั้นเราอยูกับกอง

กายกองรูปกองเวทนากองสัญญา กองสังขารกองวิญญาณและสวดดวยเรียนดวย แต

ไมเห็นพูดอยูสวดอยูแตไมเห็น จึงเหมือนกับปลาดําอยูในน้ําแตไมเห็นน้ํา ก็เหมือนกับ

พวกเราทั้งหลายพูดธรรมะอยู แตไมเห็นธรรม เพราะวามันมีอะไรปดบังไว โดยไม

รูสึกตัว อุปมาเหมือนกับวาพริกมันเผ็ดเกลือมันเค็ม เราบอกวาพริกมันเผ็ดอยางนี้ ยัง

ไมเห็นความเผ็ดของมันยังไมรูจักคําที่วามันเผ็ดมันเค็ม ไมใชตัวเผ็ดตัวเค็มการอธิบาย

ธรรมะใหฟงก็เหมือนกัน อันนี้ไมใชตัวธรรมะเปนคําพูดของบุคคลเปนอุบายใหเขาไป

เห็นธรรมะตัวหนังสือคัมภีรตาง ๆ ก็เหมือนกันเปนขอความบันทึกของธรรมไมใชตัว

ธรรมะ อานไดทองไดแตใจยังไมเปนธรรมะพูดเรื่องอยูก็ยังไมเปนธรรม ยังไมเห็น

ธรรมะ  ตัวธรรมะจริง ๆ นั้นบอกกันไมไดเอาใหกันไมเปนไมรูจักสวนที่เราศึกษาเลา

เรียน สิ่งที่เราปฏิบัติทั้งหลายเหลานี้มันเปนอุบาย เปนขอประพฤติปฏิบัติบอกใหเขาไป

ถึงเชนเดียวกันแพทย หรือหมอรูจักสรีระกายของมนุษยดีเพระการศึกษาเลาเรียนมา

รูจัก แตก็ไมรูจักสรีระอวัยวะมนุษยตามเปนจริงของหลักธรรม รูตามหลักการและ

วิชาการเทานั้น ทานเรียกวาไมเห็นเหมือนปลาอยูในน้ําแตไมเห็นน้ําหมอแพทยผาตัด

                                                           
  

 ๗๖ พระโพธิญาณเถร,ชีวิตการงาน หลักธรรม, หนา ๑๙๒. 
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สรีระรางกายของคนรูจักไปตามหลักวิชาการแตไมรูจักในหลักธรรมะตามความเปน

จริงมันคนละแขนงกันอยางนั้น๗๗

 

๖๔. ฝกจิตใหมีกําลัง (อุปมาดวยการสรางวัดภายในใจ) 

เราควรหันเขาหาการประพฤติปฏิบัติธรรม เดินจงกรมนั่งสมาธิอบรมจิตใจของตนอยา

ประมาทอยาปลอยใหคนอื่น หรือกิเลสตัณหาราคะจูงเราไดเมื่อใจถูกอบรมมีกําลังดี

แลวใจก็จะมีภูมิตานทานเพียงพอ กิเลสตัณหาจะพายแพ ไมสามารถมาจูงเราไดถา

กําลังใจเรานอยกําลังใจออน กิเลสก็จะเขาแทรกซอนเขาทับถม ชักจูงไปตามเสนทางสู

ความเลวรายทั้งหลาย จึงสมควรอยางยิ่งที่เราจะตองรีบสรางวัดใหมขึ้นในใจ สราง

คุณธรรมไวในใจ เอาขอวัตรปฏิบัติของพระพุทธองค และพระอริยสงฆสาวกมาเปน

หลัก ทําตามทานอบรมจิตใจกายและวาจาของตนใหเจริญกาวหนาจึงจะไดชื่อวาได

ทําบุญที่แท ทํากุศลที่จริงทั้งชายและหญิงเชื่อวาเราทั้งหลายไดรวมกันสรางวัดใหมขึ้น

ภายในของตนยอมเกิดผลเปนสุขความเจริญรุงเรืองสืบไป๗๘

 

๖๕. ผูถึงบุญ (อุปมาดวยความมืดหายไป) 

เมื่อทําบุญแลวไปถึงบานก็ใหไดบุญ จะอยูก็สบายจะนั่งก็สบายจะนอนก็สบาย อยูที่

ไหนก็สบาย สัมมาทิฏฐิปญญาความเห็นชอบมันเปนตนของมรรคทั้งหลาย มันถูกตอง

แลวเมื่อมันถูกตองแลวมันก็เอียงเขาสูทางของมัน มันก็ระบายความชั่วออกไปเรื่อย ๆ 

ความเบาก็เกิดขึ้นมา เมื่อความมืดมันหายไปความสวางมันก็เกิดขึ้นมามันก็ถึงบุญ

เมื่อเปนบุญแลวมันก็สงบ มันมีเรื่องเปนเหตุใหปญญาเกิดไดอารมณมาก็เห็นเปนสัก

แตวาอารมณจิตมันก็เปนจิตถาคนยังไมรูจักบุญ ก็เอาจิตกับอามรณรวมกันเขาไป เมือ่

                                                           
  

 ๗๗ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), เหนือส่ิงอื่นใด, ฉบับพิมพคร้ังที่ ๕.(กรุงเทพฯ : ปาปรุส พับลิเคชั่น, 

๒๕๔๗), หนา ๓๖–๓๘. 

 ๗๘ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท),ฝกจิตใหมีกําลัง, ฉบับพิมพคร้ังที่ ๒,(กรุงเทพฯ : ปาปรุส พับลเิคชั่น, 

๒๕๔๗), หนา ๒๑. 
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อารมณก็ดีเมื่ออารมณไมดีก็ดี ก็ตามมันไปนี่เรียกวาบุญยังไมมีเราตองแยกจิตออกให

ไดแยกอารมณออกใหได๗๙

 

๖๖. ภาวนาคือเรื่องเดียวกัน (อุปมาดวยน้ํารอน, เกลือ) 

เปรียบไดกับความทุกข ซึ่งไมขึ้นกับเชื้อชาติและภาษา เชนน้ํารอน ฝร่ังคนไทยคนลาว

จุมมือลงไป จะมีอาการและความรูสึกเหมือนกัน ชิมนํ้าเกลือก็รูสึกเหมือนกันวา “เค็ม” 

แตอธิบายใหเขาใจกันไหยากเพราะมีภาษาขางนอกคนละภาษา๘๐

 

๖๗. ภาวนาคือพิจารณาใหตามความเปนจริง (อุปมาดวยกระโถน) 

ภาวนารูเทาตามเปนจริงของกระโถนนี้สภาวะของกระโถนนี้คือสกนธรางกายของเรานี่

แหละ ที่พระพุทธเจาสอนไมใชตัวเราไมใชของของเรา สภาวะอันนี้เปนอยางนี้  ไมเที่ยง

ไมใชตัวตนเราก็ไมยึดมั่นถือมั่นอะไร เหมือนกระโถนใบนี้เราใชกระโถนใบนี้อยูแตจะ

เรียกถวยก็ไดเราใชรางกายอันนี้อยู เขาจะวาดีก็ไดเขาจะวาไมดีก็ไดเพราะเรื่องดีไมดี

เขาไมเปนประมาณ เรื่องภาวนาใหรูเทาตามเปนจริงของมันเราจะละไดวางไดไมไดยึด

กระโถนนี้ตามเปฯจริงไมไดยึดวาถวยนี้ตามเปนจริงสภาวะอันนี้เปนของกลางเขาเรียก

กระโถนหรือถวยก็สบายนี่คือการรูเทาตามเปนจริงก็เลยไมมีความสงสัย๘๑

 

๖๘. ภาษา (อุปมาดวยแผนที่) 

ภาษาพูดภาษาเขียนจึงเปนภาษาขางนอกที่ตางจะนําไปสูภาษาขางในคือ ภาษาใจ 

ภาษาขางนอกก็เปรียบดังแผนที่ เชนวัดปาพงเชนนี้ระบุในแผนที่วาอยูในอําเภอวาริน

ชําราบจังหวัดอุบลราชธานีบอกใหละเอียดอยางไร คนไมเคยมาก็ยังไมรูอยูดีวาวัดปา

                                                           
 

 ๗๙ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท),ปฏิปทาพระโพธญิาณเถร (กรุงเทพฯ : พิมพที่ ปาปรุส พับลเิคชั่น, 

๒๕๔๕), หนา ๑๔. 

 ๘๐ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), สุดสายธรรม, หนา ๕๘. 

 ๘๑ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท),,ภาวนาพิจารณาใหรูตามความเปนจริง, หนา ๗๖–๗๗. 
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พงเปนอยางไร มาแลวก็ยังอาจหลงทางได แตถาเคยมาแลวอานแผนที่ก็นึกไดเลยวา

วัดปาพงอยูตรงนี้ตรงนั้นจะมาก็ไมหลง๘๒

 

๖๙. ธรรมะ (อุปมาดวยน้ําในพื้นดิน) 

พระพุทธเจาคือพระธรรม และพระธรรมก็คือพระพุทธเจา ธรรมะที่พระพุทธเจาตรัสรู

นั้นเปนธรรมะที่มีอยูประจําโลกไมสูญหาย เหมือนกับนํ้าที่มีอยูในพื้นแผนดินผูขุดบอ

ลงไปใหถึงน้ําก็จะเห็นน้ําไมใชวาผูนั้นไปแตงขึ้นทําใหมีน้ําขึ้น บุรุษนั้นลงกําลังขุดบอ

เทานั้นใหลึกไปถึงน้ําน้ําก็มีอยูแลวฉะนั้น ถาเรามีปญญาก็จะเห็นไดวาเราไมไดอยูหาง

พระพุทธเจาเลยเดี๋ยวนี้เราก็ยังนั่งอยูตรงหนาพระพุทธเจาเราเขาใจธรรมะเมื่อใด เราก็

เห็นพระพุทธเจาเมื่อน้ัน ผูใดที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอยูอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะ

นั่งยืนเดินอยู ณ ที่ใดผูนั้นยอมไดฟงธรรมพระพุทธเจาตลอดเวลา๘๓

 
๗๐. มรรคสามัคคี (ศีลสมาธิปญญาอุปมาดวยวงกลม) 

สมาธินี้มีหนาที่อยางหนึ่ง ศีลน้ีก็มีหนาที่อยางหนึ่ง ปญญาก็มีหนาที่อยางหนึ่ง อาการ

ที่เรากําหนดในที่นั้นมันจะเปนวงกลมอยางนี้ ตามที่ปรากฏอยูในใจเรามันจะมีศีลอยู

ตรงนี้มีสมาธิอยูตรงนี้มีปญญาอยูตรงน้ี เมื่อจิตเราสงบแลว จะมีการสังวรสํารวมเขา

ดวยปญญา ดวยกําลังสมาธิเมื่อสํารวมเขา ละเอียดเขามันจะเปนกําลังชวยศีลให

บริสุทธิ์ขึ้นมาก เมื่อบริสุทธิ์ขึ้นมามากก็จะชวยใหสมาธิเกิดขึ้นมามากใหดีขึ้นมาก เมื่อ

สมาธิเต็มท่ีแลวจะชวยปญญาจะชวยกันเปนไวพจนซึ่งกันและกัน อยางนี้จนกวามรรค

คือ ศีล สมาธิ ปญญา รวมกันเปนกอนเดียวกันอยางนี้แลวจะทําสม่ําเสมอเราจะตอง

รักษากําลังอยางนี้อันน้ีเปนกําลังที่จะทําใหเกิดวิปสสนาคือปญญา๘๔

 

๗๑. ผูมีปญญา (อุปมาตนไม) 

                                                           
  

 ๘๒ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), สุดสายธรรม, หนา ๕๘. 

 ๘๓ กองทุนผูใหแสงสวาง, สุภัททานสุรณ,ชุดโพธิญาณเถร, (กรุงเทพฯ. จัดพิมพโดยทุนผูใหแสงสวาง

สถานีวิทยุอากาศบางซื่อกรมชางอากาศ, มป.ป.) หนา ๑๓๖.. 

 ๘๔ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), นอกเหตุเหนือผล, หนา ๑๔–๑๕. 

Pipat Seetoon
Highlight

Pipat Seetoon
Highlight

Pipat Seetoon
Highlight



    ๙๓ 

 

สัญชาตญาณของตนไมมันไมรูจักอะไร แตมันมีความรูอยูในมันนั่นแหละทําใหวิ่งออก

จากอันตรายไดเลือกที่เหมาะสมของมันได ผูมีปญญาเราก็เหมือนกันนั่นแหละเราบวช

มาประพฤติพรหมจรรยนี้เพื่อหวังมันจะพนทุกข อะไรมันพาเราเปนทุกขเราย่ําเขาจะ

เห็นไหมสิ่งที่เราชอบใจไมชอบใจนี่เปนทุกข มันเปนทุกขก็อยูเขาไปใกลมันซิจะไปรัก

มันหรือจะเกลียดมันหรือมันไมแนทั้งนั้นเราก็แอบเขาหาพระก็หมด อยาลืมอนันี้แลวก็

อดทนอยางหนึ่งเทานี้แหละดีมากที่สุดถาคนมีปญญาอยางนี้ละมันดีมาก๘๕

 

๗๒. ไมแตกตาง (อุปมาดวยอารมณเราไมตางจากคนอื่น) 

ไมแสดงถึงความรักไมแสดงถึงความเกลียดตั้งสองปสามปก็อยูไปได เรื่องของจริตของ

เราอารมณของเรามันก็คลาย ๆ กับคนๆ หนึ่งนั้นแหละพูดงาย ๆ คนหนึ่งที่มันชอบจริต

เราก็มี ที่ไมชอบจริตเราก็มี สิ่งที่มันเปนมาขางนอก มันก็เหมือนกันอยางนั้นมันไม

แปลกอะไร คน ๆ หนึ่ง ซึ่งเรียกวาอารมณนี้ความเปนจริงมันก็เปนอยูที่เจาของนี่ 

อารมณนั้นมันก็ไมมีอะไร มันสักแตวาอารมณเรามาคิดเอาเองวาเราดีเราช่ัววาเราผิด

วาเราถูกอยางนี้มันเกิดความรูสึกนึกคิดขึ้นวาเองพูดเอง คิดขึ้นมาอยางธรรมะนี้มันจึง

เปนเรื่องวิจัยไดยากเหลือเกิน อาการมันไปลงตรงนั้นแนนอนไมไปท่ีไหนผมเคยพูดวา 

รีบเดินไป แลวก็รีบกลับมา แลวก็รีบหยุดอยู เบื้องแรกมันเปนอยางนี้ ทําอยางนั้นไป

เรื่อยไปแลวผลที่สุดจะเกิดความรูสึกขึ้นในที่อันน้ันวาเดินไปก็ไมใช กลับก็ไมใชหยุดอยู

ก็ไมใชมันหมดมันสิ้นขีณาสาโว๘๖

 

๗๓. รูแจงโลก (อุปมาอารมณคือโลก,หลายคนเหมือนคนเดียว) 

ความเปนจริงสิ่งทั้งหลายก็เปนปกติของมัน  ดังนั้นโลกนี้ พระพุทธเจาทานจึงสอนไววา

โลกวิทู ใหรูแจงโลก รูแจงโลกก็คือรูแจงซึ่งอารมณนั่นแหละอารมณก็เหมือนกับโลก 

โลกมันกเหมือนกับอารมณ ถาเรารูอารมณเราก็รูโลกอันนี้อยางแจมใส ถาเราไมรูจัก

อารมณเราก็ไมรูโลกอยางแจมใส๘๗

                                                           
 

 ๘๕ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), อาหารใจ, หนา ๑๗๑. 

 ๘๖ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), ปฏิปทาพระโพธญิาณเถร,หนา ๓๓–๓๖. 

 ๘๗ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), กบเฒานั่งเฝากอบัว, หนา ๑๔๗. 
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    ๙๔ 

 

อยูดวยกันมาก ๆ ก็เหมือนอยูคนเดียว เราจะมองไดงาย  ๆ  ถามันรักคนนี้ นี่มันเริ่มจะ

ผิดแลวในใจเรา เราก็รูวามันผิดแลว มันเกลียดคนโนน นี่เราก็รูวามันเริ่มจะผิดแลว

เพราะทานสอนวาไมใหรักใครไมใหเกลียดใครมันจะเกลียดมันจะรักใครมันเปนอาการ

เทานั้นแหละมันอยูนอกใจของเราไมอยูในใจของเราอยางนี้พูดอยางหนึ่งใจก็เปนอยาง

หนึ่ง๘๘

 

๗๔. การเรียนกับการปฏิบัติ (อุปมาการเรียนตามแบบรบนอกแบบ) 

มีพระนักปริยัติบางรูป  ทานคนควาตามตํารา  เพราะไดเรียนมามาก  อาตมาวา

ทดลองดูเถอะ  การกางแบบกางตําราทํานี่  ถึงเวลาเรียน  ๆ  ตามแบบ  แตเวลารบ ๆ  

นอกแบบไปรบตามแบบมันสูขาศึกไมไหว  ถาเอากันจริงจังแลวตองรบนอกแบบ๘๙

 

๗๕.  เห็นตางกัน (อุปมาดวยนกหนีจากตนไม) 

ความเห็นผูหนึ่งมันจะเลื่อนขึ้นไปขางบนคือพนสมมติอีกผูหนึ่งเห็นวา มันจะเลื่อนลง

ไปขางลางคือคลายความเพียรเวียนมาหาความมักมาก การทรมานตนเองมันแนนอยู

ในหัวใจของพระปญจวัคคียทั้งหลาย เมื่อเห็นพุทธองคคลายความเพียรเชนนั้น ก็พา

กันหนีจากทานเห็นวามันไมถูกไมทําตาม ก็เหมือนนกที่หนีจากตนไมเห็นวาตนไมไมมี

กิ่งหรือกานกวางขวางไมมีรมมีเย็นหรือปลาจะหนีจากน้ําก็เห็นวาน้ํามันนอยไมเย็นมัน

เบื่อวาอยางนั้นความเห็นเปนอยางนั้นก็เลิกจากพุทธองค๙๐

 

๗๖. สองดานของความจริง (อุปมาดวยอาหาร) 

คนเราไมรูจักยอนคิดทั้งหนาและหลังเห็นแตหนาเดียวไปเลยจึงไมจบสักทีทุกอยางมัน

ตองเห็นสองหนา มีความสุขเกิดขึ้นมาก็อยาลืมทุกข  ทุกขเกิดขึ้นมาก็อยาลืมสุข มัน

เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน เชนวาอาหารนั้น เปนคุณแกมนุษยแกสัตวทั้งหลายเปน

ประโยชนแกรางกายอยางนี้เปนตน แตความเปนจริงอาหารเปนโทษก็มีเหมือนกันมิใช

                                                           
 

 ๘๘ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๔๘. 

 ๘๙ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), กญุแจภาวนา, หนา ๔๙. 

 ๙๐พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), วิมุตติ, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธรรมสภา, ม.ป.ป.),, หนา ๒๑. 
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    ๙๕ 

 

มันจะใหคุณแตอยางเดียว มันใหโทษดวยก็มี เมื่อใดเราเห็นคุณก็ตองเห็นโทษของมัน

ดวยเห็นโทษก็ตองเห็นคุณดวยเมื่อใดมีความชังก็ใหมีความรัก คิดไดอยางนี้จะทําให

จิตใจของเราไมซวนเซไปมา๙๑

 

๗๗. ทุกข (อปุมาดวยหนาม) 

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเปนของมันอยูอยางนั้น มันมิไดใหทุกขแกเรา เชนเดียวกับหนาม 

หนามที่แหลม ๆ มันใหทุกขแกเราไหม? เปลา มันเปนหนามอยูอยางนั้น มิไดใหทุกขแก

ผูใด ถาเราไปเหยียบมันเขาก็ทุกขทันทีทําไมจึงเปนทุกข เพราะไปเหยียบมัน จึงวาเปน

เพราะเราพระพุทธองคทรงใหหนีดวยปญญา เปรียบประหนึ่งวา เรามีเสี้ยนหรือหนาม

นอย ๆ ตําเทาเราอยู เดินไปปวดบาง หายปวดบาง บางทีก็เดินไปสะดุดหัวตอเขา ปวด

ขึ้นมาก็คลําดู คลําไปคลํามาไมเห็นเลยขี้เกียจดูมันก็ปลอยมันไป ตอไป เดินไปถูกปุม

อะไรขึ้นมาก็ปวดอีก มันเปนอยางนี้เรื่อยไป เพราะอะไรนะ เพราะเสี้ยนหรือหนามนั้น

มันยังอยูในเทาเรา ยังไมออก ความเจ็บความปวดมันก็เปนอยูอยางนั้น เมื่อมันปวดมา 

ก็คลําหามัน ไมเห็นก็ปลอยไป นาน ๆ เจ็บอีกก็คลําอีก อยูอยางนั้นเรื่อย ๆ ทุกขที่เกิด

ขึ้นมาน้ันนะ เราตองกําหนดรูมัน ไมตองปลอยมันไป เมื่อมันเจ็บปวดขึ้นมา "เออ ไอ

หนามนี่มันยังอยูนี่นะ" เมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้น ความคิดที่วาจะเอาหนามออกจาก

เทาเราก็มีพรอมกันมา ถาเราไมเอามันออก ความเจ็บปวดมันก็เกิดขึ้น เดี๋ยวก็เจ็บ 

เดี๋ยวก็เจ็บ อยูอยางนี้ ความสนใจที่จะเอาหนามออกจากเทาเรามันมีอยูตลอดเวลา 

ผลท่ีสุด วันหนึ่งตองตั้งใจเอาหนามออกใหได เพราะมันไมสบาย อันนี้เรียกวา ปรารภ

ความเพียรของเราตองเปนอยางนั้น มันขัดตรงไหน มันไมสบายตรงไหน ก็ตอง

พิจารณาแกไขที่ตรงน้ัน แกไขหนามที่มันยอกเทาเรานั่นแหละ งัดมันออกเสีย๙๒

 

๗๘. สมถกรรมฐาน (อุปมาดวยใบไมบนตนไม) 

                                                           
  

 ๙๑ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท),,โพธิญาณธรรม, หนา ๕๙. 

 ๙๒พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท),  อาหารใจ, หนา ๑๖๑. 
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    ๙๖ 

 

ถาไปตะครุบมันอยูอยางนี้ ความสงบตอนนั้นไมรูเรื่องเสียแลว เปนความสงบที่ไม

แนนอนเชนวา หูของเรามีอยู เครื่องรับมีอยูเมื่อยังไมมีใครมาพูด มาดาใหเราไดยิน เรา

ก็ยังสบายยังสงบอยู อีกวันหนึ่งพอมีเร่ืองเขาไปทางหูเทานั้นมันก็เกิดความไมสงบขึ้น

มาแลวฉะนั้น ความสงบนั้นจึงเปนความสงบเพราะมันปราศจากอารมณตาง ๆ มันก็

สงบเฉย ๆ อยูในอารมณอันเดียว แตเมื่อมีอารมณตาง ๆ ผานมาเปนเหตุเปนปจจัยก็มี

ความเกิดขึ้นมาเกิดดีใจเกิดเสียใจขึ้นมา เกิดชอบใจไมชอบใจขึ้นมาเลยวุน อันนี้เพราะ

ความสงบนั้นเปนเรื่องของสมถกรรมฐานไมใชเรื่องของปญญามันสงบเหมือนกันแตวา

มันไมเด็ดขาดคือ มันไมไดสงบเพราะรูตามความเปนจริงเหมือนใบไมบนตนไมเมื่อไม

ลมมาพัด มนัก็สงบนิ่ง แตถามีลมมาพัดก็กวัดแกวง ความสงบอันนี้มันจึงมีอายุสั้นที่

มันสงบอยูก็เพราะอาศัยอารมณที่มันไมเปลี่ยนแปลงทานเรียกวา สงบจิตไมใชวาสงบ

กิเลส๙๓

 

๗๙. สังขารกับปญญา (ปรุงกับไมปรุง) 

อยากใหพยายามทํา กําหนดตามอาการที่มันเกิดขึ้นมามันเปนของที่ไมแนนอนสัก

อยางหนึ่ง ถาเห็นของอะไรที่มันไมแนนอนอยางชัดแลว มันก็หมดหมดสงสัยทําไมถึง

หมดสงสัยก็มันไมแนนอนสักอยางหนึ่งเลยความคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็รูวาอันนี้มันไมแน

อยาไปหมายมั่น มันก็หมดเทานั้นทําใหมันหมด มันก็หมด ก็เทานั้นแหละ มันเปน

เครื่องปรุงแตงเรื่องสังขารถาเราไมรูจักก็เขาใจวาเปนเรื่องปรุงแตงเรื่องสังขาร ถาเราไม

รูจักก็เขาใจวาเปนเรื่องของปญญา ก็วิ่งตามมันไปแลวมันก็พาเราทุกขถาเปนปญญา

มันจะพาเราทุกขไหมนี่แตมันก็เปนเรื่องใหปญญาเกิดใหรูใหเห็นเหมือนกัน อยาไปนึก

วามันอยูไกลส่ิงทั้งหลายเหลานี้เร่ืองปรุงแตงอยูที่ไหนปญญาก็อยูที่นั่นแหละสังขารที่

ไหนวิสังขารก็ที่นั้นวิสังขารคือความไมปรุงแตงสังขารคือความปรุงแตง๙๔

 

๘๐. กิเลส (อปุมาเหมือนแมว) 

                                                           
 

 ๙๓ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), สงบจิตไดปญญา,พิมพคร้ังที่ ๔.(กรุงเทพฯ : พิมพที่ปาปรุส 

พับลิเคชั่น, ๒๕๔๗ ),หนา ๑๒. 

 ๙๔ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท),ปฏิปทาของพระโพธิญาณเถร,หนา ๒๑. 
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    ๙๗ 

 

กิเลสนี่เหมือนแมว ถาใหกินตามใจ มันก็ยิ่งมาเรื่อย ๆ แตมีวันหนึ่ง มันขวนนะถาเรา

ไมใหอาหารมัน ไมตองใหอาหารมัน มันจะมารองแงว ๆ อยู เราไมใหอาหารมันสักวัน 

หนึ่ง สองวัน เทานั้นก็ไมเห็นมันมาแลว เหมือนกันแหละ กิเลสไมมากวนเรา เราก็จะได

สงบใจตอไป๙๕

 

๘๑. โรคในรางกาย (อุปมาดังศาลาพัก) 

เรื่องธรรมชาติทุกอยางมันเปนไปตามเรื่องของมัน ไมไดเปนอะไร เหมือนกันกับโรคใน

รางกายเรานี้เปนเจ็บเปนไขเปนหวัดเปนไอเปนโรคนั้นเปนโรคนี้ ก็เปนในรางกายของ

เราความเปนจริงคนเราก็หวงแหนกายของเราจนเกินขอบเขตเหมือนกัน กอนที่มันจะ

หวงแหนก็เนื่องจากความเห็นผิด อยางศาลาเราอยูเดี๋ยวนี้เราสรางมันขึ้นมาเปนศาลา

ของเราจิ้งเหลนมันก็มาอยูจิ้งจกมันก็มาอยู หนูก็มาอยู เราก็เบียดเบียนแตมันเพราะ

เห็นวาศาลาเรา เหมือนโรคในรางกายเราที่เปนอยูรางกายเราถือวาเปนบานเปนของ

ของเราถาจะมาเจ็บหัวปวดทองก็ทุรนทุรายหัวนี่ก็หัวเรา ไมอยากใหเจ็บท่ีนี่รักษามันให

ไดหลงไปหลงจากความจริงมาเราก็จรเขามาอยูกับสังขารนี้ ก็เหมือนกันศาลานี้ ไมใช

ศาลาของเราตามความจริงนะ เราก็เปนเจาของชั่วคราว หนูมันก็เปนเจาของชั่วคราว

เทานั้นแตมันไมรูจักกัน๙๖

 

๘๒. ศาสนาเสื่อม (อุปมาเดินทางคนละทาง)  

คนวาศาสนาในไทยมันเจริญแตผมวามันเสื่อมจนถึงที่สุดมันแลวหมดศาลามีแตหูฟง

ทั้งนั้นหมดศาลาเลยเอียงหูฟงตลอดผูใหญผูโตก็ทําอยางนั้นอยู มันเลยหลงตามกัน

หมดถาเราไปเห็นอยางนั้นก็เลยพูดอะไรไมออก มันคนละเรื่องกันแลวจะใหมันพนทุกข

กันที่ไหนทานใหสวดเพื่อใหมันแจงเรามาสวดใหมันมืด มันหันหลังใสกันเลยผูหนึ่งเดิน

ไปทางตะวันตกอีกผูหนึ่งเดินไปทางตะวันออกจะพบกันไดอยางไร มันไมใกลเลยเรื่อง

เหลานี้  ถาหากวาเราไดภาวนาแลว ตามความเปนจริงมันเปนอยางนั้น อะไรก็เปน

                                                           
 

 ๙๕ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), คําสอนหลวงพอ, หนา ๓๖. 

 ๙๖ ดูรายละเดียดในพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), สมมติบังวิมุตติ,พิมพคร้ังที่ ๒.(กรุงเทพฯ : บริษัท

เอ็น,พี,พร้ินต้ิงจํากัด, ๒๕๔๗),๕-๑๕.. 
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พิธีรีตองไปหมดทุกอยางสวดอยูแตวาสวดดวยความโงไมใชสวดดวยปญญา ไมได

เรียนดวยปญญา ไมไดรูดวยปญญามันเลยไปก็ไปดวยความโงอยูก็อยูดวยความโงมัน

เปนอยางนั้นที่สอนกันทุกวันนี้ก็เรียกวาสอนใหคนโงทั้งนั้นแหละแตเขาวาสอนใหฉลาด

สอนใหคนรูแตหลักความเปนจริงฟง ๆ ดูแลวก็สอนใหคนหลงงมงาย๙๗

 

๘๓. พลิกสมมติเปนวิมุติ(อุปมาดวยขาว) 

อัตตานี้เหมือนกัน ถาเราเขาใจวาตัวของเราตนของเราสภาพสิ่งแวดลอมน้ันมันก็เปน

ของตนไปดวยมันก็เลยวุนขึ้นไปเพราะอะไร ตนเหตุคือมันมีตัวมีตน ไมไดเพิกสมมติอัน

นี้ออกใหเห็นวิมุตติตัวตนนี้ มันเปนของสมมติ ใหเพิกใหร้ือสมมติอันนี้ออกใหเห็นแกน

มันคือวิมุตติ พลิกสมมติอันนี้กลับใหเปนวิมุตติเปรียบกับขาว ก็เรียกวาขาวยังไมได

ซอม ขาวนั้นกินไดไหมกินไดแตเราไปปฏิบัติมันซิ คือใหเอาไปซอมมัน ใหถอดเปลือก

ออกไปเสีย มันก็จะเจอขาวสารอยูตรงน้ันแหละ ทีนี้ถาเราไมไดสีมันออกจากเปลือก

ของมันก็ไมเปนขาวสารความเห็นเชนนี้ ก็เหมือนกันกับสุนัข สุนัขมันนอนอยูบนกอง

ขาวเปลือกนั่นแหละทองรองจอกจอกมันก็มัวแตนอนอยูนั่นแหละจิตมันหวั่นวิตกจะไป

หากินที่ไหนหนอ แนะ ทองมันหิวมันก็โจนออกจากกองขาวเปลือกวิ่งไปหากินอาหาร

เศษ ๆ ทั้งหลายเหลานั้น ทั้ง ๆ ที่มันนอนทับอยู อาหารมันอยูตรงนั้น แตมันไมรูจัก

เพราะอะไรมันไมเห็นขาวสุนัขมันกินขาวเปลือกไมได อาหารมันมีอยูแตมันกินไมได

ความรูเรามีอยูถาเราไมเอาไปปฏิบัติ เราก็ไมรูเรื่องเหมือนกัน โงขนาดสุนัขมันนอนอยู

บนกองขาวเปลือกนอนทับอาหารอยูได แตวาไมรูจักกินอาหารที่มันนอนทับอยู เมื่อหิว

อาหารก็ตองโจนจากขาววิ่งไปหากินที่อื่น อันนี้มันก็นาสงสารเหมือนกัน๙๘

 

๘๔. เห็นจริง (อุปมาดวยการชิมผลไม) 

เหมือนอยางเรามีตานึกวาเราเห็นทุกอยางเพราะวาเรามองไปแลว หรือจะนึกวาเราได

ยินแลวทุกอยางเพราะเรามีหูอยูแลว มันเห็นไมถึงที่สุดของมัน มันก็เปนตานอกไปทาน

                                                           
 

 ๙๗ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙. 

 ๙๘ เร่ืองเดียวกัน, หนา๑๑. 

Pipat Seetoon
Highlight

Pipat Seetoon
Highlight



    ๙๙ 

 

ไมจัดเปนตาในหูก็เรียกวาหูนอกไมไดเรียกวาหูใน มิฉะนั้นถาทานพลิกสมมติเขาไป

เห็นวิมุตติแลวก็เปนของจริง เห็นชัดถอนทันทีมันจึงถอนสมมติออกถอนความยึดมั่น

ถือมั่นออกถอนทุกสิ่งทุกอยางเหมือนกับผลไมหวาน ๆ ใบหนึ่ง ผลไมนั้นมันหวานอยูก็

จริงแตวามันตองอาศัยการกระทบประสบจึงจะรูวามันเปรี้ยวจริง ผลไมนั้นถาไมมีอะไร

กระทบมันก็หวานอยูตามธรรมชาติ แตไมมีใครรูจักเหมือนธรรมะพระพุทธเจาของเรา 

เปนสัจธรรมจริงอยูก็ตาม แตสําหรับคนที่ไมรูจริงนั้นก็เปนของไมจริงถึงมันจะดีเลิศ

ประเสริฐสักเทาไรก็ตามทีเถอะมันไมมีราคาเฉพาะกับคนที่ไมรูเรื่อง๙๙

 

๘๕. เห็นสมมติบังวิมุติ (อุปมาดวยคนหลงตะวัน) ตะวันคือพระอาทิตย 

สมมุติมันบังวิมุตติใหคนมองไมเห็นชัดในธรรมทั้งหลายตางคนตางเรียนตางคนตางทํา

แตทําดวยความไมรูจัก ก็เหมือนกันกับคนหลงตะวันนั้นแหละเดินไปทางตะวันตก

เขาใจวาเดินไปทางตะวันออก หรือเดินไปทิศเหนือเขาใจวาเดินไปทิศใตมันหลงขนาด

นี้เราปฏิบัตินี้มันก็เลยเปนขี้ของการปฏิบัติโดยตรงแลวมันก็เปนวิบัติ วิบัตินี้คือมันพลิก

ไปคนละทางหมดจากความมุงหมายของธรรมะที่ถูกตองเปนเหตุใหทุกขเกิดเราเขาใจ

วาถาบนขึ้นถาทองขึ้นถารูเรื่องอันนี้มันจะเปนเหตุใหทุกขดับก็เหมือนกันกับคนที่อยาก

ไดมาก ๆ นั้นแหละอะไร ๆ ก็หามามาก ๆ ถาเราไดมากแลวมันก็ดับทุกขจะไมมีทุกขค

วาเขาใจของคนมันเปนอยางนี้ แตวามันคิดไปคนละทางเหมือนกันกับคนนี้ไปทิศเหนือ

คนนั้นไปทิศใตนึกวาไปทางเดียวกัน๑๐๐

 

๘๖. เดินตามมรรค (อุปมาดวยทอนไมในคลอง)  

เปรียบเสมือนหนึ่งวาเราตัดไมสักทอนหนึ่ง เอาทิ้งลงคลองแลวมันก็ไหลไปตามน้ําใน

คลองนั้น ถาทอนไมทอนนั้นมันไมผุ ไมเนา ไมพัง  มันไมติดอยูฝงโนน  ฝงนี้มันก็ไหล

ไปตามคลองเรื่อยไปผมเชื่อแนวาจะถึงทะเลใหญเปนที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น พวก

ทานทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามพระสัมมาสัมพุทธเจาของเราแลว เดินไปตามมรรคที่

                                                           
 

 ๙๙ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๓. 

 ๑๐๐ เร่ืองเดียวกัน. หนา ๑๕. 

Pipat Seetoon
Highlight

Pipat Seetoon
Highlight



    ๑๐๐ 

 

พระองคทรงสอน เดินไปตามกระแสใหมันถูกตองใหมันพนจากสิ่งทั้งสอง สิ่งทั้งสอง

อยางนั้นคืออะไร คือสองขางที่พระพุทธเจาทรงตรัสไว อันไมใชทางของสมณะที่จะคิด

ไปท่ีจะเอาจริงเอาจังกับสิ่งทั้งหลายเหลานั้น คือกามสุขัลลิกานุโยโค ประการหนึ่ง 

กับอัตตกิลมถานุโยโคอีกประการหนึ่งอันนี้แหละเรียกวาฝง ฝงทั้งสองขาง ฝงของคลอง

ของแมน้ําทอนไมที่ปลอยไปตามคลองตามกระแสน้ํา ก็คือจิตของเรา เมื่อเราไมติดใน

ความรักความชังความสุขความทุกขมันเปนธรรมทิฐิธรรมนิยามอันนี้พระพุทธเจาทาน

ตรัสอยางนี้๑๐๑

 

๘๗. เห็นสมมติปนวิมุติ (อุปมาดวยกลวยกับมะพราว) 

เปรียบงาย  ๆ  ใหฟง  เราไปซื้อกลวยหรือซ้ือมะพราวใบหนึ่งจากตลาดแลวก็เดินหิ้วมา  

อีกคนหนึ่งก็ถาม  “ทานซื้อกลวยมาทําไม”“ซื้อไปรับประทาน”  “เปลือกมันตอง

รับประทานดวยหรือ”  “เปลา”“ไมเชื่อหรอก  ไมรับประทานแลวเอาไปทําไมเปลือกมัน”  

หรือเอามะพราวใบหนึ่งมาก็เหมือนกัน “เอามะพราวไปทําไม”  “จะเอาไปแกง” 

“เปลือกมันแกงดวยหรือ” “เปลา”  “จะเอาไปทําไมละ” เอา  จะวาอยางไรละ  จะตอบ

ปญหาเขาอยางไร ดวยความอยาก  ถาไมอยากเราก็ไมไดทําใหมันมีปญญานะ  การ

ทําความเพียรก็เปนเชนนั้น  คือทําดวยการปลอยวาง  อยางกลวยอยางมะพราว  เอา

ไปทําไมเปลือกมัน  ก็เพราะวายังไมถึงเวลาเอามันทิ้ง  มันก็หอเนื้อในมันไปอยูนั้นยัง

ไมถึงเวลาจะทิ้งก็ถือมันไวกอน  การประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกัน  สมมติ  วิมุตติ  ก็ปน

กันอยางนั้น  เหมือนมะพราวมันจะปนอยูทั้งเปลือกทั้งกะลาทั้งเนื้อเราก็เอามาทั้งหมด

แหละ  เขาจะหาวาเรากินเปลือกมะพราวอยางไรก็ชางเขา  เรารูจักของเราอยู๑๐๒

 

๘๘. สัมมาสมาธิ (อุปมาดวยสิ่งหาสิ่งเปนหนึ่งเดียว) 

ความอิ่มใจก็อยูในความสงบ สุขก็อยูในความสงบ ทั้งสี่อยางนี้เปนอารมณอันเดียว 

อยางที่หา คือเอกัคคตา หาอยางแตเปนอันเดียวกัน คือท้ังหาอยางนี้เปนอารมณ แตมี

                                                           
  

 ๑๐๑ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), นอกเหตุเหนือผล, หนา ๙๕–๙๖. 

 ๑๐๒ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), อาหารใจ, หนา ๕๕. 
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    ๑๐๑ 

 

ลักษณะอยูในขอบเขตอันเดียวกัน คือเมื่อจิตสงบ วิตกก็มี  วิจารณก็มี  ปติก็มี  สุขก็มี  

เอกัคคตาก็มี ทั้งหมดเปนอารมณเดียวกันเพราะอาการทั้งหลายเหลานั้นจะมารวมอยู

ในความสงบอันเดียวกัน ไมฟุงซาน ไมรําคาญ เหมือนกับวามีคน ๕ คน แตลักษณของ

คนทั้ง ๕ คน  นั้นมีอาการอันเดียวกัน คือ จะมีอารมณทั้ง ๕ อารมณ ในลักษณะนี้ทาน

เรียกวา  “องค”  องคของความสงบทานไมไดเรียกวาอารมณ ทานเรียกวา  วิตก  

วิจารณ  ปติ  สุข  เอกัคคตารมณ สิ่งทั้งหลายเหลานี้เปนอารมณธรรมดา ทานจึงจัดวา

เปนองคของความสงบ มีอาการอยู ๕ อยาง คือ วิตก วิจารณ ปติ สุข เอกัคคตา ไมมี

ความรําคาญ วิตกอยูก็ไมรําคาญ วิจารณอยูก็ไมรําคาญ มีปติก็ไมรําคาญ มีความสุข

ก็ไมรําคาญ จิตจึงเปนอารมณเดียวอยูในสิ่งทั้ง ๕ นี้ จับรวมกันอยู เรื่องจิตสงบขั้นแรก

จึงเปนอยางนี้๑๐๓

 

๘๙. สัมผัสบอเกิดปญญา (อุปมาดวยกอเตาไฟ) 

ไมใชวานั่งหลับตาอยางเดียวจึงเกิดปญญา ตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันมีอยูเสมอตื่นอยู

เสมอศึกษาตลอดเวลาเห็นตนไมเห็นสัตวตาง ๆ ก็ไดศึกษาอยูตลอดเวลา นอมเขามา

เปนโอปนยิกธรรม ใหเห็นชัดในตัวของเราเปนปจจัตตังจะมีอารมณภายนอก

กระทบกระทั่งเขามา มันก็เปนปจจัตตังสม่ําเสมอมนัไมทิ้งพูดงาย ๆ เหมือนเขาเผา

ถาน เผาอิฐเตาถาน เตาอิฐเคยเห็นไหม กอไฟขึ้นหนาเตาสัก ๒ ศอกหรือเมตรหนึ่ง มัน

จะดูดควันไฟเขาไปในเตาหมดเลย ดูอันนั้นมันเห็นชัดมันเปนรูปเปรียบเทียบ ถาทํา

เตาเผาถานเผาอิฐใหถูกเรื่องถูกลักษณะของมันกอไฟอยูหนาเตาสัก ๒-๓ ศอกเมื่อมี

ควันมามันจะดูดเขาไปในเตาหมด ไมมีเหลือเลย ความรอนก็จะเขาไปบรรจุในเตาหมด 

ไมหนีไปไหน ความรอนจะเขาไปทําลายเร็วที่สุดนี่มันเปนอยางนั้นความรูสึกของผู

ประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันจะมีความรูสึกดูดเขาไปใหเปนสัมมาทิฐิทันตาเห็นรูปหูฟง

เสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสท้ังหลายมันจะดูดเปนสัมมาทิฐิเปนสัมผัสท่ีเกิดปญญา

อยางสม่ําเสมอตลอดเวลา๑๐๔

                                                           
 

 ๑๐๓ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๘๓. 

 ๑๐๔ เร่ืองเดียวกัน,หนา ๑๕๔. 
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    ๑๐๒ 

 

๙๐. สมาธิปญญา (อุปมาดวยมะมวง) 

ศีลปญญา  กับสมาธิ  เมือ่เราแยกกันออก  ก็คลาย  ๆ คนละตัว  แตความเปนจริงเปน

ตัวเดียวกันนั่นเองแหละปญญาเปนเครื่องเคลื่อนไหวของสมาธิเทานั้น  มันออกจากจิต

อันนี้เอง  แตแยกกันออกไปเปนคณะลักษณะ เหมือนมะมวงใบหนึ่ง  เมื่อมันเล็กก็ใบน้ี  

เดี๋ยวมันก็โตขึ้น เดี๋ยวมันก็สุก คือมะมวงใบเดียวกัน ไมใชคนละใบ ศีล  สมาธิ  ปญญา  

ก็คือของอันเดียวกัน  เหมือนมะมวงนั่นแหละ  เพียงแตมันเปนคนละอาการ๑๐๕

 

๙๑. ชีวิตฆราวาส (อุปมาดวยจับแมงปอง) 

เคยไปบิณฑบาตตามบานไหมบางวันเดินบิณฑบาตไปโนนทะเลาะกันตรงโนนยังไมหุง

ขาวเลยทะเลาะกันแลวเอาแลววุนวายกันแลว ไมรูอะไรเปนอะไรพวกทานไมเคยเห็น

หรือก็ไปดูสิ่งที่มันจะเกิดปญญาบางซิ  ไปดูแตสิ่งที่มันถมทับหัวใจของเรามันจะเห็น

อะไรไปมองโนนมองแมงปองเขามองกามมันก็นึกวามันเอากามมันกัดไปมองโนน มอง

แมงปองไมไดมองกนมันนี่ ไปจับหัวมันนึกวาตรงนั้นมันเปนอันตราย ความจริงมันเอา

กนมันจิ้มจนจะตายเอาเรามองขามไปมองไมถูกที่มันจึงเสีย  อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น

ผมวาอยูเปนนักบวชอยางนี้สบายแลว ถาเราคิดอยางนี้มันสบายไมมีกรรมไมมีเวรมัน

จะมีอะไรก็สบายแลวแตวาเปนนักบวชไมใชอยูสบายเฉย ๆ นะตองทําใหเกิดประโยชน

หาทางพนทุกขใหไดเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลายญาติทั้งหลายใหได๑๐๖

 

๙๒. สิ่งเกิดดับ (อุปมาดวยความโงกอนจึงฉลาดทีหลัง) 

กอนที่จะเกิดปญญามันก็โงเสียกอนมันจึงเกิดปญญาหรือมันผิดเสียกอนมันถึงถูกเปน

เรื่องธรรมดาเหลือเกินมันจะผิดหรือมันจะถูก เราก็ทนดูอยูนั่นแหละดูอยูตรงที่มันเกิด

มันดับน่ันแหละไมตองไปดูที่อื่น ดูที่ตรงนั้น อะไรที่มันเกิดขึ้นมากระทบขึ้นมาเราจะมี

ความรูสึกรอบคอบอยูเสมอเมื่อความรูสึกของเรามีอยูอยางนั้นธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่

ประคับประคองมันจะมีอยูเสมอในใจของเราเชนสติสัมปชัญญะ๑๐๗

                                                           
  

 ๑๐๕ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), สติ สมาธิ ปญญา, หนา ๑๕. 

 ๑๐๖ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), กบเฒานั่งเฝากอบัว,หนา ๗๔. 

 ๑๐๗ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), ปฏิปทาของพระโพธิญาณเถร,หนา ๔๕. 
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    ๑๐๓ 

 

๙๓. หาทางแกที่ถูกตอง (อุปมาดวยหมาหัวบาก)  

มีหมาตัวหนึ่งหัวมันบากไมวามันจะนอนตรงไหนแมลงหวี่แมลงวันก็ตามไปตอมแผลที่

หัวมันมันรองเอง ๆ หนีไปหาที่ใหม แมลงหวี่แมลงวันก็ตามไปอีก มันโกรธลุกขึ้นไลงับ

แมลงวันแมลงหวี่แมลงวันก็บินหนีแลวก็บินมาตอมใหมอีก หมาตัวนี้ก็ไดแตรองเอง ๆ 

อยางนาสงสารเพราะความทุกขมันไมหายถามันรูจักรักษาแผลที่หัวใหหายมันก็ไมตอง

รบกับแมลงหวี่แมลงวันความจริงมันไมนาจะโทษอยางอื่นที่อยูอาศัยอาหารขบฉันยา

รักษาโรคเพื่อนสหธรรมมิกบิณฑบาตไกลใกลนาจะแกที่ใจเราเอง๑๐๘

 

๙๔. มีสติ (อุปมาดวยแมงมุม) 

สติก็เปรียบเหมือนกับสัตวบางอยาง เชนแมลงมุมท่ีมันทํารังในอากาศ ใยมันผานไป

ผานมาเปนรังขึงอยู เมื่อเสร็จแลวตัวมันก็หมกอยูตรงจุดกลางรังอันนั้น เฉยอยูนิ่งอยู 

สงบอยูดวยมีสติอยู ถาแมลงวันแมลงผึ้งแมลงตาง ๆ ผานใยมันก็มีความสัมผัสสะดุง

แมลงมุมตื่นมาจับสัตวเปนอาหาร เมื่อจับเสร็จรีบมาอยูยังจุดเกา ทําความสงบระงับ 

มันจองกินอาหาร มันระมัดระวังอยูอยางนั้นตลอดเวลา เมื่อจับแลวก็วิ่งมาอยูที่เกา 

อยางนี้เปนวิสัยของแมลงมุมท่ีจับสัตวกิน เหมือนกันกับจิตของเรานั้นอยูจุดกลางของ

อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายจิต ผูปฏิบัติก็เหมือนกันถาเราระมัดระวังอยูสังวรสํารวมอยู

ดวยอินทรียจะรูจักตัวของเจาของ รูจักจิตของเจาของวาจิตเจาของนี้เปนไปในลักษณะ

อันใดจะรูจักจิตของเจาของเราก็จักสั่งสอนจิตของเจาของสติเปนสิ่งที่สําคัญ๑๐๙

 

๙๕. หลักการฝกจิตบางตอน (อุปมาดวยบุคคลสองคน) 

ถาหากวานอมธรรมะเขามาสูใจของเราแลวใจของเราจะไมเห็นธรรมะเปรียบเหมือนวา

บุคคลที่มีความรูกับบุคคลที่ไมมีความรูสองคน คนที่ไมมีความรูจะตองนอมเขามาสู

บุคคลที่มีความรูเพื่อเรียนวิชา ความรูไมจําเปนที่จะนอมเขาไปสูจิตใจของบุคคลที่ยัง

                                                           
 

 ๑๐๘ หลวงปู, สุดสายธรรม, หนา ๒-๓. 

 ๑๐๙ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), กบเฒานั่งเฝากอบัว, หนา ๒๒๕. 
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    ๑๐๔ 

 

ไมรูฉันนั้นก็เหมือนกันเรานอมใจของเราเขาไปสูธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจาจิตใจของ

มนุษยทั้งหลายก็จะมีโอกาสคลี่คลายออกจากความมืดมนอนธกาลได๑๑๐

 

๙๖. เหนือเวทนา (อุปมาดวยความเจ็บและสบาย) 

แมวาเราเจ็บปวยขึ้นมา เราก็ยังรูสึกวาเวทนามันก็เปนเวทนาจิตมันเปนจิตเปนคนละ

อยางกัน อยูรูจักเจ็บไหมรูจัก รูจักสบายไหมรูจัก แตเราไมไปอยูในความสบายและ

ความไมสบายนั้นอยูแตในความสงบสงบอยางไร สงบจากความสบายนั้น สงบจาก

ความทุกขนั้นอันนี้ชี้ใหเห็นอยางนี้เพราะมันไมมีตัวตน จะอยูอยางไรก็ไมไดมันก็ตอง

อยูอยางนี้หมายความวาทานไมมีสุขไมมีทุกข ทานรูวามันสุขมันทุกขอยูเหมือนกันแต

ทานไมไปแบกมันไวเวทนานั่นมันก็ไมเกิด๑๑๑

 

๙๗. เหนือสิ่งอื่นใด (อุปมาดวยสอนเรากับเขาในสิ่งเดียวกัน ) 

จะวาใครดาใครก็ใหดาตัวเองกอนแตงตัวเองใหดีเสียกอนจึงพูดจึงทําถึงจะพูดแรง

หนอยก็ไดจะพูดหนักหนอยก็ได เปนแตใหรูจักเสียกอนใหดูเราเสียกอน ใหเราดี

เสียกอนใหเรารูเสียกอน สอนเราเสียกอนใหมันเปน เผื่อวามันสะทอนกลับมาก็ไมมี

อะไร จะทําไรทํานาก็ไดมีแกวก็ไดมีแหวนก็ได มีเพชรนิลจินดาก็ได ใหมันอยูเหนือสิ่ง

เหลานั้น เมื่อสิ่งเหลานี้มันวิบัติไปก็ใหเราสบายเราไดมาก็ใหสบายมันจากเราไปก็ให

สบายเพราะเห็นวาสิ่งทั้งหลายมันเปนอยางนั้นนี้เรียกวาเห็นธรรมในที่ไกล แลวมาเห็น

ในที่ใกล เห็นขางนอกเห็นขางในผูอื่นเปนอยางนี้เราก็เปนอยางนี้ขางนอกเปนอยางนี้

ขางในเปนอยางนี้มันเหมือนกัน๑๑๒

 

๙๘. ปฏิบัติธรรม (อุปมาดวยการสีไฟ) 

การประพฤติปฏิบัติเหมือนกันกับบุรุษที่ไปสีไฟ  ไดฟงทานบอกวา  เอาไมไผสองอันมา

สีกันเขาไปเถอะ  แลวจะมีไฟเกิดขึ้น  บุรุษนั้นก็จับไมไผเขาสองอัน  สีกันเขา  แตใจ

                                                           
 

 ๑๑๐ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), คําสอนหลวงพอชา, หนา ๕๖. 

 ๑๑๑ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), นอกเหตุเหนือผล, หนา ๓๙. 

 ๑๑๒ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), เหนือส่ิงอื่นใด, หนา ๒๐–๒๑. 
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    ๑๐๕ 

 

รอนสีไปไดหนอย  ก็อยากใหมันเปนไฟ  ใจก็เรงอยูเร่ือย  ใหเปนไฟเร็ว  ๆ  แตไฟก็ไม

เกิดสักที่  บุรุษน้ันก็เกิดความขี้เกียจแลวก็หยุดพัก  แลวจึงลองสอีีกนิด  แลวก็หยุดพัก  

ความรอนที่พอมีอยูบาง  ก็หายไปละซิ   เพราะความรอนมันไมติดตอกันถาทําไปเรื่อย  

ๆ  อยางนี้  เหนื่อยก็หยุด  มแีตเหนื่อยอยางเดียวก็พอได แตมีขี้เกียจปนเขาดวย  เลย

ไปกันใหญแลวบุรุษนั้นก็หาวาไฟไมมี  ไมเอาไฟ  ก็ทิ้ง  เลิก  ไมสีอีก  แลวก็ไปเที่ยว

ประกาศวา ไฟไมมี  ทําอยางนี้ไมได  ไมมีไฟหรอกเขาไดลองทําแลว๑๑๓

 

๙๙. อารมณมีพิษ (อุปมาดวยการอยูกับงู)  

ขอใหโยมจําไวในใจ อารมณทั้งหลายนั้น ไมวาจะเปนอารมณที่พอใจก็ตาม หรือ

อารมณที่ไมพอใจก็ตาม อารมณทั้งสองอยางนี้มันเหมือนงูเหาซึ่งมีพิษมาก ถามันฉก

คนแลว ก็ทําใหถึงแกความตายได อารมณนี้ก็เหมือนงูเหาที่มีพิษรายนั้น อารมณที่

พอใจก็มีพิษมาก อารมณที่ไมพอใจก็มีพิษมาก มันทําใหจิตใจของเราไมเสรี ทําให

จิตใจไขวเขวจากหลักธรรมของพระพุทธเจา๑๑๔

 

๑๐๐. ไมยึดมั่นถือมั่น (อุปมาดวยการปลอยงูพิษไป) 

อารมณทั้งหลายเหมือนกันกับงูเหาที่มีพิษราย ถาไมมีอะไรขวาง มันก็เลื้อยไปตาม

ธรรมชาติของมัน แมพิษมันจะมีอยู มนัก็ไมแสดงออกมา ไมไดทําอันตรายเรา เพราะ

เราไมไดเขาไปใกลมัน งูเหาก็เปนไปตามเรื่องของงูเหา มันก็อยูอยางนั้น ถาหากเปน

คนที่ฉลาดแลวก็จะปลอยหมด สิ่งที่ดีก็ปลอยมันไป สิ่งที่ชั่วก็ปลอยมันไป สิ่งที่ชอบใจก็

ปลอยมันไป เหมือนอยางเราปลอยงูเหาตัวที่มีพิษรายนั้น ปลอยใหมันเลื้อยของมันไป 

มันก็เลื้อยไปทั้งที่มีพิษอยูในตัวมันนั่นเอง๑๑๕

 

๑๐๑. สัจจะที่สนุก (อุปมาดวยเห็นซากศพ) 

                                                           
 

 ๑๑๓ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), โพธิญาณ, หนา ๑๒๐–๑๒๑. 

 ๑๑๔ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), โพธิญาณ, หนา ๑๐๓. 

 ๑๑๕ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๐๗–๑๐๘. 
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พิจารณาใหมันเห็นแนมันเปนอยูในใจอยางนี้แลวไปทางไหนก็ไมเสียใหทําจริง ๆ เห็น

เมื่อใดก็เทากับมองเห็นซากศพเห็นผูหญิงก็ซากศพ เห็นชายก็ซากศพ ตัวเราเองเปน

ซากศพดวยเหมือนกันเลย มีแตของอยางนี้ทั้งนั้น พยายามเจริญใหมาก บําเพ็ญใหอยู

ในใจนี้มากขึ้นอีกอาตมาวามันสนุกจริง ๆ ถาเราทําแตถาไปมัวอานตําราอยูมันยาก

ตองทําเอาจริง ๆ ทําใหมีกรรมฐานในตัวเรา๑๑๖

 

๑๐๒. อารมณวิปสสนา (อุปมาดังการรับแขก) 

เรามาทําจิตของเราใหเปนผูรูตื่นอยู คอยรักษาจิตของเราอยู ถาแขกมาเมื่อไรโบกมือ

หาม มันจะมานั่งที่ไหน มีที่นั่งเดียวเทาน้ัน เราก็พยายามรับแขกอยูตรงนี้ตลอดวัน นี่

คือพุทโธ ตัวตั้งมั่นอยูที่นี่ ทําความรูนี้ไว จะไดรักษาจิต เรานั่งอยูตรงนี้ แขกที่เคยมา

เยี่ยมเราตั้งแตเราเกิดตัวเล็ก ๆ โนน มาทีไรก็มาที่นี่หมด เราจึงรูจักมันหมดเลย พุทโธอ

ยูคนเดียว พูดถึงอาคันตุกะ แขกที่จรมาปรุงแตงตาง ๆ นานา เราใหเปนไปตามเรื่อง

ของมัน อาการของจิตที่เปนไปตามเรื่องของมันนี่แหละเรียกวา เจตสิก มันจะเปนอะไร 

จะไปไหนก็ชางมัน ใหเรารูจักอาคันตุกะที่มาพัก ที่รับแขกมีเกาอี้ตัวเดียวเทานี้เอง เรา

เอาผูหนึ่งไปนั่งไวแลว มันก็ไมมีที่นั่ง มันมาที่นี่ มันก็จะมาพูดกับเรา ครั้งนี้ไมไดนั่ง ครั้ง

ตอไปก็จะมาอีก มาเมื่อไรก็พบผูที่นั่งอยู ไมหนีสักที มันจะทนมากี่ครั้ง เพียงพูดกันอยู

ที่นั่น เราก็จะรูจักหมดทุกคน พวกที่ตั้งแตเรารูเดียงสาโนน มันจะมาเยี่ยมเราหมดนั่น

แหละ๑๑๗

๑๐๓. อนิจจัง (อุปมาดวยการอัดเทป) 

ความรักนี่มันก็ไมเที่ยงความชังนี่มันก็ไมเที่ยง  ความดีมันก็ไมเที่ยง ความชั่วมันก็ไม

เที่ยง มันเที่ยงอยางไรเลา  มันจะเที่ยงตรงไหม มันเที่ยงก็เพราะของเหลานั้นมันเปน

ของมันอยูอยางนั้น คือมันเที่ยงอยางนี้  ไมแปรเปนอยางอื่น  มันเปนอยางนั้น นี่

เรียกวาความเที่ยงวันนี้มีโชคดวย  ไดอัดทั้งเทปภายนอกภายในเขาหูตรงนี้ก็อัดเขาตรง

                                                           
 

 ๑๑๖ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), อยูเพื่ออะไร, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธรรมสภา, ม.ป.ป.),หนา ๓. 

 ๑๑๗ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท),,ภาวนาพิจารณาใหรูตามความเปนจริง, หนา ๓๒. 
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    ๑๐๗ 

 

นี้ก็ไดเทปนั้นก็จะไดมีทั้งสองอยาง ถาโยมทําไมไดอยางนี้ก็ไมคอยจะดีเสียละมังเนาะ  

ไมตองมาวัดปาพงอีกละมั่งนี่ขางในก็อัด  ขางนอกก็อัด๑๑๘

 

๑๐๔. อยากบรรลุธรรมแตไมละบาป (อุปมาดวยแขนสั้นรูลึก) 

ผาสกปรกไมฟอก แตอยากจะรับนํ้ายอมนะ  นี่มันเปนอยางนั้น  คําสอนของพระทาน

พูดไปโดยตรง งาย ๆ  แตมันยากกับคนที่จะตองปฏิบัติ มันยากเพราะคนไมรู เพราะ

คนรูไมถึง มันจึงยาก ถาคนรูถึงแลว มันก็งายขึ้นนะ อาตมาเคยสอนวา  เหมือนกันกะรู 

มีรูอันหนึ่งถาเราเอามือลวงเขาไปไมถุงก็นึกวารูนี้มันลึก ทุกคนตั้งรอยคนพันคนนึกวารู

มันลึก ก็เลยไปโทษรูวามันลึก  เพราะลวงไปไมถึง  คนที่จะวาแขนเราสั้นไมคอยมี  รอย

ก็ทั้งรอยวารูมันลึกทั้งนั้น  คนที่จะวาไมใชแขนเรามันสั้นไมคอยมีคนแสวงบุญเรื่อยๆ  

วันหลังตองมาแสวงหาการละบาปกันเถอะไมคอยจะมี  นี่มันเปนเสียอยางนี้ คําสอน

ของพระทานบอกไวสั้นๆ แตคนเรามันผานไปๆ ฉะนั้นวัดหนองปาพงมันจึงเปนเมือง

ผาน๑๑๙

 

๑๐๕. อยูที่การมอง (อุปมาดวยการมองกายในกายนอก) 

ไมคุนเคยเลย  ไมรูจักตัวเราเลย  กลับไปบานก็ยังนอนไมหลับอยูสามสี่วัน แตก็นอน

กับโครงกระดูกนั่นแหละไมใชนอนที่อื่นหรอก  แตเราก็กลัว นี่แสดงวาเราหางเหินจาก

ตัวเรามาก  นาสงสารไปดูแตอยางอื่น  ไปดูตนไมไปดูวัตถุอื่น ๆ  วาอันนั้นโตอันนี้เล็ก  

อันนั้นสั้น  อันนั้นยาว  นี่ไปดูแตวัตถุของอื่นนอกจากตัวเรา ไมเคยมองดูตัวเราเลย   

ถาพูดตรงๆ  แลวก็นาสงสารมนุษยเหมือนกัน  ไมตองสอนก็รูจักแลว  เอาของที่รูแลว

มาสอนทําไม  นี่คนที่มันมืดมากมันก็เปนอยางนี้  อาตมาบอกวาคําที่วาเห็นผมนั้นคือ

เห็นตามความเปนจริง  เห็นขนก็เห็นตามความเปนจริง เห็นเล็บเห็นหนังเห็นฟนก็เห็น

ตามความเปนจริง จึงเรียกวาเห็นใจเรามักจะเห็นรูปท่ีนั่งอยูวามันสวย  มันงาม  มันแน  

มันหนา มันตรึงตา  มันไมแก  มันไมเจ็บ มันไมตาย หลงเพลิดเพลินอยูในสากลโลกนี้  

                                                           
 

 ๑๑๘ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๐๒. 

 ๑๑๙ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), ชีวิต การงาน หลักธรรม, หนา ๑๙๗ 
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    ๑๐๘ 

 

จึงไมรูจักพึ่งตนเอง  ตัวที่พึ่งของเราก็คือหัวใจ  ใจเราเปนที่พึ่งจริงๆ  ศาลาหลังนี้มัน

ใหญก็ไมใชที่พึ่ง  มันเปนที่อาศัยชั่วคราว   เรานึกวาอันนี้เปนที่พึ่งของเรา  คนมีบาน

หลังเล็กๆ  กเ็ปนทุกขเพราะบานมันเล็ก  มีบานหลังใหญๆ  ก็เปนทุกข เพราะกวาดไม

ไหว  ตอนเชาก็บน  ตอนเย็นก็บน  จับอะไรวางตรงไหนก็ไมคอยไดเก็บ  คุณหญิง

คุณนายนี่จึงเปนโรคประสาทกันเปนทุกข ดังนั้นพระพุทธองคทานจึงตรัสวาใหหาที่

พึ่งพาทางใจ  อัตตาหิ  อัตตโน  นาโถ  ใครจะเปนที่พึ่งได  ที่เปนที่พึ่งที่แนนอนก็คือใจ

ของเรานี่เอง  ไมใชสิง่อื่น  พึ่งสิ่งอื่นก็พึ่งไดแตไมใชของที่แนนอน  เราจะพึ่งสิ่งอื่นไดก็

เพราะเราพึ่งตัวของเรา  เราตองมีที่พึ่งกอน  จะพึ่งอาจารย  พึ่งญาติมิตรสหาย

ทั้งหลาย  จะพึ่งไดดีนั้น  เราตองทําตัวของเราเปนที่พึ่งใหไดเสียกอน๑๒๐

 

๑๐๖. อยูอยางหลงโลก (อุปมาดวยการแบกทอนไม, การรักษาฟน) 

นี่ตามภาษาเขาวา  กินลูกหวา  เพลินกับลูกหวาจะเสียเวลาพอแมตั้งใจวาเมื่อลูกเราโต

ขึ้นมาขนาดหนึ่งเราก็สบายหรอก  ก็เลี่ยงมันไปสามคนสี่คนหาคนนึกวามันโตเราจะ

สบาย  เมื่อมันโตมาแลวมันยิ่งหนัก  เหมือนกับแบกทอนไมอันหนึ่งเล็กอันหนึ่งใหญ  

ทิ้งทอนเล็กแลวแบกเอาทอนใหญ  นึกวามันจะเบาก็ยิ่งหนัก เราจะเจ็บจะปวดจะเปน

จะตายมันก็อยูอยางนั้น  เพราะมันหมดวิชา นี่มันหมดความรูหมดวิชา  เอาหมอฟนมา

ดูดฟน  ถึงแกไขแลวยังไงก็ยังเปนอยูอยางนั้น  ตอไปหมอฟนเอง  ก็เปนเหมือนเราอีก  

ไปไมไหวอีกแลว ๑๒๑

 

๑๐๗. การพัฒนาจิต (อุปมาเหมือนปาไม, ธรรมชาติเด็ก) 

การปฏิบัติภาวนาและการพัฒนาจิต  ก็คลายกันอยางนี้  ก็ตองเอาใจที่ยังไมไดฝก

เหมือนไมในปานี่แหละ  มาฝกมัน  จนมันละเอียดประณีตขึ้น  รูขึ้นและวองไวขึ้น

เปรียบก็เหมือนกับเด็กที่ชอบซน  เลน  สนุก  ทําใหรําคาญ  จนเราตองดุเอา  ตีเอา  แต

                                                           
  

 ๑๒๐ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๐๕–๒๑๐. 

 ๑๒๑ กองทุนพลังชีวิตอาคมธรรมทาน,อุปลมณี, หนา ๒๑๓. 
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    ๑๐๙ 

 

เราก็ตองเขาใจวา  ธรรมชาติของเด็กก็เปนอยางนั้นเอง  พอรูอยางนี้เราก็ปลอยใหเด็ก

เลนไปตามเรื่องของเขา  ความเดือดรอนรําคาญของเราก็หมดไป๑๒๒

 

๑๐๘. อุบายรักษาใจ (อุปมาดวยวิธีเลี้ยงเด็ก) 

เหมือนอยางกับการเลี้ยงเด็ก  บางทีถาเราไมดุเด็กตลอดเวลามันก็ดีเหมือนกัน  ผูใหญ

บางคนดุมากเกินไป  ผูใหญที่ฉลาดยอมรูจักวาเมื่อใดควรดุ  เมื่อใดควรชมใจของเราก็

เหมือนกัน  ใชปญญาเรียนรูจักใจ  ใชความฉลาดรักษาใจไวแลวเราก็จะเปนผูฉลาดที่

รูจักฝกใจ  เมื่อฝกบอย ๆ  มันก็จะสามารถกําจัดทุกขได  ความทุกขเกิดขึ้นที่ใจน่ีเอง  

มันทําใหใจสับสน  มืดมัว  มันเกิดขึ้นที่นี่  มันก็ตายที่นี่๑๒๓

 

๑๐๙. อิสรภาพ (อุปมาดวยบานวาง, เครื่องอัดเสียง) 

ถาทานปฏิบัติไดอยางนี้  ทานก็จะเหมือนกับบานวาง  หรือพูดอีกอยางหนึ่งก็คือ  นี่คือ

ใจวาง  เปนใจที่วางและอิสระจากกิเลส  ความชั่วทั้งหลาย  เราเรียกวา  “ใจวาง” แต

ไมใชวางเหมือนวาไมมีอะไร  มันวางจากกิเลส  แตเต็มไปดวยความฉลาด  ดวย

ปญญา  ฉะนั้น  ไมวาจะทําอะไรก็ทําดวยปญญา  คิดดวยปญญา  จะมแีตปญญา  

เทานั้น ถาเราทําใจใหสงบ ฟงแลวก็ไมใหผานไป แตนํามาพิจารณาอยูเรื่อยๆ  อยางนี้ 

เราก็เหมือนเครื่องบันทึกเสียง เมื่อเรา  “เปด” มัน  มันก็อยูตรงนั้น อยากลัววาจะไมมี

อะไร  เมื่อใดที่ทานเปดเครื่องบันทึกเสียงของทาน  ทุกอยางก็อยูในนั้น๑๒๔

 

๑๑๐. อุปมาอุปไมย (การสอนเพียงอุปมาอุปไมยใหเขาใจ) 

ถารูเทาตามความเปนจริงนี้แลว  การสอนก็ไมจําเปน  แตถาไมรูถึงความเปนจริงอันนี้

แลวแมจะฟงคําสอนเทาใดก็เหมือนกับไมไดฟง ธรรมชาติทั้งหลายหรือความจริงอันนี้ 

เปนสิ่งที่ตองพิจารณาเองปฏิบัติเอง คําสอนตางๆ  เปนเพียงอุปมาอุปไมยเพื่อนําให

เขาถึงความรูตามความเปนจริง  ถาไมรูเทาตามความเปนจริงเราก็จะเปนทุกข สมมติ

                                                           
  

 ๑๒๒ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๐๕–๒๐๖. 

 ๑๒๓ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๓๑. 

 ๑๒๔ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๓๒. 
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    ๑๑๐ 

 

วาเราเดินไปทํางาน ระหวางทางก็มีบุรุษคนหนึ่งคอยตอวาเราอยูเปนประจํา ตอนเชาก็

ดา  ตอนเย็นก็ดา เมื่อไดยินคําดาเชนนี้จิตใจก็หวั่นไหว ไมสบายใจ  โกรธ  นอยใจ  

เศราหมอง  บุรุษผูนั้นก็เพียรดาเชาดาเย็นอยูเชนนั้นทุกวัน  ไดยินคําดาเมื่อใด  ก็โกรธ

เมื่อน้ัน  กลับถึงบานแลวก็ยังโกรธอยู  ที่โกรธที่หวั่นไหวเชนนี้ก็เพราะความไมรูจัก

นั่นเอง๑๒๕

 

๑๑๑. ปญญาเทียม (อุปมาความตายเหมือนสิ่งที่อยูไกล) 

หลวงพอชาใหอบรมมรณัสสติเพื่อจะไดไมกลัวตาย  แตโยมแยงวา 

เรื่องความตายนี้เหมือนของที่อยูไกลจากตัวเรามาก ผมจึงกําหนดไมคอยเปน ถามี

ภยันตรายมาคุกคามคงจะทําไดงายขึ้น หลวงพอจึงยอนถามวา : ภัยมันมีอยูทุกลม

หายใจเขาออกแลวมิใชหรือ แตความตายมันเปนเรื่องของอนาคต โยมแยงอีก 

บางครั้งรูสึกวาเราจะอยูในโลกนี้จนถึงอายุรอยป หลวงพอชาวา นั่นมันเปนปญญา

ของเทวทัต๑๒๖

 

๑๑๒. ทุกขที่มีตัวตน (อุปมาการรับโทรศัพท) 

อยาไปเปนอะไรเลย เปนพระพุทธเจาก็ลําบาก เปนพระปจเจกก็อยาเปน ขึ้นชื่อวาเปน

แลวมันลําบากทั้งนั้นละ อยาไปเปนเลย ถาฉันเปนพระสุเมโธ ฉันเปนพระอานันโท ก็

ทุกขเดี๋ยวนี้ละ อานันโทก็ไมมี สุเมโธก็ไมมี อาว ไมมยีังไง สมมติเฉย ๆใชไหม ถาเปน

แลวเปนทุกขเลย ถามีสุเมโธ สุเมโธก็โกรธ อานันโทก็โกรธ ถามีถาเอา ถาอานันโทไมมี 

สุเมโธไมมีละก็ไมมีใคร ไมมีใครรับโทรศัพทใชไหม กริ๊ง ๆ ๆ เฉย นี่ไมเปนอะไร ก็ไม

ทุกขนี่มันเปนอยางนี้ ถาเราเปนอยู โทรศัพทมาก็ กริ๊ง ไป กริ๊ง ไป เปนทุกขเราจะตอง

ทําปญญาใหเกิดทําอยาใหมีสุเมโธ อยาใหมีอานันโท เปนแตสมมติกันเฉยเทานั้นละ 

อยาไปรับเขาวาดีก็อยาเปน เขาวาชั่วก็อยาเปน รูแลวเอาไหม รูแลวก็ไมเอาอีก หมด

นะ อยางนั้น๑๒๗

                                                           
 

        ๑๒๕ เร่ืองเดียวกนั, หนา ๒๓๗. 

 ๑๒๖ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕๔๘. 

 ๑๒๗ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕๕๔-๕๕๕. 
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    ๑๑๑ 

 

๑๑๓. เอาพุทธศาสตรใสเขาไป (อุปมาดวยพุทธศาสตรเปนทางตรง) 

 เราไมตองตามโหราศาสตร โหราเสิดหรอก โหราศาสตรมันก็ยังชาไป เอาพุทธศาสตร

ใสเขาไปเลย จะไดรูเรื่อง ดูพุทธศาสตรนี่ก็พบแลว พระพุทธเจาใหเห็นเขามาเดี๋ยวนี้ 

อยางนั้นไมถูกเหรอ เรื่องโลกก็ชางมันซี มันเกิดเพราะเหตุ มันก็ดับเพราะเหตุมันนี่ ใคร

จะบอกวาคอมมิวนิสตจะเกิดอีกสี่หาป พระพุทธเจาบอกวาใหเตรียมตัวเสียเดี๋ยวนี้ 

เกิดมาแลว พิจารณาตั้งแตความเกิดมาแลว เรื่อย ๆ อยาประมาทเรายังไปดู

โหราศาสตรอีกสามป สี่ป โอย ไมรูเรือ่ง มันไกลไปกวานั้น เอาพุทธศาสตรนี่เดี๋ยวนี้ 

เดี๋ยวนี้ อดีตมันเปนมายังไง อนาคตจะเปนยังไงทิ้งมันไว ดูปจจุบันนี่ เหตุมันเกิดใน

ปจจุบันนี้ ดูเหตุมันเทานี้ละ ถามันเปนตามโหราศาสตรจะไปอยูไหนละจะใหคนทาํ

อยางไร ที่รูตามโหราศาสตรแลวจะทําอยางไร ไมมทีาง ผมวาพระพุทธเจาทานสอนดี 

ดีจนคนไมรู ดีหลาย ทานพิจารณาแตความเกิดมาโนน โหราศาสตรบอกอีกหาปหกป 

พระพุทธเจาบอกมาตั้งแตวันเกิด ความเปนจริงมันเปนมานานแลว เราเกิด มาเมื่อไร 

มันเปนมาแลวเมื่อน้ันพูดอยางนี้ก็ไมมีใครเชื่อเนาะ๑๒๘

 

๑๑๔. ภาวนา (อุปมาการดังบุรุษจับเหี้ย) 

วิธีกําหนดอารมณ จับอารมณ ใหรูจักจิตของตน  ใหรูจักอารมณของตน เปรียบโดยวิธี

ที่บุรุษท้ังหลายจับเหี้ย  เหี้ยตัวหนึ่งเขาไปในโพรงจอมปลวกที่มีรูอยูหกรู ก็ปดรูนั้นเสีย

หารู เหลือรูเดียวใหเหี้ยออกแลวนั่งจองมองที่รูเดียวนั้น  เหี้ยออกมาก็จับได ฉันใด  

การกําหนดจิตก็ฉันนั้น ปดตา ปดหู ปดจมูก ปดลิ้น ปดกาย  เหลือแตจิตอันเดียวเปด

ไหว คือ การสํารวมสังวร กําหนดจิตอยางเดียวการภาวนาก็เหมือนกับบุรุษจับเหี้ย

คือ กําหนดจิตใหอยูที่ลมหายใจมีสติระมัดระวังรูอยูแลว กําลังทําอะไร  มีสมัปชัญญะ 

คือ รูตัววากําลังทําสิ่งนั้น  ความรูสึกที่เกิดขึ้นในจิตขณะนั้น คือรูตัววากําลังทําสิ่ง

นั้น  ความรูสึกที่เกิดขึ้นในจิตขณะนั้น ทําใหรูจัก๑๒๙

 

                                                           
  

 ๑๒๘ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕๕๗. 

 ๑๒๙ พระโพธิญาณเถร (หลวงปูชา สุภัทโท), เหมือนกบัใจคลายกบัจิต, หนา ๙๙. 
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    ๑๑๒ 

 

๑๑๕. โลกธรรมเกิดดับ (อปุมเหมือนคลื่น) 

เรื่องทุกขเรื่องไมสบายใจ นี่มันก็ไมแนหรอกนะ มันเปนของไมเที่ยง เราจับจุดนี้ไวเมื่อ

อาการเหลานี้มันเกิดขึ้นมา เรารูมันเดี๋ยวนี้ เราวาง  กําลังอันนี้จะคอย ๆ เห็นทีละนอย 

เมื่อมันกลาขึ้น มันขมกิเลสไดเร็วที่สุดตอไปมันเกิดตรงนี้มันดับตรงนี้  เหมือนกับนํ้า

ทะเลที่กระทบฝงเมื่อข้ึนมาถึงฝงมันก็ละลายเทานั้น คลื่นใหมมาอีกมันก็ละลายตอไป

อีกมันจะเลยฝงไปไมได อนิจจัง  ทุกขัง อนัตตาคือฝงทะเลอารมณทั้งหลายที่ผานเขา

มา มันก็เทานั้นแหละ๑๓๐

 

๑๑๖. หลักธรรม (อุปมาเหมือนเลื่อย) 

แตเมื่อมันรูเห็นหมดแลวธรรมะก็ไมไดแบกเอาไปดวยอยางเลื่อยคันน้ี  เขาจะเอาไปตัด

ไม เมื่อเขาตัดไมหมดแลว อะไรก็หมดแลว  เลื่อยก็เอาวางไวเลย ไมตองไปใชอกี เลื่อย

ก็คือธรรมะ  ธรรมะตองเอาไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุมรรคผล ถาหากวามันเสร็จแลว 

ธรรมะที่อยูก็วางไว  เหมือนเลื่อยที่เขาตัดไม ทอนนี้ก็ตัด ทอนนี้ก็ตัด  ตัดเสร็จแลวก็วาง

ไวที่นี่ อยางนั้น เลื่อยก็ตองเปนเลื่อย  ไมก็ตองเปนไม นี่เรียกวาถึงหยุดแลว ถึงจุดของ

มันที่สําคัญแลว  สิ้นการตัดไม ไมตองตัดไม ตัดพอแลว เอาเลื่อยวางไว๑๓๑

๑๑๗. ผูที่เพลิดเพลินในโลก (อุปมาเหมือนไก) 

อยูอยางไกไมรูเรื่อง  ตอนเชาไกก็พาลูกคุยเขี่ยหากินไป เย็นมาก็เขาเลานอน  พรุงนี้ก็

คุยหากินไปอีก เจาของเขาโปรยขาวใหกินทุกวัน  มันก็ไมรูวาเขาเลี้ยงมันไวทําไม  ไก

กับเจาของไก มันคิดกันคนละอยางกัน เจาของก็คิดแตวาไกมันหนักกี่กิโลแลว   ไกก็

เพลินกับอาหาร เจาของอุมนํ้าหนักก็คิดวาเขารักเราเองก็ไมรูเรื่อง ไมวามาจากไหน จะ

อยูไปอีกกี่ป  จะไปทางไหน ใครเปนผูพาไป ไมรูเรื่องมัจจุราช คือความตายนะ เหมือน

                                                           
  

 ๑๓๐ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๑๖. 

 ๑๓๑ เร่ืองเดียวกัน,หนา ๑๑๗. 
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    ๑๑๓ 

 

เจาของไก  มัจจุราชจะตามมาถึงเมื่อไหรก็ไมรู เพราะมัวแตเพลิน เพลินกับรูป  เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ไมรูจักแก ไมรูจักพอ๑๓๒

๑๑๘. ผูยึดความเห็นผิด (อุปมาเหมือนหนอนในคูถ) 

ถามีความเห็นถูกขึ้นในใจของเราแลวอยูที่ไหนก็สบาย  แตเพราะเรายังมีความเห็นผิด

อยู ยึดธรรมอันมีพิษอยู  แลวมันก็ไมสบาย ที่เรายึดอยูอยางนี้ก็เหมือนกับตัวหนอนนั่น

แหละ  ที่อยูของมันก็สกปรก อาหารของมันก็สกปรก  ที่อยูและอาหารของมันไมดี

ทั้งนั้น ไมสมควร แตวามันสมควรกับหนอน  ลองเอาไมไปเขี่ยมันออกจากมูตร ออก

จากคูถดูสิ  ตัวหนอนนั้นมันจะดิ้นกระเสือกกระสนไปทีเดียว  มันจะดิ้นมาหากองคูถ

อยางเกา มันจึงจะสบายอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น  พระภิกษุสามเณรทั้งหลายยังมี

ความเห็นผิดอยูครูบาอาจารยมาแนะนําใหเห็นถูก มันก็ไมสบายใจ  มันวิ่งไปหากอง

คูถอยูเรื่อย ๆ  มันไมสบายเพราะตรงนั้นเปนที่อยูของมัน  เมื่อหนอนนั้นมันยังมองไม

เห็นความสกปรกอยูในที่นั้น  เมื่อน้ันมันก็ออกไมได พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันฉัน

นั้น  ถาไมเห็นโทษทั้งหลายในสิ่งเหลานั้น มันก็ออกไมได  ปฏิบัติมันก็ยากลําบาก๑๓๓

๑๑๙. ผูไมยดึหมายในเงินทอง (อุปมาเหมือนเกลือไมเค็ม) 

พระรูปหนึ่งบอกวา ปฏิบัติไมยึดไมหมาย หลวงพอชาพูดวา อาตมาบอกวา   ผมไม

ทราบกับทาน พระรูปน้ันเลยถามวา   ถาผมจะใชเงินทอง  แตไมยึดไมหมายจะไดไหม  

อาตมาตอบวา ได ถาทานเอาเกลือมากินดูแลวไมเค็มก็ใชได ทานจะพูดเฉย ๆ เพราะ

ทานขี้เกียจรักษาของจุก ๆ จิก ๆ มันยาก  เมื่อเอาเกลือมากินทานไมเค็มแลว ผมจึง

เชื่อ  ถามันไมเค็มจะเอามาใหกินสักกะทอ (เขงเล็ก) ลองดู มันจะไมเค็มจริง ๆ หรือ 

เรื่องไมยึดไมหมายนี้ ไมใชเรื่องพูดเอง  คาดคะเนเอา ไมใช ถาทานพูดอยางนี้อยูกับ

ผมไมได๑๓๔

 

                                                           
 

 ๑๓๒ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๗. 

 ๑๓๓ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓๒. 

 ๑๓๔ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓๘. 
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    ๑๑๔ 

 

๓.๓ สาเหตุที่พระโพธิญาณเถรใชการสอนแบบอปุมาอุปไมย 

 จากการศึกษาพบวา การสอนโดยวิธีตาง ๆ มีสาเหตุแหงการสอนทั้งสิ้นซึ่งในการ

สอนแตละวิธีขึ้นกับวามีความเหมาะสมหรือเขากับสิ่งแวดลอม สถานการณหรือวาเหมาะกับ

บุคคลในที่นั้นหรือไม ในวิทยานิพนธนี้ จึงไดศึกษาสาเหตุที่ทหลวงพอชาไดสอนโดยวิธีการใช

อุปมาอุปไมยไววา 

ธรรมะก็เรื่องเดียวอยางนี้ จึงอุปมาใหฟงเพราะวามันไมมีรูปแบบบอกไมไดวามันเปน

รูปกลมหรือเหลี่ยมมันไมรูจัก นอกจากจะเปรียบเทียบอยางนี้ถาเขาใจอันนี้ก็เขาใจ

ธรรมะมันเปนเสียอยางนี้ อยาเขาใจวาธรรมะมันอยูหางจากเรา มันอยูกับเรา ก็เปน

เรื่องของเรานี่แหละ ลองดซูิเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็พอใจบางเดี๋ยวก็โกรธคนนั้น 

เดี๋ยวก็เกลียดคนนี้ ธรรมะทั้งนั้นแหละโยม”๑๓๕

 ในการใชอุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ศิษยานุศิษยทาน

กลาวไววา 

หลวงพอทานมีวิญญาณของความเปนครู ทานรูจักคน รูจักกาลรูจักนําหลักธรรมที่

เหมาะสมกับบุคคลเขากับสถานการณมาปรารภเสมอ ทานสอนโดยทําใหดูเปน

ตัวอยาง ภาษาที่สอนก็เปนภาษางาย ๆ ฟงแลวเขาใจทันที ไมคอยมีศัพทแสงอะไรมาก 

แตสามารถเราใหเกิดความตั้งใจและอยากจะนําไปประพฤติปฏิบัติใหมาก แมพระบาง

รูปท่ีมาอยูที่วัดปาพง ไมมีความรูทางโลกเลย ทานก็แนะนําการปฏิบัติจนพระรูปน้ัน

สามารถออกไปเปนเจาอาวาสที่วัดสาขาได นอกจากนี้ทานยังปลุกใจใหมีความกลาที่

จะออกธุดงค พรอมท้ังทําใหเกิดความราเริงแจมใสในการปฏิบัติธุดงควัตร ซึงนา

ประหลาดใจในวิญญาณแหงความเปนครูของหลวงพออยางยิ่ง๑๓๖ แมจะเปนคําสอน

ที่สั้น ๆ เรียบ ๆ ก็อาจทําใหผูฟงรูสึกเหมือนหงายของที่คว่ําแลวหรือเปดไฟในที่มืด นั่น

คือทางของผูมีศรัทธา ทานตั้งใจพูดเพื่อใหผูฟงเขาใจใหไดเหมือนจะเอากิเลสของศิษย

ใหเรียบเปนหนากลอง๑๓๗

                                                           
  

 ๑๓๕ เร่ืองเดียวกัน, หนาบทนํา. 

 ๑๓๖ หลวงปู. สุดสายธรรม, (กรุงเทพฯ :  โอ.เอส. พร้ินต้ิงเฮาส, ๒๕๓๖), หนา ๖๘. 
 ๑๓๗ กองทุนพลังชีวิตอาคมธรรมทาน, อุปลมณี, (กรุงเทพฯ : อักษรการนพิมพ, ๒๕๔๐), หนา ๒๖๘. 



    ๑๑๕ 

 

     ทัศนะของอาจารยเขมธมฺโม ศิษยชาวอังกฤษรุนอาวุโส กลาวไววา 

การฟงพระธรรมเทศนาที่ไดผล ขึ้นอยูกับเหตุปจจัยหลายอยาง เชน เนื้อหาของเทศนา 

การใชภาษา ลีลาในการแสดงธรรม ความเหมาะสมของสถานที่และสิ่งแวดลอม ภูมิ

จิตและความตั้งใจของผูฟง เปนตน ฉะนั้นในการวิเคราะหการแสดงธรรมของหลวงพอ 

เราไมควรลืมอิทธิพลของเหตุปจจัยเหลานั้น มิฉะนั้นอาจเปนเหตุใหเขาใจคลาดเคลื่อน

ไปได เชน ป

                                                          

จจัยอยางหนึ่งที่สําคัญมากก็คือ ความรูสึกของผูฟงตอตัวผูแสดง ถาผูฟงมี

ความศรัทธาเลื่อมใสในคณุธรรมของผูพูดก็ยอมพรอมท่ีจะรับคําอบรมสั่งสอนนั้นอยาง

เต็มอกเต็มใจ แมคําพูดสั้น ๆ เรียบ ๆ ก็อาจทําใหผูฟงนําไปปฏิบัติ ถาตรงกันขามคง

ยากที่เขาจะรับธรรมะคําสั่งสอนที่ไดฟงไปประพฤติปฏิบัติ๑๓๘

       เมื่อเปนครูอาจารย มีหนาที่อบรมสั่งสอนกุลบุตรที่เขามาถือบวชในฐานะลูกศิษย

และญาติโยมท้ังจากที่ใกลและที่ไกล ความสามารถในการพูดการสื่อสาร จึงเปนปจจัยที่

สําคัญท่ีทําใหชื่อเสียงของทานระบือลือเลื่องไปทั่วโลก 

       พระอาจารยเที่ยงไดพูดถึงการนเทศนของหลวงพอในสมัยกอนวา 

 เทศนสมัยกอน ผาตับผาไตผาหัวใจดีแท ฟงแลวงซึ้งจริง ๆ ถาคนไมตื่นก็คือตนตาย

นั่นเอง ถาคนไมลุกก็คือหลับน่ันแหละ เทศนไดเฉียบขาดที่สุดเลย ไมดีก็ใหมันตาย ไม

ตายก็ใหมันดี คํานี้ทานใชบอยย้ําบอย จะเอามันไปทําไม ไมดีก็ใหมันตายเสียสิ ไม

ตายก็ใหมันดี อยูเปลา ๆ เซอ ๆ อยูไมไดตองเรงตองรีบเวลาเรามันนอย ลูกศิษยลูกหา

ก็ไดกําลังใจ๑๓๙  

       พระครูบรรพตวรกิจ พูดถึงสมัยนั้นวา 

หลวงพอเทศนเกือบทุกวัน ถามีเรื่องไมเรียบรอยเกิดขึ้นในวัดก็เทศนหลายชั่วโมง เสียง

ทานดังกังวานมีอํานาจมาก ตั้งใจจริง ๆ ที่จะใหผูฟงเขาใจใหได เหมือนจะเอากิเลส

ของศิษยใหเรียบเปนหนากลอง แตการเทศนของทานก็มีหลายระดับ เทศนเฉพาะพระ

เณรก็อยางหนึ่ง สวนรวมอีกอยางหนึ่ง และเทศนญาติโยมธรรมดา ก็อีกอยางหนึ่ง 

ทานดุแตไมโกรธ เทศนไมมีหมด การเทศนนั้นเฉียบขาดและหาวหาญจริง ไมกลัวใคร

 
  

 ๑๓๘ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๖๖. 

 ๑๓๙ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๖๗. 



    ๑๑๖ 

 

เลย มีการเทศนไมเคยเบื่อ ดูดดื่มอยูเรื่อย ยังกองหูจนกระทั่งทุกวันนี้ เพราะมันจี้ลงที่

ตัวเราเองอยางเรองจิตวิญญาณไปเกิดไดอยางไร ทานอุปมาใหฟงวา สมมตไิปทําคน

นาดักปลาใสลอบไวแลวกลับมาบาน วิญญาณไปเกิดไดอยางไร จิตพาไปคือกลางคืน

ฝนตก จิตก็จะคิดไปถึงลอบกลัวหลุด กลัวขาด คิดไปนึกไปไมหยุด ลงทายก็ลุกขึ้นไปดู

จริง ๆ หรืออยางไปกรุงเทพฯ คิดถึงบานจิตมันก็กลับมาไดแวบเดียว เพราะฉะนั้นจิต

มันพามา ถาจิตยังยึดถืออยู มันก็พาไปเกิดใครเกิดบานไหน ทําอะไรไว ก็รูจักจําได

หมด บานตัวเราเคยสรางสมไวตายปุบก็จะเกิดที่นั่น มีลูกเมีย คิดถึงลูกเมีย คิดถึงบาน

คนอื่น เพราะฉะนั้นอาศัยกรรมเปนแดนเกิด ทําดีไดดี อาศัยความยึดมั่นถือมั่น

อปุาทาน ถาหมดตัวนี้ลงไปก็ไมมีเชื้อเพราฉะนั้นการปฏิบัติใหพยายามละตัวนี้ อยาไป

ยึดหมายมั่นใหมันสักแตวา เหมือนเมล็ดผลไม ถาเอาไปคั่วเสียมันก็หมดเชื้อ๑๔๐ 

คําพูดทานมิไดนึกไวกอน สิ่งแวดลอมมากระทบอยางไร สิ่งภายนอกมากระทบอยางไร

ก็วาไปอยางนั้น เปนธรรมหมดฟงไมเบื่อ๑๔๑

 ทานอาจารยเอนก พูดถึงอัจฉริยภาพของหลวงพอในการแสดงธรรมที่กินใจผูฟง

อยางลึกซึ้งไววา  

ชวงที่ทานยังหนุม ไมไดมุงมั่นเรื่องภายนอก ญาติโยมที่มาก็ไมมาก ถึงมีคนเขามาก็

ใฝใจเฉพาะขอวัตรขอปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเทศนอะไร พูดอะไร ก็พูดเด็ดขาดลงไปเลย 

เพื่อคลายความสงสัยและทานดูนิสัยคนดวย หลวงพอทานรูจริตนิสัยคน รูวาใครหยาบ

ใครละเอียด ใครหนักไปในกิเลสอยางไหน โลภหรือโกรธหรือหลง ทานก็เทศนตามจริง 

แทงใจคน ปญหาเกี่ยวกับการนภาวนา โดยมากก็ถูกไปเลยตามที่ทานเทศนนั้นมัน

ขัดของตรงไหนก็ถูกตองตรงที่ทานเทศนนั้นจริง ๆ สวนมากจะมีจิตใจลึกซึ้งขาดไหนก็

ไมคอยพลาด ถาทานเทศนมันจะไปแกตรงนั้นแหละถาเรามีสติสัมปชัญญะตามดูทุก

ถอยคํา ทุกความตามที่ทานแสดงไป มันจะไปถูกกับจิตใจของเรานับวาเปนอัจฉริยะ

ของทานเอง พูดงาย ๆ ก็ลึกซึ้ง๑๔๒

 ทานเจาคุณมงคลกิติธาดาก็มีความเห็นเรื่องธรรมจากใจของหลวงพอน้ันวา 

                                                           
  

 ๑๔๐ เร่ืองเดียวกัน, ๒๖๘. 

 ๑๔๑ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๖๙. 

 ๑๔๒ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๖๘. 



    ๑๑๗ 

 

หลวงพอทานพูดงาย ๆ มมีุขตลกในบทบาท ในการแสดงคลาย ๆ วามีการแทรกอะไร

อยางนี้ทานใชธรรมชาติ แตทานก็เคยพูดกับผมนะ ทานวา เร่ืองเทศนนี่มันเอาแนไมได

นยะ บาททีเรานั่งอยูหรือข้ึนธรรมมาสนแลว ยังไมรูวาจะเทศนเร่ืองอะไร แตพอตั้งนะ

โมจบแลวสํารวมจิต มันจะมาเลยมันไหลมา เราจะไปกําหนดเอาไมไดหรอกแลวแตมัน

จะเปนไป๑๔๓

 ธรรมจากใจหลวงพอทานเปรียบเทียบใหฟงวาธรรมที่เกิดจากจิตนั้นมันก็คลายๆ 

กับตาน้ํา ตาน้ําที่มันซึมซับ มันแหงไมได มันไหลของมันอยูอยางนั้น ความรูตามสัญญาของ

เรามันคลาย ๆ น้ําในโองหมดน้ําฝนมันก็แหงเทานั้นแหละ๑๔๔

 หลวงพอชาปรารภวา 

ทุกวันนี้อาตมาเทศนไมคอยมาก อยูวัดอยูวาก็เหมือนกั้น ปนี้เทศนใหแมชีฟงถึงสอง

สามครั้งหรือเปลาก็จําไมได พระเจาพระสงฆก็ใหอยูเฉย ๆ อยูดูเอา ปฏิบัติเอาเอง 

ทําไมจึงเปนเชนนั้นเพราเขาใจวาคนมีศรัทธา จึงเขามาวัด จึงมาบวชเปนปะขาว จึงมา

บวชเปนเณร จึงมาบวชเปนพระ เขาใจอยางนั้นก็เหมือนกันกับวัวเรานะแหละ วัวมัน

กินอะไร มันกินหญา จับมันมาปลอยในสนามหญา ถามันไมกินหญามันก็เปนหมู

เทานั้นแหละจะเปนวัวไดรึถาคนมีศรัทธามาเห็นธรรมะธัมโมมันก็ปฏิบัติเทานั้น๑๔๕  

 อยางไรก็ตาม ตั้งแตเริ่มแสดงธรรม จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งเปนปสุดทายที่

หลวงพอชาพูดได เอกลักษณในการเทศนของหลวงพอชาก็คงที่ คือเปนการสอนหลักความ

จริงดวยภาษาที่งายมีปริยัติ คือทฤษฎีนอย ประกอบคําอุปมาอุปไมยในสิ่งที่ผูฟงคุนเคย และ

อุทาหรณจากประสบการณของทานเองบาง เพื่อนสหธรรมิกบาง หรือลูกศิษยบางจึงทําให

ผูฟงเพลิดเพลินดื่มด่ําเหมือนไดอานหนังสือท่ีวางไมลงเลยทีเดียว 

 หลวงพอชาแนะนําคณะสงฆวัดหนองปาพงเรื่องการฟงธรรมวา 

ฟงไปเถอะครับ ฟงไป อยาเพิ่งเชื่อและอยาเพิ่งไมเชื่อ วางตัวเปนกลาง ฟงไปเถอะครับ 

มีผล ไมเปน-ภัย เชื่อมากมันก็เปนภัย ไมเชื่อมันก็เปนภัย ฟงไปดูไป เราเปนคนฟงและ

ก็เปนคนพิจารณา นี่เรียกวาการปฏิบัติ สิ่งที่มันชอบหรือไมชอบนั่น มันจริงหรือเปลาก็

                                                           
 

 ๑๔๓ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๗๐. 

 ๑๔๔ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๗๐. 

 ๑๔๕ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๗๐. 



    ๑๑๘ 

 

ไมรูเราก็ไมรูจัก ทานจึงใหฟงดูเสียกอน ถาไมดูมันจะเขาขางตัวเรานั่นแหละ ถา

เขาขางตัวแลวปฏิบัติมันก็ไมไป เปนมิจฉาทิฏฐิเสียแลว นี่เรียกวา คนที่มีปญญาดูไป

เถอะไปดูไปเรื่อย ๆ พิจารณาไปเรื่อย ๆ  ธรรมจริง ๆ ไมใชเรื่องบอกกัน ไมใชเอา

ความรูจากคนอื่นมา ถาเอาความรูจากคนอื่นมก็เรียกวาจะตองมาภาวนาใหมันเกิดชัด

กับเจาของอีกครั้งหนึ่งไมใชวาคนอื่นพูดใหฟง เขาใจแลวมันหมดกิเลส ไมใชอยางนั้น 

ไดความเขาใจแลวก็ตองมาขบเคี้ยวมันอีก ใหมันแนนอนเปนปจจัตตังจริง ๆ๑๔๖

 การอุปมาอุปไมย เปนวิธีการสอนธรรมะที่ดูเหมือนหลวงพอชาชอบมากที่สุด 

และเปนวิธีที่ทานถนัดมากที่สุดดวย ทานยกเอาธรรมชาติรอบดานเขากับสภาวะเขากับ

ปญหาถูกกับจริตนิสัยของคนนั้น อุปมาอุปไมยประกอบกรสอนธรรมะจึงทําใหผูฟงเกิด

ภาพพจนตามไดดวยทําใหผูฟงสามารถมองปญหาไดอยางทะลุปรุโปรง หมดความสงสัย ใน

หลักธรรมที่นํามาแสดง  

                 

 จากการศึกษาอุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) ผูวิจัยจึงสรุปลง

ในหลักการสอนตามที่ปรากฏในพุทธวิธีการสอน ๔ ประการคือ 

๑. สันทัสสนา สอนใหเขาใจแจมแจง อธิบายใหเห็นชัดเจนแจมแจงเหมือนจูง 

มือไปดูใหเห็นกับตา 

๒. สมาทปนา สอนใหเกิดความจูงใจ โดยมีเหตุผลประกอบชักจูงใหเห็นจริง 

ดวยชนใหคลอยตามจนตองยอมรับและนําไปปฏิบัติ 

๓. สมุเตชนา สอนเราใจใหแกลวกลา จนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได 

บังเกิดกําลังใจปลุกใหมีอุตสาหะแข็งขันมั่นใจวาจะทําใหสําเร็จไดไมหวั่นระยอตอความ

เหนื่อยยาก 

๔. สัมปหังสนา สอนใหเกิดความราเริงเปนธรรมบันเทิง ชโลมใจใหราเริง เบิก 

บานฟงไมเบื่อและเปยมดวยความหวังเพราะมองเห็นคุณประโยชนที่ตนจะพึงไดรับจากการ

ปฏิบัติ 

มีตัวอยางดังนี้ 

                                                           
  

 ๑๔๖ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๗๐-๒๗๑. 



    ๑๑๙ 

 

๑. สันทัสสนา สอนใหเขาใจแจมแจง 

   ครั้งหนึ่งอาจารยมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ  ไปถามหลวงพอชา  ณ  วัดหนองปา 

พงวา  “หลวงพอคะ  ดิฉันนี่เรียนอภิธรรม   ตั้งแตอยูตางประเทศ เปนภาษาอังกฤษกลับมาน่ี 

ซาบซึ้ง ไปเรียนที่เมืองไทยอีก เลยสอนนักศึกษาตอนนี้ สอนอภิธรรมแลว คิดวาสอนธรรมะ

ไมใชอภิธรรมไมไดผล ไมเห็นสภาวะ (ทางอภิธรรมจะบอกวาไมเห็นสภาวะคือ จริง ๆ ในจิต

เรานี่คืออะไรใชไหม โลภเปนอยางไง โกรธเปนอยางไง หลงเปนอยางไร) ดิฉันสอนอภิธรรมทั้ง 

๗ คัมภีรสอนหมดเลย หลวงพอสอนอภธิรรมหรือเปลาคะ” 

 หลวงพอชายิ้ม “สอน ๆ ๆ “ 

“หลวงพอใชคัมภีรไหนคะใน ๗ คัมภีร” 

หลวงพอชานิ่ง “คัมภีรนี้” 

“ไหนคะ” 

“นี่” ชี้มาที่หนาอก 

“ทําไมอยางนั้นละคะ” 

“อาจารย อภิธรรมเรียนเรื่องอะไร” หลวงพอชาถาม “จิต เจตสิก รูป นพพาน ใชไหม” 

“ใชเจาคะ” 

“จิต อยูที่นี่ ใชไหม เจตสิกอยูที่นี่ใชไหม รูปน่ีใชไหม และจะหานิพพาน หาที่ไหน ในนี้

ใชไหม” 

“ใชเจาคะ” 

“อาตมาใชคัมภีรนี้ อภิธรรม”๑๔๗

หลวงพอชาสอนใหแจมแจงในเรื่องนี้เห็นเห็นความจริงวาสอนเปรียบเทียบในเรื่อง

ของอภิธรรมซึ่งถือวาเปนคัมภีรที่เนนเรื่องของธรรมขั้นสูง ไมมีอุทาหรณหรือชาดกประกอบ มี

แตหลักธรรมตองอาศัยการตีความเพใหเขาใจ ซึ่งการยากสําหรับสามัญชนในการจะเขาใจ

ได แตหลวงพอชาทานไดใชวิธีการสอนใหรวมลงอยูที่เดียว นั่นคือบอเกิดแหงศาสตรทุก

                                                           
 

 ๑๔๗ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโต) และคณะ, พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยคุใหม,  

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๖๗-๖๘. 



    ๑๒๐ 

 

ศาสตรทําใหอาจารยจากมหาวิทยาลัยคนนั้นแจมแจงทันทีวา การศึกษาที่แทจริงคือมองดาน

ในใหเห็นแจมแจงในภายในกอนแลวจะเห็นภายนอกเปนเชนเดียวกัน 

 

๒. สมาทปนา สอนแบบจูงใจ 

 พอหนูผีเปนชาวบานผูคงแกวิชา มีนิสัยชอบโตวาทะและไมยอมเชื่อใครงาย ๆ แมจะ

ไดยินไดฟงธรรมจากหลวงพอชามาบางแลวแตก็มักจะมีขอโตแยงอยูเสมอ คราวหนึ่งหลวง

พอชาไดเปดโอกาสใหพอหนูผีโตปญหากับทานอยางเปดอก ดวยการใชคําพูดที่รุนแรงและ

เผ็ดรอนดังนี้ 

 หลวงพอชา  : มีอะไรก็ใหพูดอยางเปดอกไมตองเกรงใจ จะไดรูเรื่องกันสักที 

 พอหนูผี : ถาผมพูดอยางเปดอก เกรงวาหลวงพอจะโกรธผมเพราะคําพูดของ

ผมมันไมเหมือนคนอื่นเขา 

 หลวงพอชา : พูดมาตามสาบายเถอะอาตมาไมโกรธหรอก 

 พอหนูผี : หลวงพอเคยพูดวาผมเปนคนหลงผิด  แตผมวาหลวงพอน่ันแหละ

หลงผิดมากกวา เพราะศาสนาไมมีจริงเปนเรื่องที่คนแตงขึ้น สมมติขึ้น เพื่อใหคนอื่นหลงเชื่อ

ตามและของทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้ก็มีแตของสมมติทั้งนั้น เชน ควายนี่ เราก็สมมติชื่อใหมัน 

ถาเราจะเรียกมันวาหมูก็ไดควายก็ไดวาอะไรคนสัตวสิ่งของทุกอยางก็สมมติเอาทั้งนั้น แมแต

ศาสนาก็เปนเรื่องสมมติเหมือนกัน ทําไมหลวงพอจะตองกลัวบาปกรรมจนตองหนีเขาปาเขา

ดงไปทรมานรางกายใหลําบากเปลา ๆ  ผมไมเชื่อเลยวาบาปบุญมีจริง ๆ เปนเรื่องหลอกเด็ก

มากกวา กลับไปอยูวัดตามบานตามเมืองเหมือนพระอื่น เสียเถอะ หรือทางที่ดีก็ควรสึก

ออกมาเสียจะไดรับความสุขและรูรสกาม ดีกวาอยูอยางทรมานตัวเองอยางนี้ไมเห็นมี

ประโยชนอะไร ผมคิดของผมอยางนี้หลวงพอละมีความเห็นอยางไร 

 หลวงพอชา : คนที่คิดอยางพอหนูผีนี้ พระพุทธเจาทานทิ้งโปรดไมไดหรอก

เหมือนบัวใตตม ถาพอหนูผีไมเชื่อวาบาปมีจริง ทําไมไมทดลองไปลักไปปลนหรือไปฆาเขาดู

เลา จะไดรูวาเปนสอยางไร 

 พอหนูผี : อาวจะใหผมไปฆาเขาไดอยางไร เดี๋ยวญาติพี่นองเขาก็ตามลาผม

หรือไมก็ติดคุกนะซิ 

 หลวงพอชา : นั่นแหละผลของบาป รูมั๊ย 



    ๑๒๑ 

 

 พอหนูผี : บางทีบาปอาจจะมีจริงก็ได แตบุญละ หลวงพอมาอยูปาทรมาน

ตัวเองอยางนี้ไมเห็นมีบุญตรงไหนเลย 

 หลวงพอชา : พอหนูผีคิดอยางนั้นก็ได แตอาตมาจะเปรียบเทียบใหฟง ที่อาตมา

ประพฤติตามพระธรรมวินัยอยูอยางนี้ถาบาปไมมี บุญไมมี ก็เสมอทุน แตถาบาปมีบุญมี

อาตมาจะไดกําไรคนหนึ่งเสมอตัวหรืออาจไดกําไร กับคนที่มีแตทางขาดทุน ใครจะดีกวากัน 

 พอหนูผี : มีอาการเริ่มคลอยตามบางแตยังตอบแบบไวเชิงวา ไอเรื่องบาป

เรื่องบุญน้ีผมคิดจนปวดศีรษะมานานแลว จะเชื่อก็ยังไมแนใจ ไปถามพระรูปไหน ก็พูดใหผม

เขาใจไมไดแตหลวงพออางเหตุผลมานี่ผมก็พอจะรับไดบาง แตถาบาปบุญไมมีจริง หลวงพอ

จะใหผมทําอยางไร 

 หลวงพอชา  : ทํายังไงก็ได 

 พอหนูผี :  ถาบาปไมมีจริง ผมตายไป ผมจะมาไลเตะหลวงพอนะ 

 หลวงพอชา  : ได แตขอสําคัญพอหนูผีตองละบาปแลวมาบําเพ็ญบุญจริง ๆ จึงจะ

รูไดวาบาปบุญมีจริงหรือไม   

 พอหนูผี : ถาอยางนั้น หลวงพอเทศนโปรดผมดวย ผมจะไดรูจักวิธีทําบุญ 

 หลวงพอ : คนเห็นผิดอยางพอหนูผีนี้ โปรดไมไดหรอก เสียเวลาเปลา ๆ  

 เมื่อถูกหลวงพอเหน็บเอาเชนนี้ พอหนูผีผูมากดวยปฏิภาณและโวหาร จึงยอนกลับไป

วา คนในโลกนี้ ใครมีปญญาและวิชาความรูเลิศกวาเขาทั้งหมด พระพุทธเจาใชไหม ถา

พระพุทธเจาเปนผูเลิศจริง หลวงพอก็เปนศิษยพระพุทธเจา สวนผมเปนศิษยพระยามาร 

เมื่อเทศนโปรดผมไมได ก็โงกวาพระยามารซี่ 

 หลวงพอชา : ถาพอหนูผีอยากตองการอยางนี้จริง ๆ ก็ขอใหตั้งใจฟง จะใหธรรมะ

ไปคิดพิจารณาแลวทดลองปฏิบัติตามดู จะเชื่อหรือไมก็ตาม แตใหทําดูกอนเรื่องศาสนา

ที่พระสงฆเคยสอนมา พอหนูผีไมเชื่อใชไหม 

 พอหนูผี : ใช ผมไมอยากเชื่อใครเลย นอกจากตัวเอง 

 หลวงพอชา : ถาไมเชื่อคนอื่นแลวก็ไมตองเชื่อตนเองดวย พอหนูผีเปนชางไมใช

ไหม เคยตัดไมผิดหรือเปลา 

 พอหนูผี : เคยครับ 

 หลวงพอชา : เรื่องอื่น ๆ ก็เหมือนกัน พอหนูผีเคยมีแตคิดถูก ทําถูกอยางเดียว

หรือวาเคยคิดผิด ทําผดมาบาง 



    ๑๒๒ 

 

 พอหนูผี : ใช ทําผิดก็มีทําผิดก็มี 

 หลวงพอชา : ถาอยางนั้น ตัวเราเองก็ยังเชื่อตัวไมไดเพราะมันพาทําผิด พูดผิด 

คิดผิดไดเหมือนกัน 

 พอหนูผี รูสึกพอใจตอเหตุผลของหลวงพอ จึงขอคําแนะนําวา ผมควรจะประพฤติตน

อยางไรดีครับ 

 หลวงพอ : “อยาคิดสงสัยมาก และอยาพูดมากดวย” ทานตอบ 

หลังจากวันนั้น พอหนูผีจะไปอยูที่ไหน คําพ๔ดของหลวงพอติตามไปทุกหนทุกแหงทั้งที่

พยายามไมใหใจคิด แตก็ตองคิด เมื่อคิด ๆ ไปก็ยิ่งเห็นจริงตามคําสอนของหลวงพอ และ

ของพระพุทธเจามากขึ้นทุกที พระพุทธองคทรงตรัสไวอยางไร ก็เปนอยางนั้น ไมมีทาง

คัดคานไดเลย 

 ตอมา พอหนูผีจึงคลายพยศ ลดมานะ ละทิฐิ ทิ้งนิสัยหัวรั้นหัวแข็ง เขามาฝากตัว 

เปนลูกศิษยของหลวงพอ แลวรักษาศีลหาอยางเครงครัด พรอมท้ังฝกหัดปฏิบัติภาวนา จน

กลายเปนพอหนูผีคนใหม ที่มีอัธยาศัยดี ชวยกิจการงานวัดอยางแข็งขันดวยความจริงใจ

ตลอดมา๑๔๘

 

๓. สมุเตชนา เราใจใหแกลวกลาจนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได 

 การตอบปญหาของหลวงพอชามีจุดที่นาสังเกตคือ ทานอธิบายเฉพาะสิ่งที่

จําเปนพอดี สําหรับใหเกิดความเขาใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเทานั้น ทานไมไดสอนที่

ทานรูหมดหรือพูดอะไรเพื่ออวดวา ทานมีความรูสูง ถาทานเห็นวาผูถาม ถามเกิดภูมิธรรม

ของตนเองเชน อยากรูเรื่องมรรคผลนิพพานทั้ง ๆ ที่ตัวเองยังวุนวายไมสงบเลย หรือถามเพื่อ

ลองภูม ิทานก็ไมยอมตอบ บางทีทําหนาตาเฉยเหมือนกับไมไดยิน คนถามก็ไดรูสึกวาตัวเอง

ถามไมเหมาะหรือมิฉะนั้นหลวงพอก็ยอนถามใหผูถามฉุกคิดและเห็นตัวเอง บางทีทานก็บอก

วา “ถามเร่ืองใกล ๆ ตัวนี่ดีกวา” 

                                                           
  

 ๑๔๘ กองทุนพลังชีวิตอาคมธรรมทาน, อุปลมณี, หนา ๔๓๗-๔๓๙. 



    ๑๒๓ 

 

 ถึงจะพูดอธิบายอยางไร ผูถามก็คงจะไมอาจเขาใจไดเพราะถาเขามีทาทางวาจะ

เขาใจไดเขาจะไมถามอยางนั้น ถึงเขาจะไมพอใจก็ตอบไดแคนี้อธิบายมากก็ยิ่งเพิ่มความ

สงสัยมากแกเขาเพราะเหตุที่เขายังปฏิบัติไมถึงใหรูเอง หายสงสัยเอง 

 ครั้งหนึ่งหลวงพอชาปรารภวา “ ผมเห็นวาผูปฏิบัตินี่เหมือนเด็ก ๖-๗ ขวบ ที่มัน

ไมเคยรูจักอะไร เมื่อมาเห็นไกมันก็วาพออะไรนั่นเห็นเปดก็วาพออะไรนั่น เห็นหมูก็ พออะไร

นั่นนะ” พอเลยขี้เกียจจะพูดพูดไปแลวก็ถามเรื่อยไป เพราะมันไมเคยเห็นนาน ๆ ไปพอก็วา 

อือ อือ เทานั้นแหละ จะไปเลนกับเด็กทุกคําเหนื่อยตายเลย แตเด็กมันไมเหนื่อยมันเห็นก็วา

อันนี้อะไร อันนั้นอะไร ไมจบสักทีหนึ่งเลย แตวาเมื่อมันโตมาแลวปญหาอยางนั้นมันก็ไมมีคือ

มันโตมา เพราเราไดฝกใฝดวยการพิจารณามาจนรูเร่ือง และมันก็คอยแกไขตัวมันเองมันเปน

อยางนั้น 

 หลวงพอชามักสรรเสริญลูกศิษยที่รูจักแกปญหาของตนเอง ทานเห็นวา ถาครูบา

อาจารยแกปญหาใหลูกศิษยทุกขอ ก็จะเหมือนพอแมที่เอาใจลูกมากเกินไป ผลก็คือลูกไมโต

สักที แตทานใหเห็นวา ความสงสัยสวนมากเปนนิวรณ (เวนแตความสงสัยในเรื่องพระวินัย

เปนตน ซึ่งเกิดเพราะขาดการศึกษา) ไมดับไปดวยคําพูดของคนอื่น แตหมดไปดวยการ

ปฏิบัติ นักปฏิบัติจึงไมควรเชื่อความสงสัย แตควรดูวามันเกิดอยางไร อยูอยางไร ดับอยางไร 

เพื่อจะไดปลอยวางความสงสัยโดยสิ้นเชิง 

 ฉะนั้นหลวงพอชาจึงไมใชวิธีสอบอารมณลูกศิษยแบบในสุญวิปสสนา ทานเคย

พูดแบบขํา ๆ วา “หมามันยังรูจักอารมณของมันเลย เวลาหิวก็ครางหงิง ๆ ใครไมรูจักอารมณ

ตัวเองก็ตายเสียดีกวา” 

 หลวงพอชาพูดวา 

ผมเคยพูดวาพยายามอานจิตเจาของ พยายามพูดกับจิตเจาของมันจึงจะรูเรื่องยังไม

ถึงที่มันก็คอย ๆ ทําไปเรื่อย ๆ เหมือนบุรุษเอาไมแหงสองอันมาสีกัน สีไปเรื่อย ๆ ไฟมัน

ก็ยังไมเกิด ก็พักเสียหนอย ประเดี๋ยวเอาอีก ความรอนมันก็หายไป มันไมติดตอกันนี่ 

ทําไป ๆ ไมเจอไฟก็หาวาไมไมมีในที่นี้ ความเปนจริงนั้นไฟมีอยูแตเราทําไมถึงจะดี

อันหนึ่งก็เกิดความทอแทในใจของผูปฏิบัติก็ละอันนี้ไปทําอันโนนเรื่อยไป อันนี้ก็ฉันใด

เหมือนกันปฏิปทาทางใจสองอยางนี้มันตองพรอมกัน เพราะพื้นเพมันเปนคนมีกิเลส

มาทั้งนั้น ดังนั้นผมจึงเห็นวาการพิจารณานั้นนะไมใชมันไปรูที่อื่นหรอก มันรูอยูตรงนี้

แหละ เหมือนชาวประมงไปทอกแห ถูกปลาตัวใหญ ๆ เขาเจาของผูทอดแหมันจะคิด



    ๑๒๔ 

 

ยังไงมันก็กลัวปลาจะออกจากแหไปเมื่อเปนเชนนั้นใจมันก็ดิ้นรนระวังบังคับ ตะครุบไป

ตะครุบมา ประเดี๋ยวปลามันก็ออกไปจากแห เพราไปตะครุบแรงเกินไป ดังนั้นโบราณ

ทานพูดถึงเรื่องอันนี้ ตองคอย ๆ คลํามันไป คลําไปเรื่อย ๆ อยางปลอยมันตองดูมัน

ตองรูเรื่องของมันพยายามทําไปเรื่อย ๆ เปนปฏิปทา ขี้เกียจเราก็ทํา ไมขี้เกียจเราก็ทํา 

การทําน้ีตองทําเรื่อย ๆ อยางนี้”๑๔๙  

 เถียงพระจนลมจับ 

 อีกกรณีตัวอยางหนึ่งคือพออ่ํา บางคนแมจะติดอกติดใจการเทศนของหลวงพอ

ชาก็ยังยอมรับไมไดงาย ๆ เชนพออ่ํา ลกูศิษยหัวเห็ดซึ่งโตคารมกับหลวงพอ จนเห็นโทษของ

การทําบาปดวยตนเอง จึงยอมรับพิจารณาคําสอนของทานและเห็จตามในที่สุด “กอนที่ผม

จะมานับถือหลวงพอน้ัน ผมไดโตเถียงกับทานอยูสี่วันสี่คืนตอนกลางวันผมก็ไปชวยทานปลูก

ไมไผรอบ ๆ วดั ตอนกลางคืนก็มาโตถามธรรมะกับทานจนสวาง” 

พออ่ํา  : ขาก็ขาวของผม แปงก็แปงของผม เอามาทําเหลากินทําไมจะบาป 

หลวงพอชา : มีดก็มีดของโยม ทางคมก็ใชสับทําลาย ทําอาหารไดสวนทางสันก็

ลองสับหัวตัวเองดูซิ มันจะเปนอยางไร 

พออ่ําพูดวา ผมโตเถียงกับทานอยูสี่วันสี่คืน ตอนเที่ยง ๆ ผมเกิดหนามืดเปนลม หลวง

พอทานมาหา พอวันซึ่งอยูกับผมก็บอกหลวงพอวา ผมเปนอะไรไมรูทานเลยถามผมวา 

เปนอะไร ผมก็บอกวาไมรูเปนอะไร มันมืดมิดไปหมดมองอะไรไมเห็น หลวงพอทานก็

จูงมือผมไปปามะมวง แลวทานก็ตีระฆังเรียกพระซึ่งตอนนั้นมีประมาณ ๖ รูป แลว

ทานก็สั่งใหไปเอาหมอนเอาเสื่อมาใหผมนอน เสร็จแลวทานบอกพระใหหาโองน้ํามา

ตั้งทางทิศเหนือ ๔ ใบ ทางทิศใต ๒ ใบ แลวใหตักน้ํามาใสใหเต็มทุกโอง ผมเองนอนไม

รูตัววาเปนเวลานอนสักเทาไรจึงรูสึกตัวขึ้นแลวก็คิดทบทวนวา  ตอนนั้นเราอยูที่ศาลา

แลวทําไมตอนนี้เรามาอยูในปามะมวง ขณะนั้นผมหันหนาไปทางทิศตะวันตก กําลัง

คิดไปคิดมา มองไปมองมา ก็ไดยินเสียงหลวงพอเรียกอยูเหนือศีรษะผมวา พออ่ําพอ

อ่ํา ผมเงยหนาขึ้น เห็นทานนั่งสมาธิอยูบนเตียงเฝาผมอยู หลวงพอทานวา นั่นผลของ

การสูพระกลางคืนก็เถียงพระ กลางวันก็เถียงพระ สี่วันสี่คืนเห็นไหมมันสูพระไมได

                                                           
 

 ๑๔๙ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๗๔-๒๗๕. 



    ๑๒๕ 

 

หรอกถึงไดเปนลม ไอนํ้าจากโองนี่เย็นจริง ๆ เปนยาแกคนเปนลมได ครับมันเย็นสบาย

ทําใหชื่นอกชื่นใจมีเรี่ยวแรงก็เพราะผมโตเถียงเหตุผลสูหลวงพอทานไมไดนี่แหละครับ 

ผมถึงมาพิจารณายอนหลังก็เห็นความคิดของตัวเองมันผิดหมด หลวงพอทานวาผูที่

อยูสูงนั้นสามารถมองเห็นผูที่อยูต่ํากวาได แตคนที่อยูต่ําจะมองไมเห็นคนที่อยูสูงกวา

และผมพิจารณาแลวก็จริงของทาน๑๕๐

  หลวงพอชาพูดวา  

คนเราถาเปนมนุษยแลวและมีคุณสมบัติพรอม ก็เรียกวาเปนมนุษยโดยสมบูรณการ

เปนมนุษยเปนอยูตรงนี้ไมใชวาเกิดมามีหู มีตา มีแขง มีขา แลวก็เปนมนุษยเลย เปน

เหมือนกันแตเปนมนุษยที่ปลอม ไมใชมนุษยที่แท ถาจะเปนมนุษยที่สมบูรณตองมี

คุณสมบัติเปนผูมีศีลธรรมเปนผูไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น มีคุณธรรม

ประจําตัว นั่นเปนมนุษยสมบูรณ ไมไดเปฯมนุษยปฏิรูป มันก็เปนในลักษณะอันนี้ธรรม

ทั้งหลายก็เหมือนกันที่ครูบาอาจารยเทศนใหฟงบุญนั้นไมมีตัวตนบาปก็ไมมีตัวตน แต

เปนของมีอยูเหมือนกันที่ครูบาอาจารยเทศนใหฟงบุญนั้นไมมีตัวตน บาปก็ไมมีตัวตน 

แตเปนของมีอยูถาเรามาภาวนาพิจารณาเขาไปถึงใจของเจาของแลวเราจะรูจักวาบาป

ก็คือสิ่งมีดีอยูในใจ บุญก็คือสิ่งดีงามนะแหละ บาปก็คือความเดือดรอน ถาเราวกมาดู

ตัวเราอยางนี้ เราจะเห็นตัวบาป ตัวบุญมีความเดือดรอน มีความสุข ไมมีความ

เดือดรอนอยางนี้มันก็จะเกิดกับจิตใจ ถาเราพิจารณาถึงใจของเจาของแลว เราจะเห็น

ตัวบาปตัวบุญ เห็นภายในดวยตาใน ไมใชเห็นดวยตานอก คนเรามีตาสองอยาง

ประกอบกันเขาจึงเปนผูสมบูรณ ตาขางนอกนี่เห็นอยูแตไมคอยชัดเจนเห็นตนไมเห็น

ภูเขาเลากาทั้งนั้นแหละ ไมเห็นผิดเห็นถูกตามผูใดหรอกตานี้เหมือนกับไฟรถยนต เรา

คิดวามันเห็นถนนหนทางหรือ อันนี้ก็เหมือนกัน ความรูสึกที่รับผิดชอบอยูที่ใจท้ังนั้น 

ฉะนั้นเราจึงโอปนยิโก ใหนอมเขามาใหเห็นใหมีตาขางใน ถาจะพูดอยางหนึ่งก็วาตา

ทิพยตาทิพยคือมันพนจากตาอันนี้เชน พระพุทธเจาทานสอนวา รางกายนี้เปนของไม

สวยไมงามอยางนี้เปนตนทานดวยตาทิพยของทาน ทานเห็นลึกเขาไปกวานั้น ถามีแต

ตาธรรมดาของเรานี่มันก็มีแตของงาม ตามก็งาม หูก็งาม ปากก็งาม รางกายงามหมด 

                                                           
  

 ๑๕๐ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๔๔๒. 



    ๑๒๖ 

 

คอใจไมรูจักมันเห็นแตขางนอกใจมันไมรูเรื่อง ตาขางในนี้ก็เรียกวาตาทิพย ตาทิพย

ตางจากตาธรรมดา ของที่ไมมีรูปก็เห็นอยูในถ้ําก็เห็น อยูในที่มืดก็เห็น อยูที่ต่ําก็เห็น 

อยูที่สูงก็เห็น เรียกวาตาทิพย ตางจากตาธรรมดา มองเห็นความถูกตองมองเห็น

ความผิด มองเห็นหมดทุกสิ่งทุกอยางเรียกวาตาใน คนเราก็ตองมีตาในและมีตานอก 

ถามีตานอกอยางเดียวตาในไมมีมันก็ถูกหลอกลวงเรื่อยไป ของปลอมมันก็วาของจริง 

ของไมสวยมันก็วาสวย ของไมดีมันก็วาดี ฉะนั้นพุทธเจาจึงเรียกสาวกทั้งหลายวา “ผูที่

มีดวงตาเห็นธรรม” ดวงตาเห็นธรรมไมใชตาเนื้อ มันเปฯตาใจเปนตาของปญญาตาใจ 

หรือเปนตาทิพย จะตองอาศัยการเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย จึงจะเขาใจพอเห็นได รูได 

ในธรรมะขอน้ัน ๆ ดังนั้นการแสดงธรรมหรือการพูดธรรมะจึงมีความลึกซึ้งมีตื้นมีลึก

สารพัด ก็เพื่อชวยใหเราเขาใจในธรรมะไดงายขึ้น เพราะวาสิ่งที่เห็นนั้นเปนรูปใหเห็นก็

มีไมเปนรูปใหเห็นก็มี มันลําบาก แตในสวนของธรรมแท ๆ นั้นมีหมดทุกอยางที่เราฟง

ธรรมก็เพื่อใหมีความหมายเชน ยกตัวอยางงาย ๆ การใหทานไดบุญไหม ไดบุญทําไม

ถึงไดบุญคือมันยอมเสียสละความหนักนั้นใหเบา เลยมีความสุขเปนผูกลาสละสิ่งของ

เหลานี้ใหเปนประโยชน แกผูอื่น ก็เลยเบา ทานจัดเปนทานบารมีเปนเบื้องตน 

พระพุทธเจาทุกพระองคก็อาศัยทานบารมีเปนเบื้องตน๑๕๑

 

๔. สัมปหังสนา ธรรมะบันเทิง ชโลมใจใหราเริงเบิกบาน 

 เปนธรรมดาที่นักปฏิบัติบางรูปตั้งใจทําความเพียรอยางจริงจัง  แลวเกิดรูสึก 

เครียดและนี้เปนสิ่งที่หลวงพอตองคอยสงัเกตอยูตลอดเวลา  และปองกันดวยการดํารง

บรรยากาศที่อบอุนและผอนคลายพอประมาณ  แตไมประมาทหรือหยอนยานภายในวัดบาง

วันทานจึงนั่งสนทนาธรรมอยางเปนกันเองกับพระเณรที่ใตถุนกุฏิ  เลาเรื่องตาง ๆ ใหลูกศิษย

ฟง ซึ่งใหทั้งขอคิดและความราเริงในธรรม อยางเชน เรื่องที่อาจารยทองจันทรเลาไววา 

 พูดเรื่องขบขันราเริงในธรรมะ ที่เปนเชิงสอนลูกศิษยใหเขาใจ อันนี้ผมเขาใจดี 

เพราพระเณรสวนมาก พระบวชใหม ๆ พรรษานอย ๆ พอไดฟงเทศนฟงธรรมจากครูบา

อาจารยใหทําขอวัตรปฏิบัติหนอย ฟงเทศนธรรมะครูบาอาจารยแลวจําไดบาง ไปปฏิบัติได

                                                           
 

 ๑๕๑ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๔๒๐. 



    ๑๒๗ 

 

นิด ๆ หนอย ๆ ก็มีแตอยากจะอวด อยากจะพูด เวลาไปบิณฑบาตก็คุยกันแตเรื่องธรรมะวา

นั่งสมาธิเปนอยางนั้นอยางนี้ในที่สุดหลวงพอก็ยกตัวอยางลูกเขยใหมใหฟงวา 

ลูกเขยใหมไปอยูกับพอตาแมยาย  ทําอะไรหรือไดอะไรมาก็อยากจะอวดอางตองการ

ใหพอตายกยองวาเปนคนมีความสามารถมาก เปนคนขยันขันแข็ง ไมเกียจครานหรือ

วาตัวของเขานี้เปนคนหากินเกงหาไดมาก ไปอยูกับพอตา บ

                                                          

านก็อยูใกลลําหวยตอน

เย็นพอตาก็ไปดักปลาดุกโดยใชตุมไมไผ (กระชัง) เอาจอมปลวกที่มีตัวปลวกใสไวขาง

ในเพื่อลอปลา เอาหินกดทับดันไว เพื่อปองกันไมใหตุมไหลไปตามน้ําในเวลากลางคืน 

รุงเชาก็ใหลูกเขยไปดู สมัยกอนบานเมืองยังไมเจริญ ผาแพรไมคอยมีและหายากเวลา

จะลงน้ําก็ถอดกางเกงไวริมหวยไปจับดูเห็นปลาดุกเขาในตุมเต็มไปหมด  ดิ้นกัน

ขลุกขลักๆ ก็ดีใจเพราะมีแตปลาดุกไมมีปลาชอน ปลาหมอ หรือปลาอยางอื่นปะปน

เลย เรียกวามีแตปลาดุกออยตอย คือมีแตปลาดุกลวนๆก็แบกตุมปลาขึ้นมาดวย

อาการดีใจ กางเกงที่ถอดไวก็ไมเอาเดินกลับเขาบานเลย ปากก็พูดวา ดุกออยตอย ดุก

ออยตอย ขึ้นเรือนไปหาภรรยา  ฝายภรรยาซึ่งกําลังซางขาวเหนียวใสหวดเพื่อจะนึ่งอยู

นั้น ไดยินเสียงดุกออยตอย ๆ ก็เงยหนาขึ้นมองดูแลวรองขึ้นวา เอาแตปลาดุ ปลาขอบ

เอา พุนนา (เอาแตปลาดุก ปลาชอนไมเอา ดูชินั่น)  นางพูดพรอมกับช้ีไปท่ีรางอัน

เปลือยเปลาของสามี  ฝายสามีก็ไดสติรูสึกตัว กมหนามองดูตัวเองเทานั้นแหละ ก็

ตะลีตะลานรีบว่ิงกลับไปเอากางเกงที่ถอดทิ้งไวที่ลําหวยโนน  หลวงพอใหสติพวกเรา

วา อันนี้แหละพวกพระเณรใหมๆ เราก็เหมือนกันบวชเขามาแลวเห็นอะไรไดอะไรนิดๆ

หนอยๆก็อยากจะอวดกันมันลืมตัว  อยากจะอวดแตผูอื่น แตของขี้เหรของตัวไมดูไม

เห็น เหมือนกันกับลูกเขยอยากจะอวดพอตา  อยากจะอวดแมยาย เลยไมดูของตัวเอง

วามันบกพรองตรงไหน  เรื่องกิจวัตรขอวัตรปฏิบัติยังไมเทาไร ก็อยากจะอวดเพื่อน เดิน

ไปไหนก็มีแตเทศนเดินไปไหนก็มีแตคุย๑๕๒

 ในระยะหลังคือตั้งแตประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๑ เปนตนมาธรรมเทศนาของ 

หลวงพอชาเริ่มนุมนวลขึ้นทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ประการแรก คืออายุ

ของหลวงพอมากขึ้น กําลังวังชาของสังขารก็ยอมลดลงบาง ประการที่สองระยะนั้นผูมี

 
  

 ๑๕๒ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๗๖-๒๗๗. 



    ๑๒๘ 

 

การศึกษาทั้งฝายคฤหัสถและบรรพชิต ทั้งที่มาจากกรุงเทพฯ และจากตางประเทศเริ่มมาสูวัด

หนองปาพง โดยเฉพาะหลังจากพิมพเผยแพรชีวประวัติของหลวงพอชาซึ่งทานเจาคุณมงคล

กิตติธาดาเปนผูเรียบเรียง ดังนั้นในระยะ พ.ศ. ๒๕๑๑ หลวงพอชาคงปรับเปลี่ยนการแสดง

ธรรมใหเหมาะสมแกผูฟงกลุมใหมนี้ดวยก็เปนได พระอาจารยเรืองฤทธิ์ไดกลาวถึงความ

เปลี่ยนแปลงนี้วา ทีนี้ก็ฟงเทศนมวนชื่น ฟงเทศนแบบราเริงในธรรมฟงแลวสบายขึ้น ถาคนมี

ปญญาแลวจะไดความรูมาก เพราะวาทานเทศนฟงงายแตกอนนี้ถาใครไมชอบอยูไมไดถึงสา

สมคืนอยูไมไดเด็ดขาดใหมาอยูสามคืนนี้ ใหมาฟงเทศนสามคืนนี้ ถาใครไมจับใจอยูไมได 

ตองเจ็บปวดรวดราวตั้งแตคืนแรกเลย มันเปนอุบายของทาน พอทานตกมาวัยเปนผูใหญ เริ่ม

เปนผูเฒาขึ้นมาเรื่อย ๆ จะไปจ้ําจี้จ้ําไชกันอยูอยางนั้นไมได ก็เลยเปลี่ยนทีนี้เนื้อ ก็อันเดิมน่ัน

แหละ แตรสชาติดีขึ้นสนุกสนานขึ้น นาฟงขึ้น แตรูสึกวาคนจะเขาใจยากหนอย เพรามัวเพลิน 

ครั้งแรกใครฟงก็เขาใจมันเจ็บแสบเหลือเกิน เจ็บปวดรวดราว ถาใคร ไมชอบใจอยูไมได ถา

จะมาอยูไดสามคืนนี้ตองอยูเลย 

 ลักษณะการเทศนแบบเดิมของหลวงพอชา คือทานใชภาษาอีสานซึ่งคนภาค 

กลางหรือคนตางชาติ เชนลูกศิษยฝร่ังฟงแลวรูสึกเหมือนเปนการดา เพราะทานพูดเร็ว เสียง

ดังกองกังวานไปไกล แมเดินออกหางจากศาลาไปแลวก็ยังไดยินเสียงของทานมีพลัง เปน

เสียงปลุกใหตื่นผูฟงรูสึกเหมือนถูกคลื่นลูกใหญพัดพาเอาตัวไปเลย  แตระยะหลังตอมาเมื่อ

ทานเปลี่ยนลีลาแลวเสียงเทศนของหลวงพอฟงดูอบอุนนุมนวล เหมือนเสียงพอสอนลูก สุม

เสียงยังมีอํานาจหนักแนนเหมือนเดิมแตอาบอิ่มดวยอารมณขันและเมตตา เปนกระแสธรรม

ที่ออกจากใจจริง แมระยะหลังเมื่อทานเปลี่ยนใชภาษากลางแทนภาษาอีสาน ทานก็ยังเทศน

สองภาษาสลบักันอยูบอย ๆ เมื่อ “ธรรมไหล” จริงนั่นแหละ จึงกลับไหลเปนภาษาอีสาน

ตามเดิม 

 พระอาจารยทองจันทรตั้งขอสังเกตวา 

ทานจะแสดงธรรมไปตามเหตุพูดไปตามเหตุที่เกิดขึ้นมาสัมผัสตามความรูสึกของเรา

แลวดูเหมือนวาคําพูดของทานจะไมไดนึกไวกอนไมไดคิดไวกอน สิงแวดลอมมันมา

กระทบอยางไรสิ่งภายนอกมากระทบอยางไร ทานก็วาไปอยางนั้น แตแลวทุกสิ่งทุก



    ๑๒๙ 

 

อยางก็กลายเปนธรรมะไปหมดฉะนั้นจึงเปนเหตุที่ทําใหเราฟงไมรูเบื่อ บางครั้งบาง

โอกาสก็มีทั้งความราเริงขบขัน๑๕๓

 ทานอาจารยเจาคุณมงคลกิติธาดาก็มีความเห็นคลายกัน และทานยังไดยิน 

หลวงพอชาเลาใหฟงดวยวาธรรมะจากใจของหลวงพอชาไดมาอยางไร 

หลวงพอทานพูดงาย ๆ มมีุขตลกในบทบาทในการแสดงคลาย ๆ วามีการแทรกอะไร

อยางนี้ทานใชธรรมชาติ แตทานก็เคยพูดกับผมนะ ทานวา เร่ืองเทศนนี่มันเอาแนไมได

นะ บางทีเรานั่งอยูหรือข้ึนธรรมาสนแลว ยังไมรูวาจะเทศนเร่ืองอะไร แตพอตั้งนะโมจบ

แลวสํารวมจิตมันจะมาเลย มันไหลมา เราจะไปกําหนดเอาไมไดหรอกแลวแตมันจะ

เปนไป”๑๕๔

 นี่คือตัวอยางทําใหผูฟงที่ไดฟงทีไรตองแอบยิ้มหรือขบขันทุกครา ซึ่งถือเปน 

เทคนิคที่หลวงพอชาทานใชเปนประจําและไดผลทุกคราว คือทําใหศิษยไดคิดและเปลี่ยน

พฤติกรรมจากคุยกันเปนควบคุมวาจา พูดนอย ปฏิบัติมาก 

 จากการศึกษาพบวา  การที่หลวงพอชาไดสอนโดยวิธีการอุปมาอุปไมย เพราะ 

ทานตองการใหการฟงธรรมนั้นมีขอเปรียบเทียบ เพื่อใหเกิดความเขาใจในขอธรรมไดอยาง

กระจางชัดที่สุด และใหการฟงธรรมนั้นมีความลึกซึ้งในอรรถรส อันจะทําใหผูฟงเกิดความ

ตื่นตัวอยูตลอดเวลา นั่นคือเหตุผลท่ีทานไดแสดงไว 

 อีกประการหนึ่ง ตามที่ศิษยานุศิษยไดยกตัวอยางไว  ผูวิจัยเห็นวา  หลวงพอชา 

ทานไดใชอุปมาอุปไมยเพื่อทําใหเกิดความสะดุง เพื่อใหเกิดความคิดใหม หรือเพื่อใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมดานความคิดอันจะนําไปสูการวิเคราะหวิจัยในพระธรรมไดอยาง

มีคุณคามากที่สุด 

 

 

 

                                                           
 

 ๑๕๓ เรองเดียวกัน, หนา ๒๖๙. 

 ๑๕๔ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๗๐. 



    ๑๓๐ 

 

๓.๔ ความสอดคลองและความแตกตาง ของการสอนแบบอปุมาอุปไมยที่ปรากฏ 

      ในพระไตรปฎกกับของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) 

 จากการศึกษาเรื่อง ความสอดคลองและขอท่ีแตกตาง  ของอปุมาอุปไมยใน

พระไตรปฎกและของหลวงพอชา ผูวิจัยจะยกความเหมือนและตางในประเด็นตาง ๆ ซึ่งจะ

ทําใหเขาใจอุปมาอุปไมยไดอยางลึกซึ้ง และเพื่อใหเห็นความหยืดหยุนและการสอน ดังนี้ 

การใชอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับบุคคล 

 ความสอดคลองในเรื่องนี้ในพระไตรปฎกปรากฏวา มีการกลาวถึงบุคคลในแงมุม

ตาง ๆ มากมายทั้งบุคคลในวรรณะตาง ๆ เชน กษัตริย พราหมณ บุคคลทั่วไป ในมุมมองของ

พระไตรปฎกนั้น เปนการแสดงใหเห็นถึงสภาพของบุคคลที่ใชชีวิตอยูในยุคสมัยนั้น  วาเปน

เรื่องการแบงชนชั้นวรรณะ เพราะมีการกลาวถึงชั้น มีการกีดกันในทางสังคม เพื่อในเรื่องของ

ระบบการปกครอง เรื่องอาชีพ หรือในพิธีกรรมตาง ๆ  

 กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงประกาศสัจธรรมทรงเนนเรื่องของความเสมอ

ภาคของบุคคล วาเกิดมาเทาเทียมกัน มิไดเกิดจากชั้นสูง หรือต่ํา มิใชเกิดในวรรณะตาง ๆ 

แลวจะเปนคนดีคนชั่วไดแตการเกิดแกเจ็บตาย เปนเพียงสัจธรรมที่แสดงใหมนุษยเห็นถึง

หลักความไมเที่ยงของทุกสรรพสิ่ง คนจะดีจะเลวอยูที่การกระทําของเขาเองมิใชเชื้อชาติ

ตระกูลท่ีกําเนิด  พระพุทธองคทรงมีพระทัยที่จะลบลางลัทธิเรื่องของวรรณะของพราหมณลง

ใหได จึงทรงยอมรับใหสตรีเขามาบวชในพระศาสนาได ซึ่งเมื่อมองถึงสภาพสังคมในยุคนั้น

เปนไปมิไดเลยที่จะยอมใหสตรีเขามามีบทบาทในเรื่องพิธีกรรมของพระศาสนา แตเมื่อมีผู

ยอมรับเรื่องความสามารถของบุคคลวา ทุกคนมีความสามารถที่จะพัฒนาเพื่อเขาถึงความ

สูงสุดคือความสิ้นไปของกิเลสได จึงทรงอนุญาตใหยอมรับสตรีเขามาบวชได๑๕๕

 เกี่ยวกับบุคคลในพุทธกาล มีความแตกตางกันระหวางบุคคล คือตั้งบุคคล

ธรรมดา คือประชาชนทั่วไป ชั้นปกครองคือเจาผูครองนครตาง ๆ และกษัตริยผูปกครอง

                                                           

 

 ๑๕๕ วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๐๒-๔๐๓/๓๑๓-๓๒๐. 



    ๑๓๑ 

 

แควนตาง ๆ ดังนั้นในเรื่องการแสดงธรรมหลักธรรมที่ปรากฏในพระไตรปฎกนั้นจึงมีความ

หลากหลายและมีการประยุกตใหเหมาะสมกับจริตของบุคคลที่ตางกันออกไปเชน 

ชฎิลอุรุเวลกัสสปะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแลวไดกราบทูลพระ

ผูมีพระภาคดังนี้วา “ขาแตมหาสมณะ ไดเวลาแลวภัตตาหารเสร็จแลว ทานพระมหา

สมณะ เมื่อราตรีผานไปแลวพวกนั้นคือใครกันหนอเปลงรัศมีงามยงไพรสณฑทั้งสิ้นให

สวางไสว เขามาเฝาพระองค ถวายอภิวาทแลวไดยืนเฝาทั้ง ๔ ทิศ ดุจกองไฟใหญ

ฉะนั้น”๑๕๖

 หลวงพอชา มีบทบาทในเรื่องการสอนธรรมแกบุคคลที่แตกตางกันโดยทานจะ

มุงเนนใหบุคคลตาง ๆ เขาใจเนื้อหาธรรมซึ่งเทศนหรือบรรยายในขณะนั้น ๆ ดวยการยกขอ

อุปมาอุปไมยเกี่ยวกับอาชีพของผูที่มาฟงธรรมมาเปนสิ่งอุปมา  

 สําหรับบุคคลที่หลวงพอชาเนนใหเห็นความแตกตาง ก็คือทานกลาววา บางที

คนเรามันแตกตางกันที่อาชีพ การทํางาน การอบรมเลี้ยงดู แตที่จริงแลวทุกคนลวนมีความ

เหมือนกันกันคือมีจิตเหมือนกัน ดังนั้นธรรมะก็อันเดียวกันเพียงแตประยุกตใหเหมาะกับคนที่

ตางกันดานที่เขาถนัดเขาก็จะสามารถเขาใจธรรมะไดอยางลึกซึ้ง จนสามารถจะเขาใจสัจ

ธรรมได 

 ในดานสังคม หรือสภาพดานภูมิศาสตรที่หลวงพอชาแสดงธรรมนั้น โดยมาก

ทานจะเทศนอยูที่วัดหนองปาพง ซึ่งเปนสถานที่สงบ บุคคลที่เขามาฟงธรรมลวนเปนบุคคลที่

มีศรัทธาเขามา เขาพรอมท่ีจะฟง พอกลาวอะไรออกไปถูกกับจริตแลวก็จะไปเตือนสติใหเกิด

ไดอยางรวดเร็วเหมือนกับท่ีทานนั่งสนทนากับอุบาสกอุบาสิกาที่ลานใตตนไมทานอุปมาวา 

เหมือนคนนั่งสมาธิบนรังมดแดงพอถูกมดกัดก็กระวนกระวาย แตไมยอมลุกไปนั่งที่อื่น

หรือเหมือนกับวาโยมถือของรอนเขาไปหาอาจารยแลวรองวา ทานอาจารยมันรอน

เหลือเกิน อาจารยก็ใหวางแตโยมดื้อบอกวาวางไมไดไมอยากรอนแตไมยอมปลอย

แลวจะใหแกอยางไร๑๕๗

 

                                                           
 

 ๑๕๖ วิ.ม. (ไทย) ๔/๔๐/๕๑. 

 ๑๕๗ กองทุนพลังชีวิตอาคมธรรมทาน,อุปลมณี, หนา ๕๔๘. 



    ๑๓๒ 

 

 ในความคลายคลึง ในพระไตรปฎกเมื่อสรุปลงแลวการแสดงธรรมแตละครั้งลวน

มีจุดมุงหมายหรือมีเปาหมายเพื่อการบรรลุธรรม หรือการเขาถึงธรรมอยางกระจางชัดที่สุด 

ไมเนนจํานวนบุคคล หรือปริมาณแตเนนเฉพาะประโยชนที่จะเกิดกับบุคคลผูมาฟง 

 การแสดงธรรมแตละครั้งเปนการประกาศสัจธรรมเพื่อขจัดอกุศลมูลคือ ราคะ 

โทสะ และโมหะอันเปนกิเลสใหหมดไปจากใจของผูฟง 

 การแสดงธรรมแตละครั้งลวนแสดงไปตามจริตของบุคคล คือ คนราคะจริตก็ใช

หลักธรรมใหเหมาะกับการที่จะลดราคะใหหมดไป คนมีโทสะและโมหจริตก็ใชหลักธรรมให

เหมาะกับคนนั้น ๆ เพื่อใหการแสดงธรรมถึงจุดหมายไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด 

 หลวงพอชาเองทานก็ไดประยุกตใชหลักธรรมใหเหมาะสมกับบุคคล คือบุคคลที่

เจาปญญา หรือมีลักษณะพุทธิจริต ก็ใชหลักพุทธปญญาเชน หลักปฏิจจสมุปบาทเพื่อให

เขาใจหลักเหตุผลของพระพุทธศาสนาอยางแทจริงเชนเรื่องพอหนูผี 

 การแสดงธรรมของหลวงพอชา ลวนเพื่อใหถึงจุดหมายคือการเขาถึงธรรมเชนใน

พระไตรปฎกและเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงในพระธรรมของพระพุทธองค 

 การแสดงธรรมแตละครั้ง เปนไปเพื่อการเขาถึงคําสอนของพระพุทธองคซึ่งทาน

ไดชี้ใหเห็นวา การฟงธรรมนั้น เหมือนกับการกะเทาะเปลือกเพื่อเขาถึงแกนทีละนอย ฟงไป

เรื่อย ๆ เดี๋ยวก็เห็นเองแตตองปฏิบัติดวยตนเอง  

  

 อีกประการหนึ่ง เรื่องการใหความสําคัญกับสถานที่  

 ในพระไตรปฎกพระพุทธเจาเสด็จไปแสดงธรรมในสถานที่หลายแหง ในสถานที่

ตาง ๆ ลวนมีลักษณะทางภูมิศาสตรที่ตางกัน บางสถานที่มีความสวยงาม เปนสถานที่เหมาะ

แกการฟงธรรม ทําใหเกิดความรูยิ่งเห็นจริงไดเร็ว หรือบางที่ก็เปนสถานที่เหมาะแกจริตของ

ผูฟงแตละคน เปนความแตกตางสําหรับบุคคลที่ตองอาศัยหลักทางภูมิศาสตรเขามามีสวน

ชวยในการใหเขาถึงหลักธรรม เชนเรื่องการยกอุปมาคือ 

ภูเขาหินมีอยูในปาใหญ หมูไมเหลานั้นอาศัยภูเขานั้นเจริญงอกงามเติบโตในปาแมฉัน

ใด บุตรภรรยาพวกพองอํามาตยหมูญาติและชนผูอาศัยเขาเลี้ยงชีพก็ฉันนั้นเหมือนกัน

อาศัยพอบานผูมีศรัทธาสมบูรณดวยศีล ยอมงอกงามในโลกนี้ชนผูมีปญญาเห็นแจง



    ๑๓๓ 

 

เห็นศีลจาคะและสุจริตของพอบานผูมีศีลน้ันแลว ยอมทําตามบุคคลประพฤติธรรมซึ่ง

เปนทางนําสัตวไปสูสุคติเพลิดเพลินในโลกนี้สมปรารถนายอมบันเทิงในเทวโลก๑๕๘

 

เปรียบเหมือนบุรุษพึงตัดหญาทานไมกิ่งไม และใบไมในชมพูทวีปน้ีมารวมกันเปนกอง

เดียวกัน ครั้งรวมเปนกองเดียวกันแลวพึงทําใหเปนหลาวครั้นทําใหเปนหลาวแลวพึง

เสียงสัตวขนาดใหญที่มีอยูในมหาสมุทรเขาที่หลาวขนาดใหญ เสยีบสัตวขนาดกลางที่

มีอยูในมหาสมุทรเขาที่หลาวขนาดกลาง เสียบสัตวขนาดเล็กที่มีอยูในมหาสมุทรเขาที่

หลาวขนาดเล็ก สัตวขนาดเขื่องในมหาสมุทรยังไมมันหมด หญาทอนไมกิ่งไมและ

ใบไมในชมพูทวีปน้ีพึงหมดสิ้นไปเสียกอน อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น อบายก็ใหญ

นัก บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ หลุดพนจากอบายที่ใหญอยางนั้นแลว ยอมรูชัดตาม

ความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา๑๕๙

 อุปมานี้เปนการบงใหทราบถึงวาการปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อใหเกิดความ

ละเอียดในภูมิธรรมชั้นสูง ๆ ขึ้นไป จนกระทั่งหลุดพนจากกิเลส คืออบายหรือสถานที่เกิดอัน

ทําใหทุกขเกิด 

 แมเรื่องสถานที่หลวงพอชา ไดเนนวาเปนเรื่องที่สําคัญมากเพราะในการปฏิบัติ

ธรรมนั้นถาหากสถานที่ไมเหมาะสมแลว ก็ทําใหเขาถึงหลักธรรมที่จะสื่อใหทราบนั้นไดยาก

มากและผลที่จะเกิดแกผูฟงก็มีนอย ดังนั้นสถานที่ในการฟงธรรมเพื่อใหเกิดผลไดตองมีความ

เหมาะสม เงียบสงบ ถึงพรอมดวยธรรมชาติ คือตนไม รมไม และสถานที่พักเพื่อใหเกิดความ

สบายในการฟงธรรม ในเรื่องการใชอุปมานั้นหลวงพอก็ไดเปรียบนามธรรมกับรูปธรรมได

อยางเห็นภาพพจนวา 

 “เกาะที่พึ่งทางใจลอมรอบดวยทะเลแหงกิเลสตัณหา คนที่ยังไมพนไปจากกิเลส

ตัณหาอุปาทานอกุศล เปรียบไดกับคนที่ลอยคออยูในทะเลมีหวังจมน้ําตาย หรือก็ผจญสัตว

รายในทะเล”๑๖๐

                                                           
  

 ๑๕๘ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๙/๒๑๐. 

 ๑๕๙ สํ.มหา. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๖/๖๑๖-๖๑๗. 

 ๑๖๐ กองทุนพลังชีวิตอาคมธรรมทาน, อุปลมณี, หนา ๕๘. 



    ๑๓๔ 

 

เรื่องกาลเวลา  

 ในการศึกษา และปฏิบัติธรรมในพระไตรปฎก แสดงใหเห็นความสําคัญของ

กาลเวลาสําหรับการปฏิบัติธรรมและมีปรากฏใหเห็นเชนวา  

  ในการปฏิบัติธรรมะเมื่อผูปฏิบัติตามไดดําเนินตามหลักสติปฏฐาน ๔ ดังที่

พระองคทรงสั่งสอน ยอมไดรับผลตามสมควรแกการปฏิบัติ และพระพุทธองคไดกําหนดเวลา

ไวอยางชัดเจนวา เมื่อปฏิบัติดังนั้นอยางจริงจัง จะไดรับผลในระยะเวลาเทานั้นดังที่พระองค

ตรัสไววา  

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเจริญสติปฏฐาน ๔ ตลอด ๗ ป พึงหวังไดผลอยาง ๑ ใน ๒ 

อยางคือ อรหัตตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู ก็จักเปนอนาคามี ..๖ 

ป...๕ ป...๔ ป...๓ ป...๒ ป...๑ ป...๗ เดือน...๖ เดือน...๕ เดือน...๔ เดือน...๓ เดือน...

๒ เดือน...๑ เดือน...ครึ่งเดือน...๗ วัน๑๖๑

 เมื่อวิเคราะหการใชเวลาซึ่งเปนเวลาในประวัติศาสตรจะนิยมใชศัพทเชน เอกํ 

สมยํ, เอกสฺม ึสมเย ในการเผยแผธรรมะของพระพุทธเจาที่ปรากฏในทีฆนิกาย สุตตันตปฎก 

มีการบอกเวลาของการบําเพ็ญพุทธกิจคอนขางชัดเจน แตก็มีบางพระสูตรที่ไมบอกเวลา

แนนอนวาเปนเวลาไหน แตจากที่ปรากฏในสูตรตาง ๆ เวลาที่พระพุทธเจาทรงใชเพื่อการ

สื่อสารนั้นพระอรรถกถาจารยไดจําแนกตามเวลาที่พระพุทธองคทรงบําเพ็ญพุทธกิจในแตละ

วันเปน ๕ ชวงเวลาคือ 

๑. กิจในปุเรภัต ใชในการเสด็จออกบิณฑบาต 

๒. กิจในปจฉาภัต ใชในการแสดงธรรมแกพุทธศาสนิกชน 

๓. กิจในปุริมยาม แสดงธรรมและประทานโอวาทแกภิกษุสงฆ 

๔. กิจในมัชฌิมยามใชในการแสดงธรรมแกเทวดา 

๕. กิจในปจฉิมยามใชในการสําเร็จสีหไสยา พักผอนพระวรกายและเสด็จลุกขึ้น 

ตรวจดูอุปนิสัยของบุคคลผูควรจะทรงแสดงธรรมใหฟง 

 การปฏิบัติธรรมในพระไตรปฎกไมไดถือฤกษยามวาเวลาไหนดีเวลาใดราย หรือ

ตองปฏิบัติในเวลานั้นเวลานี้ถึงจะดี ไมใชอยางนั้น ในพระไตรปฎกกลาวไววาผูปฏิบัติเวลาใด

                                                           

 

 ๑๖๑ ที.มหา. (ไทย) ๑๐/๕๐๔/๓๓๘-๓๔๐. 



    ๑๓๕ 

 

เวลานั้นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุด จะไดเห็นจริง รูแจงในสัจธรรม นั่นคือสิ่งสําคัญในการให

ความสําคัญกับกาลเวลา 

 หลวงพอชาทานได ใชเหตุผลน้ีตามหลักพระไตรปฎกวา ใหทําสิ่งดีนั่นแหละเปน

ฤกษที่ดี ไมตองรอเวลานั้นเวลานี้หรอก จะทําดีเวลาใดเวลานั้นดีที่สุด ทานไมใหถือฤกษยาม

เพราะเวลามันก็เปนสิ่งที่มีอยูปกติของมัน ไมไดทําใหชีวิตคนดีหรือเลวแตการกระทําตางหาก

ที่ทําใหคนแตกตางกันโดยความดีและไมดีเชนอุปมาเกี่ยวกับเวลาวา 

 คนถือฤกษยามเชนฤกษแตงงานมันก็ดีบางเสียบางเหมือนกันบางคนก็แยกกัน 

พูดกันไมรูเรื่องเสียแลว ฤกษทําไมไมคุมละ๑๖๒

  

เรื่องการปฏิบัติธรรม 

 ในพระไตรปฎกมีปรากฏอยูมากมาย เพราะในการในการแสดงธรรมทั้งสิ้นเปน

การประกาศพระสัจธรรมเพื่อใหผูฟงเขาใจถึงหลักธรรมสามารถแทงตลอด มีความเขาใจได

อยางชัดเจน จนกระทั่งเห็นสัจธรรมความจริงเกิดกับจิตใจของผูฟงเอง ดังตัวอยางอุปมาวา 

มาณพเพราะวิตกวิจารสงบระงับไป ภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผองใสในภายในมี
ภาวะที่จิตเปนหนึ่งผุดขึ้น ไมมีวิตกไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู เธอ
ทํากายนี้ใหชุมชื่นเอิบอิ่มดวยปติและสุขอันเกิดจากสมาธ ิ ไมมีสวนไหนของรางกาย  
ที่ปติและสุขอันเกิดจากกสมาธิจะไมถูกตองเปรียบเหมือนหวงน้ําลึกเปนวังวน ไมมีทาง
ที่กระแสน้ําจะไหลเขาได ทั้งดานตะวันออกดานใตดานตะวันตกและดานเหนือ ฝนก็
ไมตกตามฤดูกาล แตกระแสน้ําเย็นขึ้นจากหวงน้ํานั้นแลวทําหวงน้ํานั้นใหชุมชื่นเอิบ
อาบเนืองนองไปดวยน้ําเย็น ไมมีสวนไหนของหวงน้ํานั้นที่น้ําเย็นจะไมถูกตองฉันใด 
ภิกษุทํากายนี้ใหชุมชื่นเอิบอิ่มดวยปติและสุขอันเกิดจากสมาธ ิ รูสึกซาบซานอยู ไมมี
สวนไหนของรางกายที่ปติสุขอันเกิดจากสมาธิจะไมถูกตองฉันนั้น๑๖๓

                                                           

 

 ๑๖๒ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), ธรรมที่หยั่งรูยาก, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธรรมสภา,  

มป.ป), หนา ๘. 
 ๑๖๓ ที.สี. (ไทย) ๙/๔๖๘/๒๐๓. 



    ๑๓๖ 

 

 ในเรื่องหลักธรรม หรือผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติธรรม   ในพระไตรปฎกมีผลท่ีเกิด 

จากการปฏิบัติธรรมตั้งแตผลข้ันต่ําคือเรื่อสมาธิ เรื่องฌาน ปติ สุข จนกระทั่งถึงผลที่สูงสุดคอื

ผลเกิดจากการหมดกิเลส ไมมีความถือมั่น ยึดมั่น  

 สําหรับหลวงพอชา ทานก็ใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมตามหลัก

พระพุทธศาสนาทานใหศิษยทั้งหลายปฏิบัติตั้งแตขึ้นงาย ๆ และยากขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่ง

เมื่อปฏิบัติไดขั้นหนึ่ง ๆ ทานจะแนะนําใหปฏิบัติขั้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ ใหกําลังใจ ไมทอดทิ้ง

ผูปฏิบัติและทานชอบยกอุปมาเกี่ยวกับหลักธรรมเชน “ธรรมของผมนี่ไมมีสั้นมียาว มัน

ปนกลม ๆ เหมือนผลสมโอหรือมะพราว”๑๖๔ “วิจิกิจฉาเปรียบเหมือนไวรัสทําใหการ

เจริญการปฏิบัติหยุดชะงัก”๑๖๕ “สติคือพระพุทธเจา ชวยประคับประคอง เตือนเรา

พวกเราก็คลาย ๆ พุทธเจาเพราะเมื่อมีสติมันตื่นมันจะรูมันเห็นไดสังวร” 

 จากการศึกษาพบวา หลวงพอชาทานไดนําเอาวิธีในการสอน การเผยแผ

หลักธรรมจากพุทธวิธีในการสอน และไดใชกลวิธีรวมทั้งเทคนิคในการประยุกตสิ่งตาง ๆ ที่มี

ความสําคัญมาใช    เพื่อใหเกิดความรูยิ่งเห็นจริงในสัจธรรม    แมแตการประยุกตสิ่งที่มี

ความสําคัญที่สุดเพื่อมุงใหผูเขาใจและเพื่อใหเกิดธรรมขึ้นกับจิตอยางแทจริง บางครั้งแมตอง

อดทนไมไดพักผอนตั้งหลายวันทานก็สามารถที่ทําได มีตัวอยางเชนเรื่องการสอนพออ่ํา หรือ

การสอนพอหนูผี  

 ผูวิจัยพบวา การใชภาษาของหลวงพอชา ทานไดเนนเรื่องการเทศนแบบภูมิ

ปญญาชาวบาน ซึ่งเปนการประยุกตเอานิทานทองถิ่น ที่มีสืบตอมายาวนานเชน เรื่อง

เวสสันดร เรื่องสังขศิลปชัย มาใชสอนกับเหตุการณปจจุบัน นั่นเปนความโดดเดนที่ทานไดทํา

และเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของทาน 

 ในหลักการสอนของหลวงพอชา เปนการนําพุทธวิธีตาง ๆ มาประยุกตให

เหมาะสมกับตัวบุคคลสถานที่ กาลเวลา และนําหลักธรรมที่เปนคําสั่งสอน ขององคพระ

                                                           
 

 ๑๖๔ กองทุนพลังชีวิตอาคมธรรมทาน, อุปลมณี, หนา ๗๙. 

 ๑๖๕ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๒๐. 



    ๑๓๗ 

 

สัมมาสัมพุทธเจามาใชทั้งสิ้น เห็นไดจาก เวลาทานจะเทศน หรือสนทนาธรรมทานจะยกพระ

สัมมาสัมพุทธเจาขึ้นมากอนวา พระองคไดตรัสธรรมนี้ไว แลวจึงยกเอาเหตุการณหรือ

สิ่งแวดลอม สถานที่ ที่อยูรอบขางขึ้นมาเปรียบเทียบ กลาวอุปมาอุปไมยใหผูฟงไดเขาใจ  

 จากการศึกษาพบวา 

 วิธีนี้ทานไดอบรมใหเกิดเปนอุปนิสัยของตัวทานเอง และแกศิษยทั้งหลายที่ไดเขา

มารับการศึกษาอบรมในวัดหนองปาพง เมื่อเขาใจจุดนี้ก็สามารถเขาใจถึงความเคารพใน

พระรัตนตรัยที่หลวงพอชาไดถายทอดใหเห็น เชน เรื่องการกราบ หลวงพอชาสอนเรื่องการ

กราบ ทานใหกราบตั้งแตตื่นนอนและเวลาจะออกไปทํากิจธุระอยางอื่นก็ใหกราบระลึกถึง

คุณของพระรัตนตรัยกอน แลวจึงไป  

 วิธีนี้เปนการสอน เพื่อใหเกิดความเคารพในคุณของพระรัตนตรัย และเปนการ

นอมรําลึกใหเขาใจถึงพระรัตนตรัยอยางลึกซึ้ง เปนการแสดงทางกายกรรม แตออกมาจาก

สวนลึกของหัวใจเรียกการกราบนี้วา กราบใหถึงใจ   

 จึงสรุปไดวา หลวงพอชามีความเคารพในพระรัตรนตรัยอยางสูงทั้งทางกายกรรม 

วจีกรรม และมโนกรรม  เมื่อจะทํากิจอะไรก็ระลึกถึงพระรัตนตรัยกอน เพื่อมิใหเกิดความ

ประมาทในการใชชีวิต ซึ่งเปนวิธีที่ประเสริฐในการใชชีวิต และเปนลักษณะที่โดดเดนที่หลวง

พอชาไดใชเพื่อสอนโดยมิตองแสดงออกทางวาจา แตเปนการใชอุปมาทางกายใหประจักษ 

 

  

  



บทที่ ๔ 
 

วิเคราะหวิธีสอนแบบอุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) 
 

 ในบทนี้ผูวิจัยจะวิเคราะหถึงแรงจูงใจ ที่พระโพธิญาณเถร ใชการสอนแบบ

อุปมาอุปไมย ดังตอไปนี้ 

 
๔.๑ วิเคราะหสาเหตุที่พระโพธิญาณเถรใชวิธีสอนแบบอุปมาอุปไมย 
 

หลวงพอชา กลาววา พระพุทธเจาตรัสวาพระองคเปนเพียงผูบอกทางเทานั้น  แตไม

สามารถจะทําแทนหรือปฏิบัติแทนได เพราะธรรมชาติทั้งหลายหรือความจริงอันนี้เปนสิ่งที่

จะตองพิจารณาเองปฏิบัติเอง คําสอนตาง ๆ เปนเพียงแนวทางหรืออุปมาอุปไมยเพื่อนําให

เขาถึงความรูตามความเปนจริง ถาไมรูเทาตามความเปนจริงเราก็จะเปนทุกขเหมือนดัง

ตัวอยางวา เรามักใชคําวา สังขาร เมื่อเราพูดถึงรางกายแตความจริงนั้นเราหารูจักความ

เปนจริง ของสังขารนี้ไปแลวเราก็ยึดมั่นถือมั่นอยูกับสังขารนี้ ทั้งนี้เพราะเราไมรูความจริง

เกี่ยวกับสังขารหรือรางกายของเรานี้ เราจึงเปนทุกข หรือความทุกขจึงเกิดขึ้น จะ

ยกตัวอยางสักอยางหนึ่ง สมมติวาเราเดินไปทํางานระหวางทาง มีบุรุษหนึ่งคอยดาวาเรา

อยูเปนประจําตอนเชาก็ดา ตอนเย็นก็ดา เมื่อไดยินคําดาเชนนี้จิตใจก็หวั่นไหวไมสบายใจ

โกรธนอยใจเศราหมอง บุรุษผูนั้นก็เพียรดาเชาดาเย็นอยูเชนนั้นทุกวันไดยินคําดาเมื่อใดก็

โกรธเมื่อน้ัน กลับถึงบานแลวก็ยังโกรธอยู ที่โกรธที่หวั่นไหวเชนนี้ก็เพราความไมรูจักนั่นเอง 

วันหนึ่งเพื่อบานบอกวา ลุงคนที่มาดาลุงทุกเชาทุกเย็นนั้นเปนคนบา เปนบามาหลายปแลว 

มันดาคนทุกคนแหละชาวบานเขาไมถือมันหรอกเพรามันเปนบา พอรูอยางนี้คลายโกรธ

ทันทีเพราะ 

 



 



      ๑๓๙ 
 

ทันทีเพราะไดรูความจริงนี่แหละคือรูเทาทันความเปนจริง คือรูวาคนนั้นเปนบา คนผูรู

ธรรมก็เหมือนกันพอรูจริงความโลภความโกรธ ความหลงก็หายไป เพราะรูเทาความเปน

จริง๑

  นอกจากนี้หลวงพอชาไดกลาวอีกวา 

เมื่อเราฟงธรรมจนหมดความสงสัยมันก็ไมหมดหรอก ความสงสัยมันไมหมดดวยการฟง

หรือการคิด เราตองเอาไปฟอกใหมฟอกใหมคือปฏิบัติใหมถึงแมวาทานจะพูดความจริง

มาสักเทาไหรก็ตามเถอะ เราก็ไมรูไมเห็นตามความเปนจริงนั้นถารูก็สักแตวาคาดคะเน 

หรือประมาณเอาเทานั้น แตถึงไมบรรลุธรรมในขณะที่ฟงอยูนั้น ก็ตัวจิตมันสรางตัวมันขึ้น

ไดนะมีเหมือนกันในครั้งพุทธกาล นั่งฟงธรรมบรรลุธรรมขั้นที่สุดในขณะที่นั่งฟงอยูก็มีแต

วาเมื่อฟงอยูมันรูอุบายมันเร็วคลาย ๆ กับลูกโปง ลูกโปงนั้นนะ เขาสูบลมเขามันพองตัว

ไดลมที่มันอยูในลูกโปรงนั้นมันมีพลังที่จะดันออกมา มันพยายามที่จะออก แตมันไมมีรู 

พอเอาเข็มหมุดไปแทงสักนิดเดียวเทานั้นละลมก็ฟออกไปเลยอันนี้ก็ฉันนั้น วิสัยสาวกที่

ฟงธรรมบรรลุธรรมในอาสนะที่นั่งนั้น ก็มีเหมือนกัน ไมมีอะไรสัมผัสมันดันอยูเหมือน

ลูกโปงที่มันทึบอยูคือมันมีอะไรบังอยูนิดเดียว มันไมออก พอไดฟงธรรมถูกจริตเขา

เทานั้นก็เกิดปญญาปุบข้ึนมาทันทีลวงรูในเวลานั้นปลอยวาง ในเวลานั้นทานก็บรรลุธรรม

อยางแทจริงได มันเปนเสียอยางนั้นมันงายก็เพราะมันพลิกกลับเทานั้นก็บรรลุธรรมอยาง

แทจริงไดมันเปนเสียอยางนั้น มันงายก็เพราะมันพลิกกลับเทานั้นแหละมันเปลี่ยนหรือ

มันพลิกออกจากความเห็นอยางนั้นมาเปนความเห็นอยางนี้จะวาไกลมันก็ไกลจะวาใกล

มันก็ใกล๒

ใหมันรูธรรมรูธรรมแลวก็เห็นธรรม ใหไดปฏิบัติธรรม ใหมันเปนธรรมะ ไมใชพูดเอาเฉย ๆ 

มันคนละอยางพระพุทธเจาสอนสัจจะ สอนถึงความจริงอยางนั้น เรามาทําครึ่ง ๆ กลาง ๆ 

นี่มันเลยไปยาก ถาเรามาอยูในปาเราไดฝกหัด เหมือนกับหัดปลูกขาวเรานี่แหละปลูกขึ้น

มาแลวคอย ๆ โตขึ้นมา ไมมีอะไรกัดก็ดี นี่อะไรพอออกรวงมานิดหนอยควายนอยก็ไปกิน

                                                 
 

 ๑ พระโพธิญาณเถร (หลวงปูชา สุภทฺโท),  นอกเหตุเหนือผล, เลมที่ ๒๑, (กรุงเทพฯ : ลิเบอรต้ีเพรส,  

๒๕๔๗), หนา ๓๓-๓๔. 

                     ๒ พระโพธิญาณเถร (หลวงปูชา สุภทฺโท), อาหารใจ, เลมที่ ๒๕, (กรุงเทพฯ : โอ เอส พร้ินต้ิงเฮาส, ๒๕๔๖),   

หนา ๑๐๖. 



      ๑๔๐ 
 

เสียไลมันไปรักษามันไวพอออกรวงมาอีกหนอยมากัดอีก กัดไมเลิก  ตั้งแตขาวจะตั้งทอง

มันจะไดขาวอยางไรเรื่องอุบายตาง ๆ เหลานี้เกิดในใจของเจาของหรอกผูใดมีญาณผูนั้น

มีปญญาผูใดมีปญญาผูนั้นมีญาณเปนอยางนั้น๓

ภาษาพูดภาษาเขียนจึงเปนภาษาขางนอกที่ตางจะนําไปสูภาษาขางในคือ ภาษาใจ 

ภาษาขางนอกก็เปรียบดังแผนที่ เชนวัดปาพงเชนนี้ระบุในแผนที่วาอยูในอําเภอวารินชํา

ราบจังหวัดอุบลราชธานีบอกใหละเอียดอยางไร คนไมเคยมาก็ยังไมรูอยูดีวาวัดปาพง

เปนอยางไร มาแลวก็ยังอาจหลงทางได แตถาเคยมาแลวอานแผนที่ก็นึกไดเลยวาวัดปา

พงอยูตรงนี้ตรงนั้นจะมาก็ไมหลง๔

 ในการใชอุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ศิษยานุศิษยของทานได 

กลาวไววา 

หลวงพอทานมีวิญญาณของความเปนครู ทานรูจักคน รูจักกาลรูจักนําหลักธรรมที่

เหมาะสมกับบุคคลกับสถานการณมาปรารภเสมอ ทานสอนโดยทําใหดูเปนตัวอยาง 

ภาษาที่สอนก็เปนภาษางาย ๆ ฟงแลวเขาใจทันที ไมคอยมศีัพทแสงอะไรมาก แต

สามารถเราใหเกิดความตั้งใจและอยากจะนําไปประพฤติปฏิบัติใหมาก แมพระบางรูป

ที่มาอยูที่วัดปาพง ไมมีความรูทางโลกเลย ทานก็แนะนําการปฏิบัติจนพระรูปน้ันสามารถ

ออกไปเปนเจาอาวาสที่วัดสาขาได นอกจากนี้ทานยังปลุกใจใหมีความกลาที่จะออก

ธุดงค พรอมท้ังทําใหเกิดความราเริงแจมใสในการปฏิบัติธุดงควัตร ซึ่งนาประหลาดใจใน

วิญญาณแหงความเปนครูของหลวงพออยางยิ่ง๕

ถารูเทาตามความเปนจริงนี้แลว  การสอนก็ไมจําเปน  แตถาไมรูถึงความเปนจริงอันนี้

แลวแมจะฟงคําสอนเทาใดก็เหมือนกับไมไดฟง ธรรมชาติทั้งหลายหรือความจริงอันนี้ 

เปนสิ่งที่ตองพิจารณาเองปฏิบัติเอง คําสอนตางๆ  เปนเพียงอุปมาอุปไมยเพื่อนําให

เขาถึงความรูตามความเปนจริง  ถาไมรูเทาตามความเปนจริงเราก็จะเปนทุกข สมมติวา

เราเดินไปทํางาน ระหวางทางก็มีบุรุษคนหนึ่งคอยตอวาเราอยูเปนประจํา ตอนเชาก็ดา  

                                                 
    

 ๓ พระโพธิญาณเถร (หลวงปูชา สุภทฺโท), เบือ่ของทีช่อบ, เลมที่ ๓๕, (กรุงเทพ ฯ : บริษัทเฟองฟา พร้ินติ้ง

จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๒๘. 

 ๔ หลวงปู, สุดสายธรรม, (กรุงเทพฯ :  โอ.เอส. พร้ินต้ิงเฮาส, ๒๕๓๖), หนา ๕๘. 

 ๕ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๖๘. 



      ๑๔๑ 
 

ตอนเย็นก็ดา เมื่อไดยินคําดาเชนนี้จิตใจก็หวั่นไหว ไมสบายใจ  โกรธ  นอยใจ  เศรา

หมอง  บุรุษผูนั้นก็เพียรดาเชาดาเย็นอยูเชนนั้นทุกวัน  ไดยินคําดาเมื่อใด  กโ็กรธเมื่อนั้น  

กลับถึงบานแลวก็ยังโกรธอยู  ที่โกรธที่หวั่นไหวเชนนี้ก็เพราะความไมรูจักนั่นเอง 

 จากการศึกษาทัศนคติทั้งของหลวงพอชาและศิษยานุศิษยพบวา พระโพธิญาณเถร

ใหเหตุผลในการแสดงธรรมก็เพื่อใหผูฟงเห็นภาพลักษณ เกิดความเขาใจหลักธรรมไดชัดขึ้น 

เพื่อใหรูยิ่งเห็นจริงในพระสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานจึงไดยกอุปมา มา

เปรียบเทียบโดยการอาศัยสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่อยูในสถานที่นั้นมาเปนเครื่องอุปมา หรือการ

นําเอาสิ่งที่รูเห็นกันอยูในกลุมบุคคลนั้น มาใชอุปมาเพื่อใหผูฟงเขาใจไดทันที 

 การฟงธรรมจะตองมีการอธิบายธรรมซ้ําซากเพื่อย้ําใหพุทธศาสนิกชนไดเขาใจ

หลักธรรม เรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเนื่องดวยการไดฟงไดยิน คําพูดทุกอยางเปนเรื่อง

ของภาษา คนจะโงหรือฉลาดมันโงและฉลาดในตัวมันเอง อธบิายธรรมของพระพุทธเจาเปน

สุภาษิต พุทธภาษิตเปนกลางเปนสิ่งปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ฉะนั้นเมื่อฟงแลวจิตของผูฟง

ก็นอมเขาไปในธรรมเหลานั้นจึงตองมีการสอน 

 เพื่อใหจิตไดเขาใจและมีพระธรรมในจิต เพื่อใหจิตเพงอยูในธรรมตลอดเวลานี่คือ

หลักการที่จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสอนหลักธรรม มิใชเพื่อใหปากหรือกายเปนธรรมแตให

มันเกิดที่ใจกอน มิใชเอาความรูในสมองหรือสัญญามาพูดกัน นี่คือการฟงหรือสอนเพื่อใหเห็น

ธรรม ใหจิตเกิดธรรมเพราะทุกสรรพสิ่งเปนธรรมะทั้งสิ้น  

 สาเหตุอีกประการหนึ่งซึ่งเปนแรงจูงใจที่ทําใหหลวงพอชาไดใชการสอน คือตองการ

ใหเกิดความกระจางในการเขาใจเหตุผลเกี่ยวกับหลักธรรม มิใชคิดเอาเองแตใหอบรมอยู

ตลอดเวลาจนกระทั่งเขาใจดวยหลักธรรมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติในจิตใจ หรือจิตสามารถทรง

ธรรมอยูไดดวยสภาพของจิตใจเอง ไมตองอาศัยกาย วาจา  

 ผูวิจัยสรุปไดวา สาเหตุที่หลวงพอชาใชการสอนแบบอุปมาอุปไมย ก็เพื่อใหเปนสิ่ง

เราหรือเปนแรงจูงใจใหสาธุชนไดเกิดความเขาใจ พรอมท่ีจะนอมนําเอาหลักคําสอนไปปฏิบัติ

อยางเปนผูมีความรู ความเขาใจหลักธรรมอยางถูกตอง 

 

  

  
 



      ๑๔๒ 
 

 
๔.๒ วิเคราะหประเภทคาํอุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถร 
  

  การวิเคราะหประเภทคําสอนผูวิจัยพบวา  ในการสอนหลวงพอชาน้ันสามารถแยก

เปนประเภทตาง ๆ ไดมากมาย  แตเมื่อสรุปคําสอนเพื่อใหเขาใจไดงาย จัดเปนประเภทตาง ๆ 

ดังนี้ 

 

๑.  ประเภทอุปมาที่เกี่ยวกับบุคคล 

  คําสอนเรื่องบุคคล  หลวงพอไดใหความสําคัญเปนอยางมาก ถึงกับใชอุปมา 

เปรียบบุคคลในแงมุมตางเพื่อใหเห็นวาคนเรานั้นเกิดมามีความแตกตางกัน แตทุกคนสามารถ

ที่จะเลือกวิถีชีวิตเปนแบบฉบับของตนเอง ซึ่งจะทําใหเราเขาใจประเภทบุคคลตางกันเชนคนที่

เหมือนกับกบน่ังเฝากอบัว คือคนอยูวัดอยูในพระธรรมแตไมสามารถเขาใจหลักธรรมไดอยาง

กระจางชัด ไมซึ้งในพระธรรม ปลอยใหใจไหลไปตามอารมณตาง ๆ ทําใหเสียเวลาเปลา

ประโยชนเชนที่สอนวา 

คนอยูวัดนาจะไดบุญกุศลแตไมรูเรื่อง สมกับท่ีทานวา “กบเฒานั่งเฝากอบัว อยูบนหัว

กลิ่นบัวบอตอง แมงภูงองบินผายแอวมา เอาเกสรดอกบัวไปจอย” กบอยูกอบัวแตไมรูจัก

บัว ดอกบัวจะบานจะตูม จะรวงจะโรยก็ไมรูเรื่อง วันดีคืนดีอาจโดนดามเสียมเขาหรอกนี้

ฉันใด ตาแกคนนั้นก็เหมือนกันอาตมาเคยเทศนใหฟงวา กบเฒานั่งเฝากอบัว นี่

บรรพบุรุษเราทานวาไวถูก อยูใกลวัดใกลวานาจะรูจักธรรมะแตไมรูเรื่องเลย๖  

       และสอนเปรียบเทียบอีกหลายประการเชน คนไมอบรมตนเหมือนกับนักมวยหรือ

หมอลําที่ไมฝกพอถึงเวลาก็ไปไมเปนทาไปไมถูกทาง คนกับสังขารเปรียบสังขารรางกายคน

เหมือนกับขาวตอก 

 ในเรื่องนี้ผูวิจัยเห็นวาหลวงพอไดใชจิตวิทยาในการจูงใจอยางสูงยิ่งคือยกตัวอยาง

บุคคลที่มีอยูในพุทธกาลเปนคนธรรมดา จนพัฒนาศักยภาพจนถึงขั้นเปนพระอริยบุคคลไดทุก

                                                 
      

   ๖ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), กบเฒานั่งเฝากอบัว, เลมที่ ๒๗, (กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็น พี สกรีนพริ้น 

ต้ิง จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๓-๔. 
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คนถึงแมในการใชจิตวิทยาขอน้ีจะดูคลายจะจริงได แตเมื่อมองในเชิงบวกแลว ก็เปนสิ่งที่มี

ประโยชนอยางแทจริง 

 หลวงพอชาตําหนิบุคคล โดยเปรียบเทียบคนที่ผิดศีลธรรมเหมือนคนบาหรือคนที่

สนุกสนานไมเขาใจชีวิตเปนคนบา คือเพราะหลงอยูในโลกหรือหลงอารมณอยูตลอดจึงเปนคน

บา 

 ผูวิจัยพบวา หลวงพอชาไดยกอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับบุคคลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

และเปนกลาง ๆ และไดวิเคราะหถึงบุคคลตาง ๆ ตามหลักจริตหรือบุคลิกของคนไดอยาง

ชัดเจน  ทําใหผูอานหรือผูฟงเมื่อไดสัมผัสกับคําสอนของทานก็เกิดความประทับใจอยางยิ่ง 

  

 ๒. อุปมาอุปไมยที่เกี่ยวกับสถานที่ 

 ในการอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับสถานที่ หลวงพอชาไดยกเรื่องการคนพบหรือการไดรู

ยิ่งเห็นจริงเหมือนกับการไดเขาถึงสถานที่แหงใดแหงหนึ่ง 

 เปรียบเทียบศาสนาหรือสถานที่อันเหมือนกับความเกาแกของสถานที่อยูอาศัยที่ไร

การดูแลก็มีความเสื่อมโทรมหรือสลายไป หรือเปรียบภพที่อยูอาศัยเหมือนกับบานที่อยู

อาศัยวามีบนมีลางและมีกลางเหมือนกับภพมนุษยเปนตรงกลาง ก็มีภพลางและสูงกวา 

 การเขาถึงพระธรรมโดยการอาศัยอุปมาอุปไมยที่เปนสถานที่ ก็เพื่อใหผูฟงไดเกิด

ความคิดเขาใจไดเมื่อไปเห็นสถานที่หนึ่ง หรือเมื่อไปอยูสถานที่ใดที่หนึ่งแลวเกิดความซึ้งใจ

เขาใจกับสถานที่ จนสามารถที่จะเปรียบเทียบสถานที่กับความเขาใจในชีวิตยกธรรมะอันเปน

ขอเปรียบเทียบกันหลักไตรลักษณหรือหลักอริยสัจ ขึ้นสูการพิจารณาหรือไตรตรองจนจิตใจ

นอมเอาธรรมะมาวิจัยอยูตลอดเวลาได นี่คือจุดหมายที่ยกอุปมาเปรียบเทียบเกี่ยวกับสถานที่ 

  

 ๓. อุปมาอุปไมยที่เกี่ยวกับกาลเวลา 

 การใชอุปมาอุปไมยในเรื่องกาลเวลา ถือวาเปนเรื่องที่สําคัญมากเพราะเปนเรื่อง

ของการใชชีวิตที่บางคนหรือบางกลุมในปจจุบันมักเกิดความทอแทในเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือ

มัวแตเพอถึงอนาคตวา เรานาจะเกิดในสมัยพุทธเจาจะไดหมดทุกขเร็ว ๆ และเพอถึงอนาคตวา 



      ๑๔๔ 
 

จะทําบุญเพื่อรอชาติหนา หรือจะทําไปทําไมเกิดมาชาติเดียว ชาติหนาหรืออดีตชาติไมมีอยาง

นี้ถือวาเปนเรื่องเกี่ยวกับกาลเวลา ซึ่งหลวงพอทานเนนใหพิจารณาดูการเปลี่ยนแปลงของมัน 

วามันผานมาเรื่อย ๆ วัน เดือน ป เก็บเราไปเรื่อย ๆ ความเจ็บความแกมันเปลี่ยนมาทุกระบบ

เราไมรูอะไร เราไมคอยรูจัก พระพุทธองคทานสอนวาใหพิจารณาวันคนืลวงไปลวงไปบัดนี้เรา

ทําอะไรอยู ทานใหหมั่นเตือนตัวเองถามตัวเองเรื่อย ๆ แตพวกเราสงสัยไมไดถามกระมังตั้งแต

เขามาน่ีระลึกถึงความตายบางหรือเปลา ฉะนั้นพระพุทธองคทานใหพิจารณาใหมีสติให

ทันเวลาอยาใหสายเกินไป ถาสายเกินไปแลวมันจะหลง คือทานใหระลึกถึงประโยชนที่จะได 

หรือสิ่งอันควรจะกระทําเพื่อใหประโยชนแกตนและสังคมในปจจุบันนั้นเปนสิ่งที่สําคัญท่ีสุด 

 หลวงพอชาไดตัดความสําคัญของการถือฤกษถือยาม แตใหความสําคัญกับสิ่งที่

ทําดีนั่นแหละเปนสิ่งที่ดี เปนฤกษที่ประเสริฐท่ีสุด ดังที่กลาววา 

วันคืนนะมันดีของมันอยูแลวทุกวัน ฤกษก็ดี วันก็ดี ปเดือนมันก็ดีอยูแลว ที่มันไมไดเปน

อะไรเลยแตเปนเพราะคนไปสําคัญมั่นหมายกับมันตางหากใหคิดดูดี ๆ ใหภาวนาดี ๆ จึง

จะรูจักได จะตองขึ้นบานใหมวันนั้นจะตองแตงงานวันนั้น วันจมวันฟู ฤกษเทานั้นตองให

เหมาะกับฤกษของทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพวกเจานาย ถึงกับเอานาฬิกาจับเวลาทีเดียว 

พอถึงนาทีนั้นก็เอาเลย สวดชะยันโตขึ้น เจ็ดวันเทานั้นแหละ แตกกันแลวทะเลาะกันไม

สนใจฤกษผานาที วันดีคืนดีไมสนใจ ถาทะเลาะกันแลวหนีเลย เออแนะแตถาร่ํารวยถา

ทะเลาะกันแลว หนีเลยเออแนะแตถาร่ํารวยก็ไปหาความสุขนอกบานนอกเมือง เพราะไม

เขาใจเรื่องอยางนี้ ฤกษมันเอาคนไวไมไดวันมันเอาคนไวไมไดดอก ฝายผูกไวมันไมอยู

หรอก ไมมีอะไรผูกใหอยูได นอกจากสรางความดี ฉะนั้นมาสอนกันใหรูจักความดีนั่น

แหละมันถึงดี วันคืนฤกษยามอยางนี้เปนตน มันเอาดีใหเราไมไดหรอก เอาชั่วใหก็ไมได 

ไมเชื่อก็ลองดพูระพุทธเจาทานไมสรรเสริญ๗

 สุดทายกาลเวลาที่ดีที่สุดก็คือในเรื่องการปฏิบัติธรรม เพื่อใหเกิดความรูยิ่งเห็นจริง

ในพระธรรมก็ไมใหรอเวลาวาจะทําเวลานั้นเวลานี้ แตบอกวาขยันก็จงทํา ขี้เกียจก็ใหทําใหทํา

ทุกขณะจิตนั่นแหละดีที่สุด 

                                                 
 

 ๗ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), ชีวิตแตงงานครอบครัว,เลมที่ ๑๗, (กรุงเทพฯ: ปาปรุสพับลิเคชั่น, 

๒๕๔๗), หนา ๓๔. 
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 ผูวิจัยเห็นวาในขอน้ีถือเปนหลักการจูงใจที่สําคัญมากเพื่อเปนการนําบุคคลใหเกิด 

คามพรอมในการใชชีวิตอยูอยางมีคุณคาใหสามารถสรางประโยชนไดมากท่ีสุดดังเชนคําวา 

การปฏิบัติไมมีกลางวันกลางคืนไมมีเวลาเรื่องอื่นมาปนก็ใหรูจักวามันปนมีธรรมวิจยะอยู

ในใจเสมอ คือซอกธรรมเฟนธรรมอยูเสมอ มีสติวจิัยธรรมอยูเสมอ มีสติวิจัยธรรมอยู

ตลอดเวลา เรื่องจิตมันเปนอยางนั้น ถามันตกกระแสของมันแลวไมใชวิจัยไปอยางอื่นจะ

ไปเที่ยวตรงโนนจะไปทางนี้ทางนั้น สนุกจังหวัดนี้จังหวัดนั้นอันนั้นมันหลงโลกเดี๋ยวก็ตาย

ละ ฉะนั้นจงพากันตั้งใจไมใชวาหลักอยางเดียวจึงเกิดปญญา ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ มัน

มีอยูเสมอตื่นอยูเสมอศึกษาตลอดเวลา เห็นตนไมเห็นสัตวตาง ๆ ก็ไดศึกษาอยู

ตลอดเวลา นอมเขามาเปนโอปนยิกธรรม ใหเห็นชัดในตัวของเราเปน ปจจัตตัง จะมี

อารมณภายนอกกระทบกระทั่งเขามามันก็เปนปจจัตตังสม่ําเสมอมันไมทิ้ง๘

  

 ๔. อุปมาอุปไมยที่เกี่ยวกับหลักธรรม 

 จากการศึกษาพบวา ในเรื่องการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมะ หลวงพอชาไดใช

หลักธรรมที่ปรากฏในคําสอนของพระสัมมสัมพุทธเจา ซึ่งมีปรากฏอยูในหลักคําสอนโดยได

นํามาจากพระไตรปฎก เพราะหลักการสอน หรือท่ีสอนทุกสิ่งทุกอยางนั้น ก็เพื่อใหเขาใจ

หลักธรรม หรือใหมีธรรมเกิดกับจิต เชน 

ธรรมะก็เหมือนกัน ธรรมก็เรื่องของเรานี่แหละมันไมมากไปกวานี้หรอก จะไปพูดเรื่อง

อะไรมันถึงจะรูถาไมพูดเรื่องของเจาของพระพุทธองคทานบอกวาโอปนยิโก ใหนอมเขา

มานอมเขามาฟงเทานี้เราก็เขาใจแลว วาธรรมะไมไดอยูที่อื่น ทานจึงใหนอมเขามาใสใจ

พวกเรา อยานอมออก นอมเขามา ถานอมออกแลวมันจะกวาง รวมเขา ๆเขามาใสใจของ

เรา  มันไมนอกไปจากเรื่องของเราเปนเรื่องของเราทั้งหมดเลย แตพวกเราไปหลงคัมภีร

อางแตหนังสืออางแตคัมภีรนั่น คัมภีรนี่ศัพทสูง ๆ จนบางทีฟงไมรูเรื่องแลวงงเลย ธรรมะ

ไมไดอยูที่โนน ไมอยูหรอกที่คนไมรูจักไมไดเปนอยางนั้น ทานใหนอมเขามาหาเจาของให

รักษาเจาของ ใหรูเรื่องของเจาของนั่นแหละ ธรรมะหาใชเรื่องอื่น ไมใชเรื่องสูง ไมใชเรื่อง

                                                 
 

 ๘ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), อาหารใจ, หนา ๑๗๓. 



      ๑๔๖ 
 

ต่ําเอาชื่อมันไปใสไวตรงนั้นตรงนี้ บางคนก็ใจเสียแลว นึกวาธรรมอยูตรงโนนมันอยูใน

หัวใจของเรานี่แหละ พูดเรื่องของเรานี่เราก็จะมองเห็นไดเปรียบเทียบเขามาใสใจของเรา 

ธรรมไมไดอยูในหนังสือไมไดอยูกับตํารา ธรรมะแท ๆ นี่อยูกับใครทานทํามากอนเขาใจ

แลวทานจึงมาเขียนเปนหนังสือทีนี้เปนตําราแลว ทานก็เก็บเอาแถว ๆ นั้นแหละ เก็บตาม

ปาบางเอามาเขียนเลยเปนตํารา เราก็เลยเชื่อตําราซีทีนี้รูแตงภาษาคําพูดจนไมรูวาอะไร

เปนอะไร๙

 ผูวิจัยเห็นวาการแสดงธรรมแบบอุปมา เปนการพูดเพื่อใหเห็นความจริงของวิถีชีวิต

ที่เปนจริงเกี่ยวกับการเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปของสรรพสิ่งหรือเรื่องหลักไตรลักษณ หลัก

อริยสัจจ ทานไดพูดละเอียดถึงขอธรรมที่ใชอยูในชีวิตประจําวันทั้งของพระสงฆ และของ

ฆราวาส เชนเรื่องพระสงฆทานก็ใหสังเกตดูภายในตั้งแตตื่นเชา ใหทันอารมณวาสิ่งใดเกิดกับ

ใจเราบางและเราสามารถเทาทันอารมณนั้นหรือไม แกไขไดดวยวิธีอยางไร ปลุกใหมีสติอยู

ตลอดเวลา 

 สําหรับกับฆราวาสหลวงพอชาก็เนนย้ําเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน คือการใชชีวิตที่

ไมใหหลงไมหลงลูกหลงหลานคือไมใหดีใจเสียใจไปกับวัตถุที่มากระทบมากมายเกินความ

จําเปน ใหรูจักสอนตัวเอง แลวจะไมเกิดความรําคาญ เหมือนกันกับลิง สอนคนที่มีอายุมากให

รูจักปลอยวางใหพิจารณาวากายเหมือนกับท่ีอยูอาศัยนานไป ก็เสื่อมเหมือนกายเราตองละทิ้ง

จากไป แตที่พึ่งที่ทําได หรือสรางไดแนนอนคือจิตใหพิจารณา ไตรตรองอบรมสรางจิตใหมีที่พึ่ง

ใหไดคือการอาศัยหลักธรรมเขามาขัดเกลาเหมือนน้ํายอม ถาจะใหดีตองซักผาใหสะอาดแลว

ยอมผาสีที่ยอมก็มีคุณภาพคงทนติดไดนาน การสรางจิตดวยความดีก็เชนกัน ตองละบาปดวย

ถึงจะสามารถเขาถึงสัจธรรมไดเร็ว 

 สวนธรรมะที่เปนกลาง ๆ หลวงพอชาก็ใหพิจารณาวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดกับจิตของ

ทุกคนไมตองคํานึงวา เปนสิ่งที่ดีหรือไมดี แตใหรูวาสิ่งที่เกิดนั้นเปนเพียงสภาพธรรมที่เกิดแลว

ตั้งอยูไมนานก็ดับไปเปนเรื่องธรรมดาเกิดกับทุกชีวิตทุกรูปทุกนามนี่คือสารัตถธรรมที่ทานสอน  

 

 

                                                 
 

 
๙

 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), ทําความเขาใจเกีย่วกับภาวนา, หนา ๓-๔. 



      ๑๔๗ 
 

๔.๓ วิเคราะหลักษณะการสอนแบบอุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถร 

  จากการศึกษาการสอนแตละแบบที่ทานพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ได

ประยุกตมาสอนซึ่งถือวาเปนการสอนที่เปยมดวยคุณภาพ และมีคุณคามาก การที่จะศึกษา

นําเอามาเปนแบบอยางแตละแบบมาศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อใหเห็นประสิทธิผลในการเผย

แผตอไป 

 จากการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

 ๑. พระโพธิญาณเถร ไดนําเอาวิธีการสอนแบบอุปมาอุปไมยมาใชกับสิ่งที่อยู

รอบตัวเชน บาน ศาลา วัด รางกาย บุคคล สัตว สถานที่ สิ่งแวดลอม สถานการณตาง ๆ 

กาลเวลา ซึ่งในเรื่องเหลานั้น ทานไดเปรียบเทียบใหเห็นเดนชัดโดยการนําเอาหลสักธรรมตาง ๆ 

มาเปรียบเทียบใหกระจางเชน  

  บาน คือบานที่อยูอาศัยเทียบกับจิตใจซึ่งคือบานที่พึ่งไดอยางแทจริงเปนบาน

ภายใน ศาลา คือสถานที่ฟงธรรม เปนที่สาธารณะ มิใชสถานที่ของใครสัตวตาง ๆ มาอาศัยอยู

ไดเปรียบเทียบกับรางกายของเราเปนสถานที่อยูของสัตวตาง ๆ เชนหมูหนอนคือพยาธิตาง ๆ 

เปนบอเกิดของโรคตาง ๆ มิใชสิ่งที่เราจะมั่นหมายวาเปนของเรา ตกอยูภายใตกฎไตรลักษณคือ 

เปนอนิจจังไมเที่ยง ทุกขัง เปนทุกขรํ่าไป เปนอนัตตา เปนสิ่งมิใชตัวตน ไมมีแกนสาร 

 บุคคล คือผูที่เกิดมาในโลกตางก็มีลักษณะเปนของตนเองตามบุญตามบารมีที่

สรางสมมา จริตของคนก็มีตาง ๆ กันเชนวา บางคนเปนคนราคจริต บางคนโทสจริต บางคนโม

หจริต ซึ่งเราไมสามารถจะอยากใหคนนั้นเปนอยางนี้ คนนี้เปนอยางนั้นตามที่เราปรารถนาได 

เพราะธรรมชาตินั้นตางกัน ทานเปรียบกับหมูไมในปาซึ่งมีตนคด ตนตรง ตนหนาตนบาง

ตางกัน 

 สัตว หมายถึงหมูสัตวเดรัจฉานทานเปรียบเทียบควายเหมือนกับจิตใจ ควายอยาก

กินขาวกลา เหมือนจิตใจที่คอยวิ่งเขาหาอารมณตลอดเวลา ตองคอยระวังตองคอยตีมัน 

 สถานที่ เชนวัดหนองปาพงคือสถานที่จะรูวาเปนวัดทานเปรียบกับคนที่คอยแตจะ

ถามถึงหรือคนที่ไมรูจริง คนทีรูจริงเห็นแจงคือคนที่ไดมาเห็นวัดหนองปาพงแลวก็หมดความ

สงสัย คนที่รูแลวก็ไมตองคอยถามใครเพราะรูดวยปจจัตตังรูดวยตัวเองเห็นเองหมดสงสัย 



      ๑๔๘ 
 

 สิ่งแวดลอม คือสิง่ที่อยูรอบ ๆ ตัวเราทานเปรียบกับอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ

ที่มากระทบกับเราอยูเสมอมิใชสิ่งที่อยูไกลตัวเราเลยมันอยูรอบขางเราตลอดเวลา 

 กาลเวลาทานเปรียบกาลเวลาเหมือนสิ่งที่คอยเตือนหรือกลืนกินเราอยูตลอดซึ่ง

ทานไดยกพุทธพจนเรื่องอภิณหปจจเวกขณที่วา กาลเวลาลวงไป ๆ บัดนี้เราทําอะไรอยูขึ้นมา

เพื่อท่ีจะเตือนหรือสั่งสอนศิษยานุศิษยดังที่พระบรมครูไดสั่งสอนสาวกมาแลว 

 ๒. หลักธรรม ที่ทานไดยกมาแตละขอน้ัน เปนหลักพุทธธรรมที่มีประโยชนและมี

ความเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ เหมาะสมกับบุคคลแตละคนซึ่งมีความแอตกตางกัน เชน

ยกศีล ๕ แบบที่เขาใจงาย ๆ เชนเรื่องพอหนูผีอยากเขาใจธรรมก็ยกเอาการเปรียบเทียบคนทํา

ชั่วเหมือนคนลักขโมยถาทําก็ถูกจับถูกทําโทษตองติดคุกติดตาราง 

 ๓. อุปมาอุปไมยแตละอยาง มีความกระจางในตัวเอง และสามารถที่จะนําไป

อธิบายเผยแผใหผูอื่นเขาใจไดดวยเชน  เรื่องของทุกข ทานเปรียบงาย ๆ เหมือนหนามวา 

 สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเปนของมันอยูอยางนั้น มันมิไดใหทุกขแกเรา เชนเดียวกับ

หนาม หนามที่แหลม ๆ มันใหทุกขแกเราไหม เปลา มันเปนหนามอยูอยางนั้น มิไดใหทุกขแก

ผูใด ถาเราไปเหยียบมันเขาก็ทุกขทันทีทําไมจึงเปนทุกข เพราไปเหยียบมัน จึงวาเปนเพราะพระ

พุทธองคทรงใหหนีดวยปญญา เปรียบประหนึ่งวา เรามีเสี้ยนหรือหนามนอย ๆ ตําเทาเราอยู 

เดินไปปวดบาง หายปวดบาง บางทีก็เดินไปสะดุดหัวตอเขา ปวดขึ้นมาก็คลําดู คลําไปคลํามา

ไมเห็นเลยขี้เกียจดูมันก็ปลอยมันไป ตอไป เดินไปถูกปุมอะไรขึ้นมาก็ปวดอีกมันเปนอยางนี้

เรื่อยไป เพราะอะไรนะ เพราเสี้ยนหรือหนามนั้นมันยังอยูในเทา ยังไมออกความเจ็บปวดมันก็

เปนอยูอยางนั้นเมื่อมันปวดมาก็คลําหามันไมเห็นก็ปลอยไปนาน ๆ เจ็บอีกก็คลําอีก อยูอยาง

นั้นเรื่อย ๆ ทุกขที่เกิดขึ้นมานั้นนะ เราตองกําหนดรูมันไมตองปลอยมันไป เมื่อมันเจ็บปวด

ขึ้นมา “เออ ไอหนามนี่มันยังอยูนี่นะ” 

 เมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้น ความคิดที่วาจะเอาหนามออกจากเทาเรามีพรอมกันมา 

ถาเราไมเอามันออก ความเจ็บปวดมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็เจ็บ อยูอยางนี้ ความสนใจที่

จะเอาหนามออกจากเทาเรามันมีอยูตลอดเวลา ผลท่ีสุดวันหนึ่งตองตั้งใจเอาหนามออกใหได 

เพราะมันไมสบาย อันนี้เรียกวาการปรารภความเพียรของเราตองเปนอยางนั้น มันขัดตรงไหน 

มันไมสบายตรงไหน ก็ตองพิจารณาท่ีตรงนั้น แกไขที่ตรงนั้น แกไขหนามที่มันออกเทาเรานั่น

แหละ งัดมันออกเสีย 



      ๑๔๙ 
 

 ๔. การสอนโดยอุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถร นั้นเปนวิธีการที่ทานใชอยาง

สม่ําเสมอไมวาจะสอนโดยวิธีการใด ๆ ก็ตามก็มักจะมีวิธีการอุปมาอุปไมยปรากฏอยูดวย

โดยเฉพาะการสอนโดยวิธีบรรยาย ซึ่งมีปรากฏอยูมาก สรุปแลวการสอนในทุกวิธีการของพระ

โพธิญาณเถร มีวิธีการอุปมาอุปไมยปรากฏอยูดวยเสมอเพื่อทําเนื้อความใหสละสลวยเพื่อให

เกิดความเขาใจอยางกระจางชัด เพื่อใหการสอนนั้นมีอรรถรส เพื่อทําการสอนนั้นใหมีน้ําหนักที่

จะไปกระเทาะจิตใจของผูฟงใหเห็นเหตุมีผลนําเอาคําสอนไปปฏิบัติตามอยางผูมีปญญา ซึ่ง

เหมาะสมกับการเปนพุทธบริษัทอยางแทจริง 

 ๕. สอนจากสิ่งที่ไดเรียนรูมาจากประสบการณภายใน คือผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติ

แตนําเอามาประยุกตใหเขากับชีวิตของผูที่มาฟง เลาประสบการณที่เกิดขึ้นจริงหรือท่ีเรียกวา

ธรรมจากใจ ทุกสิ่งที่พูดนั้นเปนเรื่องที่ไดฝกฝนอบรมจนเกิดขึ้นจริงกับใจจึงนํามาพูดได 

 ๖. สอนเรื่องเกี่ยวกับภูมิหลังของผูฟง  หรือความแตกตางของผูฟง สอนเทาที่ผูฟง

สามารถที่จะรับไดมิใชสอนทุกสิ่งทุกอยางแตมีการใชวิจารณญาณ โดยการสนทนากันถึงความ

เปนอยูการใชชีวิต กระทั่งรูถึงภูมิหลังของผูฟงแลวจึงจะใหธรรมะที่เหมาะกับชนหรือบุคคลกลุม

นั้นไดรับและนําไปปรับประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริง 

 ๗. หลักในการสอนที่ทําใหเขาใจไดงายที่สุดคือ สอนในสิ่งที่งายที่สุดแลวจึงให

เนื้อหาที่ลุมลึกไปตามลําดับ คือสอนเรื่องชีวิตประจําวันหรือเรื่องที่เกิดอยูทุกวันแลวจึงสอนใน

การใหรูจักนําหลักธรรมมาประยุกตแกปญหาหรือเผชิญปญหาอยางชาญฉลาด ไมไดสอนให

ลึกซึ้งลงไปทีเดียว เปนหลักในการนํารองเพื่อนําจิตสูธรรม 

 

๔.๔ วิเคราะหความสอดคลองและความแตกตางในการสอนแบบอุปมาอุปไมยใน
พระไตรปฎกกับของพระโพธิญาณเถร 

 จากการศึกษาพบวา  ความเหมือนกันในหลักการอุปมาอุปไมย  เปนสิ่งที่มีหลัก 

การวิธีการที่คลายคลึงกันมาก นับตั้งแตหลักการสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระสาวกใน

ยุคพุทธกาลเชนพระกุมารกัสสปะ  และหลังจากนั้นตอมาอีก ๕๐๐ ปซึ่งมีพระปฎกจูฬาภัยเปน

ผูแตง (รวบรวม) มิลินทปญหาเพื่ออธิบายพระธรรมวินัย โดยยกเอาบุคคลขึ้นมาเปนตัวแบบ

ถาม ตอบ ซึ่งผูวิจัยเห็นวาเปนการถามตอบโดยเปนการวิจัยธรรม โดยเฉพาะอภิธรรมปฎก ซึ่ง
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ทานเนนเรื่องการอธิบายเพื่อใหเขาใจธรรมชั้นสูง เปนปุคคลาธิษฐาน หรืออธิบายธรรมเปน

รูปธรรมเพื่อใหประชาชนหรือผูปรารถนาเขาใจธรรมโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ จิต เจตสิก รูป 

นิพพาน เขาใจไดโดยการใชหลักการอุปมาอุปไมยใหรูและเขาใจไดงาย    

 ดานการใชอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ นั้นเนนเรื่องการตอบปญหาซึ่งเปน

ความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ซึ่งเนนปญหาที่มีอยูในสมัยนั้น ๆ เชนเรื่องการสรางกุศล การ

เกิดการตาย เรื่องบุคคล ที่มีกิเลสและผูสิ้นกิเลส เรียกวาเปนปญหาเกี่ยวกับการเกิด การ

ดํารงชีวิตหรือการใชชีวิตและปญหาการตาย กระทั่งเรื่องภายหลังจากตายแลว และการเกิด

ใหมในภพภูมิตาง ๆ สุดทายในเรื่องของผูสิ้นกิเลส ในมิลินทปญหาไดยกเอาหลักธรรมใน

พระไตรปฎกหรือเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธองค หรือสถานการณที่มีปรากฏในสมัย

พุทธกาล มาขยายความใหเกิดความกระจาง เชนเรื่องบัญญัติพระวินัย ลักษณะของ

พระพุทธเจา เรื่องเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจา ซึ่งทําใหมีความกระจางในการถามตอบ

ปญหาไดเพื่อใหเกิดความเขาใจในปมท่ีเปนปญหาอยูเชนวา เพราะเหตุไรพระองคจึงไมทรง

บัญญัติพระวินัยใหหมดเลย ทําไมจึงทรงบัญญัติทีละสิกขาบทเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นแลว ก็มีการ

อุปมาเหมือนกับหมอที่ฉลาดจะเยียวยาถอนพิษโรคก็ดวยเมื่อมีโรคเกิดขึ้นแลว 

 ผูวิจัยเห็นวา ความสอดคลองในเรื่องการใชอุปมาอุปไมยในมิลินทปญหามีเนื้อหา

และวิธีการเปนแบบเดียวกันกับท่ีปรากฏในพระไตรปฎก และเปนการใชสํานวนโวหารที่เขาใจ

ไดงาย เปนมุมมองที่วิเคราะหไดชัดเจนในเรื่องการอธิบายธรรมะในแงมุมท่ีลี้ลับใหเห็นเดนชัด

เปนรูปธรรมอยางชัดเจนมากขึ้น ในมิลินทปญหา มีความสอดคลองกบังานวิจัยเรื่อง 

อุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)  แสดงใหเห็นวาการใชอุปมาอุปไมยนั้นเปนวิธี

ที่ทําใหเกิดความกระจางแจงในการอธิบายหลักธรรม และในการใชสรางจินตนาการเพื่อใหเกิด

ภาพพจนที่เปนรูปธรรมมากขึ้น ฉะนั้นจึงสรุปไดวา ในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น มี

องค ๙ คอืนวังคสัตถุศาสน๑๐

                                                 
 

 ๑๐  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  พจนานกุรมพุทธศาสตรฉบบัประมวลธรรม,  พิมพคร้ังที่ ๑๐ 

(กรุงเทพฯ: บริษัท สือ่ตะวันจํากัด, ๒๕๔๕), หนา ๒๒๑. นวังคสัตถุศาสนคือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิ

ติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม และเวทัลละ ๆ ไดแก พระสูตรแบบถามตอบ ซึ่งผูถามไดทั้งความรู และความพอใจ ถามตอๆ 

ไป เชน จูฬเวทัลลสูตร มหาเวทัลลสตูร สัมมาทิฏฐิสูตร สักกปญหสูตรเปนตน. 
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 หลักการใชอุปมาอุปไมยจัดเปนคําสอนแบบเวทัลละ และการใชอุปมาอุปไมยของ

พระกุมารกัสสปะ ในมิลินทปญหาและคําสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ที่เปน

อุปมาอุปไมยก็สามารถจัดเขาในหลักการสอนแบบเวทัลละไดเชนเดียวกัน เพราะมีรูปแบบใน

การถามตอบ มีความกระจางชัดเรื่องการใหคําตอบเพื่อใหเกิดความเขาใจในคําถาม และมีการ

แกปญหาเปนแบบตรงประเด็น ถูกจุด มีเปาหมาย 

 ในดานสังคมวิทยาผูวิจัยเห็นวา  การใชอุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณ  ไดใชการ

อุปมาอุปไมยจากนิทานพื้นบาน ซึ่งสวนมากชาวไทยไดรับมาจากชาดก หรือนิทานปรัมปราเชน

เรื่องเวสสันดรชาดก นับไดวาทานไดใชหลักในการประยุกตสิ่งแวดลอมหรือสภาพทางสังคม

สิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบตัวทานมาเปนสิ่งสอน หรือนํามาผสมผสานกับศาสตรสมัยใหมใชสอนให

เขากับคนรุนใหม 

 ภูมิศาสตรในวัดหนองปาพงมีสภาพปาแบบปาธรรมชาติมีการอนุรักษปา ซึ่งหลวง

พอชาทานไดอนุรักษไวเพื่อใหธรรมชาติเปนสิ่งสอนใจของผูที่เขามาในวัดหนองปาพง ดังนั้น

สภาพภูมิศาสตรที่อยูรอบ ๆ วัดหนองปาพงจึงมีความสมบูรณไปดวยปาธรรมชาติแหลงน้ําที่

เปนตาน้ําทําใหมีน้ําใชตลอดปไมเหือดแหง ผูที่เขามาวัดหนองปาจึงสามารถรับรสแหงความ

สงบจากสภาพภูมิศาสตรไดเต็มท่ี และสถานที่ภายในวัดก็เปนที่เงียบสงบเพราะหลวงพอทาน

ไดใชหลักโดยใหพูดใหนอยปฏิบัติใหมาก และทานไดเตือนผูเขามาในวัดดวยขอธรรมที่ติดที่

ตนไมวาโปรดสงบเพราะเรากําลังปฏิบัติธรรมอยู 

 สวนภูมิศาสตรสิ่งแวดลอมในสมัยพุทธกาล เปนสิ่งที่มีสภาพทางธรรมชาติยัง

สมบูรณ แมฤดูกาลตาง ๆ ก็มีถูกตองตามฤดูกาล ฉะนั้นผูคนในยุคสมัยโนนจึงสามารถเขาวิถี

ของธรรมชาติไดอยางลึกซึ้ง พรอมท้ังไดรับกลิ่นไอแหงธรรมชาติและซึมซับความงามของ

ธรรมชาติในสมัยนั้นเปนอยางดี เชนอุรุเวลาเสนานิคมสถานที่บําเพ็ญเพียรของพระพุทธองค

เปนที่งดงาม มีสรรพสัตวอยูอาศัยไมวาจะเปนกวาง กระรอก นก ลิง ชาง และความสมบูรณ

ของสายน้ําแหลงน้ําก็มีอยูบริบูรณ เปนที่สงบรมเย็น เมื่อเขาไปในสถานที่นั้นลวนไดรับอิทธิพล

ของความสงบจากธรรมชาติทําใหจิตใจของผูเขาไปบําเพ็ญเพียรไดรับรสพระธรรมไดอยางดี 

 หลักธรรมชาติเมื่อประมาณ ๒๕๐๐ ป ถือไดวาเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณดวย

สรรพสิ่งตามธรรมชาติอยู ยังไมมีการทําลาย หรือเมื่อวากันตามหลักประชากรแลว ประชาชน
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ในสมัยนั้นยังไมมาก และอุตสาหกรรมเรื่องการทําลายธรรมชาติยังไมเจริญเทาทุกวันนี้ ดังนั้น

สภาพธรรมชาติในสมัยนั้นจึงเปนสิ่งที่อุดมไปดวยปาไมนานาพันธ การอาศัยอยูของสัตวปา

ตาง ๆ ก็มีมากมายไปดวยเพราะมีที่อาศัย  

  จากการศึกษาพบวา โดยหลักจิตวิทยา การนําจิตของบุคคลที่อาศัยอยูตาม

ธรรมชาติอยูแลวในสมัยพุทธกาล มีความสมบูรณพรอมในหลักการชีวิตไมไดดิ้นรนเพื่อใหมี

เพื่อใหเปนผูยิ่งใหญ แตอาศัยการใชชีวิตเพื่อใหมีความสุข การใชทรัพยากรใหมีคา ทุกอยางที่

เขาทําในสมัยนั้นลวนเปนเรื่องที่ไมหางจากธรรมชาติ และไมมีเร่ืองของวัตถุเชนการแขงขันกัน

สรางบานเรือนใหใหญโต สรางตึกใหยิ่งใหญ ทําธุรกิจใหรวย แตในสมัยนั้นแมระบบเศรษฐกิจก็

เปนเพียงการแลกเปลี่ยน และคาขายเกี่ยวกับสิ่งธรรมชาติเชนมา แพะ หรือผา ไมไดสราง

เทคโนโลยีมาแขงขันกันอยางปจจุบัน ดังนั้นการนําจิตของผูอาศัยอยูตามธรรมชาติจึงเปนสิ่งที่

ทําใหสามารถเห็นไดงาย และถือวาเปนชีวิตที่อํานวยเพื่อใหเขาใจในหลักธรรมอยางแทจริง 

เพียงแตตองมีผูชี้บอก แนะนํา และเปนตัวแบบใหอยางถูกตอง 

  ผูที่นําจิตใจหรือเผยแผหลักธรรมในสมัยนั้นทั้งพระพุทธเจาเอง ก็เปนผูที่มี

บุคลิกภาพที่สงางาม เปนเชนกับเทพบุตรที่ไมมีใครเทียบได เมื่อพระองคไดประกาศศาสนาอัน

เปนการประกาศสัจธรรมดวยแลว ผูที่ยังไมเลื่อมใส ก็เลื่อมใส ยังไมศรัทธาก็ศรัทธา ผูที่มี

ปญญาอยูแลว มาศึกษาในหลักความจริงของคําสอน ก็เขาใจไดอยางชัดเจนและถูกตอง อีก

เอกลักษณหนึ่งที่ทุกคนตองยอมรับ คือความแตกฉานในเรื่องของจริต หรืออุปนิสัยทั้งหยาบ

ละเอียดลึกซึ้งเทาไหรก็ตามพระพุทธองคทรงแสดงธรรมใหเขากับจริตถูกกับปญหา รูวิธีแกไข

ไดถูกตองตรงเปาหมายจึงทรงแนะนําแสดงธรรม 

 การสอนของหลวงพอชานั้น ทานสอนเพื่อใหนําเอาไปปฏิบัติอยางแทจริงสวนมาก

จะเนนผูที่เขามาอยางมีศรัทธาอยูแลว และการสังเกตผูฟงซึ่งเปนลักษณะที่ทานทําเปนปกติ

และทานสามารถทําไดอยางละเอียดถี่ถวนถือเปนการฝกฝนที่ทานไดสรางเปนเอกลักษณที่เดน

ดังนั้นการเทศนของทานจึงหนักหนวงฟงแลวสะดุงสะเทือนบางคนถึงกับน่ังน้ําตาไหล หรืออยู

ไมได นั่นเปนการนําหลักธรรมเขาสูจิตวิธีหนึ่งซึ่งทานไดใชในยุคตน ๆ ในการเทศน เพราะกลุม

ที่ฟงสวนมากเปนพระสงฆและผูที่มุงในการปฏิบัติอยางจริงจังอยูแลว เมื่อไดฟงธรรมจากทาน

ก็จะเกิดความประจักษดวยตัวเองวาทานไดพูดนั้นเปนจริง ดังนั้นการเทศนของทานจึงมุงเนน

เฉพาะกลุมในยุคแรก ๆ แลวคอยขยายกลุมผูฟงออกไป ภาษาที่เทศนก็ออนโยน นุมนวลขึ้น ทํา
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ใหผูฟงเพลิดเพลินเปนธรรมบันเทิงเปนศิลปแหงการแสดงธรรมที่ทานใชเทคนิคตาง ๆ ทําให

ผูฟงไมเกิดความเบื่อหนาย  

  เมื่อมองจากหลักภาษาศาสตร เห็นวา พระพุทธองคเปนนักภาษาศาสตรชั้น

ยอดที่หาผูใดเทียมไดยาก จากเหตุการณที่พระองคเสด็จไปเทศนาตามรัฐหรือแควนตาง ๆ นั้น 

เปนจํานวนมาก และแตละรัฐก็มีภาษาที่ใชตาง ๆ แตพระพุทธองคทรงใชหลักนิรุติศาสตรอัน

เปนเอกลักษณเฉพาะของพระองคเผยแผใหผูฟงเขาใจไดอยางลึกซึ้ง สามารถบรรลุธรรมไดอัน

เนื่องมาจากพระองคทรงเปนกษัตริย ดังนั้นเวลาศึกษาก็มีพระอาจารยเปนจํานวนมากที่จะ

ประสาทวิทยาใหเรื่องความแตกฉานในภาษาจึงเปนสิ่งที่สําคัญกับพระองค อีกประการหนึ่ง

การปกครองในสมัยนั้นมีการยกทับรบเพื่อชิงแควนกันอยูบอย ๆ ดังนั้นผูที่รอบรูก็สามารถที่จะ

เขาใจในภาษาของชนจํานวนมาก จึงไดเปรียบผูอื่นสามารถรูการเคลื่อนไหวของอีกฝายหนึ่งได 

 ผูวิจัยพบวาความแตกฉานดานภาษาศาสตรจึงเปนสิ่งที่พระพุทธองคทรงไดรับการ

ฝกหัดมาตั้งแตทรงเยาว เมื่อไปประกาศพระธรรมแลวไมวาชาติใดภาษาใดก็ทรงสามารถพูดให

เขาใจไดและชัดเจนทุกบททุกเนื้อหา ทําใหภาษาของพระองคสมบูรณในตัวภาษานั้นเองและ

ภาษาที่ใชอยูนั้นเปนภาษามีหลักเกณฑมีแบบฉบับสามารถเรียนรูเขาใจไดงายคือภาษามคธ 

ผูวิจัยเขาใจวาเปนภาษากลางของชมพูทวีปในยุคนั้น 

 สําหรับหลักภาษาศาสตรที่หลวงพอชาไดใชทานกลาวไววา คําพูดทุกคําพูดเปน

เรื่องของภาษา ไมมีใครโงหรือฉลาดในภาษาหรอกแตคนโงหรือฉลาดนั้นเปนความโงฉลาดใน

ตัวเขาเอง การอธิบายธรรมจึงเปนการนําสุภาษิตเขาสูใจเพื่อใหเขาใจในสัจธรรม ทานบอกวา 

การใชภาษาใหคนรูจักน่ันแหละคือประโยชนสูงสุด การจะใชภาษาที่ไมเขาใจมาสอนอีกมันก็ไม

เกิดประโยชน ดังนั้นภาษาที่เปนภาษาสากลของทานคือภาษาที่ออกมาจากจิต ทานจึงสอน

ชาวตางชาติตางภาษาได เรื่องของจิตนั้นเปนเรื่องที่เหมือนกันสําหรับปุถุชน มีสุขทุกข มีโลก

ธรรมเปนธรรมดา ทานจับจุดนี้ไดจึงไดแสดงธรรมใหเขาใจไดงาย บางครั้งใชกายเปนอุปมา

เปรียบใหเห็นไมตองพูดก็เขาใจไดเลย  

 สําหรับหลวงพอชาเอง ทานไมไดศึกษาในสถานที่ศึกษามากนัก เรียนเพียงอาน

ออกเขียนไดเทานั้นแลวก็หันเหทิศทางชีวิตเขาสูการศึกษาทางธรรม อันเนื่องมาจากสภาพทาง



      ๑๕๔ 
 

สังคมหรือสถานภาพทางครอบครัวไมอํานวย เพราะทานมีพี่นองหลายคน และครอบครัวก็เปน

ครอบครัวปานกลางไมรํ่ารวยนัก ภาษาที่ทานใชจึงออกมาจากจิตของทาน 

 ดังนั้นการเทศนของทานเกี่ยวกับอุปมาอุปไมยทานจะยกตัวอยางงาย ๆ ชาวบาน

เขาใจเลย พูดกับครูก็ยกเรื่องการเรียนการสอน เร่ืองครูซึ่งการสอนของทานนั้นไดใชการสอน

ของพระบรมศาสดามาใชทั้งสิ้น 

 ดังจะเห็นไดจากการที่พระบรมศาสดาไดตรัสสอนสาวกเมื่อพระบรมศาสดาตรัสกับ

ชาวนาก็จะพูดเรื่องการทํานา เมื่อตรัสกับนักบวชก็พูดเรื่องนักบวช ตรัสกับกษัตริยก็นําเรื่อง

กษัตริยมาตรัสกับคนคาขายก็นําเรื่องการคาขายที่ถูกที่ควรมาตรัสใหเกิดประโยชน 

 เมื่อกลาวโดยสรุปแลวความแตกตางในเรื่องการสอนโดยวิธีการใชอุปมาอุปไมยนั้น

ไมมีความแตกตางกันในดานวิธีการเลย จะแตกตางก็เพียงตัวตนของบุคคล กาลเวลาที่อยูตาง

ยุคตางสมัยกัน สถานที่ซึ่งอยูตางสถานที่กัน  อยางไรก็ตามหลวงพอชานั้นไมเคยทิ้งการอาง

พระพุทธพจนในเมื่อทานไดบรรยายหรือเทศนเลย 

 ในหนังสือท่ีพิมพเปนเลมเผยแผ มีแผนบันทึกเสียงและเอกสาร เกี่ยวกับคําสอน

ของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เมื่อเทศนไปทานจะยกเอาพระดํารัสของพระบรมศาสดามา

อางแลวเทศนไปเรื่อย ๆ แลวจึงยกอุปมาอุปไมยเปนตัวอยางเชน แผนบันทึกเสียงเรื่องรูแจงโลก  

ทานจะอางถึงพระพุทธองคกอน เชน “เรื่องการรูจักโลก เหมือนเพชรนิลจินดา อยูกับโคลนตม

อยูในตมแตไมเปอน พระพุทธองคหมายถึงโลกคือจิตใจมิใชลมฟาอากาศ ทําจิตใหอยูเหนือ

โลก เหนือวัฏฏะนี่คือรูโลกรูคนคนเดียวก็รูคนไดทั้งโลก หรือเรียนรูความรอนมันเหมือนกันหมด

รอบโลกเหมือนกันหมดหรือความเย็นมันก็รูกันหมดทั่วโลก พระศาสดาสอนจิตเดียวใหรูจักแลว

ก็จะรูจิตทุกจิตไดเชนกัน พระศาสดาสอนใหพนทุกข” นี่คือการเทศนาการบรรยาย หลักการ

สอนของทานพระโพธิญาณซึ่งมิเคยยกคําสอนอื่นจากพระสัทธรรมคําสอนของพระบรมศาสดา

เลย ทานจะอางอิงพระพทุธพจนอยูเชนนั้นตลอด ซึ่งถือวาเปนแบบอยางในการสอนของพุทธ

สาวกที่นายกยอง และควรเอาเปนแบบอยางในการสอนในการในการเผยแผหลักธรรมตอไป 

  

 อีกประการหนึ่งที่ถือไดวาหลวงพอชาเปนแบบอยางที่นาเคารพและเปนแบบที่

ประเสริฐยิ่งในการเผยแผและดําเนินชีวิตที่ประเสริฐคือ หลักในการใชชีวิตที่มาจากความจริงที่

ไดศึกษาทดลอง เพราะชีวิตของทานนั้นไดฝกฝนตนตั้งแตเยาว กระทั่งเขาสูวัยผูใหญจึงได
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ประกาศพระธรรมจากประสบการณความจริงที่มีอยูภายในใหประชาชนไดเขาใจและเขาถึง

หลักธรรม มิไดเพียงศึกษาจากปริยัติอยางเดียว นั่นเปนวิธีที่มีความคลายคลึงกับวิธีการเผยแผ

ธรรมแบบเซน ซึ่งหลวงพอทานไดประยุกตใชใหเหมาะกับบุคคลไดอยางนาสรรเสริญยิ่ง 
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 
 ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะห เรื่องอปุมาอุปไมยในคําสอนของพระโพธิญาณเถร 

(หลวงพอชา สุภทฺโท) พบวาในคําสอนของหลวงพอชา การใชภาษาสอนเปนภาษาที่เรียบ

งาย เขาใจไดชัดเจนเพราะหลวงพอทานไดยกเอาธรรมชาติสิ่งแวดลอม เหตุการณที่เกิดใน

ชวงเวลานั้น มาเปนเหตุที่จะสอน รวมท้ังการสอนในเรื่องอาชีพการดําเนินชีวิตก็ยกเอาอาชีพ

ของผูฟงมาพูด โดยประยุกตเอาหลักธรรมที่เหมาะสมกับอาชีพนั้น ๆ มาสนทนาหรือเทศนา 

แมภาษาที่ทานใชจะเปนภาษาพูด และเปนภาษาทองถิ่นของภาคอีสาน ก็ทําใหผูที่มีศรัทธา

ในตัวทานไดเขาใจในหลักธรรมที่หลวงพอยกมาในการสอนอยางชัดเจน สําหรับผูไมเขาใจใน

ภาษาพูดของทานก็จะประทับใจในลีลาการสอน และสามารถซึมซับบรรยากาศแหงความ

สงบ และรับรูถึงความยิ่งใหญในการเผยแผธรรมโดยภาษาจิตของทานได นั่นก็คือหลักธรรมที่

ทานไดสอนนั้นมาจากประสบการณที่เกิดจากการฝกฝนอบรม จนเขาถึงความจริงแลวนํามา

เผยแผ โดยไดนําพระธรรมเหลานั้นออกมาจากจิตใจอยางแทจริง แมบางครั้งเหมือนเปนการ

สอนแบบเซน 

 ดังนั้นคําสอนที่หลวงพอทานสอนจึงเปนสิ่งที่มีประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิต

ไดจริง จนผูฟงสามารถพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับคําสอนในพระพุทธศาสนาไดถูกตอง และ

มีการเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชชีวิต ที่เปนไปในทางที่ดี เพราะไดฟงคําสอนที่เราใจใหเกิด

การปรารถนาที่ควรจะนําไปปฏิบัติตาม และในการสอนของทาน ก็มีความโดดเดนในการทํา

ใหผูฟงเขาใจไดงาย เราใหไดคิด สะกิดใหนําเอาไปตริตรอง  จนรูยิ่งเห็นจริงตามที่ทานสอนได  



 จึงถือไดวา บทบาทในการสอนของทาน เปนสิ่งสําคัญนําสูผลสําเร็จเพราะเปน

เอกลักษณซึ่งเปนความสามารถเฉพาะตัวของทานเอง ซึ่งเปนผลเกิดจากการปฏิบัติตามหลัก 
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คําสอนที่ทานไดยึดถือตามครูอาจารยอยางเครงครัด โดยครูอาจารยเหลานั้นก็ไดยึดหลักการ

ประพฤติปฏิบัติมาจากพระไตรปฎกซึ่งเปนคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา 

 สวนหลักคําสอนในพระไตรปฎกนั้นเปนภาษาที่สละสลวย งายตอความเขาใจแม

ผูที่เปนปราชญดานภาษาศาสตร หรือดานศาสนา เมื่อไดคนควาหลักคําสอนของพระพุทธ

องคตางก็เกิดความอัศจรรยใจในหลักคําสอน และหลักในการใชภาษาที่งดงาม ซึ่งเปนภาษา

ท่ีเปนวรรณคดีชั้นยอด มีอรรถรสครบถวน และเปนภาษาที่มีหลักเกณฑ มีแบบแผน สามารถ

ที่จะศึกษาใหเขาใจได รวมท้ังเนื้อหาในพระไตรปฎกก็มีมากมายสามารถที่จะนําไป

ประยุกตใชไดทุกสถานการณ ทุกโอกาส ทุกเวลา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชีวิต นั่นคือ

การสิ้นกิเลส 

  

 ในเรื่องของประเภทและวิธีการที่ปรากฏในแตละยุคสมัยนั้นมีความคลายคลึงกัน

ตั้งแตการใชอุปมาอุปไมยในยุคสมัยของพระพุทธเจา ซึ่งเปนสิ่งที่ปรากฏในรูปแบบการถาม-

ตอบ การเทศนา การบรรยายหรือในการสนทนา  และที่ปรากฏในคําสอนของพระอริยสาวก   

ในปายาสิสูตร ในมิลินทปญหาและในการสอนโดยการใชอุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถร 

(ชา สุภัทโท) สรุป ได ๒ ประเด็น คือ 

 ก. การใชอุปมาอุปไมยที่มีศัพทปรากฏ 

 ข. การใชอุปมาอุปไมยที่ตองอาศัยเนื้อความจึงรูความหมายได 

 

 หลักวิธีการสอนในพระไตรปฎกเปนการนําผูฟงเขาสูพุทธธรรมตามหลักจริตของ

บุคคล ซึ่งมีความแตกตางกัน แตมีการปรับประยุกตเอาหลักธรรมมาใชอยางเหมาะสม 

ถูกตอง ถูกเปาหมาย ผูที่ไดฟงจึงสามารถเขาใจคําสอนไดถูกตองและนําธรรมเขาถึงจิตไดได

รวดเร็ว หลวงพอชา ทานอาศัยหลักศรัทธาของผูเขามาฟงธรรมจึงเนนการเทศนหรือสอน

ที่จะทําใหผูฟงสะดุง เพื่อเปนการเตือนใหรับเอาพระธรรมคําสอนไปปฏิบัติไมตกอยูในความ

ประมาทใหเขาใจปญหาที่เกิด และสามารถนําตนพนปญหาไปได 

 การกลาวอุปมาอุปไมยถึงบุคคลในพระไตรปฎก ทานไดกลาวถึงความเหมาะของ

บุคคล เชนกลาวถึงนักบวชก็นําคําสอนที่เหมาะกับนักบวช กลาวกับชาวนาก็กลาวเรื่องของ

การทํานา  และไดประยุกตหลักธรรมที่เหมาะสมกับอาชีพนั้น ๆ มาสอนใหเกิดประโยชน 
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 ในคําสอนของพระโพธิญาณเถร ทานไดกลาวกับชาวบานก็สนทนาเรื่องชาวบาน

เรื่องการทํานา การทําไร การอาศัยนาอาศัยไร สนทนากับขาราชการครูก็สนทนาเรื่องการ

เรียนการสอน 

 สวนการยกตัวอยางที่เปนปุคลาธิษฐาน ในพระสูตรทานก็มีตัวอยางมากมาย

โดยเฉพาะนิทานชาดกซึ่งมีปรากฏตั้ง ๕๔๗ เรื่อง ถือวาเปนตัวอยางในการยกปุคลาธิษฐาน

ไดอยางดีที่จะนํามาเปนเรื่องในปจจุบันและประยุกตใชกับเรื่องในปจจุบันคือเทียบเรื่อง

สถานการณที่เกิดในปจจุบันเพื่อใหทันเรื่องปจจุบันกาล 

 

 ความแตกตางผูวิจัยไดเปรียบไวในเรื่องของ 

๑. ความแตกตางทางดานภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม     ในสมัยพุทธกาลกับในยุค 

ปจจุบันในเรื่องความตางกันแหงกาลเวลาก็ทําใหสภาพภูมิศาสตรตางกันออกไป ผูที่อาศัยอยู

ในภูมิศาสตรที่มีธรรมชาติมากก็อาจเขาถึงหลักธรรมไดงายกวาผูที่อาศัยอยูในสังคมของยุค

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

๒. ดานภาษาการสอนในพระไตรปฎกรวบรวมคําสอนที่ไดกลั่นกรองไวอยางดี 

 มีความสละสลวย ทั้งหลักภาษาก็ปรากฏเปนภาษาในเชิงวรรณคดีชั้นเลิศ เพราะผูใชภาษา

นั้นถือไดวา เปนผูแตกฉานในดานนิรุกติศาสตร สามารถเขาใจหลักภาษาไดอยางดี 

 สวนหลวงพอชา สวนมากใชภาษาพูดในการสอนธรรม และการศึกษาดานภาษา

ของทานมีนอยมาก ดังนั้นภาษาที่สําคัญท่ีทานไดใชก็คือภาษาจิต หรือธรรมที่ออกมาเกิด

จากธรรมที่เกิดจากจิตโดยแท 

 ๓. ดานจิตวิทยาศาสนา คือวิธีการสื่อธรรมหรือนําธรรมเขาสูจิตของผูฟง ใน

พระไตรปฎกมุงเปาหมายไดถูกตอง ตรงกับจริต เหมาะกับบุคคลที่มีความเหมาะสมพรอมท่ี

จะบรรลุธรรมได เมื่อไดยินไดฟงพระธรรมขอท่ีเหมาะกับตนก็สามารถบรรลุธรรมไดโดยใช

เวลาไมนานเลย 

 การสอนโดยนําธรรมะเขาสูใจของหลวงพอชา ทานตองอาศัยประสบการณใน

การวิเคราะหคนหรือการสนทนาใหทราบภูมิหลังของผูฟงกระจางชัดกอนแลวจึงประยุกตพระ

ธรรมใหเหมาะกับจริต โดยวิธีการที่เหมาะกับแตละคน ทําใหการสอนธรรมไดผลสําเร็จและมี

ความชัดเจน 

  



   ๑๕๘
  
 

 สรุปไดวาในการสอนหลักธรรม พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ไดนําเอา

หลักธรรมจากพระไตรปฎกมาแสดง โดยอางพระบรมศาสดาเปนผูตรัสกอนทั้งสิ้นมิไดกลาว

โดยมิอางอิงถึงเลยซึ่งถือวาเปนแบบอยางในการสอนหรือการบรรยายที่เลิศในการสอนคือ

ทานไมทิ้งพระบรมครู ไมวาจะอางหลักธรรมใด ๆ ทานจะยกวาเปนพระดํารัสท่ีพระพุทธองค

ไดตรัสไวทั้งสิ้น แลวจึงคอยมายกตัวอยางอุปมาอุปไมยที่เปนเรื่องของปจจุบันเหมาะกับ

บุคคล เขากับสถานการณ เกี่ยวเนื่องกับสถานที่นั้น ๆ และเปนหลักธรรมทีเหมาะกับผูที่ทาน

มุงแสดงใหฟงนั้น ๆ เพื่อใหเกิดผลไดและใหชนกลุมน้ัน ๆ เขาใจไดอยางชัดเจน ตามที่มี

ปรากฏใหเห็นในเอกสารการวิจัยที่ผูวิจัยไดแสดงไวแลว ทั้งหลักฐานดานเอกสารหนังสือ แผน 

( วี ซี ดี ) เทปบันทึกเสียง และผลงานที่เลาโดยคณะศิษยานุศิษยที่ไดอยูอาศัยกับทานพระ

โพธิญาณเถรที่ไดถายทอดออกมาเปนผลงานทางการอบรม การเทศนา ขอวัตรปฏิบัติที่

เหมาะสมกับสมณวิสัยทั้งสิ้น ซึ่งเปนสิ่งประจักษพรอมที่จะใหเขาใจถึงหลักธรรมที่ทาน

เหลานั้นไดรับมาจากาการสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) พระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติ

ชอบตามคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  
 
๕.๒ ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 ๑. ในการทําวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยขอเสนอแนะเพื่อใหทําวิจัยในเรื่องของพระ

โพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ในเรื่องการใชอุปมาอุปไมยเพื่อนําไปประยุกตใชในภาคสนามคือ

เปนการประเมินผลทางเชิงปริมาณ โดยนําหลักการสอนโดยวิธีการอุปมาอุปไมยไปใชกับ

นักเรียน นักศึกษา เพื่อประเมินความเขาใจเรื่องการเขาใจหลักธรรมทั้งที่เปนรูปธรรมและ

นามธรรมที่ยากเขาใจวา สามารถที่จะเขาใจไดยากหรืองายกวาการบรรยายหรือสอน

ตามปกติโดยใชคาทางสถิติ 

 ๒. นําหลักการสอนของพระโพธิญาณเถร เปรียบเทียบกับการสอนของ

นักปราชญชาวตะวันตก เพื่อประเมินถึงพัฒนาการดานการศึกษา หรือกลวิธีในการแสดง

ความรูเชน แนวการสอนของอริสโตเติล หรือนักจิตวิทยามนุษยนิยมเชนมาสโลวหรือกับ

นักปราชญในพระพุทธศาสนาดวยกัน เพื่อทราบถึงพัฒนาการดานการศึกษา เพื่อทราบถึง

แนวโนมในการเผยแผหรือยุทธศาสตรในการศึกษาในอนาคตตอไป 
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____________ . ธรรมปฏิสันถาร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธรรมสภา, ม.ป.ป. 
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____________ . ปฏิปทาพระโพธิญาณเถร. เลมท่ี ๑๙.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพปาปรุส พับ 

 ลิเคชั่น, ๒๕๔๗. 

____________ . ฝกจิตใหมีกําลัง. เลมท่ี ๒๘. กรุงเทพฯ :สํานักพิมพปาปรุส พับลิเคชั่น, 

๒๕๔๗. 

____________ . ภาวนาพิจารณาใหรูตามความเปนจริง.เลมท่ี ๑๐.กรุงเทพฯ :  บริษัท

ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการพิมพจํากัด, ๒๕๔๕. 

____________ . ภาวนาพุทโธ น้ําตาไมไหล.เลมท่ี ๔.กรุงเทพฯ : ปาปรุส พับลิเคชั่น, 

๒๕๔๕. 

____________ . สมมุติบังวมิุต.ิ เลมท่ี ๒๙. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็น.พี. สกรีนพริ้นติ้ง จํากัด, 

๒๕๔๗. 

____________ . เหมือนกับใจคลายกับจิต. เลมท่ี ๒๔.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ ปาปรุส 

พับลิเคชั่น, ๒๕๔๗. 

____________ . เหนือสิ่งอืน่ใด. เลมท่ี ๑๔. กรุงเทพฯ : ปาปรุส พับลิเคชั่น, ๒๕๔๗. 

____________ . อาหารใจ. เลมท่ี๒๕ .กรุงเทพฯ :  โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๔๖. 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม. บัณฑิต 

 วิทยาลัย.กรุงเทพฯ :โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ : 

  บริษัท สื่อตะวันจํากัด, ๒๕๔๕. 
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____________ . พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรมการศาสนา, ๒๕๔๕. 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศพัท. กรุงเทพฯ  

 : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘. 

พระสุธีวรญาณ (ณรงค จิตฺตโสภโณ). พุทธศาสตรปริทรรศน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี). ธรรมะติดปก. กรุงเทพฯ :สาํนักพิมพอมรินทร,๒๕๔๗. 

หลวงปู. สุดสายธรรม. บันทึกธรรมและคําสอนหลวงพอชา สุภทัโท.กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้น 

 ติ้งเฮาส, ๒๕๓๖. 

 
 (๒) วิทยานิพนธ 
 

ทองคํา มากมี. “คําสอนและวิธีสอนของพระโพธิญาณเถระ”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหา 

 บัณฑิต. สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๒. 

ทองพูล พานแกว. “การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนธรรมะของหลวงพอชา สุภทฺโท กับทาน 

         ฮุยเนง (เวยหลาง)”.วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาศาสนา 

       เปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑. 

บุญชอบ เริงทรัพย. “อุปมา อุปไมย ในพระไตรปฎก”. ปริญญาอักษรศาตรมหาบัณฑิต. 

       บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐. 

พระมหาวิชาญ สุวิชาโน. “ศึกษากระบวนการฝกอบรมบุคลากรทางพระพุทธศาสนาของพระ 

โพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท)”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต

วิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

พระมหาวิสิษฐ ปญ ญาวฑ ฒโน. “การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องอุปมากถาในมิลินทปญหา”. 

 วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

พระมหาอมรวิชญ ชาครเมธี. “ศึกษาเทคนิคการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระโพธิญาณ 

 เถร (ชา สุภท โท)”.วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย  

         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗ . 
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(๓) ภาษาอังกฤษ  
VenerableAjahn Chah. A taste of Freedom. Bangkok:Mahachulalongkornrajavidayalaya  

              1991. 

_____________ . Being Dhamma. Bangkok:Mahachulalongkornrajavidayalaya, 1990 

_____________ . Bodhinyana.     Bangkok:Mahachulalongkornrajavidayalaya, 1996 

_____________ . The key to Liberation. Bangkok : Art Edge Graphic, 1998. 
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 ๑๗๓

ประวัติผูวิจยั 
 

 

ชื่อ  พระมหาสมพร อาภากโร (เหลาฉลาด) 

 

เกิด  วันอาทิตยที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๐ 

 

ภูมิลําเนา บานเลขที่ ๔๒ หมู ๑๐ บานพาชืน่  ต. กาบเชิง อ. กาบเชิง จ. สุรินทร ๓๒๒๑๐ 
 
จบการศึกษา -     พ.ศ. ๒๕๓๓ ประถมศกึษาจาก โรงเรียนบานกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐   

- พ.ศ. ๒๕๓๖ นักธรรมชัน้เอก สํานักเรียนวัดมหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพฯ. 

- พ.ศ. ๒๕๔๒ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สํานกัเรียนวัดมหาพฤฒาราม บางรัก 

กรุงเทพฯ. 

- พ.ศ. ๒๕๔๔ ปริญญาตรี พทุธศาสตรบัณฑิต (เอกพุทธจิตวิทยา) คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั รุนที่ ๔๖. 

- พ.ศ. ๒๕๔๕ เขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท พทุธศาสตรมหาบัณฑิต 

(พระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย. 

 

ปจจุบัน  ประจําอยูที่คณะ ๒ วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท ๐-๒๒๓๔๕๕๘๘  
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ภาคผนวก 
 

ชีวประวัติพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) 
 
๑. ปฐมวัย 
 พระโพธิญาณเถร นามเดมิ ชา ชวงโชติ เกิดเมื่อวันศุกร ขึ้น ๗ ค่าํ เดือน ๗ ปมะเมีย 
ตรงกับวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ 
 ณ บานจิกกอ หมูที่ ๙ ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จ. อุบลราชธาน ี
 บิดา นายมา ชวงโชติ 
 มารดา นางพิมพ ชวงโชติ 
 มีพ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน ๑๐ คน 
 สมัยนั้นการศึกษายังไมเจริญทั่วถึง หลวงพอจึงไดเขาศึกษาที่ ร.ร. บานกอ ต. ธาตุ อ.
วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี เรียนจบชั้น ป. ๑ จึงไดออกจากโรงเรียน เนื่องจากหลวงพอมี
ความสนใจทางศาสนาตั้งใจจะบวชเปนสามเณร จึงไดขออนุญาตมารดาบิดา เมื่อทานเห็นดี
ดวยทานจึงนําไปฝากไวที่วัด 
๒. ชีวิตในรวมผากาสาวพัตร 
 เมื่ออายุ ๑๓ ป โยมบิดาไดนําไปฝากกับทานเจาอาวาสและไดรับการฝกหัดอบรม
ใหรูระเบียบการบรรพชาดีแลวจึงอนุญาตใหบรรพชาเปนสามเณรเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 
๒๔๗๔ โดยมีพระครูวิจิตธรรมภาษี (พวง) เปนพระอุปชฌาย 
 เมื่อบรรพชาเปนสามเณรแลวก็ไดทองทําวัตรเรียนหนังสือพ้ืนเมือง (ตัวธรรม) ได
ศึกษานักธรรมตรีอยูปฏิบัติอาจารย ๓ พรรษาก็ลาสิกขาไปทํางานชวยบิดามารดา ครั้งอยู
ตอมาหลายป ไมวาจะทํางานอะไรอยูที่ไหนความสนใจในการอุปสมบทเพื่อศึกษาธรรมดู
เหมือนคอยเตือนใหมีความสํานึกอยูเสมอ คิดอยากจะบวชเปนพระ ไดปรึกษากับบิดา
มารดา และไดอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดกอใน ต.ธาตุ อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี เมื่อ
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒ เวลา ๑๓.๕๕ น. มี 
 พระครูอนิทรสารคุณ   เปนพระอุปชฌาย 
 พระครูวิรุฬสุตการ  เปนพระกรรมวาจาจารย 
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 พระอธิการสวน   เปนพระอนุสาวนาจารย 
๓. ออกศึกษาตางถิ่น 
 เมื่อสอบนักธรรมตรีไดแลว จึงแสวงหาอาจารยในถิน่อื่นดังภาษิตโบราณที่วา “บ
ออกจากบาน บฮูหมทางเที่ยว บอเรียนวิชาหอนสิมีความฮู” 
 ป พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงไดยายจากวัดกอนอกไปศึกษาปริยัติธรรมที่วัดสวนสวรรคศึกษา
อยู ๑ พรรษาจึงจากลาไป 
 ป พ.ศ. ๒๔๘๕ เดนิทางจาก อ. พิลูลมังสาหาร มุงสูสํานักเรียนวัดหนองหลัก อ. 
มวงสามสิบ จ. อุบลราชธานี อยูไดไมนานก็จากลาไป 
 ป พ.ศ. ๒๔๘๖ ยายจากวัดเค็งใหญ กลับมาอยูที่วัดหนองหลักอีกครั้ง 
๔. คําขอรองของพอ 
 หลังจากไดขาวการปวยของบิดาก็ไดเดินทางกลับมาเยี่ยมดูอาการปาย ทั้ง ๆ ที่
ชวยกันพยายามรักษาจนสุดความสามารถอาการของโยมพอก็มีแตทรงกบัทรุดคิด ๆ ดู ก็
เหมือนตอไมที่ตายแลวแมใครจะใหน้ําใหปุยถูกตองตามหลักวิชาการเกษตรสักเพียงใดก็ไม
สามารถทําใหมันแตกหนอเจริญงอกงามขึ้นมาได 
 โยมพอมักจะวกเขาหาเรื่องความเปนอยูในสมณเพศ ทานมักจะปรารภดวยความ
เปนหวงแกมขอรองวา 
 “อยาลาสิกขานะ อยูเปนพระไปอยางนี้แหละดี สึกออกมามันยุงยาก ลําบาก หา
ความสบายไมได” 
 ทานรับคําวา “ไมสึกไมเสิกหรอก จะสึกไปทําไมกัน” 
๕. พิจารณาธรรม 
 หลวงพอเลาวาในระหวางเฝาดูอาการปวยของโยมพอจนกระทั่งทานถึงแกกรรม ทํา
ใหไดพิจารณาถึงธาตุกรรมฐาน พิจารณาดูอาการที่เกิดดับของสังขารทั้งปวงและเกิดความ
สังเวชใจวา อันชีวิตยอมสิ้นลงแคนี้หรือ จะยากดีมีจนก็พากันดิ้นรนไปหาความตายอันเปน
จุดหมายปลายทางอันความแก ความเจ็บ ความตาย นั้นเปนสมบัติสากลที่ทุกคนจะตอง
ไดรับจะยอมรับหรือไมก็ตาม 
 พ.ศ. ๒๔๘๗ พิจารณาดูหนังสือท่ีเรียนก็เรียนแตสิ่งที่รูแลวท้ังนั้นเชนภูเขา ผูหญิง 
ผูชาย และสตัวตาง ๆ สัตวมีปกบาง ไมมีปกบาง มีบาง จึงเบื่อหนายอยากปฏิบัติดูบาง เพ่ือ



 ๑๖๗

ตจะไดทราบวามีความแตกตางกันเพียงใด แตยังมองไมเห็นครูบาอาจารยผูใดพอจะเปนที่
พ่ึงไดจึงกลับมาบาน 
 พ.ศ. ๒๔๘๘ เปนอาจารยสอนเห็นนักเรียนเรียนโดยไมเคารพในการศึกษาบางรูป
นอนน้ําลายไหล จึงทําใหเกิดความสังเวชใจมากขึ้นเมื่อสอบเสร็จและทานเองก็สอน
นักธรรมเอกดวย ก็ออกปฏิบัติธรรม 
๖. ปฏิบัติธรรม 
 พ.ศ. ๒๔๘๙ ในระหวางตนป ไดชวนพระรูปหนึ่งเปนเพื่อนออกปฏิบัติธุดงคมุงสู
จังหวัดสระบุรีเพื่อแสวงหาครูอาจารย และผานไปถึงลพบุรี มุงสูเขาวงกฎอันเปนสํานักของ
หลวงพอเภา แตทานมรณภาพเสียแลว เหลือแตอาจารยวรรณ ซึ่งเปนศิษย แตก็ไดศึกษากฏ
ระเบียบในการปฏิบัติเปนเหตุใหมีการสังวรระวังไมกลาฝนแมแตสิกขาบทเล็กนอย และ
ไดรับคําแนะนําจากพระอาจารยผูชํานาญทั้งปริยัติและปฏิบัติซึ่งทานมาจากประเทศกัมพูชา  
 พ.ศ. ๒๔๙๐ จําพรรษาที่เขาวงกฏ ออกพรรษาแลวไดเดินทางไปหาอาจารยมั่น คือที่
สิบถึงที่พระธาตุพนม พักคืนหนึ่งแลวเลยไป อ. นาแก นมัสการทานอาจารยสอน ที่ภูคอ 
เพ่ือศึกษาขอปฏิบัติ แตเมื่อสังเกตพิจารณาดูก็มีความตั้งใจวา กอนไปถึงอาจารยมั่นควรจะ
แวะสนทนาธรรมและศึกษาขอปฏิบัติจากพระอาจารยตาง ๆ ไปกอน เพ่ือจะไดเปรียบเทียบ
กันดู 
๗. พบพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต 
 เมื่อไดทราบวา มีพระอาจารยดานวิปสสนาอยูทางทิศใดจึงไปนมัสการอยูเสมอ
หลายวันจึงเดินทางไปถึงสํานักของพระอาจารยมั่น สํานักหนองผือนาใน อําเภอ พรรณา
นิคม วันแรกพอยางเขาสูสํานัก มองดูลานวัดสะอาดสะอานเห็นกิริยามารยาทของเพื่อน
บรรพชิตก็เกิดความเลื่อมใสและมีความพอใจมาก ตอนเย็นเขาไปกราบนมัสการพรอมศิษย
ของทานและฟงธรรมรวมกันทานอาจารยไดซักถามเรื่องราวตาง ๆ เชนเรื่องเกีย่วกับพรรษา
และอาจารยเภา พระอาจารยมั่นก็วา “ดีพระอาจารยเภาก็เปนพระแทองคหนึ่งในประเทศ
ไทย” 
 ตอจากนั้นทานเทศนเรื่องนิกายวา “ไมตองสงสัยในนิกายทั้งสอง” ซึ่งเปนเรือ่งที่
หลวงพอสงสัยมากอนนั้น แลวทานก็เทศนเรื่อง สีลนิเทส สมาธินิเทส ปญญานิเทส จนเปน
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ที่พอในหายสงสัยมีความรูสึกวา ความเมื่อยลาไดหายไปจิตใจลงสูสมาธธิรรมดวยความ
สงบมีความรูสึกวาตัวลอยอยูบนอาสนะนั่งฟงอยูจนกระทั่งเที่ยงคืนจึงเลิกประชุม 
 
๘. นิมิตถึงอาจารยมั่น 
 ในพรรษาที่ ๙ ไดมาจําพรรษากับทานอาจารยกินรี วัดปาหนองฮี อ. ปลาปาก จ. 
นครพนม  คืนวันหนึ่งหลังจากหลวงพอทําความเพียรแลวคิดจะพักผอนบนกุฏิเล็ก ๆ พอ
เอนกายลง ศีรษะถึงหมอนดวยการกําหนดสติ พอเคลิ้มไปเกิดนิมิตขึ้นวา ทานอาจารยมั่น ภู
ริทัตโตไดมาอยูใกล ๆ นาํลูกแกวลูกหนึ่งมายื่นใหแลวพูดวา “ชา เราจะใหลูกแกวลูกนี้แก
ทานมันมีรัศมีสวางไสวมาก” หลวงพอย่ืนมือขวาไปรับลูกแกวรวบกับมือแลวลุกขึ้นนั่ง พอ
รูสึกตัวก็เห็นตัวเองยังกํามือและอยูในทานั้นนั่งตามปกติ มีอาการคิดคนธรรมเพื่อความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติ 
 ทานมีความเพียรอยางเครงครัด ไดตอสูกับราคะธรรมอยางแรงไมวาจะเดินจงกรม 
นั่งสมาธิ หรอือยูในอิริยาบถใดก็ตาม ปรากฏวามีโยนีของผูหญิงมาปรากฏชนิดตาง ๆ จนทํา
ความเพียรเกือบไมได ตองทนตอสูกับความรูสึกและนิมิตเหลานั้นอยางลําบากยากเย็นจริง 
ๆ มีความรุนแรงพอ ๆ กับความกลัวที่เกิดขึ้นในคราวที่ไปอยูปาชานั่นแหละ เดินจงกรม
ไมไดเพราองคกําเนิดถูกผาเฉพาะในที่มืด ๆ เวลาเดินตองถลกสบงขึ้นพนเอวไวจึงจะเดิน
จงกรมตอไป การตอสูกบักิเลสเปนไปอยางทรหดอดทน ไดทําความเพียรตอสูกันอยูนาน
เปนเวลา ๑๐ วัน ความรูสึกและนิมิตเหลานั้นจึงจะสงบลงและหายไป  
 พอหนารอนทานจึงลาทานอาจารยกินรีไป กอนจากทานใหโอวาทวา “ทานชา 
อะไร ๆ ก็พอสมควรแลว แตใหทานระวังการเทศนนะ”  
๙. ชนะใจตนยอมพนภัย 
 คืนหนึ่งขณะที่กําลังจุดไตถักฝาบาตรรอยูจนขี้ไตหยดลงถูกแขนพองขึ้นรูสึกเจ็บ
แสบ จึงเกิดความรูสึกขึ้นวา “เรามามัวกังวลในบริขารมากเกินไป” จึงไดปลอยวางเริ่ม
กรรมฐานตอไป พอเคลิ้มเกิดนิมิตวา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จมาเตือนวา “บริขาร
ทั้งปวงเปนเพียงเครื่องประดับขันธ ๕ เทานั้น” พอจบพุทธภาษิตนี้เทานั้นก็รูสึกตัวพรอมทั้ง
ลุกขึ้นนั่นทันที เปนเหตุใหพิจารณาไดความวา การไมรูจักประมาณในการบริโภคบริขาร มี
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ความกังวลในการจัดหา ยอมเปนการยุงยาก ขาดการปฏิบัติธรรมยอมไมไดรับผลอันตนพึง
ปรารถนา 
 พ.ศ. ๒๔๙๑ หลวงพอไดขอคิดวา การเทศนก็ดี การรับแขกก็ดี ทานงดไปเพราะ
ตองการความสงบ ระยะที่ปฏิบัติอยูนั้นทั้ง ๆ ที่แยกทางกับเพื่อนมาเพราะไมอยากคลุกคลี
แตก็เกิดความอยากจะไดเพ่ือนที่ดี ๆ อีกสักคนจึงเกิดคําถามขึ้นมาวา “คนดีอยูที่ไหน” 
 ก็มีคําตอบเกิดขึ้นวา “คนดีอยูที่เรานี่แหละ ถาเราไมดีแลวเราจะอยูที่ไหนกับใคร
มันก็ไมดีทั้งนั้นแหละ จึงไดเปนคติสอนตนเองจนทุกวันนี้ 
 ตามปกติหลังจากฉันเชาเสร็จแลว หลวงพอมักจะหลบไปพักเพื่อพิจารณาคนหา
ธรรมในเขตปาชา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวัดเมื่อมองจากศาลายอมเห็นหลุมฝงศพทําใหนึกถึง
ขอธรรมที่วา 
 อธุวัง เม ชีวิตัง  ชีวิตของเราเปนของไมยั่งยืน 
 ธุวัง เม มรณัง  ความตายของเรายั่งยืน 
 อนิยตัง เม ชีวิตัง ชีวิตของเราไมเที่ยง 
 นิยตัง เม มรณัง  ความตายของเราเที่ยง 
สักวันหนึ่งเราก็จะตองทับถมดินเหมือนคนเหลานั้น เราเกิดมาเพื่อถมดินใหสูงขึ้นหรือ หรือ
เกิดมาทําไม 
๑๐. ชีวิตพระธุดงค 
 หลวงพอเปนโรคเกี่ยวกับฟน เหงือกบวมทั้งขางบนทั้งขางลาง ทานพยายามรักษา
ตามมีตามได โดยใชตบะธรรมและขันติธรรมเปนที่ต้ังเมื่อครั้งที่ทานอยูในเขตสกลนคร อยู
คนเดียวกลางภูเขาอาการหนักพอดู ลุกไมขึ้นตลอดวันดวยความออนเพลีย พอรูสึกตัวเปน
เวลาเย็น ตะวันจะตกดินกําลังนอนลืมตาอยูไดยินอีเกงมันรอง จึงตั้งปญหาถามตัวเองวาพวก
อีเกงมันปวยเปนไหม คําตอบเกิดขึ้นวา มันปวยเปนเหมือนกันเพราะพวกมันเปนสังขารที่
ตองปรุงแตงเชนเดียวกับเรานี่แหละมันมียากินหรือเปลา มันหากินยอดไมใบไมตามมีตาม
ไดมีหมอฉีดยาไหม เปลา ไมมีเลย แตก็ยังมีอีเกง และสัตวเหลืออยูสืบพันธุจํานวนมากมิใช
หรือ มีกําลังใจขึ้นมาลุกขึ้นพยายามทําความเพียรตอไปจนไขทุเลาลง หลวงพอพูดใหฟงวา 
อยูคนเดียวกลางภูเขาไมตายหรอกถาไมถึงที่ตาย แมจะไมมีหมอรักษาก็ตาม แตมันหายนอน
หนอยเทานั้นเอง 
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๑๑. วัดหนองปาพง 
 เวลาตะวันบาย คณะหลวงพอไดเดินมาถึงชายดงปาพงแหงนี้ ซึ่งเปนวันจันทรขึ้น ๔ 
ค่ํา เดือน ๔ ป มะเส็ง ตรงกับวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนนิมิตเครื่องหมายครั้งสําคญั
ที่จะเปลี่ยนแปลงปาที่นาชมรื่นรมยไปดวยรสแหงธรรม 
 เชาวันที่ ๙ จึงเขาสํารวจปาพักในดงปานี้ปจจุบันเปนปาพงซึ่งหลวงพอทานถือหลัก
คําสอนของพระพุทธเจาที่วา “ทําตนใหต้ังอยูในคุณอันสมควรเสียกอนแลวจึงสอนคนอื่นที
หลัง จึงจักไมเปนบัณฑิตสกปรก” หลังจากนั้นก็มีผูสนใจในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นทุกที 
จนตองมีกําเนิดสาขาวัดคือ วัดถ้ําแสงเพชร วัดปาวิเวกธรรมชาน และวัดปาวนโพธิญาณ
และวัดอื่น ๆ อีกมากมายซึง่เปนสาขาของวัดปาพง  
๑๒. รับพระราชทานสมณศักด์ิ 
 เมื่อหลวงพอไดมาอยูเปนที่พ่ึงทางใจของศิษยผูใครตอการปฏิบัติธรรม เริม่แตป 
๒๔๙๗ กระทั่งป ๒๕๑๓ มีศิษยและญาติโยมมาขออนุญาตตั้งวัด และเมื่อไดสรางวัดแลว
ไดรับตราตั้งดังนี้ 

๑. เจาอาวาสวัดหนองปาพง เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๑๖ 
๒. ไดรับพระราชทานเปนพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามวา พระโพธิญาณเถร  เมื่อ 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๖ 
 ๓. เมื่อปลายเดือนมกราคม ป ๒๕๑๗ ไดรับหนังสือใหเขาไปอบรมเปนพระ
อุปชฌายไดรับตราตั้งพระอุปชฌายเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๑๗ 
๑๓. จาริกสูตางประเทศ 
 เมื่อหลักธรรมคําสอนของหลวงพอไดเปนที่แพรหลายจึงมีผูนิมนตใหไปโปรดใน
ตางแดนหลวงพอรับนิมนตไปเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐  และป ๒๕๒๒ คณะสังฆท
รัสตแหงประเทศอังกฤษไดนิมนตไปเผยแผธรรมเปนครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ป
นั้นเอง  
 หลังจากนั้นก็ไดเดินทางไปสูอเมริกา โดยไปสํานักกรรมฐานของนายแจค คอรน
ฟลด ซึ่งเคยมาบวชอยูวัดหนองปาพง  
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 การเดินทางไปประกาศสัจธรรมของหลวงพอทานไดหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาไปเผยแผใหเปนที่รูจักของชนชาวตะวันตก เพ่ือจะไดดํารงคงอยูในภาคพื้น
สวนนี้ตลอดชั่วกาลนาน 
๑๔. หลวงพออาพาธ 
 ในป ๒๕๒๐ ถึงแมความผิดปกติของรางกายจะปรากฏเห็นแตเพราะหลวงพอมุง
ประโยชนสวนรวมจึงไดเดินทางไปตางประเทศ อาการหลวงพอเริ่มมีปรากฏทีละนอย ๆ 
จนกระทั่งไดรับการผาตัดทางสมอง ตอนแรกก็แข็งแรงเปนปกติดี จรเริ่มมีอาการครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ ขณะเดินทางไปอังกฤษรูสึกโคลงเคลงการทรงตัวไมคอยดี ไมเทาซึ่งใช
ถือเปนประจํามีอาการบริเวณตนคอดวย 
 พ.ศ. ๒๕๒๔ ราวเดือนกรกฎาคม อาการความจําไมคอยดี มีการทรุดลง มีอาการ
เมื่อยและออนเพลียดวยมีอาการหนักดึงตนคอ แมเมือ่ฉันยาหมอสมุนไพรอาการหนักตนคอ
ก็หายไป  
 อาการทรุดหนักเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เดินทางไปกรุงเทพฯ เขา
โรงพยาบาลสําโรง เมื่อเดินทางกลับไปยังอุบลราชธานีความจําและการพูดบางวันดี
พอสมควรบางวันเลอะเลือน บางวันเพลีย และพูดไมมีเสียง เดินไดเพียงระยะไมกี่กาว ตอง
ใชรถนั่งเข็นไปในบริเวณวัดวันละสองครั้งอาหารฉันไดนอย 
 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ ผาตัดดวยเครื่องไฟฟา เจาะกะโหลกเปนเครื่องอัตโนมัติที่ใช
เจาะศีรษะจะหมุนเฉพาะเวลาถูกของแขง็เทานั้น พอผาครั้งแรกเสร็จหลวงพอพูดวา ไมเห็น
มันจะมีปญหาอะไรนี้ พอพูดถึงวาผาตัด คนสวนมากก็กลัวกันแลว  พอผาตัดอาการหลวง
พอดีขึ้น ญาติโยมไปเยี่ยมเห็นอาการของทานก็วาดี แตตอนแรกที่ไปผาตัดนั้นทานตัดสินใจ
ของทานเอง 
 หลวงพอเริ่มกระตุกวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๐ เวลาประมาณ ๓ ทุมกวา ผาที่
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลฯปรึกษากันหลายฝายแลวจึงไดลงมือผาตัด คุณหมอ
ทางอุบลตองแจงไปทางโรงพยาบาลจุฬาฯ แลวก็ปรึกษากับอาจารยหลายรูป พอหมอจะ
เห็นสมควรก็เลยตกลงผาตัดและเจาะคออีกครั้ง ๒๙ มีนาคม  
 การปลงอายุของทานนั้น ทานไมประมาทหรอกอาจจะมีในเทปหลาย ๆ มวนที่ทาน
เคยพูดลอย ๆ ไวเหมือนกันเปนตนวา มีโยมเขาเอาไมเทามาถวายทานทานก็พูดเปรย ๆ วา 



 ๑๗๒

 เออ..เขารูวาเราแกแลวใกลจะตายแลวเขาจึงเอาไมเทามาถวาย 
 ตอไปนี้เสียงไมมี จะไมไดพูดแลว เห็นจะไมตองพูดกันแลว 
 บางครั้งลูกศิษยพระเณรนั่งอยูใตถุนกุฎีของทานดวยกันหลาย ๆ รูป ก็พูดวา ตอไป
เวลาผมปวยกลัวอยางเดียวเทานั้นแหละ กลัววาจะเอาแตสายยางมาใสอีรุงตุงนัง และพูดตอ
อีกวา 
 หมอทุกวันนี้เขาเกงมากนะ ขนาดกินไมไดเขาก็เอาสายยาใสใหไดนะ  
และยังไดพูดเปนทํานองสั่งเสียอีกวา 
 ถึงขนาดนั้นก็อยา อยาเลย อยาใหฉันเลย ถาฉันเอาไมไดแลวก็หยุดเถอะ 
อาจารยเลี่ยม ฐิตธัมโม ซึ่งเปนผูมีหนาที่ควบคุมการอุปฏฐากหลวงพอโดยตรง ใหความเห็น
เกี่ยวกับอาการของหลวงพอวา 
 หลวงพอถาไมมีการติดเชื้อคงจะไมมีอะไรมาก นอกจากวาประสาทจะคอย ๆ เสื่อม
ไปแลวก็หมดสภาพไปเอง มันก็เปนอยูแคนี้เพราะโรคอยางอื่นก็ไมมี โรคเบาหวานมันก็
เปนโรคธรรมดา ถาน้ําตาลไมตกมันก็ไมชอค ถาน้าํตาลไมขึ้นเกินมันก็ไมชอค การที่ชอค
นั้นเกี่ยวกับน้ําตาลมาก หัวใจวาย น้ําตาลนอยก็หัวใจวายไดเรื่องของมันก็แคนั้น๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

๑ หมายเหตุ หลวงพอชา สุภัทโท อาพาธอยูนาน ๑๑ ป และมรณภาพเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖  
มกราคม ๒๕๓๕. 
  ชีวประวัติของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) นีไ้ดนาํมาจากหนังสือแนวทางการปฏบิัตธิรรม 
ฉบับธรรมาสุสติ จัดพิมพโดยธรรมสภา มป.ป. 
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