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การเสียสละนี้แหละ
เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแท้
การเสียสละนี้ไม่มีเมื่อไร
ก็ไม่ถึงธรรมเมื่อนั้น
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๑
เสียสละเพื่อธรรม

	 การปฏิบัติธรรมของพวกเราทั้งหลายที่มารวมกันอยู่น้ี	 ทั้งพระอาคันตุกะและ 
ทัง้พระเจ้าของถิน่	ผมเองก็ไม่ค่อยจะมีเวลาได้พบกบัพระอาคนัตกุะบางท่าน	ส่วนพระ 
ที่อยู่ในถิ่นนั้นได้เคยอบรมบ่มนิสัยมาพอสมควร	ฉะนั้น	จึงไม่ควรปล่อยโอกาสและ
เวลาให้เนิ่นนานไป

	 อย่างไรก็ตาม	จะเป็นพระอาคันตกุะหรือเป็นพระเจ้าของถิน่กต็าม	ทกุๆ	ท่านน้ัน 
ให้เข้าใจว่า	 เราเป็นผู้หน่ึงซึ่งเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างโดยความหมายในทาง
พระพุทธศาสนาอยู่แล้ว	 ถ้าท่านองค์ใดยังไม่ยอมเสียสละสิ่งอันควรเสียสละในทาง
พระพทุธศาสนาน้ี	ท่านองค์น้ันกย็งัไม่เข้าถงึพระพทุธศาสนา	ยงัไม่เข้าถงึความสงบตาม
ค�าสอนของพระพทุธเจ้า	หรือตามวสิยัของสมณะ	ความหมายทีพ่วกเราทกุๆ	ท่านทีม่า 
รวมกนั	กมี็จุดหมายกนัอย่างน้ัน	ฉะน้ัน	เมือ่เป็นเช่นน้ีพวกเราทัง้หลายน้ันต้องเข้าใจว่า	 
รวมทั้งพระอาคันตุกะและรวมทั้งพระที่อยู่ในถิ่นฐานนี้	 ก็คือ	 เป็นพระองค์เดียวกัน	
เป็นพ่อแม่อันเดียวกัน	 มีข้อวัตรปฏิบัติเสมอกัน	 มีความเป็นอยู่เสมอกัน	 น่ันจึงมี
ความสามัคคีกัน	มันจึงมีความสบายสมกับว่าเราเป็นผู้ที่เสียสละมาแล้ว

 การเสียสละน้ีแหละ เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแท้ ทุกท่านที่แสวงหา 
โมกขธรรม	คอืเป็นทางหรือเป็นปากทางแห่งการพ้นทกุข์น้ัน	กคื็อมีค�าๆ	เดยีวเรียกว่า	
“ยอมเสยีสละสิง่ทัง้ปวง”	น่ันเอง	อนัใดทีพ่วกเราทัง้หลายสละไปแล้วน้ัน	เราปล่อยไป 
จากกายก็เบากาย	 ปล่อยไปจากใจก็เบาใจ	 อันน้ีคือการปฏิบัติที่พวกเรามุ่งแสวงหา	
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ก็ไม่มีอะไรมากมาย ถ้าเรายอมเสียสละแล้วมันก็ถึงธรรมะเท่านั้นแหละ ไม่ต้องยาก 
ไม่ต้องยุง่	ไม่ต้องล�าบาก	ผู้ทีย่งัไม่ถงึธรรมะข้างในกเ็อาธรรมะข้อปฏิบตัอินัน้ีมาท�ากนั	 
เช่น	ขนัตบิารม	ีวริิยบารม	ีเมตตาบารมทีัง้หลายเหล่าน้ีเป็นต้น	มาเป็นข้ันตอนทีเ่ราจะ 
ด�าเนินในชีวิตของเราอยู่เสมอ	 อันนี้เป็นพี่เลี้ยงที่จะให้พวกเราทั้งหลายเข้าถึงธรรมะ	
จะให้ถึงปากถึงทางถึงโมกขธรรมอย่างที่เราปรารถนา

	 แต่ว่าก็ทุกท่านทุกองค์น้ันอาจจะยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติ	 เช่น	 มาอยู่ใน 
วดัหนองป่าพงน้ี	หรือบวชเข้ามาแล้ว	กนึ็กว่าเราได้บวชแล้วอย่างน้ีกมี็	กเ็พราะมองเหน็ว่า 
ผ้าจีวรมนัเหลอืง	ได้ปลงผมตามกาลตามเวลา	อาศยัเทีย่วบณิฑบาตเลีย้งชีพ	แค่น้ีกเ็ข้าใจ
ว่าเราบวชแล้ว	หรือหากว่าเราได้มาร่วมอยู่ในวัดหนองป่าพงนี้	นึกว่าถือพุทธศาสนา
และเข้าถงึพทุธศาสนาแล้วอย่างน้ี	หรือว่าเราได้มาร่วมกบัผู้ประพฤตปิฏบิตั	ิกว่็าเราได้ 
ปฏิบตัแิล้วอย่างน้ี	อนัน้ีมันยงัมอีะไรเป็นเคร่ืองก�าบงัอยูใ่นตาข้างในน้ีมาก	เราไม่ค่อย
จะมองเหน็	สิง่ทีเ่รามองเหน็ข้างนอก	มนัเป็นสิง่ผิวเผิน	เช่นว่า	“ผมไม่มีศรทัธา	ผมจะ 
มาบวชรึ”	“ผมไม่มศีรัทธา	ผมจะมาปฏิบตัรึิ”	หรือ	“ผมไม่ชอบอยูป่่า	ผมจะมาอยูป่่ารึ”	 
อย่างนี้เป็นต้น	อันนี้เป็นความเข้าใจเพียงผิวเผิน

	 ความเป็นจริงน้ันการปฏบิตัน้ีิ	มนัเป็นของพวกท่านทัง้หลาย	ทีจ่ะรู้ได้ในใจของ
พวกท่านทัง้หลาย	เพราะความผิดชอบทัง้หลาย	ความดีช่ัวทัง้หลายน้ัน	ไม่มใีครเหน็กบั
เราด้วย	เราจะยนื	เราจะเดนิ	เราจะน่ัง	เราจะนอน	เราจะมคีวามรู้สกึอย่างไรน้ัน	กเ็ป็น 
เพยีงแต่ว่าเราคนเดยีวน้ันเป็นคนรู้จัก	ถ้าเราฝืนข้อประพฤตปิฏบิตัคืิอพระธรรมวนัิยน้ี	 
ก็เราเองเป็นคนรู้จัก	คนอื่นไม่ค่อยรู้จักด้วย	ฉะนั้นการมาอยู่ร่วมกันนี้จะต้องอาศัย 
ตวัเองเป็นอย่างยิง่	ถ้าหากเราไม่อาศยัตวัเราเอง	คนอ่ืนเรากอ็าศัยไม่ได้	อนัน้ีให้เข้าใจ 
ให้ดี

	 การปฏิบัติน้ีไม่มีทางจะมองเห็นอะไรได้ข้างนอก	 ดังน้ัน	 ผู้ประพฤติปฏิบัติน้ี 
บางท่านบางองค์มีความเดือดร้อน	เดือนร้อนอะไร	เดือดร้อนเรื่องความสงสัย	สงสัย
ทีอ่ยู่อาศยั	สงสยัในความรู้สกึนึกคดิของเรา	และการสงสยัเกดิขึน้โดยเฉพาะเร่ืองของ
คนอื่น	ก็มีเรื่องราวต่างๆ	เช่นนั้น	อันนี้เป็นเหตุให้เราอยู่ไม่สบาย
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	 ไม่ต้องยกอืน่ไกลหรอก	ตวัอย่างผมเองน่ีแหละ	ให้พวกท่านทัง้หลายฟังให้เหน็ชัด	 
เพราะผมนี้ก็เป็นนักบวช	ตลอดแต่วันบวชมาตั้งแต่เป็นเณร	แต่ไม่ค่อยยอมเสียสละ	
อยูม่าสามสีห้่าพรรษาแล้วกต็าม	กม็คีวามเสยีสละน้อย	สิง่ทีช่อบใจเรากเ็สยีสละ	สิง่ที่ 
ฝืนใจเราน้ันผมไม่ค่อยยอมเสยีสละ	อะไรทีผ่มไม่ชอบใจแล้วผมกไ็ม่ค่อยยอมเสยีสละ	 
อนัน้ันจึงมามองเหน็ว่า	การยอมเสยีสละของเราทัง้หลายน้ันมองเหน็ได้ยาก	เพราะตาม 
ธรรมดาของคนเราสามัญชนก็ต้องเป็นอย่างนั้น	มันชอบตามใจตัวเอง	ชอบตามเรื่อง
ของตัวเอง	แต่ถ้าหากว่าเราเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติแล้ว	มันไม่เป็นอย่างนั้น	ถ้าเรา
มาสะสางดีๆ	แล้วไม่เป็นอย่างนั้น

	 ทีนี้	เมื่อเข้ามาบวชเข้ามาปฏิบัติ	ถ้าอยู่ไปอย่างนั้นมันก็มีความสบายอย่างหนึ่ง
เหมือนกัน	ผมนี่อยู่ทั้งวัดบ้าน	ทั้งวัดป่า	อยู่ไปอย่างนั้นเรื่อยๆ	ไป	ก็ไม่มีอะไรเท่าไร	
เพราะไม่มีเรื่องขัดใจของเรา	เราอยากจะพูดอะไร	เราก็พูด	อยากจะท�าอะไร	เราก็ท�า
ตามใจของเรา	กเ็ลยไม่มคีวามเดอืดร้อน	สบาย	สบายใจของตวัเอง	อยากพดูอะไรกพ็ดู	 
อยากท�าอะไรกท็�า	เลยสบาย	ความสบายเช่นน้ันแหละมนัมีความผิด	มนัมคีวามไม่สบาย 
อยู่ในนั้นมาก	แต่เราก็มองไม่เห็น	แล้วก็ตามใจความสบายใจของเราเรื่อยๆ	ไป

	 ความเป็นจริง	ใจของเรานั้นกับสัจธรรมมันคนละอย่างกันเสียแล้ว	ใจของเรา 
ถ้าหากว่ามันผิด	แต่เราชอบใจเราก็ท�าก็ได้	แต่ว่ามันไม่ใช่สัจธรรม	ไม่ใช่ธรรมที่ให้ 
พ้นทุกข์	 อันน้ันมันถูกเฉพาะใจของเรา	 ตามธรรมะน้ันมันไม่ถูก	 มันก็เป็นอย่างน้ี
เรื่อยๆ	มา	ถ้าปล่อยใจไปตามเรื่องของมัน	มันก็ไม่มีอะไรมากมายเท่าไร

	 ผมเคยเปรียบเทยีบให้ท่านทัง้หลายฟังเสมอว่า	เม่ือเราเป็นเดก็หรือเดก็ทัง้หลาย
ตลอดจนทุกวันนี้	เราเอาตุ๊กตาอันหนึ่งตัวหนึ่งให้เล่น	เด็กก็เล่นสบายใจเพราะตุ๊กตา
เป็นสิ่งที่ชอบใจอย่างน้ี	 แต่เด็กคนน้ันไม่รู้เร่ืองว่าตุ๊กตาน่ีเป็นพิษ	 ก็เพราะเข้าใจว่า	
ตุก๊ตาน้ีมนัชอบเล่น	ก็เพลนิกับตุก๊ตาน้ัน	เม่ือเล่นไปหลายๆ	วนั	ตุก๊ตามนัหล่น	มนัแตก	 
เด็กน้ันจึงจะรู้สึกตัวว่าความน้อยใจความเสียใจเกิดขึ้นมาอย่างน้ีเป็นต้น	 ท�าไมถึง 
เป็นอย่างนั้น	เมื่อตุ๊กตามันยังไม่แตกมันยังไม่พัง	ความชอบใจความสุขใจนั่นแหละ
มนับงัทกุข์ไว้	มนับงัไม่ให้เหน็ทกุข์กเ็พราะตุก๊ตามนัยงัไม่พงั	อนัน้ันเป็นเคร่ืองก�าบงัไว้
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ไม่ให้เด็กร้องไห้เป็นทุกข์	เมื่อตุ๊กตานั้นมันพังไปแล้ว	เด็กนั้นมันก็เสียใจมันก็ร้องไห้	
เมื่อมาถึงความจริงเช่นนี้แล้ว	เด็กมันอยู่ไม่ได้

	 เมื่อเราบวชเข้ามา	อยู่ในความหลอกลวงของอารมณ์ทั้งหลาย	เราก็สบายสบาย
กนัอยู่	อาศยัอารมณ์น้ันเป็นอยู	่อนัน้ีกเ็หมือนกนั	ฉันน้ัน	ถ้าเราปฏิบตักินัมคีวามสบาย	 
ผมก็ถามว่า	“มนัสบายอย่างไร	มนัสบายเพราะว่ามีอาการเสยีสละทางใจหรือ”	อย่างน้ี
ความเป็นจริง	ความสบายน้ัน	มนัมพีษิอยูใ่นน้ัน	มนัสบายอยูก่บัสิง่ทีเ่ราชอบใจ	สิง่ที่
ไม่ชอบใจเรากไ็ม่สบาย	อนัน้ีกเ็ป็นเครือ่งก�าบงัของพระภกิษสุามเณรผู้ประพฤตปิฏิบตั ิ
อยู่เหมือนกัน	 เท่ากับว่าเราไม่ได้ปฏิบัติ	 ถ้าถูกอารมณ์อันใดที่ไม่ชอบใจ	 มันก็ใจ 
ไม่สบาย	ถกูอารมณ์บางอย่างทีเ่ราชอบใจ	เรากส็บาย	อย่างน้ียงัไม่เหน็พืน้ฐานอะไรเลย

	 พดูว่ายงัไม่เหน็พืน้ฐานอะไร	เหมือนเดก็มนัเล่นตุก๊ตา	มนัยงัไม่เหน็พืน้ฐานของ
ทกุข์เลย	ไม่เหน็พืน้ฐานของตุก๊ตาทีอ่าจจะพงัได้	มนักต็ดิอยูอ่ย่างน้ัน	อารมณ์ทีพ่วกเรา 
ทั้งหลายติดตามมันอยู่ด้วยความชอบใจ	 มันก็เป็นอยู่อย่างน้ัน	 มันก็มีความหลง
งมงายอยู่ในตุ๊กตาเหมือนเด็ก	นี้เรียกว่า	งมงายอยู่ในอารมณ์เหมือนเด็กนั้น	เมื่อถึง 
เวลามันเปลี่ยนแปลง มันเป็น สัญญาวิปลาส	เมื่อสัญญาวิปลาสคือสัญญาความจ�านี้ 
เปลี่ยน มันเปลี่ยนจากที่เก่าของมัน อย่างเราเห็นบาตรของเราอยู่อย่างนี้ มันก็เป็น
วปิลาสอนัหน่ึงอยู	่ตอนบาตรไม่ร้าวไม่แตก	เมือ่บาตรเราแตก	มนักเ็ป็นสญัญาวปิลาสขึน้ 
อกีอนัหน่ึง จิตมันจะเปลีย่นทนัท ีน้ีเรียกว่าจิตไปอาศัยอามสิอยู ่ไม่อาศยัเนกขัมมธรรม  
อาศยัอามิสคอืสิง่ของ	อาศัยบาตร	อาศยัจีวร	อาศัยเสนาสนะอยู	่มนักเ็พลนิ	มนักต็ดิ 
อยู่ด้วยอามิส	ไม่อาศัย	เนกขัมมะ ๑	อยู่ภายใน

	 อย่างกจิของบรรพชติทีท่่านสวดกนัวนัน้ี	๒	เป็นประโยชน์มากเหลอืเกนิ	ไม่ใช่ว่า 
ไม่เป็นประโยชน์	แต่สูตรนี้มันก็อาภัพ	อยู่ในต�ารับต�าราของมัน	เหมือนกับไม่มีอะไร	
ถ้าเราเอาสตูรน้ีมาพจิารณา	มนักม็ข้ีอความออกมา	มนักม็คีวามหมาย	เราได้ฟังกเ็ป็น

๑ การออกจากกาม,	การออกบวช,	ความปลอดโปร่งจากสิ่งล่อเร้าเย้ายวน
๒ บทสวดปัจจัยปัจจเวกขณะ	คอื	บทพจิารณาก่อนบริโภค	ปัจจัย	๔	คอื	จีวร	บณิฑบาต	เสนาสนะและเภสชั	 
ไม่บริโภคด้วยตัณหา
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เช่นน้ัน	เพราะฉะน้ัน	บริขารชิน้ใดชิน้หน่ึงจะเป็นบาตร	จีวร	เสนาสนะเภสชั	อะไรกต็าม	 
ในวันน้ีเรามักไม่ได้พิจารณา	 แล้ววันพรุ่งน้ีก็ต้องพิจารณา	 เราห่มจีวร	 ใส่สังฆาฏิ	 
เราฉันบิณฑบาต	เราอุ้มบาตรเข้าไปในบ้านอย่างนี้	ที่อยู่ที่อาศัยอย่างนี้	วันนี้ตอนเช้า
เรายังไม่ได้พิจารณา	 อดีตมันล่วงมาแล้วนั้น	 ต่อมานี้ท่านจึงให้พิจารณา	 พิจารณา 
ถงึอามิสทัง้หลายน้ีว่ามันเป็นอามิส	มันเป็นวตัถุ	บดัน้ีเรามองเหน็ด้วยตา	เรากส็บายใจ	
อีกวันหนึ่งเราไม่ได้มองเห็นด้วยตา	 เราก็จะเป็นทุกข์	 นี้เรียกว่าอามิสสุข	 มันสุขอยู่
ด้วยอามิส	พระพุทธเจ้าจึงให้เราทั้งหลายพิจารณาให้มากที่สุด	เรื่องจีวร	บิณฑบาต	
เสนาสนะ	เภสัช

	 มันเป็นเร่ืองข้องเกีย่วกบัเร่ืองสมณะทัง้หลายอยูเ่ท่าน้ัน	๔	อย่าง	คอื	จีวร	บณิฑบาต	
เสนาสนะ	 เภสัช	 เป็นบริขารและเป็นปัจจัยจ�าเป็นที่พวกเราทั้งหลายจะต้องอาศัย 
อยู่ตลอดเวลา	เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าและพระอริยะทั้งหลาย	มันเป็นของจ�าเป็น
ของสมณะทั้งหลายที่จะอยู่อาศัยจนกว่าชีวิตจะหาไม่	ฉะนั้น	ท่านกลัวว่าเราทั้งหลาย
จะไปเพลนิในอย่างอืน่เสยี	จะไม่ได้พจิารณาอนัน้ี	ได้อาหารกเ็พลนิกบัอาหาร	ได้จีวร 
ก็เพลินกับจีวร	ได้บาตรก็เพลินกับบาตร	ได้กุฏิที่ดีที่สวยก็เพลินเสีย	ได้ยาบ�าบัดโรค 
ฉันเข้าไปมันหายโรคก็เพลินเสีย	 กลัวพวกท่านทั้งหลายจะเป็นผู้เพลินอยู่ด้วยสิ่ง 
ทัง้หลายเหล่าน้ีโดยปราศจากสต	ิไม่มสีตก็ิเป็นเหตใุห้เพลนิให้หลงใหลตามสิง่ทัง้หลาย 
เหล่านี้

	 สติน้ีมันเป็นธรรมอนัหน่ึง	แต่ว่าเรากพ็ยายามให้มีธรรมเหล่าอืน่เกดิข้ึนมารวมกนั 
หลายๆ	อย่าง	เช่น	มสีตแิล้วต่อไปกม็สีมัปชญัญะรู้ตวั	พดูง่ายๆ	เรียกว่าสต	ิความระลกึได้	 
เม่ือมีความระลึกได้	 ความรู้ตัวมันก็พร้อมกันมา	 เมื่อมีความรู้ตัวเกิดขึ้นมาเราก็หา 
ที่พึ่งที่หลักเรียน	 หาที่ปฏิบัติ	 ต่อไปก็ให้วิจัย	 ปัญญาก็เกิด	 สิ่งทั้งสามนี้มันจะต้อง 
พร้อมเพรียงกนัอยู่เสมอทเีดียว	ถ้าเรามีสตอิยู	่สมัปชัญญะกเ็กดิข้ึน	เม่ือสมัปชัญญะ
เกิดแล้วก็ดึงเอาปัญญามา	 สติดึงเอาสัมปชัญญะมาระลึกแล้วก็รู ้ตัว	 รู้ตัวแล้ว 
กพ็จิารณา	ปัญญาเกิด	ถ้าหากปราศจากธรรม	๓	ประการน้ีแล้ว	กต็กลงว่าเราทัง้หลาย 
อยู่ในความประมาท	พระพทุธองค์ท่านตรัสว่า	“ผู้ไม่มสีตกิคื็อคนประมาท คนทีป่ระมาทน้ัน 
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ก็คือคนตาย” แม้มีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าตายแล้ว	เพราะจิตมันตาย	ไม่มีอะไรแล้ว	เป็นผู้ 
ประมาท ปะมาโท มัจจุโน ปะทัง	คนประมาทแล้วเหมือนคนตาย

	 น่ีตายในภาษาธรรมะ	 ตายในภาษาด้านปรมัตถ์	 ไม่ใช่ตายในร่างกายของเรา	
เกิดในร่างกายของเรา	เป็นผู้ตายในภาษาธรรมะ	ไม่ใช่เป็นภาษาคนธรรมดา	ถ้าเป็น
ภาษาคนธรรมดา	ตายก็ลมหายใจไม่มี	นี่ก็เรียกว่าเขาฟังกันออก	เขารู้กัน	แต่ตาย
โดยธรรมะก็เรียกว่าผู้ไม่มีสติ	ไม่มีสัมปชัญญะ	ไม่มีปัญญา	ฉะนั้น	เมื่อไม่รู้จักอันนี้	 
เราก็เห็นว่าเราเป็นอยู่เสมอ	ไม่เห็นว่าเราตาย	ทีนี้เมื่อคนตายจะเป็นอย่างไร	เมื่อตาย
มันก็หมดแล้ว	 หมดความรู้สึกหมดอะไรหลายๆ	 อย่าง	 ไม่เกิดประโยชน์	 น่ันคือ 
คนตาย	ถ้าพวกเราทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนั้น	มันก็เป็นคนตาย	ดังนั้น	พระพุทธเจ้า
ของเราท่านจึงไม่ให้ประมาทในอามิสทัง้หลาย	ท่านกลวัพวกเราจะตดิกนั	ให้รู้จักอามสิ	 
กลัวพวกเราทั้งหลายจะติดอามิส	คือสิ่งของ	เพราะว่าพวกเราทั้งหลายนั้นจะมีโอกาส
ที่จะอยู่กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จนถึงวันตาย

	 ฉะน้ัน	เมือ่เราใกล้ชดิสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีอยู	่พระพทุธเจ้าท่านจึงทรงให้พจิารณา 
ให้มาก	ระวังให้มาก	ระมัดระวงั	เมือ่มคีวามระมดัระวงั	กม็คีวามส�ารวม	เม่ือมคีวามส�ารวม	 
กม็คีวามระมดัระวงั	เมือ่เราระมัดระวงัอยูเ่มือ่ใด	สตเิรากม็อียูเ่มือ่น้ัน	สมัปชญัญะเรา 
ก็มีอยู่	 ปัญญาเราก็มีอยู่	 ถ้าเราระวังอยู่	 การสังวรการส�ารวมระวังนี้	 มันจะเป็นศีล	 
ถ้าพูดง่ายๆ	 ตัวนี้มันจะเป็นตัวศีล	 อาการของศีล	 ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะรอบคอบ 
ของมันอยู่	 ระมัดระวังของมันอยู่	 มีความอาย	 เมื่อมีความอายแล้วก็มีความกลัว	 
เมื่อผิดพลาดไปท�าอะไรพลาดไป	เช่น	เมื่อเดินไปสะดุดหัวตอ	หรือเมื่อสิ่งของอะไร 
ที่เราหยิบ	 เช่นว่ากระโถนที่เราหยิบมามันพลัดจากมือเราไปเสีย	 อย่างแก้วน�้าเราน้ี	 
เราท�ามนัพลดัตกแตก	หรือเราไปท�าอะไรทีเ่สยีงมันดัง	“เคร้ง”	ขึน้	กม็คีวามละอายแล้ว	 
ผู้ปฏบิตัน้ัินมีความละอายมากแล้ว	มคีวามส�ารวมแล้ว	มคีวามรู้แล้ว	มคีวามเหน็แล้ว	
มองเห็นข้อปฏิบัติของเราแล้ว	 มองเห็นความเป็นอยู่ของเราว่ามันขาดอะไรต่ออะไร	 
นี่คือมันละอายอยู่และระมัดระวังอยู่	ถ้ามันละอายมากๆ	ก็ระวังมากๆ	เมื่อระวังมาก
สตมินักด็ขีึน้มา	สมัปชญัญะกม็ากขึน้มา	ปัญญากเ็กดิข้ึนมา	มนัอยูใ่นสายเดียวกนัน้ี
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	 ฉะน้ัน	พวกเราทัง้หลายซึง่มาอยูใ่นทีน้ี่	เป็นกนัอยูส่องอย่าง	คอื	อามสิสขุ	และ
นิรามิสสุข	 สุขอย่างหนึ่งเพราะมีอามิส	 อาศัยอามิสอยู่	 สุขอีกประเภทไม่ต้องอาศัย	 
นี่เป็นนิรามิสสุข	สุขอันนั้นผสมกันในความสงบ	ทีนี้พวกเราทั้งหลายปฏิบัตินี้ก็ต้อง 
แยกพจิารณา	พจิารณาแยก	เช่น	การห่มผ้ากพ็จิารณา	การเทีย่วบณิฑบาตกพ็จิารณา	 
การฉันบณิฑบาตกพ็จิารณา	การอยูเ่สนาสนะกพ็จิารณา	การฉันยาบ�าบดัโรคก็พจิารณา	 
การพิจารณาอย่างน้ี	ให้คุมปัจจัยทัง้หลายเหล่าน้ี	อยูใ่นวดัน้ีกใ็ห้วดัน้ีสะอาด	ให้วดัน้ีน่าอยู	่ 
แต่ก็อย่าไปติดมัน	อันนี้เป็นเรื่องของโลก	เสนาสนะกุฏิหลังนี้ท่านให้เราอยู่	เราก็ต้อง
รักษาเสนาสนะนั้นให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติ	ไมใช่ว่าเราปฏิบัติเสนาสนะอันนั้นเพื่อให้
เราไปติดในเสนาสนะอันนั้น	อันนี้มันเป็นของสงฆ์	แต่คนเราก็ชอบ	ถ้าเป็นของๆ	ตัว
ก็ท�าให้ดีมาก	ของคนอื่นก็ชอบวางเฉยๆ	เสีย	นิสัยกิเลสทั้งหลายก็ต้องเป็นอย่างนี้

	 ฉะนั้น	การเสียสละนี้ไม่มีเมื่อไร ก็ไม่ถึงธรรมะเมื่อนั้น การท�ากิจเล็กๆ	น้อยๆ	
ทั้งหลายเหล่านี้	เป็นเรื่องของคนนั้น	เป็นเรื่องของคนน้ี	เป็นเรื่องของคนโน้นอย่างนี้	 
เช่น	 จับกระโถนของท่านอาจารย์เลี่ยมไปเท	 จับเอากาน�้าไปกรองน�้า	 ก็เข้าใจว่าเอา
กระโถนไปเทให้ท่านอาจารย์เลีย่มอย่างน้ีเป็นต้น	กด็อียูแ่ต่ว่ามนัน้อยไป	เอากระโถนน้ี	 
เอากาน�า้น้ี	ไปกรองน�า้ใส่ให้ท่านอาจารย์ช	ูน่ีกถ็กูไปอย่างหน่ึงเหมอืนกนั	แต่ว่าถ้าหาก 
ว่าไม่ใช่ของอาจารย์ชแูล้วกจ็ะไม่เอาไปเทกระมงั	ไม่ใช่ของอาจารย์เลีย่มกไ็ม่เอาไปเท
กระมงั	อนัน้ีเช่นน้ีมนักดี็ไปส่วนหน่ึง	แต่ว่ายงัไม่เลศิไม่ประเสริฐ	มนัมคีวามมุง่หมาย
ในนั้น	มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่	 เราควรท�าเพื่อธรรมะ	 เราท�าเพื่อเสียสละ	กระโถน 
ใบน้ีเราก็ท�าเพื่อเราเองน่ันแหละ	 กิจการงานอันน้ีเราท�าเพื่อเราเอง	 ไม่ได้ท�าให้ใคร 
ทัง้น้ัน	ท�าเพือ่ธรรมะ	ถ้าจิตเราเป็นอย่างน้ี	ไปอยูท่ีไ่หนเรากเ็สยีสละ	ปฏบิตักิถ็งึธรรม

	 อย่างเช่น	เมตตามันกม็สีองนัยเหมือนกนั	เมตตาคือความรัก	รักอย่างหน่ึงกรั็ก
แต่กลุม่ตวัเอง	กลุม่อืน่ไม่รัก	อย่างตาแก่คนหน่ึง	ลกูหลานไปขโมยของเขา	แกกไ็ปจับ 
ลกูหลานน้ันมาสอน	“เฮ้ย	พวกเอง็ทัง้หลายน้ัน	ถ้าจะขโมย	ถ้าจะปล้นกไ็ปปล้นโน่น...
บ้านอืน่	อย่ามาปล้นบ้านเรา”	อย่างน้ีเป็นต้น	อย่างน้ีมนัสัน้เกนิไป	ตาแก่คนน้ันกไ็ม่รู้ตวั	 
ไปขโมยของคนอื่นเสีย	อย่ามาขโมยของเรา	ไปปล้นบ้านอื่นเสีย	อย่ามาปล้นบ้านเรา	
ตาแก่คนน้ันก็คิดว่าคิดถูกเต็มที่แล้ว	 แต่พูดตามธรรมะแล้ว	 มันก็ไม่ใช่ธรรมะอีก 
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น่ันแหละ	น่ีเรียกว่ามเีมตตาเป็นบางส่วนมนัไม่ทัว่ถงึ	ความเป็นจริงไปขโมยตรงไหนก็
ไม่ดีตรงนั้นแหละ	ไปปล้นบ้านไหนมันก็ไม่ดีบ้านนั้นแหละ	ถ้าเป็นอัปปมัญญา๑ แล้ว 
อย่าไปขโมยใครเลยสักแห่งหนึ่ง

	 การประพฤตปิฏบิตักิอ็ย่างน้ันเหมือนกนั	มนัมีก�าลงัใหญ่	ตรงไหนทีม่นัเป็นธรรมะ	 
แม้มันจะฝืนใจของเราสักเท่าไร	 ก็พยายามลงตรงน้ันให้ได้	 ข้างนอกก็เหมือนกัน	 
อนัใดมนัเสยีสละยงัไม่ได้	กพ็ยายามเสยีสละตรงน้ัน	พยายามท�าตรงน้ัน	ถ้าท�าตรงน้ัน 
ไม่ได้	ก็ยังไม่สบายใจ

	 ยกตัวอย่างผมเอง	 ผมน้ีเป็นคนขี้ขลาดเป็นคนข้ีกลัวตั้งแต่เป็นเด็ก	 มาบ้าน 
ถ้าปิดประตูก็เข้าไปในบ้านไม่ได้	กลัวมากที่สุด	ถึงบวชเข้ามาปฏิบัติแล้วความกลัวนี้ 
มันก็ยังยึดอยู่	เวลาหนึ่งอยากจะไปอยู่ป่าช้า	คิดแล้วคิดเล่ามันก็ไปไม่ได้	ไปเห็นพระ
ท่านอยู่ก็ท้อใจแล้ว	มันไปไม่ได้แต่ก็ยังไม่ยอม	มันจะเป็นอย่างไร	ตรงนี้ท�าไมมันถึง
กลัวมาก	ก็พยายามมันอยู่อย่างนั้นแหละ	ผลที่สุดวันสุดท้ายจับบริขารไปเลย	ไปให้
มนัตาย	ท�าไมป่าช้ามันถงึกลวันักกลวัหนา	มนัมอีะไรอยูต่รงน้ันไปให้มนัตายดซู	ิวนัน้ี 
มนัจะเป็นอย่างไรไป	ไม่ใช่ว่าไม่กลวันะ	กลวัแทบจะเดนิถอยหลงั	เข้าไปถงึป่าช้าแล้ว	
มันก็ไม่อยากเข้าไป ขืนเข้าไปมันจะเป็นอย่างไรตรงน้ี อย่างน้ีเราอยากจะรู้ว่าอะไร 
มนัขวางทางเรา	การปฏบิตัขิองเราต้องท�ากนัให้มนัทะล	ุพอไปแล้วกร็ูเ้รือ่งอะไรต่างๆ	
ในทีน้ั่น	ความคิดเก่าๆ	ทีมั่นกลวัน้ันมนักเ็บาลงหายไป	น่ีเพราะเราท�าให้ดแีล้ว	กด็ใีจ 
ว่าตรงนี้มันฝืนใจเราได้	เท่านี้แหละไม่ต้องมากหรอก	ก็เกิดความพอใจขึ้นมาแล้ว

 การปฏิบัติน้ีต้องฝืนใจ	 ถ้าพูดกันง่ายๆ	 การปฏิบัติน้ีไม่ใช่ปฏิบัติตามใจเรา	 
มันเรื่องฝืนใจเราทั้งนั้น	ตลอดจีวร	บิณฑบาต	เสนาสนะ	เภสัช	ทั้งหลายนี้อยากได้ดี	
อยากได้สวย	อยากได้มาก	สารพัดอย่าง	เม่ือพดูถงึตรงน้ันแล้ว	คนเราน้ีพระพทุธเจ้า
ท่านทรงสอนให้สนัโดษมักน้อย	ขนาดน้ันกย็งัน้อยไม่ได้อยูน่ั่นแหละ	น้อยไม่ค่อยได้	 
น่ีมันอยู่ตรงน้ี	เช่น	ท่านสอนว่า	เอาอาหารรวมในบาตร	พยายามท�าให้มนัเหลอืน้อย	หรอื

๑	ธรรมที่แผ่ไปไม่มีประมาณ
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ไม่ให้มันเหลอืน้ันจะดมีาก	อย่างน้ีมนักท็�ายาก	ไม่ต้องอืน่ไกลหรอก	ท�าได้วนัสองวนั 
สามวนั	อาทิตย์หน่ึงมันกเ็ผลอไปเสยีแล้ว	ถกูมันจูงไปเสยีแล้ว	มนัจูงออกไปข้างนอก	 
มนัท�ายากนะ	ไม่ใช่ง่ายๆ	ลองฝึกดตูรงน้ีกไ็ด้	จัดข้าวจัดอาหารให้มนัพอดีๆ 	ลองเถอะน่า	 
ไม่ต้องไปวิ่งธุดงค์ที่ไหนหรอก	ลองดูซิมันจะได้ไหม	มันได้อยู่กี่วัน	อันนี้เราควรฝึก 
ดูนะว่าจะล�าบากสักแค่ไหน	นี่ก็จะรู้จักล่ะว่าจิตใจเรามันติดอามิสทั้งหลายอยู่

	 ฉะน้ัน	พระพทุธเจ้าท่านทรงสอนให้รู้จักทัง้สองอย่าง	อามิสสขุอย่างหน่ึงกใ็ห้มนั
ชดัเจน	นิรามิสสขุก็ให้มันชดัเจน	ให้มนัชดัเจนทัง้สองอย่าง	ไม่ให้หลงทัง้สองอย่าง	เช่น	 
กามสขุลัลกิานุโยโค ๒	คอืความสขุความสบาย	น้ีท่านกใ็ห้รู้ชัดเจน	อตัตกลิมถานุโยโค ๓ 
คือความไม่สบายเป็นทุกข์ขัดข้อง	ท�าไปแล้วเปล่าประโยชน์	สองอย่างนี้ท่านก็ให้รู้จัก	 
พูดง่ายๆ	 คือ	 ความดีใจเป็นกามสุขัลลิกานุโยโค	 ความไม่สบายใจก็เรียกว่าเป็น 
อัตตกิลมถานุโยโค	 สิ่งทั้งสองน้ีพวกท่านทั้งหลายจะรู้อยู่ทุกวันแต่ว่าท่านจะรู้ช่ือมัน
หรือไม่รู้	 รู้น้ันมันก็เป็นบัญญัติอันหน่ึงเท่าน้ัน	 แต่ว่าอาการอย่างน้ีมันจะมีอยู่กับ 
ท่านทุกคน	 ไม่ว่าท่านจะรู้มันหรือไม่	 มันเป็นธรรมะ	 อันน้ีมันรู้อยู่ทุกคนน่ันแหละ	 
ตดิความสขุมนักรู้็จัก	ความทกุข์ไม่ชอบมนักรู้็จัก	แต่ว่ามนัจะบอกพวกท่านทัง้หลายว่า	 
อนัน้ีเป็นกามสขุลัลกิานุโยโค	อนัน้ีเป็นอตัตกลิมถานุโยโค	มนัจะไม่บอกชือ่มันอย่างน้ัน	 
แต่อาการมันก็อยู่อย่างนั้น	สุขมันก็เป็นสุข	ทุกข์มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้น

	 สขุทกุข์ทัง้หลายน้ี	พวกเราทัง้หลายชอบอนัใด	ชอบสขุหรือทกุข์	อนัน้ีเรากต็ดัสนิใจ 
ของเราได้	เราชอบความสุขนั้น	มันถูกไหม	ชอบความทุกข์นั้น	มันถูกไหม	อันนี้เราก็
เลือกพิจารณา	แต่ว่าถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาน้อย	เป็นผู้อิงอามิสอยู่กับอามิสมันก็ติดสุข	 
อามิสสุข	ได้ของดี	ได้ของมาก	ได้ของที่ชอบใจมันก็สุขใจ	มันไปติดดี	ดีนั้นเราก็นึก
ว่าโทษมันไม่ม	ีในทีน้ั่นสิง่ทีไ่ม่ดสีิง่ทีเ่ราไม่ชอบน้ันไม่ต้องว่า	มนัรู้จักแล้ว	ไม่เอาทีเ่รา
ไม่ชอบ	 ทีนี้เราก็เลือกตามใจเรา	 อันใดชอบก็เอา	 อันใดที่เราไม่ชอบก็ไม่เอาอันนั้น	

๒ กามสุขัลลิกานุโยโค	การประกอบตนให้พัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสุข
๓	อตัตกิลมถานุโยโค	การประกอบตนให้ล�าบากเปล่า	คอื	ความพยายามเพือ่บรรลผุลทีห่มายด้วยวธิทีรมาน
ตนเอง
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มันก็เป็นทีฆนขพราหมณ์เท่าน้ันแหละ	 พราหมณ์เล็บยาวๆ	 ที่มากราบพระพุทธเจ้า
เรื่องทิฏฐิทั้งสาม๑ นั่นแหละ

	 ความเหน็ของเขา	เหน็ว่าอนัใดไม่ชอบใจ	เขากไ็ม่เอา	อนัใดควรแก่เขา	เขากเ็อา	 
อันใดไม่ควรแก่เขา	เขาก็ไม่เอา	อนัน้ีคอืเขา	อาศยัจิตของเขา	เขาอาศยักเิลสเป็นหลกั	 
ไม่ใช่อาศัยการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเป็นหลัก	 ก็ต้องเป็นอย่างน้ันทุกคน	 
เราทุกคนก็เหมือนพราหมณ์ผู้เล็บยาวทั้งน้ันแหละ	 หารู้ไม่ว่ากามสุขัลลิกานุโยโค
และอัตตกิลมถานุโยโค	 สองอย่างนี้มันมีโทษเท่ากัน	 มันเป็นเครื่องก�าบังเท่าๆ	 กัน	 
ความสุขกับความทุกข์นี้	มันมีราคาเท่ากัน	คือ	มันผิดเท่าๆ	กัน	พูดง่ายๆ	แต่เราก็ 
ไม่เหน็	ไปเหน็แต่ว่าอนัทีเ่ราไม่ชอบใจน่ันแหละไม่ด	ีหรือไปเหน็ว่าอะไรมันทกุข์	น่ันไม่ดี	 
น่ีไปเหน็อย่างน้ัน	สขุทีเ่ราชอบมนับงัอยูอ่ย่างน้ี	ถ้าเราโยกย้ายไปมาเพราะอามสิอย่างน้ี	 
ถ้าไม่มีเนกขัมมะ ไม่ยอมเสียสละ ไม่เห็นธรรมะ จิตใจเราก็ต้องเป็นอย่างนี้

	 เพราะฉะน้ัน	พระพทุธเจ้าท่านจึงทรงให้พจิารณา	ให้ขยนัในการกระท�าความเพยีร 
ข้อวัตรปฏิบัติเหล่าน้ี	 อย่าประมาท	 เพราะเรายังไม่รู้	 อันใดเราชอบใจเราก็นึกว่า 
มนัถกูทัง้น้ันแหละ	อนัใดไม่ชอบใจเรากนึ็กว่ามันไม่ดทีัง้น้ัน	จะต้องมอีย่างน้ีเป็นหลกั
ในจิตของปถุชุนเรา	ฉะน้ัน	เมือ่พดูธรรมะอนัใดขึน้มา	เราไม่ชอบใจเรากท็ิง้เท่าน้ันแหละ	 
เหมือนกันกับผมที่ไปภาคกลาง	 ไปเจอเอาผลมะขวิด	 มะขวิดเหมือนกับมะตูมน่ะที่ 
ข้างในมนัด�าๆ	เป็นเม็ดเหลว	เขากนิมะขวดิกนัอย่างน้ัน	เมือ่เราเอามีดไปผ่ามนัออกไป	 
ไม่เหลอืหรอก	เอาไปทิง้หมด	เราว่ามันเน่า	ไม่รู้จักมะขวดิ	คดิว่ามะขวดิเน่าทัง้น้ันแหละ	 
นี่คือเราไม่รู้ความจริง	ผลไม้ชนิดนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น	เขาก็ทานกันอย่างนั้น	
ก็อร่อยอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเราไม่รู้เรื่อง

	 อนัน้ีกเ็หมอืนกนัฉันน้ัน	เรากเ็หมือนกนั	เรานึกว่าความสขุมนัเกดิประโยชน์มาก	 
ทุกข์มันไม่เกิดประโยชน์เลย	 ทุกข์กับสุขน้ี	 ถ้าใครติดสุขก็ไม่ชอบทุกข์ทั้งน้ันแหละ	

๑ ทฏิฐทิัง้สาม	ได้แก่	๑.	อกริิยทฏิฐ	ิความเหน็ว่าไม่เป็นอนัท�า,	เหน็ว่าการกระท�าไม่มผีล	๒.	อเหตกุทฏิฐ	ิความเหน็ 
ว่าไม่มีเหตุ,	เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีเหตุปัจจัย	๓.	นัตถิกทิฏฐิ	ความเห็นว่าไม่มี,	เห็นว่าไม่มีการกระท�าหรือ
สภาวะที่จะก�าหนดเอาเป็นหลักได้
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ธรรมสองอย่างนี้มันให้โทษเท่าๆ	กัน	และเกิดประโยชน์เท่าๆ	กัน	ก็เหมือนลูกตาเรา 
สองข้าง	ข้างซ้ายหรือข้างขวามันเกิดประโยชน์เท่าๆ	กัน	คนไม่รู้จักอันนี้ก็เหมือนกัน	
ถ้าจะให้ลูกตามันแตกมันก็มีโทษเท่าๆ	กัน	ถ้าเอามันไว้ทั้งสองลูกตาด�าๆ	อยู่ก็เกิด
ประโยชน์แก่เราเท่าๆ	กัน	ฉะนั้น	ลักษณะธรรมนี้มันอยู่ที่ศูนย์กลางอย่างนั้น

	 คนเรามาปฏิบัติไม่รู้เรื่อง	บวชมาแล้วก็ไม่รู้เรื่อง	เพ่งออกไปข้างนอกบ้างเพ่งไป
ที่อื่น	ไม่น้อมเข้ามาในใจของเรา	และการบวชเข้ามานี้	บวชธรรมดาก็ยังมีกิเลสน้อย	
ผมเคยเป็นเณรเป็นพระ	 อยู่วัดบ้านก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไร	 คือ	 ปล่อยไปตามเรื่อง 
ของมัน	มันก็เลยไม่ค่อยมีอะไร	 เมื่อเข้าปฏิบัติแล้วมาพิจารณา	 เออ...อย่างนั้นต้อง
รักษาพระวนัิย	อย่างน้ันต้องท�าอะไรกไ็ม่ให้ร้องไม่ให้ขอ	ทกุอย่างท่านไม่ให้ความอยาก 
มันเกิดขึน้มา	ความทกุข์มันกบ็บีบงัคับขึน้มา	อยูว่ดับ้านน้ันมนัสบาย	ฤดูน้ีอยากปลกู 
หัวหอมกินก็ได้	 อยากปลูกผักกาดกินก็ได้	 ฟันไม้ก็ได้	 ขุดดินก็ได้	 มันเลยสบาย	
บัดนี้ท่านไม่ให้ปลูกอย่างนั้น	ไม่ให้แตะต้องอย่างนั้น	ไม่ให้ท�าอย่างนั้น	มันบีบหัวใจ 
มันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นมา	ยิ่งพระกรรมฐานนี้	ถ้าอยากก็อยากได้หลายๆ	อยากได้กว่า
สิ่งธรรมดาที่เราไม่ได้ปฏิบัติ

	 เม่ือบวชเข้ามาปุ๊บมันก็อยากได้ความสงบ	 อยากเป็นพระอรหันต์	 อยากแล้ว 
มันก็คิด	 คิดมากก็เดือดร้อนมาก	 ที่นี่ก็อยู่ไม่ได้	 ที่นั่นก็อยู่ไม่ได้	 อยู่ที่นี่ก็	 “แหม	 
คนมันมากนะ	ไม่สงบ	อยู่ที่นี่มันไม่เป็นป่านะ	ไปหาป่าเถอะ	อยู่ที่นี่มันเป็นป่าก็จริง	
แต่มันไม่เป็นเขา”	บางทีก็ขึ้นไปโน้น	เขาสูงๆ	บิณฑบาตวันละสามสี่กิโล	ไปหาที่อยู่ที่ 
มันสบายๆ	คือ	หนีจากมันนั่นเองแหละ	หนีจากมันเพราะความไม่รู้	 ไม่ได้หนีจาก
มันเพราะปัญญา	หนีจากมันเพราะการเดินหน้า	อย่างเราทุกวันนี้จะหนีจากคนไปอยู่
ที่ไหน	ไม่ให้คนเห็นจะไปอยู่ที่ไหน	แต่ว่าระยะชั่วคราวได้อยู่	มันเป็นอยู่อย่างนี้

	 ฉะน้ัน	พระปฏบิตัหิน่ึงพรรษาสองสามพรรษา	ถ้าไม่ได้ศึกษาเร่ืองทัง้หลายเหล่าน้ี 
ให้เข้าใจล่ะก็	ไปแล้ว	ธุดงค์นี่ทุกปีละ	ธุดงค์นี่เดินจนหนังถลอกปอกเปิก	หยุดตรงนี้ 
ไปตรงนั้น	ไปตรงนั้นไปตรงนี้เรื่อย	ไม่มีหยุดหรอก	คือ	มันไม่ให้หยุดเราเป็นทาส
มันแต่เราไม่รู้จัก	พอสบายสักนิดหนึ่งก็มานั่งพิจารณา “ฮื้อ...จะไปหนองคายดีละมั้ง 
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เอาละจะไปหนองคาย แล้วไปอยู่หนองคาย อยู่สบายสักพักหนึ่ง ฮือ...เชียงใหม่ก็ดี 
เหมือนกันนะ ไปเชียงใหม่ปะไร”	 เอ้า	 ไปอีก	 มันไล่เข้าไปในป่า	 มันก็ไล่ขึ้นภูเขา	 
ขึ้นภูเขามันก็ล�าบากเกินไป	มันก็ไล่ลงมา	มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละ

	 นักกรรมฐานทัง้หลายไม่รู้สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีไม่สบายหรอก	ให้รู้เถอะอยูบ่นภเูขา
เป็นอย่างไร	อยู่ป่าเป็นอย่างไร	อะไรทุกอย่างนี้มันเป็นอย่างไร	ถ้าหากเรามารวมจุด
ของมันได้แล้ว	ไม่จ�าเป็นอะไรมาก	คล้ายๆ	คนอยากจะรวย	ไปท�าไร่	ไปตัดต้นไม้
เต็มป่า	แต่ว่าท�าไม่หมด	ขี้เกียจ	ไปถางมันทิ้งแล้วก็หนีไป	ท�าได้มากแต่ไม่เอา	อันนี้
ก็เหมือนกันเช่นนั้น	เราก็ท�าได้มากไปมาก	แต่ก็ไม่รู้เรื่องที่จะเอาอย่างไรกัน	จุดนี้เรา
ยงัไม่ถงึของเราแล้ว	เราก็เดนิอยูเ่ร่ือยๆ	เป็นทกุข์	บางองค์เดนิไปเลยไม่เหน็	บางองค์
เข้าในถ�้าก็อยู่แล้ว	บนภูเขาเราก็อยู่แล้ว	ในป่าเราก็อยู่แล้ว	มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ 
สบิปีกว่า	บางทไีปพบอยู่ตามภเูขา	เขาท�าสวน	ท�าไร่อ้อย	ท�าถัว่	ท�าข้าวโพด	เท่าน้ันแหละ	 
เดี๋ยวก็ธุดงค์อยู่ในป่าอยู่ในเขา	 แล้วก็เดินบิณฑบาต	 ไปเห็นซังข้าวโพด	 ก็อีกแล้ว	
อยากจะไปเป็นลูกของเขาแล้ว	 อยากจะเป็นลูกจ้างเขาแล้ว	 บางคนเลยออกมาเก็บ
ข้าวโพดกับเขาเสีย	เป็นลูกจ้างโยมที่เคยอุปัฏฐากเรา	นั่นแหละเป็นทุกข์อีก	มันเสีย
อย่างนั้น

	 ฉะน้ัน	การธดุงค์น้ัน	ธ-ุตงั-คะ กคื็อว่า	เป็นข้อปฏบิตัอินับคุคลท�าได้ยาก	เพราะ
เป็นข้อปฏิบัติท�าปุถุชนให้เป็นอริยชน	 มันจึงเป็นของท�ายาก	 เป็นของท�าล�าบากมาก	 
มันฝืน	ไม้มันคดมันงอมันโก่ง	ไปดัดมันก็ฝืนอย่างนี้	ท่านจึงกล่าวไว้ว่า	ธุดงค์นี้ใคร
ไม่ท�าก็ไม่เป็นอาบัติ	(ผิดวินัย)	หรอก	เพราะมันเป็นข้อวัตรพิเศษ	ความเป็นจริงนั้น
มันเป็นของฝืน	เป็นข้อวัตรของพระอริยบุคคล	หรือที่จะท�าปุถุชนให้เป็นอริยบุคคล	
มันก็เป็นของท�าได้ยาก	 เหมือนเราเคยท�าของหยาบๆ	 มา	 เช่น	 เราไสกบเลื่อยไม้	 
ในอีกเวลาหน่ึงเราจะไปท�างาน	 ให้ไปไล่สนิมทอง	 ไปท�าสร้อยท�าแหวน	 อย่างน้ีก็
ล�าบากมาก	 มันเป็นกิจการของบุคคลที่ละเอียดเขาท�ากัน	 มันก็เป็นของยากล�าบาก	
เช่น	เนสชัชกิ	ในวนัพระน้ีไม่ให้นอนตลอดคนื	เรากไ็ม่เคยท�า	เป็นฆราวาสกไ็ม่เคยท�า	 
เมื่อกินอิ่มแล้วจะนอนก็นอนเลย	 บางทีบุหร่ียังติดปากอยู่เลย	 บางทีปากคาบบุหร่ี	
นอนกรนครอก...ครอก	จนไฟจะไหม้	ไฟไหม้ปากแล้วจึงลกุขึน้มา	บางคนกนิอิม่แล้ว
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นั่งไม่ไหวเสียแล้ว	มันหนัก	นอนลงไปหยิบเอาไม้ข้างฝามาจิ้มฟัน	จิ้มไปจิ้มมาก็เลย
นอนหลับไปเลย	ไม้จิ้มฟันก็ไม่ต้องเอาออก	อยู่อย่างนั้นแหละ	กรนครอก...ครอก

	 ทน้ีีเราไม่ให้นอนในคนืน้ัน	มาท�าธดุงค์	ท�าไมมันจะไม่ล�าบากล่ะ	มนัขดักนัอย่างน้ี	 
มนักล็�าบากซ	ิท�าไมจะไม่ล�าบาก	บางคนกท็นไม่ไหว	น่ีเป็นเร่ืองอย่างน้ี	น่ีคอืข้อปฏบิตัิ
ธดุงควตัร	คอื	การกระท�าฝืนฝึกตวัเองฆ่ากเิลส	พระพทุธองค์ท่านตรัสว่า	ธรรมอนัใด 
มันเดือดร้อน	 ข้อปฏิบัติอันใดมันเดือดร้อน	 ให้มันซ�้าอยู่อย่างน้ัน	 มันสู้กิเลสแล้ว	 
ท่านว่าถูกมันแล้วถูกตัวมันแล้ว	ถ้ามันสบายๆ	ก็ไม่ถูกเพราะเราชอบสบายนี่	ถ้ามัน
เดอืดร้อนก็เข้าใจว่ามนัผิด	แต่น่ีมันเดอืดร้อนน้ันถกูแล้วมนัปฏบิตัถิกูแล้ว	มนัฝืนใจ
ตัวเองมันก็เดือดร้อน	มันทุกข์	 มันเป็นทุกขสัจ	 เมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นมา	มันก็ลืมตา
เท่านั้นแหละ	ลืมตาขึ้นมาก็พิจารณา	“นี่อะไรกัน” อย่างนี้ มันเห็นอย่างนี้

	 ฉะน้ัน	การปฏบิตัน้ีิเราบวชมานานหลายพรรษากจ็ริง	แต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้ปฏิบตัิ	 
เราจะเอาแต่สิ่งที่เราชอบ	 สิ่งที่เราไม่ชอบ	 เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นข้อปฏิบัติ	 มันจะเป็น
อย่างน้ีกไ็ด้นะ	แล้วเราพดูว่า “ฮือ้...ผมไม่มศีรัทธา ผมไม่บวชหรอก” แต่ว่าอาศยัอนัน้ี 
ยังผิวเผิน	 พวกเราทั้งหลายควรระลึกให้มันได้นะว่า	 ที่เราอยู่น้ีบริขารที่อาศัยอยู่น้ี	 
ท่านให้พจิารณาให้มาก	อย่าไปหลงมนั	อย่าไปเพลนิกบัมัน	อยูก่ฏุสิวยๆ	กด็	ีอยูท่ีไ่หน 
ก็ดี	จีวรสวยก็ดี	ให้มันมีนิรามิสสุข	ใจให้มันเป็นเนกขัมมธรรม	อยู่กับอะไรก็ให้ใจ
มันออก ถอนอุปาทานจากสิ่งทั้งหลายเหล่าน้ัน ตัวอุปาทานน้ันแหละ ท่านบอกว่า 
การถอนจะต้องอาศัยเนกขัมมธรรม	อาศัยรู้จักเหตุรู้จักผล	อาศัยรู้จักโทษของมัน

	 อย่างพวกเราน้ีเราอาศัยร่างกายเป็นอยู่	 มันไม่ป่วยไม่ไข้	 มันก็สบาย	 แต่เรา 
อย่าไปอาศัยมนัมากนักนะ ระวงันะ ต้องอาศัยเนกขมัมะไว้ อย่าไปพึง่ไปเกาะในกาย
ของเรา	 เดี๋ยวมันจะเป็นโรคเมื่อไรก็ไม่รู้เร่ือง	 น่ีจะไปอาศัยมันได้หรือ	 ก็ต้องระวัง	 
เราจะต้องระวงัอันน้ีให้มาก	อกีวนัหน่ึงมันจะระเบดิขึน้มาเป็นต้น	ข้อปฏบิตัเิป็นอย่างน้ี	 
ถ้าเราคิดว่ามาก	มันก็มาก	เร่ืองปฏิบตัเิป็นเร่ืองฝืนใจของเราอย่างน้ัน	พวกเราทัง้หลาย 
กต้็องระวงัไว้ว่า	การฝืนใจตวัเองในทางทีถ่กูทีช่อบน้ันนะด	ีแต่ว่าให้รู้จักก�าลงัของเรา	
ฉะนั้น	ท่านจึงสอนซ�้าๆ	ซากๆ	อยู่เรื่อยๆ	อย่างวันนี้พระเณรทุกองค์นั้นเคยนึกถึง
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ความตายหรือเปล่า	“แหม	วันนี้	อีกไม่นานเราก็ต้องตาย	บัดนี้มีอายุ	๒๐,	๓๐	แล้ว
เดี๋ยวก็ตาย”	เคยคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้	เรื่องระลึกถึงความตายมีสักองค์สององค์ก็ยังดี	 
ความละเอียดของคนมันต่างกัน	เรื่องนึกถึงความตาย	จะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่ง

	 อาจารย์คนหน่ึงมีศิษย์	 ๓	 คน	 วันหน่ึงอาจารย์ถามว่า	 “ใครมีสติระลึกถึง 
ความตายบ้าง	วันหนึ่งประมาณกี่ครั้ง”

	 องค์หน่ึงตอบว่า	“โอ๊ย	ผมระลกึถงึความตายไม่ได้หยดุหย่อนเลยครับ	ผมเทีย่ว 
บิณฑบาต	 ผมนึกไปว่า	 จะได้กลับมาวัดหรือไม่หนอ	 จะได้กลับมาวัดหรือไม่หนอ	
กลัวมันจะตายอยู่กลางทาง	กลัวจะไม่ได้มาฉันบิณฑบาต”

	 องค์ที่สองก็ว่า	“โอ๊ย	ผมนึกถึงความตายยิ่งกว่านั้น	ผมมานั่งฉันบิณฑบาตอยู่	
นึกในใจว่า	จะฉันจังหันเสร็จหรือไม่หนอ	กลัวมันจะล้มตายก่อน”

	 องค์ที่สามว่า	“โอ้	ผมไม่ถึงแค่นั้นเลยครับ	ผมคิดว่า	ผมหายใจเข้าออกอยู่นี้	
ผมกลวัมนัหายใจเข้าไป กลวัมนัจะไม่ออกมา มนัออกมาแล้ว ผมกลวัมนัจะไม่เข้าไป 
ผมจะตายตรงนั้น	ผมคิดอยู่แค่นั้น”

	 สององค์แรกก็นึกว่าเราเอาเต็มที่แล้ว	 องค์หน่ึงว่า	 บิณฑบาตกลัวจะไม่ถึงวัด	 
จะตายก่อน	นึกว่าดแีล้ว	แต่ยงัหลงอยู	่องค์ทีส่อง	ฉันอยู	่กลวัมนัจะล้มกลิง้ลง	กนึ็กว่า 
ไม่มีที่ไหนแก้ไขอีกแล้ว	 องค์ที่สาม	ลมเข้าผมกลัวไม่ออก	มันจะตาย	นี่ดูซิ	 นี่คือ
ความรู้สึกนึกคิดของคนแต่ละคน	เพราะฉะนั้นมันจึงไม่เหมือนกัน	มันหยาบกว่ากัน	
มันละเอียดกว่ากัน	เพราะอันนี้

	 แต่ความรู้สกึของผม	สมยัน้ีผมว่าพวกเราควรจะประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ประโยชน์
ตนและเพื่อประโยชน์ประชาชนคนอื่นเขาบ้าง	 เพราะว่าสัตว์โลกทุกวันน้ีก�าลังเมา	 
ก�าลังมืด	ไม่รู้เรื่อง	ที่ทางท�ามาหากินกันผมว่ามันจะแย่เสียแล้ว	คับแคบกันเสียแล้ว	
ถ้าเราออกไปอีก	 เราก็ไปแย่งเอาที่ดินกับเขาอีก	 ไปแย่งเงินเขาอีก	 ไปแย่งอะไรอีก	 
เลยวุ่นไปอกี	จะฆ่าจะแกงกันตาย	มนุษย์ในโลกน้ีกเ็หน็จะพอละมัง้น่ี	เหน็จะพอกนัละ	 
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สมัยก่อนชาวบ้านแต่งงานแล้วลูกก็เกิด	เอ้า	ให้มันเกิดเต็มที่มันเลย	ไม่ต้องกลัวมัน	
มันจะเกิดมาถึงยี่สิบ	ก็เอาเถอะ	เอาหมด	เดี๋ยวนี้เขาไม่เอาแล้ว	รู้ตัวว่าไปไม่ไหวแล้ว	
อย่างมากกส็ามคน	ผู้ชายสองคน	ผู้หญงิคนหน่ึงพอแล้ว	อดุเลยปิดเลย	ผมว่าไม่เหน็
มันเกิดประโยชน์อะไรมากมาย	มันแย่งกันแล้ว	สมัยก่อนนี้คราวหลวงพิบูลสงคราม
ให้รางวัลคนลูกมากๆ	ผมก็อยากให้สึกเหมือนกันแหละ	ประชาชนมันน้อย	เดี๋ยวนี้
ประชาชนเขามันพอกันแล้ว	จะสึกออกไปท�าไมอีกล่ะ

	 ผมว่ามันได้โอกาสแล้วพวกเราทั้งหลาย	 มันได้โอกาสแล้วที่จะสร้างประโยชน์
ในเวลานี้	ประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่น	ประโยชน์ภพนี้ประโยชน์ภพหน้า	หรือ
ประโยชน์อย่างยอด	 ผมว่าควรแล้ว	 เวลาน้ีมันควร	 เพราะเราก็เห็นน่ีนะว่าสึกเป็น
ฆราวาสแล้วจะไปท�าอะไร	เคยได้ยินไหม	เคยได้ไปบิณฑบาตตามบ้านไหม	บางวัน
เดนิบณิฑบาตไปโน่น	ทะเลาะกนัตรงโน้น	ยงัไม่ทนัหงุข้าวเลย	ทะเลาะกนัแล้ว	เอาแล้ว 
วุ่นวายกันแล้ว	 ไม่รู้อะไรเป็นอะไร	 พวกท่านไม่เคยเห็นหรือ	 ก็ไปดูสิ่งที่มันจะเกิด
ปัญญาบ้างซิ	 ไปดูแต่สิ่งที่มันถมทับหัวใจของเรา	 มันจะเห็นอะไร	 ไปมองโน่น	 
มองแมงป่อง	 เขามองก้ามกัน	ก็นึกว่ามันเอาก้ามมันกัด	ไปมองโน่น	มองแมงป่อง
ไม่ได้มองก้นมันนี่	 ไปจับหัวมัน	นึกว่าตรงนั้นมันเป็นอันตราย	ความจริงมันเอาก้น
มันจิ้มจนจะตายเอา เรามองข้ามไป มองไม่ถูกที่ มันจึงเสีย

	 อนัน้ีกเ็หมอืนกนัฉันน้ัน	ผมว่าอยูเ่ป็นนักบวชอย่างน้ีสบายแล้ว	ถ้าเราคิดอย่างน้ี 
มนัสบาย	ไม่มีกรรมไม่มีเวร	มนัจะมอีะไรกส็บายแล้ว	แต่ว่าเป็นนักบวชไม่ใช่อยูส่บาย
เฉยๆ	นะ	ต้องท�าให้เกิดประโยชน์	หาทางพ้นทุกข์ให้ได้	เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย 
ญาติทั้งหลายให้ได้.
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๒
ธรรมที่หยั่งรู้ยาก

	 วนัน้ีเป็นวันมหาปวารณา	ความเป็นจริงน้ันเรานับถอืพระพทุธเจ้าของเรา	เทดิทนู
พระรัตนตรัย	คือ	พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	ยิ่งกว่าอะไรทั้งหลายทั้งนั้น	แต่ว่า 
เร่ืองน้ีมันไม่ใช่ของเล่นๆ	จะต้องเป็นผู้ฉลาดพอสมควร	ต้องฉลาดในการสอนจิตของ
ตัวเอง	เอาออกมาฝึกให้มากๆ

	 จิตของเรานี้จะบีบมันมากก็ไม่ได้	 จะปล่อยมันก็เลอะเทอะ	พระพุทธองค์ท่าน
ตรัสว่า	 สอนตัวอย่างไรสอนคนอื่นอย่างน้ัน	 ตัวท�าอย่างไรจึงให้คนอ่ืนท�าอย่างน้ัน	
ไม่ใช่ของเล่นๆ	หรอกโยม	โยมไปมองดูพระท่านบวช	ก็นึกว่าท่านสบาย	อย่างเช่น 
เรื่อง	อาจารย์ดี	จะเล่าให้ฟัง

	 อาจารย์ดีที่เป็นคู่กับอาจารย์ทองรัตน์	 เป็นพระกรรมฐานรุ่นกลางไม่ใช่รุ่นแรก	
ที่เป็นศิษย์อาจารย์มั่น	 ภูริทัตโต	 เที่ยวบิณฑบาตไปฉันตามบ้านป่า	 บางทีบางบ้าน 
ก็ไม่รู้เรื่องเลย	พระไปบิณฑบาตก็ใส่แต่ข้าว	จะเอาอาหารใส่บาตรหรือก็ไม่เคยท�ากัน	
บางแห่งก็ว่า	พระกรรมฐานท่านฉันแต่หวานอย่างอืน่ท่านไม่ฉันหรอก	พอไปบณิฑบาต
ตามบ้านเขาก็เอาข้าวเปล่าใส่เท่าน้ันแหละ พระจะไปบอกให้เขาเอาอาหารใส่บาตร 
กไ็ม่ได้	เป็นอาบตั	ิบางทพีระไปพักอยู่เป็นเดอืนๆ	เขากย็งัไม่เข้าใจ	ทน้ีีท่านอาจารย์ดี 
ท่านไปบิณฑบาตในบ้านที่ยังไม่เคยไป	 โยมก็ใส่แต่ข้าว	 ตอนฉันจังหันเขาก็ตามไป	 

บรรยายแก่พุทธบริษัท	ที่วัดหนองป่าพง
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ท่านกฉั็นจังหนัอยูอ่ย่างน้ันแหละ	ฉันแต่ข้าวเปล่าๆ	เพราะของมนัอยูใ่นบาตร	โยมเขา 
ก็มองไม่เห็น	 เห็นพระเอามือล้วงลงไป	 ท่านก็เอาขึ้นมาฉันสบายๆ	 ก็นึกว่าอาหาร
ท่านเยอะแยะแล้ว	ท่านอาจารย์ดีท่านฉันข้าวเปล่าๆ	อยู่	๗	วัน	ท่านก็คิดว่า	“จะท�า
อย่างไรดีหนอ”	พระกรรมฐานนี่ท่านก็มีปัญญาพอสมควรเหมือนกันนะ

	 วันหน่ึงท่านก็เอาฝาบาตรหงายขึ้นจับเอากาน�้ามารินใส่	 มีแต่น�้าเท่าน้ันแหละ	
โยมกต็ามมาน่ังอยู่จะมาฟังธรรม	ท่านก็เอาข้าวเหนียวมาป้ันแล้วจ้ิมกบัน�า้ในฝาบาตร
ที่รินมาจากกาน�้านั่นแหละ	ท่านก็ฉันข้าวไป	โยมเขาก็มองท่าน	ท่านก็ฉันของท่านไป
เรื่อยๆ	 โยมสงสัยก็ถาม “เอ้า หลวงพ่อท�าไมฉันอย่างนั้นเล่า ท�าไมฉันข้าวกับน�้า” 
ท่านก็ว่า “มันมีอย่างนี้ก็ฉันอย่างนี้” โยมก็ว่า “ฉันพริกฉันปลาร้าไม่ได้หรือ” “ถ้ามัน
มีก็ได้”	ท่านอาจารย์ตอบ

	 โอ้โฮ	มนัช่างเพราะเหลอืเกนินะ	ท่านเอาข้าวในบาตรน้ันมาจ้ิมน�า้เปล่าอยูน่ั่นแหละ	 
น่ีคอืจะสอนคน	เอากันถึงขนาดน้ัน	ทน้ีีเขารู้แล้ว	กว่็า	โอ...เราบาปแล้วให้พระฉันข้าว 
กับน�้าเปล่าๆ	 อยู่ถึง	 ๑๕	 วันแล้ว	 น่ีความไม่รู้เร่ืองเป็นอย่างน้ี	 คนที่ไม่รู้เร่ืองมัน 
สอนยากสอนล�าบาก

	 ครูบาอาจารย์ผู้สอนมาน้ันล�าบาก	อย่างเช่น	อาตมาออกไปเมอืงนอกซึง่เขาไม่มี
พระเหมอืนบ้านเรา	กเ็ป็นเหตใุห้มองเหน็พระพทุธเจ้าเสยีแล้ว	พอเราออกไปบณิฑบาต	
เขามองไม่เป็นพระเลย	เขามองเป็นตวัอะไรกไ็ม่รู้	คนทีจ่ะคดิใส่บาตรสกัคนหน่ึงกไ็ม่มี	 
มีแต่เขาพากันมองว่า	 ตัวอะไรน่ะมาน่ัน	 โอ้โฮ	 นึกถึงพระพุทธองค์	 อาตมากราบ 
ท่านเลย	 มันแสนยากแสนล�าบากที่จะฝึกคนเพราะเขาไม่เคยท�า	 ผู้คนที่ไม่เคยท�า 
ไม่รู้จักน่ีมันล�าบากมาก	พอมาน่ี	นึกถงึเมอืงไทยเราออกจากป่าไปบณิฑบาตเท่าน้ันแหละ	 
ไม่อดแล้ว	ไปทีไ่หนมนักส็บายมาก	แต่เม่ือเราไปเมอืงนอกอย่างน้ัน	มองๆ	ดไูม่มใีคร 
ตัง้ใจมาตกับาตรพระ	บาตรเขายงัไม่รู้จักเลย	เราสะพายบาตรไป	เขานึกว่าเป็นเคร่ือง
ดนตรีเสียอีก	 ถึงอย่างนั้นอาตมาก็ยังดีใจในสิ่งที่ได้ท�ามาแล้ว	 โดยมากพระท่านไป
เมอืงนอกท่านไม่บณิฑบาตหรอก	อาตมามองเหน็ข้อน้ีนึกถงึพระพทุธเจ้า	อาตมาต้อง
บิณฑบาต	ใครจะห้ามก็จะบิณฑบาต	ไปบิณฑบาต	ไปท�ากิจอันนี้ที่กรุงลอนดอนได้	 



22

ดใีจเหลอืเกนิ	พวกพระไปด้วยกันก็ว่าบณิฑบาตท�าไม	มนัไม่ได้อาหาร “อย่าเอาอาหารซิ  
ไปบิณฑบาตเอาคน เอาคนเสียก่อน ขนมมันมากับคน”

	 พระก็ไปบิณฑบาตให้เขามองดู	เขามองดูพระนั่นก็ถือว่าได้แล้ว	ก็เหมือนท่าน
พระสารีบุตรนั่น	ท่านไปบิณฑบาตอุ้มบาตรอยู่ในบ้านตั้งหลายครั้ง	เขาก็ไม่ใส่บาตร 
สักขันเลย	เขามองดูแล้วเขาก็เดินหนี	มาถึงวันหนึ่งเขาก็ว่า “พระสมณะนี่มาอย่างไร  
ไป หนีไป”	พระสารีบุตรท่านก็ดีใจแล้วได้บิณฑบาตแล้ววันนี้	เพราะเขาสนใจเขาจึง
ไล่เรา	ถ้าเขาไม่สนใจเขาไม่ไล่หรอก	เขาไม่พูดกับเราหรอก	พระสารีบุตรท่านเป็นผู้มี 
ปัญญา	เท่าน้ันท่านกพ็อใจแล้ว	คนสนใจ	น่ีเป็นจิตของพระทีท่่านไปประกาศพระศาสนา

 อาตมามานึกถงึข้อน้ีแล้วกไ็ม่อาย เพราะพระพทุธเจ้าของเราท่านตรัสว่า “ให้อาย 
แต่สิง่ทีม่นัเป็นบาป ไม่เป็นบาปไม่ต้องอาย” กเ็ลยออกไปบณิฑบาตได้สกั	๗	วนั	ต�ารวจ 
กจ้็องสะกดรอยตามมาห้าม	ให้หยุดบิณฑบาต	บอกว่าผิดกฎหมายในเมอืงเขา	เราไม่รู้ 
นี่มันผิด	เราก็หยุด	ที่ผิดเพราะเขาหาว่าเป็นขอทาน	บ้านเขาห้ามขอทาน	เราก็บอกว่า	 
อันน้ันมันเป็นเร่ืองของคน	 แต่น่ีมันเร่ืองของศาสนา	 พระพุทธศาสนาไม่ใช่ขอทาน	 
กเ็ลยได้อธบิายไปว่า	ขอทานประการหน่ึง	การบณิฑบาตอกีอย่างหน่ึง	กเ็ลยเข้าใจกนั	 
ทกุวันน้ีทีน่ั่นพระกไ็ด้บณิฑบาตอยู	่แต่กย็งัไม่ดเีท่าไหร่หรอก	ค่อยๆ	เร่ิมไปล่ะ	น่ีเป็น 
สิ่งที่ท�าได้ยาก	ท�าได้ล�าบาก

	 จิตใจของเราน้ีกเ็หมอืนกนั	อย่างเราชาวพทุธทีม่าฟังธรรมะกนัทกวนัพระน่ี	บาง
คนก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องธรรมะแท้ๆ	 อย่างเมื่อสองสามวันมานั้น	 พวกโยมจากสาขา 
มารวมกนัเป็นร้อยๆ	ทน้ีีอาตมากเ็ลยถามว่า “โยม ปีน้ีเท่าทีต่รวจดนูะ อาตมาสอนมา
น่ีก็เกือบสามสบิปีแล้ว ปล่อยไปตามใจสบายๆ วนัน้ีกเ็ลยอยากถามว่าพวกเราอบุาสก
อบุาสกิาทัง้หลายน้ัน มบ้ีางไหมในทีน้ี่ได้ตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตั ิปฏบิตัไิม่มากหรอก มศีลี ๕  
ตลอดชีวิตมีบ้างไหม”

	 มองดูตากนัลอกแลก	ไม่มีเลย	น่ังน่ิงอยูอ่ย่างน้ัน	น่ีเหน็ไหม	มนัขาดการปฏิบตัิ	
คอืมนัยังไม่ถึงใจ	อาตมากเ็ลยเทศน์ว่าไปสกัหน่อย	วนัน้ันจะมใีครโกรธหรืออย่างไร 
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ก็ไม่รู้	อาตมากนึ็กว่าจะมคีนสกัคนหน่ึง	แต่ดแูล้วมแีต่ข้ีคน	มแีต่ข้ีมันคนไม่ม	ีถ้าคนแท้ 
มันต้องส�ารวมด้วยศีล	๕	คอื	ถ้าเป็นมนุษย์แล้วเราต้องพยายามท�าศลีน้ีให้มนัมีข้ึนมา 
โดยตลอดชีวิต	ได้สัก	๔-๕	คนก็ยังดีนะ	นี่ไม่มีหรอกเพราะไม่เคยท�ามา

	 สมัยก่อนอาตมายงัไม่ได้มาสอนทีน่ี่	เร่ืองสมาธน่ีิคนก็ไม่รู้เร่ืองเลย	ศลีกพ็ดูแต่ 
รับกบัพระไปเท่าน้ัน	พดูไปท�าไมก็ไม่รู้	สมาธกิไ็ม่รู้เร่ืองไม่เคยท�า	เข้าไปวดักไ็ม่มีใครฝึก	 
เม่ือศีล	สมาธ	ิกไ็ม่เร่ิม	ปัญญาจะเกดิทีไ่หน	ถ้ามาพดูถงึตรงน้ีรู้สกึว่าพวกเรายงัไกลกนั 
มากที่สุด	ขอให้แต่ละคนเอาการบ้านข้อนี้ไปคิดกัน	อย่างอาตมาขึ้นไปเมืองเหนือไป 
เทศน์ให้เขารักษาศลี	เขากว่็า “ท่านอาจารย์เทศน์อย่างน้ีท่านจะฉันข้าวกบัอะไร” “ไม่รู้ 
อาตมาไม่รู้” เขาก็ว่า “ถ้าอย่างน้ันเอาไหม ผมจะโขลกพริกกบัเกลอืมาให้ท่านฉันทกุวนั  
ท่านจะฉันได้ไหม” อาตมาก็ว่า “ใครจะท�า โยมคนไหนจะท�า อย่าหนีจากกันเลยนะ 
ให้โยมโขลกพริกกับเกลือมาทุกวันๆ อาตมาก็จะฉันให้ทุกวันๆ อาตมาไม่เคยเห็น
ใครมีศรัทธาอย่างนี้ เอาไหม เอากันเป็นปีๆ ไหม หรือตลอดปีก็เอากันไหม ให้โยม
มาจัดทุกวันนะ”

	 โน่น	คนทีพ่ดูไปน่ังอยูโ่น่น	มนัไม่กล้าท�าหรอก	มนัพดูแต่ปากน่ันแหละ	พดูให้เรา 
จนเท่านั้น	ความเป็นจริงคนที่มาวัดทุกวันนี้มันต้องมีศรัทธา	คนพูดเช่นนั้น	มันไม่มี
ศรัทธาหรอก

	 ผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัย	คือ	พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	นั้น	ที่จริงมันง่าย
ทีส่ดุโยม	มนัง่ายมาก	การกระท�าอะไรต่อมอิะไรมันง่าย	มนัไม่ยาก	ไม่ต้องเลอืกวนัน้ัน	 
เดือนน้ี	ยามน้ี	ไม่ต้องแล้ว	พระพทุธองค์ของเรากท็รงสอนว่าเมือ่ไรมันสะดวกวนัน้ันมันด	ี
มันไม่ขัดข้องวันนั้นมันดี	แต่นี่เราไม่อย่างนั้น	เช่น	จะปลูกบ้านปลูกช่องสารพัดอย่าง	 
ก็จะต้องหาฤกษ์วันพันยามกันเสียแล้ว	 พระพุทธองค์ท่านไม่ว่าอย่างน้ัน	 ท่านว่า 
เมื่อโอกาสมันเหมาะสมก็ให้ท�าไปเถอะ	แต่เราก็กลัว	ซึ่งถ้าพูดถึงพระรัตนตรัยเต็มที่	 
ถึงที่สุดแล้ว	 ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัว	 คือว่ามันไม่ผิดหรอก	 เมื่อมันมีโอกาสที่จะท�า
เมื่อไรมันสะดวก	มันถูกกับเวลาของเรา	มันสะดวกก็เอาละ
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	 น่ีท่านว่าอย่างน้ี	แต่เราไม่เอาอย่างน้ันซ	ิจะต้องเอาวนัน้ันวนัน้ี	จนอาตมาร�าคาญ	
ย่ิงวันแต่งงานน้ันเขาถือว่าเป็นวันที่ส�าคัญของเขามาก	 ต้องเอาวันน้ัน	 ต้องเอาฤกษ์
อย่างนั้นอย่างนี้	นิมนต์เอาพระหลวงตาไปฉัน	นั่งคอยเมื่อยจะตายแล้วอยู่นั่นแหละ	
คอืถ้าไม่ได้ฤกษ์ไม่เอา	ต้องให้ได้ฤกษ์	อาตมาก็คอยสงัเกตใครทีม่ฤีกษ์ดีๆ 	บ้าง	ว่ามัน 
จะเป็นอย่างไรไหม	มนัจะดไีหม	บางคนอยูก่นัได้ไม่ถงึเดอืนทะเลาะกนัไปเลย	อ้าว...
ดูซิมันเป็นเสียอย่างนี้	 แล้วท�าไมไม่สังเกตเหตุผลดูล่ะ	 จะต้องเอาวันนั้นวันนี้	 วันนี้ 
มนัจม	วันน้ันมนัฟ	ูต้องท�าข้างขึน้	ข้างแรมอย่าเอา	ไปถอืเอาอนัน้ันมาเป็นฤกษ์ของเรา	 
ฤกษ์มันก็เป็นเร่ืองของฤกษ์	 เวลาก็เป็นเร่ืองของเวลา	 มันไม่ใช่มาเกี่ยวข้องกับเรา	 
ถ้าเราไปคิดอะไรต่อมิอะไรมันมากทุกอย่างในเร่ืองพุทธศาสนามันก็จะยุ ่งเหยิง 
หลายอย่าง	จนกระทั่งที่ว่าพูดกันไม่ค่อยจะได้

	 ทีน้ีเรามามองดูซิว่า	 ถ้าเป็นอย่างน้ัน	 พระรัตนตรัยของเราจะเสื่อมไหม	 
เศร้าหมองไหม	มันก็เสื่อม	มันก็เศร้าหมองเท่านั้นแหละ	ที่ว่าฤกษ์ดียามดีก็คือ	อะไร
ทีม่นัด	ีอะไรทีม่นัเหมาะสม	ไม่ขดัข้องน่ันแหละ	อาตมาว่ามันดแีล้ว	อาตมาพดูอย่างน้ี	 
ทัง้ยงัถอือย่างน้ีมาตลอดจนทกุวนัน้ี	ไม่เคยเหน็มันเป็นอะไร	เม่ือเรามามองคนบางคน	 
ตระกลูบางตระกลู	โยมบางโยมกล็�าบาก	เช่น	แต่งงานกนัไม่ถงึฤกษ์หมายจริงๆ	ไม่ต้องละ	 
พระฉันเสร็จแล้วก็ต้องน่ังคอยอยู่น่ันแหละ	 คือพอถึงฤกษ์ก็ต้องสวด	 ชะยันโต  
โพธิยา มูเล...	แต่แล้วมันก็ดีบ้างได้บ้างเสียบ้างเหมือนกัน	บางคนก็อยู่ด้วยกันเดือน
สองเดือนพูดกันไม่รู้เรื่อง	หนีจากกันเสียแล้ว	ท�าไมฤกษ์มันไม่คุ้มล่ะ	ฤกษ์มันไปอยู่
ตรงไหน

	 อันน้ีขอให้โยมคิดกัน	 อาตมาเคยพูดอยู่เร่ือยๆ	 ให้โยมคิด	 ถ้าเราพูดถึงการ
ตกลงกันวันนั้นวันนี้	ตกลงกันพร้อมเพรียงสามัคคีกัน	ไม่ใช่ว่าได้วันจันทร์ไม่เอานะ	
ไม่ได้วันองัคารไม่เอานะ	ไม่ใช่อย่างน้ัน	อนัน้ีเป็นเร่ืองยุง่	ไม่ต้องมากหรอก	เท่าน้ีมัน
ก็ยุ่งแล้ว	เม่ือเราตดัสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีทีเ่ป็นมงคลตืน่ข่าวออกไปแล้ว	มนักก้็าวเข้าไป 
ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้ว	 เรานับถือพระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 สูงสุดสูงส่งดีแล้ว	 
จะสบายจะสะดวกกันทุกอย่าง
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	 อย่างตามบ้านนอกของเราน้ัน	ท�าไร่	ท�านา	ท�าค้า	ท�าขาย	ท�าโน่น	ท�าน่ี	ถ้าถอืกนั 
อย่างน้ีก็ยิ่งล�าบากขัดข้องหลายอย่าง	 อยู่มาวันหน่ึงเขาเอาหนังเสือมาให้ลงคาถาให	้
หนังหน้าผากเสือ	 น่ีมันก็ต้องฆ่าเสือมันถึงเอาหนังหน้าผากเสือมาได้	 ก็นึกว่าเราได้ 
ของดีแล้ว	เอามาให้หลวงพ่อลงคาถาให้	อาตมาก็ว่า “จะลงคาถาไปท�าไม เสือก็ไป
ฆ่ามาแล้วนี่ หนังมันจะดีอะไร” ไปฆ่าตัวมันเอาหนังมันมาลงคาถา	ถือกันไปอย่างนี้	 
ทีจ่ริงแล้วทีม่นัดอียู	่กค็อื	อย่าไปฆ่าเสอืมัน	อนัน้ีไปฆ่าเขา	ถอืกนัว่าดแีละยงัจะเอาหนัง 
มาลงคาถาอีก	จะท�าอะไรกันต่อไปอีก	เป็นอย่างนี้	มันถือผิดกันหมด

	 อย่างกลองที่วัดอาตมาเคยอยู่นะ	 คือ	 วัดทุ่ง	 กลองเขาเอาไว้ตีเพล...ทุ่ม...ทุ่ม 
...ทุม่	มอีาจารย์องค์ไหนกไ็ม่รู้บอกว่า	ถ้าได้หนังหน้ากลองมาจะลงคาถาให้กเ็ลยพากนั 
ไปผ่าเอากลองเพลที่วัดทุ่ง	ปาดหน้ากลองแล้วก็เอาไปลงคาถา	เราก็เคยเห็นว่ากลอง
เพลมันดัง	ถ้าตีไปคนก็มารวมกัน	อันนี้คงดีแน่	แต่นี่กลับไปตัดเอามาลงคาถาเสียนี่	 
เรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันหลายเหลือเกิน	เมื่อค้นถึงพุทธศาสนาของเราแล้ว	ที่จริงนั้น 
มนัล�าบากอยู	่เราจะเอาตรงไหนมันดี	มันล�าบาก	การปฏิบตัขิองเราน้ันมนัถงึไม่ปรากฏ 
ผลขึ้นมา

	 เรื่องทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธองค์ตรัสว่ามันยุ่ง	ทรงตัดทิ้ง	เพราะมันเป็นเรื่อง
ของพราหมณ์	พราหมณ์เขาบชูายญั	ท�าไมพราหมณ์ถงึบชูายญั	เพราะเขาต้องการสิง่ที ่
เขาปรารถนา	เขาถงึบชูายญั	มนัตรงกนัข้ามกบัพทุธศาสนาของเรา	ท�าไมเราถงึท�าบญุกนั	 
ท�าบุญกันท�าไม	 การท�าบุญน้ัน	 พระพุทธเจ้าของเราหมายถึงไม่ให้เห็นแก่ตัวหรือว่า
ท�าไปเพื่อก�าจัดความโลภออกจากใจของเรา	 มันไปคนละข้างกับพราหมณ์เสียแล้ว	
มันกลับกัน	 ฉะน้ัน	 ผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยน้ันหยาบๆ	 มีเยอะแต่มันก็ยังไปไม่ได	้ 
ไม่ต้องไปพูดถึงธรรมลึกซึ้งอะไร	อย่างเช่นท่านว่า “อนิจจา วะตะ สังขารา อุปปา- 
ทะวะยะธมัมโิน”	มนัจะถงึสงัขารเมือ่ไร	เพราะมนัไม่ได้พจิารณากนั	แม้แต่น่ังสมาธทิ�าจิต 
ให้เป็นหน่ึงมันก็ไม่เคยรู้เร่ือง	 ไม่รู้จักท�ากัน	 แล้วมันจะไปมองเห็นตรงไหน	 อันน้ี 
ให้พวกเราเอาไปพิจารณาดู
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	 การประพฤติปฏิบัตินี้เป็นพระก็ปฏิบัติได้	เป็นโยมก็ปฏิบัติได้	แต่ว่าเป็นพระนี้ 
มนัไกลจากความกงัวล	แต่กไ็ม่แน่	บางแห่งกย็ิง่กงัวลมากขึน้	อนัน้ีกเ็ป็นสิง่ทีล่�าบากอยู่	 
ฉะน้ัน	เร่ืองธรรมะน้ีจะต้องใช้การภาวนา	คอืการพจิารณา	อย่างเช่น	พระนวกะทีท่่าน 
ได้เทศน์ให้ฟังไปนั้น	ท่านได้พูดรวมลงมาว่า

	 “พุทธศาสนานั้นต้องปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์ เรียนมาก
ขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์ มันไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่ปฏิบัติ”

	 อันน้ีท่านพูดสั้นๆ	 ท่านเกิดมีความรู้สึกอย่างไรก็ไม่รู้ของท่าน	 ท่านพูดสั้น	 
แต่ก็ถูกของท่านทั้งหมดเลยเพราะถ้าไม่ปฏิบัติแล้วทุกอย่างมันไม่เกิดประโยชน ์
มนัเสยีหาย	เช่นว่า	เราท�านาสกัแปลงหน่ึง	แต่พอถงึคราวทีจ่ะเกีย่วไม่รู้จะเอาอะไรเกีย่ว	 
มันก็เสียหายมาก	 การกระท�าน้ันก็เลยไม่ได้ผลประโยชน์	 แต่ว่าท�าไมการปฏิบัต ิ
มันถึงยากล�าบาก	คอื	ถ้าจะว่ากนัจริงๆ	แล้ว	มนัจะต้องยากเสยีก่อนแล้วมนัจึงจะง่าย

	 อย่างเช่น	พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า	ทุกข์	พอเราเห็นว่าทุกข์อย่างเดียวก็ไม่ชอบ
เสยีแล้ว	ไม่อยากจะรู้ทกุข์	แต่ความเป็นจริงแล้วตวัทกุข์น่ันแหละคือตวัสจัธรรมแท้ๆ	 
แต่เราก็อ้อมอันน้ีเสีย	 ไม่อยากจะดูทุกข์	 หรืออย่างคนที่แก่ๆ	 เราก็ไม่อยากจะดู	 
อยากจะดูแต่คนหนุ่ม	 เป็นเสียอย่างนั้น	 ทุกข์นี้ไม่อยากจะดู	 เมื่อไม่อยากจะดูทุกข์	
มันก็ไม่รู้จักทุกข์	ตลอดกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้จักทุกข์	ทุกข์นี้เป็นตัวอริยสัจ	เป็นสัจธรรม	
ถ้าเราเห็นทุกข์ก็เป็นเหตุให้เราแก้ไข	 อย่างเช่นว่า	 ทางที่น่ีมันรก	 ไปไม่ค่อยจะได	้ 
ไปแล้วมนักร็กอยูน่ั่นแหละ	ความคดิมนักเ็กิดข้ึนว่า	ท�าอย่างไรหนอทางน้ีมนัจึงจะง่าย	 
ไปทุกวัน	คิดทุกวัน	จิตนี้มันเกิดความคิดอย่างนี้	เพราะสิ่งที่ไม่สะดวกคือตัวปัญหา	 
ตวัปัญหามนัเกดิขึน้มา	มนัถงึหาทางเฉลยแก้ปัญหาอนัน้ัน	ถ้าเราไม่ทกุข์มันกไ็ม่มปัีญหา	 
เม่ือไม่มปัีญหากไ็ม่มเีหตใุห้พจิารณาอะไรเลย	อนัน้ีเรากเ็ลยข้ามไป	ฉะน้ันพระพทุธองค์ 
ท่านจึงทรงสอนเรื่อง “ทุกข์”

	 วันหนึ่งมีพระอยู่ด้วยกันมาเล่าให้อาตมาฟัง	 ท่านเล่าว่า	 ปีนี้มันทุกข์เหลือเกิน	
อาตมาก็ว่า	 ก็ให้มันทุกข์เสียก่อนซิมันถึงจะอดทน	 ถ้าไม่มีความอดทนมันจะเห็น 
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ธรรมะไหม	อย่างเช่นว่า	ก่อนน้ันตสีามไม่เคยจะตืน่เลย	อยูท่ีน่ี่พอตสีามระฆงัดงัหง่างๆๆ 
...แล้ว	เรามันเคยสองโมงเช้าจึงจะตื่นเมื่ออยู่ที่บ้าน	มาอยู่ที่นี่ตื่นตีสาม	มันก็เลยแย่	
ท�าไมมันจะไม่อยากโดดหนีล่ะ	 มันก็คิดถึงบ้านเท่านั้นแหละ	 อยู่บ้านพ่อบ้านแม่เรา
ไม่เคยล�าบากอย่างนี้	ไปเสียดีกว่า	มันเป็นทุกข์ท�าไมจะไม่เป็นทุกข์	อย่างการขบฉัน	
พระตั้งสามสี่สิบ	อาตมาก็ให้ฉันบิณฑบาตเรียงกันไปเรื่อยๆ	แต่เมื่อเราหิวขึ้นมาก็ว่า 
ฉันพร้อมกันไม่ได้หรือมันยุ่งยาก	 อาตมาก็ว่าดีแล้ว	 ยุ่งยากน่ันน่ะดี	 มันอดทนดี	 
พระบวชใหม่ๆ	อยากฉันกฉั็น	พอมันมาพบตรงน้ีเข้ามนักท็กุข์	เพราะพระจะฉันกต้็อง
ฉันเรียงล�าดับกันไป	กว่าจะถึงเราก็	 โอ๊ย	มันอดแล้วอดอีก	มันก็เป็นทุกข์	กว่าจะ 
ปรับตัวได้ก็ร่วมสามเดือน

	 อาตมาก็เคยบอกพระนวกะเราแต่แรกแล้วว่า	 ให้ถึงเดือนที่สามแล้วถึงจะ 
พอรู้เรื่องสักนิดหนึ่ง	เพราะมันผ่านทุกข์มานั่นเอง	ถ้าได้ผ่านตรงนี้แล้วก็เอาซิ	จะไป 
ท�ามาค้าขายอะไรก็มีก�าลัง	การงานดีขึ้นมีก�าลังขึ้น	เช่น	มีลูกศิษย์คนหนึ่งที่มาอยู่นี่	 
ต้องตื่นนอนตีสาม	 บางทีนอนหกทุ่ม	 พอสึกไปเป็นทหาร	 ตอนอยู่เวรคนอื่นเขาจะ
ตายแล้ว	 แต่คนนี้สบาย	 เดินจงกรมสบาย	 เจ้านายก็รัก	 เลยมาบอกว่า	 เป็นทหาร 
ไม่ยากหรอก	มนัง่ายๆ	ส่วนคนทีไ่ม่เคยท�ากรรมฐานมนัจะตายแล้ว	คนทีส่บายเพราะ
มนัเคยทกุข์มาจนพอแล้ว	ให้มนัทกุข์ขนาดน้ัน	(เป็นทหาร)	มนัไม่เตม็มอืมนั	มนัเลย 
สบายเลย	 น่ีแหละเราต้องการตรงน้ี	 ฉะน้ันที่มาบวชวัดหนองป่าพงน่ีมันเป็นทุกข	์ 
มันเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นว่าทุกข์นี่แหละเป็นทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

	 พระพทุธเจ้าของเราท่านให้เหน็ทกุข์	คอื	ทกุข์	สมทุยั	นิโรธ	มรรค	ออกช่องน้ีเลย	 
พระอริยบคุคลออกช่องน้ี	ถ้าไม่ออกช่องน้ีจะออกช่องไหน	ใครจะไปตรงไหน	ถ้าไม่ออก 
ช่องนี้ก็ไม่มีทางออก	จะต้องรู้จักทุกข์	รู้จักเหตุเกิดของทุกข์	รู้จักความดับทุกข์	รู้จัก
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์	 น่ีออกช่องน้ี	 พระโสดาบัน	 พระอริยบุคคลเบื้องต้น 
กอ็อกตรงน้ี	ไม่มทีางอืน่ทีจ่ะออก	ถ้าไม่รู้จักทกุข์ออกไม่ได้	ทกุๆ	อย่างน่ันแหละมันทกุข์	
อย่างทุกข์ใจของเรานี่มันก็สารพัดอย่าง	 โยมเองก็เคยเป็นทุกข์กันมาแล้ว	วิธีปฏิบัติ 
ในทางพุทธศาสนาก็เพื่อแก้ทุกข์	คือ	ท�าอย่างไรจะไม่ให้มันเป็นทุกข์	เมื่อความทุกข์
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เกิดขึ้นมาก็ตามหาว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร	 เออ...มันเกิดจากตรงนั้น	ท่านก็ให้ท�าลาย
เหตตุรงน้ันเสยี	ไม่ให้มนัเกดิขึน้มา	เพราะเหน็ทกุข์เสยีก่อนจึงรู้จักว่าทกุข์มนัเกดิจาก
อะไร	กต็ามมนัไปอกี	จึงไปแก้ไขตรงน้ันว่ามันเกดิจากอนัน้ัน	แล้วท�าลายสิง่ทีม่นัเป็น
เหตุที่ท�าให้เกิดไปเสีย	ด้วยการขจัดมันไป	ทุกข์	สมุทัย	แล้วก็นิโรธ	คือ	ความดับ
เช่นน้ันมันมอียู	่จะต้องหาข้อปฏบิตั	ิคอื	มรรค	เพือ่จะเดนิทางไปดบัทกุข์	แก้ตรงน้ัน 
มันจึงไม่เกิดทุกข์	อย่างนี้พระพุทธศาสนาออกไปตรงนี้	ไม่ออกไปที่ไหน

	 มนุษย์เราทั้งหลายที่ยังตกค้างอยู่ในโลกน้ีมากมายก่ายกองน้ัน	 มีเร่ืองสงสัย
วุ่นวายตลอดเวลา	อนันีม้นัไม่ใช่ของเลน่ๆ	มนัเปน็ของยากของล�าบาก	ฉะนัน้จะตอ้ง
ยอมสละมันทิง้ส่วนหน่ึง	ทิง้ร่างกายทิง้ตวั	ต้องตกลงถวายชวีติ	อย่างเช่น	พระทีท่่าน
มาบวชหรอืย่างพระพุทธองค์	ท่านเป็นกษัตรยิ์ใช่ไหม	คนเราพอเห็นท่านเป็นกษัตริย์
ออกบวชไม่สึก	 ก็ว่าดีอยู่	 แต่ว่าท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็ไปได้	 เพราะอะไรๆ	 ท่านก็ 
ร�่ารวยมาหมดทุกอย่างแล้ว	ท่านก็ไปได้ล่ะ	นี่คนเราไปว่าอย่างนั้น	รู้ไหมว่า	ตัณหา
มันมีประมาณไหม	ได้ขนาดไหนมันถึงจะพอ	มีไหมมันมีไหม	ลองถามดูอย่างนี้ก็ได้	
มันไม่มีเพียงพอ	มันก็ยังอยากอยู่เรื่อยไปนั่นแหละ	เมื่อมันทุกข์จวนจะตายอยู่แล้ว
มันก็ยังอยาก	ค�าว่าเพียงพอมันไม่มี

	 ทน้ีีเม่ือมาพูดถึงธรรมะล้วนๆ	พดูถึงการปฏบิตัน้ัินมันยิง่ลกึลงไป	ญาตโิยมบางคน 
อาจจะฟังไม่ได้	 เช่น	 พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า	 ท่านไม่มีการเกิดอีกแล้วในภพชาต	ิ
ท่านหมดเท่าน้ี	พอว่าไม่ต้องเกิดอกีก็เป็นเหตใุห้โยมไม่สบายใจแล้ว	ถ้าพดูกนัตรงไป 
ตรงมาน้ัน	พระพทุธเจ้าท่านทรงสอนไม่ให้พวกเราไปเกดิน่ันแหละ	เพราะมนัเป็นทกุข์	
ท่านวกไปวนมา	แล้วมาพจิารณามองเหน็ความเกดิน่ีแหละเป็นสิง่ส�าคญั	เพราะความ
เกดิน่ีแหละพาให้ทกุข์ทัง้หลายเกดิขึน้มา	คอืเมือ่มีการเกดิป๊ับกมี็ตา	ปาก	จมูก	มสีารพดั 
อย่างขึ้นมาพร้อมกันเลย	 แต่ว่าพวกเราก็ว่าตายไม่ได้ผุดเกิดน้ันฉิบหายเสียแล้ว	 
นี่พระพุทธองค์ท่านสอน	มันลึกที่สุด	มันเป็นอย่างนี้

	 ทกุวันน้ีเราทกุข์เพราะอะไร	ทกุข์เพราะการเกดิมา	เพราะฉะน้ันท่านจึงพยายาม
ขจัดความเกิด	 แต่ไม่ใช่ว่าการเกิดคือร่างกายมันเกิดนะ	 หรือการตายคือร่างกายที่ 



29

มนัตายน่ีนะ	แบบน้ีเดก็ๆ	กรู้็จัก	คนเราโดยมากจะรู้จักว่ามันตายตรงทีร่่างกายน่ีตาย	 
ลมมันหมดแล้วนอนอยู่	 ส่วนคนตายที่หายใจอยู่	 ไม่ค่อยจะรู้กัน	 คนตายที่พูดได้	
เดินได้	 วิ่งได้	 คนไม่รู้จัก	 การเกิดก็เหมือนกัน	 เมื่อไปคลอดที่โรงพยาบาลก็ว่านั่น 
เกิดแล้ว	แต่ว่าจิตที่มันเกิดที่มันวุ่นวายอยู่นั่นมองไม่เห็น	บางทีก็เกิดความรัก	บางที
ก็เกิดความเกลียด	บางทีก็เกิดความไม่พอใจ	บางทีก็เกิดความพอใจ	สารพัดอย่าง	
ล้วนแต่เร่ืองเกิดทั้งน้ันแหละ	 มันทุกข์เพราะอันน้ีเอง	 เม่ือตาไปเห็นรูปแล้วเกิดไม่
ชอบใจก็ทกุข์แล้ว	หฟัูงเสยีงชอบใจน่ีกท็กุข์	มแีต่เร่ืองทกุข์ทัง้น้ัน	ฉะน้ัน	สิง่ทัง้ปวงน้ี 
ท่านสรุปว่า	รวมแล้วนั้นมันมีแต่กองทุกข์	ทุกข์เกิดขึ้นแล้ว	ทุกข์มันก็ดับ	มีสองเรื่อง
เท่านั้น	 ทุกข์เกิด...ทุกข์ดับ	 ทุกข์เกิด...ทุกข์ดับ	 เราก็ไปตะครุบมัน	 ตะครุบมันเกิด	
ตะครุบมันดับ	ตะครุบอยู่อย่างนี้	มันไม่จบเรื่องกันสักที

	 พระท่านจึงให้พิจารณาว่า	รูป-นามขันธ์มันเกิดแล้วมันก็ดับ	นอกจากนั้นแล้ว
ก็ไม่มีอะไร	ถ้าพูดตามเป็นจริงแล้ว	สุขมันไม่มีเลย	มีแต่ทุกข์	ที่ดับไปนั้นก็ทุกข์ดับ
ไปเฉยๆ	ไม่ใช่สุขหรอก	แต่เราไปหมายเอาตรงนั้นว่ามันสุข	ก็ทุกข์อันเก่านั้นแหละ	
นี่มันละเอียด	ตรงนั้นสุขเกิดขึ้นมาก็ดีใจ	ทุกข์เกิดขึ้นมาก็เสียใจ	ถ้าความเกิดไม่มี	
ความดับก็ไม่มี	 ท่านจึงบอกว่าทุกข์เกิดและทุกข์ดับเท่านั้น	 นอกนั้นไม่มี	 แต่ว่าเรา 
ก็ไม่เห็นชัดว่ามันมีทุกข์อย่างเดียว	 เพราะว่าที่ทุกข์มันดับไป	 เราก็เห็นว่าเป็นสุข	 
เลยตะครุบอยู่อย่างนั้น	แต่ผู้ที่ซึ้งในธรรมะนั้นไม่ต้องรับอะไรแล้วมันสบาย

 ตามความเป็นจริงแล้วโลกทีเ่ราอยูน้ี่ ไม่มอีะไรท�าไมใครเลย ไม่มีอะไรจะเป็นที่
วติกวจิารเลย ไม่มอีะไรทีน่่าร้องไห้หรือหวัเราะ เพราะมันเป็นเร่ืองอย่างน้ันธรรมดาๆ  
แต่เราพูดธรรมดาได้ แต่มองไม่เหน็ธรรมดา แต่ถ้าเรารู้ธรรมะสม�า่เสมอแล้วไม่มีอะไร
เป็นอะไรแล้ว มันเกิดมันดับของมันอยู่อย่างนั้น เราก็จะสงบ

	 สิง่ทีม่นุษย์เราต้องการอยูท่กุวนัน้ีไม่ใช่เร่ืองให้มนัสงบ	แต่ต้องการทีจ่ะระงับทกุข์ 
เพื่อให้มันเกิดสุข	 เม่ือมันมีสุขมีทุกข์อย่างน้ีมันก็เรียกว่า	 มีภพ	 มีชาติอยู่อย่างน้ัน	 
แต่ในความหมายของพระพทุธเจ้าแล้วให้ปฏิบตัจินมนัเหนือสขุเหนือทกุข์	มนัจึงจะสงบ	 
แต่พวกเราคิดกันไม่ได้	ตรงนี้ก็ว่าสุขนั่นแหละดีแล้ว	ได้สุขเท่านั้นก็พอแล้ว	ฉะนั้น	
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มนุษย์เราทั้งหลายจึงปรารถนาเอาแต่สิ่งที่มันได้มากๆ	ได้มากๆ	นั่นแหละดี	คิดกัน
อยู่แค่นี้	เห็นว่ามันสุขแค่นั้น	หรือเรียกว่า	การท�าดีแล้วได้ดีแล้ว	มันก็จบลงแค่นั้น	
ต้องการแค่นั้นก็พอแล้ว	ได้ดีมันจบลงตรงไหนเล่า	ดีแล้วก็ไม่ดี	ไม่ดีแล้วก็ดี	มันก็
วกวน	วกไปวนมาอยู่อย่างนั้น	ก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นตลอดวันยังค�่า

 พระพุทธองค์ท่านทรงสอนว่า หน่ึง ให้ละความชัว่แล้วกใ็ห้ท�าความด ีตอนทีส่อง 
ท่านสอนว่า ความชั่วก็ต้องทิ้งมันเสีย ความดีก็ต้องทิ้งมันเสีย ต้องละมันเหมือนกัน 
คือไม่ต้องหมายมั่นมัน	 เพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงอันหนึ่ง	มันมีเชื้ออยู่	มันก็จะเป็น
เชื้อเพลิงให้มันลุกขึ้นมาอีก	ความดีมันก็เป็นเชื้อ	ความชั่วมันก็เป็นเชื้อ	อันนี้ถ้าพอ
ถงึขัน้น้ี	มนักฆ่็าคนเสยีแล้ว	คนเราก็คดิตามไม่ไหวเสยีแล้ว	ดงัน้ันท่านจึงต้องยกเอา
ศลีธรรมมาสอนกนั	ให้มศีลีธรรม	อย่าเบยีดเบยีนซึง่กนัและกนั	ให้ท�างานตามหน้าที่
ของตนเอง	อย่าเบียดเบียนคนอื่น	ท่านก็บอกให้ถึงขนาดนี้	แค่นี้ก็ยังไม่หยุดกันแล้ว

	 อย่างที่เราได้สวดธัมมจักฯ	วันนี้	ก็มีข้อที่ว่า	การเกิดอีกไม่มี	เป็นชาติที่สุดแล้ว	
การเกิดของตถาคตไม่มีแล้ว	 น่ีท่านพูดเอาสิ่งที่เราไม่ปรารถนากัน	 ถ้าเราฟังธรรมะ
มนัก้าวก่ายกันอยูอ่ย่างน้ี	เราจะให้สว่างกบัธรรมะน้ันไม่มเีลยโยม	อาตมากป็ฏบิตัมิา 
หลายเมืองหลายที่	 ร้อยคนพันคนจะมีใครที่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจริงๆ	 
ไม่ค่อยจะมี	 นอกจากว่าพระกรรมฐานด้วยกัน	 ที่พูดถูกกันที่เห็นด้วยกันอย่างน้ัน	 
ผู้ทีจ่ะพ้นจากวฏัสงสารจริงๆ	มน้ีอย	ยิง่ถ้าพดูถงึธรรมะอนัละเอยีดจริงๆ	แล้ว	โยมกก็ลวั	 
ไม่กล้า	ขนาดพูดแค่ว่าอย่าไปท�าความชั่วเท่านี้ก็ยังไม่ค่อยจะได้	อาตมาได้เคยเทศน์ 
ให้โยมฟังแล้วว่า	โยมจะดใีจก็ตาม	จะเสยีใจกต็าม	สขุกต็าม	ทกุข์กต็าม	ร้องไห้กต็าม	 
ร้องเพลงก็ตามเถอะ	อยู่ในโลกนี้ก็เหมือนอยู่ในกรงเท่านั้นแหละ	ไม่พ้นไปจากกรง	
ถึงเราจะรวยก็อยู่ในกรง	มันจะจนก็อยู่ในกรง	มันจะร้องไห้ก็อยู่ในกรง	มันจะร�าวง
อยู่ก็ร�าวงอยู่ในกรง	 มันจะดูหนังก็ดูหนังในกรง	 กรงอะไรเล่า	 กรงคือความเกิด	 
กรงคือความแก่	กรงคือความเจ็บ	กรงคือความตาย

 เปรียบเหมือนอย่างนกเขาที่เลี้ยงเอาไว้ เอานกเขามาเลี้ยงไว้แล้วก็ฟังเสียงขัน
ของมัน	แล้วก็ดีใจว่านกเขามันขันดี	นกเขามันเสียงโต	นกเขามันเสียงเล็ก	ไม่ได้ไป
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ถามนกเขามนัเลยว่ามันสนุกหรือเปล่า	เพราะเรากว่็าฉันเอาข้าวให้มนักนิเอาน�า้ให้มัน 
กนิแล้ว	ทกุอย่างอยูใ่นกรงทัง้หมดแล้ว	กนึ็กว่านกเขามนัจะพอใจ	เรานึกหรือเปล่าว่า	 
ถ้าหากเขาเอาข้าวเอาน�้าให้กินโดยให้เราไปขังอยู่ในกรงน้ัน	 เราจะสบายใจไหม	 
มนัไม่ได้คดิอย่างน้ี	ก็นึกว่านกเขามันสบายแล้ว	น�า้มันกไ็ด้กนิ	ข้าวมนักไ็ด้กนิ	มนัจะ 
ไปทุกข์อย่างไร	พอคิดแค่นี้ก็หยุดแล้ว	แต่ว่านกเขามันจะตายอยู่แล้ว	มันอยากจะ
บินไป	มันอยากจะออกจากกรงไป	แต่เจ้าของนกนั้นไม่รู้เรื่อง	ก็ว่านกเขาของฉันมัน
ขันดีนะ	กลางคืนมันก็ขัน	เวลาเดือนหงายมันก็ขัน	ยังคุยโง่ไปโน่นอีก

	 มันเหมือนกับเราขังกันอยู่ในโลกนี้แหละ	อันนั้นก็ของฉัน	อันนี้ก็ของฉัน	อันนี้ 
ก็ของฉันสารพัด	ไม่รู้เรื่องของเจ้าของ	ความเป็นจริงนั้น	เราสะสมความทุกข์ไว้ในตัว 
ของเราน่ันเอง ไม่อืน่ไกลหรอก แต่เราไม่มองถงึตวั เหมอืนเราไม่มองถงึนกเขา เราเหน็ 
ว่ามันสบายกินน�้าได้	 กินอาหารก็ได้ตลอด	 เราก็เลยเห็นว่ามันสุข	 ถึงมันจะแสนสุข
แสนสบายเท่าไรก็ช่างเถอะ	 เม่ือมันเกิดมาแล้วต่อไปมันก็ต้องแก่	 แก่แล้วต้องเจ็บ	
เจ็บก็ต้องตาย	 นี่มันเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้	 แต่เราก็มาปรารถนาอีกว่า “ชาติหน้าขอให้
ฉันได้เกิดเป็นเทวดาเถิด”	มันก็หนักกว่าเก่าอีก	แต่เราก็คิดว่ามันสบายตรงนั้น	นี่คือ 
ความคิดของคนมนัยิง่หนัก	พระพทุธองค์ทรงสอนว่า	“ทิง้” เรากว่็า “ฉันทิง้ไม่ได้” กเ็ลย
ย่ิงแบกยิง่หนักไปเร่ือย	คอื	ความเกดิมนัเป็นเหตใุห้หนัก	แต่เรามองกนัไม่เหน็	ถ้าว่า
ไม่เกิดเราก็ว่ามนับาปทีส่ดุแล้ว	คนตายไม่เกดิบาปทีส่ดุแล้ว	ฉะน้ันเราจะทะลปุรุโปร่ง 
เรื่องธรรมะนี้มันจึงยาก

	 เรื่องที่ส�าคัญอันหนึ่ง	คือ	เราจะต้องมาภาวนา	มาพิจารณากันทุกๆ	คน	ทุกคน
กจ็ะพ้นทกุข์ได้ทัง้น้ันแหละ	อย่างบ้านเราน้ีเรียกว่าเป็นเจ้าของพทุธศาสนา	แต่เรากท็ิง้
หลกัธรรมพทุธศาสนาทีแ่ท้จริงกนั	ได้แต่ถอืกนัมาเร่ือยๆ	แต่เร่ืองจะมาภาวนากนัน้ัน
ไม่ค่อยจะม	ีแม้ตลอดจนถงึพระภิกษุจะมาภาวนาเร่ืองของจิตใจของเราเป็นอย่างไรน้ัน	 
กไ็ม่ค่อยจะม	ีเรียกว่า	เราห่างไกลกันเหลอืเกนิ	ห่างจากพทุธศาสนา	และอีกอย่างหน่ึง	 
คอื	พวกเรามกัจะเข้าใจว่าบวชจึงจะปฏบิตัไิด้	โยมผู้หญงิกบ็อกว่า “อยากเป็นผู้ชายเว้ย..  
จะหนีไปบวชซะหรอก”	น่ีกนึ็กว่าบวชน้ันจึงจะดีท�าความดีได้แต่นักบวช	ให้ย้อนกลบั 
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ไปถึงเราดีๆ	 เถอะ	 การท�าความดีความชั่วมันอยู่กับตัวเรา	 ทั้งน้ัน	 อย่าไปพูดถึง 
การบวชหรือการไม่บวช	ขอแต่ว่าเราสร้างความดขีองเราเร่ือยไป	น่ีเป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก

	 ฉะนั้น	เรื่องของศาสนานี้	ก็คือ	เรื่องให้ปล่อยตัวออกจากกรงนั่นเอง	ที่เรามา 
ปฏิบัติน้ีก็เพื่อแก้ปัญหาน้ี	 ที่เรามาสมาทานศีล	 มาฟังธรรม	 ก็เพื่อแก้ปัญหาอันน้ี	 
เร่ืองแก้ปัญหาชีวติของเราน้ี	เบือ้งต้นพระพทุธองค์หรือนักปราชญ์ทัง้หลาย	ท่านสอนว่า 
ให้มศีลีธรรม	ให้รู้จักศลีธรรม	เช่น	เพชรเมด็น้ีของใครนะฉันอยากได้	แต่ฉันจะขโมย 
เอาก็กลัวจะบาป	นี่เท่านี้ก็พอแล้ว	 เรียกว่า	ศีลธรรม	ถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็จะเป็นคน 
ไม่เห็นแก่ตัว	อาตมาเคยพูดว่าพวกเราทั้งหลายในปีสองปีมานี้ชอบท�าบุญสุนทร์ทาน 
กนัมาก	การคมนาคมก็สะดวก	ไปทศันาจรแสวงบญุกนั	แต่มามองดูแล้วมนัไปแสวง
บญุอย่างเดยีว	แต่มันไม่แสวงหาการละบาป	มนัผิดค�าสอนของพระพทุธเจ้า	ทีว่่าให้เรา 
ละบาปก่อนจึงบ�าเพญ็บญุ	ไปท�าบญุไม่ละบาปมนักไ็ม่หมด	มนัเป็นเชือ้โรคตดิต่อกนั
อยู่ตลอดเวลา	มันจึงเดือดร้อนกัน

	 หัวใจพุทธศาสนาสอนว่า	ไม่ให้ท�าความผิด	แล้วก็ท�าจิตให้เป็นกุศล	แล้วก็จะ
เกดิปัญญา	แต่ทกุวนัน้ีท�าบญุกนั	แต่การละบาปน้ันไม่มใีครคดิเหน็	ความเป็นจริงน้ัน 
กต้็องละบาปก่อนจึงบ�าเพญ็บญุ	ถ้าบาปไม่ละจะเอาบญุไปอยูท่ีไ่หน	ไม่มทีีจ่ะอยูห่รอก
บุญนั้น	ฉะนั้นเราต้องกวาดเครื่องสกปรกออกจากใจของเราเสีย	แล้วจึงจะท�าความ
สะอาด	เรื่องนี้พวกเราควรจะเอาไปคิดพิจารณา

	 พวกเราทกุวนัน้ีเรียกว่ามนัขาดการภาวนา	ขาดการพจิารณา	จึงไม่ได้ข้อประพฤติ
ปฏิบัติ	 เม่ือไม่เห็นชัดก็ไม่ได้ปฏิบัติมันจึงแก้ปัญหาไม่ได้	 มันไม่มีใครถอยออกมา
พจิารณาให้มันเหน็ชดัตามหลกัพทุธศาสนา	เช่นว่า	เจ้านายบางคนกม็ากราบหลวงพ่อ	
ถามว่า	“บ้านเมืองมันจะเป็นอย่างไรหนอ	คงจะไม่เป็นอะไรมั้งครับ	มันมีอ�านาจของ
พระพุทธ	อ�านาจของพระธรรม	อ�านาจของพระสงฆ์	มีอ�านาจของพระพุทธศาสนา”

	 พระพทุธศาสนาไม่มอี�านาจอะไรเลย	แม้ก้อนทองค�ากไ็ม่มรีาคาถ้าเราไม่มารวมกนั 
ว่ามันเป็นโลหะที่ดีมีราคา	 ทองค�ามันก็จะถูกทิ้งเหมือนกับก้อนตะกั่วเท่าน้ันแหละ	 
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พระพทุธศาสนาตัง้ไว้มีอยู	่แต่ถ้าเราไม่ประพฤตปิฏบิตัจิะไปมอี�านาจอะไรเล่า	อย่างธรรมะ 
เรื่องขันติมีอยู่	แต่เราไม่อดทนกัน	มันจะมีอ�านาจอะไรไหม

	 อ�านาจหลกัพระพทุธศาสนา	กค็อื	พวกเราทีเ่ป็นเจ้าของพระพทุธศาสนาน่ีแหละ
ช่วยกันบ�ารุง	 เช่น	ท�าศีลธรรมให้เกิดขึ้นมา	มีความสามัคคีกัน	มีความเมตตาอารี 
ซึ่งกันและกัน	มันก็เกิดขึ้นมาเป็นก�าลังของพุทธศาสนา	ไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสนานั้น 
มนัจะมอี�านาจ	ทีมี่อ�านาจกเ็พราะเราเอาธรรมะน้ันมาปฏบิตัใิห้ถกูต้อง	มนัจึงจะมพีลงั 
เกดิขึน้มาช่วยแก้ปัญหาหลายสิง่หลายอย่าง	อย่างเช่นคนในศาลาน้ีมนัตัง้ใจจะรบกนั	
แต่พอมาฟังธรรมะที่ว่าการอิจฉาหรือการพยาบาทมันไม่ดี	เข้าใจทุกๆ	คน	เท่านั้นก็ 
เลกิกนั	อ�านาจพทุธศาสนากเ็ตม็เป่ียมขึน้มาเดีย๋วน้ัน	แต่ถ้าพดูให้ฟังเท่าไรๆ	กไ็ม่ยอมกนั	 
มันก็รบกันเท่านั้นแหละ	พุทธศาสนาจะมากันอะไรได้	นี่มันเป็นอย่างนี้.
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๓
ปฏิบัติกันเถิด

	 จงหายใจเข้า	หายใจออก	อยู่อย่างนี้แหละ	อย่าใส่ใจกับอะไรทั้งนั้น	ใครจะยืน
เอาก้นขึ้นฟ้าก็ช่าง	อย่าไปเอาใจใส่	อยู่แต่กับลมหายใจเข้าออก	ให้ความรู้สึกก�าหนด
อยู่กับลมหายใจ	ท�าอยู่เท่านี้แหละ

	 ไม่ไปเอาอะไรอื่น	ไม่ต้องคิดว่าจะเอานั่นเอานี่	ไม่เอาอะไรทั้งนั้น	ให้รู้จักแต่ลม
เข้า-ลมออก	ลมเข้า-ลมออก	พทุ-เข้า	โธ-ออก	อยูกั่บลมหายใจอย่างน้ีแหละ	เอาอนัน้ี 
เป็นอารมณ์

	 ให้ท�าอยู่อย่างนี้	จนกระทั่งลมเข้าก็รู้จัก	ลมออกก็รู้จัก	ลมเข้าก็รู้จัก ลมออก 
ก็รู้จัก ให้รู้จักอยู่อย่างน้ันจนจิตสงบ หมดความร�าคาญ	 ไม่ฟุ้งซ่านไปไหนทั้งน้ัน	 
ให้มีแต่ลมออก-ลมเข้า	ลมออก-ลมเข้าอยู่เท่านั้น	ให้มันเป็นอยู่อย่างนี้	ยังไม่ต้องมี
จุดหมายอะไรหรอก	นี่แหละเบื้องแรกของการปฏิบัติ

	 ถ้ามันสบาย	ถ้ามันสงบ	มันก็จะรู้จักของมันเอง	ท�าไปเรื่อยๆ	ลมก็จะน้อยลง	
อ่อนลง	กายก็อ่อน	จิตกอ่็อน	มนัเป็นไปตามเร่ืองของมนัเอง	น่ังก็สบาย	ไม่ง่วงไม่โงก	 
ไม่หาวนอน	จะเป็นอย่างใดดูมันคล่องของมันเองไปทุกอย่าง	นิ่ง	สงบ	จนพอออก
จากสมาธิแล้ว	จึงมานึกว่า	“บ๊ะ	มันเป็นอย่างใดหนอ”	แล้วก็นึกถึงความสงบอันนั้น	
ไม่ลืมสักที

บรรยายเป็นภาษาพื้นเมืองแก่ที่ประชุมพระนวกะ	ที่วัดหนองป่าพง	เมื่อวันเข้าพรรษา	กรกฎาคม	๒๕๒๑
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 สิ่งที่ติดตามเราเรียกว่า สติ-ความระลึกได้ สัมปชัญญะ-ความรู้ตัว เราจะพูด
อะไร จะท�าอะไร จะไปน่ันจะมาน่ี จะไปบณิฑบาตก็ด ีจะฉันจังหนักดี็ จะล้างบาตรกด็ี  
ก็ให้รู้จักเรื่องของมัน ให้มีสติอยู่เสมอ ติดตามมันไป ให้ท�าอยู่อย่างนี้

	 เมือ่จะเดินจงกรม	กใ็ห้มทีางเดนิสกัทางหน่ึง	จากต้นไม้ต้นน้ีไปสูต้่นไม้ต้นน้ันกไ็ด้	 
ให้ระยะทางมันยาวสัก	 ๗-๘	 วา	 เดินจงกรมมันก็เหมือนกับท�าสมาธิ	 ให้ก�าหนด 
ความรู้สึกขึ้นในใจว่า	“บัดนี้ เราจะท�าความเพียร จะท�าจิตให้สงบ มีสติสัมปชัญญะ
ให้กล้า”

	 การก�าหนดก็แล้วแต่แต่ละคน	 ตามใจ	 บางคนก่อนออกเดินก็แผ่เมตตาสัตว์
ทั้งหลายทั้งปวง	สารพัดอย่าง	แล้วก็ก้าวเท้าขวาออกก่อนให้พอดีๆ	ให้นึก	“พุทโธ...
พทุโธ...”	ตามการก้าวเดนิน้ัน	ให้มีความรู้ในอารมณ์น้ันไปเร่ือย	ถ้าใจเกิดฟุง้ซ่าน	หยดุ	 
ให้มันสงบ	ก้าวเดนิใหม่ให้มีความรู้ตวัอยูเ่ร่ือยๆ	ต้นทางออกกรู้็จัก	รู้จักหมด	ต้นทาง	
กลางทาง	ปลายทาง	ท�าความรู้นี้ให้ติดต่อกันอยู่เรื่อยๆ

	 น่ีเป็นวิธที�า	ก�าหนดเดินจงกรม	เดินจงกรม กค็อืเดนิกลบัไปกลบัมา เดนิจงกรม 
ไม่ใช่ของง่ายนะ บางคนเหน็เดนิกลบัไปกลบัมาเหมือนคนบ้า แต่หารู้ไม่ว่าการเดินจงกรม 
น่ีท�าให้เกิดปัญญานักละ เดินกลับไปกลับมา ถ้าเหน่ือยก็หยุดก�าหนดจิตให้น่ิง 
ก�าหนดลมหายใจให้สบาย เมื่อสบายพอควรแล้ว ก็ท�าความรู้สึกก�าหนดการเดินอีก 
แล้วอริิยาบถ	มนักเ็ปลีย่นไปเอง	การยนื	การเดิน	การน่ัง	การนอน	มนัเปลีย่น	คนเรา 
จะนั่งรวดเดียวไม่ได้	ยืนอย่างเดียวไม่ได้	นอนอย่างเดียวก็ไม่ได้	มันจะต้องอยู่ตาม
อิริยาบถเหล่านี้	ท�าอิริยาบถทั้งสี่นี้ให้มีประโยชน์	ให้มีความรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้	นี่คือ
การท�า	ท�าไป	ท�าไป	มันไม่ใช่ของง่ายๆ	หรอก

	 ถ้าจะพดูให้ดงู่าย	กน่ี็	เอาแก้วใบน้ีตัง้ไว้น่ีสองนาท	ีได้สองนาทก็ีย้ายไปตัง้ไว้น้ัน 
สองนาที	แล้วก็เอามาตั้งไว้นี่	ให้ท�าอยู่อย่างนี้	ท�าไป	ท�าไป	ท�าจนให้มันทุกข์	ให้มัน 
สงสัย	 ให้มันเกิดปัญญาขึ้น	 “น่ี คิดอย่างใดหนอ แก้วยกไปยกมาเหมือนคนบ้า”  
มนักจ็ะคดิของมันไปตามเร่ือง	ใครจะว่าอะไรกช่็าง	ยกอยูอ่ย่างน้ันสองนาทนีะอย่าเผลอ	 
ไม่ใช่ห้านาท	ีพอสองนาทกีเ็อามาตัง้ไว้น่ี	ก�าหนดอยูอ่ย่างน้ี	น่ีเป็นเร่ืองของการกระท�า
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	 จะดลูมหายใจเข้าออกก็เหมอืนกัน	ให้น่ังขาขวาทบัขาซ้าย	ให้ตวัตรง	สดูลมเข้าไป 
ให้เต็มที่	 ให้หายลงไปให้หมดในท้อง	 สูดเข้าให้เต็มแล้วปล่อยออกให้หมดปอด	 
อย่าไปบังคับมัน	ลมจะยาวแค่ไหน	จะสั้นแค่ไหน	จะค่อยแค่ไหน	ก็ช่างมัน	ให้มัน 
พอดีๆ	กับเรา	นั่งดูลมเข้า-ลมออก	 ให้สบายอยู่อย่างนั้น	 อย่าให้มันหลง	ถ้าหลง 
ก็ให้หยุดดูว่ามันไปไหน	 มันจึงไม่ตามลม	 ให้หามันกลับมา	 ให้มันมาแล่นตามลม 
อยู่อย่างนั้นแหละ	แล้วก็จะพบของดีสักวันหนึ่งหรอก

	 ให้ท�าอยู่อย่างนั้น	ท�าเหมือนกับว่า	จะไม่ได้อะไร	ไม่เกิดอะไร	ไม่รู้ว่าใครมาท�า	 
แต่ก็ท�าอยูเ่ช่นน้ัน	เหมอืนข้าวอยูใ่นฉาง	แล้วเอาไปหว่านลงดนิ	ท�าเหมือนจะทิง้	หว่าน
ลงในดินทั่วไปโดยไม่สนใจ	มันกลับเกิดหน่อ	เกิดกล้า	เอาไปด�ากลับได้กินข้าวเม่า
ขึ้นมา นั่นแหละเรื่องของมัน

	 อันนี้ก็เหมือนกัน	นั่งเฉยๆ	บางครั้งก็จะนึกว่า “จะนั่งเฝ้าดูมันท�าไมนะลมนี่น่ะ 
ถึงไม่เฝ้ามัน มันก็ออกก็เข้าของมันอยู่แล้ว” มันก็หาเรื่องคิดไปเรื่อยแหละ	มันเป็น
ความเห็นของคน	เรียกว่าอาการของจิต	ก็ช่างมัน	พยายามท�าไป	ท�าไป	ให้มันสงบ

 เมื่อมันสงบแล้ว ลมจะน้อยลง ร่างกายก็อ่อนลง จิตก็อ่อนลง มันจะอยู่พอดี
ของมัน จนกระทั่งว่า นั่งอยู่เฉยๆ เหมือนไม่มีลมหายใจเข้าออก แต่มันก็ยังอยู่ได้ 
ถึงตอนนี้ อย่าตื่น อย่าวิ่งหนี เพราะคิดว่าเราหยุดหายใจแล้ว นั่นแหละ มันสงบแล้ว 
ไม่ต้องท�าอะไร นั่งเฉยๆ ดูมันไปอย่างนั้นแหละ

	 บางทีจะคิดว่า “เอ เรานี่หายใจหรือเปล่านี่”	อย่างนี้ก็มีเหมือนกัน	มันคิดไป
อย่างน้ัน	แต่อย่างไรกช่็างมนั	ปล่อยไปตามเร่ืองของมนั	ไม่ว่าจะเกดิความรู้สกึอะไรข้ึน	 
ให้รู้มัน	ดูมัน	แต่อย่าไปหลงใหลกับมัน

	 ท�าไป	ท�าไป	ท�าให้บ่อยๆ	ไว้	ฉันจังหันเสร็จ	เอาจีวรไปตาก	แล้วเดินจงกรม
ทนัท	ีนึก	“พทุโธ...พทุโธ...”	ไว้	นึกไปเร่ือยตลอดเวลาเดนิ	เดนิไปนึกไปให้ทางมนัสกึ	 
ลกึไปสกัคร่ึงแข้งหรือถึงหวัเข่า	ก็ให้เดนิอยู่อย่างน้ันแหละ	ไม่ใช่เดนิยอกแยกๆ	คดิโน่น 
คิดนี่	 เที่ยวเดียวแล้วเลิก	 ขึ้นกุฏิมองดูพื้นกระดาน	 “เออ	 มันน่านอน”	 ก็ลงนอน 
กรนครอกๆ	อย่างนี้ก็ไม่เห็นอะไรเท่านั้น
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	 ท�าไปจนขี้เกียจท�า	ขี้เกียจมันจะไปสิ้นสุดที่ไหน	หามันให้เห็น	ที่สุดของขี้เกียจ
มนัจะอยูต่รงไหน	มนัจะเหน่ือยตรงไหน	มนัจะเป็นอย่างไรกใ็ห้ถงึทีส่ดุของมันจึงจะได้	 
ไม่ใช่จะมาพูดบอกตัวเองว่า	 “สงบ	 สงบ	 สงบ”	 แล้วพอน่ังปุ๊บก็จะให้มันสงบเลย	 
ครั้นมันไม่สงบอย่างคิดก็เลิก	ขี้เกียจ	ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีวันได้สงบ

	 แต่พูดมันง่าย	หากท�าแล้วมันก็ยาก	เหมือนกับพูดว่า	“ฮึ	ท�านาไม่เห็นยากเลย	
ไปท�านาดีกว่า”	ครั้นพอไปท�านาเข้า	วัวก็ไม่รู้จัก	ควายก็ไม่รู้จัก	คราด	ไถ	ก็ไม่รู้จัก 
ทั้งน้ัน	 เร่ืองการท�าไร่ท�านาน่ี	 ถ้าแค่พูดก็ไม่ยาก	 แต่พอลงมือท�าจริงๆ	 สิ	 จึงรู้ว่า 
มันยากอย่างนี้เอง

	 หาความสงบอย่างนี้	ใครๆ	ก็อยากสงบด้วยกันทั้งนั้น	ความสงบมันก็อยู่ตรง
น้ันแหละ	แต่เราไม่ทนัจะรู้จักมนั	จะถามจะพดูกนัสกัเท่าไหร่	กไ็ม่รู้จักขึน้มาได้หรอก

	 ฉะนั้น	 ให้ท�า	 ให้ตามรู้จักให้ทันว่า	 ก�าหนดลมเข้าออก	ก�าหนดว่า	 “พุทโธ...
พุทโธ...”	เอาเท่านี้แหละ	ไม่ให้คิดไปไหนทั้งนั้น	ในเวลานี้ให้มีความรู้อยู่อย่างนี้	ท�า
อยู่อย่างนี้	 ให้เรียนอยู่เท่านี้แหละ	ให้ท�าไป	ท�าไปอย่างนี้แหละ	จะนึกว่า	 “ท�าอยู่นี่
ก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรเลย”	ไม่เป็นก็ให้ท�าไป	ไม่เห็นก็ให้ท�าไป	ให้ท�าไปอยู่นั่นแหละ	
แล้วเราจะรู้จักมัน

	 เอาละนะ	ทีนี้ลองท�าดู	ถ้าเรานั่งอย่างนี้แล้วมันรู้เรื่อง	ใจมันจะพอดีๆ	พอจิต
สงบแล้วมันก็รู้เรื่องของมันเองหรอก	 ต่อให้นั่งตลอดคืนจนสว่าง	 ก็จะไม่รู้สึกว่านั่ง	
เพราะมันเพลิน

	 พอเป็นอย่างนี้	ท�าได้ดีแล้ว	อาจจะอยากเทศน์ให้หมู่พวกฟังจนคับวัดคับวาไป
ก็ได้	มันเป็นอย่างนั้นก็มี	เหมือนอย่างตอนที่พ่อสางเป็นผ้าขาว	คืนหนึ่งเดินจงกรม 
แล้วน่ังสมาธิ	 มันเกิดแตกฉานขึ้นมา	 อยากเทศน์	 เทศน์ไม่จบ	 เราได้ยินเสียง	 
นั่งฟังเสียงเทศน์	“โฮ้ว	โฮ้ว	โฮ้ว”	อยู่ที่กอไผ่โน่น	ก็นึกว่า	“นั่นผู้ใดหนอ	เทศน์กัน
กับใคร	หรือว่าใครมานั่งบ่นอะไรอยู่”	ไม่หยุดสักที	ก็เลยถือไฟฉายลงไปดู	ใช่แล้ว	
ผ้าขาวสาง	 มีตะเกียงจุด	 น่ังขัดสมาธิอยู่ใต้กอไผ่	 เทศน์เสียจนฟังไม่ทัน	 ก็เรียก	 
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“สาง	เจ้าเป็นบ้าหรือ”	เขาก็ตอบว่า	“ผมไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร	มันอยากเทศน์	นั่งก็ต้อง
เทศน์	เดินก็ต้องเทศน์	ไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ไหน”	เราก็นึกว่า	“เฮ้อ	คนนี่	มันเป็นไป
ได้ทั้งนั้น	เป็นไปได้สารพัดอย่าง”

	 ฉะนั้น	 ให้ท�าอย่าหยุด	 อย่าปล่อยไปตามอารมณ์	 ให้ฝืนท�าไป	 ถึงจะขี้คร้าน 
ก็ให้ท�า	จะขยันก็ให้ท�า	จะนั่งก็ท�า	จะเดินก็ท�า

	 เมื่อจะนอน	ก็ให้ก�าหนดลมหายใจว่า “ข้าพเจ้าจะไม่เอาความสุขในการนอน” 
สอนจิตไว้อย่างนี้	พอรู้สึกตัวตื่น	ก็ให้ลุกขึ้นมาท�าความเพียรต่อไป

 เวลาจะกิน ก็ให้บอกว่า “ข้าพเจ้าจะบริโภคอาหารนี้ ไม่ได้บริโภคด้วยตัณหา  
แต่เพือ่เป็นยาปนมัตต์ เพือ่วามอยูร่อดในมือ้หน่ึง วนัหน่ึง เพือ่ให้ประกอบความเพยีร 
ได้เท่านั้น”

	 เวลาจะนอนก็สอนมัน	เวลาฉันจังหันก็สอนมัน	ให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อย	จะยืน
ก็ให้รู้สึก	จะนอนก็ให้รู้สึก	จะท�าอะไรสารพัดอย่าง	ก็ให้ท�าอย่างนั้น

	 เวลาจะนอน	ให้นอนตะแคงข้างขวา	ก�าหนดอยู่ที่ลมหายใจ	“พุทโธ...พุทโธ...” 
จนกว่าจะหลับ	 ครั้นตื่นก็เหมือนกับมีพุทโธอยู่	 ไม่ได้ขาดตอนเลย	 จึงจะเป็นความ
สงบเกิดขึ้นมา	มันเป็นสติอยู่ตลอดเวลา

	 อย่าไปมองดูผู้อื่น	อย่าไปเอาเรื่องของผู้อื่น	ให้เอาแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้น	

 การน่ังสมาธน้ัิน น่ังให้ตวัตรง อย่าเงยหน้ามากไป อย่าก้มหน้าเกนิไป เอาขนาดพอดี  
เหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละ มันจึงสว่างไสวดี

 คร้ันจะเปลีย่นอริิยาบถ กใ็ห้อดทนจนสดุขดีเสยีก่อน	ปวดกใ็ห้ปวดไป	อย่าเพิง่ 
รีบเปลี่ยน	 อย่าคิดว่า	 “บ๊ะ	 ไม่ไหวแล้ว	 พักก่อนเถอะน่า”	 อดทนมันจนปวดถึง 
ขนาดก่อน	พอมันถึงขนาดนั้นแล้ว	ก็ให้ทนต่อไปอีก
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	 ทนไป	ทนไป	จนมันไม่มีแก่ใจจะว่า	“พุทโธ”	เมื่อไม่ว่า	“พุทโธ”	ก็เอาตรงที่
มันเจ็บนั่นแหละมาแทน	“อุ๊ย!	เจ็บ	เจ็บแท้ๆ	หนอ”	เอาเจ็บนั่นมาเป็นอารมณ์แทน
พุทโธก็ได้	 ก�าหนดให้ติดต่อกันไปเรื่อย	 นั่งไปเรื่อย	 ดูซิว่าเมื่อปวดจนถึงที่สุดแล้ว	
มันจะเกิดอะไรขึ้น

	 พระพุทธเจ้าท่านว่า	มันเจ็บเอง	มันก็หายเอง	ให้มันตายไปก็อย่าเลิก	บางครั้ง
มันเหงื่อแตกเม็ดโป้งๆ	 เท่าเม็ดข้าวโพด	 ไหลย้อยมาตามอก	 ครั้นท�าจนมันได้ข้าม
เวทนาอันหนึ่งแล้ว มันก็รู้เรื่องเท่านั้นแหละ	 ให้ค่อยท�าไปเรื่อยๆ	 อย่าเร่งรัดตัวเอง
เกินไป	ให้ค่อยท�าไป	ท�าไป

	 ฉันจังหันอยู่ก็ให้รู้จัก	เมื่อเคี้ยวกลืนลงไปน่ะ	มันลงไปถึงไหน	อาหารที่แสลง
โรคมนัผิดหรือถกูกบัธาตขุนัธ์	กรู้็จักหมด	ฉันจังหนักล็องกะดู	ฉันไป	ฉันไป	กะดวู่า 
อีกสักห้าค�าจะอิ่ม	ก็ให้หยุดเสีย	แล้วดื่มน�้าเข้าไป	ก็จะอิ่มพอดี	ลองท�าดูซิว่าจะท�าได้
หรือไม่	แต่คนเรามันไม่เป็นอย่างนั้น	พอจะอิ่มก็ว่า	“เติมอีกสักห้าค�าเถอะ”	มันว่าไป
อย่างนั้น มันไม่รู้จักสอนตัวเองอย่างนี้

	 พระพุทธเจ้าท่านให้ฉันไป	ก�าหนดดูไป	ถ้าพออีกสักห้าค�าจะอิ่มก็หยุด	ดื่มน�้า 
เข้าไป	 มันก็จะพอดี	 จะไปเดินไปน่ังมันก็ไม่หนักตัว	 ภาวนาก็ดีข้ึน	 แต่คนเรามัน 
ไม่อยากท�าอย่างน้ัน	 พออิ่มเต็มที่แล้วยังเติมเข้าไปอีกห้าค�า	 มันเป็นไปอย่างน้ัน	 
เร่ืองของกิเลสตัณหากับเร่ืองที่พระพุทธเจ้าท่านสอน	 มันไปคนละทาง	 ถ้าคนที่ 
ไม่ต้องการฝึกจริงๆ	แล้ว	ก็จะท�าไม่ได้	ขอให้เฝ้าดูตนเองไปเถิด

	 ทีนี้เรื่องนอนก็ให้ระวัง	มันขึ้นอยู่กับการที่เราจะต้องรู้จักอุบายของมัน	บางครั้ง
อาจจะนอนไม่เป็นเวลา	นอนหัวค�่าบ้าง	นอนสายบ้าง	แต่ลองเอาอย่างนี้	จะนอนดึก 
นอนหัวค�่า ก็ช่างมัน แต่ให้นอนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น พอรู้สึกตัวตื่น ให้ลุกขึ้นทันที 
อย่ามัวเสยีดายการนอน	เอาเท่าน้ัน	เอาคร้ังเดยีว	จะนอนมากนอนน้อยกเ็อาคร้ังเดยีว	
ให้ตัง้ใจไว้ว่า	พอรู้สกึตวัตืน่	ถงึนอนไม่อิม่กล็กุข้ึน	ไปล้างหน้า	แล้วกเ็ดนิจงกรมหรือ
น่ังสมาธไิปเลย	ให้รู้จักฝึกตวัเองอย่างน้ี	เร่ืองอย่างน้ีไม่ใช่จะรู้เพราะคนอืน่บอก	จะรู้ได้ 
เพราะการฝึก	การปฏิบัติ	การกระท�าจึงให้ท�าไปเลย
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	 เร่ืองท�าจิตน้ีเป็นเร่ืองแรก	ท่านเรียกว่าท�ากรรมฐาน	เวลาน่ังให้จิตมอีารมณ์เดยีว
เท่าน้ัน	ให้อยู่กบัลมเข้า-ลมออก	แล้วจิตกจ็ะค่อยสงบไปเร่ือยๆ	ถ้าจิตวุน่วาย	กจ็ะม ี
หลายอารมณ์	เช่น	พอน่ังปุบ๊	โน่น	คดิไปบ้านโน้น	บ้างกอ็ยากกนิก๋วยเตีย๋ว	บวชใหม่ๆ	 
มันก็หิวนะ	 อยากกินข้าวกินน�้า	 คิดไปทั่ว	 หิวโน่นอยากน่ี	 สารพัดอย่างน่ันแหละ	 
มันเป็นบ้า	จะเป็นก็ให้มันเป็นไปเอาชนะมันได้เมื่อไหร่ก็หายเมื่อนั้น

	 ให้ท�าไปเถดิ	เคยเดินจงกรมบ้างไหม	เป็นอย่างไรขณะทีเ่ดิน	จิตกระเจิดกระเจิง
ไปหรือ	ก็หยุดมันซิ	ให้มันกลับมา	ถ้ามันไปบ่อยๆ	ก็อย่าหายใจ	กลั้นใจเข้า	พอใจ
จะขาดมันก็ต้องกลับมาเอง	ไม่ว่ามันจะเก่งปานใด	นั่งให้มันคิดทั่วทิศทั่วแดนดูเถอะ	
กลั้นใจเอาไว้	อย่าหยุด	ลองดู	พอใจจะขาดมันก็กลับมา	จงท�าใจให้มีก�าลัง

 การฝึกจิตไม่เหมือนฝึกสตัว์ จิตน่ีเป็นของฝึกยากแท้ๆ แต่อย่าไปท้อถอยง่ายๆ 
ถ้ามันคิดไปทัว่ทศิกก็ลัน้ใจมนัไว้ พอใจมนัจะขาด มนักคิ็ดอะไรไม่ออก มนักว็ิง่กลบั
มาเอง ให้ท�าไปเถอะ

	 ในพรรษาน้ีท�าให้มนัรู้เร่ือง	กลางวนักช่็าง	กลางคนืกต็าม	ให้ท�าไป	แม้จะมเีวลา 
สกัสบินาทกีท็�า	ก�าหนดท�าไปเร่ือยๆ	ให้ใจมันจดจ่อ	ให้มคีวามรู้สกึอยูเ่สมอ	อยากจะ 
พูดอะไรก็อย่าพูด	หรือก�าลังพูดก็ให้หยุด	ให้ท�าอันนี้ให้ติดต่อกันไว้

	 เหมอืนอย่างกบัน�า้ในขวดน่ีแหละ	เมือ่เรารินมนัทลีะน้อย	มนักจ็ะหยด	นิด...นิด... 
นิด	พอเราเร่งรินให้เร็วขึ้น	มันก็จะไหลติดต่อเป็นสายน�้าเดียวกัน	 ไม่ขาดตอนเป็น 
หยดเหมอืนเวลาทีเ่รารินทลีะน้อยๆ	สตขิองเรากเ็หมือนกนั	ถ้าเราเร่งมนัเข้า	คอืปฏบิตัิ 
ให้สม�่าเสมอแล้ว	มันก็จะติดต่อกันเป็นสายน�้า	ไม่เป็นน�้าหยด	หมายความว่า	ไม่ว่า
เราจะยืน	จะเดิน	จะนั่ง	จะนอน	ความรู้อันนี้มันไม่ขาดจากกัน	มันจะไหลติดต่อกัน 
เป็นสายน�้า

	 การปฏิบัติจิตน่ีก็เป็นอย่างน้ัน	 เดี๋ยวมันคิดน่ันคิดน่ี	 ฟุ้งซ่าน	 ไม่ติดต่อกัน	 
มันจะคิดไปไหนก็ช่างมัน	 ให้เราพยายามท�าให้เร่ือยเข้าไว้	 แล้วมันจะเหมือนหยด 
แห่งน�า้	มนัจะท�าความห่างให้ถ่ี	คร้ันถ่ีเข้าๆ	มนักต็ดิกนัเป็นสายน�า้	ทน้ีีความรู้ของเรา 
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ก็จะเป็นความรู้รอบ	จะยืนก็ตาม	จะนั่งก็ตาม	จะนอนก็ตาม	จะเดินก็ตาม	ไม่ว่าจะ
ท�าอะไรสารพัดอย่าง	มันก็มีความรู้อันนี้รักษาอยู่

	 ไปท�าเสียแต่เดี๋ยวนี้นะ	ไปลองท�าดู	แต่อย่าไปเร่งให้มันเร็วนักล่ะ	ถ้ามัวแต่นั่ง
คอยดูว่า	 มันจะเป็นอย่างไรละก็	 มันไม่ได้เรื่องหรอก	 แต่ให้ระวังด้วยนะว่า ตั้งใจ
มากเกินไป ก็ไม่เป็น ไม่ตั้งใจเลย ก็ไม่เป็น 

	 แต่บางครั้ง	เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิหรอก	เมื่อเสร็จงานก็นั่งท�าจิตให้ว่างๆ	
มันก็พอดีขึ้นมาปั๊บ	ดีเลย	สงบ	ง่ายอย่างนี้ก็มี	ถ้าท�าให้มันถูกเรื่อง

	 หมดแล้ว	เอาละ	เอวังเท่านี้ละ.
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๔
สองหน้าของสัจธรรม

 ในชีวิตของเรามีทางเลือกอยู่สองทาง คือ คล้อยตามไปกับโลก หรือพยายาม
ปฏิบัติให้อยู่เหนือโลก พระพุทธเจ้าน้ันท่านทรงปฏิบัติจนพระองค์เองทรงพ้นโลก 
ด้วยการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ

 ในท�านองเดียวกัน ปัญญาก็มีสอง คือ ปัญญาโลกีย์ กับปัญญาโลกุตระ  
หากเราไม่ภาวนาฝึกปฏบิตัอิบรมตนเอง ถงึจะมปัีญญาปานใด กเ็ป็นเพยีงปัญญาโลกย์ี  
เป็นโลกียวิสัย จะหลุดพ้นโลกไปไม่ได้ เพราะโลกียวิสัยน้ัน	 มันเวียนไปตามโลก	 
เมื่อเวียนคล้อยไปตามโลก	 จิตก็เป็นโลก	 คิดอยู่แต่จะหามาใส่ตัว	 อยู่ไม่เป็นสุข	 
หาไม่รู้จักพอ	 วิชาโลกีย์เลยกลายเป็นอวิชชา	 หาใช่วิชชาความรู้แจ้งไม่	 มันจึงเรียน
ไม่จบสักที	 เพราะมัวไปตามลาภ	ตามยศ	ตามสรรเสริญ	ตามสุข	พาใจให้ติดข้อง	
เป็นกิเลสกองใหญ่

	 เม่ือได้มาก็หึงก็หวง	 เห็นแก่ตัว	 สู้ด้วยก�าปั้นไม่ได้	 ก็คิดสร้างเคร่ืองจักร	
เครือ่งยนต์	เครือ่งกลเคร่ืองไก	สร้างศสัตราอาวธุ	สร้างลกูระเบดิขว้างใส่กนั	น่ีคอืโลกย์ี	 
มนัไม่หยดุสกัท	ีเรยีนไปกเ็พือ่จะเอาโลก	จะครองโลก	ได้อะไรกห็วงอยูน่ั่นแล้ว	น่ีคอื 
โลกียวิสัย	เรียนไปแล้วก็จบไม่ได้

บรรยายแก่ที่ประชุมสงฆ์	หลังสวดปาติโมกข์	ที่วัดหนองป่าพง	ในระหว่างพรรษา	๒๕๑๙
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 มาฝึกทางโลกุตระ โลกุตระนี้อยู่ได้ยาก ผู้ใดหวังมรรค หวังผล หวังนิพพาน 
จึงจะทนอยู่ได้ จงท�าตนให้เป็นคนมักน้อย สันโดษ กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย 
ท�าให้มันหมดโลกีย์

	 ถ้าเชื้อโลกีย์ไม่หมด	มันก็ยาก	มันยุ่ง	ไม่หยุดสักที	แม้มาบวชแล้วก็ยังคอยดึง 
ให้ออกไป	มนัมาคอยให้ความรู้ความเหน็	มนัมาคอยปรุงคอยแต่งความรู้อยูน่ั่นแล้ว	
ท�าให้ใจติดข้องอยู่ในกามคุณทั้งห้า	คือ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ธรรมารมณ์	
อารมณ์ของใจเป็นกาม	คอืความใคร่ในความสขุ	ความทกุข์	ความด	ีความชัว่	สารพดัอย่าง	 
มีแต่กามทั้งนั้น

	 คนไม่รู้จักก็ว่า	 จะท�าสิ่งในโลกน้ีให้มันเสร็จให้มันแล้ว	 เหมือนคนที่มาเป็น
รัฐมนตรีใหม่	ก็คิดว่าตนต้องท�าได้	บริหารได้	แล้วก็เอาอะไรๆ	ที่คนเก่าท�าไว้ออก
ไปเสีย	 เอาวิธีบริหารของตนเข้ามาใช้แทน	ก็เลยต้องได้หามกันออก	หามกันเข้าอยู่
อย่างนั้น	 ไม่ได้เรื่องสักที	 ที่ว่าจะท�าให้เสร็จ	มันก็ไม่เสร็จ	 เพราะจะท�าให้ถูกใจคน
ทุกคนนั้น	มันท�าไม่ได้หรอก

	 คนหนึ่งชอบน้อย	คนหนึ่งชอบมาก	คนหนึ่งชอบสั้น	คนหนึ่งชอบยาว	คนหนึ่ง
ชอบเค็ม	คนหนึ่งชอบเผ็ด	จะให้เหมือนกันนั้น	ไม่มีในโลก

	 คนอยูค่รองโลก	ครองบ้าน	ครองเมอืง	ท�าทกุอย่างกอ็ยากให้มนัส�าเร็จ	แต่ไม่มี
ทางส�าเร็จหรอก	 เรื่องของโลกมันจบไม่เป็น	 ถ้าท�าตามโลกแล้วจบได้	 พระพุทธเจ้า
ท่านก็คงทรงท�าแล้ว	เพราะท่านครองโลกอยู่ก่อน	แต่นี่มันท�าไม่ได้

	 ในเรื่องของกาม	คือ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ธรรมารมณ์	นั้น	รูปอะไร
ก็ไม่จับใจเท่ารูปผู้หญิง	 ผู้หญิงรูปร่างบาดตา	 ก็ชวนมองอยู่แล้ว	 ยิ่งเดินซอกแซกๆ	 
ก็ยิ่งมองเพลิน

	 เสยีงอะไรจะมาจับใจเท่าเสยีงผู้หญงิเป็นไม่ม	ีมนับาดถงึหวัใจ	กลิน่กเ็หมือนกนั	 
กลิน่อะไรก็ไม่เหมอืนกลิน่ผู้หญงิ	ตดิกลิน่อืน่กไ็ม่เท่าตดิกลิน่ผู้หญงิ	มนัเป็นอย่างน้ัน
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	 รสอะไรก็ไม่เหมือน	รสข้าว	รสแกง	รสสารพัดก็ไม่เทียบเท่ารสผู้หญิง	หลงติด
เข้าไปแล้วถอนได้ยาก	เพราะมนัเป็นกาม	โผฏฐพัพะกเ็ช่นกนั	จับต้องอะไรกไ็ม่ท�าให้
มึนเมาปั่นป่วนจนหัวชนกัน	เหมือนกับจับต้องผู้หญิง

	 ฉะน้ัน	เมือ่ลกูท้าวพญาทีไ่ปเรียนวชิากบัอาจารย์ตกัสลิาจนจบแล้ว	จะลาอาจารย์
กลับบ้าน	อาจารย์จึงสอนว่า	เวทมนตร์กลมายาอะไรๆ	ก็สอนให้บอกให้จนหมดแล้ว	 
เม่ือกลับไปครองบ้านครองเมืองแล้ว	 มีอะไรมาก็ไม่ต้องกลัว	 จะสู้ได้หมดทั้งน้ัน	 
จะมีสัตว์ประเภทใดมาก็ไม่ต้องกลัว	 ไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีฟันอยู่ในปาก	 หรือมีเขาอยู่ 
บนหัว	มีงวง	มีงา	ก็คุ้มกันได้ทั้งสิ้น	แต่ไม่รับรองอยู่แต่เฉพาะสัตว์จ�าพวกหนึ่งที่เขา
ไม่ได้อยูบ่นหวั	แต่หากไปอยูห่น้าอก	สตัว์ชนิดน้ีไม่มมีนต์ชนิดใดจะคุม้กนัได้	มแีต่จะ
ต้องคุม้กนัตวัเอง	รู้จักไหม	สตัว์ทีม่เีขาอยูห่น้าอกน่ันแหละ	ท่านจึงให้รักษาตวัเอาเอง

	 ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจแล้ว	 ท�าให้อยากได้เงิน	 อยากได้ทอง	 อยากได้สิ่ง	
อยากได้ของ	 ธรรมารมณ์อย่างนั้นไม่พอให้ล้มตาย	 แต่ถ้าเป็นธรรมารมณ์ที่ชุ่มด้วย
น�้ากามเกิดขึ้นแล้ว	 มันท�าให้ลืมพ่อลืมแม่	 แม้พ่อแม่เลี้ยงมา	 ก็หนีจากไปได้โดย 
ไม่ค�านึงถึง	พอเกิดขึ้นแล้วรั้งไม่อยู่	สอนก็ไม่ฟัง

 รูปหน่ึง เสยีงหน่ึง กลิน่หน่ึง รสหน่ึง โผฏฐพัพะหน่ึง ธรรมารมณ์หน่ึง เป็นบ่วง  
เป็นบ่วงของพญามาร พญามารแปลว่าผู้ให้ร้ายต่อเรา บ่วงแปลว่าเคร่ืองผูกพัน  
บ่วงของพญามารเปรียบได้กบัแร้วของนายพราน นายพรานทีเ่ป็นเจ้าของแร้วน่ันแหละ
คือพญามาร เชือกเป็นบ่วงเครื่องผูกของนายพราน

	 สตัว์ทัง้หลาย	เมือ่ไปตดิบ่วงเข้าแล้วล�าบาก	มนัผูกไว้ดงึไว้	รอจนเจ้าของแร้วมา	 
เหมือนกับนกไปติดแร้วเข้า	แล้วมันรัดถูกคอ	ดิ้นไปไหนก็ไม่หลุด	ดิ้นปัดไปปัดมา
อย่างน้ันแหละ	 มันผูกไว้คอยนายพรานเจ้าของแร้ว	 คร้ันเจ้าของมาเห็นก็จบเร่ือง	 
นั่นแหละพญามาร	น่ากลัวมาก	สัตว์ทั้งหลายกลัวมาก	เพราะหนีไปไหนไม่พ้น

	 บ่วงก็เช่นกัน	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ธรรมารมณ์	เป็นบ่วงผูกเอาไว้	
เมื่อเราติดในรูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ธรรมารมณ์	ก็เหมือนกันกับปลากินเบ็ด	 
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รอให้เจ้าของเบ็ดมา	 ดิ้นไปไหนก็ไม่หลุด	 อันที่จริงแล้ว	 มันย่ิงกว่าปลากินเบ็ด	 
ต้องเปรียบได้กับกบกินเบ็ด	 เพราะกบกินเบ็ดนั้น	 มันกินลงไปถึงไส้ถึงพุง	 แต่ปลา
กินเบ็ด	ก็กินอยู่แค่ปาก

	 คนติดในรูป	ในเสียง	ในกลิ่น	ในรส	ก็เหมือนกัน	แบบคนติดเหล้า	ถ้าตับยัง
ไม่แข็ง	ไม่เลิก	ติดตอนแรกๆ	ก็ยังไม่รู้จักเรื่อง	ก็หลงเพลิดเพลินไปเรื่อยๆ	จนเกิด
โรคร้ายขึ้นนั่นแหละ	เป็นทุกข์

	 เหมอืนบรุุษผู้หน่ึงหวิน�า้จัดเพราะเดนิทางมาไกล	มาขอกนิน�า้	เจ้าของน�า้กบ็อกว่า	
น�า้น้ีจะกนิกไ็ด้	สมัีนก็ดี	กลิน่มันก็ดี	รสมนักดี็	แต่ว่ากนิเข้าไปแล้วมนัเมานะ	บอกให้รู้ 
เสยีก่อน	เมาจนตาย	หรือเจ็บเจียนตายน่ันแหละ	แต่บรุุษผู้หวิน�า้กไ็ม่ฟัง	เพราะหวิมาก	 
เหมือนคนไข้หลังผ่าตัดที่ถูกหมอบังคับให้อดน�้า	ก็ร้องขอน�้ากิน

	 คนหิวในกามก็เหมือนกัน	หิวในรูป	ในเสียง	ในกลิ่น	ในรส	ล้วนของเป็นพิษ	
พระพุทธเจ้าได้บอกไว้ว่า	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ธรรมารมณ์นั้น	มันเป็นพิษ	
เป็นบ่วง	ก็ไม่ฟังกัน	เหมือนกับบุรุษหิวน�้าผู้นั้น	ที่ไม่ยอมฟังค�าเตือน	เพราะความหิว
กระหายมนัมมีาก	ถงึจะต้องทกุข์ยากล�าบากเพยีงใดกข็อให้ได้กนิน�า้เถอะ	เม่ือได้กนิ
ได้ดื่มแล้ว	มันจะเมาจนตายหรือเจียนตายก็ช่างมัน	จับจอกน�้าได้ก็ดื่มเอาๆ	เหมือน
กับคนหิวในกาม	ก็กินรูป	กินเสียง	กินกลิ่น	กินรส	กินโผฏฐัพพะ	กินธรรมารมณ์	
รู้สึกอร่อยมาก	ก็กินเอาๆ	หยุดไม่ได้	กินจนตาย	ตายคากาม

	 อย่างนี้ท่านเรียกว่าติดโลกียวิสัย	 ปัญญาโลกีย์ก็แสวงหารูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	
โผฏฐัพพะ	 ธรรมารมณ์	 ถึงปัญญาจะดีสักปานใด	 ก็ยังเป็นปัญญาโลกีย์อยู่นั่นเอง	
สุขปานใดก็แค่สุขโลกีย์	มันไม่สุขเหมือนโลกุตระ	คือมันไม่พ้นโลก

 การฝึกทางโลกตุระ คอื ท�าให้มนัหมดอปุาทาน ปฏบิตัใิห้หมดอปุาทาน ให้พจิารณา 
ร่างกายน่ีแหละ พจิารณาซ�า้แล้วซ�า้อกี ให้มนัเบือ่ ให้มนัหน่าย จนเกิดนิพพทิา ซึง่เกดิ 
ได้ยาก มันจึงเป็นของยาก ถ้าเรายังไม่เห็นก็ยิ่งดูมันยาก
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	 เราทั้งหลายพากันมาบวชเรียน	เขียน	อ่าน	มาปฏิบัติภาวนา	ก็พยายามตั้งใจ
ของตัวเอง	แต่ก็ท�าได้ยาก	ก�าหนดข้อประพฤติปฏิบัติไว้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ท�าได้
เพียงวันหนึ่ง	สองวัน	หรือแค่สองชั่วโมง	สามชั่วโมง	ก็ลืมเสียแล้ว	พอระลึกขึ้นได้	
ก็จับมันตั้งไว้อีก	ก็ได้เพียงชั่วคราว	พอรูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ธรรมารมณ์	
ผ่านมา	ก็พังไปเสียอีกแล้ว	พอนึกได้	ก็จับตั้งอีก	ปฏิบัติอีก	นี่	เรามักเป็นเสียอย่างนี้	 
เพราะสร้างท�านบไว้ไม่ด	ีปฏิบตัไิม่ทนัเป็น	ไม่ทนัเหน็	มนักเ็ป็นอยูอ่ย่างน้ัน	มนัจึงเป็น 
โลกตุระไม่ได้	ถ้าเป็นโลกตุระได้	มนัพ้นไปจากสิง่ทัง้หลายน้ีแล้ว	มนักส็งบเท่าน้ันเอง 
ที่ไม่สงบทุกวันน้ีก็เพราะของเก่ามันมากวนอยู่ไม่หยุด	 มันตามมาพัวพันเพราะมัน
ติดตัวเคยชินเสียแล้ว	จะแสวงหาทางออกทางไหน	มันก็คอยมาผูกไว้ดึงไว้ไม่ให้ลืม 
ที่เก่าของมัน	เราจึงเอาของเก่ามาใช้	มาชม	มาอยู่	มากินกันอยู่อย่างนั้น

	 ผู้หญิงก็มีผู้ชายเป็นอุปสรรค	 ผู้ชายก็มีผู้หญิงเป็นอุปสรรค	 มันพอปานกัน	 
ถ้าผู้ชายอยู่กับผู้ชายด้วยกัน	มันก็ไม่มีอะไร	หรือผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงด้วยกัน	มันก็
อย่างนั้นแหละ	แต่พอผู้ชายไปเห็นผู้หญิงเข้าหัวใจมันเต้นติ๊กตั๊กๆ	ผู้หญิงเห็นผู้ชาย
เข้าก็เหมือนกัน	หัวใจก็เต้นติ๊กตั๊กๆ	เพราะมันดึงดูดซึ่งกันและกัน

	 นี่ก็เพราะไม่เห็นโทษของมัน	หากไม่เห็นโทษแล้ว	ก็ละไม่ได้	ต้องเห็นโทษใน
กามและเหน็ประโยชน์ในการละกามแล้ว	จึงจะท�าได้	หากปฏบิตัยิงัไม่พ้น	แต่พยายาม
อดทนปฏิบัติต่อไป	 ก็เรียกว่า	 ท�าได้ในเพียงระดับของศีลธรรม	 แต่ถ้าปฏิบัติได้	 
เห็นชัดแล้ว	จะไม่ต้องอดทนเลย	ที่มันยากมันล�าบาก	ก็เพราะยังไม่เห็น

	 ในทางโลกน้ัน	 สิ่งใดสิ่งหน่ึงที่เราท�าไว้	 ถ้าจวนเสร็จเรียบร้อย	 เราก็สบาย	 
ถ้ายงัไม่เสร็จ	กเ็ป็นห่วงผูกพนั	น่ีคอืโลกย์ี	มนัผูกพนัตามไปอยูเ่ร่ือย	ว่าจะท�าให้หมดน้ัน	 
มันหมดไม่เป็นหรอก	เหมือนกนักบัพ่อค้าพบใครกว่็า	ถ้าหมดหน้ีหมดสนิแล้วจะบวช	 
เมือ่ไรมันจะหมดหน้ีหมดสนิ	เมือ่กูไ้ม่หยดุ	แล้วจะหมดได้อย่างไร	น่ีแหละปัญญาโลกย์ี

	 การปฏิบัติของเรานี่	ก็ให้เฝ้าดูจิตใจไว้	ข้อวัตรข้อใดมันหย่อน	พอเห็นพอรู้สึก	
ก็ให้ตั้งขึ้นใหม่	 ถ้ามันหย่อนอีก	 ผู้มีสติก็ดึงขึ้นมา	 ท�าอยู่อย่างน้ันแหละ	 เรียกว่า	 
ท�าไม่รู้จักแล้ว	เพราะว่ามันเป็นโลกีย์	มันจึงดึงไปดึงมาอยู่นั่นแหละ
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 การมาบวชนั้นเป็นของยาก จะต้องตั้งอกตั้งใจ เป็นผู้มีศรัทธา ปฏิบัติไปจน 
มันรู้ มันเห็นตามความเป็นจริง มันจึงจะเบื่อ เบื่อนั้นไม่ใช่ชัง ต้องเบื่อทั้งรักทั้งชัง 
เบื่อทั้งสุขทั้งทุกข์ คือเห็นทุกอย่างไม่เป็นแก่นสารนั่นเอง

	 ธรรมะของพระพทุธเจ้าน้ันซบัซ้อน	ไม่เหน็ได้โดยง่าย	ถ้าไม่มปัีญญาแล้วเหน็ไม่ได้	 
เหมือนเราได้ไม้มาท่อนหน่ึง	เป็นไม้ท่อนใหญ่	แต่ความเป็นจริงไม้ท่อนน้อยก็แทรกอยู่
ในไม้ท่อนใหญ่น้ันแหละ	หรือได้ไม้ท่อนน้อยมา	ไม้ท่อนใหญ่มนักแ็ทรกอยูใ่นน้ันด้วย

	 โดยมากคนเราเห็นไม้ท่อนใหญ่	ก็เห็นแต่ว่ามันใหญ่	เพราะคิดว่าน้อยจะไม่มี	
ได้ไม้ท่อนน้อยกเ็หน็แต่มนัน้อย	เพราะคิดว่าใหญ่ไม่ม	ีมนัไม่มองไปข้างหน้า	ไม่มอง
ไปข้างหลัง	เมื่อสุขก็นึกว่าจะมีแต่สุข	เมื่อทุกข์ก็นึกว่าจะมีแต่ทุกข์	ไม่เห็นว่าทุกข์อยู่
ที่ไหน	สุขก็อยู่ที่นั่น	สุขอยู่ที่ไหน	ทุกข์ก็อยู่ที่นั่น	ไม่เห็นว่าใหญ่อยู่ที่ไหน	น้อยก็อยู่
ที่นั่น	น้อยอยู่ที่ไหน	ใหญ่ก็อยู่ที่นั่น	ให้คิดเห็นอย่างนั้น

 คนเราไม่รู้จักคิดย้อนหน้าย้อนหลัง เห็นแต่หน้าเดียวไปเลยจึงไม่จบสักที  
ทุกอย่างมันต้องเห็นสองหน้า มีความสุขเกิดขึ้นมา ก็อย่าลืมทุกข์ ทุกข์เกิดขึ้นมา 
ก็อย่าลืมสุข มันเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน	เช่นว่า	อาหารนั้นเป็นคุณแก่มนุษย์แก่สัตว์
ทั้งหลาย	เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย	อย่างนี้เป็นต้น	แต่ความเป็นจริงอาหารเป็นโทษ
ก็มีเหมือนกัน	มิใช่มันจะให้คุณแต่อย่างเดียว	มันให้โทษด้วยก็มี	เมื่อใดเราเห็นคุณ	
ก็ต้องเห็นโทษของมันด้วย	 เห็นโทษก็ต้องเห็นคุณด้วย	 เมื่อใดมีความชังก็ให้นึกถึง
ความรัก	คิดได้อย่างนี้จะท�าให้จิตใจของเราไม่ซวนเซไปมา

	 ได้อ่านหนงัสือของเซนที่พวกเซนเขาแตง่	พวกเซนเปน็พวกมุง่ปฏบิตัิเขาไม่ใคร่
สอนกันเป็นค�าพูดนัก	 เป็นต้นว่า	 พระเซนรูปหนึ่งนั่งหาวนอนขณะภาวนา	 อาจารย์ 
กถ็ือไม้มาฟาดเข้าที่กลางหลัง	ลูกศษิย์ที่ถูกตีก็พูดวา่	“ขอบคณุครบั”	เซนเขาสอนกนั
อย่างนั้น	สอนให้เรียนรู้ด้วยการกระท�า

	 วันหนึ่งพระเซนนั่งประชุมกัน	ธงที่ปักอยู่ข้างนอกก็โบกปลิวอยู่ไปมา	พระเซน
สององค์กเ็กดิปัญหาขึน้มา	ท�าไมธงจึงโบกปลวิไปมา	องค์หน่ึงว่า	เพราะมลีม	อกีองค์ 
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กว่็า	เพราะมธีงต่างหาก	ต่างกโ็ต้เถยีงโดยยดึความคิดเหน็ของตน	อาจารย์กเ็ลยตดัสนิว่า	 
มีความเห็นผิดด้วยกันทั้งคู่	เพราะความจริงแล้ว	ธงก็ไม่มี	ลมก็ไม่มี

	 นี่	ต้องปฏิบัติให้ได้อย่างนี้	อย่าให้มีลม	อย่าให้มีธง	ถ้ามีธงก็ต้องมีลม	ถ้ามีลม 
ก็ต้องมีธง	มันก็เลยจบกันไม่ได้สักที	น่าเอาเรื่องนี้มาพิจารณา	วางให้มันว่างจากลม	 
ว่างจากธง	ความเกิดไม่มี	ความแก่ไม่มี	ความเจ็บตายไม่มี	มันว่าง	ที่เราเข้าใจว่าธง	 
เข้าใจว่าลมนั้น	มันเป็นแต่ความรู้สึกที่สมมุติขึ้นมาเท่านั้น	ความจริงมันไม่มี	น่าจะ 
เอาไปฝึกใจของเรา

 ในความว่างนั้น มัจจุราชตามไม่ทัน ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย 
ตามไม่ทัน มันหมดเรื่อง 

	 ถ้าไปเห็นว่า	มีธงอยู่	ก็ต้องมีลมมาพัด	ถ้ามีลมอยู่	ก็ต้องไปพัดธง	มันไม่จบ
สกัท	ีเพราะความเหน็ผิด	แต่ถ้าเป็นสมัมาทฏิฐคิวามเหน็ชอบแล้ว	ลมกไ็ม่มี	ธงกไ็ม่มี	 
ก็เลยหมด	 หมดเรา	 หมดเขา	 หมดความเกิด	 ความแก่	 ความเจ็บ	 ความตาย	 
หมดทุกอย่าง

	 ถ้าเป็นโลกียวิสัย	ก็สอนกันไม่จบ	 ไม่แล้วสักที	 เราฟังก็ว่ามันยาก	 เพราะมัน 
เป็นปัญญาโลกีย์	 หากเราพิจารณาได้	 เราก็มีปัญญามาก	 พระพุทธเจ้าของเราก็ 
เหมือนกัน	 เมื่อตอนที่ท่านครองโลกอยู่	 ท่านก็มีปัญญาโลกีย์	 ต่อเมื่อท่านมีปัญญา
มากเข้า	ท่านจึงดับโลกีย์ได้	เป็นโลกุตระ	เป็นผู้เลิศในโลก	ไม่มีใครเหมือนท่าน

	 ถ้าเราท�าความคิดไว้ในใจให้ได้ดังน้ี	 เห็นรูปก็ว่ารูปไม่มี	 ได้ยินเสียงก็ว่าเสียง
ไม่มี	 ได้กลิ่นก็ว่ากลิ่นไม่มี	 ลิ้มรสก็ว่ารสไม่มี	 มันก็หมด	ที่เป็นรูปนั้นก็เพียงความ
รู้สึก	ได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าความรู้สึก	ที่มีกลิ่นก็สักแต่ว่ามีกลิ่น	เป็นเพียงความรู้สึก	
รสก็เป็นแต่เพียงความรู้สึก	แล้วก็หายไป	ตามความเป็นจริงก็ไม่มี

 รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ นี้เป็นโลกีย์ ถ้าเป็นโลกุตระแล้ว 
รูปไม่มี เสียงไม่มี กลิ่นไม่มี รสไม่มี โผฏฐัพพะไม่มี ธรรมารมณ์ไม่มี เป็นแต่ความ
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รู้สึกเกิดขึ้นเท่านั้น แล้วก็หายไป ไม่มีอะไร เมื่อไม่มีอะไร ตัวเราก็ไม่มี ตัวเขาก็ไม่มี 
เมื่อตัวเราไม่มี ของเราก็ไม่มี ตัวเขาไม่มี ของเขาก็ไม่มี ความดับทุกข์นั้นเป็นไปใน
ท�านองน้ี คือไม่มีใครจะไปรับเอาทุกข์ แล้วใครจะเป็นทุกข์ ไม่มีใครไปรับเอาสุข  
แล้วใครจะเป็นสุข

	 น่ีพอทกุข์เข้า	กเ็รียกว่าเราทกุข์	เพราะเราไปเป็นเจ้าของ	มนักท็กุข์	สขุเกดิข้ึนมา	 
เราก็ไปเป็นเจ้าของสุข	 มันก็สุข	 ก็เลยยึดมั่นถือมั่น	 อันน้ันแหละเป็นตัว	 เป็นตน	 
เป็นเรา	เป็นเขา	ขึ้นมาเดี๋ยวนั้น	มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวไปอีก	ไม่จบ

	 การที่พวกเราทั้งหลายออกจากบ้านมาสู่ป่า	 ก็คือมาสงบอารมณ์	 หนีออกมา 
เพือ่สู	้ไม่ใช่หนีมาเพือ่หนี	ไม่ใช่เพราะแพ้เราจึงมา	คนทีอ่ยูใ่นป่าแล้วกไ็ปตดิป่า	คนอยู ่
ในเมืองแล้วก็ไปติดเมืองนั้น	เรียกว่า	คนหลงป่า	คนหลงเมือง

	 พระพุทธเจ้าท่านว่า	 ออกมาอยู่ป่าเพื่อกายวิเวก	 จิตวิเวก	 อุปธิวิเวกต่างหาก	
ไม่ใช่ให้มาติดป่า	มาเพื่อฝึก	เพื่อเพาะปัญญา	มาเพาะให้เชื้อปัญญามันมีขึ้น	อยู่ในที่ 
วุ่นวาย	เชื้อปัญญามันเกิดขึ้นยาก	จึงมาเพาะอยู่ในป่าเท่านั้นเอง	เพาะเพื่อจะกลับไป
ต่อสู้ในเมือง

	 เราหนีรูป	หนีเสียง	หนีกลิ่น	หนีรส	หนีโผฏฐัพพะ	หนีธรรมารมณ์มาอย่างนี้	 
ไม่ใช่หนีเพื่อจะแพ้สิ่งทั้งหลายเหล่าน้ี	 หนีเพื่อมาฝึก	 หรือมาเพาะให้ปัญญาเกิด	 
แล้วจะกลับไปรบกับมัน	จะกลับไปต่อสู้กับมันด้วยปัญญา

	 ไม่ใช่เข้าไปอยู่ในป่าแล้ว	ไม่มีรูป	เสียง	กลิ่น	รส	แล้วก็สบาย	ไม่ใช่อย่างนั้น	
แต่ต้องการจะมาฝึก	เพาะเชื้อปัญญาให้เกิดขึ้นในป่า	ในที่สงบ	เมื่อสงบแล้ว	ปัญญา
จะเกิด

 เมือ่ใคร่ครวญพจิารณาแล้ว กจ็ะเหน็ว่า รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์น้ัน  
เป็นปฏิปักษ์ต่อเราก็เพราะเราโง่ เรายังไม่มีปัญญา แต่ความเป็นจริงแล้ว สิ่งเหล่านี้
คือครูสอนเราอย่างดี
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	 เม่ืออยูใ่นป่าแล้ว	อย่าไปยึดป่า	อย่ามีอปุาทานในป่า	เรามาน้ีเพือ่มาท�าให้ปัญญาเกดิ	 
ถ้ายงัไม่มีปัญญา	กจ็ะเหน็ว่า	รูป	เสยีง	กลิน่	รส	โผฏฐพัพะ	ธรรมารมณ์น้ัน	เป็นปฏิปักษ์ 
กับเรา เป็นข้าศึกของเรา

	 ถ้าปัญญาเกดิขึน้แล้ว	รูป	เสยีง	กลิน่	รส	โผฏฐพัพะ	ธรรมารมณ์น้ันไม่ใช่ข้าศกึ	 
แต่เป็นสภาวะที่ให้ความรู้ความเห็นแก่เราอย่างแจ้งชัด	 เมื่อสามารถกลับความเห็น
อย่างนี้	แสดงว่าปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว

	 ยกตัวอย่างง่ายๆ	อย่างไก่ป่า	เราก็รู้กันทุกคนว่าไก่ป่านั้นเป็นอย่างไร	สัตว์ใน
โลกน้ีทีจ่ะกลวัมนุษย์ยิง่ไปกว่าไก่ป่าน้ันไม่มแีล้ว	เมือ่มาอยูใ่นป่าน้ีคร้ังแรก	กเ็คยสอน 
ไก่ป่า	เคยเฝ้าดูมัน	แล้วก็ได้ความรู้จากไก่ป่าหลายอย่าง

	 ครั้งแรกมันมาเพียงตัวเดียว	เดินผ่านมา	เราก็เดินจงกรมอยู่ในป่า	มันจะเข้า 
มาใกล้	ก็ไม่มองมนั	มนัจะท�าอะไรกไ็ม่มองมนั	ไม่ท�ากริิยาอนัใดกระทบกระทัง่มนัเลย	 
ต่อไปก็ลองหยุดมองดูมัน	พอสายตาเราไปถูกมันเข้า	มันวิ่งหนีเลย	แต่พอเราไม่มอง	
มันก็คุ้ยเขี่ยอาหารกินตามเรื่องของมัน	แต่พอมองเมื่อไรก็วิ่งหนีเมื่อนั้น

	 นานเข้าสักหน่อย	มันคงเห็นความสงบของเรา	จิตใจของมันก็เลยว่าง	แต่พอ
หว่านข้าวให้เท่านั้น	ไก่มันก็หนีเลย	ก็ช่างมัน	ก็หว่านทิ้งไว้อย่างนั้นแหละ	เดี๋ยวมัน
ก็กลับมาที่ตรงนั้นอีก	แต่ยังไม่กล้ากินข้าวที่หว่านไว้ให้	มันไม่รู้จัก	นึกว่าเราจะไปฆ่า
ไปแกงมัน	เราก็ไม่ว่าอะไร	กินก็ช่าง	ไม่กินก็ช่าง	ไม่สนใจกับมัน

	 ไม่ช้า	มนักไ็ปคุย้เขีย่หากนิตรงน้ัน	มนัคงเร่ิมมคีวามรู้สกึของมนัแล้ว	วนัต่อมา 
มันก็มาตรงน้ันอีก	 มันก็ได้กินข้าวอีก	 พอข้าวหมดก็หว่านไว้ให้อีก	 มันก็วิ่งหนีอีก	 
แต่เมื่อท�าซ�้าอยู่อย่างนี้เรื่อยๆ	ตอนหลังมันก็เพียงแต่เดินหนีไปไม่ไกล	แล้วก็กลับมา
กินข้าวที่หว่านให้นั้น	นี่ก็ได้เรื่องแล้ว

	 ตอนแรก	ไก่มนัเหน็ข้าวสารเป็นข้าศึก	เพราะมนัไม่รู้จัก	เพราะมนัดไูม่ชัด	มนัจึง 
วิ่งหนีเรื่อยไป	 ต่อมามันเชื่องเข้า	 จึงกลับมาดูตามความเป็นจริง	 ก็เห็นว่านี่ข้าวสาร	 
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น่ีไม่ใช่ข้าศึก	 ไม่มีอันตราย	 มันก็มากินจนตลอดทุกวันน้ี	 น่ีเรียกว่าเราก็ได้ความรู้
จากมัน

	 เราออกมาอยู่ในป่า	ก็นึกว่า	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ธรรมารมณ์ในบ้าน	 
เป็นข้าศกึต่อเรา	จริงอยู	่เม่ือเรายงัไม่รู้	มนักเ็ป็นข้าศกึจริงๆ	แต่ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริง 
ของมันแล้ว	ก็เหมือนไก่รู้จักข้าวสารว่าเป็นข้าวสาร	ไม่ใช่ข้าศึก	ข้าศึกก็หายไป	

	 เรากับรูป	เสยีง	กลิน่	รส	โผฏฐพัพะ	ธรรมารมณ์	กเ็หมอืนกนัฉันน้ัน	มนัไม่ใช่ 
ข้าศึกของเราหรอก	 แต่เพราะเราคิดผิด	 เห็นผิด	 พิจารณาผิด	 จึงว่ามันเป็นข้าศึก	 
ถ้าพิจารณาถูกแล้ว	ก็ไม่ใช่ข้าศึก	แต่กลับเป็นสิ่งที่ให้ความรู้	ให้วิชา	ให้ความฉลาด
แก่เราต่างหาก

	 แต่ถ้าไม่รู้ก็คิดว่าเป็นข้าศึก	 เหมือนกันกับไก่	 ที่เห็นข้าวสารเป็นข้าศึกมัน 
นั่นแหละ ถ้าเห็นข้าวสารเป็นข้าวสารแล้ว ข้าศึกมันก็หายไป พอเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่า  
ไก่มันเกิดวิปัสสนาแล้ว	เพราะมันรู้ตามเป็นจริง	มันจึงเชื่อง	ไม่กลัว	ไม่ตื่นเต้น

	 เรานี้ก็เหมือนกันฉันน้ัน	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 โผฏฐัพพะ	 ธรรมารมณ์นี้เป็น
เครื่องให้เราตรัสรู้ธรรมะ	เป็นที่ให้ข้อคิดแก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลาย	ถ้าเราเห็นชัดตามเป็น
จริงแล้ว	ก็จะเป็นอย่างนั้น	ถ้าไม่เห็นชัด	ก็จะเป็นข้าศึกต่อเราตลอดไป	แล้วเราก็จะ
หนีไปอยู่ป่าเรื่อยๆ

	 อย่านึกว่า	 เรามาอยู่ป่าแล้ว	 ก็สบายแล้ว	 อย่าคิดอย่างน้ัน	 อย่าเอาอย่างน้ัน	
อย่าเอาความสงบแค่นั้น	ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นรูป	ไม่ได้ยินเสียง	ไม่ได้กลิ่น	ไม่ได้รส	
โผฏฐัพพะ	ธรรมารมณ์แล้ว	เราก็อยู่สบายแล้ว	อย่าคิดเพียงแค่นั้น	ให้คิดว่า	เรามา 
เพื่อเพาะเชื้อปัญญาให้เกิดขึ้น	 เม่ือมีปัญญารู้ตามเป็นจริงแล้ว	 ก็ไม่ลุ่มๆ	 ดอนๆ	 
ไม่ต�่าๆ	สูงๆ

 พอถูกอารมณ์ดีก็เป็นอย่างหน่ึง	 ถูกอารมณ์ร้ายก็เป็นอย่างหน่ึง	 ถูกอารมณ ์
ทีช่อบใจกเ็ป็นอย่างหน่ึง	ถกูอารมณ์ทีไ่ม่ชอบใจกเ็ป็นอย่างหน่ึง	ถ้าเป็นอย่างน้ี	กแ็สดงว่า	 
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มันยังเป็นข้าศึกอยู่	ถ้าหมดข้าศึกแล้ว	มันจะเสมอกัน	ไม่ลุ่มๆ	ดอนๆ	ไม่ต�่าๆ	สูงๆ	
รู้เร่ืองของโลกว่า	 มันอย่างน้ันเอง	 เป็นโลกธรรม	 โลกธรรมเลยเปลี่ยนเป็นมรรค	
โลกธรรมมแีปดอย่าง	มรรคกม็แีปดอย่าง	โลกธรรมอยู่ทีไ่หน	มรรคกอ็ยูท่ีน่ั่น	ถ้ารู้แจ้ง 
เมื่อใด	โลกธรรมเลยกลายเป็นมรรคแปด	ถ้ายังไม่รู้	มันก็ยังเป็นโลกธรรม

	 เมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น	ก็เป็นดังนี้	มันพ้นทุกข์อยู่ที่ตรงนี้	ไม่ใช่พ้นทุกข์โดยวิ่ง
ไปที่ตรงไหน	ฉะนั้น	อย่าพรวดพราด	การภาวนาต้องค่อยๆ	ท�า	การท�าความสงบ 
ต้องค่อยๆ	 ท�า	 มันจะสงบไปบ้างก็เอา	 มันจะไม่สงบไปบ้างก็เอา	 เร่ืองจิตมันเป็น 
อย่างนั้น	เราก็อยู่ของเราไปเรื่อยๆ

 บางครั้งปัญญามันก็ไม่เกิด ก็เคยเป็นเหมือนกัน เมื่อไม่มีปัญญา จะไปคิดให้
ปัญญามันเกิด มันก็ไม่เกิด มันเฉยๆ อยู่อย่างนั้น ก็เลยมาคิดใหม่ เราจะพิจารณา 
สิง่ทีไ่ม่ม ีมนัก็ไม่ได้ เม่ือไม่มเีร่ืองอะไรกไ็ม่ต้องไปแก้มัน ไม่มีปัญหากไ็ม่ต้องไปแก้มนั  
ไม่ต้องไปค้นมัน อยู่ไปเฉยๆ ธรรมดาๆ อย่างน้ันแหละ แต่ต้องอยู่ด้วยความมี
สตสิมัปชญัญะ อยู่ด้วยปัญญา ไม่ใช่อยู่เพลนิไปตามอารมณ์ อยูด้่วยความระมัดระวงั 
ปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆ ถ้ามีเรื่องอะไรมา ก็พิจารณา ถ้าไม่มี ก็แล้วไป

	 ได้ไปเห็นแมงมุมเป็นตัวอย่าง	แมงมุมท�ารังของมันเหมือนข่าย	มันสานข่ายไป 
ขึงไว้ตามช่องต่างๆ	เราไปนั่งพิจารณาดูมันท�าข่ายขึงไว้เหมือนจอหนัง	เสร็จแล้วมันก็
เกบ็ตวัมนัเองเงยีบอยู่ตรงกลางข่าย	ไม่วิง่ไปไหน	พอมแีมลงวนัหรือแมลงอืน่ๆ	บนิผ่าน 
ข่ายของมนั	พอถกูข่ายเทา่นัน้	ข่ายกส็ะเทือน	พอข่ายสะเทือนปุบ๊	มนักว็ิง่ออกจากรงั 
ทันที	 ไปจับตัวแมลงไว้เป็นอาหาร	 เสร็จแล้วมันก็เก็บตัวมันไว้ที่กลางข่ายตามเดิม	 
ไม่ว่าจะมีผ้ึงหรือแมลงอื่นใดมาถูกข่ายของมัน	 พอข่ายสะเทือน	 มันก็วิ่งออกมาจับ
แมลงนั้น	แล้วก็กลับไปเกาะนิ่งอยู่ที่ตรงกลางข่าย	ไม่ให้ใครเห็นทุกทีไป

	 พอได้เหน็แมงมมุท�าอย่างน้ัน	เรากม็ปัีญญาแล้ว	อายตนะทัง้หก	คอื	ตา	ห	ูจมูก	
ลิ้น	กาย	ใจ	นี้	ใจอยู่ตรงกลาง	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	แผ่พังพานออกไป	อารมณ์นั้น 
เหมอืนแมลงต่างๆ	พอรูปมากม็าถงึตา	เสยีงมากม็าถงึห	ูกลิน่มากม็าถงึจมกู	รสมากม็า 
ถึงลิน้	โผฏฐพัพะมากม็าถงึกาย	ใจเป็นผู้รู้จัก	มนักส็ะเทอืนถงึใจ	เท่าน้ีเกดิปัญญาแล้ว
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	 เราจะอยู่ด้วยการเก็บตัวไว้	 เหมือนแมงมุมที่เก็บตัวไว้ในข่ายของมันไม่ต้อง 
ไปไหน	 พอแมลงต่างๆ	 มันผ่านข่าย	 ก็ท�าให้สะเทือนถึงตัว	 รู้สึกได้	 ก็ออกไปจับ 
แมลงไว้	แล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิม

	 ไม่แตกต่างอะไรกบัใจของเราเลย	อยูต่รงน้ี	ให้อยูด้่วยสตสิมัปชญัญะ	อยูด้่วย
ความระมัดระวัง	อยู่ด้วยปัญญา	อยู่ด้วยความคิดถูกต้อง	เราอยู่ตรงนี้เมื่อไม่มีอะไร	
เราก็อยู่เฉยๆ	แต่ไม่ใช่อยู่ด้วยความประมาท

	 ถงึเราจะไม่เดนิจงกรม	ไม่น่ังสมาธ	ิไม่อะไรกช่็างเถดิ	แต่เราอยู่ด้วยสตสิมัปชญัญะ	 
อยู่ด้วยความระมัดระวัง	อยู่ด้วยปัญญา	ไม่ใช่อยู่ด้วยความประมาท	นีเ่ป็นสิ่งส�าคัญ	
ไม่ใช่เราจะน่ังตลอดวนัตลอดคนื	เอาแต่พอก�าลงัของเรา	ตามสมควรแก่ร่างกายของเรา

	 แต่เรื่องจิตนี้	 เป็นของส�าคัญมาก	ให้รู้อายตนะว่ามันส่งส่ายเข้ามาเป็นอย่างไร	
ให้รู้จักสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เหมือนแมงมุมที่พอข่ายสะเทือน มันก็วิ่งไปจับเอาตัวแมลง
ได้ทันที

	 ฉะนั้น	เมื่ออารมณ์มากระทบอายตนะ	มันก็มาถึงจิตทันที	เมื่อไปจับผ่านทุกข์	
ก็ให้เหน็มันโดยความเป็นอนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	แล้วจะเอามันไปไว้ทีไ่หนละ	อนิจจัง	
ทุกขัง	อนัตตาเหล่านี้	ก็เอาไปไว้เป็นอาหารของจิตของเรา	ถ้าท�าได้อย่างนี้	มันก็หมด
เท่านั้นแหละ

 จิตที่มีอนิจจัง ทุกขัง อนตัตา เป็นอาหาร เป็นจิตที่ก�าหนดรู้ เมือ่รู้ว่าอันนั้นเป็น 
อนิจจัง มนัก็ไม่เทีย่ง ทกุขงั เป็นทกุข์ อนัตตากไ็ม่ใช่เราแล้ว ดูมนัให้ชดั มนัไม่เทีย่ง 
มนัเป็นทกุข์ มนัไม่เป็นแก่นสาร จะเอามันไปท�าไม มนัไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน ไม่ใช่ของเรา  
จะไปเอาอะไรกับมัน มันก็หมดตรงนี้ 

	 ดแูมงมมุแล้ว	กน้็อมเข้ามาหาจิตของเรา	มนักเ็หมือนกนัเท่าน้ัน	ถ้าจิตเหน็ อนิจจัง  
ทุกขัง อนัตตา มันก็วาง ไม่เป็นเจ้าของสุข ไม่เป็นเจ้าของทุกข์อีกแล้ว ถ้าเห็นชัดได้ 
อย่างน้ี มันก็ได้ความเท่าน้ันแหละ จะท�าอะไรๆ อยูก่ส็บาย ไม่ต้องการอะไรอกีแล้ว มแีต่ 
การภาวนาจะเจริญยิ่งขึ้นเท่านั้น
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	 ถ้าท�าอย่างน้ีอยู่ด้วยความระมัดระวงั	กเ็ป็นการทีเ่ราจะพ้นจากวฏัสงสารได้	ทีเ่รา
ยงัไม่พ้นจากวฏัสงสาร	กเ็พราะยงัปรารถนาอะไรๆ	อยูท่ัง้น้ัน	การไม่ท�าผิด	ไม่ท�าบาปน้ัน	 
มนัอยูใ่นระดบัศลีธรรม	เวลาสวดมนต์ก็ว่า	ขออย่าให้พลดัพรากจากของทีรั่กทีช่อบใจ	
อย่างนี้มันเป็นธรรมของเด็กน้อย	เป็นธรรมของคนที่ยังปล่อยอะไรไม่ได้	นี่คือความ
ปรารถนาของคน	ปรารถนาให้อายยุนื	ปรารถนาไม่อยากตาย	ปรารถนาไม่อยากเป็นโรค	 
ปรารถนาไม่อยากอย่างนั้นอย่างนี้	นี่แหละความปรารถนาของคน

 ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง	มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น	นั่นก็
เป็นทกุข์	น่ีแหละมันสบัหวัเข้าไปอกี	มนัเป็นเร่ืองปรารถนาทัง้น้ัน	ไม่ว่าใครกป็รารถนา
อย่างนั้นทุกคน	ไม่เห็นมีใครอยากหมด	อยากจนจริงๆ	สักคน

 การปฏบิตัธิรรมเป็นสิง่ละเอยีด ผู้มีกริิยานุ่มนวล ส�ารวม ปฏบิตัไิม่เปลีย่นแปลง 
สม�่าเสมออยู่เรื่อยนั่นแหละ จึงจะรู้จัก มันจะเกิดอะไรก็ช่างมันเถิด ขอแต่ให้มั่นคง
แน่วแน่เอาไว้ อย่าซวนเซหวั่นไหว.
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๕
การฝึกใจ

	 ชีวิตคนในสมัยของท่านอาจารย์มั่นและท่านอาจารย์เสาร์น้ันสบายกว่าใน 
สมัยนี้มาก	 ไม่มีความวุ่นวายมากเหมือนอย่างทุกวันนี้	 สมัยโน้น	พระไม่ต้องมายุ่ง
เกีย่วกบัพธิรีีตองต่างๆ	เหมอืนอย่างเดีย๋วน้ี	ท่านอาศยัอยูต่ามป่า	ไม่ได้อยูเ่ป็นทีห่รอก	 
ธุดงค์ไปโน่น	ธุดงค์ไปนี่เรื่อยไป	ท่านใช้เวลาของท่านปฏิบัติภาวนาอย่างเต็มที่

	 สมัยโน้น	พระท่านไม่ได้มีข้าวของฟุ่มเฟือยมากมายอย่างที่มีกันทุกวันนี้หรอก	
เพราะมันยังไม่มีอะไรมากอย่างเดี๋ยวนี้	กระบอกน�้าก็ท�าเอา	กระโถนก็ท�าเอา	ท�าเอา
จากไม้ไผ่นั่นแหละ

	 ชาวบ้านก็นานๆ	 จึงจะมาหาสักที	 ความจริงพระท่านก็ไม่ได้ต้องการอะไร	 
ท่านสนัโดษกับสิง่ทีท่่านม	ีท่านอยูไ่ป	ปฏิบตัภิาวนาไป	หายใจเป็นกรรมฐานอยู่น่ันแหละ

	 พระท่านกไ็ด้รบัความล�าบากมากอยูเ่หมือนกนั	ในการทีอ่ยูต่ามป่าตามเขาอย่างน้ัน	 
ถ้าองค์ใดเป็นไข้ป่า	ไข้มาลาเรีย	ไปถามหาขอยา	อาจารย์กจ็ะบอกว่า “ไม่ต้องฉันยาหรอก  
เร่งปฏิบัติภาวนาเข้าเถอะ”

	 ความจริง	 สมัยน้ันก็ไม่มีหยูกยามากอย่างสมัยน้ี	 มีแต่สมุนไพรรากไม้ที่ขึ้น 
อยู่ตามป่า	พระต้องอยู่อย่างอดอย่างทนเหลือหลาย	ในสมัยนั้น	เจ็บไข้เล็กๆ	น้อยๆ	
ท่านก็ปล่อยมันไป	เดี๋ยวนี้สิ	เจ็บป่วยอะไรนิดหน่อยก็วิ่งไปโรงพยาบาลแล้ว

บรรยายแก่ภิกษุชาวตะวันตก	ที่มาจากวัดบวรนิเวศวิหาร	เมื่อมีนาคม	๒๕๒๐
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	 บางทกีต้็องเดินบณิฑบาตตัง้ห้ากิโล	พอฟ้าสางกต้็องรีบออกจากวดัแล้ว	กว่าจะ
กลบัก็โน่น	สบิโมง	สบิเอด็โมงโน่น	แล้วก็ไม่ใช่บณิฑบาตได้อะไรมากมาย	บางทกีไ็ด้
ข้าวเหนียวสกัก้อน	เกลอืสกัหน่อย	พริกสกันิด	เท่าน้ันเอง	ได้อะไรมาฉันกบัข้าวหรือไม่ 
ก็ช่าง	 ท่านไม่คิด	 เพราะมันเป็นอย่างน้ันเอง	 ไม่มีองค์ใดกล้าบ่นว่าหิวหรือเพลีย	 
ท่านไม่บ่น	เฝ้าแต่ระมัดระวังตน

	 ท่านปฏิบัติอยู่ในป่าอย่างอดทน	 อันตรายก็มีรอบด้าน	 สัตว์ดุร้ายก็มีอยู่หลาย
ในป่าน้ัน	 ความยากล�าบากกายล�าบากใจในการอยู่ธุดงค์ก็มีอยู่หลายแท้ๆ	 แต่ท่าน 
ก็มีความอดความทนเป็นเลิศ	เพราะสิ่งแวดล้อมสมัยนั้นบังคับให้เป็นอย่างนั้น

	 มาสมัยน้ี	สิง่แวดล้อมบงัคบัเราไปในทางตรงข้ามกบัสมัยโน้น	ไปไหนเรากเ็ดินไป	 
ต่อมาก็น่ังเกวียน	แล้วกน่ั็งรถยนต์	แต่ความทะยานอยากมันกเ็พิม่ขึน้เร่ือยๆ	เด๋ียวน้ี 
ถ้าไม่ใช่รถปรับอากาศก็จะไม่ยอมนั่ง	 ดูจะไปเอาไม่ได้เทียวแหละ	 ถ้ารถนั้นไม่ปรับ
อากาศ คุณธรรมในเรื่องความอดทนมันค่อยอ่อนลงๆ การปฏิบัติภาวนาก็ย่อหย่อน
ลงไปมากเดี๋ยวน้ี เราจึงเห็นนักปฏิบัติภาวนาชอบท�าตามความเห็น ความต้องการ
ของตัวเอง

	 เม่ือผู้เฒ่าผู้แก่พูดถึงเร่ืองเก่าๆ	 แต่คร้ังก่อน	 คนเดี๋ยวน้ีฟังเหมือนว่าเป็น 
นิทาน	นิยาย	ฟังไปเฉยๆ	แต่ไม่เข้าใจเลยแหละ	เพราะมันเข้าไม่ถึง	พระภิกษุที่บวช
ในสมัยก่อนนั้น	จะต้องอยู่กับพระอุปัชฌาย์อย่างน้อยห้าปี	นี่เป็นระเบียบที่ถือกันมา	
และต้องพยายามหลกีเลีย่งการพูดคยุ	อย่าปล่อยตวัเทีย่วพดูคยุมากเกินไป	อย่าอ่าน
หนังสือ แต่ให้อ่านใจของตัวเอง

	 ดวัูดหนองป่าพงเป็นตวัอย่าง	ทกุวนัน้ีมพีวกทีจ่บจากมหาวทิยาลยัมาบวชกนัมาก	
ต้องคอยห้ามไม่ให้เอาเวลาไปอ่านหนังสอืธรรมะ	เพราะคนพวกน้ีชอบอ่านหนังสอืแล้ว
ก็ได้อ่านหนังสือมามากแล้ว	 แต่โอกาสที่จะอ่านใจของตัวเองน่ะหายากมาก	 ฉะน้ัน	
ระหว่างที่มาบวชสามเดือนน้ี	 ก็ต้องขอให้ปิดหนังสือ	 ปิดต�ารับต�าราต่างๆ	 ให้หมด	
ในระหว่างที่บวชนี้น่ะ	เป็นโอกาสวิเศษแล้วที่จะได้อ่านใจของตัวเอง
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 การตามดใูจของตวัเองน่ี น่าสนใจมาก ใจทีย่งัไม่ได้ฝึก มนักค็อยวิง่ไปตามนิสยั 
เคยชนิทีย่งัไม่ได้ฝึก ไม่ได้อบรม มนัเต้นคึกคักไปตามเร่ืองตามราวตามความคะนอง 
เพราะมันยังไม่เคยถกูฝึก ดงัน้ัน จงฝึกใจของตวัเอง	การปฏบิตัภิาวนาในทางพทุธศาสนา	 
ก็คือการปฏิบัติเรื่องใจ	ฝึกจิตฝึกใจของตัว	ฝึกอบรมจิตของตัวเองนี่แหละ	 เรื่องนี้
ส�าคัญมาก	การฝึกใจเป็นหลักส�าคัญ	พุทธศาสนาเป็นศาสนาของใจ	มันมีเท่านี้	ผู้ที่
ฝึกปฏิบัติทางจิตคือผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนา

 ใจของเราน่ีมันอยู่ในกรง ย่ิงกว่าน้ัน มันยังมีเสือที่ก�าลังอาละวาดอยู่ใน 
กรงนั้นด้วย ใจที่มันเอาแต่ใจของเรานี้ ถ้าหากมันไม่ได้อะไรตามที่มันต้องการแล้ว 
มันก็อาละวาด เราจะต้องอบรมใจด้วยการปฏิบัติภาวนา ด้วยสมาธิ น่ีแหละที่เรา
เรียกว่า “การฝึกใจ”

	 ในเบื้องต้นของการฝึกปฏิบัติธรรม	จะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานหรือรากฐาน	ศีลนี้ 
เป็นสิง่อบรมกาย	วาจา	ซึง่บางทกีจ็ะเกดิการวุน่วายขึน้ในใจเหมอืนกนั	เมือ่เราพยายาม 
จะบังคับใจ	ไม่ให้ท�าตามความอยาก

	 กินน้อย	นอนน้อย	พูดน้อย	นิสัยความเคยชินอย่างโลกๆ	ลดมันลง	อย่ายอม
ตามความอยาก	อย่ายอมตามความคิดของตน	หยุดเป็นทาสมันเสีย	พยายามต่อสู้
เอาชนะอวิชชาให้ได้	ด้วยการบังคับตัวเองเสมอ	นี่เรียกว่าศีล

	 เมือ่พยายามบงัคบัจิตของตวัเองน้ัน	จิตมนักจ็ะดิน้รนต่อสู	้มนัจะรูส้กึถกูจ�ากดั	
ถูกข่มขี่	เมื่อมันไม่ได้ท�าตามที่มันอยาก	มันก็จะกระวนกระวายดิ้นรน	ทีนี้เห็นทุกข์
ชัดละ

 “ทุกข์”	 เป็นข้อแรกของอริยสัจ	๔	คนทั้งหลายพากันเกลียดกลัวทุกข์	 อยาก 
หนีทุกข์	ไม่อยากให้มีทุกข์เลย	ความจริง	ทุกข์นี่แหละจะท�าให้เราฉลาดขึ้นล่ะ	ท�าให้
เกิดปัญญา	ท�าให้เรารู้จักพิจารณาทุกข์	 สุขนั่นซิ	 มันจะปิดหูปิดตาเรา	มันจะท�าให้
ไม่รู้จักอด	ไม่รู้จักทน	ความสุขสบายทั้งหลายจะท�าให้เราประมาท
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	 กิเลสสองตัวนี้	 ทุกข์เห็นได้ง่าย	ดังนั้น	 เราจึงต้องเอาทุกข์นี่แหละมาพิจารณา	 
แล้วพยายามท�าความดับทุกข์ให้ได้	แต่ก่อนที่จะปฏิบัติภาวนา	ก็ต้องรู้จักเสียก่อนว่า	 
ทุกข์คืออะไร

	 ตอนแรก	เราจะต้องฝึกใจของเราอย่างนี้	เราอาจยังไม่เข้าใจว่า	มันเป็นอย่างไร	
ท�าไป	ท�าไปก่อน	ฉะน้ัน	เมือ่ครูอาจารย์บอกให้ท�าอย่างใด	กท็�าตามไปก่อน	แล้วก็จะ 
ค่อยมคีวามอดทนอดกลัน้ขึน้เอง	ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร	ให้อดทนอดกลัน้ไว้ก่อน	เพราะ
มันเป็นอย่างน้ันเอง	 อย่างเช่นเมื่อเร่ิมฝึกน่ังสมาธิ	 เราก็ต้องการความสงบทีเดียว	 
แต่ก็จะไม่ได้ความสงบ	 เพราะมันยังไม่เคยท�าสมาธิมาก่อน	 ใจก็บอกว่า “จะน่ัง 
อย่างนี้แหละ จนกว่าจะได้ความสงบ”

	 แต่พอความสงบไม่เกิด	กเ็ป็นทกุข์	กเ็ลยลกุขึน้วิง่หนีเลย	การปฏิบตัอิย่างน้ีไม่เป็น	 
“การพัฒนาจิต”	 แต่มันเป็น	 “การทอดทิ้งจิต”	 ไม่ควรจะปล่อยใจไปตามอารมณ	์ 
ควรที่จะฝึกฝนอบรมตนเองตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	ขี้เกียจก็ช่าง	ขยันก็ช่าง	 
ให้ปฏบิตัมินัไปเร่ือยๆ	ลองคิดดูซ	ิท�าอย่างน้ีจะไม่ดกีว่าหรือ	การปล่อยใจตามอารมณ์น้ัน	 
จะไม่มีวันถึงธรรมของพระพุทธเจ้า

	 เมื่อเราปฏิบัติธรรม	ไม่ว่าอารมณ์ใดจะเกิดขึ้น	ก็ช่างมัน	แต่ให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆ	
ปฏบิตัใิห้สม�า่เสมอ	การตามใจตวัเองไม่ใช่แนวทางของพระพทุธเจ้า	ถ้าเราปฏบิตัธิรรม
ตามความคดิความเหน็ของเรา เราจะไม่มวีนัรู้แจ้งว่า อนัใดผิด อนัใดถกู จะไม่มีวนัรู้จัก 
ใจของตวัเอง และไม่มีวนัรู้จักตวัเอง	ดงัน้ัน	ถ้าปฏบิตัธิรรมตามแนวทางของตนเองแล้ว	 
ย่อมเป็นการเสียเวลามากที่สุด	 แต่การปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้ว	 
ย่อมเป็นหนทางตรงที่สุด

	 ขอให้จ�าไว้ว่า	ถึงจะขี้เกียจก็ให้พยายามปฏิบัติไป	ขยันก็ให้ปฏิบัติไป	ทุกเวลา
และทุกหนทุกแห่ง น่ีจึงจะเรียกว่า “การพัฒนาจิต”	 ถ้าหากปฏิบัติตามความคิด 
ความเห็นของตนเองแล้ว	ก็จะเกิดความคิด	ความสงสัยไปมากมาย	มันจะพาให้คิด
ไปว่า “เราไม่มีบุญ เราไม่มีวาสนา ปฏิบัติธรรมก็นานนักหนา แล้วยังไม่รู้ ยังไม่เห็น
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ธรรมเลยสักที” การปฏิบัติธรรมอย่างน้ี ไม่เรียกว่าเป็น “การพัฒนาจิต” แต่เป็น 
“การพัฒนาความหายนะของจิต”

	 ถ้าเมือ่ใดทีป่ฏิบตัธิรรมไป	แล้วมีความรู้สกึอย่างน้ีว่า	ยงัไม่รู้อะไร	ยงัไม่เหน็อะไร	 
ยังไม่มีอะไรใหม่ๆ	เกดิขึน้บ้างเลย	น่ีกเ็พราะทีป่ฏิบตัมิามันผิด	ไม่ได้ปฏิบตัติามค�าสอน 
ของพระพุทธเจ้า

 พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า “อานนท์ ปฏิบัติให้มาก ท�าให้มาก แล้วจะสิ้นสงสัย” 
ความสงสัยจะไม่มีวันสิ้นไปได้ด้วยการคิด ด้วยทฤษฎี ด้วยการคาดคะเนหรือด้วย
การถกเถียงกัน หรือจะอยู่เฉยๆ ไม่ปฏิบัติภาวนาเลย ความสงสัยก็หายไปไม่ได้อีก
เหมอืนกนั กเิลสจะหายสิน้ไปได้ก็ด้วยการพฒันาทางจิต ซึง่จะเกดิได้กด้็วยการปฏิบตัิ
ที่ถูกต้องเท่านั้น

	 การปฏบิตัทิางจิตทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนน้ัน	ตรงกนัข้ามกบัหนทางของโลกอย่าง
สิน้เชงิ	ค�าสัง่สอนของพระองค์มาจากพระทยัอนับริสทุธิ	์ทีไ่ม่ข้องเกีย่วกบักเิลสอาสวะ
ทั้งหลาย	นี่คือแนวทางของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์

	 เมือ่เราปฏบิตัธิรรม	เราต้องท�าใจของเราให้เป็นธรรม	ไม่ใช่เอาธรรมะมาตามใจเรา	 
ถ้าปฏิบัติอย่างน้ี	 ทุกข์ก็จะเกิดขึ้น	 แต่ไม่มีใครสักคนหรอกที่จะพ้นจากทุกข์ไปได	้ 
พอเริ่มปฏิบัติ	ทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแล้ว

	 หน้าทีข่องผู้ปฏบิตัน้ัิน	จะต้องมีสต	ิส�ารวม	และสนัโดษ	สิง่เหล่าน้ีจะท�าให้เราหยดุ	 
คอื	เลกินิสยัความเคยชนิทีเ่คยท�ามาแต่เก่าก่อน	ท�าไมถงึต้องท�าอย่างน้ี	ถ้าไม่ท�าอย่างน้ี	 
ไม่ฝึกฝนอบรมใจตนเองแล้ว	มันก็จะคึกคะนองวุ่นวายไปตามธรรมชาติของมัน

	 ธรรมชาตขิองใจน้ีมนัฝึกกนัได้	เอามาใช้ประโยชน์ได้	เปรียบได้กบัต้นไม้ในป่า	
ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติของมัน	เราก็จะเอามันมาสร้างบ้านไม่ได้	จะเอามาท�า
แผ่นกระดานกไ็ม่ได้	หรือท�าอะไรอย่างอืน่ทีจ่ะใช้สร้างบ้านกไ็ม่ได้	แต่ถ้าช่างไม้ผ่านมา	 
ต้องการไม้ไปสร้างบ้าน	 เขาก็จะมองหาต้นไม้ในป่านี้	 และตัดต้นไม้ในป่านี้เอาไปใช้
ประโยชน์	ไม่ช้าเขาก็สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อย
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	 การปฏิบัติภาวนาและการพัฒนาจิตก็คล้ายกันอย่างน้ี	 ก็ต้องเอาใจที่ยังไม่ได้
ฝึกเหมือนไม้ในป่านี่แหละ	มาฝึกมันจนมันละเอียดประณีตขึ้น	รู้ขึ้น	และว่องไวขึ้น	 
ทุกอย่างมันเป็นไปตามภาวะธรรมชาติของมัน	เมื่อเรารู้จักธรรมชาติ	เข้าใจธรรมชาติ	
เราก็เปลี่ยนมันได้	ทิ้งมันก็ได้	ปล่อยมันไปก็ได้	แล้วเราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไป

	 ธรรมชาติของใจเรามันก็อย่างนั้น	เมื่อใดที่เกาะเกี่ยวผูกพัน	ยึดมั่นถือมั่นก็จะ
เกดิความวุ่นวายสบัสน	เดีย๋วมนัก็จะวิง่วุน่ไปโน่นไปน่ี	พอมนัวุน่วายสบัสนมากๆ	เข้า	 
เรากค็ดิว่า	คงจะฝึกอบรมมันไม่ได้แล้ว	แล้วกเ็ป็นทกุข์	น่ีกเ็พราะไม่เข้าใจว่า	มนัต้อง 
เป็นของมันอย่างนั้นเอง

	 ความคิด	ความรู้สึก	มันจะวิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างน้ี	แม้เราจะพยายามฝึกปฏิบัติ	
พยายามใหม้นัสงบ	มนักเ็ปน็ของมนัอยูอ่ย่างนัน้	มนัจะเปน็อย่างอืน่ไปไม่ได้	เมือ่เรา 
ติดตามพิจารณาดูธรรมชาติของใจอยู่บ่อยๆ	ก็จะค่อยๆ	เข้าใจว่า	ธรรมชาติของใจ 
มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น	มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้

	 ถ้าเราเหน็อนัน้ีชดั	เรากจ็ะทิง้ความคิดความรู้สกึอย่างน้ันได้	ทน้ีีก็ไม่ต้องคดิน่ัน 
คิดนี่อีก	คอยแต่บอกตัวเองไว้อย่างเดียวว่า “มันเป็นของมันอย่างนั้นเอง” พอเข้าใจ
ได้ชดั	เหน็แจ้งอย่างน้ีแล้ว	ทน้ีีกจ็ะปล่อยอะไรๆ	ได้ทัง้หมด	กไ็ม่ใช่ว่าความคดิความ
รู้สึกมันจะหายไป	มันก็ยังอยู่นั่นแหละ	แต่มันหมดอ�านาจเสียแล้ว

	 เปรียบก็เหมือนกับเด็กที่ชอบซน	 เล่นสนุก	 ท�าให้ร�าคาญจนเราต้องดุเอาตีเอา	
แต่เราก็ต้องเข้าใจว่า	 ธรรมชาติของเด็กก็เป็นอย่างนั้นเอง	 พอรู้อย่างนี้	 เราก็ปล่อย
ให้เด็กเล่นไปตามเรื่องของเขา	 ความเดือดร้อนร�าคาญของเราก็หมดไป	 มันหมดไป
ได้อย่างไร	 ก็เพราะเรายอมรับธรรมชาติของเด็ก	 ความรู้สึกของเราเปลี่ยน	 และเรา
ยอมรับธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย	 เราปล่อยวาง	 จิตของเราก็มีความสงบเยือกเย็น	 
นี่เรามีความเข้าใจอันถูกต้องแล้ว	เป็นสัมมาทิฏฐิ

 ถ้ายังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ แม้จะไปอยู่ในถ�้าลึกมืด 
สักเท่าใด ใจมันก็ยังยุ่งเหยิงอยู่ หรือจะไปอยู่บนอากาศ สูงปานใด มันก็ยังยุ่งเหยิง
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วุน่วายอยู ่ใจจะสงบได้กด้็วยความเหน็ทีถู่กต้อง เป็นสมัมาทฏิฐเิท่าน้ัน ทน้ีีกห็มดปัญหา 
จะต้องแก้ เพราะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น

	 น่ีมันเป็นอย่างน้ี	เราไม่ชอบมนั	เราปล่อยวางมัน	เมือ่ใดทีม่คีวามรู้สกึเกาะเกีย่ว
ยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้น	เราปล่อยวางทันที	เพราะรู้แล้วว่า	ความรู้สึกอย่างนั้น	มันไม่ได้ 
เกดิขึน้มาเพือ่จะกวนเรา	แม้บางทเีราอาจจะคิดอย่างน้ัน	แต่ความเป็นจริง	ความรู้สกึน้ัน 
เป็นของมันอย่างนั้นเอง

 ถ้าเราปล่อยวางมนัเสยี รูปกเ็ป็นสกัแต่ว่ารูป เสยีงกส็กัแต่ว่าเสยีง กลิน่กส็กัแต่ว่า 
กลิน่	รสก็สกัแต่ว่ารส	โผฏฐพัพะกส็กัแต่ว่าโผฏฐพัพะ	ธรรมารมณ์กส็กัแต่ว่าธรรมารมณ์	 
เปรียบเหมือนน�า้มันกับน�า้ท่า	ถ้าเราเอาทัง้สองอย่างน้ีเทใส่ขวดเดยีวกัน	มนักไ็ม่ปนกนั	 
เพราะธรรมชาติมันต่างกัน	 เหมือนกับที่คนฉลาดก็ต่างกับคนโง่	 พระพุทธเจ้าก็ทรง
อยู่กับรูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ธรรมารมณ์	แต่พระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์	
พระองค์จึงทรงเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่ง “สักว่า” เท่านั้น

	 พระองค์ทรงปล่อยวางมันไปเรื่อยๆ	ตั้งแต่ทรงเข้าพระทัยแล้วว่า	ใจก็สักว่าใจ	
ความคิดก็สักว่าความคิด	 พระองค์ไม่ทรงเอามันมาปนกัน	 ใจก็สักว่าใจ	 ความคิด
ความรู้สึกก็สักว่าความคิดความรู้สึก	ปล่อยให้มันเป็นเพียงสิ่ง	“สักว่า”	รูปก็สักว่ารูป	
เสียงก็สักว่าเสียง	ความคิดก็สักว่าความคิด	จะต้องไปยึดมั่นถือมั่นท�าไม	ถ้าคิดได้	 
รู้สึกได้อย่างนี้	เราก็จะแยกมันได้	ความคิด	ความรู้สึก	(อารมณ์)	อยู่ทางหนึ่ง	ใจก็
อยู่อีกทางหนึ่ง	เหมือนกับน�้ามันกับน�้าท่า	อยู่ในขวดเดียวกันแต่มันแยกกันอยู่

	 พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกของพระองค์	ก็อยู่ร่วมกับปุถุชนคนธรรมดา
ที่ไม่ได้รู้ธรรม	ท่านไม่ได้เพียงอยู่ร่วมเท่านั้น	แต่ท่านยังสอนคนเหล่านั้นทั้งคนฉลาด	
คนโง่	ให้รู้จักวธิทีีจ่ะศึกษาธรรม	ปฏบิตัธิรรม	และรู้แจ้งในธรรม	ท่านสอนได้	เพราะ
ท่านได้ปฏิบตัมิาเอง	ท่านรู้ว่ามันเป็นเร่ืองของใจเท่าน้ัน	เหมอืนอย่างทีไ่ด้พดูมาน่ีแหละ

	 ดังนั้น	 การปฏิบัติภาวนานี้	 อย่าไปสงสัยมันเลย	 เราหนีจากบ้านมาบวชไม่ใช่
เพื่อหนีมาอยู่กับความหลง	หรืออยู่กับความขลาดความกลัว	แต่หนีมาเพื่อฝึกอบรม
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ตัวเอง	เพื่อเป็นนายตัวเอง	ชนะตัวเอง	ถ้าเราเข้าใจได้อย่างนี้	เราก็จะปฏิบัติธรรมได้	
ธรรมะจะแจ่มชัดขึ้นในใจของเรา

	 ผู้ที่เข้าใจธรรมะก็เข้าใจตัวเอง	ใครเข้าใจตัวเองก็เข้าใจธรรมะ	ทุกวันนี้ก็เหลือ
แต่เปลือกของธรรมะเท่านั้น	ความเป็นจริงแล้ว	ธรรมะมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง	ไม่จ�าเป็น
ที่จะต้องหนีไปไหน	 ถ้าจะหนีก็ให้หนีด้วยความฉลาด	 ด้วยปัญญา	 หนีด้วยความ
ช�านิช�านาญ	อย่าหนีด้วยความโง่	ถ้าเราต้องการความสงบ	ก็ให้สงบด้วยความฉลาด	 
ด้วยปัญญา	เท่านั้นก็พอ

	 เมื่อใดที่เราเห็นธรรมะ	นั่นก็เป็นสัมมาปฏิปทาแล้ว	กิเลสก็สักแต่ว่ากิเลส	ใจก็
สักแต่ว่าใจ	เมื่อใดที่เราทิ้งได้	ปล่อยวางได้	แยกได้	เมื่อนั้น	มันก็เป็นเพียงสิ่งสักว่า	
เป็นเพียงอย่างน้ีอย่างน้ันส�าหรับเราเท่าน้ันเอง	 เม่ือเราเห็นถูกแล้ว	 ก็จะมีแต่ความ
ปลอดโปร่ง	ความเป็นอิสระตลอดเวลา

	 พระพุทธองค์ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท่านอย่ายึดมั่นในธรรม” ธรรมะ 
คอือะไร	คอืทกุสิง่ทกุอย่าง	ไม่มีอะไรทีไ่ม่ใช่ธรรมะ	ความรักความเกลยีดกเ็ป็นธรรมะ	
ความสุขความทุกข์ก็เป็นธรรมะ	ความชอบความไม่ชอบก็เป็นธรรมะ	ไม่ว่าจะเป็นสิ่ง
เล็กน้อยแค่ไหน	ก็เป็นธรรมะ

	 เมื่อเราปฏิบัติธรรม	เราเข้าใจอันนี้	เราก็ปล่อยวางได้	ดังนั้น	ก็ตรงกับค�าสอน
ของพระพุทธเจ้าที่ว่า	ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด

 ทกุอย่างทีเ่กดิขึน้ในใจเรา ในจิตเรา ในร่างกายของเรา มีแต่ความแปรเปลีย่นไป 
ทั้งนั้น พระพุทธองค์จึงทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่น พระองค์ทรงสอนพระสาวกของ
พระองค์ให้ปฏิบัติเพื่อละ เพื่อถอน ไม่ให้ปฏิบัติเพื่อสะสม

	 ถ้าเราท�าตามค�าสอนของพระองค์	เราก็ถูกเท่านั้นแหละ	เราอยู่ในทางที่ถูกแล้ว	
แต่บางทีก็ยังมีความวุ่นวายเหมือนกัน	ไม่ใช่ค�าสอนของพระองค์ท�าให้วุ่นวาย	กิเลส
ของเราน่ันแหละทีม่นัท�าให้วุน่วาย	มนัมาบงัคบัความเข้าใจอนัถกูต้องเสยี	กเ็ลยท�าให้
เราวุ่นวาย
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 ความจริงการปฏิบตัติามค�าสอนของพระพทุธเจ้าน้ัน ไม่มอีะไรล�าบาก ไม่มีอะไร
ยุง่ยาก การปฏบิตัติามทางของพระองค์ไม่มทีกุข์ เพราะทางของพระองค์คอื “ปล่อยวาง”  
ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง

	 จุดหมายสงูสดุของการปฏบิตัภิาวนาน้ัน	ท่านทรงสอนให้	“ปล่อยวาง”	อย่าแบก
ถืออะไรให้มันหนัก	ทิ้งมันเสีย	ความดีก็ทิ้ง	ความถูกต้องก็ทิ้ง

	 ค�าว่า	“ทิ้ง” หรือ “ปล่อยวาง”	ไม่ใช่ไม่ต้องปฏิบัติ	แต่หมายความว่า	ให้ปฏิบัติ	
“การละ” “การปล่อยวาง” นั่นแหละ

	 พระองค์ทรงสอนให้พิจารณาธรรมทั้งหลาย	 ที่กายที่ใจของเรา	 ธรรมะไม่ได้ 
อยู่ไกลที่ไหน อยู่ที่ตรงนี้ อยู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละ

	 ดังนั้น	 นักปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง	 เอาจริงเอาจัง	 ให้ใจมันผ่องใสขึ้น	
สว่างขึ้น ให้มันเป็นใจอิสระ

 ท�าความดีอะไรแล้ว ก็ปล่อยมันไป อย่าไปยึดไว้ หรืองดเว้นการท�าชั่วได้แล้ว  
กป็ล่อยมนัไป พระพทุธเจ้าทรงสอนให้อยูก่บัปัจจุบนัน้ี ทีน่ี่และเด๋ียวน้ีไม่ใช่อยูก่บัอดตี 
หรืออนาคต

	 ค�าสอนทีเ่ข้าใจผิดกนัมาก	แล้วกถ็กเถยีงกนัมากทีส่ดุ	ตามความคดิเหน็ของตน 
ก็คือเรื่อง	 “การปล่อยวาง”	 หรือ	 “การท�างานด้วยจิตว่าง”	 นี่แหละ	การพูดอย่างนี้	 
เรียกว่า	พดู	“ภาษาธรรม”	เมือ่เอามาคดิเป็นภาษาโลก	มนักเ็ลยยุง่	แล้วกต็คีวามหมายว่า	 
ถ้าอย่างนั้นท�าอะไรก็ได้ตามใจชอบละซิ

	 ความจริงมันหมายความอย่างน้ี	อปุมาเหมอืนว่าเราแบกก้อนหนิหนักอยูก้่อนหน่ึง	 
แบกไปก็รู้สกึหนัก	แต่กไ็ม่รู้จะท�าอย่างไรกบัมัน	กไ็ด้แต่แบกอยูอ่ย่างน้ันแหละ	พอมี 
ใครบอกว่า	 ให้โยนมันทิ้งเสียซิ	 ก็มาคิดอีกแหละว่า “เอ ถ้าเราโยนมันทิ้งไปแล้ว  
เราก็ไม่มีอะไรเหลือน่ะซิ” ก็เลยแบกอยู่นั่นแหละ ไม่ยอมทิ้ง
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	 ถึงจะมีใครบอกว่า	 โยนทิ้งไปเถอะ	 แล้วจะดีอย่างน้ัน	 เป็นประโยชน์อย่างน้ี	 
เรากย็งัไม่ยอมโยนทิง้อยูน่ั่นแหละ	เพราะกลวัแต่ว่าจะไม่มอีะไรเหลอื	กเ็ลยแบกก้อนหนิ 
หนักไว้ จนเหนื่อยอ่อนเพลียเต็มที จนแบกไม่ไหวแล้ว ก็เลยปล่อยมันตกลง

	 ตอนที่ปล่อยมันตกลงนี่แหละ	ก็จะเกิดความรู้เรื่อง	“การปล่อยวาง”	ขึ้นมาเลย	
เราจะรู้สึกเบาสบาย	 แล้วก็รู้ได้ด้วยตัวเองว่า	 การแบกก้อนหินน้ันมันหนักเพียงใด	 
แต่ตอนที่เราแบกอยู่นั้น	เราไม่รู้หรอกว่า	“การปล่อยวาง”	มันมีประโยชน์เพียงใด

	 ดังนั้น	ถ้ามีใครมาบอกให้ปล่อยวาง	คนที่ยังมืดอยู่ก็ไม่รู้	ไม่เข้าใจหรอก	ก็จะ
หลับหูหลับตาแบกก้อนหินก้อนน้ันอย่างไม่ยอมปล่อย จนกระทั่งมันหนักจนเหลือ 
ทีจ่ะทนน่ันแหละ	ถงึจะยอมปล่อย	แล้วกจ็ะรู้สกึได้ด้วยตวัเองว่ามนัเบามนัสบายแค่ไหน	 
ที่ปล่อยมันไปได้

	 ต่อมาเราอาจจะไปแบกอะไรอกีกไ็ด้	แต่ตอนน้ีเราพอรู้แล้วว่า	ผลของการแบกน้ัน 
เป็นอย่างไร	เรากจ็ะปล่อยวางมันได้โดยง่ายขึน้	ความเข้าใจในความไร้ประโยชน์ของ
การแบกหาม	 และความเบาสบายของการปล่อยวางน่ีแหละ	 คือตัวอย่างที่แสดงถึง 
การรู้จักตัวเอง

	 ความยดึมัน่ถอืมัน่ในตวัของเรา	กเ็หมอืนก้อนหนิหนักก้อนน้ัน	พอคดิว่าจะปล่อย	 
“ตวัเรา”	ก็เกิดความกลวัว่า	ปล่อยไปแล้วกจ็ะไม่มีอะไรเหลอื	เหมอืนกบัทีไ่ม่ยอมปล่อย 
ก้อนหินก้อนนั้น	แต่ในที่สุด	 เมื่อปล่อยมันไปได้	 เราก็จะรู้สึกเองถึงความเบาสบาย
ในการที่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่น

	 ในการฝึกใจน้ี	เราต้องไม่ยดึมัน่ทัง้สรรเสริญ	ทัง้นินทา	ความต้องการแต่สรรเสริญ 
และไม่ต้องการนินทานั้น	เป็นวิถีทางของโลก	แต่แนวทางของพระพุทธเจ้านั้น	ให้รับ 
สรรเสริญตามเหตุตามปัจจัยของมัน	 และก็ให้รับนินทาตามเหตุตามปัจจัยของมัน
เหมือนกัน

	 เหมือนอย่างกบัการเลีย้งเดก็	บางทถ้ีาเราไม่ดเุดก็ตลอดเวลา	มนักด็เีหมอืนกนั	
ผู้ใหญ่บางคนดุมากเกินไป	ผู้ใหญ่ที่ฉลาดย่อมรู้จักว่าเมื่อใดควรดุ	เมื่อใดควรชม
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 ใจของเรากเ็หมือนกนั ใช้ปัญญาเรียนรู้จักใจ ใช้ความฉลาดรักษาใจไว้ แล้วเรา 
ก็จะเป็นคนฉลาดทีรู้่จักฝึกใจ เมือ่ฝึกบ่อยๆ มนักจ็ะสามารถก�าจัดทกุข์ได้ ความทกุข์
เกิดขึ้นที่ใจนี่เอง มันท�าให้ใจสับสน มืดมัว มันเกิดขึ้นที่นี่ มันก็ตายที่นี่

	 เร่ืองของใจมนัเป็นอย่างน้ี	บางทกีค็ดิดี	บางทกีค็ดิชัว่	ใจมันหลอกลวง	เป็นมายา	 
จงอย่าไว้ใจมนั	แต่จงมองเข้าไปท่ีใจ	มองให้เหน็ความเป็นอยูอ่ย่างน้ันของมัน	ยอมรับ
มนัทัง้น้ัน	ทัง้ใจดีใจชัว่	เพราะมนัเป็นของมนัอย่างน้ัน	ถ้าเราไม่ไปยดึถอืมนั	มนักเ็ป็น 
ของมันอยู่แค่นั้น	แต่ถ้าเราไปยึดมันเข้า	เราก็จะถูกมันกัดเอา	แล้วเราก็เป็นทุกข์

	 ถ้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว	 ก็จะมีแต่ความสงบ	 จะเป็นสมาธิ	 จะมีความฉลาด	
ไม่ว่าจะน่ังหรือจะนอน	 ก็จะมีแต่ความสงบ	 ไม่ว่าจะไปไหน	 ท�าอะไร	 ก็จะมีแต ่
ความสงบ

	 วนัน้ี	ท่าน	(ภิกษุชาวตะวนัตก)	ได้พาลกูศิษย์มาฟังธรรม	ท่านอาจจะเข้าใจบ้าง	
ไม่เข้าใจบ้าง	ผมได้พูดเรื่องการปฏิบัติเพื่อให้ท่านเข้าใจได้ง่าย	ท่านจะคิดว่าถูกหรือ
ไม่ก็ตาม	ก็ขอให้ท่านลองน�าไปพิจารณาดู

	 ผมในฐานะอาจารย์องค์หนึ่ง	ก็อยู่ในฐานะคล้ายๆ	กัน	ผมเองก็อยากฟังธรรม
เหมือนกัน	 เพราะไม่ว่าผมจะไปที่ไหน	 ก็ต้องไปแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟัง	 แต่ตัวเอง 
ไม่ได้มีโอกาสฟังเลย	คราวน้ีกด็ทู่านพอใจในการฟังธรรมอยู	่เวลาผ่านไปเร็วเม่ือท่าน
นั่งฟังอย่างเงียบๆ	เพราะท่านก�าลังกระหายธรรมะ	ท่านจึงต้องการฟัง

	 เมื่อก่อนน้ี	 การแสดงธรรมก็เป็นความเพลิดเพลินอย่างหน่ึง	 แต่ต่อมาความ
เพลิดเพลินก็ค่อยหายไป	รู้สึกเหนื่อยและเบื่อ	ก็กลับอยากเป็นผู้ฟังบ้าง	เพราะเมื่อ
ฟังธรรมจากครูอาจารย์นั้น	มันเข้าใจง่ายและมีก�าลังใจ	แต่เมื่อเราแก่ขึ้น	มีความหิว
กระหายในธรรมะ	รสชาติของมันก็ยิ่งเอร็ดอร่อยมากขึ้น

	 การเป็นครูอาจารย์ของผู้อืน่น้ัน	จะต้องเป็นตวัอย่างแก่พระภกิษอุืน่ๆ	เป็นตวัอย่าง 
แก่ลูกศิษย์	 เป็นตัวอย่างแก่ทุกคน	 ฉะน้ัน	 อย่าลืมตนเองแล้วก็อย่าคิดถึงตนเอง	 
ถ้าความคิดอย่างนั้นเกิดขึ้น	รีบก�าจัดมันเสีย	ถ้าท�าได้อย่างนี้ก็จะเป็นผู้ที่รู้จักตัวเอง
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	 วธิปีฏิบตัธิรรมมมีากมายเป็นล้านๆ	วธิ	ีพดูเร่ืองการภาวนาไม่มทีีจ่บ	สิง่ทีจ่ะท�า 
ให้เกดิความสงสยัมีมากมายหลายอย่าง	แต่ให้กวาดมนัออกไปเร่ือยๆ	แล้วจะไม่เหลอื 
ความสงสัย

	 เมื่อเรามีความเข้าใจถูกต้องเช่นนี้	 ไม่ว่าจะนั่งหรือจะเดิน	 ก็จะมีแต่ความสงบ	
ความสบาย	 ไม่ว่าจะปฏิบัติภาวนาที่ไหน	 ให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม	 อย่าถือว่า	 
จะปฏิบัติภาวนาแต่เฉพาะขณะนั่งหรือเดินเท่านั้น	ทุกสิ่งทุกอย่าง	ทุกหนทุกแห่งเป็น 
การปฏิบัติได้ทั้งนั้น	

	 ให้รู้สกึตวัทัว่พร้อมอยูต่ลอดเวลา	ให้มีสตอิยู่	ให้เหน็การเกดิดบัของกายและใจ	 
แต่อย่าให้มันมาท�าใจให้วุ่นวาย	ให้ปล่อยวางมันไป	ความรักเกิดขึ้น	ก็ปล่อยมันไป	 
มันมาจากไหน	 ก็ให้มันกลับไปที่นั่น	 ความโลภเกิดขึ้น	 ก็ปล่อยมันไป	 ตามมันไป	 
ตามดูว่ามันอยู่ที่ไหน	แล้วตามไปส่งมันให้ถึงที่	อย่าเก็บมันไว้สักอย่าง

	 ถ้าท่านปฏิบัติได้อย่างนี้	 ท่านก็จะเหมือนกับบ้านว่างหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ	 
นี่คือใจว่าง	 เป็นใจที่ว่างและอิสระจากกิเลสความชั่วทั้งหลาย	 เราเรียกว่า “ใจว่าง”  
แต่ไม่ใช่ว่างเหมือนว่าไม่มีอะไร มนัว่างจากกเิลส แต่เตม็ไปด้วยความฉลาด ด้วยปัญญา  
ฉะนั้น ไม่ว่าจะท�าอะไร ก็ท�าด้วยปัญญา คิดด้วยปัญญา จะมีแต่ปัญญาเท่านั้น

	 นี่เป็นค�าสอนที่ผมขอมอบให้ในวันนี้	 ถ้าการฟังธรรมท�าให้ใจท่านสงบก็ดีแล้ว	 
ไม่จ�าเป็นต้องจดจ�าอะไร	บางท่านอาจจะไม่เชือ่	ถ้าเราท�าใจให้สงบ	ฟังแล้วกไ็ม่ให้ผ่านไป	 
แต่น�ามาพิจารณาอยูเ่ร่ือยๆ	อย่างน้ี	เรากเ็หมือนเคร่ืองบนัทกึเสยีง	เมือ่เรา	“เปิด”	มนั	 
มันก็อยู่ตรงนั้น	อย่ากลัวว่าจะไม่มีอะไร	เมื่อใดที่ท่านเปิดเครื่องบันทึกเสียงของท่าน	
ทุกอย่างก็อยู่ในนั้น

	 ขอมอบธรรมะนี้ต่อพระภิกษุทุกรูป	และต่อทุกคน	บางท่านอาจจะรู้ภาษาไทย
เพียงเล็กน้อย	แต่ก็ไม่เป็นไร	ให้ท่านเรียนภาษาธรรมเถิด	เท่านี้ก็ดีเพียงพอแล้ว.
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๖
อ่านใจธรรมชาติ

 การภาวนา	หมายความว่า	ให้คิดดูให้ชัดๆ	พยายามอย่ารีบร้อนเกินไป	อย่าช้า
เกินไป	ค่อยท�าค่อยไป	แต่ให้มีวิธีการและจุดหมายในการปฏิบัติภาวนานั้น

	 ทกุคนทีอ่อกมาปฏบิตัน้ัิน	กอ็อกมาด้วย	“ความอยาก”	กนัทัง้น้ัน	มนัมคีวามอยาก	 
แต่ความอยากน้ีบางทมีนัก็ปนกับความหลง	ถ้าอยากแล้วไม่หลง	มนักอ็ยากด้วยปัญญา	 
ความอยากอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นบารมีของตน	แต่ไม่ใช่ทุกคนนะที่มีปัญญา

	 บางคนไม่อยากจะให้มันอยาก	เพราะเข้าใจว่าการมาปฏิบตักิเ็พือ่ระงับความอยาก	 
ความจริงน่ะ	ถ้าหากว่าไม่มคีวามอยากกไ็ม่มีข้อปฏบิตั	ิไม่รู้ว่าจะท�าอะไร	ลองพจิารณา
ดูก็ได้

	 ทกุคน	แม้องค์พระพทุธเจ้าของเรากต็าม	ทีท่่านออกมาปฏบิตัก็ิเพือ่จะให้บรรเทา
กิเลสทั้งหลายนั้น

	 แต่ว่ามนัต้องอยากท�า	อยากปฏบิตั	ิอยากให้มนัสงบ	และกไ็ม่อยากให้มนัวุน่วาย	
ทัง้สองอย่างน้ีมนัเป็นอปุสรรคทัง้น้ันถ้าเราไม่มปัีญญา	ไม่มคีวามฉลาดในการกระท�า
อย่างนั้น	เพราะว่ามันปนกันอยู่	อยากทั้งสองอย่างนี้มันมีราคาเท่าๆ	กัน

บรรยายธรรมแก่พระนวกะ	หลังท�าวัตรเย็น	ณ	วัดหนองป่าพง	สิงหาคม	๒๕๒๑
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	 อยากจะพ้นทกุข์	มนัเป็นกเิลสส�าหรับคนไม่มปัีญญา	อยากด้วยความโง่	ไม่อยาก 
มนักเ็ป็นกเิลส	เพราะไม่อยากอนัน้ันมนัประกอบด้วยความโง่เหมอืนกนั	คอื	ทัง้อยาก-
ไม่อยาก	ปัญญากไ็ม่ม	ีทัง้สองอย่างน้ีมนัเป็นกามสขัุลลกิานุโยโคกบัอตัตกลิมถานุโยโค	 
ซึ่งพระพุทธองค์ของเราขณะที่พระองค์ก�าลังทรงปฏิบัติอยู่น้ัน	 ท่านก็หลงในอย่างน้ี	
ไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไร	ท่านหาอุบายหลายประการกว่าจะพบของสองสิ่งนี้

 ทกุวนัน้ี เราทัง้หลายกเ็หมอืนกนั ถูกสิง่ทัง้สองอย่างน้ีมนักวนอยู ่เราจึงเข้าสูท่าง 
ไม่ได้ก็เพราะอันนี้	ความเป็นจริงนี้	ทุกคนที่มาปฏิบัติก็เป็นปุถุชนมาทั้งนั้น	ปุถุชนก็
เต็มไปด้วยความอยาก	ความอยากที่ไม่มีปัญญา	อยากด้วยความหลง	ไม่อยากมันก็
มีโทษเหมือนกัน	“ไม่อยาก”	มันก็เป็นตัณหา	“อยาก”	มันก็เป็นตัณหาอีกเหมือนกัน

	 ทีนี้นักปฏิบัติยังไม่รู้เรื่องว่า	จะเอาอย่างไรกัน	เดินไปข้างหน้าก็ไม่ถูก	เดินกลับ
ไปข้างหลังก็ไม่ถูก	จะหยุดก็หยุดไม่ได้	 เพราะมันยังอยากอยู่	มันยังหลงอยู่	มีแต่
ความอยาก	แต่ปัญญาไม่มี	มันอยากด้วยความหลง มันก็เป็นตัณหา ถึงแม้ไม่อยาก 
มันก็เป็นความหลง มันก็เป็นตัณหาเหมือนกัน เพราะอะไร เพราะมันขาดปัญญา

	 ความเป็นจริงน้ัน	ธรรมะมนัอยูต่รงน้ันแหละ	ตรงความอยากกับความไม่อยาก 
นั่นแหละ	แต่เราไม่มีปัญญา	ก็พยายามไม่ให้อยากบ้าง	เดี๋ยวก็อยากบ้าง	อยากให้ 
เป็นอย่างน้ัน	 ไม่อยากให้เป็นอย่างน้ี	 ความจริงทั้งสองอย่างน้ีหรือทั้งคู่น้ี	 มันตัว
เดียวกันทั้งนั้น	ไม่ใช่คนละตัว	แต่เราไม่รู้เรื่องของมัน

	 พระพุทธเจ้าของเราและสาวกทั้งหลายของพระองค์นั้น	ท่านก็อยากเหมือนกัน	
แต่ “อยาก”	 ของท่านนั้นเป็นเพียงอาการของจิตเฉยๆ	 หรือ	 “ไม่อยาก” ของท่าน  
ก็เป็นเพียงอาการของจิตเฉยๆ	อีกเหมือนกัน	มันวูบเดียวเท่านั้นก็หายไปแล้ว

	 ดงัน้ัน	ความอยากหรือไม่อยากน้ี มันมอียูต่ลอดเวลา แต่ส�าหรับผู้มีปัญญาน้ัน 
“อยาก” กไ็ม่มีอปุาทาน “ไม่อยาก” กไ็ม่มีอปุาทาน เป็น “สกัแต่ว่า” อยากหรือไม่อยาก 
เท่านั้น ถ้าพูดตามความจริงแล้ว มันก็เป็นแต่อาการของจิต อาการของจิตมันเป็น
ของมันอย่างนั้นเอง	ถ้าเรามาตะครุบมันอยู่ที่ใกล้ๆ	นี่	มันก็เห็นชัด
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	 ดงัน้ัน	จึงว่าการพจิารณาน้ัน	ไม่ใช่รู้ไปทีอ่ืน่	มนัรู้ตรงน้ีแหละ	เหมือนชาวประมง 
ที่ออกไปทอดแหน่ันแหละ	 ทอดแหออกไปถูกปลาตัวใหญ่	 เจ้าของผู้ทอดแหจะคิด
อย่างไร	ก็กลวั	กลวัปลาจะออกจากแหไปเสยี	เมือ่เป็นเช่นน้ัน	ใจมันกด็ิน้รนขึน้	ระวงัมาก	 
บังคับมาก	 ตะครุบไปตะครุบมาอยู่นั่นแหละ	 ประเดี๋ยวปลามันก็ออกจากแหไปเสีย	
เพราะไปตะครุบมันแรงเกินไป	 อย่างน้ันโบราณท่านพูดถึงเร่ืองอันน้ี	 ท่านว่าค่อยๆ	
ท�ามัน	แต่อย่าไปห่างจากมัน

	 นี่คือปฏิปทาของเรา	ค่อยๆ	คล�ามันไปเรื่อยๆ	อย่างนั้นแหละ	อย่าปล่อยมัน	
หรือไม่อยากรู้มัน	ต้องรู้	ต้องรู้เรื่องของมัน	พยายามท�ามันไปเรื่อยๆ	ให้เป็นปฏิปทา	
ขี้เกียจเราก็ท�า	ไม่ขี้เกียจเราก็ท�า	เรียกว่าการปฏิบัติต้องท�าไปเรื่อยๆ	อย่างนี้

	 ถ้าหากว่าเราขยัน	 ขยันเพราะความเชื่อ	 มันมีศรัทธา	 แต่ปัญญาไม่มี	 ถ้าเป็น
อย่างนี้	 ขยันไปๆ	แล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมากมาย	ขยันไปนานๆ	 เข้า	 แต่มัน
ไม่ถูกทาง	มันก็ไม่สงบระงับ	ทีนี้ก็จะเกิดความคิดว่า	เรานี้บุญน้อยหรือวาสนาน้อย	
หรือคิดไปว่า	มนุษย์ในโลกนี้คงท�าไม่ได้หรอก	แล้วก็เลยหยุด	เลิกท�า	เลิกปฏิบัติ

	 ถ้าเกิดความคิดอย่างนี้เมื่อใด	ขอให้ระวังให้มาก	ให้มีขันติความอดทน	ให้ท�า
ไปเรื่อยๆ	เหมือนกับเราจับปลาตัวใหญ่	ก็ให้ค่อยๆ	คล�ามันไปเรื่อยๆ	ปลามันก็จะ 
ไม่ดิ้นแรง	 ค่อยๆ	 ท�าไปเรื่อยๆ	 ไม่หยุด	 ไม่ช้าปลาก็จะหมดก�าลัง	 มันก็จับง่าย	 
จับให้ถนัดมือเลย	ถ้าเรารีบจนเกินไปปลามันก็จะหนีดิ้นออกจากแหเท่านั้น

 ดังนั้น การปฏิบัตินี้ ถ้าเราพิจารณาตามพื้นเพของเรา เช่นว่า เราไม่มีความรู้
ในปริยัติ ไม่มีความรู้ในอะไรอื่น ที่จะให้การปฏิบัติมันเกิดผลขึ้น ก็ดูความรู้ที่เป็น
พืน้เพเดมิของเราน่ันแหละ อนัน้ันกค็อื “ธรรมชาตขิองจิต” น่ีเอง มนัมีของมนัอยูแ่ล้ว  
เราจะไปเรียนรู้มัน มันก็มีอยู่ หรือเราจะไม่ไปเรียนรู้มัน มันก็มีอยู่

	 อย่างที่ท่านพูดว่า	 พระพุทธเจ้าจะบังเกิดข้ึนก็ตาม	 หรือไม่บังเกิดข้ึนก็ตาม	
ธรรมะก็คงมีอยู่อย่างนั้น	มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น	ไม่พลิกแพลงไปไหน	มันเป็น
สัจธรรม	เราไม่เข้าใจสัจธรรม	ก็ไม่รู้ว่าสัจธรรมเป็นอย่างไร	นี้เรียกว่า	การพิจารณา
ในความรู้ของผู้ปฏิบัติที่ไม่มีพื้นปริยัติ
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 ขอให้ดูจิต พยายามอ่านจิตของเจ้าของ พยายามพูดกับจิตของเจ้าของ มันจึง
จะรู้เรื่องของจิต ค่อยๆ ท�าไป ถ้ายังไม่ถึงที่ของมัน มันก็ไปอยู่อย่างนั้น

	 ครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าท�าไปเร่ือยๆ	 อย่าหยุด	 บางทีเรามาคิด	 “เออ	 
ท�าไปเร่ือยๆ	ถ้าไม่รู้เร่ืองของมนั	ถ้าท�าไม่ถกูทีม่นั	มนัจะรู้อะไร”	อย่างน้ีเป็นต้น	กต้็อง 
ท�าไปเรื่อยๆ	ก่อน	แล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นในสิ่งที่เราพากเพียรท�านั้น

	 มันเหมือนกันกับบุรุษที่ไปสีไฟ	 ได้ฟังท่านบอกวา	 เอาไม้ไผ่สองอันมาสีกัน 
เข้าไปเถอะ	 แล้วจะมีไฟเกิดขึ้น	 บุรุษนั้นก็จับไม้ไผ่เข้าสองอัน	 สีกันเข้า	 แต่ใจร้อน	 
สไีปได้หน่อยกอ็ยากให้มนัเป็นไฟ	ใจกเ็ร่งอยูเ่ร่ือย	ให้เป็นไฟเร็วๆ	แต่ไฟกไ็ม่เกดิสกัท	ี 
บรุุษน้ันกเ็กดิความขีเ้กยีจ	แล้วกห็ยดุพกั	แล้วจึงลองสอีกีนิด	แล้วกห็ยดุพกั	ความร้อน 
ที่พอมีอยู่บ้างก็หายไปล่ะสิ	เพราะความร้อนมันไม่ติดต่อกัน

	 ถ้าท�าไปเร่ือยๆ	อย่างน้ี	เหน่ือยกห็ยดุ	มแีต่เหน่ือยอย่างเดยีวกพ็อได้	แต่มขีีเ้กยีจ 
ปนเข้าด้วย	เลยไปกนัใหญ่	แล้วบรุุษน้ันกห็าว่าไฟไม่ม	ีไม่เอาไฟ	กท็ิง้เลกิ	ไปไม่สอีกี	
แล้วก็ไปเที่ยวประกาศว่า	ไฟไม่มี	ท�าอย่างนี้ไม่ได้	ไม่มีไฟหรอก	เขาได้ลองท�าแล้ว

	 กจ็ริงเหมอืนกนัทีไ่ด้ท�าแล้ว	แต่ท�ายงัไม่ถงึจุดของมัน	คอืความร้อนยงัไม่สมดุลกนั	 
ไฟมันก็เกิดขึ้นไม่ได้	 ทั้งที่ความจริงไฟมันก็มีอยู่	 อย่างนี้ก็เกิดความท้อแท้ขึ้นในใจ
ของผู้ปฏิบัตินั้น	ก็ละอันนี้ไปท�าอันโน้นเรื่อยไป	อันนี้ฉันใดก็ฉันนั้น

 การปฏิบัตินั้น ปฏิบัติทางกายทางใจทั้งสองอย่างมันต้องพร้อมกัน เพราะอะไร  
เพราะพืน้เพมันเป็นคนมกีเิลสทัง้น้ัน	พระพทุธเจ้าก่อนทีจ่ะเป็นพระพทุธเจ้าท่านกม็กีเิลส	 
แต่ท่านก็มีปัญญามากหลาย	พระอรหันต์ก็เหมือนกัน	เมื่อยังเป็นปุถุชนอยู่ก็เหมือน
กับเรา

	 เม่ือความอยากเกดิขึน้มา	เรากไ็ม่รู้จัก	เมือ่ความไม่อยากเกดิขึน้มา	เรากไ็ม่รู้จัก	 
บางทีก็ร้อนใจ	บางทีก็ดีใจ	ถ้าใจเราไม่อยาก	ก็ดีใจแบบหนึ่งและวุ่นวายอีกแบบหนึ่ง	 
ถ้าใจเราอยาก	มนักว็ุน่วายอย่างหน่ึงและดใีจอย่างหน่ึง	มนัประสมประเสกนัอยูอ่ย่างน้ี
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	 อนัน้ีคือปฏปิทาของผู้ปฏบิตัธิรรม	เหมือนอย่างพระวนัิยทีเ่ราฟังๆ	กนัไปน้ี	ดแูล้ว 
มันก็เป็นของยาก	จะต้องรักษาสิกขาบททุกอย่าง	ให้ไปท่องทุกอย่าง	เมื่อจะตรวจดู
ศีลของเจ้าของ	ก็ต้องไปตรวจดูทุกสิกขาบท	ก็คิดหนักใจว่า	“โอ	อย่างนี้ไม่ไหวแล้ว”

	 ความจริง	เมือ่พระพทุธเจ้าท่านสอนให้พจิารณากาย	อย่างเช่น	เกสา	โลมา	นขา	
ทันตา	ตโจ	มันก็มีแต่กายทั้งนั้น	อย่างที่ท่านให้กรรมฐานครั้งแรก	ก็มีแต่เรื่องกาย
ทั้งนั้น	ท่านให้พิจารณาอยู่ตรงนี้	ให้ดูตรงนี้	ถ้าเราพิจารณาแล้วเห็นไม่ชัด	มันก็จะ
เห็นคนไม่ชัดสักคน	คนอื่นก็ไม่ชัด	ตัวเราเองก็ไม่ชัด	เห็นตัวเราก็สงสัย	เห็นคนอื่น 
ก็สงสยั	มันสงสยัอยูต่ลอดไป	แต่ถ้าเราสามารถเหน็ตวัเราได้ชัดเท่าน้ัน	มนักห็มดสงสยั

	 เพราะอะไร	เพราะรูปนามมนัเหมอืนกนัทัง้น้ัน	ถ้าหากเราเหน็ชัดในตวัเราคนเดยีว	 
ก็เหมือนเหน็คนทัง้โลก	ไม่ต้องตามไปดทูกุคน	กรู้็ว่าคนอืน่กเ็หมือนกบัเรา	เรากเ็หมอืน 
กบัเขา	ถ้าเราคิดได้เช่นน้ี	ภาระของเราก็น้อยลง	ถ้าเราไม่คดิเช่นน้ัน	ภาระของเรากม็าก	 
เพราะจะต้องตามไปดูทุกคนในจักรวาลน้ี	 จึงจะรู้จักคนทุกคน	 ภาระมันก็มากน่ะส	ิ
ถ้าคิดอย่างนี้	มันก็ท�าให้ท้อแท้

 อย่างพระวินัยของเราน้ีก็เหมือนกัน มีสิกขาบทอยู่มากมายเหลือเกิน ไม่รู้จัก
เท่าไหร่	ถ้าเพียงนึกว่า	จะต้องอ่านให้ครบทุกสิกขาบท	ก็แย่แล้ว	ไม่ไหวแล้ว	เห็นว่า 
เหลือวิสัยเสียแล้ว	เห็นจะไม่มีทางไปตรวจดูศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้	นี่ความเข้าใจ
ของเรามันเป็นอย่างนั้น	 เหมือนอย่างว่า	ท่านให้รู้แจ้งซึ่งมนุษย์ทั้งหลาย	ก็คิดว่าจะ
ต้องไปดูคนให้ทุกคน	มันถึงจะรู้ทุกคน	อย่างนี้มันก็มากเท่านั้นแหละ

	 น่ีกเ็พราะว่าเรามนัตรงเกินไป	ตรงตามต�ารา	ตรงตามค�าของครูบาอาจารย์เกนิไป	 
เพราะถ้าเราเรียนปริยัติขนาดน้ัน	 มันก็ไปไม่ไหวเหมือนกัน	 มันท�าให้หมดศรัทธา
เหมือนกัน	เรียกว่าเรายังไม่เกิดปัญญา	ถ้าปัญญามันเกิดแล้ว ก็จะเห็นว่าคนทั้งหมด
กค็อืคนคนเดยีว ถ้ามนัคือคนคนเดยีว เราก็พจิารณาแต่เราคนเดยีวกเ็พยีงพอ เพราะ
เราก็มีรูป มีนาม ลักษณะของรูปนามมันก็เป็นอยู่อย่างน้ี คนอื่นก็เป็นอยู่อย่างน้ี 
เหมือนกัน ปัญญาจะท�าให้เห็นได้เช่นนั้น ทีนี้ภาระที่จะต้องคิดก็น้อยลง เพราะเห็น
เสียแล้วว่า มันเป็นของอย่างเดียวกัน
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	 ดังนั้น	พระพุทธเจ้าท่านจึงว่า	อัตตะนา โจทะยัตตานัง จงเตือนตนด้วยตนเอง	
ให้เตอืนตวัเจ้าของเองน้ี	ไม่มีทีอ่ืน่	ถ้าเราเหน็ตวัเราเองแล้ว	มนักเ็หมอืนกันหมดทกุคน	 
เพราะอันเดียวกัน	 บริษัทเดียวกัน	 ยี่ห้อเดียวกัน	 เพียงแต่ต่างสีสัณฐานกันเท่านั้น	
เหมือนอย่างยาทัมใจกับยาบวดหาย	 มันก็ยารักษาโรคปวดเหมือนกัน	 เพียงแต่ว่า 
มันเปลี่ยนชื่อ	เปลี่ยนรูปห่อเสียหน่อยเท่านั้น	แท้จริงมันก็รักษาโรคเดียวกัน

	 ถ้าเราเห็นได้เช่นน้ี	 มันก็จะง่ายขึ้น	 ค่อยๆ	 ท�ามันไปเร่ือยๆ	 อย่างน้ันแหละ	 
แล้วมนักจ็ะเกดิความฉลาดขึน้ในการกระท�า	ท�าไปเร่ือยๆ	จนกว่ามนัจะเกดิความเหน็	 
แล้วจะเห็นความจริงของมันจริงๆ	

	 ถ้าจะพดูเร่ืองปริยตัแิล้ว	ทกุอย่างมนักเ็ป็นปริยตัไิด้ทัง้น้ัน	ตาก็เป็นปริยตั	ิหกูเ็ป็น 
ปริยตั ิจมกูกเ็ป็นปริยตั ิปากก็เป็นปริยตั ิลิน้กเ็ป็นปริยตั ิกายกเ็ป็นปริยตั ิเป็นปริยตัิ
หมดทุกอย่าง	รูปเป็นอย่างนั้น	ก็รู้ว่ารูปเป็นอย่างนั้น	แต่ว่าเรามันมัวไปติดอยู่ในรูป	
ไม่รู้จักหาทางออก	เสียงเป็นอย่างนั้น	ก็รู้ว่าเสียงเป็นอย่างนั้น	แต่ก็ไปติดอยู่ในเสียง	 
ไม่รู้จักหาทางออก	ดังนั้น	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ธรรมารมณ์นี้	มันจึงเป็น
ห่วงที่เกาะเกี่ยวให้มนุษย์สัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในตัวของมัน	ฉะนั้น	ก็ให้เราปฏิบัติไป
คล�าไปอย่างน้ันแหละ	แล้ววนัหน่ึงกจ็ะต้องได้ความรู้	เกดิความรู้สกึอกีอย่างหน่ึงข้ึนมา

 ทีจ่ะได้ความรู้ เกดิความรู้สกึอกีอย่างหน่ึงขึน้มาได้น้ี มนัจะเกดิได้จากการปฏบิตัิ
ที่ไม่หยุด ไม่ท้อถอย ปฏิบัติไป ท�าไปนานเข้าๆ พอสมควรกับนิสัยปัจจัยของตน  
มนักจ็ะเกดิความรู้สกึอย่างหน่ึง ทีเ่รียกว่า “ธมัมวจิยะ” มนัจะเกดิโพชฌงค์ของมันเอง  
โพชฌงค์ทั้งหมดมันจะเกิดอยู่อย่างนี้	สอดส่องธรรมไป	

 โพชฌังโค สะติสังขาโต  ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
 วิริยัมปีติปัสสัทธิ-  โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
 สะมาธุเปกขะโพชฌังคา  สัตเตเต สัพพะทัสสินา

	 เบื้องแรกมันเกิดอย่างนี้	อาการนี้มันจะเกิดขึ้นมา	มันก็เป็นโพชฌงค์เป็นองค์ที่
ตรัสรู้ธรรมะทั้งนั้น	ถ้าเราได้เรียนรู้มัน	ก็รู้ตามปริยัติเหมือนกัน	แต่ไม่มองเห็นที่มัน
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เกิดที่ในใจของเรา	 ไม่เห็นว่ามันเป็นโพชฌงค์	ความเป็นจริงนั้นโพชฌงค์นั้นเกิดมา 
ในลักษณะอย่างนี้	พระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติ	ผู้รู้ทั้งหลายก็บัญญัติ	 เป็นข้อความ
ออกมาเป็นปริยัติ	ปรยิัตินีก้็เกิดจากที่ได้มาจากการปฏิบัติ	แต่มันถอนตัวออกมาเป็น
ปริยัติ	 เป็นตัวหนังสือ	 แล้วก็ไปเป็นค�าพูด	 แล้วโพชฌงค์ก็เลยหายไป	หายไปโดย 
ที่เราไม่รู้	แต่ความเป็นจริงนั้น	มันก็ไม่ได้หายไปไหน	มันมีอยู่ในนี้ทั้งหมด

	 มนัจะเกดิธมัมวจิยะ	การพนิิจพจิารณาตามไป	เกดิความเพยีร	เกดิปีตแิละอืน่ๆ	 
ขึน้ทัง้หมด	ไปตามล�าดบัของโพชฌงค์	ถ้ามนัเกดิการกระท�าขึน้ทัง้หมดดังน้ี	มนักเ็ป็น 
องค์ที่ตรัสรู้ธรรมะ	 ถ้าท�าถูกทาง	 ปฏิบัติถูกทาง	 มันต้องเกิดอาการอย่างนี้	 ธรรมะ
มันก็ต้องมีอยู่ในนี้

	 ดังนั้น	ท่านจึงว่า	ค่อยๆ	คล�าไป	ค่อยๆ	พิจารณาไป	อย่านึกว่ามันอยู่ข้างโน้น	 
อย่านึกว่ามันอยู่ข้างนี้	 เหมือนอย่างพระภิกษุท่านหนึ่งของเรา	ท่านไปเรียนบาลีแปล
ธรรมบทกับเขา	 เรียนไม่ได้เพราะไปนึกแต่ว่า	 ปฏิบัติกรรมฐานน้ันมันแจ้ง	 มันรู	้ 
มันสะอาด	มันเห็น	ท่านก็ออกมาปฏิบัติอยู่ที่วัดหนองป่าพง	ท่านว่าจะมานั่งปฏิบัติ
แล้วไปแปลบาล ีท่านนึกว่าจะไปรู้อย่างน้ัน ไปเหน็อย่างน้ัน กเ็ลยอธบิายให้ท่านฟังว่า  
เห็นอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมน้ันอย่างหน่ึง เห็นจากการเรียนปริยัติธรรมน้ันก็อีก
อย่างหน่ึง มนักเ็หน็เหมอืนกนั แต่ว่ามนัลกึซึง้กว่ากนั ถ้าเหน็จากการปฏบิตัแิล้วมนัละ  
มนัละไปเลย หรือถ้ายงัละไม่หมด กพ็ยายามต่อไปเพือ่ละให้ได้ มคีวามโกรธเกิดขึน้มา	 
มีความโลภเกิดขึ้นมา	 ท่านไม่วางมัน	 พิจารณาดูที่มันเกิด	 แล้วก็พิจารณาโทษให้ 
มันเห็นด้วย	 แล้วก็เห็นโทษในการกระท�าน้ัน	 เห็นประโยชน์ในการละสิ่งทั้งหลาย
เหล่านั้น	ความเห็นอันนี้	ไม่ใช่อยู่ที่โน่นที่นี่	มันอยู่ในจิตของตนเอง	จิตที่มันผ่องใส	
ไม่ใช่อื่นไกล

	 อันน้ีนักปริยัติและนักปฏิบัติพูดกันไม่ค่อยจะรู้เร่ือง	 โดยมากมักจะโทษกันวา	 
นักปฏิบัติพูดไม่มีรากฐาน	 พูดไปตามความเห็นของตน	 ความเป็นจริงมันก็อย่าง
เดียวกันแหละ	 เหมือนหน้ามือกับหลังมือ	 เมื่อเราคว�่ามือลง	 หน้ามือมันก็หายไป	 
แต่มันไม่ได้หายไปไหน	มันหายไปอยู่ข้างล่างนั่นแหละ	แต่มองไม่เห็นเพราะหลังมือ
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มันบังอยู่	แล้วเมื่อเราหงายฝ่ามือขึ้น	หลังมือมันก็หายไป	แต่มันก็ไม่ได้หายไปไหน	
มันก็หายไปอยู่ที่ข้างล่างเหมือนกันนั่นแหละ

	 ดังนั้น	ให้เรารู้ไว้อย่างนี้	 เมื่อเกี่ยวกับการปฏิบัติ	อย่าไปคิดว่ามันหายไปไหน	
ถึงจะเรียนรู้ขนาดไหน	หาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นก็ไม่รู้จัก	คือไม่รู้ตามที่เป็นจริง	 ถ้ารู้ตาม
ความเป็นจริงเมื่อไหร่ก็จะ	“ละ”	ได้เมื่อนั้น	ถอนอุปาทานได้	ไม่มีความยึดหรือถ้ามี
ความยึดอยู่บ้าง	มันก็จะบรรเทาลง

	 ผู้ปฏบิตักิช็อบอย่างน้ี	หลงอย่างน้ี	พอปฏบิตักิอ็ยากได้ง่ายๆ	อยากให้ได้ตามใจ
ของตน	ก็ขอให้ดูอย่างนี้	ดูร่างกายของเรานี่แหละ	มันได้อย่างใจของเราไหม	จิตก็
เหมอืนกนั	มนัก็เป็นของมันอยู่อย่างน้ัน	จะให้เป็นอย่างทีเ่ราอยากไม่ได้	แล้วคนกช็อบ
มองข้ามมันเสีย	อะไรไม่ถูกใจก็ทิ้ง	อะไรไม่ชอบใจก็ทิ้ง	แต่ก็หารู้ไม่ว่า	สิ่งที่ชอบใจ
หรือไม่ชอบใจนั้น	อันใดผิด	อันใดถูก	รู้แต่เพียงว่า	อันนั้นไม่ชอบ	อันนั้นแหละผิด	
ไม่ถูก	เพราะเราไม่ชอบ	อันใดที่เราชอบ	อันนั้นแหละถูก	อย่างนี้มันใช้ไม่ได้

	 สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ี	มนักล้็วนแต่เป็นธรรมะ	อย่างเราเรียนปริยตัมิา	เมือ่เกดิความ
รู้สกึอย่างใด	มนักว็ิง่ไปตามปริยตั	ิเวลาเราภาวนา	ข้อน้ันเป็นอย่างน้ันข้อน้ีเป็นอย่างน้ี	 
อะไรต่ออะไรมันก็ต้องวิ่งไปตามนี้	ถ้าเราไม่มีปริยัติ	หรือไม่ได้เรียนปริยัติมา	เราก็มี 
ธรรมชาติจิตของเรา	 เมื่อมีความรู้สึกนึกคิดไปตามธรรมชาติจิตอันน้ี	 ถ้าหากว่า 
มีปัญญาพิจารณา	มันก็เป็นปริยัติด้วยกันทั้งนั้น	ธรรมชาติจิตของเรานี่ก็เป็นปริยัติ

 ที่ว่าธรรมชาติจิตของเราเป็นปริยัตินั้น คือเมื่อมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาอย่างไร 
พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาอารมณ์อันนั้น อาศัยอารมณ์อันนั้นเป็นปริยัติ ส�าหรับ 
ผู้ภาวนาที่ไม่มีความรู้ในปริยัติ จ�าต้องอาศัยความจริงอันน้ี ทุกอย่างมันก็เป็นมา 
อย่างนี้เหมือนกัน

	 ฉะนั้น	คนเรียนปริยัติก็ดี	คนไม่เรียนปริยัติก็ดี	ถ้าหากว่ามีศรัทธา	มีความเชื่อ
อย่างที่ว่ามาแล้ว	มาฝึกปฏิบัติให้มีความเพียร	มีขันติความอดทนให้สม�่าเสมอ	มีสติ
เป็นหลัก	คือความระลึกได้ว่า	เรานั่งอยู่	เรายืนอยู่	เรานอนอยู่	เราเดินอยู่	ให้รู้ตัว
ทุกอิริยาบถ
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 สตสิมัปชญัญะสองอย่างน้ี สตคิวามระลกึได้ สมัปชญัญะความรู้ตวั มันไม่ห่าง 
กนัเลย มนัเกดิขึน้พร้อมกัน เร็วทีส่ดุ เราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ความระลกึได้เกดิขึน้  
ความรู้ตวัมนักเ็กดิขึน้มาด้วย เม่ือจิตเราตัง้ม่ันอยูอ่ย่างน้ี มนักรู้็สกึง่ายๆ คอืระลกึได้ว่า  
เราอยู่อย่างไร เป็นอะไร ท�าอะไร มีสติเมื่อใดก็มีความรู้ตัวอยู่เมื่อนั้น

 ทน้ีีก็มีปัญญา แต่บางทปัีญญามนัน้อย มันมาไม่ค่อยทนั มสีตอิยูก่จ็ริง มคีวาม
รู้สกึอยู่ก็จริง แต่ว่ามนักผิ็ดของมนัได้เหมือนกนั แต่แล้วตวัปัญญามนัจะวิง่เข้ามาช่วย 
สติความระลึกได้ และสัมปชัญญะความรู้ตัวนั้น มีเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ก็ควรอบรม
ปัญญาด้วยอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน เช่นว่ามันจะรู้อยู่ระลึกได้	ก็ให้ระลึกมัน 
ได้อยู	่อารมณ์เกดิขึน้มาอย่างไร	กใ็ห้ระลกึอารมณ์น้ันได้อยู	่แต่ให้เหน็ไปพร้อมๆ	กนัว่า	 
มันมีอนิจจังเป็นรากฐาน	 มีทั้งทุกขัง	 มันเป็นทุกข์	 ทนยาก	 มีทั้งอนัตตา	 อันไม่ใช่ 
ตัวตนทั้งนั้นแหละ มัน “สักแต่ว่า”	เกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้ว	ไม่มีตัวตน	แล้วมันก็
หายไปเท่านั้นเอง	คนที่	“หลง”	ก็ไปเอาโทษกับมัน	จึงไม่รู้จักใช้สิ่งทั้งหลายนี้ให้เกิด
ประโยชน์

	 ถ้าหากว่ามีปัญญาอยู่พร้อมแล้ว	 ความระลึกได้และความรู้ตัวมันจะติดต่อกัน
เป็นล�าดับ	แต่ถ้าปัญญานั้นยังไม่ผ่องใส	สติสัมปชัญญะมันก็อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้าง	
ถ้าเป็นอย่างน้ันต้องมีปัญญามาช่วย	 พระพุทธเจ้าท่านทรงใช้อารมณ์ของวิปัสสนา
กรรมฐานมาต้านทานมนัเลยว่า	สตน้ีิมนักไ็ม่แน่นอน	มนัลมืได้เหมอืนกนั	สมัปชัญญะ
ความรู้ตัวนี้ก็ไม่แน่นอน	มันล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยง

	 อะไรทีม่นัไม่เทีย่ง	แล้วเราไม่รู้ทนัมนั	อยากจะให้มนัเทีย่ง	มนักเ็ป็นทกุข์เท่าน้ัน	
เป็นทุกข์เพราะไม่ได้ตามปรารถนา	 ไม่ได้ตามความอยากจะให้มันเป็นอยู่อย่างน้ัน	
ซึ่งเป็นความอยากที่เกิดจากอ�านาจจิตที่สกปรกด้วยความไม่รู้จักอันน้ีมันก็เกิดกิเลส
ตัณหาตรงนี้แหละ

	 พอมีความรู้สึกเกิดขึ้นมา	เช่นว่า	เราได้กระทบรูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	
ก็มีความชอบใจบ้าง	ไม่ชอบใจบ้าง	คอืมคีวามยดึมัน่ถอืมัน่เตม็อยูใ่นใจของเรา	ดงัน้ัน	 
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พระพุทธเจ้าท่านจึงให้คลี่คลายออก	 เรื่องที่มันเกิดขึ้นมานี่	 ให้ยกเอาความไม่เที่ยง
เป็นหลักวินิจฉัย	 อะไรที่มันเกิดขึ้นมาให้เห็นว่า	 ถึงเราจะชอบมันหรือไม่ชอบมัน	 
อันน้ีไม่แน่นอน	 อันน้ีไม่เที่ยง	 ถ้าเราไปยึดมั่นมัน	 มันก็พาให้เราเป็นทุกข์	 ท�าไม 
เป็นทุกข์	เพราะเราไม่มีอ�านาจที่จะบังคับให้เป็นไปตามใจของเราได้ทุกอย่าง

	 เมื่อได้รับอารมณ์มาแล้ว	จิตที่หลงที่ไม่มีความรู้มันก็ไปอย่างหนึ่ง	จิตที่รู้มันก็
ไปอกีอย่างหน่ึง	พอมคีวามรู้สกึเกดิขึน้	จิตทีรู้่มนักเ็หน็ว่าไม่ควรยดึม่ันในสิง่เหล่าน้ัน	
ถ้าไม่มปัีญญา	มนัหลงตามไปด้วยความโง่	ไม่เหน็เป็นอนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	เหน็แต่ 
พอว่า	เราชอบใจอันนี้	มันถูกแล้ว	มันดีแล้ว	อันไหนเราไม่ชอบใจ	อันนั้นมันไม่ดี	
อย่างนั้นจึงไม่เข้าถึงธรรมะ

	 ธรรมทั้งหลายเหล่านี้	ไม่ใช่ตัว	ไม่ใช่ตน	ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่เขา	พระพุทธเจ้าท่าน
ให้เห็นเป็น “สักแต่ว่า”	 ให้ยืนอยู่ตรงน้ีเสมอ	 ดังน้ัน	 เราจะไปเลือกอารมณ์ไม่ได	้ 
ถ้าอารมณ์มันวิง่มาหาเราทัง้ทางด	ีทางชัว่	ทางผิด	ทางถกู	แล้วเราไม่รู้เพราะไม่มปัีญญา	 
เราก็จะวิ่งตามมันไป	ตามไปด้วยตัณหา	ด้วยความอยาก	แล้วเดี๋ยวก็ดีใจ	 เดี๋ยวก็
เสยีใจ	เพราะอะไร	เพราะเอาใจของเราเป็นหลกั	อะไรทีเ่ราชอบใจ	กเ็ข้าใจว่าอนัน้ันดี	 
อะไรที่เราไม่ชอบใจ	ก็เข้าใจว่าอันนั้นไม่ดี	อย่างนี้เรียกว่ายังห่างไกลธรรมะ	ยังไม่รู้
ธรรมะ	มันก็เดือดร้อน	เพราะความหลงมันเต็มอยู่

	 ถ้าพูดเรื่องจิต	ก็ต้องพูดอย่างนี้	ไม่ต้องออกไปห่างตัว	ให้เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่	
อันนี้เป็นทุกข์	อันนี้เป็นอนัตตา	ไม่ใช่อัตตา	ถ้าเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ	นี้ก็เป็นอารมณ์
ของวิปัสสนา	 เราควรรู้จักอารมณ์อันนี้	ตามอารมณ์อย่างนี้	มันจะท�าให้เกิดปัญญา	
ท่านจึงเรียกว่า อารมณ์ของวิปัสสนา

	 อารมณ์ของสมถกรรมฐานน้ัน	ท่านให้ก�าหนดอานาปานสต	ิคอืลมหายใจเข้าออก
นี้เป็นรากฐาน	ควบคุมจิตของเราให้อยู่ในกระแสของลมนี้	ให้มันแน่วแน่นิ่งนอนอยู่	 
เมื่อเราพยายามท�าตาม	 ดังน้ัน	 จิตของเราก็จะสงบ	 น่ีท่านเรียกว่า	 อารมณ์ของ 
สมถกรรมฐาน
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	 อารมณ์ของสมถกรรมฐานน้ีจะท�าจิตให้สงบ	 เพราะจิตมันวุ่นวายมาไม่รู้กี่ป ี
ก่ีชาตแิล้ว	ลองน่ังดูเด๋ียวน้ีกไ็ด้	อาการวุ่นวายจะเกดิข้ึนทนัท	ีมนัจะไม่ยอมให้เราสงบ	 
ฉะนั้น	ท่านจึงให้พิจารณาอันนั้น	เช่น	เกสา	โลมา	นขา	ทันตา	ตโจ	ท่านให้พิจารณา
กลับไปกลับมา	 เมื่อท�าอย่างนี้	 บางคนพิจารณา	ตโจ	หนัง	 รู้สึกพิจารณาได้สบาย	
เพราะถูกจริต	 ถ้าอันใดถูกจริตของเรา	 อันน้ันก็จะเป็นอารมณ์กรรมฐานของเรา	
ส�าหรับปราบกิเลสทั้งหลายให้มันเบาบางลง

	 บางคนมีความโลภ	โกรธ	หลง	อย่างแรงกล้า	ก็ไม่มีอะไรจะปราบเจ้ากิเลสนี้ได้	 
พอพิจารณามรณสติ	 คือการระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆ	 ก็เกิดความสลดสังเวช	
เพราะว่าจนมันก็ตาย	รวยมันก็ตาย	ดีมันก็ตาย	ชั่วมันก็ตาย	อะไรๆ	มันก็ตายหมด
ทั้งน้ัน	 ยิ่งพิจารณาไป	 จิตใจก็ย่ิงเกิดความสลดสังเวช	 พอน่ังสมาธิก็สงบได้ง่ายๆ	
เพราะมันถูกจริตของเรา

 อารมณ์ของสมถกรรมฐานน้ี ถ้าไม่ถกูจริตของเรามนักไ็ม่สลด ไม่สงัเวช อนัใด 
ที่ถูกกับจริต อันนั้นก็จะประสบบ่อยๆ มีความรู้สึกนึกคิดในอาการนั้นบ่อยๆ แต่เรา
ไม่ค่อยจะได้สังเกต จึงควรสังเกตเพื่อให้ได้ประโยชน์ เปรียบเหมือนกับอาหารที่เขา
จัดมาให้	ส�ารับหนึ่งมันก็มีหลายอย่าง	เราก็ชิมไปทุกถ้วยทุกอย่างนั่นแหละ	แล้วก็จะ
รู้เองว่า	อาหารอย่างไหนที่เราชอบ	อย่างไหนที่เราไม่ชอบ	อย่างไหนชอบก็ว่ามีรสชาติ
อร่อยกว่าอย่างอื่น	นี่พูดถึงอาหาร

	 น่ีกเ็ทยีบให้เหน็กับจริตของคนเรา	กรรมฐานทีถ่กูจริตมนักส็บาย	อย่างอานาปานสติ	 
ก�าหนดลมหายใจเข้าออก	ถ้าถูกจริตแล้วก็สบาย	ไม่ต้องไปเอาอย่างอื่น	พอนั่งลงก็
ก�าหนดลมหายใจเข้าออก	ก็เห็นชัด	ฉะนั้น	เอาของใกล้ๆ	นี่ดีกว่า	ก�าหนดลมหายใจ
ให้มันเข้า	 มันออก	 อยู่น้ันแหละ	 ดูมันอยู่ตรงน้ันแหละ	 ดูไปนานๆ	 ท�าไปเร่ือยๆ	 
จิตมันจะค่อยวาง	สัญญาอื่นๆ	มา	มันก็จะห่างกันออกไปเรื่อยๆ	เหมือนคนเราที่อยู่
ห่างไกลกัน	การติดต่อก็น้อย

	 เมือ่เราสนใจ	อานาปานสตมินักจ็ะง่ายขึน้	เราท�าบ่อยๆ	กจ็ะช�านาญการดูลมขึน้
ตามล�าดับ	ลมยาวเป็นอย่างไรเราก็รู้	ลมสั้นเป็นอย่างไรเราก็รู้	แล้วก็จะเห็นว่า	ลมที่
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เข้าออกนี้	มันเป็นอาหารอย่างวิเศษ	มันจะค่อยติดตามไปเองของมันทีละขั้น	จะเห็น
ว่ามันเป็นอาหารยิ่งกว่าอาหารทางกายอย่างอื่น

	 จะนั่งอยู่ก็หายใจ	จะนอนอยู่ก็หายใจ	จะเดินไปก็หายใจ	จะนอนหลับก็หายใจ	
ลมืตาขึน้กห็ายใจ	ถ้าขาดลมหายใจน้ีกต็าย	แม้แต่นอนหลบัอยูก่ย็งัต้องกนิลมหายใจน้ี	 
พจิารณาไปแล้วเลยเกดิศรัทธา	เหน็ว่าทีเ่ราอยูท่กุวนัน้ีกเ็พราะอนัน้ีเอง	ข้าวปลาอาหาร
ต่างๆ	ก็เป็นอาหารเหมือนกนั	แต่เราไม่ได้กนิมันทกุเวลานาทเีหมอืนลมหายใจ	ซึง่จะ 
ขาดระยะไม่ได้	ถ้าขาดก็ตาย	ลองดูก็ได้	ถ้าขาดระยะสัก	๕-๑๐	นาที	มันจวนจะ
ตายไปแล้ว

	 น่ีพดูถึงความรู้สกึนึกคดิของผู้ปฏบิตั	ิมนัจะรู้ขึน้มาอย่างน้ี	แปลกไหม	แปลกซ	ิ
ซึง่ถ้าหากไม่ได้พจิารณาตามลมหายใจอย่างน้ี	กจ็ะไม่รู้สกึว่ามนัเป็นอาหารเหมอืนกนั	
จะเห็นก็แต่ค�าข้าวเท่านั้นที่เป็นอาหาร	ความจริงมันก็เป็น	แต่มันไม่อิ่มเท่ากับอาหาร
ลมหายใจ

	 อนัน้ี	ถ้าเราท�าไปเร่ือยให้เป็นปฏปิทาอย่างสม�า่เสมอ	ความคดิมันจะเกดิอย่างน้ี	 
จะเห็นต่อไปอีกว่า	 ที่ร่างกายเราเคลื่อนไหวไปได้ก็เพราะลมอันน้ี	 ยิ่งพิจารณาก็ยิ่ง
เหน็ประโยชน์ของลมหายใจย่ิงขึน้	แม้ลมจะขาดจากจมกูเรากย็งัหายใจอยู่	แล้วลมน้ี 
ยังสามารถออกตามสรรพางค์กายก็ได้	 เราสงบนิ่งอยู่เฉยๆ	ปรากฏว่าลมมันไม่ออก	 
ลมมันไม่เข้า	แต่ว่าลมละเอียดมันเกิดขึ้นแล้ว

	 ฉะน้ัน	เมือ่จิตของเราละเอยีดถงึทีส่ดุของมนัแล้ว ลมหายใจกจ็ะขาด ลมหายใจ
ไม่มี เมื่อถึงตรงน้ี ท่านบอกว่าอย่าตกใจ แล้วจะท�าอะไรต่อไป ก็ให้ก�าหนดรู้อยู่ 
ตรงนั้นแหละ รู้ว่าลมไม่มีนั่นแหละ เป็นอารมณ์อยู่ต่อไป

	 พูดถึงเรื่องสมถกรรมฐาน	มันก็คือความสงบอย่างนี้	ถ้ากรรมฐานถูกจริตแล้ว	
มันเห็นอย่างน้ีแหละ	 ถ้าเราพิจารณาอยู่บ่อยๆ	 มันก็จะเพิ่มก�าลังของเราอยู่เร่ือยๆ	
เหมือนกับน�้าในโอ่ง	พอจะแห้งก็หาน�้าเติมลงไปอยู่เรื่อย
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	 ถ้าท�าสม�า่เสมออยูอ่ย่างน้ี	มนัจะกลายเป็นปฏิปทาของเรา	ทน้ีีกจ็ะได้ความสบาย	
เรียกว่าสงบ	สงบจากอารมณ์ทั้งหลาย	คือมีอารมณ์เดียว	ค�าที่ว่ามีอารมณ์เดียวนั้น
พูดยากเหมือนกัน	ความเป็นจริงอาจมีอารมณ์อื่นแทรกอยู่เหมือนกัน	แต่ไม่มีความ
ส�าคัญกับเรา	มันเป็นอารมณ์เดียวอยู่อย่างนี้

 แต่ให้ระวัง เมื่อความสงบเกิดขึ้นมา แล้วมีความสบายเกิดขึ้นมาก ระวังมันจะ
ตดิสขุ ตดิสบาย แล้วเลยยดึมัน่ถอืม่ัน ฉะน้ัน ถ้าหากเกิดความคดิขึน้มาให้พจิารณาว่า  
ความสุขนี้ก็ไม่เที่ยง ความสบายนี้ก็ไม่เที่ยง หรือความทุกข์ก็ไม่เที่ยง ความที่เป็น
อย่างนั้นๆ มันก็ไม่เที่ยง จึงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลย

 ความรู้สกึอย่างน้ันมนัเกดิขึน้มา เพราะปัญญาเกดิข้ึนมาแล้ว เหน็สภาวะของสิง่ 
ทัง้หลายเป็นอย่างน้ัน เมือ่มคีวามรู้สกึอย่างน้ี กเ็หมอืนคลายเกลยีวนอตให้หลวมออก
ไม่ให้มนัตงึ เมือ่ก่อนมนัตงึมนัแน่น ความรู้สกึของเราทีม่องกเ็ช่นกนั สมยัก่อนมองเหน็ 
อันน้ันก็แน่นอน อันน้ีก็แน่นอน มันเลยตึง มันก็เป็นทุกข์ พอไม่ยึดม่ันถือม่ัน  
เห็นสิ่งทั้งหลายเป็นของไม่แน่นอน มันก็คลายเกลียวออกมา

 เร่ืองความเหน็น้ีเป็นเร่ืองของทฏิฐ ิเร่ืองความยดึมัน่ถอืม่ัน เรียกอกีอย่างหน่ึงว่า
มานะ ท่านจึงสอนว่า ให้ลดทฏิฐมิานะลงเสยี จะลดได้อย่างไร จะลดได้กเ็พราะเหน็ธรรม  
เห็นความไม่เที่ยง สุขก็ไม่เที่ยง ทุกข์ก็ไม่เที่ยง อะไรๆ ก็ไม่เที่ยงทั้งนั้น เมื่อเราเห็น
อย่างน้ัน อารมณ์ทัง้หลายทีเ่รากระทบอยู ่มนัก็จะค่อยๆ หมดราคา หมดราคาไปมาก 
เท่าไร ก็บรรเทาความเห็นผิดไปได้เท่านั้น	นี่เรียกว่า	มันคลายนอตให้หลวมออกมา	
มันก็ไม่ตึง

	 อุปาทานก็จะถอนออกมาเรื่อยๆ	 เพราะเห็นชัดในเรื่องอนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	
ในสกนธ์ร่างกายนี้	หรือในรูปนามนี้	ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้	แล้วก็จะเกิดความเบื่อ	
ค�าว่า	 “เบื่อ”	 ไม่ใช่เบื่ออย่างที่คนเขาเบื่อกัน	 คือเบื่ออย่างที่ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็น	 
ไม่อยากพดูด้วย	เพราะไม่ชอบมนั	ถ้ามนัเป็นอะไรไปกย็ิง่นึกสมน�า้หน้า	ไม่ใช่เบือ่อย่างน้ี	 
เบือ่อย่างน้ีเป็นอปุาทาน	เพราะความรู้ไม่ทัว่ถงึแล้วเกดิความอจิฉาพยาบาท	เกดิความ
ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียกว่า	“เบื่อ” นั่นเอง
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 “เบื่อ”	 ในที่นี้	 ต้องเบื่อตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 คือ	 เบื่อโดยไม่มีความ
เกลยีด	ไม่มคีวามรัก	หากมอีารมณ์ชอบใจ	หรอืไม่ชอบใจอนัใดเกดิขึน้มากเ็หน็ทนัทว่ีา	 
มันไม่เที่ยง “เบื่อ” อย่างนี้จึงเรียกว่า “นิพพิทา”	คือความเบื่อหน่ายคลายจากความ
ก�าหนัดรักใคร่ในอารมณ์อนัน้ัน	ไม่ไปส�าคญัม่ันหมายในอารมณ์เหล่าน้ัน	ทัง้ทีช่อบใจ
และไม่ชอบใจ	ไม่ไปยึดมั่นถือมั่น	และไม่ไปส�าคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น	
จนเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด

	 พระพุทธเจ้าท่านสอนต่อไปอีกว่า	ให้รู้จักทุกข์	ให้รู้จักเหตุเกิดทุกข์	ให้รู้ความ
ดบัทกุข์	ให้รู้ข้อปฏบิตัใิห้ถึงความดบัทกุข์	ท่านให้รู้ของสีอ่ย่างน้ีเท่าน้ัน	ทกุข์เกดิข้ึนมา	 
ก็ให้รู้ว่านี่ตัวทุกข์	 แล้วทุกข์นี้มาจากไหน	 มันมีพ่อแม่เหมือนที่เราเกิดมาเหมือนกัน	
ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาลอยๆ	เมื่ออยากจะให้ทุกข์ดับ	ก็ไปตัดเหตุของมันเสีย	ที่ทุกข์
มันเกิดก็เพราะไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง	ฉะนั้น	จึงให้ตัดเหตุของมันเสีย

	 การรู้จักดับความทุกข์	 ก็ให้คลายเกลียวที่แน่นน้ันออกเสีย	 ให้เห็นโทษของ
อุปาทานความยึดมั่นถือมั่น	 แล้วก็ถอนตัวออกมาเสีย	 รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความ
ดับทุกข์ก็คือ	 มรรค	 ให้ปฏิบัติให้ตลอดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิ	 ให้มี 
ความเหน็ให้ถกูต้องในมรรคทัง้แปดข้อน้ี	ถ้ามคีวามรู้	ความเข้าใจ	และความเหน็ชอบ
ในสิ่งทั้งหลายนี้แล้วก็จะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์	เราก็จะพ้นจากความทุกข์	 
ข้อปฏิบัตินั้นคือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา

	 เร่ืองของจิตใจหรือธรรมชาตขิองจิตจะต้องเป็นอย่างน้ี	จะต้องรู้และเหน็สิง่ทัง้สี่
ประการคืออริยสัจ	๔	นี้ให้ชัดเจนตามความเป็นจริงของมัน	เพราะมันเป็นสัจธรรม	
จะมองไปข้างหลัง	ข้างหน้า	ข้างขวา	ข้างซ้าย	มันก็เป็นสัจธรรมทั้งนั้น	ดังนั้น	ผู้บรรลุ
ธรรมจะไปนั่งที่ไหนหรือไปอยู่ที่ใดก็จะมองเห็นธรรมอยู่ตลอดเวลา.



81

๗
ดวงตาเห็นธรรม

	 พวกเราบางองค์ที่มาอาศัยการปฏิบัตินั้น	อยู่ไปตั้งปีสองปีก็ยังไม่รู้เรื่องกันเลย
ก็มี	ไม่รู้เรื่องว่าเขาท�าอะไรกัน	เพราะความเข้าใจตั้งใจจดจ่อไม่มี	ความจริงการเป็น
ผู้ปฏิบัติใจเรานั้น เมื่อเราดูใจเราเมื่อใด ก็ให้มีสติจ้องอยู่อย่างนั้น เมื่อมีสติมันก็มี
ปัญญา มองเห็นว่าไม่ว่าที่ใดก็ตาม ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นใครพูดอะไร
ก็ตาม มันล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะทั้งนั้น ถ้าเรารู้จักน�ามาคิด

 ธรรมะทัง้หลายคอืธรรมชาตทิีมั่นเป็นอยูข่องมนั มนัล้วนแต่เป็นธรรมะทัง้หมด 
ทีนี้เมื่อเราไม่รู้ข้อปฏิบัติ	 ไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายคือธรรมะ	 เราจึงอาศัยแต่การอบรมจาก
ครูบาอาจารย์	 แต่ความจริงแล้วเราควรพิจารณาสภาวะธรรมชาติรอบตัวทุกอย่าง	
อย่างต้นไม้อย่างนี้	ธรรมชาติของมันก็เกิดขึ้นมาจากเมล็ดของมัน	แล้วมันก็โตขึ้นมา
เรื่อยๆ	ถ้าเราพิจารณา	เราก็จะได้ธรรมะจากต้นไม้	แต่เราไม่สามารถเข้าใจว่าต้นไม้ก็
ให้ธรรมะได้	เมือ่มนัใหญ่ขึน้มา	ใหญ่ขึน้มาจนเป็นดอก	จนมันออกผล	เรากรู้็เพยีงว่า 
ต้นไม้มันเป็นดอก	มนัออกผลมา	แต่ไม่รู้จักน้อมเข้ามาเป็น	โอปนยโิก	คอื	น้อมเข้ามา 
ในใจของเรา	เลยไม่รู้ว่าต้นไม้ก็เทศน์ให้เราฟังได้

	 พวกเราไม่พากันรู้จักต้นไม้นั้น	มันเกิดเป็นผลขึ้นมาให้เราได้เคี้ยวได้ฉันได้กิน
ตามธรรมชาติ	เราก็กินไปเฉยๆ	กินด้วยการไม่พิจารณารสเปรี้ยว	รสหวาน	รสมัน	
รสเค็ม	เรียกว่า	ไม่รู้จักพิจารณาธรรมะจากต้นไม้	จากธรรมชาติ	เราไม่พากันเข้าใจ

บรรยายธรรมแก่พระภิกษุสามเณร	ณ	วัดหนองป่าพง	เมื่อตุลาคม	๒๕๑๑
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ถึงธรรมชาติของมัน	เมื่อต้นไม้มันแก่ขึ้น	ใบของมันก็ร่วงลง	เราก็เห็นเพียงว่าใบไม้
นั้นมันร่วงลง	แล้วเราก็เหยียบไป	กวาดไปเท่านั้น	การจะพิจารณาให้คืบคลานไปอีก
ก็ไม่มี	อันนี้ก็คือ	ไม่รู้จักว่าธรรมชาตินั้นคือธรรมะ

	 พอใบไม้ร่วงแล้ว	ทีนี้ก็จะมียอดเล็กๆ	โผล่ขึ้นมา	เราก็เห็นเพียงแค่ว่ามันโผล่
ขึ้นมาเท่านั้น	ไม่ได้พิจารณาอย่างอื่นอีก	นี่ก็ไม่เป็นโอปนยิโก	คือ	ไม่น้อมเข้ามาหา
ในตน	 น่ีเป็นเช่นน้ัน	 ถ้าน้อมเข้ามาหา	 เราจะเห็นว่า	 ความเกิดของเรากับต้นไม้ก ็
ไม่แปลกอะไรกนัเลย	สกนธ์ร่างกายของเราเกดิขึน้มาด้วยเหตปัุจจัยของมัน	อาศยัดนิ	
น�า้	ลม	ไฟ	เกิดขึน้มาตามธรรมชาตขิองมนั	กเ็หมอืนกนักบัเรา	มนักไ็ม่ได้แปลกอะไร	 
เพราะเราก็เติบโตขึ้นมาเร่ือยๆ	 ทุกสิ่งทุกส่วนของมันก็เจริญขึ้นเร่ือยๆ	 มันเปลี่ยน
สภาวะของมันไปเรื่อยๆ	เหมือนกันกับต้นไม้	ถ้าเราน้อมเข้ามาดูแล้วจะเห็นว่าต้นไม้
เป็นอย่างไร เราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน

	 มนุษย์ทั้งหลายเกิดขึ้นมา	เกิดขึ้นมาเบื้องต้น	ท่ามกลาง	แล้วก็แปรไป	ผม	ขน	
เล็บ	ฟนั	หนงั	มนัแปรไป	มนัไม่อยูเ่หมือนเดมิ	สิ่งเหลา่นีถ้้าเราไม่รูจ้กัตน้ไม้เครอืเขา
เถาวลัย์เหล่าน้ัน	กเ็หมอืนกบัเราไม่รู้จักตวัของเรา	ถ้าเราน้อมเข้ามาเป็นโอปนยกิธรรม	 
จึงจะรู้จักว่าต้นไม้เครือเขาเถาวัลย์น้ันก็เหมือนกับเรา	 คนเราเกิดมาผลที่สุดแล้ว 
ก็ตายไป	คนใหม่ก็เกิดมาต่อไป	อย่างผม	ขน	เล็บหลุดร่วงไปก็งอกขึ้นมาใหม่	สลับ
เปลี่ยนกันไปอย่างนี้	ไม่หยุดสักที	ความเป็นจริงนั้น	ถ้าหากเราเข้าใจข้อปฏิบัติ	ก็จะ
เหน็ว่าต้นไม้กไ็ม่แปลกไปจากเรา	จะเหน็ของสะอาดของสกปรก	กไ็ม่แปลกไปจากเรา	 
เพราะมันเป็นอย่างเดียวกัน

 ถ้าเราเข้าใจธรรมะ เข้าใจฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ มันเปรียบเหมือนกับที่
ข้างในกับข้างนอก สงัขารทีม่วีญิญาณครองและไม่มวีญิญาณครอง น่ีมนักเ็หมือนกนั  
ไม่ได้แปลกอะไร ถ้าเราเข้าใจว่ามันเหมือนกนัแล้ว เราเหน็ต้นไม้ว่าเป็นอย่างไร เรากจ็ะ
เห็นขันธ์ของเรา คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร ก้อนสกนธ์ร่างกายของเรานี้ก็เช่นกัน  
มันก็ไม่ได้แปลกอะไรกัน ถ้าเรามีความเข้าใจเช่นนี้ เราก็จะเห็นธรรม เห็นอาการของ
ขนัธ์ห้าของเรา ว่ามันเคลือ่นมนัไหว มนัพลกิมนัแพลง มันเปลีย่นมนัแปลงไปไม่มหียดุ
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	 ทีนี้	 ไม่ว่าเราจะยืน	 จะเดิน	 หรือนั่ง	 หรือนอน	 ใจของเราก็จะมีสติคุ้มครอง
ระวังรักษาอยู่เสมอ	เมื่อเห็นของภายนอกก็เห็นของภายใน	ถ้าเห็นของภายในก็เห็น
ของภายนอก	 เพราะมันเหมือนกัน	 ถ้าหากว่าเราเข้าใจอย่างนี้	 เราก็ได้ฟังเทศน์ของ
พระพทุธเจ้าแล้ว ถ้าเข้าใจอย่างน้ีกเ็รียกว่า “พทุธภาวะ”	คอื	ผู้รู้เกดิขึน้มาแล้ว	เกดิขึน้ 
มาแล้ว	มันรู้แล้ว	รู้อาการภายนอก	รู้อาการภายใน	รู้ธรรมทัง้หลายต่างๆ	ทีม่นัเป็นมา	 
ถ้าเราเข้าใจอย่างน้ี	แม้เราน่ังอยูใ่ต้ร่มไม้กเ็หมือนกนักบัพระพทุธเจ้าท่านเสดจ็มาเทศน์
โปรดเรา	เราได้ฟังเทศน์ของพระพุทธองค์อยู่เสมอ	เราจะยืน	จะเดิน	จะนั่ง	จะนอน	
ก็ได้ฟัง	 เราจะได้เห็นรูป	ฟังเสียง	ดมกลิ่น	ลิ้มรส	โผฏฐัพพะ	ธรรมารมณ์	อันนี้
เราก็ได้ฟังเทศน์อยู่เสมอ	 เหมือนกับพระพุทธเจ้าเทศน์ให้เราฟัง	 พระพุทธเจ้าก็คือ 
ผู้รู้อยู่ในใจของเรานี้แหละ

	 รู้ธรรมเหล่าน้ีแล้ว	 เห็นธรรมเหล่าน้ีแล้ว	 ก็พิจารณาธรรมอันน้ีได้	 ไม่ใช่ว่า
พระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้ว	ท่านจะมาเทศน์ให้เราฟัง	พุทธภาวะคือตัวผู้รู้	 คือ 
ดวงจิตของเราน้ีเกิดรู้	 เกิดสว่างมาแล้ว	 ตัวน้ีแหละจะพาเราพิจารณาธรรมทั้งหลาย 
เหล่าน้ี	ธรรมกค็อืพระพทุธเจ้าองค์น้ีแหละ	ถ้าตัง้พทุธะเอาไว้ในใจของเรา	คอืความรู้สกึ 
มนัมอียู่อย่างน้ี	เราเหน็มด	เรากพ็จิารณาไป	มนักไ็ม่แปลกจากเรา	เหน็สตัว์กไ็ม่แปลก 
จากเรา	 เห็นต้นไม้ก็ไม่แปลก	 เห็นคนทุกข์คนจนก็ไม่แปลกกัน	 เห็นคนร�่ารวยก ็
ไม่แปลกกัน	 เห็นคนด�าคนขาวก็ไม่แปลกกัน	 เพราะสิ่งเหล่าน้ีมันตกอยู่ในสามัญ
ลักษณะอันเดียวกัน	คือ	ลักษณะอันเดียวกัน

	 ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้	 ก็เรียกว่าผู้นั้นอยู่ที่ไหนก็สบาย	 จะได้มีพระพุทธเจ้าเทศน์
โปรดเสมอเลยทเีดยีว	ถ้าผู้ไม่เข้าใจอย่างน้ี	ไม่เข้าใจในเร่ืองน้ี	กใ็ห้นึกอยากจะฟังเทศน์ 
กับอาจารย์อยู่เรื่อยไป	เลยไม่รู้จักธรรมะ

	 ทีพ่ระบรมศาสดาของเราท่านตรัสว่า	ตรัสรู้ธรรมน้ัน	กค็อืรู้ธรรมชาตเิหล่าน้ีแหละ	 
ธรรมชาติที่มันเป็นอยู่น้ีแหละ	 ถ้าเราไม่รู้จักธรรมชาติธรรมดาอันน้ี	 พอเราเห็นเขา	 
เราก็กระตือรือร้นตื่นเต้น	มีความร่าเริงจนหลงอารมณ์	จึงมีโศกเศร้าเสียใจ	 เพราะ
หลงอารมณ์หลงธรรมชาติเหล่าน้ีแหละ	 เมื่อมัวหลงธรรมชาติอันน้ี	 มันก็คือไม่รู้จัก
ธรรมะนั่นเอง
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	 สมเดจ็พระบรมศาสดาท่านทรงชีธ้รรมชาต	ิคอื	ธรรมชาตหิรือธรรมดาว่า	มนัเป็น 
ของมันอยู่อย่างน้ัน	เกดิมาแล้วกเ็ปลีย่นไป	แปรไปแล้วดบัไปเป็นธรรมดา	จะเป็นตวั 
ว่าสขุกเ็หมอืนกนั	จะเป็นตวัว่าทกุข์กเ็หมือนกนั	อย่างวตัถุทีเ่ราป้ันข้ึน	เช่น	ถ้วย	หม้อต่างๆ	 
ทัง้หลายเหล่าน้ี	เม่ือถกูป้ันขึน้มา	กเ็กดิจากเหตจุากปัจจัย	คอืความปรุงแต่งของเราขึน้
มาอีกทีหนึ่งเช่นกัน	ครั้นได้ใช้ไป	มันก็เก่าไป	แตกไป	สลายไป	มลายไปได้	เพราะ
เป็นธรรมดาของมัน	ต้นไม้	ภูเขา	เถาวัลย์ต่างๆ	ก็เหมือนกัน	ตลอดจนมนุษย์สัตว์
เดยีรฉานกเ็หมอืนกนั	มคีวามเกดิขึน้เป็นเบือ้งต้น	มคีวามแปรไปเป็นธรรมดาเช่นน้ัน

	 เมื่อท่านอัญญาโกณฑัญญะท่านฟังเทศน์เป็นปฐมสาวกน้ัน	 ท่านไม่ได้เข้าใจ 
อะไรมากมาย	ท่านเข้าใจว่า	สิง่ใดสิง่หน่ึงมคีวามเกดิขึน้เป็นเบือ้งต้น	แล้วมคีวามแปรไป 
เป็นธรรมดา	 แล้วผลที่สุดก็มีความดับเป็นธรรมดาของมัน	 เมื่อก่อนน้ีพระอัญญา 
โกณฑัญญะน้ันไม่เคยได้มีความนึกหรือความคิดอย่างน้ีเลย	 หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ 
ไม่เคยพจิารณาให้แจ่มแจ้งเลยสกัคร้ัง	ฉะน้ัน	พระอญัญาโกณฑัญญะจึงไม่ได้ปล่อย
หรือไม่ได้วาง	คอืมีอปุาทานในขนัธ์ทัง้ห้าน้ีอยู	่ต่อเมือ่ได้มาฟังเทศน์ของพระบรมศาสดา 
ของเรา	ขณะน่ังฟังมพีทุธภาวะเกดิขึน้	ได้มองเหน็ธรรมว่า	สงัขารทัง้หลายทัง้ปวงเป็น
ของไม่แน่นอน	มันเป็นธรรมชาติหรือธรรมดานี่เอง	ท่านจึงบอกได้ว่า	สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี
ความเกดิขึน้เป็นเบือ้งต้น	แล้วมคีวามแปรไป	สิง่เหล่าน้ีดบัไปเป็นธรรมดา	ธรรมชาติ
อนัน้ีมนัเป็นอยูอ่ย่างน้ีเสมอ	ความเหน็ของพระอญัญาโกณฑัญญะในขณะทีฟั่งน้ันเป็น
ความรู้สึกแปลก	 แปลกจากในอดีตหรือกาลก่อนที่ได้เคยพิจารณามา	 อันนี้รู้เท่าถึง 
ดวงจิตจริงๆ	เป็นได้ว่า	“พุทธะ”	คือผู้รู้เกิดขึ้นมาในเวลานั้น	สมเด็จพระบรมศาสดา
ท่านทรงเรียกว่า	พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว

 ดวงตาเหน็ธรรมน้ัน คือดวงตาเหน็อะไร คือดวงตาเหน็สิง่ใดสิง่หน่ึงมคีวามเกดิ 
เป็นเบือ้งต้น ความแปรไปเป็นท่ามกลาง ความดบัเป็นทีส่ดุ สิง่ใดสิง่หน่ึงกค็อืทัง้หมด  
จะเป็นรูปกช่็าง จะเป็นนามกต็าม สิง่ใดสิง่หน่ึงครอบรวมเลยทเีดยีว ได้แก่ ธรรมชาติ 
ทั้งหมดเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะเป็นรูปธรรมก็ช่าง จะเป็นนามธรรมก็ตาม เกิดขึ้นแล้ว  
กแ็ปรดบัไป อย่างตวัสกนธ์ร่างกายของเรากเ็หมอืนกนั มนัเกดิแล้วกแ็ปรไปตามธรรมดา 
ของมัน แล้วมันก็ดับไป
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	 อย่างเด็กกแ็ปรจากเดก็	ดบัจากเดก็มาเป็นหนุ่ม	จากหนุ่มกดั็บไปเป็นแก่	จากแก่ 
กด็บัไปเป็นชรา	จากชราก็ตาย	ต้นไม้	ภูเขา	เถาวลัย์	กเ็หมอืนกนั	เบือ้งต้นกเ็หมอืนกนั	 
มันแปรไป	แล้วก็แก่ไป	 สิ่งทั้งหลายเหล่านี้	 ธรรมชาติเหล่านี้	 เรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	
ความเห็นหรือความเข้าใจอันเกิดมาจากผู้รู้ในคราวที่น่ังฟังธรรมอยู่น้ัน	 เข้าไปถึงใจ
ของพระอัญญาโกณฑัญญะ	จนเป็นเหตุให้ถอนตัวอุปธิหรืออุปาทานออกจากสังขาร
ทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้	เป็นต้นว่า	สักกายทิฏฐิ คืออาการที่ไม่ถือเนื้อถือตัวทั้งหลายนี้	 
เห็นตามสกนธ์ร่างกายของเราแล้วก็ไม่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา	 เห็นชัดลงไปจน
เป็นเหตุให้ถอนจากอุปาทานนั้น	ไม่ถือตัวซึ่งเป็นสักกายทิฏฐิ	และไม่มีวิจิกิจฉา

	 เมื่อถอนอุปาทานออกมาจากความยึดม่ันถือมั่นแล้ว	 ก็มิได้สงสัยเลยในธรรม
ทั้งหลายหรือในความรู้ทั้งหลาย	เข้าไปเห็นธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็เปลี่ยนออกไป
เลยทีเดียว	รู้ว่านี่	วิจิกิจฉา นี่ สีลัพพตปรามาส การปฏิบัติของท่านนั้นแน่แน่วตรง
เข้าไป	ไม่ได้เคลือบแคลงสงสัย	ไม่ได้ลูบหรือไม่ได้คล�า	ถึงแม้ว่าสกนธ์ร่างกายมันจะ
เจ็บมันจะไข้เป็นไปอย่างใด	ท่านก็ไม่ลูบไม่คล�ามัน	ไม่ได้สงสัยเสียแล้ว	การที่ไม่ได้ 
สงสัยน้ีก็คือถอนอุปาทานออกมาแล้ว	 ถ้ามีอุปาทานอยู่ก็ต้องไปลูบไปคล�าในสกนธ์
ร่างกายน้ี	อาการลบูคล�าในสกนธ์ร่างกายน้ีเป็นสลีพัพตปรามาส	เมือ่ถอนสกักายทฏิฐิ
ออกจากกายน้ี	สลีพัพตปรามาสกห็มดไป	วจิิกิจฉากเ็ลกิ	สลีพัพตปรามาสกเ็ลกิ	ถ้ายัง 
มีสีลัพพตปรามาสอยู่	วิจิกิจฉาก็อยู่	อุปาทานก็ยังอยู่

	 อันน้ีแสดงว่าธรรมะที่สมเด็จพระบรมศาสดาของเราท่านแสดงคราวน้ัน	 
พระอัญญาโกณฑัญญะฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรม ดวงตาอันนั้นก็คือผู้รู้แจ้งนั่นเอง 
เรียกว่า ดวงตาเหน็ธรรม คอืเหน็ธรรมหรือธรรมดาอนัน้ีเอง เมือ่เหน็ชดัลงไปอย่างน้ี 
ก็ถอนอุปาทานได้ ฉะน้ัน การถอนอุปาทานได้น้ีจึงรู้สึกว่ามันเกิดผู้รู้ขึ้นมาจริงๆ  
เม่ือก่อนกรู้็อยูเ่หมอืนกนัแต่มนัถอนอปุาทานไม่ได้ น่ันเรียกว่า ผู้รู้ธรรมอยู่แต่ไม่เหน็ธรรม  
เห็นธรรมอยู่แต่ไม่เป็นธรรม เพราะไม่รู้ตามสภาวะของมัน ฉะนั้น	พระบรมศาสดา
ท่านจึงตรัสว่า	“อัญญาสิ	อัญญาสิ	วะตะ	โภ	โกณฑัญโญ,	โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ	
รู้แล้วหนอ”	รู้อะไรล่ะ	ท่านรู้อะไร	ก็คือได้รู้ธรรมชาติที่มันเป็นอยู่นี่เอง
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	 เราทั้งหลายมักหลงธรรมชาติ	อย่างสกนธ์ร่างกายนี้	กายของเรานี้ประกอบขึ้น
ด้วย	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	มันก็เป็นธรรมชาติที่เรียกว่าวัตถุที่มองเห็นด้วยตา	มันอยู่ด้วย
อาหาร	เจริญมา	เจริญมา	เจริญขึ้นมาแล้วก็แปรไป	ถึงที่สุดมันก็ดับไปเช่นกัน

	 ส่วนข้างในน้ัน	ผู้คุ้มครองอยู่ซึง่กายน้ี	กคื็อ	วญิญาณ	ผู้รู้น้ีแหละ	ผู้รู้ผู้เดยีวน้ีแหละ	 
ถ้าไปรับทางตากเ็ป็นจักษุวญิญาณ	ถ้าไปรับทางหกูเ็รียกโสตวญิญาณ	ถ้าไปรับทางจมกู 
ก็เรียกฆานวิญญาณ	 ไปรับทางลิ้นก็เรียกชิวหาวิญญาณ	 ไปรับทางกายก็เรียก 
กายวิญญาณ	รับทางจิตมโนนี้เรียกมโนวิญญาณ

	 ตัววิญญาณน้ีตัวเดียว	 เกิดขึ้นที่ไหนก็เรียกว่าผู้รู้ทั้งน้ัน	 ไปรู้ทางตาก็เรียกไป
อย่างหนึ่ง ไปรู้ทางหู จมูก ก็เรียกไปอย่างหนึ่ง รู้ที่ตา รู้ที่หู รู้ที่จมูก รู้ที่ลิ้น รู้ที่กาย 
รู้ที่จิต	มันก็ตัวผู้รู้อันเดียวนี้แหละ	ผู้รู้อันเดียวนี้ไม่ใช่ผู้รู้อื่น	ตัวผู้รู้อันเดียวนี้เรียกว่า 
วิญญาณ	ก็วิญญาณหกอย่างนี้แหละ	ชื่อมันหกเฉยๆ	คือมันไปรู้อยู่ที่นั่นบ้างที่นี่บ้าง	 
รู้ทีต่า ห ูจมูก ลิน้ กาย ใจ อย่างน้ีแหละ ไปรู้ทีต่าบ้าง รู้ทีห่บู้าง รู้ทีจ่มกูบ้าง ทีล่ิน้บ้าง  
ที่กายบ้าง	ที่จิตบ้าง	เขาจึงเรียกว่าหก	ความเป็นจริงมันไม่มีหกหรอก	มันไปรู้ในช่อง
ทั้งหกเท่านั้นแหละ	เพราะช่องทั้งหกมันเป็นประตูผ่านเข้ามาสู่ผู้รู้อันเดียว	ผู้รู้ผู้เดียว
สามารถจะรู้ไปทั่วถึงในทวารทั้งหกอย่างนี้	เราจึงเรียกว่าวิญญาณหก

	 วญิญาณหกน่ีแยกออกโดยปริยตั	ิความเป็นจริงมผู้ีรู้ผู้เดยีวเท่าน้ัน	รู้ทางตากว่็า
อย่างหนึ่ง รู้ทางหูก็ว่าอย่างหนึ่ง รู้ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ก็ว่าอย่างหนึ่ง 
ความเป็นจริงก็คือคนผู้เดียวน้ีเองแหละ	 วิญญาณคือผู้รู้ผู้เดียว	 คือดวงจิตของเรา	 
ผู้รู้นี้แหละจะเป็นเหตุให้มีอ�านาจสามารถรู้สภาวะหรือธรรมชาติตามเป็นจริง	ถ้าตัวนี้
ยังมีเครื่องปกปิดอยู่เมื่อใด	รู้อันนี้ท่านเรียกว่า	โมหธรรม	คือ	รู้ไปในทางที่ผิด	รู้ผิด	 
เหน็ผิด	ก็ตวัวิญญาณตวัเดยีวน้ีแหละ	ผู้รู้ตวัเดยีวน้ีเอง	ไม่เป็นตวัอืน่อกี	รู้ผิดเหน็ผิด	 
รู้ถกูเหน็ถกู	กต็วัเดยีวน้ีเอง	เพราะเช่นน้ีท่านจึงว่าเป็นมิจฉาทฏิฐ	ิสมัมาทฏิฐ	ิไม่มสีองตวั	 
มีตัวเดียว	ผิดก็เกิดขึ้นจากตัวเดียว	ถูกก็เกิดขึ้นจากตัวเดียว

	 เมื่อโมหะเกิดในทางที่ผิดก็เรียกว่า	 โมหะมันก�าบัง	 ความรู้อันน้ีมันก็ผิดไป	 
เมื่อความรู้ผิด	มันก็มีความเห็นผิด	ด�าริผิด	การงานผิด	เลี้ยงชีวิตผิด	ผิดไปหมด	 
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เป็นมจิฉาทฏิฐ	ิคอืความเหน็ผิด	ความเหน็ชอบกเ็กดิจากผู้รู้ผู้เดยีว	ถ้ามนัชอบแล้วความ 
ไม่ชอบมนักห็ายไป	ถ้ามันถกูแล้ว	ความผิดมนักห็ายไป	ฉะน้ัน	สมเด็จพระบรมศาสดา 
ท่านประพฤติหรือปฏิบัติอยู่น้ัน	 ทรงทรมานสกนธ์ร่างกายของท่านด้วยเร่ืองอาหาร 
การบริโภคต่างๆ	จนร่างกายของท่านซบูผอมลงไป	อย่างทีเ่ราเรียนมา	ฟังมา	แล้วท่าน 
กพ็จิารณาเข้าไป	พจิารณาเข้าไป	เข้าไป	เข้าไป	แล้วกถ็อนออกมาได้ความรู้ว่า	พระพทุธเจ้า 
ทั้งหลายนี้ตรัสรู้ทางจิต	เพราะกายนี้มันไม่รู้จักอะไร	กายนี้จะให้มันกินก็ได้	จะไม่ให้
มันกินก็ได้	ฆ่ามันทิ้งเมื่อไรก็ได้	กายนี้ฆ่าทิ้งก็ได้

	 เมื่อท่านได้ความรู้แล้วว่า	 พระพุทธเจ้าทั้งหลายบ�าเพ็ญทางจิต	 การตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ที่รู้จิต	เมื่อท่านมาพิจารณาถึงจิตของท่าน	ท่านก็ได้ออกจาก
การปฏบิตัทิรมานกาย	เมือ่ท่านแสดงธรรมเร่ืองกามสขุลัลกิานุโยโค	อตัตกลิมถานุโยโค	 
ท่านจึงแสดงขึ้นอย่างชัดแจ้งเลยทีเดียว	เพราะท่านได้เห็นแล้ว	ธรรมเทศนาอันนี้มัน
จึงชัดในใจของพวกคนทั้งหลาย

	 กามสุขัลลิกานุโยโคนั้น	คือใจของเรามันลุ่มหลงอยู่ในความสุข	ลุ่มหลงอยู่ใน
ความสบาย	ลุม่หลงอยู่ในความดใีจ	ลุม่หลงว่าเราดี	ว่าเราเลศิ	เราประเสริฐ	อาศัยอยูใ่น 
ความสขุน้ี	อนัน้ีกไ็ม่ใช่หนทางทีบ่รรพชติจะพงึเดนิเข้าไป	เพราะมนัเป็นกามสขัุลลกิานุโยโค	 
ส่วนอาการทีไ่ม่พอใจ	อาการทีเ่ป็นทกุข์ใจ	อาการทีไ่ม่ชอบใจ	อาการทีก่ร้ิวทีโ่กรธ	อนัน้ี 
ก็เป็นอัตตกิลมถานุโยโค	ไม่ได้เกดิประโยชน์อะไร	ธรรมสองอย่างน้ัน	ท่านจึงว่าไม่ใช่ 
หนทางของบรรพชิตจะพึงเดิน

	 ค�าว่า	 “หนทาง”	 น้ันก็คือ	 อาการที่มันดีใจหรือเสียใจที่เกิดขึ้นมา	 ค�าว่า	 
“ผู้เดินทาง”	นั้นก็คือ	ตัวผู้รู้ของเรานั่นแหละ	ไม่ควรเดินไปในอาการที่มันดีใจหรือ
เสียใจนั้น	 ผู้เดินทางของเราก็คือตัวจิตนี้เอง	 ทางนั้นเรียกว่าอาการ	 ผู้เดินทางก็คือ
ดวงจิต	ถ้าดีใจ	ก็ไปยึดเอาความดีใจเอาไว้ด้วย	นี่เป็นกามสุขัลลิกานุโยโค	ถ้าหากว่า
อารมณ์ที่ไม่ดีไม่ชอบใจ	เราก็เข้าไปยึดหมายอุปาทานว่าไม่ดีใจไม่ชอบใจ	นี่ก็เรียกว่า
มันเข้าไปเดินในทางอันนี้	เป็นอัตตกิลมถานุโยโค	นี่ก็ไม่ได้	ข้างนี้ก็สุข	ข้างนี้ก็ทุกข์
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 ท่านจึงว่า กามสขุลัลกิานุโยโค และอัตตกลิมถานุโยโค ทางสองอย่างน้ีไม่ใช่ทาง 
ของสมณะ	เป็นธรรมของชาวบ้าน	ชาวบ้านเขาหาสิ่งที่เป็นสุขสนุกสนานอันเกิดทุกข์ 
ไม่สบาย	เราไม่ชอบ	ฉะน้ัน	พวกชาวมนุษย์โลกทัง้หลาย	จึงไปอาศัยความสขุและทกุข์	 
สบัเปลีย่นกนัอยู่อย่างน้ัน	ความสขุทกุข์น้ันแหละกคื็อทางเดินสายโลกล่ะ	มนัมสีขุแล้ว 
ก็มีทุกข์	 มีทุกข์แล้วก็มีสุข	 ของเหล่าน้ีเป็นของไม่แน่นอนปะปนกันไปอยู่ตลอดจน 
ปลายทาง	ฉะน้ัน	มนัจึงเป็นธรรมของบคุคลทีลุ่ม่หลงอยูใ่นโลก	ผู้ทีไ่ม่สงบ	ผู้สงบน้ัน 
ท่านไม่เดินทางนั้น	แต่ว่าทางนั้นท่านก็เห็น

	 อาการทีส่ขุท่านกเ็หน็	อาการทกุข์ท่านกเ็หน็	แต่ท่านไม่มอีปุาทาน	ยดึแน่นแน่กบัมัน	 
ไม่เอาจริงจังกบัมนั	ท่านไม่เดนิ	แต่ท่านรู้	รู้หนทางของมนั	อาการใดทีไ่ม่ชอบใจเกดิขึน้มา	 
น่ันก็เป็นหนทาง	ท่านกเ็หน็เหมอืนกนั	แต่ท่านไม่เดนิตามมนัไป	ท่านไม่มัน่หมายมนั	 
ไม่มีอปุาทานกบัมัน	ท่านกเ็หน็ทางเหมอืนกนั	แต่ว่าท่านไม่เดนิ	น่ีเรียกว่าท่านผู้เหน็ทาง

	 ผู้สงบแล้วก็เห็นทางที่ไม่สงบ	จึงเป็นผู้สงบอยู่ได้	ทางที่เป็นสุขหรือทางที่เสียใจ
ทางทีดี่ใจ	ล้วนแต่เป็นทางทีผิ่ดทัง้น้ัน	ท่านผู้รู้ทัง้หลายท่านกรู้็จัก	รู้อยูม่นัเกดิกบัท่าน
อยู่เหมือนกัน แต่ท่านไม่เอาจริงเอาจังกับมัน ปล่อยมันไป วางมันไป ละมันไป

 ท่านผู้สงบแล้วคอืสงบจากอะไร สงบจากความดใีจ สงบจากความเสยีใจ สงบจาก 
ความสขุ สงบจากความทกุข์ สขุทกุข์น้ันไม่มีหรือมอียูแ่ต่ไม่มใีนใจ ก่อนจะมใีนใจน้ัน  
ใจกเ็ป็นผู้รู้เสยีแล้ว เป็นผู้รู้จักชอบเสยีแล้ว รู้ดเีสยีแล้ว อาการสขุกเ็กดิขึน้ได้ แต่กไ็ม่ได้ 
หมายถงึสขุ อาการทกุข์กเ็กดิขึน้ทีน่ั่น แต่กไ็ม่ได้หมายถงึทกุข์ น่ัน ถ้ารู้อย่างน้ีเรียกว่า 
มีความเห็นชอบ

 น่ีถ้าท่านไม่ยดึไม่หมาย ท่านกป็ล่อย ความสขุความทกุข์เป็นธรรมชาต ิธรรมชาต ิ
หรือธรรมดามนัเป็นเช่นน้ัน ถ้าเรารู้เท่าแล้ว สขุหรือทกุข์มนัเป็นโมฆะ ไม่มคีวามหมาย 
กับใคร ไม่มีความหมายกับจิตของพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้เข้าไปถึงแล้ว มันมีอยู่แต่ 
ไม่มคีวามหมาย ท่านรับทราบไว้เฉยๆ รับทราบไว้ว่าสขุหรือทกุข์ ร้อนหรือเยน็ ท่านรับ 
ทราบอยู่ ไม่ใช่ว่าท่านไม่รับทราบ
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	 สมเด็จพระบรมศาสดาท่านจึงตรัสว่า	 พระอรหันต์ทั้งหลายน้ันไกลจากกิเลส	
ความเป็นจริงแล้ว	ไม่ใช่ว่าท่านจะไกลไปไหน	ไม่ใช่ว่าท่านจะหนีไปจากกเิลส	ไม่ใช่ว่า
กเิลสจะหนีไปจากท่าน มนัมีอยูอ่ย่างน้ันแหละ มีอยูอ่ย่างน้ัน ท่านจึงเปรียบเหมอืนกบั
น�า้กับใบบวั	ใบบวักอ็ยูกั่บน�า้	น�า้ก็อยูก่บัใบบวั	ถงึแม้ใบบวักบัน�า้จะอยูด้่วยกนักจ็ริง	 
เม่ือน�า้กระเด็นขึน้มาบนใบบวั	น�า้ก็กลิง้ถกูกนัอยูเ่หมือนกนั	แต่น�า้ไม่สามารถซมึซาบ
เข้าไปในใบบัวได้

	 กเิลสทัง้หลายกเ็ปรียบเหมอืนน�า้	จิตของผู้ประพฤตปิฏบิตักิคื็อใบบวั	ถกูกนัอยู่	 
ไม่หนีไป	แต่ว่าไม่ซมึซาบเข้าไป	จิตของพระโยคาวจรเจ้าผู้ปฏบิตัก็ิเหมอืนกนั	ไม่ได้หนี 
ไปไหน	อยู่ที่นั่นแหละ	ความดีมาก็รู้	ความชั่วมาก็รู้	ความสุขมาก็รู้	ความทุกข์มาก็รู้	 
ความชอบมากรู้็	ความไม่ชอบมากรู้็	รู้หมด	รู้หมดอยูท่ีน่ั่น	แต่ว่าท่านรับทราบไว้เฉยๆ	
มนัไม่ได้เข้าไปในจิตของท่าน	เรียกว่าไม่มอีปุาทาน	เป็นผู้รับทราบไว้เร่ือยๆ	เร่ือยๆ	ไป

	 อาการที่ท่านรับทราบไว้นั้นก็อย่างที่ภาษาเราว่า	 รับทราบไว้	 วางใจเป็นกลางๆ	
วางใจเป็นกลางตามภาษาสามัญว่ารับทราบไว้	คือไม่ไปแตะไปต้อง	รับทราบไว้เฉยๆ	
อาการเช่นน้ี	เหล่าน้ีมอียู่ตลอดกาลตลอดเวลา	เพราะสิง่เหล่าน้ีมนัมอียูใ่นโลก	มนัมโีลก	 
พระพุทธเจ้าทา่นกต็รสัรูอ้ยูใ่นโลก	ทา่นเอาอาการของโลกนีไ้ปพิจารณา	ถ้าทา่นไม่ได้
พิจารณาโลก ก็ไม่เห็นโลก ท่านก็จะอยู่เหนือโลกไม่ได้

	 ฉะน้ัน	องค์พระบรมครูของเราตรัสรูก้ด้็วยเอาเร่ืองของโลกน้ีแหละ	มารู้เท่าโลก
นี่เอง	โลกก็ยังมีอยู่อย่างนั้น	สรรเสริญก็มี	นินทาก็มี	ลาภก็มี	เสื่อมลาภก็มี	ยศก็มี	 
เสื่อมยศก็มี	 สุขทุกข์ก็มี	 ถ้าไม่มีสิ่งเหล่าน้ีก็ไม่มีอะไรจะตรัสรู้	 เมื่อท่านตรัสรู้ตาม 
เป็นจริงแล้ว	คอืรู้โลกน้ี	โลกธรรม	ธรรมอนัครอบง�าสตัว์โลกอยู	่สตัว์โลกย่อมเป็นไป 
ตามธรรม	 ครอบหัวใจสัตว์	 ครอบหัวใจคน	 มีลาภ	 เสื่อมลาภ	 มียศ	 เสื่อมยศ	
สรรเสริญ	นินทา	สุข	ทุกข์	เป็นของโลก

	 ถ้าหากว่าใจมนุษย์ทัง้หลายเป็นไปตามอ�านาจสขุ	ทกุข์	นินทา	เป็นไปตามอ�านาจมนั	 
นั่นแหละคือโลก	ท่านจึงเรียกว่า	โลกธรรม	โลกธรรมเป็นธรรมอันหนึ่ง ท�าให้มอง
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ไม่เห็นทางมรรคแปดที่จะเดินไปหาทางพ้นทุกข์นั้น	มีแต่โลกท่วมหัวอยู่นี่	ชื่อว่าสัตว์
โลกเป็นไปตามธรรม	ธรรมนั้นมันให้สัตว์เป็นโลก	โลกก็เดินไปตามธรรมนั้น	มันจึง 
เป็นโลกธรรม	ผู้อยู่ในโลกธรรมคือเป็นสัตว์โลก	วุ่นวายอยู่ตลอดกาลตลอดเวลา

	 ฉะน้ัน ในการประพฤติหรือปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ท่านจึงสอนว่า  
ให้เจริญมรรคคอืตวัปัญญา รวมแล้วคือปฏบิตัศิลีให้มนัยิง่ สมาธใิห้มันยิง่ ปัญญาให้
มนัย่ิง น่ีคือเคร่ืองท�าลายโลก	น่ี...หนทางเดินเข้าไปท�าลายโลก	โลกมนัอยูท่ีไ่หนล่ะทน้ีี	 
โลกมันอยู่ที่ใจของสัตว์ที่ลุ่มหลงนั่นแหละ	อาการที่มันติดลาภ	ติดยศ	ติดสรรเสริญ	
ตดิสขุ	ตดิทกุข์	น่ันแหละ	เมือ่มอียูใ่นใจเมือ่ใด	ใจกเ็ป็นโลก	เมือ่ใจเป็นโลก	อยูท่ีไ่หน 
โลกก็อยู่ที่นั่นแหละ

	 ต้นเหตทุีโ่ลกจะเกิดขึน้มา	กเ็กดิจากความอยาก	ถ้าดบัความอยาก	กค็อืดบัโลก	 
ความอยากเป็นบ่อเกิดของโลกทั้งหลาย	 ฉะนั้น	 เมื่อเรามาประพฤติหรือปฏิบัติแล้ว	
เราจึงเดนิทางศลี	สมาธ	ิปัญญา	น่ีท่านว่า	โลกธรรมแปดและมรรคแปดเป็นของคูก่นั  
ท�าอย่างไรจึงเป็นของคู่กัน	 ถ้าหากว่าเราพูดทางปริยัติของเราแล้ว	 ก็พูดได้ว่า	 ลาภ	
เสื่อมลาภ	 ยศ	 เสื่อมยศ	 สรรเสริญ	 นินทา	 สุข	 ทุกข์	 น่ีก็แปดอย่างในทางโลก	 
ส่วนในทางธรรมกมี็มรรคแปด	สมัมาทฏิฐ	ิสมัมาสงักปัโป	สมัมาวาจา	สมัมากมัมนัโต	 
สัมมาอาชีโว	สัมมาวายาโม	สัมมาสติ	สัมมาสมาธิ	รวมแล้วก็แปดอย่างเหมือนกัน

	 ทางสองแปด๑	น่ีนะมนัอยู่ทีเ่ดยีวกัน	ไม่ได้อยูค่นละที	่พวกยนิดใีนลาภ	ยศ	สรรเสริญ	 
ก็อยู่ในใจน้ี	ใจผู้รู้น้ี	แต่ผู้รู้น้ีมีเคร่ืองปกปิดเอาไว้จึงให้รู้ผิดไป	มนักเ็ลยเป็นโลก	ผู้รู้น้ี 
ยังไม่มีพุทธภาวะเกิดขึ้นมา	จึงถอนตัวออกไม่ได้	จิตใจขณะนี้ก็เลยเป็นโลก

	 เมื่อเราได้มาปฏิบัติ	 มาท�าศีล	 ท�าสมาธิ	 ท�าปัญญา	 ก็คือ	 เอากาย	 เอาวาจา	
เอาใจน้ีมาประพฤติปฏิบัติที่โลกธรรมมันแฝงอยู่น้ีแหละ	 ที่มันยินดีในลาภ	 ในยศ	 
ในสรรเสริญ	ในสขุ	ในทกุข์น้ีแหละ	มาท�าลงทีเ่ดียวกนั	ถ้าเมือ่เราได้มาท�าลงทีเ่ดยีวกนัน้ี	 
ก็เลยเห็นกัน	 เห็นโลกเห็นธรรมมันขวางกันเลยทีเดียว	 ไม่มีลาภก็คิดอยากได้ลาภ	 

๑ ทางสองแปด	หมายถึง	โลกธรรมแปด	และมรรคมีองค์แปด



91

มียศก็ติดยศ	 มีสรรเสริญก็ติดสรรเสริญ	 มีสุขก็ติดสุข	 มีทุกข์ก็ติดทุกข์	 มีนินทา 
ก็ติดนินทา	ถ้าเรามาปฏิบัติลงที่ใจของเรา มันก็จะได้เห็นโลกเห็นธรรมชัด

	 ฉะน้ัน	สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่า “สทูัง้หลายจงมาดโูลกน้ีอนัน่าตระการ
ดุจราชรถ อันพวกคนเขลาทั้งหลายขลุกอยู่หมกอยู่ แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่”	 ไม่ใช่ว่า 
ท่านให้ไปดโูลกทัง้โลก	หรือทัง้ประเทศ	ไม่ใช่อย่างน้ัน	ให้ดจิูตทีม่นัอาศัยโลกเป็นอยู	่ 
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน	ท�าอะไร	ก็ให้ดูโลกอยู่เสมอ

	 ให้ดูจิต	พจิารณาถงึโลก	เพราะโลกมนัเกดิข้ึนอยูท่ีใ่จ	ความอยากเกดิทีไ่หนโลก 
ก็เกิดที่น่ัน	 เพราะความอยากเป็นบ่อเกิดของโลก	 ถ้าดับความอยากก็คือดับโลก	 
มันเป็นเรื่องอย่างนี้	ฉะนั้น	เมื่อเรามาปฏิบัติแล้ว	มาเจริญมรรค	มานั่งสมาธิ	อยาก
ให้มันสงบ	มันก็ไม่สงบ	ไม่อยากให้มันนึกคิด	มันก็นึกคิด	เพราะไปนั่งใส่รังมดแดง	
รังมดอยู่ที่นั่นก็เอาก้นไปนั่งทับมันอย่างนั้น	 มันก็กัดเอาสิ	 ใจของเรามันเป็นโลกอยู่	 
มาปฏบิตัมินักเ็กดิโลกขึน้มาเลย	ความดใีจ	ความเสยีใจ	ความวุน่วาย	ความเดอืดร้อน
ก็เกิดขึน้มาทนัท	ีเพราะอะไรล่ะ	เพราะเราไม่บรรลถุงึธรรม	เพราะใจเราเป็นอยูอ่ย่างน้ี

	 ผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้	 ก็เพราะทนโลกธรรมไม่ได้	 จึงไม่ได้พิจารณา	 ฉะนั้น	
จึงเหมอืนกันกบัเราไปน่ังในรังมดแดงน่ันแหละ	กม็ดมันอยูท่ีน่ั่น	ไปน่ังทีบ้่านของมนั	
มันก็กัดเอาน่ะสิ	ถ้ามันกัดเรา	เราจะท�าอย่างไรล่ะ	เราก็หาวิธีท�าลายมันเสีย	เอายามา
กันมัน	กลบมันเสีย	เอาไฟมาเผามันเสีย	หรือท�าให้หนีจากที่นั่นเสีย	นี่คือการปฏิบัติ	
แต่ผู้ปฏิบัติบางคนไม่ได้คิดอย่างนั้น	ถ้ามันไม่สบายก็ไปกับมันเลย	มันว่าสบายก็ไป
กับมันเลย	ไปกับลาภ	ยศ	สรรเสริญ	นินทา	สุข	ทุกข์	ไปกับมันเลย	ไม่พากันระงับ
เหล่านี้	ดังนั้น	มันจึงเป็นโลก

	 ฉะนั้น	ผู้ที่ทดลองปฏิบัติแล้วพูดว่าปฏิบัติไม่ได้	ไปไม่ได้	ไปไม่ไหว	ก็คือเรา 
ไม่ได้พยายามน่ันเอง	โลกธรรมแปดประการน่ี	มนัข่มมรรคไม่ให้เกดิข้ึนมา	จะพยายาม 
อดทนรักษาศลีไม่ได้	จะอดทนพจิารณามันไปอกีกไ็ม่ได้	เพราะอะไรกเ็หมือนกับบรุุษที่
ไปน่ังทบัรังมดแดง	ท�าอะไรกไ็ม่ได้	มนักดั	มนัไต่	มนัน่ันมันน่ีอยู	่วุน่วายต่างๆ	นานา	 
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แต่ไม่สามารถก�าจัดภัยทั้งหลายออกจากที่น่ังของเรา	 ก็ทนน่ังอยู่น่ันแหละ	 ฉันใด	 
นี่ก็เช่นกันฉันนั้น	เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นปฏิปักษ์กัน

	 ฉะน้ัน	โลกธรรมมันจึงอยูท่ีใ่จ	เมือ่มาท�าใจจะให้มนัสงบ	มนักเ็ลยพลุง่ขึน้มาทนัที	 
เพราะมันอยู่ที่นั่น	 เมื่อใจเป็นโมหะเมื่อใดมันก็เป็นความมืดอยู่ที่นั่น	 เมื่อใดที่โมหะ 
มนัจางไป	มนักรู้็ขึน้ทีน่ั่น	ได้ความรู้ว่า	ความรู้กบัความหลงน้ันมนัเกดิข้ึนอยูท่ีเ่ดียวกนั 
เมื่อความหลงเกิดขึ้นมาแล้ว ความรู้ก็เข้าไปไม่ได้ มันระงับความรู้ไว้เสีย เมื่อความรู้
เกิดขึ้นมาแล้ว ความหลงก็อยู่ไม่ได้

	 ฉะนั้น	สมเด็จพระบรมศาสดาท่านจึงให้ปฏิบัติที่ใจ	มันเกิดอยู่ที่ใจ	โลกธรรม
แปดประการมันอยู่ที่น่ัน	 มรรคแปดประการที่เจริญข้ึนมาได้ก็เพราะเรามาพิจารณา
ด้วยสมถกรรมฐาน	 วิปัสสนากรรมฐาน	 ด้วยญาณ	 ทั้งหลายทั้งปวง	 การท�าความ
เพียรกรรมฐานนั้นก็ช่วยข่มลงไปเสียจนความโลภ	 ความโกรธ	 ความหลง	 ในลาภ	
ยศ	สรรเสริญ	เหล่านี้เบาออกไป	เมื่อมันเบาออกไปแล้วเราก็รู้จัก	เมื่อมีลาภ	มียศ	
มีสรรเสริญ	มีนินทา	มีสุข	มีทุกข์	มากระทบ	เราก็รู้จัก	เพราะโลกอยู่กับเรา	เราอยู่
ในโลก	อยู่ในลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุขอย่างนี้	เมื่อเราอยู่	เราก็อยู่กับมัน	ก็เหมือนกับ 
เราเข้าไปอยู่ในเรือน เวลาเข้าไปในเรือน เรากรู้็จักว่าเข้าประตไูปในเรือน เมือ่เวลาเรา 
ออกจากเรือน	เราก็มีความรู้สึกว่าเราออกจากเรือน	ได้ความสว่าง	ไม่มืดเหมือนอยู่
ในเรือน

	 อาการที่จิตเข้าไปหาโลกมันก็เป็นอย่างนั้น	อาการที่จิตท�าลายโลกธรรมแล้วนั้น	 
หรือโลกธรรมต่างจากใจแล้วน้ัน	กเ็หมือนกนักบัเราออกจากเรือนมา	ฉะน้ัน	ผู้ปฏิบตัิ 
จึงรู้เฉพาะตัวของตัวเองว่าโลกธรรมมันหายแล้วหรือยัง	 มรรคมันเจริญแล้วหรือยัง	 
เม่ือมรรคเจริญข้ึนมาได้เท่าใด	มนักฆ่็าโลกธรรมเท่าน้ัน	มนัจะฆ่าโลกธรรม	เบยีดเบยีน 
โลกธรรมเร่ือยๆ	ไป	ผลทีส่ดุแล้วมรรคจะกล้าขึน้มา	คอืความเหน็ชอบ	ปัญญาความ
เห็นชอบกล้าขึ้นมา	ความเห็นผิดไม่ชอบมันก็หายไป	ผลที่สุดมรรคก็ฆ่ากิเลส	แต่ถ้า
มรรคอ่อน	กิเลสก็ฆ่ามรรค	มีสองอย่างเท่านั้นแหละ	ความเห็นผิดและความเห็นถูก	
มีสองอย่างนี้เท่านั้น
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	 ความเห็นผิดก็มีวิธีการของมันเช่นกัน	ความเห็นผิดนี้มันก็มีปัญญาเหมือนกัน	
แต่มนัมีปัญญาในทางทีผิ่ด	ถ้าผู้ปฏบิตัมิคีวามเหน็ถกูเหน็ผิดแย่งกนัไป	ผู้ปฏบิตัน้ัินก็
จะคล้ายกบัคนสองคน	คอืโลกกับธรรม	โลกกบัธรรมน้ีมนัแย่งกันเถยีงกันไปเช่นน้ัน	 
แย่งกันไปเถียงกันไป

	 เมื่อใดที่เราพิจารณาดูจะเห็นมันแย่งกันไปตลอดกาลตลอดเวลา	 จนกว่าจะ 
รู้ถึงโน้น	ถึงวิปัสสนา	แต่บางทีมันก็เอาวิปัสสนู๑	ขึ้นมา	หมายความว่า	เมื่อเราพากัน 
พยายามสร้างคุณงามความดี	 ความบริสุทธิ์	 พอไปเห็นความดีขึ้นมาก็ไปติดความดี 
อยู่อีก	 อาการที่ไปติดความดี	 ไปยึดหมายความดีน้ี	 ก็เป็นวิปัสสนูอีกน่ันแหละ	 
เป็นปัญญาของกเิลสน่ัน	บางคนกไ็ปตดิความดอียู	่มคีวามบริสทุธิก์ไ็ปตดิความบริสทุธิ	์
มคีวามรู้กต็ดิความรู้อย่างน้ี	อาการทีไ่ปยดึมัน่หมายมัน่ในความรู้น้ีอกี	ในความบริสทุธิ ์
นี้อีก อันนั้นก็เป็นวิปัสสนูแทรกเข้ามาอีก 

 ฉะน้ัน เม่ือเจริญวปัิสสนาถงึขัน้น้ีให้ระวงั ระวงัวปัิสสนูปกิเลส เพราะมนัใกล้กนั
ทีส่ดุจนเราจะไม่รู้ตวั แต่ถ้าหากมคีวามรู้ถกูต้องแล้ว เราจะเหน็ทัง้สองอย่างได้ชดัเจน 
ถ้าเป็นวปัิสสนูแล้ว มันจะมคีวามทกุข์ขึน้มาเป็นบางคราว ถ้าหากเป็นวปัิสสนาจริงๆ แล้ว  
ก็จะระงับทุกข์ระงับสุข ทุกข์นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นมา เราจะรู้เองด้วยตัวของเรา

	 ฉะน้ัน	การปฏิบตัท่ิานจึงให้อดทน	บางคนมาปฏบิตัไิม่อยากให้มันเป็นอย่างน้ัน 
อย่างนี้	 ไม่อยากให้มันมีอะไรเกิดขึ้น	 ไม่อยากให้มันเดือดร้อน	 แต่มันก็เดือดร้อน
เพราะของเก่ามันมี	เราต้องพยายามระงับความเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนที่มีอยู่
นั่นเอง	 พระท่านว่า	 ถ้าหากปฏิบัติแล้วเกิดความเดือดร้อน	 นั่นถูก	 ถูกแล้วถ้าหาก
มันเดือดร้อน	ถ้าปฏิบัติแล้วไม่เดือดร้อน	ไม่ถูก	ถ้ากินสบาย	นอนสบาย	อยากจะ

๑ วปัิสสนู	ย่อมาจาก	วปัิสสนูปกิเลส	อปุกิเลสแห่งวปัิสสนา	สภาพน่าชืน่ชม	แต่ทีแ่ท้เป็นโทษ	เคร่ืองเศร้าหมอง 
แห่งวิปัสสนา	ซึง่เกดิแก่ผู้ได้วปัิสสนาอ่อนๆ	ท�าให้เข้าใจผิดว่าตนบรรลมุรรคผลแล้ว	จึงไม่ด�าเนินก้าวหน้าต่อ
ไปในวิปัสสนาญาณ	มี	๑๐	คือ	๑.	โอภาส-แสงสว่าง	๒.	ปีติ-ความอิ่มใจ	๓.	ญาณ-ความรู้	๔.	ปัสสัทธิ- 
ความสงบกายและจิต	๕.	สขุ-ความสบายกายสบายจิต	๖.	อธโิมกข์-ความน้อมใจเชือ่	๗.	ปัคคาหะ-ความเพยีร 
ที่พอดี	๘.	อุปัฏฐาน-สติชัด	๙.	อุเบกขา-ความวางจิตเป็นกลาง	๑๐.	นิกันติ-ความพอใจ
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ไปไหนก็ไปตามเรือ่ง	อยากจะพูดอะไรกพ็ูดตามเรือ่ง	อยากท�าตามใจมนัทุกอยา่งนัน้	 
มันไม่ถูก

	 ฉะน้ัน	ธรรมะค�าสัง่สอนของพระศาสดาท่านว่า	ขัด	ขัดอะไร	โลกตุระ	ขัดโลกยีะ	 
ความเห็นชอบขัดความเห็นผิด	 ความบริสุทธิ์ขัดความไม่บริสุทธิ์เร่ือยไป	 ฉะน้ันจึง
มีอุบายที่ตามต�ารากล่าวว่า	สมเด็จพระบรมศาสดาก่อนตรัสรู้นั้น	ท่านไปรับข้าวจาก 
นางสุชาดา	เมื่อท่านทรงฉันเสร็จแล้ว	ก็ทรงลอยถาดลงในน�้า	ธรรมดาน�้ามันไหลลง	
ท่านได้ทรงอธิษฐานจิตว่า	 ถ้าหากว่าจะได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว	 
ขอให้ถาดนี้ไหลลอยไปเหนือน�้า

	 ความจริงถาดก็คือความเห็นชอบของพระองค์ท่านนั่นแหละ	ผู้รู้หรือพุทธภาวะ
ของท่านทีเ่กดิขึน้มาจากการพจิารณาแล้วน้ัน	ไม่ได้ปล่อยตามใจของสตัว์	แต่ไหลขึน้ไป 
ทวนกระแสใจของท่าน	 ทวนขึ้นไปหมดทุกอย่าง	 ไม่ได้ไปฟังเสียงใคร	 ฉะน้ัน	 
พระธรรมเทศนาของพระองค์จึงทวนใจของพวกเราจนทุกวันนี้

	 โลภ	ท่านก็ว่าไม่ให้โลภ	โกรธ	ท่านก็ว่าไม่ให้โกรธ	ให้ท�าลายมัน	อยากหลง
ก็ไม่ให้หลง	ให้ท�าลายมัน	มีแต่เรื่องท�าลายมันอย่างเดียว	ฉะนั้น	สมเด็จพระบรม
ศาสดาของเราจึงทรงเชื่อแน่ว่า	จิตของท่านนั้นทวนกระแสขึ้นไปนั่นเอง	มันทวนสัตว์
โลกหมด	 ทวนกระแสสัตว์โลก	 สิ่งที่ว่าสกนธ์ร่างกายสวย	 ท่านว่าไม่สวย	 โลกว่า 
อันสกนธ์ร่างกายเป็นของเรา	 ท่านว่าไม่ใช่ของเรา	 อันนี้ว่าเป็นแก่นเป็นสาร	 ท่านว่า 
ไม่เป็นแก่นเป็นสาร	ความเหน็ชอบอย่างน้ีเหนือสตัว์โลกข้ึนไป	สตัว์โลกน้ันตามลงมา 
กับน�้า

	 ต่อมาท่านได้รับหญ้าคาจากโสตถิยะพราหมณ์แปดก�ามือ	ท่านทรงท�าอธิษฐาน
เป็นบัลลังก์เพื่อนั่งสมาธิว่า	ถ้าไม่ตรัสรู้จะไม่ทรงลุกขึ้น	แล้วท่านก็ตรัสรู้ที่ตรงนี้

	 ถ้าจะกล่าวเป็นธรรมาธิษฐานแล้ว	 หญ้าคาก็คือโลกธรรมแปดน่ีแหละ	 มีลาภ	
เสื่อมลาภ	มียศ	เสื่อมยศ	มีสุข	มีทุกข์	สรรเสริญ	นินทา	เหล่านี้แหละ	โลกธรรม
แปดประการ	หญ้าคาแปดก�ามือ	ฟังแต่ชื่อมันซิ	หญ้าคา	“คา”	คาอะไร
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	 นักบวชของเราเมือ่บวชเข้ามาก	็“คา”	สิง่เหล่าน้ีแหละ	มาคาลาภ	มาคาสรรเสริญ	
มาคาทุกข์	โลกทั้งหลายมาคาอยู่ที่นี่หมด

	 สมเด็จพระศาสดาจึงทรงอธิษฐานเป็นบัลลังก์	 น่ังทับลงไปด้วยสมาธิธรรม	
อาการที่น่ังทับคือสมาธิ	 น่ังทับคือจิตของท่านเหนือกว่าโลกธรรม	 จิตในขณะน้ัน 
เป็นโลกุตรธรรมทับโลกียธรรมไว้	 แต่ก็ยังเกิดเป็นมารต่างๆ	 นานามาหลอกล่อ	 
ซึ่งความจริงก็เป็นอาการของจิตน่ันเอง	 จนกระทั่งท่านได้ตรัสรู้ธรรม	 ก็ได้ชนะมาร
ในที่นั้น 

	 ชนะ	คือชนะโลกนี่เอง	ไม่ใช่ชนะอะไรอื่นไกล	ฉะนั้น	ท่านจึงทรงเจริญมรรค
ในที่นั้น	มรรคจึงฆ่าโลกธรรมทั้งหลายเหล่านั้น

	 ผู้ประพฤตหิรือผู้ปฏบิตัขิองเราทกุวนัน้ีน้ัน	ศรัทธามนัน้อย	พอปฏบิตัไิด้ปีสองปี	 
เดอืนสองเดอืนกอ็ยากจะได้	อยากไปไวๆ	ไม่รู้จักนึกบ้างเลยว่าพระพทุธเจ้าของเราน้ัน	 
ท่านทรงสร้างบารมีของท่านมานานแสนนานเพียงใด	 แล้วท่านยังต้องมาต่อสู้ใน 
พระชาติสุดท้ายอยู่อีกถึงหกปี	ฉะนั้น	ท่านจึงทรงตั้งนิสัยพระนวกะว่า	จะต้องอยู่ฝึก
อบรมกับพระอุปัชฌาย์อย่างน้อยห้าพรรษา

	 ผู้ศกึษาเล่าเรียน	ผู้ปฏบิตัทิีม่ปัีญญาตรวจค้น	มศีรทัธาจริงๆ	ผู้บากบัน่พยายาม
ตลอดห้าพรรษา	นี่ก็เรียกว่าใช้ได้	แต่ให้ปฏิบัติจริงๆ	นะ	ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆ	ถ้าเรา
พยายามท�าจริงๆ	 ได้ห้าพรรษาแล้วจะได้รู้ว่า	 คุณค่าของพระพุทธโอวาทที่สมเด็จ
พระบรมศาสดาท่านบัญญัติไว้น้ันเป็นเช่นไร	 จะได้รู้จัก	 ห้าพรรษาคือคนใช้ได้	 
จิตใจก็ใช้ได้	 อะไรก็พอเป็นพอไปแล้วแน่นอน	 ฉะน้ัน	 อย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็น 
พระอริยบุคคลขั้นแรก	แต่ทว่าต้องไม่ใช่ห้าพรรษาแต่อายุเท่านั้น	ต้องเป็นห้าพรรษา
ในจิตด้วย

	 ผู้ปฏิบัติเข้าถึงจิตใจเช่นน้ี	 จะมีความกลัวความละอายทั้งต่อหน้าและลับหลัง	 
ทัง้ในทีมื่ดและทีแ่จ้ง	เพราะเข้าถงึพระพทุธเจ้าแล้ว	อาศยัพระธรรม	อาศยัพระสงฆ์แล้ว	 
มพีระพทุธเจ้าเป็นทีพ่ึ่ง	มพีระธรรมเป็นทีพ่ึง่	มพีระสงฆ์เป็นทีพ่ึง่แล้ว	ถ้าพึง่พระพทุธเจ้า 
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จริงๆ	ก็ต้องเห็นพระพุทธเจ้า	ต้องเห็นพระธรรม	ต้องเห็นพระสงฆ์	ถ้าเราขอพึ่งท่าน	
ขอพึ่งพระพุทธ	พึ่งพระธรรม	พึ่งพระสงฆ์	แล้วเรายังไม่เห็นท่านนัน้จะเป็นประโยชน์
อะไร	ถ้าเราขอพึง่ท่านกต้็องรู้จักท่าน	จะรู้จักแต่กายเท่าน้ันยงัไม่พอ	ต้องรู้จักด้วยใจ 
จึงจะใช้ได้

	 ถ้าเข้าใจถงึแล้วจึงจะได้รู้ว่า	พระพทุธเจ้าเป็นอย่างน้ีอย่างน้ี	พระธรรมเป็นอย่างน้ี 
อย่างน้ี	 พระสงฆ์เป็นอย่างน้ีอย่างน้ี	 พระพุทธเจ้าเป็นรูปลักษณะอาการอย่างน้ัน 
อย่างนั้น	พระธรรมก็เช่นเดียวกัน	จึงจะได้เป็นที่พึ่งของเรา	เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดอยู่ที่
จิตของเรา	จะไปอยูท่ีไ่หนกต็าม	มพีระพทุธ	มพีระธรรม	มพีระสงฆ์อยูเ่ร่ือยไปในจิต 
ผู้นั้น	ฉะนั้น	ผู้นี้จึงไม่กล้ากระท�าบาป

	 พระอริยบุคคลขั้นแรกท่านจึงไม่เข้าไปสู่อบาย	 ตรงแน่วแน่ไปเลย	 ไม่มีชาติที่
แปดเกิดขึ้น	เพราะอะไร	เพราะมันแน่นอนแล้วน่ะสิ	มันแน่นอนแล้ว	เมื่อเข้าหนทาง
ก็ไม่ได้สงสัย	 ทีน้ีค่อยเคลื่อนไป	 ไม่ได้มีความสงสัย	 ไม่ถึงวันใดก็ต้องถึงวันหน่ึง	 
จะให้กลับมาท�าบาปท�ากรรมด้วยกายด้วยวาจาอีกไม่มี	 พ้นจากความเดือดร้อนที่จะ
เป็นนรกแล้ว	ฉะน้ัน	ท่านจึงว่าอริยบคุคลพ้นอบายภูมิ	จิตกไ็ม่ไปถงึอบาย	ไม่ไปสูอ่บาย	 
จึงเป็นผู้ไม่กลับ	คือไม่กลับมาท�าชั่ว	ใจนั้นท�าความชั่วไม่ได้อีก

	 อันนี้จะได้เห็นเองว่าใจมันท�าไม่ได้	ก็แปลว่ามันเปลี่ยนไป	เป็นอริยชาติไปแล้ว	
มันกลับมาไม่ได้แล้ว	มันเปลี่ยนไปชาตินี้เอง	เรื่องเหล่านี้จะรู้จักเฉพาะเจ้าของเอง

	 ผู้ประพฤตปิฏบิตัธิรรมทีย่งัไม่ได้เหน็ธรรม	เม่ือได้ยนิอย่างน้ี	อาจคดิว่าการรู้ธรรม	 
การเหน็ธรรม	การปฏบิตัธิรรมเช่นน้ันจะเป็นไปได้อย่างไร	เป็นการยากอยู	่เร่ืองเหล่าน้ีน่ะ 
ก็คือธรรมชาติธรรมดาที่มันเป็นอยู่นี้แหละ	 บางทีเรามีความสุขใจ	 บางทีเรามีความ
ทุกข์ใจ	มีความดีใจ	มีความเสียใจ	เพราะอะไร	เพราะไม่รู้ธรรม	เพราะไม่เห็นธรรม	
ไม่รู้ธรรมชาติ	 ไม่เห็นธรรมชาติ	คือธรรมชาติมันเป็นของมันเช่นนั้นเรื่อยๆ	ทั้งกาย
และจิต	คือรูปและนาม
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	 ฉะน้ัน	พระบรมศาสดาท่านจึงไม่หมายขนัธ์ห้า	วางขนัธ์ห้า	เลกิขนัธ์ห้า	ละขนัธ์ห้า	 
ทีล่ะมันไม่ได้เพราะอะไร	เพราะไม่เหน็มนั	เพราะไม่รู้เท่าทนัมนั	เหน็ว่ามนัเป็นเรา	เหน็เรา 
ว่าเป็นมัน	เห็นเราว่าเป็นสุข	เห็นสุขว่าเป็นเรา	เห็นทุกข์ว่าเป็นเรา	เห็นเราว่าเป็นทุกข์	
มันแยกออกจากกันไม่ได้	 เมื่อแยกออกจากกันไม่ได้	 ก็แปลว่าเราไม่เห็นธรรม	 คือ	
ธรรมชาติอย่างนี้มันไม่เป็นเรา	แต่เราเข้าใจว่าเป็นเรา	สุขก็มาถูกเรา	ทุกข์ก็มาถูกเรา	
เสียใจก็มาถูกเรา	ดีใจก็มาถูกเรา	เพราะเราเข้าไปขวางอยู่ตรงนั้น

 เราก็คือก้อนอัตตาตัวตน เมื่อมีก้อนอัตตาเมื่อใดแล้ว สุขก็ถูกเรา ทุกข์ก็ถูกเรา  
อะไรก็ถูกเราหมด ฉะน้ัน สมเด็จพระบรมศาสดาท่านจึงว่าให้ท�าลายก้อนอัตตา  
เม่ือท�าลายก้อนอัตตาคือสักกายทิฏฐิน้ีแล้ว หมดก้อนอัตตาแล้ว อนัตตามันก็ไม ่
ต้องเรียก มันเป็นของมันเอง เมื่อหมดอัตตา อนัตตาก็เกิดขึ้นเอง

	 เมือ่บคุคลถอืเน้ือถอืตวั	กจ็ะเหน็แก่ตวั	เหน็แก่ตน	เหน็ว่าเราสขุ	เหน็ว่าเราทกุข์	 
เห็นว่าเราดี	เห็นว่าเราชั่ว	เห็นว่าเราต่างๆ	นานา	ความจริงสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติมันเป็น
อย่างนั้น	 แต่เรากลับไปเอาธรรมชาติมาเป็นเรา	 เอาเรามาเป็นธรรมชาติ	 เลยไม่รู้ว่า 
ธรรมชาติคืออะไร	ธรรมชาติมันดีก็หัวเราะกับมัน	ธรรมชาติมันร้ายก็ร้องไห้กับมัน

	 ความจริงธรรมชาตกิค็อืสงัขาร	อย่างเราว่า	เตสงั วปูะสะโม สโุข ความสงบของ
สงัขารน้ันเป็นสขุ	สงบอะไรล่ะ	กค็อื	ถอนอปุาทานออกมา	เหน็ธรรมชาตติามเป็นจริง
ของมนั	เดีย๋วน้ีความจริงของมนัมอียู่	มนัเป็นจริงอยู	่ต้นหญ้า	ภเูขา	เถาวลัย์	มนัเป็น 
ของมันอย่างนั้น	มันเกิดมันก็ดับ	มันดับมันก็เกิด	มันเลื่อนไหลไปมา	ธรรมชาติมัน
เป็นจริงอยู่	แต่เราผู้ไม่จริง	เมื่อไปเห็นแล้วก็ตื่นเต้น	ธรรมชาติไม่ตื่นเต้น	มันเป็นอยู่ 
อย่างนั้น	 ไม่ว่าใครจะร้องไห้	 ใครจะหัวเราะ	 มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น	 อันนั้น 
มนัเป็นของจริง เราไม่รู้จักของจริง เมือ่ไปเหน็ของจริงแล้ว กระตอืรือร้น ร้องไห้ หวัเราะ  
ต่างๆ	นานา	เสียอกเสียใจ	ดีอกดีใจ

	 ถึงเราจะดีใจเสียใจอย่างไรก็ตาม	 สภาวะร่างกายรูปน้ีของเราก็เป็นอยู่ของมัน 
เช่นนี้	 มันเกิดมาแล้วมันก็แปรตามธรรมชาติ	 แปรไป	 เจ็บไป	 ตายไป	 พลัดพราก
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จากกันไปเป็นธรรมดา	 ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้	 หากว่าบุคคลผู้ใดจะเอาธรรมชาติ
ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ให้มันเป็นตัวเรา	เป็นของเราอย่างนี้	มันก็เป็นการแบกทุกข์ไว้

	 ฉะน้ัน	พระอญัญาโกณฑญัญะท่านจึงกล่าวว่า	“สิง่ใดสิง่หน่ึง”	ค�าว่าสิง่ใดสิง่หน่ึง	 
หมายรวมตลอดเลย	จะเป็นรูปหรือเป็นนามก็ช่าง	ใช่หมดทั้งนั้น	ความเห็นของท่าน
ในขณะที่ท่านฟังเทศน์ของพระพุทธองค์น้ัน	 เปลี่ยนขึ้นมาจนเห็นแจ้งจริงออกจาก 
ที่นั่งแล้วก็ยังเห็นอยู่อย่างนั้น	จริงอยู่อย่างนั้น	อาการอย่างใดผ่าน	เกิดขึ้นมา	ก็เห็น
ความเกิด	เมื่อมันดับไปแล้ว	ท่านก็เห็นความดับ	เกิดแล้วก็ดับ	ดับแล้วก็เกิด

	 ท่านกเ็หน็มนั	อนัใดมนัเกิดแล้วก็ดับ	อนัใดมนัดับแล้วกดั็บไป	เป็นอยูเ่ร่ือยไป	
สขุทกุข์กม็ากระทบจิตของท่านอยูเ่สมอ	แต่ว่าจิตของท่านเพยีงแต่รับทราบ	ไม่พลอย 
ตกนรก	 ไม่พลอยไปสู่อบาย	 ไม่พลอยไปดีใจ	 ไม่พลอยไปเสียใจกับสิ่งเหล่าน้ัน	 
จิตของท่านตั้งมั่น	 เด่นอยู่	พิจารณาอยู่อย่างนั้น	นั่นเพราะท่านอัญญาโกณฑัญญะ
ท่านได้ดวงตา	ได้ดวงตาอันหนึ่งที่เห็นธรรมชาติตามเป็นจริง	ความรู้เท่าตามเป็นจริง
ของสังขาร สังขารมันเป็นจริงอย่างไรก็รู้เท่าตามเป็นจริงของมันอย่างนั้น นี่เรียกว่า  
ผู้รู้ธรรม ผู้เห็นธรรม รู้แล้วละ เลิก ถอน

	 ถ้ายงัไม่เหน็	กย็งัพากนัอด	พากนัละ	มนัไม่เหน็หรอก	ทีม่าอดละ	อดกลัน้	อดทน	 
อดทานนั่นน่ะ	แต่ถ้าถึงที่ของมันแล้ว	ก็จะไม่มีเรื่องอดละอดกลั้น	ไม่มีเรื่องใดได้อด	
เร่ืองผู้เหน็ธรรมแล้วกเ็ป็นธรรม	ไม่มีเร่ืองอดกลัน้	น่ีเรายงัไม่ทนัรู้จักธรรม	ไม่เป็นธรรม	 
จึงเอาธรรมมาใช้	เอาความเพียรมาใช้	มันเป็นอย่างนี้

	 ทีน้ี	 ถ้าเรามาเพียรแล้ว	 มันไม่เกียจคร้านแล้ว	 ความเพียรก็ไม่ต้องเอามาใช	้ 
มนัรู้เท่าต่ออารมณ์ทัง้หลายทัง้ปวงแล้ว	มนัไม่สขุไม่ทกุข์กบัมนั	กไ็ม่ต้องเอาขนัตมิาใช้	 
เมื่อมันเป็นธรรมแล้ว	มันเกิดมามันก็เป็นธรรม	ผู้รู้ก็รู้ตามธรรมแล้วก็เลยเป็นธรรม	
รู้ธรรมแล้วเห็นธรรม เรียนธรรมรู้ธรรม เห็นธรรมเป็นธรรม

	 เมื่อมันเป็นธรรมแล้วก็หยุด	สงบแล้ว	ทีนี้ไม่ได้เอาธรรมมาใช้	 เพราะมันเป็น
ธรรมแล้ว	ภายนอกก็เป็นแล้ว	ภายในก็เป็นแล้ว	ผู้รู้ธรรมก็เป็นธรรม	สภาวะมันก็
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เป็นธรรม อันที่รู้มันก็เป็นธรรม เป็นอยู่อย่างนั้น เป็นอย่างเสรี เป็นหนึ่งเสียแล้ว 
ธรรมชาติอันนี้จึงไม่เกิด	ธรรมชาติอันนี้จึงไม่แก่	ธรรมชาติอันนี้จึงไม่เจ็บ	ธรรมชาติ
อันน้ีจึงไม่ตาย	ธรรมชาตอินัน้ีจึงไม่สขุไม่ทกุข์	ธรรมชาตอินัน้ีไม่น้อยไม่ใหญ่	ไม่หนัก
ไม่เบา	 ไม่สั้นไม่ยาว	 ไม่ด�าไม่ขาว	 ไม่มีเรื่องเปรียบเทียบ	 ไม่มีเรื่องจะเอามาเปรียบ	
สมมุติอะไรๆ	เข้าไม่ถึง	เข้าไม่ถึงที่นั่น

	 ฉะนั้น	พระนิพพานท่านจึงว่าไม่มีสีสันวรรณะ	สีเขียว	สีแดง	สีด�า	อะไรไม่มี		
เรื่องสีเขียวสีด�าอะไรต่างๆ	 เป็นเรื่องสมมุติ	 เป็นเรื่องบัญญัติในโลกีย์	 เมื่อพ้นจาก 
สิ่งเหล่าน้ีไปแล้ว	 ไม่มีเร่ืองเหล่าน้ีตามไปถึง	 ดังน้ัน	 จึงกล่าวว่าสิ่งน้ันเป็นโลกุตระ	
ธรรมะอนัน้ันท่านจึงว่า	เป็นปัจจัตตงั	อนัผู้รู้กไ็ด้เฉพาะเจ้าของ	ประกาศไม่ได้	มแีต่ให้
อบุาย	ผู้ทีเ่ข้าไปถงึแล้วกแ็ล้ว	จะเอาสมมตุบิญัญตัมิาพดูไม่ได้	มนัหมด	มนัหมดสิน้.
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๘
นอกเหตุเหนือผล

	 ค�าสอนของพระบางอย่าง	 เราฟังดูแล้วไม่ค่อยจะเข้าใจเลย	 มันน่าจะเป็นไป 
อย่างนั้นไม่ได้	ก็เลยไม่ท�า	ความเป็นจริงนั้น	ค�าพูดของพระมีเหตุผลทุกอย่าง	ไม่น่า
จะเป็นไปอย่างนั้น	มันก็เป็นของมันไปได้	แปลกเหมือนกันนะ

	 คร้ังแรกทีอ่าตมาไปน่ังหลบัตาแล้วกไ็ม่เชือ่เหมือนกนั	ไม่เหน็ว่าจะเกดิประโยชน์
อะไรจากการหลบัตาไปหมด	นอกจากน้ันกไ็ปเดนิจงกรม	เดนิจากต้นไม้ต้นน้ีไปต้นน้ัน	 
เดินไปเดินมาก็ขี้เกียจ	เดินท�าไม	กลับไปกลับมาไม่เกิดประโยชน์อะไร	อย่างนี้มันก็
คดิไป	แต่ความจริงการเดนิจงกรมน้ีมปีระโยชน์มาก	การน่ังสมาธน้ีิกม็ปีระโยชน์มาก	 
แต่จริตของคนเราบางคนแรงไปในการเดนิจงกรม	บางคนแรงในการน่ัง	จริตของท่าน 
ก็ปนเปกันอยู่	 แต่เราจะทิ้งกันไม่ได้	 จะน่ังสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้	 จะเดินจงกรม
อย่างเดียวก็ไม่ได้

	 พระกรรมฐานท่านสอนว่า	อริิยาบถสี	่การยนื	การเดนิ	การน่ัง	การนอน	คนเรา 
อาศัยอิริยาบถอย่างนี้อยู่	แล้วแต่ว่ามันจะแรงการยืน	การเดิน	การนั่ง	หรือการนอน	
แต่มันจะเร็วหรือช้า	มันก็ค่อยๆ	เข้าไปในตัวของมัน

บรรยายแก่พระภิกษุ	สามเณร	และอุบาสกอุบาสิกา	จากวัดป่านานาชาติ	ณ	วัดหนองป่าพง	ระหว่างพรรษา	
พ.ศ.	๒๕๒๓
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	 อย่างวันหนึ่งเราเดินกี่ชั่วโมง	นั่งกี่ชั่วโมง	นอนกี่ชั่วโมง	แต่เท่าไรก็ช่างมันเถอะ	 
จับจุดมันเข้าก็เป็นการยืน	การเดิน	การนั่ง	การนอนเสมอ	การยืนเดินนั่งนอนนี้ให ้
เสมอกนั	ท่านบอกไว้ในธรรมะ	การปฏบิตัใิห้ปฏบิตัสิม�า่เสมอกนั	ให้อริิยาบถเสมอกนั	
อริิยาบถคอือะไร	คอืการยนื	การเดนิ	การน่ัง	การนอน	ให้มนัเสมอกนั	เอ!	คดิไม่ออก	 
ให้มนัเสมอน้ี	มันก็คงจะว่า	นอน	๒	ชัว่โมง	กย็นื	๒	ชัว่โมง	น่ังก	็๒	ชัว่โมง	คงจะเป็น 
อย่างน้ันกระมงั	อาตมากม็าลองท�าดูเหมือนกนั	โอ๊ะ!	มนัไปไม่ไหว	ไปไม่ไหวแน่นอนเลย	 
จะยืนก็ให้	๒	ชั่วโมง	หรือนั่งก็ให้	๒	ชั่วโมง	เดินก็	๒	ชั่วโมง	นอนก็	๒	ชั่วโมง	
เรียกว่าอิริยาบถเสมอกัน	อย่างนี้	เราฟังผิด	ฟังตามแบบนี้มันผิด

 อริิยาบถเสมอน้ี ท่านพดูถงึจิตของเรา ความรู้สกึของเราเท่าน้ัน ไม่ใช่ท่านพดูทัว่ไป 
คอื ท�าจิตของเราให้มันเกิดปัญญา แล้วให้มนัมปัีญญา ให้มันสว่าง ความรู้สกึหรือปัญญา 
ของเรานั้น แม้เราจะอยู่ในอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน ก็รู้อยู่เสมอ เข้าใจอยู่เสมอใน 
อารมณ์ต่างๆ แม้ฉันจะยนือยูก่ช่็าง นอนอยูก่ช่็าง จะน่ังหรือเดนิกช่็าง ฉันจะรู้อารมณ์ 
อยูเ่สมอไปว่า อารมณ์ทัง้หลายเหล่าน้ีมนัจะเป็น อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา เท่าน้ันแหละ

	 ค�าพูดอย่างน้ีก็เป็นไป	 ความรู้สึกความรู้อย่างน้ันก็เป็นไป	 จิตใจก็น้อมเข้าไป
อย่างน้ัน	เม่ือถกูอารมณ์เมือ่ไร	กเ็หน็อนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	ตลอดเวลาอยู	่อย่างน้ัน	 
จะยนื	จะเดนิ	จะน่ัง	จะนอน	มนัมคีวามเหน็อยูอ่ย่างน้ัน	แม้ว่ามนัจะรัก	หรือจะเกลยีด	 
มันก็ยังไม่ทิ้งปฏิปทาของมัน มันรู้ของมันอยู่

	 ถ้าหากว่ามาเพ่งจิตให้เป็นปฏิปทาให้สม�่าเสมอกัน	 ความสม�่าเสมอกันคือมัน
ปล่อยวางเสมอกัน	เมื่อหากว่ามันได้อารมณ์ที่ดีตามสมมุติของเขา	มันก็ยังไม่ลืมตัว 
ของมัน	 เมื่อมันรู้อารมณ์ที่ชั่ว	 มันก็ยังไม่ลืมตัวของมัน	 มันไม่หลงในความช่ัว	 
มันไม่หลงในความดี	สมมุติทั้งหลายเหล่านี้	มันจะตรงของมันอยู่เรื่อยๆ	อิริยาบถนี้
เอาเสมอได้	ถ้ามันยังไม่เสมอจัดให้มันเสมอได้

	 ถ้าพดูถงึภายใน	ไม่พดูถงึภายนอก	พดูถงึเร่ืองจิตใจ	พดูถงึความรู้สกึ	ถ้าหากว่า
อริิยาบถจิตใจสม�า่เสมอกัน	จะถูกสรรเสริญมนักอ็ยูแ่ค่น้ัน	จะถกูนินทามนักอ็ยูแ่ค่น้ัน	 
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มันไม่วิ่งขึ้น	มันไม่วิ่งลง	มันอยู่อย่างนี้	ก็เพราะอะไร	มันรู้อันตราย	รู้อุปสรรคใน 
สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ี	เหน็โทษ	เหน็โทษในการสรรเสริญ	เหน็โทษในการนินทาเสมอกนัแล้ว	 
เรียกว่ามันเสมอกันแล้วนั้นอย่างนี้	ความรู้สึกอย่างนี้	 เรียกว่าทางใน	มองดูด้านใน	
ไม่มองดูด้านนอก

	 อารมณ์ทั้งหลายน้ันนะ	 ถ้าหากว่าเราได้อารมณ์ที่ดี	 จิตของเรามันก็ดีด้วย	 
ได้อารมณ์ที่ไม่ดี	 จิตของเราก็ไม่ดีไม่ชอบ	 มันจะเป็นอยู่อย่างนี้	 นี้เรียกว่าอิริยาบถ 
มันไม่สม�่าเสมอกันแล้ว	 มันสม�่าเสมอ	 แต่ว่ามันรู้อารมณ์ว่า	 ยึดดีก็รู้	 ยึดชั่วก็รู้จัก	 
แค่น้ีก็นับว่าดีแล้ว	 อิริยาบถน้ีมันสม�่าเสมอแต่มันยังวางไม่ได้	 แต่ว่ามันรู้สม�่าเสมอ	 
ยึดความดีก็รู้จัก	ยดึความชัว่ก็รู้จัก	ความยึดเช่นน้ีมนัเป็นสิง่ทีไ่ม่ใช่หนทาง	กรู้็อยูเ่ข้าใจ 
อย่างนี้	แต่ว่ามันท�ายังไม่ได้เต็มที่	ยังไม่ได้ปล่อยวางจริง	แต่มันรู้ว่าถ้าจะปล่อยวาง
ตรงนี้มันจะสงบ

	 แล้วเมื่อเราพยายามท�าไปๆ	 เห็นโทษในอารมณ์ที่ว่ามันชอบใจหรือว่ามัน 
ไม่ชอบใจ	หรือเห็นโทษในสรรเสริญ	เห็นโทษในการนินทาสม�่าเสมอกันอยู่นั้นแหละ
ไม่มีอะไรแปลกกัน	นินทามันก็สม�่าเสมอกัน	สรรเสริญมันก็สม�่าเสมอกัน	เมื่อพูดถึง
จิตคนเราในโลกน้ี	ถ้านินทาละกไ็ม่ได้	บบีหวัใจเรา	ถ้าถกูสรรเสริญ	มนัแช่มชืน่สบาย	
มันเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติของมัน	เมื่อมันรู้ตามความเป็นจริงเสียแล้วว่า	อารมณ์
ที่เขานินทาน้ันมันก็มีโทษ	 อารมณ์ที่เขาสรรเสริญน้ันมันก็มีโทษ	 ติดในสรรเสริญ 
มันก็มีโทษ	 ติดในการนินทามันก็มีโทษ	 มันเป็นโทษทั้งหมดทั้งนั้น	 ถ้าเราไปหมาย
มั่นมันอย่างนั้น

	 เม่ือความรู้อย่างน้ีเกิดขึ้นมา	 เราก็จะรู้สึกอารมณ์	 ถ้าไปหมายมั่นมันก็เป็น 
ทกุข์จริงๆ	มันทกุข์ให้เหน็	ถ้าไปยดึดยีดึชัว่	มนักเ็ป็นทกุข์ข้ึนมา	แล้วกม็าเหน็โทษน้ันว่า	 
ความยดึทัง้หลายน้ันมนัเป็นเหตใุห้เราเป็นทกุข์	เพราะชัว่กต็ะครุบ	ดกีต็ะครุบ	ท�าไมจึง 
เหน็โทษมนั	เพราะเราเคยยดึมัน่มันมา	เคยตะครุบมนัมาอย่างน้ีจึงเหน็โทษ	มนัไม่มีสขุ	 
ทีนี้ก็หาทางปล่อยมัน จะปล่อยมันไปตรงไหนหนอ 
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 ในทางพุทธศาสนาท่านว่า อย่าไปยึดมั่นถือมั่น แต่เราฟังไม่จบไม่ตลอด ที่ว่า 
อย่าไปยึดมัน่ถอืมัน่น้ัน คอืว่าท่านให้ยดึอยูแ่ต่อย่าให้มัน่ เช่นอย่างน้ี อย่างไฟฉายน่ีนะ  
นี่คืออะไร ไปยึดมันมาแล้วก็ดู พอรู้ว่าเป็นไฟฉายแล้วก็วางมันอย่าไปมั่น ยึดแบบนี้  
ถ้าหากว่าเราไม่ยึดเราจะท�าได้ไหม จะเดินจงกรมก็ไม่ได้ จะท�าอะไรก็ไม่ได้ ต้องยึด
เสียก่อน ครั้งแรกจะว่ามันเป็นตัณหาก็ได้ แต่ว่าต่อไปมันจะเป็นบารมี	อย่างเช่นท่าน
ชาคโรจะมาวัดป่าพง	กต้็องอยากมาก่อน	ถ้าไม่รู้สกึว่าอยากมากไ็ม่ได้มา	โยมทัง้หลาย
กเ็หมอืนกนั	กม็คีวามอยากน่ันแหละจึงได้มา	น้ีจึงมาด้วยความอยาก	เม่ือมคีนอยาก
ขึน้มา	ท่านก็ว่าอย่ายดึมัน่	คอืมาแล้วกก็ลบั	อย่างทีส่งสยัว่า	“น่ีอะไร”	แล้วกยึ็ดข้ึนมา	 
เออ...มันเป็นไฟฉายนะนี่นะ	 แล้วก็วางมัน	นี้เรียกว่า	 ยึด	 แต่ไม่ให้มั่น	 ปล่อยวาง	 
รู้แล้วปล่อยวาง	พูดง่ายๆ	ก็ว่ารู้แล้วปล่อยวาง	จับมาดู	รู้แล้วปล่อยวาง

	 อันน้ีเขาสมมุติว่ามันดี	 อันน้ีเขาสมมุติว่ามันไม่ดี	 รู้แล้วก็ปล่อยทั้งดี	 ทั้งช่ัว	 
แต่ว่าการปล่อยน้ีไม่ได้ท�าด้วยความโง่	ไม่ได้ยดึด้วยความโง่	ให้ยดึด้วยปัญญาอย่างน้ี	 
อันน้ีอิริยาบถน้ีเสมอได้	 ต้องเสมอได้อย่างน้ี	 คือจิตมันเป็น	 ท�าจิตให้รู้	 ท�าจิตให้
เกิดปัญญา	เมื่อจิตมีปัญญาแล้ว	อะไรมันจะเหนือไปกว่านั้นอีกเล่า	ถ้าหากจะยึดมา	 
มันก็ยึดไม่มีโทษ	ยึดขึ้นมาแต่ไม่มั่น	ยึดดูแล้ว	รู้แล้วก็วาง

	 อารมณ์เกิดมาทางหู	 อันน้ีเรารู้โลกเขาว่ามันดี	 แล้วก็วาง	 โลกเขาว่ามันไม่ดี	 
มันก็วาง	มันรู้ดีรู้ชั่ว	คนที่ไม่รู้ดีรู้ชั่ว	ไปยึดทั้งดีทั้งชั่วแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้น	คนรู้ดีรู้ชั่ว 
ไม่ได้ยึดในความดี ไม่ได้ยึดในความชั่ว คนที่ยึดในความดีความชั่วนั่นคือคนไม่รู้ด ี
รู้ชัว่ และค�าทีว่่าเราท�าอะไรตลอดทีว่่า	เราอยูไ่ปน้ี	เราอยู่เพือ่ประโยชน์อะไร	เราท�างาน 
อันนี้	เราท�าเพื่อต้องการอะไร	แต่โลกเขาว่าท�างานอันนี้	เพราะต้องการอันนั้น	เขาว่า 
เป็นคนมีเหตุผล	 แต่พระท่านสอนยิ่งไปกว่าน้ันอีก	 ท่านว่า	 ท�างานอันน้ี	 ท�าไป	 
แต่ไม่ต้องการอะไร	ท�าไมไม่ต้องการอะไร	โลกเขาต้องท�างานอนัน้ีเพือ่ต้องการอนัน้ัน	
ท�างานอันนั้นเพื่อต้องการอันนี้	นี่เป็นเหตุผลอย่างชาวโลกเขา

 พระพุทธองค์ท่านทรงสอนว่า ท�างานเพื่อท�างาน ไม่ต้องการอะไร ถ้าคนเรา
ท�างานเพือ่ต้องการอะไร กเ็ป็นทกุข์	ลองดกูไ็ด้	พอน่ังป๊ับกต้็องการความสงบ	กน่ั็งอยู ่
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นั่นแหละ	กัดฟันเป็นทุกข์แล้ว	นั่นลองคิดดูซิ	มันละเอียดกว่ากันอย่างนี้	คือท�าแล้ว
ปล่อยวางๆ	 อย่างเช่น	 พราหมณ์เขาบูชายัญ	 เขาต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาน้ันอยู่	 
การกระท�าเช่นนั้นของพราหมณ์นั้นก็ยังไม่พ้นทุกข์	 เพราะเขามีความปรารถนาจึงท�า	
ท�าแล้วก็ทุกข์เพราะท�าด้วยความปรารถนา

 คร้ังแรกเราท�าก็ปรารถนาให้มันเป็นอย่างน้ัน ท�าไปๆ ท�าจนกว่าที่เรียกว่า  
ไม่ปรารถนาอะไรแล้ว ท�าเพื่อปล่อยวาง มันลึกซึ้งอย่างน้ี คนเราปฏิบัติธรรมเพื่อ
ต้องการอะไร	เพือ่ต้องการพระนิพพานน่ันแหละ	จะไม่ได้พระนิพพาน	ความต้องการ
อันนี้เพื่อให้มีความสงบ	มันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ถูกเหมือนกัน	จะท�าอะไรก็ไม่ต้อง
คดิว่าจะต้องการอะไรทัง้สิน้	ไม่ต้องการอะไรทัง้สิน้	แล้วมนัจะเป็นอะไร	กไ็ม่เป็นอะไร	 
ถ้าเป็นอะไรมันก็ทุกข์เท่านั้นแหละ	

 การท�างานไม่ให้เป็นอะไรน้ันเรียกว่า “ท�าจิตให้ว่าง” แต่การกระท�ามีอยู ่ 
ความว่างนี้พูดให้คนฟังไม่รู้เรื่อง	แต่คนท�าไปจะรู้จักความว่างนี้ว่ามีประโยชน์	ไม่ใช่
ว่ามันว่างในสิ่งที่มันไม่มี	มันว่างในสิ่งที่มันมีอยู่	เช่น	ไฟฉายนี้นะ	มันไม่ว่าง	แต่เรา 
เห็นไฟฉายน้ีมันว่าง	 ว่างก็เพราะมีไฟฉายน้ี	 ไฟฉายน้ีเป็นเหตุให้มีว่าง	 ไม่ใช่ว่าง 
ขณะน้ันมองดูไม่มีอะไร	 ไม่ใช่อย่างน้ัน	 คนฟังความว่างก็ไม่ค่อยออกเหมือนกัน	 
ไม่ค่อยจะรู้จักอย่างน้ัน	ต้องเข้าใจความว่างในของทีมี่อยู	่ไม่ใช่ความว่างในของทีไ่ม่มี

	 ลองอย่างนี้สิ	นี่ถ้าหากว่าใครยังมีความปรารถนาอยู่	อย่างพราหมณ์ที่บูชายัญ	
ที่พราหมณ์บูชายัญก็เพราะเขาต้องการอะไรอันใดอันหนึ่งอยู่	เหมือนกันกับที่โยมมา
ถึงก็กราบพระ	“หลวงพ่อ...ผมขอรดน�้ามนต์”	“ท�าไม...รดท�าไม”	“ต้องการกินดีอยู่ดี	 
ไม่เจ็บไม่ไข้”	น่ันแหละ	มันไม่พ้นทกุข์แล้วถ้ามันต้องการอย่างน้ัน	ท�าอนัน้ีเพือ่ต้องการ
อันนั้น	ท�าอันนั้นเพื่อต้องการอันนี้

 ในทางพุทธศาสนาให้ท�าเพือ่ไม่ต้องการอะไร ถ้ามเีพือ่อะไร มนัไม่หมด ทางโลก
ท�าอะไร เรียกว่ามันมีเหตุผล พระพุทธองค์ท่านทรงสอนว่าให้ “นอกเหตุเหนือผล” 
ไม่ว่าจะท�าอะไร ปัญญาของท่านให้นอกเหตุเหนือผล ให้นอกเกิดเหนือตาย นอกสุข 
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เหนือทุกข์ ลองคิดตามไปซิ	 ลองพิจารณาตามไป	 คนเราเคยอยู่ในบ้าน	 พอหนี 
จากบ้านไปไม่มีทีอ่ยู่	ไม่รู้จะท�าอย่างไร	เพราะเรามนัเคยอยูใ่นภพ	อยูใ่นความยดึม่ัน
ถือมั่นเป็นภพ	ถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เรียกว่าไม่รู้ว่าจะท�าอะไร

	 เหมอืนอย่างคนส่วนมากไม่อยากไปพระนิพพานเพราะกลวั	เพราะเหน็ไม่มีอะไร	 
ดหูลงัคากับพืน้น่ี	ทีส่ดุข้างบนคอืหลงัคา	ทีส่ดุข้างล่างคอืพืน้	อนัน้ันมันเป็นภพข้างบน	 
อันนี้เป็นภพข้างล่าง	ระยะที่ภพทั้งสองนี้มันต่อกัน	มันว่างๆ	คนไม่รู้จัก	เหมือนที่ว่าง 
ระหว่างหลังคากับพ้ืน	 เห็นมันว่างๆ	 ก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหน	 ต้องไปอยู่บนหลังคา	
หรือไม่อย่างนั้นก็ที่พื้นข้างล่าง

	 ที่ๆ	 ไม่มีอยู่น่ันแหละมันว่าง	 เหมือนกับที่ไม่มีภพน่ันแหละก็เรียกว่ามันว่าง	 
ตดัเยือ่ใยออกเสยีมนักว่็าง	พอบอกว่าพระนิพพานคอืความว่าง	ถอยหลงัเลยไม่ไป	กลวั	 
กลัวจะไม่ได้เห็นลูก	 กลัวจะไม่ได้เห็นหลาน	 กลัวจะไม่ได้เห็นอะไรทั้งน้ัน	 อย่างที่
เวลาพระท่านให้พรญาติโยมว่า	อายุ	วัณโณ	สุขัง	พลัง	โยมก็ดีใจ	สาธุ	เพราะชอบ	 
มันจะได้อายุหลายๆ	 วรรณะผ่องใส	 มีความสุขมากๆ	 มีพลังหลายๆ	 คนชอบใจ	 
ถ้าจะพูดว่าไม่มีอะไรแล้ว	เลิกเลย	ไม่ต้องเอาแล้ว

	 คนมันติดอยู่ในภพอย่างนั้น	บอกไปตรงนั้น	ไม่ไป	ไม่มีที่อยู่แล้ว	อายุ	วัณโณ	
สุขัง	พลัง	เออ!	ดีแล้ว	อายุให้ยืนนาน	วัณโณให้มีวรรณะผิวพรรณสวยงาม	ให้มี
ความสุขมากๆ	ให้มีอายุยืนๆ	คนอายุยืนๆ	มีผิวพรรณดีมีไหม	เคยมีไหม	คนอายุ
หลายๆ	มีพลังมากๆ	มีไหม	คนมีอายุมากๆ	มีความสุขมากๆ	มีไหม	พอให้พรว่า	
อายุ	วัณโณ	สุขัง	พลัง	ดีใจสาธุกันทั้งนั้น	ทั้งศาลาเลย	นี่แหละมันติดอยู่ในภพนี้	
เหมือนอย่างพราหมณ์บูชายัญ	ที่ท�าพิธีบูชายัญเพราะต้องการสิ่งที่เขาปรารถนา

	 การที่เรามาปฏิบัติน้ีไม่ต้องบูชายัญ	 คือไม่ต้องการอะไร	 ถ้าต้องการอะไร	 
มันก็ยังมีอะไรอยู่	ถ้าไม่ต้องการอะไร	มันก็สงบ	จบเรื่องของมัน	แต่พูดให้ฟังอย่างนี้	 
ก็คงไม่ค่อยสบายใจอีกแล้ว	เพราะอยากจะเกิดกันอีกทั้งนั้น
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	 ฉะน้ัน	 ผู้ปฏิบัติทั้งหลาย	 ควรเข้าไปใกล้พระให้มาก	 ดูการปฏิบัติของท่าน	 
การเข้าไปใกล้พระกคื็อใกล้พระพทุธเจ้า	คอืใกล้ธรรมะของท่านน้ันแหละ	พระพทุธเจ้า
ตรัสว่า “อานนท์ ให้ท่านท�าให้มาก ให้ท่านเจริญให้มาก ใครเหน็เรา คนน้ันเหน็ธรรม 
ใครเห็นธรรม คนนั้นเห็นเรา”

	 พระพุทธเจ้าอยู ่ตรงไหนล่ะ	 เราก็นึกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดแล้ว	
พระพทุธเจ้าก็เสดจ็ไปแล้ว	แต่พระพทุธเจ้าคอืธรรมะ	คอืสจัธรรม	บางคนชอบพดูว่า	 
ถ้าเราเกิดทันพระพุทธเจ้า	 เราก็จะได้ไปพระนิพพานเหมือนกัน	 น่ีแหละ	 ความโง่
มันหลุดออกมาอย่างน้ัน	 พระพุทธเจ้ายังมีอยู่ทุกวันน้ี ใครว่าพระพุทธเจ้านิพพาน 
พระพทุธเจ้าคอืสจัธรรม สจัธรรมมนัจะจริงอยูอ่ย่างน้ัน ใครจะเกดิมากม็อียูอ่ย่างน้ัน  
ใครจะตายไปก็มีอยู่อย่างนั้น สัจธรรมนี้ไม่มีวันสูญไปจากโลก เป็นอย่างนั้น มีอยู่
ตลอดเวลาอย่างนั้น	พระพุทธเจ้าจะเกิดมาก็มี	ไม่เกิดมาก็มี	ใครจะรู้ก็มี	ใครจะไม่รู้
ก็มี	อันนั้นมันมีอยู่อย่างนัน้	ฉะนัน้	จงึว่าให้ใกล้พระพุทธเจ้า	เราน้อมเข้ามา	น้อมเข้า 
ให้เราถึงธรรมะ	 เมื่อได้ถึงธรรมะเราก็ถึงพระพุทธเจ้า	 เมื่อเห็นธรรมะเราก็เห็น
พระพุทธเจ้า	แล้วความสงสัยทั้งหลายก็จะหมดสิ้น

	 เหมือนอย่างครูชู	เกิดมาครั้งแรกไม่เป็นครูหรอก	เป็นนายชู	ต่อมามาเรียนวิชา
ของครู	สอบได้ไปบรรจุเป็นครู	ก็เรียกว่าเป็นครูชู	แม้ครูชูจะตายไปแล้ว	วิชาของครู
นี้ก็ยังมีอยู่	ไม่หายไปไหน	ใครจะไปเรียนวิชาครู	ไปสอบได้	ก็ได้เป็นครูอยู่	วิชาครู
นั้นยังอยู่เป็นสัจธรรม	ยังมีในโลก	เหมือนสัจธรรมที่ท�าให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า	
ฉะน้ัน	พระพทุธเจ้าจึงยงัมีอยูอ่ย่างน้ี	ดงัน้ันใครปฏบิตัไิปกจ็ะเหน็ธรรมะ	เหน็ธรรมะ
ก็จะเห็นพระพุทธเจ้า	 เด๋ียวน้ีคนไม่เห็นทั้งน้ันแหละ	 มองพระพุทธเจ้าไปตรงไหน 
ก็ไม่รู้	ไม่รู้จัก	แล้วยังพูดว่า	ถ้าฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้า	ฉันก็คงจะได้เป็นลูกศิษย์
ของท่าน	และคงจะได้ตรัสรู้เหมอืนกนั	พดูออกมาด้วยความโง่	น่ีขอให้เข้าใจอนัน้ีให้ดี

	 จิตเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก	 และการปฏิบัติของเราก็เช่นเดียวกัน	 อย่าไปเข้าใจ
ว่าออกพรรษาแล้วก็สึก	 อย่าคิดอย่างน้ัน	 ความคิดชั่ววูบเดียวอาจท�าให้ฆ่าคนได	้ 
ในท�านองเดยีวกนั	ความดีวบูเดยีวในขณะจิตเดียวเท่าน้ัน	ไปได้เหมอืนกนั	ให้เข้าใจ
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อย่างน้ี	อย่าไปเข้าใจว่าฉันบวชมานานแล้ว	จิตจะภาวนาอย่างไรกไ็ด้	อย่าคดิอย่างน้ัน	 
ความชั่ววูบเดียวเท่านั้น	ให้ท�ากรรมหนักได้โดยไม่รู้ตัว	เช่นเดียวกับสาวกทุกๆ	องค์
ของท่านที่ได้ปฏิบัติมานมนานแล้ว	 เมื่อมันจวนจะถึงที่	 มันก็ขณะจิตเดียวเท่าน้ัน	
ฉะนั้น	อย่าไปประมาทของเล็กๆ	น้อยๆ	จงเพียรพยายามให้หนัก	อย่างนั้นถึงได้ว่า
ให้ไปอยู่กับพระ	ให้เข้าใกล้พระ	แล้วให้พิจารณาถึงจะรู้จักพระ	ให้เข้าใจดีๆ	

	 เอาละ...คืนน้ีมันจะดึกแล้วกระมัง	 บางคนก็ง่วงนอนแล้ว	 พระพุทธเจ้าท่าน 
ไม่เทศน์ให้คนง่วงนอนฟังหรอก	ท่านเทศน์ให้คนลืมตาลืมใจฟัง.
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๙
สัมมาทิฏฐิที่เยือกเย็น

	 การปฏิบัติน้ีมันตรงกันข้ามกับจิตของเรา	 จิตของเราที่มีกิเลสตัณหาอยู่น้ัน	 
มันตรงกันข้ามกับความเป็นจริง	 ฉะน้ัน	 การปฏิบัติจึงเป็นเร่ืองยุ่งยากอยู่สักนิด	 
บางสิง่ทีเ่ราเข้าใจว่าผิดแต่มนัถูกกม็	ีสิง่ทีเ่ราเข้าใจว่ามนัถกูอาจจะผิดกม็	ีเพราะอะไร	
เพราะจิตของเรามันมืด	 ไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายน้ัน	 จิตของเรา
เอาเป็นประมาณไม่ได้	เพราะจิตเราไม่รู้ตามความเป็นจริง	จึงเอาเป็นประมาณไม่ได้

	 การฟังธรรมะ	อย่างวนัน้ีเหมือนกัน	บางคนกไ็ม่อยากจะรับฟังเลย	บางคนกอ็ยาก 
จะรับฟัง	อย่างนี้ไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์	ถ้าเป็นนักปราชญ์แล้วฟังธรรมได้ทุกอย่าง	 
จึงว่าความคดิของเราน้ันเอาเป็นประมาณไม่ได้	เด๋ียวชอบอย่างน้ี	เด๋ียวไม่ชอบอย่างน้ัน	 
บางทีอย่างที่เราชอบใจมันผิดความจริงก็มี	 ไม่เป็นธรรมก็มี	 หรือบางทีสิ่งที่เรา 
ไม่ชอบใจนั้น	มันเป็นแท้จริงก็มี	บางทีก็เหมือนกับคนไม่รู้เรื่อง	ไม่รู้เรื่องอะไรทุกสิ่ง 
ทกุอย่าง	พอถกูคนโกหกเข้ากเ็ชือ่หมด	เขาโกหกว่าอย่างน้ีถกู	เรากเ็ช่ือ	เพราะเรามนัโง่	 
เขาชีส้ิง่ทีถ่กูว่าผิด	เรากเ็ชือ่	เพราะอะไร	เพราะเรายงัไม่เป็นตวัของตวั	ไม่รู้ตามความเป็น 
จริงนั่นเอง

บรรยายแก่ที่ประชุมพระภิกษุ	สามเณร	ณ	วัดป่านานาชาติ	พ.ศ.	๒๕๒๑
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	 เหมือนจิตของเราทกุวนัน้ีแหละ	ถกูอารมณ์โกหกอยูเ่ร่ือย	บางทกีช็อบอย่างน้ัน	 
บางทีก็ไม่ชอบอย่างน้ี	 ถูกโกหกอยู่เร่ือย	 เพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงของมัน	 
มันก็โกหกอยู่เรื่อยๆ	ถ้าหากว่าเราผู้ฟังธรรมก็ฟังธรรมไปเถิด ธรรมนั้นจะชอบใจเรา
หรือไม่ชอบใจ เราก็ควรฟัง คนที่ฟังธรรมอย่างนี้ได้ประโยชน์ เพราะว่าความจริงที่
พระท่านเทศน์ให้ฟัง หรือครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ฟังนั้น เราจะเชื่อก็ไม่ได้ ไม่เชื่อ 
ก็ไม่ได้ เราต้องอยูท่ีค่ร่ึงๆ กลางๆ น้ี ไม่ได้ประมาทว่าเช่ือหรือไม่เช่ือ เรากฟั็งของเราไป  
แล้วเอาไปพิจารณาให้มันเกิดเหตุผลในทางที่ชอบขึ้นมา

	 นักปราชญ์ทั้งหลายไม่ควรเชื่อง่ายๆ	ควรเอาไปพิจารณาตริตรองดูเหตุผลก่อน
จึงค่อยเชื่อ	แม้จะพูดความจริงให้ฟังก็อย่าเพิ่งเชื่อ	เพราะอะไร	เพราะเรายังไม่รู้เท่า
ตามความเป็นจริงน้ันด้วยตนเอง	พวกเราทกุคนกเ็หมอืนกนั	รวมทัง้ผมด้วย	ผมเคย
ปฏิบัติมาก่อนท่าน	ก็เคยถูกโกหกมาแล้วว่า	การปฏิบัตินี้มันล�าบากมากหลาย	ท�าไม
มันจึงล�าบาก	ก็เพราะเราคิดไม่ถูกต้องนั่นเอง	มันเป็นมิจฉาทิฏฐิ	เราคิดไม่ถูก

	 แตก่่อนผมเคยอยูก่บัพวกพระมาก	ผมกไ็ม่สบาย	รวนเร	หนไีปตามปา่ตามเขา	
หนีจากพวกจากเพือ่น	เหน็ไปว่าภกิษสุามเณรกไ็ม่เหมอืนใจเรา	ปฏิบตัไิม่เก่งเหมอืนเรา	 
มคีวามประมาท	คนโน้นเป็นอย่างน้ี	คนน้ีเป็นอย่างน้ัน	กเ็ป็นเหตอุย่างหน่ึงให้เราวุน่วาย	 
เป็นเหตุให้หนีไปเรื่อยๆ	ไปอยู่องค์เดียวก็มี	สององค์ก็มี	ก็ไม่มีความสบาย	ไปอยู่ 
องค์เดยีวกไ็ม่สบาย	ไปอยูห่ลายองค์กไ็ม่สบาย	ไปอยูท่ีเ่อกลาภมากเยอะแยะกไ็ม่สบาย	 
ไปอยูท่ีเ่อกลาภไม่มากไม่น้อยกไ็ม่สบาย	ความไม่สบายน้ีเรากนึ็กว่ามนัเป็นเพราะเพือ่น	 
เป็นเพราะอารมณ์	เป็นเพราะที่อยู่	เป็นเพราะอาหาร	เป็นเพราะอากาศ	เป็นเพราะนั่น
เป็นเพราะนี่	เราคิดว่ามันเป็นเช่นนั้น	เราก็แสวงหาไปตามเรื่องของเราเรื่อยๆ	

	 แต่ก่อนเป็นพระธดุงค์	ธดุงค์ไปแล้วกไ็ม่สบาย	ภาวนาไป	พจิารณาไปท�าอย่างไร
จึงจะสบายหนอ	พิจารณาอยู่อย่างนี้	อยู่มากคนก็ไม่สบาย	อยู่อากาศเย็นก็ไม่สบาย	
อากาศร้อนก็ไม่สบาย	เพราะอะไรหนอ	ไม่เห็นเสียแล้ว	ท�าไมมันจึงไม่สบาย	ก็เพราะ
มนัเป็นมิจฉาทฏิฐมิคีวามเหน็ผิด	เพราะตวัเราน้ียงัยดึธรรมอนัมพีษิอยูน่ั่นเอง	ไปอยู่
ทีไ่หนกไ็ม่สบาย	ว่าตรงน้ันไม่ดีตรงน้ีไม่ดีอยูเ่ร่ือยไป	มนัไปให้โทษคนอืน่เขา	มนัไปให้
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โทษอากาศ	มนัไปให้โทษความร้อน	มนัไปให้โทษความเย็น	มนัไปให้โทษสารพดัอย่าง	 
เหมือนกับหมาบ้า	หมาบ้ามันเห็นอะไรมันก็กัด	เพราะมันเป็นบ้า	เป็นเช่นนี้แหละ

	 ฉะน้ัน	เมือ่พวกเราทัง้หลายปฏบิตั	ิจึงมจิีตกระสบักระส่ายอยูเ่ร่ือยไป	วนัน้ีสบาย	
พรุ่งนี้ไม่สบาย	มันก็เป็นของมันอยู่เช่นนี้เรื่อยไป	ไม่ได้ความสบาย	ไม่ได้ความสงบ	 
มานึกถงึพระพทุธเจ้าท่านประทบัอยู่ทีแ่ห่งหน่ึง	ประชมุพระภกิษุสงฆ์ตอนบ่าย	ตอนเยน็ 
ท่านเห็นหมาป่าตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากป่า	มายืนอยู่แล้วก็วิ่งเข้าไปในพุ่มไม้	 แล้วก็วิ่ง
ออกมา	แล้ววิ่งเข้าไปในโพรงไม้	เข้าไปอยู่ในโพรงไม้สักประเดี๋ยวก็วิ่งออกมา	แล้วก็ 
เข้าไปอยู่ในถ�า้	ประเด๋ียวกว็ิง่ออกมา	เดีย๋วกย็นือยู่	เดีย๋วกว็ิง่ไป	เดีย๋วกน็อน	เดีย๋วกล็กุ	 
เพราะหมาป่าตัวน้ันเป็นขี้เร้ือน	 มันเป็นโรคเร้ือน	 ยืนอยู่ก็ถูกตัวเร้ือนมันไชกินเน้ือ 
กินหนัง	 มันยืนอยู่ประเด๋ียวก็ไม่สบาย	 วิ่งไปไม่สบายก็หยุดอยู่	 หยุดอยู่ไม่สบาย 
กน็อน	นอนอยูไ่ม่สบายก็ลกุขึน้	ลกุขึน้แล้วกเ็ข้าไปในพุม่ไม้	ไปนอนอยูป่ระเด๋ียวเดยีว 
แล้วก็วิ่งหนี	 ว่าพุ่มไม้นั้นไม่ดี	แล้วก็เข้าไปในโพรงไม้สักพักหนึ่ง	ตัวขี้เรื้อนมันก็ไช
กินเนื้อกินหนังมันอยู่เรื่อย	แล้วก็ลุกไปอีก	วิ่งเข้าไปในถ�้า

 พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ท่านเห็นไหมว่า เมื่อตอนเย็นวันน้ี
หมาป่าตัวหนึ่งมันเดินอยู่ที่นี่ เห็นไหม มันจะยืนอยู่มันก็เป็นทุกข์ มันจะวิ่งไปมันก็
เป็นทุกข์ มันจะนั่งอยู่ก็เป็นทุกข์ มันจะนอนอยู่ก็เป็นทุกข์ มันจะเข้าไปอยู่ในพุ่มไม้ก็
เป็นทุกข์ เข้าไปในโพรงไม้มันก็เป็นทุกข์ จะเข้าไปอยู่ในถ�้าก็ไม่สบาย มันก็เป็นทุกข์ 
เพราะมันเห็นว่าการยืนอยู่นี้ไม่ดี การนั่งไม่ดี การนอนไม่ดี พุ่มไม้นี้ไม่ดี โพรงไม้นี้
ไม่ดี ถ�้านี้ไม่ดี มันก็วิ่งอยู่ตลอดเวลานั้น ความเป็นจริงหมาป่าตัวนั้นมันเป็นขี้เรื้อน  
มนัไม่ใช่เป็นเพราะพุม่ไม้ หรือโพรงไม้ หรือถ�า้ หรือการยนื การเดิน การน่ัง การนอน  
มันไม่สบายเพราะมันเป็นขี้เรื้อน”

	 พระภิกษุทั้งหลายน้ีก็เหมือนกัน	 ความไม่สบายน้ันคือความเห็นผิดที่มีอยู	่ 
ไปยึดธรรมที่มีพิษไว้มันก็เดือดร้อน	 ไม่ส�ารวมสังวรอินทรีย์ทั้งหลาย	 แล้วก็ไปโทษ
แต่สิ่งอื่น	 ไม่รู้เรื่องของเจ้าของเอง	 ไปอยู่วัดหนองป่าพงก็ไม่สบาย	 ไปอยู่อเมริกาก็ 
ไม่สบาย	ไม่อยูก่รุงลอนดอนก็ไม่สบาย	ไปอยูว่ดัป่าบุง่หวายกไ็ม่สบาย	ไปอยูท่กุๆ	สาขา 



111

ก็ไม่สบาย	ที่ไหนก็ไม่สบาย	นี่ก็คือความเห็นผิดนั้นยังมีอยู่ในตัวเรานั้นเอง	มีความ
เห็นผิดยังไปยึดม่ันถือมั่นในธรรมอันมีพิษไว้ในใจของเราอยู่	 อยู่ที่ไหนก็ไม่สบาย 
ทั้งน้ัน	 น่ันคือเหมือนกันกับสุนัขน้ัน	 ถ้าหากโรคเร้ือนมันหายแล้ว	 มันจะอยู่ที่ไหน 
มนักส็บาย	อยูก่ลางแจ้งมันกส็บาย	อยู่ในป่ามันกส็บายอย่างน้ี	ผมนึกอยูบ่่อยๆ	แล้ว
ผมก็น�ามาสอนพวกท่านทั้งหลายอยู่เรื่อย	เพราะธรรมตรงนี้มันเป็นประโยชน์มาก

	 พระภิกษุทั้งหลายน้ีก็เหมือนกันฉันน้ัน ถ้าหากเรามารู้จักอารมณ์ตามความ 
เป็นจริงเสียแล้ว มันก็สบาย จะมีความหนาวบ้างมันก็สบาย อยู่ที่คนมากก็สบาย  
อยู่ที่คนน้อยก็สบาย ความสบายหรือไม่สบายไม่ได้อยู่ที่คนมากหรือน้อย มันอยู่ที่
ความเห็นถูกเท่านั้น ถ้ามีความเห็นถูกในใจของเราแล้ว อยู่ที่ไหนก็สบาย นี่เพราะ
เรายังมีความเห็นผิดอยู่ ยึดธรรมอันมีพิษอยู่ แล้วมันก็ไม่สบาย ที่เรายึดอยู่อย่างนี้
ก็เหมือนกับตัวหนอนนั้นแหละ ที่อยู่ของมันก็สกปรก อาหารของมันก็สกปรก ที่อยู่
และอาหารของมนัไม่ดทีัง้น้ัน	มนัไม่สมควร	แต่ว่ามนัสมควรกบัหนอน	ลองเอาไม้ไป
เขีย่มนัออกจากมูตรออกจากคถูดสู	ิตวัหนอนน้ันมนัจะด้ินกระเสอืกกระสนไปทเีดียว	
มันจะดิ้นมาหากองคูถอย่างเก่า	มันจึงจะสบาย	อันนี้ก็เหมือนกัน	ฉันนั้น

	 พระภกิษสุามเณรเราทัง้หลายน้ัน	ยงัมคีวามเหน็ผิดอยู	่ครูบาอาจารย์มาแนะน�า
ให้เห็นถูก	มันก็ไม่สบาย	ใจมันวิ่งไปหากองคูถอยู่เรื่อยๆ	มันไม่สบายเพราะตรงนั้น
เป็นที่อยู่ของมัน	 เม่ือหนอนน้ันมันยังมองไม่เห็นความสกปรกอยู่ในที่น้ัน	 เม่ือน้ัน 
มันก็ออกไม่ได้	 พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันฉันน้ัน	 ถ้าไม่เห็นโทษทั้งหลายใน 
สิ่งเหล่านั้น	มันก็ออกไม่ได้	ปฏิบัติมันก็ยากล�าบาก

	 ฉะน้ัน	จงฟัง	ไม่มีอนัใดอืน่	การปฏบิตัน้ัินถ้าเรามคีวามเหน็ถกูต้องดแีล้วผมว่า 
อยู่ที่ไหนก็สบาย	 อันนี้ผมก็เคยปฏิบัติมาแล้ว	 เคยพบมาแล้ว	 ถ้าหากมันยังไม่รู้จัก
อย่างทุกวันนี้	 มีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยม	 มีอะไรหลายๆ	 อย่าง	 อย่างทุกวันนี้	 
ผมก็ตายแล้ว	 ถ้ามันมีความเห็นผิดอยู่มันก็ตายแล้ว	ผมเห็นว่าที่อยู่ของพระเรานั้น 
อยู่ที่มันเยือกเย็น ก็คือความเห็นถูกต้องนั้นเอง เป็นสัมมาทิฏฐิ ถ้ามีความเห็นถูก
เห็นชอบแล้ว มันก็สบาย มีความสงบ พวกเราทั้งหลายอย่าไปค้นอย่างอื่นเลย
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	 ฉะนั้น	 ถึงแม้ว่ามันจะทุกข์	 ก็ช่างมันเถอะ	 ทุกข์นั้นมันก็ไม่แน่หรอก	 ใครว่า 
เหน็ทกุข์	มนัเป็นตวัไหม	มนัมทีกุข์เกดิขึน้มา	ตวัทกุข์คืออะไร	มไีหม	ใครเหน็ทกุข์ไหม	 
เห็นตัวทุกข์ไหม	 เห็นมันจริงจังไหม	 ผมไม่เห็นว่ามันจริงมันจังอะไร	 ทุกข์มันก็คือ 
ความรู้สึกวูบเดียว	แล้วมันก็หายไป	แล้วสุขก็เหมือนกันฉันนั้น	ตัวสุข	สุขจริงๆ	มัน
มใีห้เหน็ไหม	ของจริงมไีหม	มนักส็กัแต่ว่าความรู้สกึวบูหน่ึงแล้วมนักห็ายไป	เกิดแล้ว 
มันก็ดับไป	 อย่างความรักของเราเกิดขึ้นมาวูบหน่ึง	 แล้วมันก็หายไปอีก	 ตัวรัก	 
ตัวเกลียด	 ตัวชังจริงๆ	 ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหน	 ความเป็นจริงก็คือมันไม่มีตัวไม่มีตน	
มันสักแต่ว่าอารมณ์	 เกิดขึ้นมาวูบหน่ึงแล้วก็หายไป	 มันหลอกลวงเราอยู่อย่างน้ี 
เรื่อยๆ	ไป	เอาแน่ตรงไหนไม่ได้	ไม่มี

	 ไม่มีอะไรทั้งน้ันแหละ	 สักแต่ว่าความรู้สึกเกิดข้ึนมา	 สมกับค�าที่พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า	ไม่มีอะไรนอกนั้น	มีทุกข์เกิดขึ้นมา	แล้วทุกข์นั้นก็ตั้งอยู่	เมื่อทุกข์ตั้งอยู่แล้ว	
ทุกข์ก็ดับไป	 ทุกข์ดับไปแล้ว	 สุขเกิดขึ้นมา	 แล้วสุขก็ตั้งอยู่	 เมื่อสุขตั้งอยู่แล้วสุข 
ก็ดับไป	เม่ือสขุดบัไปแล้วทกุข์กเ็กดิขึน้มา	เกดิข้ึนแล้วทกุข์กต็ัง้อยู่	ตัง้อยูแ่ล้วกด็บัไป	
ผลที่สุดก็มารวมเป็นอันเดียวว่า นอกจากทุกข์นี้เกิด นอกจากทุกข์นี้ตั้งอยู่ นอกจาก
ทุกข์นี้ดับไปแล้ว ไม่มีอะไร มีแต่เท่านี้ ไม่มีอะไรอื่นนอกจากนี้ มันมีเท่านี้ๆ 

	 แต่เราก็เป็นคนหลง	 วิ่งตะครุบมันเรื่อยไป	ก็ไม่พบความจริง	 ว่าอันนี้มันเป็น
ความจริงไหม	มนัก็ไม่จริงอกีแล้ว	อนัน้ันมนัจริงไหม	กไ็ม่จริงอกีน้ันแหละ	มนัเปลีย่น 
...เปลีย่น...เปลีย่นของมันอยู่อย่างน้ัน	ถ้ามาพจิารณาแล้วกไ็ม่ควรวิง่ไปกบัมนั	ฉะน้ัน	
เมือ่เรารู้สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีแล้ว	กไ็ม่ใช่เป็นคนคดิมาก	แต่เป็นคนมปัีญญามาก	ถ้าเรา
ไม่รู้จักมนั	มนักค็ดิมากกว่าปัญญา	บางทปัีญญาไม่มเีลย	มแีต่ความคดิ	ความคิดมาก
แต่ปัญญาไม่มี	ก็ยิ่งทุกข์มาก	มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้	อะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรา
เหน็โทษจริงๆ แล้ว เราจึงถอนตวัออกมาได้ ถ้าเราไม่เหน็โทษจริงๆ แล้ว เรากถ็อนตวั 
ออกไม่ได้ ทุกอย่างนั่นแหละ อาการอันใดที่เราไม่เห็นประโยชน์จริงๆ แล้ว มันก็
ท�าไม่ได้ ถ้าเราเห็นประโยชน์มันจริงจังแล้วเราก็ท�าได้ เป็นของไม่ยากฉันนั้น อันนี้ 
พูดเรื่องเฉพาะในหลักบริหารจิต	เราทุกคนก็ให้ท�าใจให้ดี	ท�าใจให้อดทน
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	 เปรียบเสมอืนหน่ึงว่า	เราตดัไม้สกัท่อนหน่ึง	เอาทิง้ลงในคลอง	แล้วมนักไ็หลไป 
ตามน�้าในคลองนั้น	ถ้าท่อนไม้ท่อนนั้นไม่ผุ	ไม่เน่า	ไม่พัง	มันไม่ติดอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้	 
มนักไ็หลไปตามคลองอยู่เร่ือยไป	ผมเชือ่แน่ว่าจะถงึทะเลใหญ่เป็นทีส่ดุ	อนัน้ีกเ็หมอืนกนั 
ฉันน้ัน	พวกท่านทัง้หลายประพฤตปิฏบิตัติามแนวทางของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
ของเราแล้ว	 เดินไปตามมรรคที่พระองค์ทรงสอน	 เดินไปตามกระแสให้มันถูกต้อง	
ให้มันพ้นจากสิ่งทั้งสอง	 สิ่งทั้งสองอย่างน้ันคืออะไร	 คือสองข้างที่พระพุทธเจ้าของ 
เราตรัส	อันไม่ใช่ทางของสมณะที่จะคิดไป	ที่จะเอาจริงเอาจังกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น	 
คือ	 กามสุขัลลิกานุโยโค	 ประการหน่ึง	 กับ	 อัตตกิลมถานุโยโค	 อีกประการหน่ึง	 
อนัน้ีแหละเรียกว่า	ฝ่ัง	ฝ่ังทัง้สองข้าง	ฝ่ังของคลอง	ของแม่น�า้	ท่อนไม้ทีป่ล่อยไปตาม 
คลองตามกระแสน�้า	ก็คือจิตของเรา

	 ทีก่ล่าวมาเมือ่ก้ีน้ีว่า	ทีว่่าท่อนไม้เมือ่ไม่ตดิอยูฝ่ั่งโน้นไม่ตดิอยูฝ่ั่งน้ี	แล้วท่อนไม้
ท่อนนั้นมันไม่ผุไม่พัง	ที่สุดของท่อนไม้นั้น	มันก็ไหลลงทะเล	ถ้ามันไปติดอยู่ฝั่งโน้น 
หรือฝั่งนี้	หรือมันไปผุไปพังเสียแล้ว	มันก็ไปไม่ถึงทะเลใหญ่

	 จิตใจของพวกท่านทัง้หลายน้ี	พวกเราทัง้หลายผู้ประพฤตปิฏบิตัน้ีิกด็	ีฝ่ังคลอง
ก็คือความชังหรือความรัก	 หรือฝั่งหน่ึงก็คือสุข	 อีกฝั่งหน่ึงก็คือทุกข์	 ท่อนไม้ก็คือ 
จิตของเรานี้เอง	มันจะไหลไปตามกระแสแห่งน�้า	 มันจะมีความสุขเกิดขึ้นมากระทบ	 
มันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นมากระทบอยู่บ่อยคร้ัง	 ถ้าจิตใจของเราถึงกระแสแห่ง 
พระนิพพานคือความสงบระงับ	ให้เราเห็นว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้ว	ทุกข์นั้นก็ดับไป	
สุขเกิดขึ้นมา	สุขนั้นก็ดับไป	นอกเหนือนี้ไม่มีแล้ว	มันก็เป็นอย่างนี้

	 ถ้าเราไม่ไปตดิในความรัก	ไม่ตดิในความชงั	ไม่ตดิในความสขุ	ไม่ตดิในความ
ทุกข์เท่านั้น	 ก็เรียกว่า	 เราเดินตามกระแสธรรมของสมณะ	 ที่เราปฏิบัติสิ่งทั้งหลาย
เหล่านี้	อันเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเจริญมาแล้ว	ถูกมาแล้ว	พบมาแล้ว	ท่านจึงได้มา
สอนเราให้เหน็ความรัก ให้เหน็ความชงั ให้เหน็ความสขุ ให้เหน็ความทกุข์ ว่ามนัเป็น 
ธรรมทฐิ ิธรรมนิยาม มนัตัง้ของมนัอยูอ่ย่างน้ัน มันกเ็ป็นของมนัอยูอ่ย่างน้ัน เป็นอยู่ 
ตลอดกาล มันก็เป็นอยู่อย่างนั้น
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 แต่ว่าเม่ือจิตของผู้ฉลาดแล้ว ไม่ตามไปส่งเสริมมัน ไม่ตามไปเยินยอมัน  
ไม่ตามไปยึดมั่นมัน ไม่ตามไปถือมั่นมัน มันก็มีจิตอันปล่อยวาง ท�าไปเท่านั้นแหละ
ให้สม�่าเสมอ มันก็เป็นสัมมาปฏิปทา เป็นสัมมาปฏิบัติ ปฏิบัติถูกทาง เหมือนท่อนไม้ 
ที่ปล่อยไปตามกระแสน�้า มันไม่ติดอยู่ฝั่งโน้น และไม่ติดอยู่ฝั่งน้ี มันไม่ผุไม่พัง  
มันไม่เน่า มันก็ถึงทะเลจนได้ เราท�าเราประพฤติปฏิบัติ ถ้าเว้นจากทางทั้งสองอย่าง
แล้วคือ กามสุขัลลิกานุโยโคและอัตตกิลมถานุโยโคแล้ว มันก็ถึงความสงบแน่นอน 
ไม่ต้องสงสัย อันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้น.
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๑๐
เรื่องจิตนี้

	 การปฏิบัติเรื่องจิตนี้...ความจริงจิตนี้ไม่เป็นอะไร มันเป็นประภัสสรของมันอยู่
อย่างน้ัน มนัสงบอยูแ่ล้ว ทีจิ่ตไม่สงบทกุวันน้ีเพราะจิตมนัหลงอารมณ์ ตวัจิตแท้ๆ	น้ัน 
ไม่มีอะไร	 เป็นธรรมชาติอยู่เฉยๆ	 เท่าน้ัน	 ที่สงบไม่สงบ	 ก็เป็นเพราะอารมณ์มา 
หลอกลวง	 จิตที่ไม่ได้ฝึกก็ไม่มีความฉลาด	 มันก็โง่	 อารมณ์ก็มาหลอกลวงไปให้
เป็นสขุ	เป็นทกุข์	ดใีจ	เสยีใจ	จิตของคนตามธรรมชาตน้ัินไม่มคีวามดใีจ	เสยีใจ	ทีม่ ี
ความดีใจเสียใจนั้นไม่ใช่จิต	แต่เป็นอารมณ์ที่มาหลอกลวง	จิตก็หลงไปตามอารมณ์
โดยไม่รู้ตัว	 แล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามอารมณ์	 เพราะยังไม่ได้ฝึก	 ยังไม่ฉลาด	
แล้วเราก็นึกว่าจิตเราเป็นทุกข์	 นึกว่าจิตเราสบาย	 ความจริงมันหลงอารมณ์	 พูดถึง
จิตของเราแล้ว	มันมีความสงบอยู่เฉยๆ	มีความสงบยิ่งเหมือนกับใบไม้ที่ไม่มีลมมา
พดักอ็ยูเ่ฉยๆ	ถ้ามลีมมาพดัก็กวดัแกว่ง	เป็นเพราะลมมาพดัและกเ็ป็นเพราะอารมณ์	
มันหลงอารมณ์

 ถ้าจิตไม่หลงอารมณ์แล้ว จิตกไ็ม่กวดัแกว่ง ถ้ารู้เท่าอารมณ์แล้วมันกเ็ฉย เรียก
ว่าปกตขิองจิตเป็นอย่างน้ัน ทีเ่รามาปฏบิตักินัอยูท่กุวนัน้ีกเ็พือ่ให้เหน็จิตเดมิ เราคดิว่า
จิตเป็นสขุ	จิตเป็นทกุข์	แต่ความจริง	จิตไม่ได้สร้างสขุสร้างทกุข์	อารมณ์มาหลอกลวง 
ต่างหาก	มันจึงหลงอารมณ์	ฉะนั้น เราจึงต้องมาฝึกจิตให้ฉลาดขึ้น ให้รู้จักอารมณ์ 
ไม่ให้เป็นไปตามอารมณ์ จิตก็สงบ

	 เรื่องแค่นี้เองที่เราต้องมาท�ากรรมฐานกันยุ่งยากทุกวันนี้.
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๑๑ 
การท�าจิตให้สงบ

 การท�าจิตให้สงบ คือ การวางให้พอด ีตัง้ใจเกนิไปมากมนักเ็ลยไป ปล่อยเกนิไป 
มันก็ไม่ถึง เพราะขาดความพอดี

	 ธรรมดาจิตเป็นของไม่อยูน่ิ่ง	เป็นของมกีริิยาไหวตวัอยูเ่ร่ือย	ฉะน้ันจิตใจของเรา
จึงไม่มกี�าลงั	การท�าจิตใจของเราให้มกี�าลงักบัการท�ากายของเราให้มีก�าลงัมนัต่างกนั  
การท�ากายให้มีก�าลังก็คือการออกก�าลัง ท�ากายบริหาร มีการกระโดด การวิ่ง นี่คือ
การท�ากายให้มีก�าลัง การท�าจิตใจให้มีก�าลังก็คือท�าจิตให้สงบ ไม่ใช่ท�าจิตให้คิดนั่น
คิดนี่ไปต่างๆ ให้อยู่ในขอบเขตของมัน เพราะว่าจิตของเรานั้นไม่เคยได้สงบ	ไม่เคย
มีก�าลัง	มันจึงไม่มีก�าลังทางด้านสมาธิภายใน

	 บดัน้ีเราจะท�าสมาธ	ิกต็ัง้ใจ	ให้เอาความรู้สกึก�าหนดอยูก่บัลมหายใจ	ถ้าหากว่า
เราหายใจสั้นเกินไปหรือยาวเกินไปก็ไม่พอดี	 ไม่ได้สัดได้ส่วนกัน	 ไม่เกิดความสงบ	
เหมือนกันกับเราเย็บจักร	 ผู้เย็บจักรมีมือมีเท้า	 เราต้องถีบจักรเปล่าดูก่อน	 ให้รู้จัก	
ให้คล่องกับเท้าของเราเสียก่อน	จึงเอาผ้ามาเย็บ

	 การก�าหนดลมหายใจกเ็หมอืนกนั	หายใจเฉยๆ	ก�าหนดรู้ไว้	จะพอดขีนาดไหน	
ยาวขนาดไหน	สัน้ขนาดไหน	จะให้ค่อยขนาดไหน	แรงขนาดไหน	จะยาวก็ไม่เอากบัมนั	 

การบรรยายธรรมโดยส�านวนที่เป็นกันเอง	ด้วยภาษาพื้นบ้าน	ไม่ปรากฏวันบรรยาย
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จะสั้นก็ไม่เอากับมัน	จะค่อยก็ไม่เอากับมัน	เอาตามความพอดี	เอายาวพอดี	เอาสั้น
พอดี	เอาค่อยพอด	ีเอาแรงพอด	ีน่ันชือ่ว่าความพอดี	เราไม่ได้ขดัไม่ได้ข้อง	แล้วกป็ล่อย	 
หายใจดูก่อน	ไม่ต้องท�าอะไร

	 ถ้าหากว่าจิตสบายแล้ว	จิตพอดแีล้ว	กย็กลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์	หายใจเข้า	 
ต้นลมอยู่ปลายจมกู	กลางลมอยูห่ทยัคอืหวัใจ	ปลายลมอยูส่ะดือ	อนัน้ีเป็นแหล่งการ
เดินลม	เมื่อหายใจออก	ต้นลมจะอยู่สะดือ	กลางลมจะอยู่หทัย	ปลายลมจะอยู่จมูก	
นี่มันสลับกันอย่างนี้	ก�าหนดรู้เมื่อลมผ่านจมูก	ผ่านหทัย	ผ่านสะดือ	พอสุดแล้วก็จะ
เวียนกลับมาอีกเป็นสามจุดนี้	ให้ความรู้ของเราอยู่ในความเวียนเข้าออกทั้งสามจุดนี้	
พยายามติดตามลมหายใจเช่นนี้เรื่อยไปเพื่อรักษาความรู้นั้น	 และท�าสติสัมปชัญญะ
ของเราให้กล้าขึ้น

	 หากว่าเราก�าหนดจิตของเราให้รู้จักต้นลม	กลางลม	ปลายลม	ดแีล้วพอสมควร	
เราก็วาง	เราจะหายใจเข้าออกเฉยๆ	เอาความรู้สึกของเราไว้ปลายจมูก	หรือริมฝีปาก
บนที่ลมผ่านออกเข้า	เอาแต่ความรู้สึกเท่านั้น	ไม่ต้องตามลมออกไป	ไม่ต้องตามลม
เข้ามา	เอาความรู้สกึหรือผู้รู้น่ันแหละไว้เฉพาะหน้าเราทีป่ลายจมกู	ให้รู้จักลมผ่านออก
ผ่านเข้า	ไม่ต้องคิดอะไรมากมาย	เพยีงแต่ให้มคีวามรู้สกึเท่าน้ันแหละ	ให้มคีวามรู้สกึ
ติดต่อกัน	ลมออกก็ให้รู้	ลมเข้าก็ให้รู้	ให้รู้อยู่แต่ที่นั่นแหละ	รู้แล้วมันจะเป็นอะไรก็ 
ไม่ต้องคดิ	เอาเพยีงเท่าน้ันเสยีก่อน	ในเวลาน้ีหน้าทีก่ารงานของเรามแีค่น้ัน	ไม่ได้มีมาก	 
ก�าหนดลมเข้าออกอยูอ่ย่างน้ันแหละ	ต่อไปจิตกส็งบลมกจ็ะละเอยีดเข้าไป	น้อมเข้าไป	
กายก็จะเบาเข้าไป	จิตกจ็ะสงบไป	ความเบากายเบาใจน้ันกจ็ะเกดิข้ึนมา	จะเป็นกายควร
แก่การงาน	และจะเป็นจิตควรแก่การงานต่อไป	น่ีคือการท�าสมาธ	ิไม่ต้องท�าอะไรมาก	 
ให้ก�าหนดเท่านั้น

	 ต่อไปน้ีให้ตัง้ใจท�า	ก�าหนดไป...จิตเราละเอยีดเข้าไป	การท�าสมาธน้ัิน	จะไปไหนก็
ช่างมนั	ให้เรารู้ทนัเอาไว้	ให้เรารู้จักมัน	มันกม็ทีัง้อารมณ์	มทีัง้ความสงบคลกุคลกีนัไป	 
มันมี วิตก	วิตกคือการจะยกจิตของตนนึกถึงอันใดอันหนึ่งขึ้นมา	ถ้าสติของเราน้อย
ก็จะวิตกน้อย แล้วก็มี วิจาร	คือการตรวจดูตามเรื่องที่เราวิตกนั้น	แต่ข้อส�าคัญนั้น
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ต้องพยายามรู้ให้ทันอยู่เสมอ	แล้วก็พิจารณาให้ลึกลงไปอีก	ให้เห็นว่ามีทั้งสมาธิและ
มีทั้งความรู้รวมอยู่ในนั้น

	 ค�าว่า	“จิตสงบ”	น้ันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไร	มนัต้องม	ีมคีวามสงบครอบอยู	่ท่านกล่าวถงึ 
องค์ของความสงบขั้นแรกว่า	หนึ่งมีวิตก	ยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีวิจาร	คือ
พจิารณาตามอารมณ์ทีเ่กดิขึน้มา	ต่อไปกจ็ะมี	ปีต	ิคอืความยนิดใีนสิง่ทีเ่ราวติกไปน้ัน	
ในสิ่งที่เราวิจารไปนั้น	จะเกิดปีติคือความยินดีซาบซึ้งอยู่โดยเฉพาะของมัน	แล้วก็มี	
สุข	สุขอยู่ไหน	สุขอยู่ในการวิตก	สุขอยู่ในการวิจาร	สุขอยู่กับความอิ่มใจ	สุขอยู่กับ
อารมณ์เหล่าน้ันแหละ	แต่ว่ามันสขุอยู่ในความสงบ	วติกกว็ติกอยูใ่นความสงบ	วจิารก็
วจิารอยู่ในความสงบ	ความอิม่ใจกอ็ยูใ่นความสงบ	สขุกอ็ยูใ่นความสงบ	ทัง้สีอ่ย่างน้ี 
เป็นอารมณ์อันเดียว	อย่างที่ห้า	คือ	เอกัคคตา	ห้าอย่างแต่เป็นอันเดียวกัน	คือทั้งห้า
อย่างนี้เป็นอารมณ์	แต่มีลักษณะอยู่ในขอบเขตอันเดียวกัน	คือเมื่อจิตสงบ	วิตกก็มี	
วิจารก็มี	ปีติก็มี	สุขก็มี	เอกัคคตาก็มี	ทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์เดียวกัน	ค�าที่ว่าอารมณ์
เดยีวกันน้ัน	ท�าไมจึงมหีลายอย่าง	หมายความว่ามนัจะมหีลายอาการกช่็างมนั	เพราะ
อาการทั้งหลายเหล่านั้นจะมารวมอยู่ในความสงบอันเดียวกัน	ไม่ฟุ้งซ่าน	ไม่ร�าคาญ

	 เหมอืนกบัว่า	มคีน	๕	คน	แต่ลกัษณะของคนทัง้	๕	คนน้ันมอีาการอนัเดยีวกนั	
คือจะมีอารมณ์ทั้ง	 ๕	 อารมณ์	 เมื่ออารมณ์อันน้ันอยู่ในลักษณะน้ี	 ท่านเรียกว่า	
“องค์”	องค์ของความสงบ	ท่านไม่ได้เรียกว่าอารมณ์	ท่านเรียกว่าวิตก	วิจาร	ปีติ	สุข	 
เอกัคคตารมณ์	สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เป็นอารมณ์ตามธรรมดา	ท่านจึงจัดว่าเป็นองค์ 
ของความสงบ	มอีาการอยู	่๕	อย่าง	คอื	วติก	วจิาร	ปีต	ิสขุ	เอกคัคตา	ไม่มคีวามร�าคาญ	 
วติกอยูก็่ไม่ร�าคาญ	วจิารอยูก่ไ็ม่ร�าคาญ	มปีีตกิไ็ม่ร�าคาญ	มคีวามสขุกไ็ม่ร�าคาญ	จิตจึง 
เป็นอารมณ์เดียวอยู่ในสิ่งทั้ง	๕	นี้	จับรวมกันอยู่	เรื่องจิตสงบขั้นแรกจึงเป็นอย่างนี้

	 ทน้ีี	บางอย่างอาจถอยออกมา	ถ้าก�าลงัใจไม่กล้า	สตหิย่อนไปแล้ว	มนัจะมอีารมณ์ 
มาแทรกเข้าไปเป็นบางครั้ง	 คล้ายๆ	 กับว่าเคลิ้มไป	 แล้วมีอาการอะไรบางอย่างเข้า
มาแทรกตอนที่มันเคลิ้มไป	 แต่ไม่ใช่ความง่วงตามธรรมดา	 ท่านว่ามีความเคลิ้มใน 
ความสงบ	บางทีก็มีอะไรบางอย่างแทรกเข้ามา	เช่นว่า	บางทีมีเสียงปรากฏบ้าง	บางที
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เหมือนเห็นสุนัขวิ่งผ่านไปข้างหน้าบ้าง	 แต่ว่าไม่ชัดเจนและก็ไม่ใช่ฝัน	 อันน้ีจัดเป็น 
ฝันไม่ได้	 ที่เป็นเช่นน้ีเพราะก�าลังทั้ง	 ๕	 ดังกล่าวแล้วไม่สม�่าเสมอกัน	 มันอ่อนลง	 
อ่อนเคลิม้ลง	จึงเกดิอารมณ์เข้าแทรก	อนัน้ีเป็นอาการของจิต	ถ้าหากว่าเรามคีวามสงบ	 
มันก็มีสิ่งทั้ง	๕	สิ่งนี้เป็นบริวารอยู่	 แต่เป็นบริวารในความสงบ	อันนี้เป็นเบื้องแรก
ของมัน	 ขณะที่จิตเราสงบอยู่ในขั้นนี้	 ชอบมีนิมิตทางตา	 ทางหู	 ทางจมูก	 ทางลิ้น	 
ทางกาย	 และทางจิต	 มันชอบเป็น	 แต่ผู้ท�าสมาธิจับไม่ค่อยถูกว่า	 “มันหลับไหม	 
กไ็ม่ใช่”	“มนัฝันไปหรือ	กไ็ม่ใช่”	ไม่ใช่อะไรทัง้น้ัน	มนัเป็นอาการเกดิมาจากความสงบ
ครึ่งๆ	กลางๆ	ก็ได้	บางทีก็แจ่มใสเป็นธรรมดา	บางทีก็คลุกคลีไปกับความสงบบ้าง	 
กับอารมณ์ทั้งหลายบ้าง	แต่อยู่ในขอบเขตของมัน

 อย่างไรก็ตาม บางคนท�าสมาธิยาก เพราะอะไร เพราะจริตแปลกเขา แต่ก็เป็น 
สมาธิ แต่ก็ไม่หนักแน่น ไม่ได้รับความสบายเพราะสมาธิ แต่จะได้รับความสบาย 
เพราะปัญญา เพราะปัญญาความคิด เห็นความจริงของมัน แล้วก็แก้ปัญหาถูกต้อง  
เป็นประเภทปัญญาวิมุตติ๑ ไม่ใช่เจโตวิมุตติ ๒	มันจะมีความสบายทุกอย่าง	 วิมุตติ	
หมายถึง	 ความหลุดพ้น	 ที่จะได้เกิดข้ึน	 เป็นหนทางของเขาเพราะปัญญา	 สมาธิ 
มนัน้อย	คล้ายๆ	กบัว่าไม่ต้องน่ังสมาธพิจิารณา	“อนัน้ันเป็นอะไรหนอ”	แล้วแก้ปัญหา
อันนั้นได้ทันทีเลยสบายไป	เลยสงบ	ลักษณะผู้มีปัญญาต้องเป็นอย่างนั้น ท�าสมาธินี้
ไม่ค่อยได้ง่ายและไม่ค่อยดด้ีวย มีสมาธแิต่เพยีงเฉพาะเลีย้งปัญญาให้เกดิมข้ึีนมาได้ 
โดยมากอาศัยปัญญา	เช่นสมมุติว่า	ท�านากับท�าสวน	เราอาศัยนามากกว่าสวน	หรือ
ท�านากับท�าไร่	เราจะอาศัยนามากกว่าไร่	ในเรื่องของเรา	อาชีพของเราและการภาวนา
ของเราก็เหมอืนกนั	มนัจะได้อาศัยปัญญาแก้ปัญหา	แล้วจะเหน็ความจริง	ความสงบ
จึงเกิดขึ้นมา	มันเป็นไปอย่างนั้น	ธรรมดาก็เป็นไปอย่างนั้นมันต่างกัน

๑	ปัญญาวิมุตติ	คือบุคคลผู้หลุดพ้นเพราะปัญญา	คือปัญญาเป็นก�าลังส�าคัญ	หรือปัญญาน�าหน้า
๒	เจโตวิมุตติ	คือบุคคลผู้หลุดพ้นเพราะสมาธิ	คือสมาธิเป็นก�าลังส�าคัญหรือสมาธิน�าหน้า
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	 บางคนแรงในทางปัญญา	 สมาธิพอเป็นฐาน	 ไม่มาก	 คล้ายๆ	 กับว่านั่งสมาธิ 
ไม่ค่อยสงบ	 ชอบมีความปรุงแต่ง	 มีความคิดและมีปัญญาชักเร่ืองน้ันมาพิจารณา	
ชักเร่ืองน้ีมาพิจารณา	 แล้วพิจารณาลงสู่ความสงบก็เห็นความถูกต้อง	 อันน้ันจะได้
มีก�าลังกว่าสมาธิ	อันนี้จริตของบางคนเป็นอย่างนั้น	แม้จะยืน	เดิน	นั่ง	นอนก็ตาม	
ความตรัสรู้ธรรมะนั้นไม่แน่นอน	จะเป็นอิริยาบถใดก็ได้	ยืนก็ได้	เดินก็ได้	นั่งก็ได้	
นอนก็ได้	 อันน้ีแหละผู้แรงด้วยปัญญา	 เป็นผู้มีปัญญา	 สามารถที่จะไม่เกี่ยวข้อง 
กบัสมาธมิากกไ็ด้	ถ้าพดูกันง่ายๆ	ปัญญาเหน็เลย	เหน็ไปเลย	กล็ะไปเลย	สงบไปเลย	 
ได้ความสบาย	เพราะอนัน้ันมันเหน็ชดั	มนัเหน็จริง	เชือ่มัน่ยนืยนัเป็นพยานตนเองได้	 
น่ีจริตของบางคนเป็นไปอย่างน้ี	แต่จะอย่างไรกช่็าง	มนักต้็องท�าลายความเหน็ผิดออก	 
เหลือแต่ความเห็นถูก	ท�าลายความฟุ้งซ่านออก	เหลือแต่ความสงบ	มันก็จะลงไปสู่
จุดอันเดียวกัน

	 บางคนปัญญาน้อย	นั่งสมาธิได้ง่าย	สงบ	สงบเร็วที่สุด	ไว	แต่ไม่ค่อยมีปัญญา	
ไม่ทันกิเลสทั้งหลาย	ไม่รู้เรื่องกิเลสทั้งหลาย	แก้ปัญหาไม่ค่อยได้	พระโยคาวจรเจ้า 
ผู้ปฏิบตัมีิสองหน้าอย่างน้ี	กค็ูก่นัเร่ือยไป	แต่ปัญญาหรือวปัิสสนากบัสมถะ มันกท็ิง้กนั 
ไม่ได้ คาบเกี่ยวกันไปเรื่อยๆ อย่างนี้

	 ทีนี้	ถ้ามันชัดแจ้งในความสงบ	เมื่อมีอารมณ์มาผ่าน	มีนิมิตขึ้นมาผ่านก็ไม่ได้ 
สงสัยว่า	 “เคลิ้มไปหรือเปล่าหนอเม่ือก้ีน้ี”	 “หลงไปหรือเปล่าหนอเมื่อกี้น้ี”	 “ลืมไป 
หรือเปล่าหนอเมื่อกี้น้ี”	 “หลับไปหรือเปล่าเม่ือกี้น้ี”	 จิตขณะน้ีสงสัย	 “หลับก็ไม่ใช	่ 
ตื่นก็ไม่ใช่”	นี่มันคลุมเครือ	เรียกว่ามันมั่วสุมอยู่กับอารมณ์	ไม่แจ่มใสเหมือนกันกับ
พระจันทร์เข้าก้อนเมฆ	มองเหน็อยูแ่ล้ว	แต่ไม่แจ่มแจ้ง	มวัๆ	ไม่เหมอืนกบัพระจันทร์
ออกจากก้อนเมฆน้ันแจ่มใส	สะอาด	จิตเราสงบ มสีตสิมัปชัญญะรอบคอบสมบรูณ์แล้ว  
จึงไม่สงสัยในอาการทั้งหลายที่เกิดขึ้น จะหมดจากนิวรณ์จริงๆ รู้ว่าอันใดเกิดขึ้นมา
เป็นอันใดหมดทุกอย่าง รู้แจ้ง รู้เรื่องตามเป็นจริง ไม่ได้สงสัย อันนั้นเป็นดวงจิตที่
ใสสะอาด สมาธิถึงขีดสุดแล้วเป็นเช่นนั้น
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	 ระยะหลังๆ	มาก็เป็นไปในรูปอย่างนี้ท�านองนี้	เป็นเรื่องธรรมดาของมัน	ถ้าจิต
แจ่มแจ้งผ่องใสแล้ว	 ไม่ต้องไปถามว่าง่วงหรือไม่ง่วง	 ใช่หรือไม่ใช่	 ทั้งหลายเหล่านี้ 
มนัก็ไม่มอีะไร	ถ้ามนัชดัเจนกเ็หมอืนเราน่ังธรรมดาอย่างน้ีเอง	น่ังเหน็ธรรมดา	หลบัตา
ก็เหมือนลืมตามาเห็นทุกอย่างสารพัด	 ไม่มีความสงสัย	 เพียงแต่เกิดอัศจรรย์ข้ึน
ในดวงจิตของเราว่า	 “เอ๊ะ!	สิ่งเหล่านี้	มันก็เป็นของมันไปได้	มันไม่น่าจะเป็นไปได้	 
มนักเ็ป็นของมนัได้”	อนัน้ีจะวพิากษ์วจิารณ์มันเองไปเร่ือยๆ	ทัง้มปีีต	ิทัง้มคีวามสขุใจ	
มีความอิ่มใจ	มีความสงบเป็นเช่นนั้น

	 ต่อนั้นไปจิตมันจะละเอียดไปยิ่งกว่านั้น	มันก็จะทิ้งอารมณ์ของมันไปด้วยวิตก
ยกเร่ืองขึน้มากจ็ะไม่มี	และเร่ืองวจิารมนักจ็ะหมด	จะเหลอืแต่ความอิม่ใจ	อิม่	ไม่รู้ว่า 
อิ่มอะไร	 แต่มันอิ่ม	 เกิดความสุขกับอารมณ์เดียวนี้	 มันทิ้งไป	 วิตกวิจารมันทิ้งไป	 
ทิ้งไปไหน	ไม่ใช่เรื่องทิ้ง	จิตเราหดตัวเข้ามา	คือมันสงบ	เรื่องวิตกวิจารมันเป็นของ
หยาบไปแล้ว	มนัเข้ามาอยูใ่นทีน้ี่ไม่ได้	กเ็รียกว่า	ทิง้วติกทิง้วจิาร	ทน้ีีจะไม่มีความวติก	 
ความยกขึ้น	วิจาร	ความพิจารณาไม่มี	มีแต่ความอิ่ม	มีความสุขและมีอารมณ์เดียว	
เสวยอยู่อย่างนั้น

	 ที่เขาเรียกว่า	ปฐมฌาน	ทุติยฌาน	ตติยฌาน	จตุตถฌาน	เราไม่ได้ว่าอย่างนั้น	 
เราพูดถึงแต่ความสงบ	วิตก	วิจาร	ปีติ	สุข	 เอกัคคตา	ต่อไปนี้ก็ทิ้งวิตกและวิจาร	 
เกิดขึ้นมาแล้วก็ทิ้งไป	 เหลือแต่ปีติ	สุข	กับเอกัคคตา	ต่อไปก็ทิ้งปีติเหลือแต่สุขกับ
เอกัคคตา	ต่อไปก็มีเอกัคคตากับอุเบกขา	มันไม่มีอะไรแล้ว	มันทิ้งไปเรียกว่าจิตมัน 
สงบๆ	ๆ 	ๆ 	จนไปถึงทีอ่ารมณ์มันน้อยทีส่ดุ	ยงัเหลอือยูแ่ต่โน้น...ถงึปลายมนั	เหลอืแต่ 
เอกัคคตากับอุเบกขา	เฉยอย่างนี้	อันนี้มันสงบแล้วมันจึงเป็น	นี่เรียกว่าก�าลังของจิต	
อาการของจิตที่ได้รับความสงบแล้ว	ถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่ง่วง	ความง่วงเหงาหาวนอน
มนัเข้าไม่ได้	นิวรณ์ทัง้ห้ามันหนีหมด	วจิิกจิฉาความสงสยัลงัเล	อจิฉาพยาบาท	ฟุง้ซ่าน
ร�าคาญ	หนี	เหล่าน้ีไม่มแีล้ว	น้ีมนัค่อยเคลือ่นไปเป็นระยะอย่างน้ัน	น่ีอาศยัการกระท�า 
ให้มาก	เจริญให้มาก
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 สิง่ทีรั่กษาสมาธน้ีิไว้ได้คือสต ิสตน้ีิเป็นธรรม เป็นสภาวธรรมอนัหน่ึง ซึง่ให้ธรรม 
อนัอืน่ๆ ทัง้หลายเกดิขึน้โดยพร้อมเพรียง สตน้ีิกค็อืชีวติ ถ้าขาดสตเิม่ือใดกเ็หมอืนตาย  
ถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาท	 ในระหว่างขาดสติน้ันพูดไม่มีความหมาย	 
การกระท�าไม่มีความหมาย	ธรรมคือสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตาม	สติ
เป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได	้ เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดข้ึนมาได้	 ทุกสิ่งสารพัด	
ธรรมะทั้งหลายถ้าหากว่าขาดสติ	ธรรมะทั้งหลายนั้นไม่สมบูรณ์	อันนี้คือการควบคุม
การยืน	การเดิน	การนัง่	การนอน	ไม่ใชแ่ต่เพียงขณะนั่งสมาธิเท่านัน้	แมเ้มือ่เราออก
จากสมาธิไปแล้ว	สติก็ยังเป็นสิ่งประจ�าใจอยู่เสมอ	มีความรู้อยู่เสมอ	เป็นของที่มีอยู่
เสมอ	ท�าอะไรกร็ะมดัระวงั	เมือ่ระมดัระวงัทางจิตใจ	ความอายมนักเ็กดิข้ึนมา	การพดู	 
การกระท�าอันใดที่ไม่ถูกต้อง	 เราก็อายขึ้น	 อายขึ้น	 เมื่อความอายก�าลังกล้าขึ้นมา	
ความสังวรก็มากขึ้นด้วย	เมื่อความสังวรมากขึ้น	ความประมาทก็ไม่มี

	 น่ีถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้น่ังสมาธิอยู่ตรงน้ัน	 เราจะไปไหนก็ตาม	 อันน้ีมันอยู่ใน
จิตของตัวเอง	มันไม่ได้หนีไปไหน	นี่ท่านว่าเจริญสติ ท�าให้มาก เจริญให้มาก อันนี้
เป็นธรรมะคุ้มครองรักษากิจการที่เราท�าอยู่หรือท�ามาแล้ว	หรือก�าลังจะกระท�าอยู่ใน
ปัจจุบันนี้	เป็นธรรมะที่มีคุณประโยชน์มาก	ให้เรารู้ตัวอยู่ทุกเมื่อ	ความเห็นผิดชอบ
มนักม็อียูท่กุเมือ่	เมือ่ความเหน็ผิดชอบมอียู	่เกดิข้ึนอยูท่กุเม่ือ	ความละอายกเ็กดิข้ึน	 
จะไม่ท�าสิ่งที่ผิด	หรือสิ่งที่ไม่ดี	เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้ว

	 เมื่อรวบยอดเข้ามา	มันจะมีศีล	มีสมาธิ	มีปัญญา	คือการสังวรส�ารวมที่มีอยู่
ในกิจการของตนนั้นก็เรียกว่าศีล	ศีลสังวร	ความตั้งใจมั่นอยู่ในความสังวร	ส�ารวม
ในข้อวัตรของเราน้ัน	 ก็เรียกว่ามันเป็นสมาธิ	 ความรอบรู้ทั้งหลายในกิจการที่เรามี 
อยู่นั้น	ก็เรียกว่าปัญญา	พูดง่ายๆ	ก็คือจะมีศีล	จะมีสมาธิ	จะมีปัญญา

	 ศีลก็ดี	 สมาธิก็ดี	 ปัญญาก็ดี	 เม่ือมันกล้าข้ึนมา	 มันก็คือมรรค	 น่ีแหละคือ
หนทาง	ทางอื่นไม่มี.
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๑๒
นักบวช...นักรบ

	 ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	น่ีแหละคอืข้าศึก	การปฏบิตัใินทางพทุธศาสนา	 
ทางแห่งพระพุทธเจ้าน้ันรบด้วยธรรมะ	 รบด้วยความอดทน	 ด้วยความต่อต้าน 
ซึง่อารมณ์สารพดัอย่าง	ธรรมะกบัโลกมนัเกีย่วข้องกนั	มธีรรมกม็โีลก	มโีลกกม็ธีรรม	
มกีเิลสกม็ผู้ีสะสางกเิลส	คอืรบกบักเิลสทัง้หลาย	น่ีเรียกว่ารบภายใน	รบภายนอกน้ัน 
ต้องจับลกูระเบดิจับปืนมาขว้างกนัมายงิกนั	เอาชนะเอาแพ้กนั	เอาชนะคนอืน่กเ็ป็นทางโลก  
ทางธรรมะไม่ต้องรบกับใคร เอาชนะใจของตัวเอง อดทนต่อสู้กับอารมณ์ทุกอย่าง

	 ทางธรรมะ	ถ้าหากว่าเรามาประพฤตปิฏบิตัแิล้ว	ไม่ต้องก่อกรรมท�าเวรซึง่กนัและกนั	 
ปลดปล่อยความชั่วทั้งหลายออกจากกายออกจากใจของพวกเราทั้งน้ัน	 พ้นจาก 
การอจิฉา	พ้นจากการพยาบาท	พ้นจากการจองเวรกนั	เวรอนัใดจะระงับไปได้กเ็พราะ
การไม่จองเวรไม่ผูกเวรกัน	กรรมกับเวรมันต่างกัน	แต่ว่ามันคล้ายกัน	กรรมท�าแล้ว
ก็แล้วกันไป	ไม่ต้องจองล้างจองผลาญกันอีก	นี่เรียกว่าเป็นกรรม

	 เวร	หมายถึงการจองกันไว้อีกว่า	เอ็งมาท�าฉัน	ฉันจะต้องท�าเอ็งต่อไป	มิได้ขาด	
ต้องแก้แค้นกันไปเร่ือยๆ	น้ี	เรียกว่าเวรน้ันยังไม่ระงับเพราะการจองเวร	เม่ือไรยงัเป็น
ไปอยู่อย่างนั้น	มันก็เป็นห่วงโซ่ต่อกันเป็นสาย	จึงไม่จบไม่สิ้น	ภพไหนชาติไหนก็ดี	 
มนัก็เป็นอยู่อย่างน้ัน	พระบรมศาสดาท่านสอนโลก	ท่านโปรดโลกโปรดสตัว์	แต่ว่าโลก
กเ็ป็นอยูอ่ย่างน้ี	ผู้ทีม่ปัีญญาเกดิมาแล้วกต้็องพจิารณา	เอาอะไรทีเ่ป็นประโยชน์อย่าง
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ยิ่งใหญ่	นักรบนักอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้น	พระพุทธเจ้าเคยท�ามาเหมือนกัน	แต่ว่า 
ไม่เกดิประโยชน์เท่าทีค่วร	มนักเ็ป็นอยูเ่ฉพาะโลก	มแีต่เร่ืองผูกกรรมผูกเวรกนัต่อไป

	 ฉะนั้น	การมาอบรมในการบวช	ก็เลิกสิ่งชั่วกันไปเลย	เลิกอะไรที่มันเป็นกรรม
เป็นเวร	เอาชนะตวัเอง	ไม่เอาชนะคนอืน่	รบกร็บเฉพาะกเิลส	มคีวามโลภเกดิข้ึนมาก็
รบมัน	ความโกรธเกิดขึ้นมาก็รบมัน	ความหลงเกิดขึ้นมาก็พยายามละมัน	นี่เรียกว่า	 
การรบ	การท�าสงครามด้านจติใจกบักเิลสนี้มนัยากแสนยากแสนล�าบากทีสุ่ด	บวชมา
เราก็มาพิจารณาเรียนการรบ	 รบราคะ	 รบโทสะ	 รบโมหะ	นี่เป็นหน้าที่ของพวกเรา 
ทั้งหลายที่จะต้องพิจารณา

	 น่ีเรียกว่า	การรบภายใน	คอืรบกบักเิลสทัง้หลาย	แต่น้อยคนนักทีจ่ะรบกบักเิลส	 
ไปรบกับอย่างอื่นเสียมาก	กิเลสส่วนนี้ไม่ค่อยจะรบกัน	ไม่ค่อยจะเห็นกัน

	 พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า	ให้ละความช่ัวทกุอย่าง	มาประพฤตคิวามดทีกุประการ	
เป็นทางทีถ่กูต้องแล้ว ท่านบอกอย่างน้ีก็เรียกว่าท่านมาจับตวัพวกเราทัง้หลายมาปล่อย
ที่ต้นทาง	 เม่ือถึงทางแล้วเราจะเดินไปหรือไม่เดินไปน้ันเป็นเร่ืองของเรา	 เร่ืองของ 
พระพทุธเจ้าก็หมดแค่น้ัน	ท่านชีท้างไว้	ทางทีผิ่ดทางทีถ่กูเท่าน้ันกพ็อแล้ว	การประพฤติ 
ปฏิบัติเป็นหน้าที่ของพวกเรา

	 ดงัน้ัน	เม่ือเรามาอยูท่ีท่างน้ีกเ็รียกว่า	เรายงัไม่รู้อะไร	ไม่เป็นอะไร	เรากต้็องศึกษา	 
การศึกษานี้จะต้องอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่าง	คล้ายๆ	กับเราเป็นนักศึกษา	เคยศึกษา
ทางโลกมา	มนัยากล�าบากพอสมควร	ก่อนจะมคีวามรู้	มวีชิามาพอจะปฏบิตักิารงานได้	 
ต้องข่มใจตัวเอง	 เมื่อใจเรามันเห็นผิด	 เมื่อใจเราไม่ชอบ	 หรือมันขี้เกียจทั้งหลายนี้	 
เราจะต้องข่มใจความรู้จึงจะเกดิในใจเรา	แล้วสามารถน�าไปปฏบิตักิารงานได้	การปฏบิตั ิ
การงานในทางพระน้ีก็เหมือนกัน	 ถ้าหากว่าเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติพินิจ
พิจารณา	คงจะมองเห็นทางพอสมควร

 ทิฏฐิมานะน้ีเป็นของส�าคัญมาก ทิฏฐิ คือความเห็น ความเห็นทุกสิ่งสารพัด 
มันเป็นทิฏฐิทั้งนั้น เห็นดีเป็นชั่ว เห็นชั่วเป็นดี สารพัดอย่างแล้วแต่จะเห็น อันนั้น 
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กไ็ม่เป็นประมาณ เป็นประมาณอยูท่ีค่วามยดึม่ันถอืม่ันเรียกว่า มานะ ความเข้าไปยดึม่ัน 
ถอืม่ันในความเหน็อนัน้ันอย่างจริงจัง พาให้เราเวยีนว่ายตายเกดิไม่มทีางจบ เพราะการ 
ไปยึดมั่นถือมั่น ดังนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ลดทิฏฐิ ให้ละทิฏฐิ คือความเห็น  
อย่างเช่นคนมาอยู่ด้วยกันมากๆ	อย่างนี้	มันก็ปฏิบัติได้ง่ายๆ	ถ้ามีความเห็นถูกต้อง
ตรงกัน	แต่ถึงแม้ว่าจะอยูอ่งค์เดยีว	๒	องค์	๓	องค์กป็ฏิบตัยิาก	อยูล่�าบาก	ถ้าความคดิ 
ไม่ถกูต้องความเหน็ไม่ดี	เม่ือมาน้อมลงเพือ่ละทฏิฐอินัเดียวกนั	อยูห่ลายองค์กต็ามเถอะ	 
มันก็ลงสู่พระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์เหมือนกัน	 จะว่ามีหลายองค์มันจะเกะกะ 
ก็ไม่ได้	คล้ายๆ	กับตัวกิ้งกือ	ตัวกิ้งกือมันมีขาหลายขาใช่ไหม	เรานับไม่ถ้วน	มองดู 
มนักน่็าร�าคาญเหมอืนกนัว่ามันจะยุง่กบัขากบัแข้งของมัน	มนัเดนิไปเดนิมา	ความจริง 
มันไม่ยุ่ง มันมีจังหวะ มีระเบียบ ถึงแม้จะมีขามากมันก็ไม่ยุ่งยาก

 ในทางพทุธศาสนากเ็หมอืนกนั ถ้าปฏบิตัแิบบสาวกของพระพทุธเจ้าแล้วมนักง่็าย  
เรียกว่า สุปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติดี	อุชุปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติตรง ญายะปฏิปันโน 
เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์	สามีจิปฏิปันโน	เป็นผู้ปฏิบัติชอบ	เป็นผู้ปฏิบัติถูกต้อง	
คุณสมบัติทั้ง	๔	ประการนี้	ถ้าตั้งอยู่ในใจของพวกเราทั้งหลายแล้ว	คือคุณสมบัติ
ของพระสงฆ์	 ถ้าท�าอย่างน้ีเราจะมีเป็นร้อยเป็นพัน	 เราจะมีมากแค่ไหนก็ช่างเถอะ	 
มนัลงสายเดยีวกันแล้ว	ถึงแม้พวกเราทัง้หลายจะมาจากทศิต่างๆ	กเ็หมือนกนัน่ันเอง
ไม่ใช่อืน่ไกล	ถงึความเหน็มันจะไปคนละทศิละทาง	ยงัเหน็ผิดอยูก่ช่็างมนัเถอะ	ถ้ามี
ความถูกต้องมนักเ็หมอืนกนั	คล้ายกบัว่าห้วยหนองคลองบงึต่างๆ	ทีม่นัไหลลงสูท่ะเล	
เมื่อมันไปตกถึงทะเลแล้วมันก็มีสีครามรสเค็มด้วยกัน	 มนุษย์เราทั้งหลายก็เช่นกัน	
เมือ่ลงสูก่ระแสของธรรมะแล้วมันกล็งสูธ่รรมะอนัเดยีวกนั	จะอยูค่นละทศิละทางกช่็าง	 
จะอยูท่ีไ่หนกต็าม	มนัมารวมกนัเป็นอนัเดียวกนัอย่างน้ัน	แต่ว่าความคดิทีมั่นแก่งแย่ง
ซึ่งกันและกันนั้นเป็นทิฏฐิมานะ	ดังนั้น	พระพุทธเจ้าจึงสอนว่า	 เรื่องความเห็นนั้นก็
ปล่อยไว้	เรื่องมานะอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจนเกินความเป็นจริง

 พระพทุธองค์ท่านสอนว่า ให้มีสตอิยูเ่สมอ จะยืน จะเดนิ จะน่ัง จะนอน จะอยู ่
ที่ไหนก็ช่างเถอะ ให้มีสติประคองอยู่เสมอ เมื่อเรามีสติเราก็เห็นตัวของเรา เห็นใจ
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ของเรา แล้วก็เห็นกายในกายของเรา เห็นใจในใจของเราทุกอย่าง ถ้าไม่มีสติเราก็ 
ไม่รู้เร่ือง อะไรมาตกอยูห่น้าบ้านตกอยูใ่นกฏิุ เรากไ็ม่เหน็ เพราะเราไม่มสีต ิการมสีตน้ีิ 
จึงเป็นสิ่งส�าคัญ

	 ผู้ใดมีสตอิยูท่กุเวลา	ผู้น้ันจะได้ฟังธรรมของพระพทุธเจ้าอยูต่ลอดเวลา	เพราะว่า 
ตามองเห็นรูปก็เป็นธรรมะ	 หูได้ฟังเสียงก็เป็นในธรรมะ	 จมูกได้กลิ่นก็เป็นธรรมะ	 
ลิ้นได้รสก็เป็นธรรมะ	กายไปถูกโผฏฐัพพะกระทบเย็น	ร้อน	อ่อน	แข็ง	ก็เป็นธรรมะ	
ธรรมารมณ์ทีมั่นเกดิขึน้กบัใจ	นึกขึน้ได้เมือ่ใดเป็นธรรมะเมือ่น้ัน	ฉะน้ัน	ผู้ทีมี่สตไิด้ฟัง 
ธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา	จะยืน	จะเดิน	จะนั่ง	จะนอน	มันมีอยู่ทุกเวลา	 
เพราะอะไร	เพราะเรามีสติ	มีความรู้

	 สตคืิอความระลกึได้	สมัปชญัญะความรู้อยู่	ตวัรู้กค็อืตวัพทุโธ	ตวัพระพทุธเจ้า
นั่นแหละ	พอมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่	ปัญญาก็วิ่งตามมาเท่านั้น	รู้เรื่องต่างๆ	ตาเห็นรูป	 
สิ่งนี้ควรไหม	 ไม่ควรไหม	 หูฟังเสียง	 สิ่งนี้ควรไหม	 ไม่ควรไหม	 มันเป็นโทษไหม	
มันผิดไหม	มันถูกต้องเป็นธรรมะไหม	สารพัดอย่าง	ดังนั้น	ผู้มีปัญญาแล้วจึงได้ฟัง
ธรรมะอยู่ตลอดเวลา	แม้มองเหน็ต้นไม้กเ็ป็นธรรมะ	มองเหน็สิง่ต่างๆ	มนัเป็นธรรมะ
หมดทั้งนั้น	ถ้าเรารู้จักธรรมะ

	 พวกเราทัง้หลายให้เข้าใจว่า	ในเวลาน้ีเราเรียนอยู่กลางธรรมะ	จะเดนิไปข้างหน้า
ก็ถูกธรรมะ จะถอยไปข้างหลังก็ถูกธรรมะ ธรรมะทั้งนั้น ถ้าเรามีสติอยู่ แม้แต่เห็น 
สัตว์ต่างๆ	ที่วิ่งไป	ก็มีปัญญาว่า	สัตว์มันก็เหมือนกันกับเรานั่นแหละ	มันไม่แปลกไป 
กว่าเราหรอก	 มันหนีจากความทุกข์ไปหาความสุขเหมือนกัน	 อันไหนที่มันไม่ชอบ 
มันก็ไม่เอาเหมือนกัน	มันกลัวสิ้นชีวิตของมันเหมือนกัน	ถ้าเราคิดไปเช่นนี้ก็เรียกว่า	 
สัตว์ทั้งหลายในโลกน้ีกับมนุษย์ก็ไม่แปลกกันที่สัญชาตญาณต่างๆ	 เมื่อเราคิดไป 
เช่นน้ีก็เรียกว่าเป็นการภาวนา	 รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสัตว์ทั้งหลายก็ดี	 มนุษย ์
ทั้งหลายก็ดี	มันก็เป็นเพื่อนเกิด	เพื่อนแก่	เพื่อนเจ็บ	เพื่อนตาย	ด้วยกันทั้งนั้น	ไม่ใช่
อื่นไกล	สัตว์ทุกประเภทมันก็เหมือนมนุษย์	มนุษย์ทุกประเภทมันก็เหมือนสัตว์	ทีนี้
เมื่อเรารู้เห็นสภาวะตามเป็นจริง	จิตเราก็ถอนออกจากสิ่งเหล่านั้น
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 ฉะนั้น ท่านจึงให้มีสติ ถ้ามีสติแล้วมันจะเห็นก�าลังใจของตน เห็นจิตของตน  
ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นอย่างไรก็ต้องรู้ ตัวรู้น่ันแหละเรียกว่า พุทโธ หรือ
พระพุทธเจ้า ผู้รู้ รู้ถึงที่มันแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอด เมื่อมันรอบรู้อยู่เช่นนี้ ก็ประพฤติ
ปฏิบัติได้ถูกต้องดีเท่านั้น ไม่ใช่อื่นไกล

	 ฉะนั้น	ปฏิบัติง่ายๆ	พิจารณาง่ายๆ	 เราจึงมีสติอยู่	 ผู้ไม่มีสติก็เหมือนเป็นบ้า	 
ไม่มีสต	ิ๕	นาท	ีกเ็ป็นบ้า	๕	นาท	ีกป็ระมาทอยู	่๕	นาท	ีถ้าขาดจากสตเิมือ่ใดกเ็ป็นบ้า 
เม่ือน้ัน	ให้เข้าใจอย่างน้ี	สตน้ีิจึงมีคุณค่า	คนมีสตแิล้วกรู้็จักว่าตวัเรามลีกัษณะอย่างไร	
จิตใจของเราอยู่ในลักษณะอย่างไร	ความเป็นอยู่ของเราอยู่ในลักษณะอย่างไร	นี่ผู้มี
ปัญญามีความเฉลียวฉลาดแล้วก็ได้ฟังธรรมอยู่ทุกเวลา	 ออกจากครูบาอาจารย์แล้ว
ก็ได้ฟังธรรมอยู่เสมอ	รู้อยู่เสมอ	เพราะว่าธรรมมีอยู่ทั่วๆ	ไป

	 ฉะน้ัน	 พวกเราน่ัน	 ในวันหน่ึงๆ	 ให้ได้ปฏิบัติเถอะ	 ข้ีเกียจก็ท�า	 ขยันก็ท�า	 
เราปฏบิตัธิรรมะ ไม่ปฏิบตัติามตวัเรา ถ้าปฏบิตัติามตวัเราไม่เป็นธรรมะ ไม่ว่ากลางวนั 
กลางคืน	สงบกท็�า	ไม่สงบกท็�า	เหมอืนกบัเราเป็นเดก็ไปเรียนหนังสอื	จะเขียนไม่สวย 
ในครั้งแรก	มันหัวยาวๆ	ขายาวๆ	เขียนไปตามเรื่องของเด็ก	นานไปก็สวยขึ้นงามขึ้น
เพราะฝึกมัน	การประพฤติธรรมก็เหมือนกัน	ทีแรกก็เกะๆ	กะๆ	สงบบ้างไม่สงบบ้าง	 
ไม่รู้เร่ืองมนัเป็นไป	บางคนกข็ีเ้กยีจ	อย่าขีเ้กยีจ	ต้องพยายามท�า	อยูด้่วยความพยายาม	 
เหมือนกับเราเป็นเด็กนักเรียน	โตมาก็เขียนหนังสือได้ดี	จากไม่สวยมาเขียนได้สวย	
เพราะการฝึกตั้งแต่เด็กนั่นแหละ	อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น

	 พยายามให้มีสตอิยูท่กุเวลา	จะยนื	จะเดนิ	จะน่ัง	จะนอน	พยายามท�าให้มันสม�า่เสมอ	 
เมื่อเราท�ากิจวัตรอะไรมันคล่องดีแล้ว	เป็นต้น	เราก็สบายใจ	นั่งก็สบาย	นอนก็สบาย	 
เมื่อความสบายเกิดขึ้นจากกิจวัตร	 การน่ังสมาธิก็สงบง่าย	 เป็นเร่ืองสัมพันธ์ซึ่งกัน 
และกันดังนี้

	 ฉะน้ัน	 จงพากันพยายาม	 สิ่งที่ครูบาอาจารย์พาท�าน้ี	 ให้พยายามท�าเถอะ	 
ตามความสามารถของเรา	นี่เรียกว่าการฝึก.
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๑๓
ธรรมในวินัย

	 การปฏิบตัขิองเรานะ	มนัเป็นของยากอยู่	ไม่ใช่เป็นของง่าย	คอืเรารู้อยูส่่วนหน่ึง	 
แต่ว่าส่วนทีไ่ม่รูน้ั้นมีมาก	ยกตวัอย่างเช่นว่าให้รู้กาย	แล้วกรู้็กายในกาย	อย่างน้ีเป็นต้น	 
ให้รู้จิต	 แล้วให้รู้จิตในจิต	 ถ้าเรายังไม่เคยปฏิบัติมา	 เราได้ยินค�าพูดเช่นน้ีเราก็งง 
เหมอืนกนั	พระวนัิยน้ีกเ็หมอืนกนั	สมัยก่อนผมกเ็คยเป็นครูโรงเรียน	แต่เป็นครูน้อยๆ	 
ไม่มาก	ท�าไมถึงเรียกว่าครูน้อย	คือครูไม่ได้ปฏิบัติ	สอนพระวินัยแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติ
ตามพระวินัย	เรียกว่าครูน้อย	ครูไม่สมบูรณ์	ที่ว่าครูไม่สมบูรณ์	ออกมาปฏิบัติแล้ว
ก็ไม่สมบูรณ์	 พูดถึงเร่ืองส่วนใหญ่มันไกลมาก	 เหมือนกันกับไม่ได้เรียนอะไรเลย
เรื่องพระวินัย

	 ฉะน้ัน	 ผมจึงขอเสนอความเห็นแก่พระภิกษุทั้งหลายว่า เร่ืองการปฏิบัติน้ัน 
เราจะรู้พระวินัยโดยสิน้เชงิกไ็ม่ได้ เพราะบางสิง่รู้กเ็ป็นอาบตั ิไม่รู้กเ็ป็นอาบตั ิมนักเ็ป็น
ของยาก แต่ว่าพระวนัิยน้ีท่านก�าชบัไว้ว่า ถ้าหากว่ายงัไม่รู้สกิขาบทใด ข้ออรรถอนัใด  
ก็ให้ศึกษาให้รู้สิกขาบทน้ัน ด้วยความพยายามจงรักภักดีต่อพระวินัย ถึงไม่รู้ท่าน 
กใ็ห้พยายามศกึษาข้อน้ันให้รู้ ถ้าไม่เอาใจใส่กเ็ป็นอาบตัอิกี	เช่นว่า	ถ้าเราสงสยัอยูน่ะ	 
เป็นหญิงส�าคัญว่าผู้ชาย	 เข้าไปจับเลยอย่างน้ี	 สงสัยอยู่ก็เข้าไปจับ	 มันก็ยังผิดอยู่	 
ผมก็เคยคิดว่าไม่รู้ท�าไมมันผิด
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	 เมื่อมานึกถึงการภาวนา	เราผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติ	จะต้องพิจารณา	จะพูดจะจา	 
จะจับจะแตะทกุอย่าง	จะต้องพจิารณาก่อนให้มาก	ทีเ่ราพลาดไปน้ันเพราะเราไม่มสีติ	
หรือมีสติไม่พอ	หรือไม่เอาใจใส่ในเวลานั้น	เช่นว่า	ตะวันยังไม่ห้าโมง	แต่ในเวลานั้น 
ฝนฟ้าอากาศมันคร้ึม	 ไม่สามารถที่จะมองเห็นตะวันได้	 ไม่มีนาฬิกาเราก็เลยคิด
ประมาณเอาว่า	“มนัจะบ่ายแล้วละม้ัง”	มคีวามรู้สกึอย่างน้ีจริงๆ	ในจิตใจเราสงสยัอยู่	 
แต่เราก็ฉันอาหารเสีย	พอฉันไปได้พักหนึ่ง	แสงสว่างของพระอาทิตย์มันก็เกิดขึ้นมา	
ได้ห้าโมงกว่าเท่าน้ันเอง	น่ีเป็นอาบตัแิล้ว	ผมกม็าคดิในใจว่า	“เอ๊ะ	มนักย็งัไม่เกนิเทีย่ง	 
ท�าไมเป็นอาบัติ”

	 ท่านปรับอาบัติเพราะว่าเผอเรอ	ไม่เอื้อเฟื้อ	ไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนนี่เอง	ไม่สังวร
ส�ารวม	ท�าไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะ	ถ้าหากว่าสงสัยแล้วยังท�าอยู่อย่างนี้ ท่านปรับอาบัติ 
ทุกกฏ ๑	เพราะว่าสงสัย	สงสัยว่าบ่าย	แต่ความจริงนั้นไม่บ่าย	ถูกอยู่แต่ก็ปรับอาบัติ
ตอนนี้ เพราะว่าอะไร ปรับเพราะไม่สังวรระวัง ประมาท ถ้าหากว่ามันบ่ายไปแล้ว  
สงสยัอยู่ว่าไม่บ่าย	กเ็ป็นอาบตัปิาจิตตย์ี	ทีท่่านปรับอาบตัทิกุกฏ	น้ีเพราะไม่สงัวรส�ารวม	 
สงสัยอยู่	จะถูกก็ตามจะผิดก็ตามก็ต้องอาบัติ	ถ้าหากมันถูกก็ปรับอาบัติหย่อนลงมา	
ถ้าหากมันผิดก็ปรับอาบัติอย่างเต็มที่เลย

 ฉะนั้น	เมื่อพูดถึงเรื่องพระวินัยนี้	ฟั่นเฝือมากเหลือเกิน	ผมเคยไปกราบเรียน
ท่านอาจารย์มั่น	เวลานั้นเราก�าลังจะเริ่มปฏิบัติ	แล้วก็อ่านบุพพสิกขาไปบ้าง	ก็เข้าใจ
พอสมควร	ทีนี้ไปอ่านวิสุทธิมรรค	ท่านมาพูดถึงสีลนิเทศ	สมาธินิเทศ	ปัญญานิเทศ	
ศีรษะผมมันจะแตกเลย	 อ่านแล้วก็มาพิจารณาว่ามนุษย์ท�าไม่ได้	 ท�าอย่างน้ันไม่ได	้
แล้วคิดไปอีกว่า	อันที่มนุษย์ท�าไม่ได้นั้น พระพุทธเจ้าท่านไม่สอนหรอก ท่านไม่สอน
แล้วท่านก็ไม่บัญญัติ เพราะว่าสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อท่าน และก็ไม่เป็นประโยชน์
ต่อบคุคลอืน่ด้วย	สิง่อะไรทีใ่ครท�าไม่ได้ท่านไม่สอน	สลีนิเทศน้ีมันละเอยีดมาก	สมาธิ
นิเทศก็ยิ่งละเอียด	ปัญญานิเทศมันก็ยิ่งมากขึ้นอีก	เรามานั่งคิดดู	ไปไม่ไหวเสียแล้ว	
ไม่มีทางที่จะไป	คล้ายๆ	ว่ามันหมดหนทางเสียแล้ว

๑	อาบัติทุกกฏ	เป็นชื่ออาบัติอย่างเบา
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	 ถึงคราวนั้นก็ก�าลังกระเสือกกระสนเรื่องปฏิปทาของตนอยู่	มันก็ติดอยู่อย่างนี้	
พอดีได้มีโอกาสไปนมัสการท่านอาจารย์มั่น	ก็เลยเรียนถามท่านว่า

	 “ผมจะท�าอย่างไร	เกล้ากระผมปฏบิตัใิหม่	ไม่รู้จะปฏบิตัอิย่างไร	ความสงสยัมาก	 
ยังไม่ได้หลักในการปฏิบัติเลยครับ”

	 ท่านว่า	“มันเป็นยังไง”

	 “ผมหาทาง	 ก็เลยเอาหนังสือวิสุทธิมรรคขึ้นมาอ่าน	 มีความรู้สึกว่ามันจะไป 
ไม่ไหวเสยีแล้ว	เพราะว่าเน้ือความในสลีนิเทศ	สมาธนิิเทศ	ปัญญานิเทศน้ัน	ดเูหมอืน
ไม่ใช่วิสยัของมนุษย์เสยีแล้ว	ผมมองเหน็ว่ามนุษย์ทัว่โลกน้ีมนัจะท�าไม่ได้ครับ	มนัยาก	 
มันล�าบาก	ก�าหนดทุกๆ	สิกขาบทนี้มันไปไม่ได้ครับ	มันเหลือวิสัยเสียแล้ว”

	 ท่านก็เลยพูดว่า	“ท่าน...ของนี้มันมากก็จริงหรอก แต่มันน้อย	ถ้าเราจะก�าหนด
ทุกๆ	สิกขาบทในสีลนิเทศนั้นนะ	มันก็ยาก	มันก็ล�าบาก...จริง	แต่ความจริงแล้วนะ	
ทีเ่รียกว่าสลีนิเทศน้ัน	มนัเป็นนิเทศอนัหน่ึง	ซึง่บรรยายออกไปจากจิตใจของคนเราน้ี	 
ถ้าหากว่าเราอบรมจิตของเราให้มีความอาย	มคีวามกลวัต่อความผิดทัง้หมด	น่ันแหละ
ก็จะเป็นคนส�ารวม	จะเป็นคนสังวร	จะเป็นคนระวังเพราะความกลัว

	 เมื่อเป็นอย่างนั้นจะเป็นเหตุที่ว่า	เราจะเป็นคนมักน้อย	เราจะไม่เป็นคนมักมาก	
เพราะว่าเรารักษาไม่ไหวน่ี	 ถ้าเป็นเช่นน้ันสติของเรามันจะกล้าข้ึน	 มันจะตั้งสติข้ึน	 
จะยนื	จะเดนิ	จะน่ัง	จะนอนทีไ่หน	มนัจะตัง้อกตัง้ใจ	มสีตเิตม็เป่ียมเสมอ	ความระวงั 
มันเกิดขึ้นมานั่นแหละ

	 อันใดที่มันสงสัยแล้วก็อย่าพูดมันเลย	 อย่าท�ามันเลย	 ที่เรายังไม่รู้จะต้อง 
ถามครูบาอาจารย์เสยีก่อน	ถามครูบาอาจารย์แล้วกรั็บฟังไว้อกี	กย็งัไม่แน่ใจ	เพราะว่า
มนัยงัไม่เกดิเฉพาะตวัเอง	ถ้าหากเราจะไปก�าหนดทกุประการน้ัน	กล็�าบาก	เราจะเหน็
ว่าจิตของเรายอมรับหรือยงั	ว่าท�าผิดมนัผิด	ท�าถกูมันถกู	อย่างน้ีเรายอมรับหรือเปล่า”
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 ค�าสอนของท่านอันน้ีเป็นสิ่งที่ส�าคัญ ไม่ใช่ว่าจะไปรักษาสิกขาบททุกๆ ข้อ  
เรารักษาจิตอันเดียวเท่านั้นก็พอแล้ว

	 “อะไรทัง้หมดน่ีท่านไปดนูะ	มนัขึน้ต่อจิตทัง้น้ัน	ถ้าท่านยงัไม่อบรมจิตของท่าน
ให้มีความรู้มีความสะอาด	 ท่านจะมีความสงสัยอยู่เร่ือยไป	 วิจิกิจฉาอยู่ตลอดเวลา	 
ดังนั้น	ท่านจงรวมธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าไว้ที่จิต	ส�ารวมอยู่ที่จิต	อะไรที่มัน
เกิดขึ้นมาแล้ว	 สงสัยแล้ว	 เลิกมัน	 ถ้ายังไม่รู้แจ้งเมื่อใดแล้วอย่าพึงท�ามัน	 อย่าพึง 
พูดมัน	เช่นว่า	อันนีผ้ิดไหมหนอ	หรือไม่ผิด	อย่างนีค้ือยังไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้ว	
อย่าท�ามัน	อย่าไปพูดมัน	อย่าไปละเมิดมัน”

	 น่ีผมกน่ั็งฟังอยู	่กเ็ข้ากบัธรรมะทีถ่กูต้องตามค�าสอนของพระพทุธเจ้า	ธรรมอนัใด 
เป็นไปเพือ่ความสะสมซึง่กเิลส	ธรรมอนัใดเป็นไปเพือ่ความประกอบทกุข์	ธรรมเหล่าใด 
เป็นไปเพือ่ความก�าหนัดย้อมใจ	ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพือ่ความมกัมาก	ธรรมเหล่าใด
เป็นไปเพือ่ความมกัใหญ่ใฝ่สงู	ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพือ่ความคลกุคลหีมูค่ณะ	ธรรม
เหล่าใดเป็นไปเพือ่ความเกยีจคร้าน	ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพือ่ความเลีย้งยาก	ลกัษณะ
ตดัสนิพระธรรมวนัิยแปดประการน้ันรวมกนัลงไปแล้ว	อนัน้ีเป็นสตัถ	ุค�าสัง่สอนของ
พระพุทธเจ้า	นอกนั้นไม่ใช่

	 ถ้าหากว่าเราสนใจจริงๆ	จิตใจเราจะต้องเป็นคนอายต่อบาป	กลัวต่อความผิด	
รู้จิตของตนอยู่ว่าสงสัยแล้วไม่ท�า	ไม่พูด	 เรื่องสมาธินิเทศก็เหมือนกัน	 เรื่องปัญญา
นิเทศก็เช่นกัน	อันนั้นมันตัวหนังสือ	เช่น	หิริโอตตัปปะ	อยู่ในตัวหนังสือ	มันก็เป็น
อย่างหนึ่ง ถ้ามันมาตั้งอยู่ในใจของเราแล้ว มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง

	 ไปศึกษาเรื่องพระวินัยกับท่านอาจารย์มั่น	ท่านก็สอนหลายอย่างหลายประการ	
ผมก็น่ังฟัง	รวมเกดิความรู้ขึน้มา	ดงัน้ันเร่ืองการศกึษาพระวนัิยน้ี	ผมกไ็ด้ศกึษามาก
พอสมควร	 บางวันเอาตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสว่างเลยนะ	 ศึกษาตลอดพรรษา	 เข้าใจ
พอสมควร	องค์ของอาบัติทั้งหมดที่อยู่ในบุพพสิกขานี้	ผมเก็บไว้หมดในสมุดพกใส่ 
ในย่ามตลอดเวลา	 ขะมักเขม้นพยายามที่สุด	 แต่กาลต่อมาน้ี	 ก็เรียกว่ามันค่อยๆ	
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คลายออก	มันมากเกินไป	ไม่รู้จักเนื้อไม่รู้จักน�้า	มันไม่รู้จักอะไร	มันเอาไปทั้งหมด	
จิตใจมนัก็มีปัญญาคลายออก	มนัหนัก	กเ็ลยพยายามสนใจในใจของตนเองตลอดมา	 
ต�ารับต�าราก็ค่อยทิ้ง	เขี่ยออกไปเรื่อย

	 ฉะน้ัน	 ที่มาอบรมพระเณรน้ี	 ผมก็ยังเอาบุพพสิกขาน้ีเป็นหลักฐาน	 ได้อ่าน 
บพุพสกิขาเวลาศกึษาพระวนัิยให้พระฟัง	หลายปีอยูว่ดัป่าพง	ผมทัง้น้ันละทีอ่่านให้ฟัง	 
สมัยนั้นขึ้นธรรมาสน์เทศน์	อย่างน้อยก็ต้องห้าทุ่มหรือหกทุ่ม	บางทีก็ตีหนึ่งตีสองนะ	 
สนใจแล้วก็ฝึก	ฟังแล้วกไ็ปดไูปพจิารณา ถ้าเรามาฟังเฉยๆ น้ี ผมว่าไม่เข้าใจแยบคาย 
ออกจากการฟังแล้วเราต้องไปดูไปวินิจฉัย มันถึงจะเข้าใจ

	 ขนาดผมศึกษามาหลายปีในสิ่งเหล่าน้ีก็ยังรู้นิดหน่อย	 เพราะมันคลุมเครือกัน
หลายอย่าง	 ทีน้ีมันห่างเหินในการดูต�ารับต�ารามาหลายปีแล้ว	 ฉะน้ัน	 ความจ�าใน
สิกขาบทต่างๆ	นั้นมันก็น้อยลงๆ	แต่ว่าในใจของเราน่ะมันไม่บกพร่อง	มันไม่ขัดเขิน
ในใจเรา	มันมีเครื่องหมายอยู่	อย่างนี้ไม่ได้สงสัยอะไร	รู้จักก็เลยวางไว้	โดยมากก็
บ�าเพ็ญจิตของตนอยู่เรื่อยไป	ไม่ได้สงสัยในอาบัติทั้งหลายทั้งปวง

	 ขนาดที่ว่าจิตของเรามันอายแล้ว	 ไม่กล้าจะท�าความผิดแล้วในที่ลับหรือที่แจ้ง	
ไม่ฆ่าสัตว์แม้แต่ตัวเล็ก	 ถ้าหากจะให้ฆ่าโดยเจตนา	มดตัวหนึ่งปลวกตัวหนึ่งอะไรนี้	
จะให้เอามือไปบี้มัน	 ถึงจะให้ตัวหนึ่งราคาหลายๆ	 หมื่นก็ฆ่ามันไม่ได้	 ขนาดปลวก
ขนาดมดเท่านั้นนะ	มันยังมีราคาสูงมาก	แต่ว่าบางทีก็ท�ามันตายนะ	บางทีมันมาไต่	
ร�าคาญกปั็ดมันตาย	ตายแล้วดจิูตของตนกไ็ม่เสยีใจอะไรเลย	ไม่หวาดหวัน่	ไม่สงสยั	
เพราะอะไร เพราะเจตนาเรามันไม่มี สีลังวะทามิ เจตะนาหัง เจตนาน้ีเป็นตัวศีล  
เมื่อมันรวมเข้ามาเช่นนี้	เราจะท�ามันตายด้วยเจตนาไม่มี	ถึงแม้เราเดินไป	เราเหยียบ
ไปถกูมนัตาย	สมยัก่อนเม่ือยงัไม่รู้จักจิตของเราน้ันมนัเป็นทกุข์	ปรับตวัเองแล้วว่าเป็น
อาบัติแล้ว	“เอ๊า	นี่ไม่ได้เจตนา”	“ไม่มีเจตนา	ก็ไม่สังวรส�ารวมนะสิ”	มันเป็นอย่างนี้	
มันเข้ามาอย่างนี้ ก็เลยไม่สบายกระสับกระส่าย

 ดังน้ัน พระวินัยน้ีจึงเป็นของก่อกวนกับผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลาย และก็มี
ประโยชน์มากด้วย ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ สมกับที่ท่านว่า ไม่รู้สิกขาบทไหนก็ต้อง
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ให้รู้ ไม่รู้กต้็องไต่ถามท่านผู้รู้ให้รู้ ท่านย�า้เหลอืเกนิ ทน้ีีถ้าหากว่าเราไปรู้ตามสกิขาบท
อยู่ข้างนอก เราจะไม่รู้เท่าอาบัติ	 เช่นว่า	 ท่านอาจารย์เภา	 พระเถระในสมัยก่อน	 
อยู่ลพบุรี	 วัดเขาวงกฏ	 วันหนึ่งก็มีมหาองค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์มานั่งอยู่	 แล้วก็มีโยม 
ผู้หญิงมาถามว่า	“ท่านหลวงพ่อ	ดิฉันจะน�าท่านไปโน้น	ท่านจะไปไหม”

	 ท่านหลวงพ่อเภากเ็ฉย	มหาองค์น้ันน่ังอยูใ่กล้ๆ	กนึ็กว่าท่านอาจารย์เภาไม่รู้เร่ือง	 
ไม่ได้ยนิ	กเ็ลยว่า	“หลวงพ่อ	หลวงพ่อ	โยมพดูได้ยนิไหม	เขาจะนิมนต์ไปเทีย่วทีโ่น้น”

	 ท่านก็ว่า	“ได้ยิน”	

	 โยมก็พูดว่า	“หลวงพ่อ	หลวงพ่อจะไปหรือเปล่า”

	 ท่านก็เฉย	ไม่พูด	 เลยไม่ได้เรื่อง	ท่านไม่รับปาก	 เมื่อโยมผู้หญิงกลับไปแล้ว	
ท่านมหาก็ว่า	“หลวงพ่อ	โยมเรียนถามหลวงพ่อท�าไมไม่พูด”

	 ท่านก็ว่า	“โอ้	มหา	ท่านรู้หรือเปล่า	รู้ไหม	คนทีม่าเมือ่กีมี้แต่ผู้หญงิทัง้น้ัน	จะชวน 
เดนิทางร่วมกนักับพระ	น่ีคุณจะไปรับปากกบัเขาท�าไม	ให้เขาชวนข้างเดียวน้ันกไ็ม่เป็น 
อะไร	เมื่อเราอยากจะไปเราก็ไปได้	เพราะเราไม่ได้ชวนเขา	เขาชวนข้างเดียว”

	 ท่านมหาก็เลยนั่งคิด	“อือ	เราเสียคนเหลือเกินนะ”

	 ผู้หญงิชวนพระเดนิทาง	แล้วเดนิทางร่วมกนัไปโน้นไปน้ี	อย่างน้ี	ท่านว่าชวนกนั 
เดินทางร่วมกับผู้หญิง	ถึงไม่ใช่สองต่อสอง	มีแต่ผู้หญิง	ท่านว่าผิดทั้งนั้น	เป็นอาบัติ
ปาจิตตีย์

	 แล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง	 เอกลาภเกิดขึ้นมาที่วัดเขาวงกฏนี้	 คนเอาเงินมาถวายท่าน	
ท่านกรั็บ	พอเอาใส่ถาดมา	ท่านก็ย่ืนผ้าเช็ดหน้าไปรับ	ท่านกจั็บผ้าเช็ดหน้า	เมือ่เขาจะ
เอาถาดมาวางท่านก็ขยับมือออกจากผ้าเช็ดหน้าอย่างนี้	ไม่ให้ติดผ้าเช็ดหน้านี่อย่างนี้ 
เป็นต้น	เงินกท็ิง้ไว้ทีเ่ตยีง	รู้แล้วไม่สนใจลกุหนีไป	คอืในพระวนัิยท่านว่า	ถ้าเราไม่ยนิด ี
แล้วไม่บอกเขาก็ได้
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	 ถ้าหากว่าเรายนิดี	“โยมอนัน้ีไม่สมควรแก่พระ”	น่ีบอกเขาเสยี	ถ้าเราไม่ยนิดีจริงๆ	 
ไม่บอกก็ได้	พอวางปุ๊บก็ลุกไปเลย	ถ้าเรามีความยินดีต้องห้ามเขาเสียในสิ่งที่มันผิด
อย่างนี้เป็นต้น	ถ้าท่านรู้จักท่านก็ลุกไปจริงๆ	อันนี้อาจารย์กับลูกศิษย์อยู่ด้วยกันตั้ง
หลายปีไม่ค่อยรู้เรื่องกัน	อันนี้แย่	ข้อปฏิบัติของท่านอาจารย์เภาเล็กๆ	น้อยๆ	ผมก็
ไปสืบแสวงหาพิจารณาอยู่หลายอย่าง

	 ฉะน้ัน	พระวนัิยน้ีมนัเป็นของทีท่�าให้บางคนสกึกไ็ด้	เมือ่อ่านหนังสอืพระวนัิยไป	
เออ	โผล่ขึ้นมาแล้วตรงนั้นมันจะยันไปโน่น	จะเอาอดีตมายุ่ง	การบวชของเรามันจะ
ถกูไหมหนอ	อปัุชฌาย์ของเราจะบริสทุธิห์รือเปล่า	พระหตัถบาสเรากไ็ม่มใีครสนใจใน
พระวนัิยเลย	น่ังรู้จักหตัถบาสกนัไหม	การสวดนาคจะถกูต้องหรือเปล่า	อย่างน้ี	มนัค้น
มันคิดไป	โบสถ์ที่เราบวชนั้น	ถูกต้องดีหรือเปล่า	โบสถ์น้อยๆ	อย่างนี้	สงสัยไปหมด	 
ตกนรกทั้งนั้นแหละ มันตกเพราะเราไม่รู้จัก

	 อย่างน้ันกว่าจะมอีบุายแก้ไขจิตใจของตนน้ีล�าบากมาก	ต้องใจเยน็ๆ	ผลนุผลนั
เกิดไปก็ไม่ได้	จะเย็นเกินไปจนไม่รับพิจารณาเหตุผลนี่ก็ไม่ได้	ผมงงจนเกือบจะสึก
แล้วจริงๆ	 เพราะว่าเห็นความบกพร่องในการกระท�าในการปฏิบัติของครูบาอาจารย์
สารพัดอย่าง	ร้อน	นอนไม่ได้เลย	บาปจริงๆ	บาปด้วยความสงสัย	สงสัยเท่าไรก็ยิ่ง
ภาวนาไป	ยิ่งท�าความเพียรไป	สงสัยที่ไหนก็ท�ามันไปเรื่อยๆ	ที่นั้น	ปัญญามันก็เกิด	
ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ	ความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่รู้ว่าจะพูดให้ใครฟังได้	
เปลี่ยนแปลงจนมันไม่สงสัยอะไร	 ไม่รู้มันเปลี่ยนแปลงโดยวิธีอะไร	 ถ้าเราไปพูดให้
คนอื่นฟังเขาคงไม่รู้เรื่องเหมือนกัน

	 ดังนั้น	จึงได้มาระลึกถึงค�าสอน	ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ วิญญูชนรู้เฉพาะ
ตนเองอย่างนี้	มันก็เกิดขึ้นมาในขณะที่มันเป็นอย่างนั้น	เรื่องปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้

	 เร่ืองทีเ่ราได้ศกึษาพระธรรมวนัิยน้ันกจ็ริงอยู	่แต่ว่ามนัศกึษานอกๆ	เราไม่ปฏบิตัิ	
ถ้ามาปฏบิตัอิย่างเอาจริงเอาจัง	มนัสงสยัไปหมดทกุอย่าง	แต่ก่อนอาบตัทิกุกฏไม่รู้เร่ือง	 
ไม่รับฟังอะไรทั้งนั้น	เมื่อมาเข้าใจธรรมะจริงๆ	แล้วถึงข้อปฏิบัตินี้นะ	อาบัติทุกกฏนี้
กลายมาเป็นปาราชิกเลย
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	 สมัยก่อนนี้อาบัติทุกกฎไม่เป็นอะไร	มันเล็กๆ	น้อยๆ	คิดอย่างนี้	ตอนเย็นๆ	
มาแสดงอาบัติแล้วก็หายเท่านั้น	แล้วก็ไปท�าใหม่อีก	นี่การแสดงอาบัติอย่างนี้เรียกว่า
มันยงัไม่บริสทุธิ	์คอืมนัไม่หยดุ	มนัไม่ตกลง	มนัไม่สงัวรส�ารวม	ต่อไปท�าอกีกเ็ป็นอกี 
อยู่เรื่อยๆ	อย่างนี้	ความรู้ตามความเป็นจริงไม่มี การปล่อยวางมันก็ไม่มี

	 ความเป็นจริงน้ันมันก็พูดยากเหมือนกนั	อาบตัน้ีิถ้าพดูตามธรรมะตามความจริง  
ไม่จ�าเป็นที่จะต้องแสดงมันแล้ว ถ้าหากว่าเห็นความบริสุทธิ์ใจของตนน้ันแหละ  
ไม่ได้สงสัยอะไรทั้งสิ้น มันก็ขาดไปเท่าน้ันแหละ ที่เรายังไม่บริสุทธิ์คือเราสงสัยอยู ่
วิจิกิจฉาอยู่ลังเลอยู่นั้นเอง ยังไม่บริสุทธิ์แท้ มันจึงตกลงไม่ได้ ไม่เห็นตัวของตัวเอง 
มนัเป็นในท�านองน้ี คอืศลีเราน้ีเอง ไม่ใช่อืน่หรอก พระวนัิยกค็อืร้ัวน่ันเอง เหมอืนร้ัว 
ที่จะให้เราพ้นจากความผิดต่างๆ ต้องพิถีพิถันหน่อยนะอันนี้

 เรื่องพระวินัยนี้ ถ้าหากว่ามันไม่เห็นในใจของตนมันก็ยาก ในเวลาก่อนมาอยู่
วัดป่าพงหลายสิบปี	 ผมก็ตั้งใจจะทิ้งเงินทั้งพรรษาค่อนพรรษาเลย	 ตัดสินใจไม่ได	้ 
ในที่สุดผมเลยคว้าเอากระเป๋าเงนิเดินลงมา	พบมหาองค์หนึง่	เดี๋ยวนีอ้ยู่วัดระฆังเคย
ไปกับผม	แล้วทิ้งกระเป๋าเงินให้

	 “นี่มหา	 เงินนี้ท่านเป็นพยานให้ผมด้วย	 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป	 ผมจะไม่หยิบ	 
ผมจะไม่จับ	ถ้าผมไม่สกึนะ	ให้ท่านเป็นพยานให้ผมด้วย	นิมนต์เถอะท่าน	เอาไปเถอะ	 
เอาไปเรียนหนังสือเถอะ”

	 ท่านมหาก็ไม่อยากหยิบกระเป๋าสตางค์	อาย	“ท่านอาจารย์ท�าไมจึงทิ้ง	สตางค์
หลายร้อยหนอ”	ท่านก็ไม่สบายใจ

	 “ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอก	ผมเลกิแล้ว	ตกลงกนัแล้วเมือ่คืนน้ี	ตกลงแล้วครับ”

	 ตั้งแต่ท่านมหาเอาไปแล้วก็เหมือนผมตายไปจากท่านแล้ว	 พูดอะไรก็ไม่รู้เร่ือง
กันหรอก	ท่านยังเป็นพยานอยู่ทุกวันนี้	ไม่เคยท�า	ไม่เคยแลกไม่เคยเปลี่ยน	ไม่เคย
อะไรต่ออะไรเร่ือยมา	อะไรต่างๆ	ก็ส�ารวมอยู	่มนักเ็หมือนกับไม่มีอะไรจะผิด	แต่มนั 
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กลัวเสมอนะ	แล้วการภาวนาทางในเราก็ภาวนาไปเรื่อยๆ	ส่วนนั้นเราไม่ต้องการแล้ว	
เหมือนอย่างกับยาพิษนี่	เราเห็นแล้วว่า	เอาให้คนกินก็ตาย	เอาให้สุนัขกินมันก็ตาย	
เอาให้อะไรกินมันก็ตาย	เป็นอันตรายทั้งนั้น	ถ้เราเห็นชัดอย่างนั้น	แม้จะยืน	จะเดิน	
จะน่ัง	จะนอน	เรากรู้็สกึเลยว่าอย่าไปกนิยาพษิอนัน้ัน	เพราะเราเหน็โทษมนัชดัอย่างน้ี	 
เลยไม่เป็นของยาก

	 อาหารการขบการฉันที่เขามาถวาย	อะไรต่างๆ	ที่สงสัย	ไม่เอา	แม้มันจะมีอะไร
ดีเลิศประเสริฐเท่าไรก็ไม่เอาเสียแล้ว	ยกตัวอย่างง่ายๆ	ปลาส้มอย่างนี้	ถ้าเราอยู่ใน
ป่าไปบิณฑบาตเขาใส่ปลาส้มให้เป็นห่อ	 มีแต่ปลาส้มห่อเดียวเท่าน้ัน	 มาเปิดดูเป็น
ปลาส้มไม่สุก	ก็เลยเอาทิ้ง	ฉันข้าวเปล่าๆ	ดีกว่า	มันไม่กล้าล่วง	อย่างนั้นจึงเรียกว่า
จิตมันเห็นพระวินัยนั้นมันก็ง่ายขึ้นๆ

	 พระสงฆ์จะเอาอะไรให้	เครื่องบรขิาร	จะเป็นบาตร	จะเป็นมีดโกน	จะเป็นอะไร
ต่างๆ	 ผมไม่เอา	 ถ้าไม่เห็นว่าเป็นเพื่อนด้วยกันสหธรรมิกอันเดียวกัน	 ไม่เอาท�าไม	 
กค็นไม่สงัวรส�ารวม	เราจะเชือ่ได้ไหม	มนัก็ท�าผิดต่างๆ	ได้ทัง้น้ัน	คนไม่สงัวรส�ารวมน่ี	 
มันไม่เห็น	มันก็เป็นไปได้อย่างนี้	ความเห็นมันก็ลึกไปอย่างนั้น

	 ฉะน้ัน	มนัจึงเป็นเหตใุห้พวกสหธรรมิกทัง้หลายมอง	“ท่านองค์น้ันไม่เล่นกบัเพือ่น	 
ไม่เข้าสงัคม”	ไม่อะไรต่ออะไร	ผมกเ็ฉยเสยี	“เออ	คอยสงัคมกนัทีต่ายเถอะ	ทีจ่ะตาย 
มันอยู่สังคมอันเดียวแหละ”	นึกไว้ในใจอย่างนี้	อยู่อย่างนี้เรื่อยมาด้วยความอดทน
มากที่สุด	เลยเป็นคนพูดน้อย	ใครมาพูดก้าวก่ายถึงการปฏิบัติของเราก็เฉยๆ	ท�าไม
ถงึเฉย	คอืพดูแล้วเขากไ็ม่รู้จัก	ไม่รู้การปฏบิตั	ิอย่างพระไปพจิารณาซากศพน้ี	บางคน 
ก็ว่า	“อย่าไปฟังท่านเลย	เอาใส่ย่ามอย่าบอกท่าน	อย่าให้ท่านรู้ว่าใส่ย่าม”

	 “เออ	 โยมรู้ไหมว่าพระเป็นหรือพระตาย	 พระน้ีโยมเห็นว่าพระเป็นหรือพระ 
ตายแล้ว	ไม่ใช่เรียกสรุาว่าน�า้หอม	มนัจะเป็นน�า้หอมหรือ	มแีต่โยมเท่าน้ันแหละ	อยากจะ 
กินเหล้าก็ว่าเป็นน�้าหอม	 ก็พากันกิน	 มันก็เป็นบ้าทั้งน้ันแหละ	 ไม่รู้เหล้ามันเป็น 
อย่างนี้”
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	 ตรงนะ	ฟังตวัเองตรงอย่างน้ี	ไม่อย่างน้ันพระวนัิยน้ีล�าบาก	ต้องเป็นคนมกัน้อย	
ต้องเป็นคนสันโดษ	จะต้องเป็นคนเห็น	เห็นถูกจริงๆ

	 ไปอยู่สระบุรี	 เราเข้าไปพักอยู่กับวัดบ้านเขา	 อาจารย์องค์น้ันก็เสมอพรรษา	 
ไปบิณฑบาตมาร่วมกัน	เอาบาตรมาตั้ง	โยมเอาปิ่นโตขึ้นมาบนศาลา	เอาไปวางพระก็ 
ไปเอามา	มารวมกันก็มาเปิดปิ่นโต	จัดปิ่นโต	ปิ่นโตเรียงกันยาวไปทางโน้น	แล้วพระ
ก็ไปรับประเคน	ก็เอานิ้วมือไสปิ่นโตทางนี้	ปิ่นโตนั้นไปทางโน้น	โยมเขาก็เอามือไส
ปิ่นโตทางนั้น	เอาแล้วพอแล้วก็จับมาถวายพระให้พระฉัน

	 ไปกับผมประมาณสักห้าองค์	ไม่ฉัน	ไปบิณฑบาตมาก็มีแต่ข้าว	นั่งรวมกันฉัน
แต่ข้าว	ไม่มีใครกล้าฉันอาหารปิ่นโต	เราก็อยู่อย่างนี้เรื่อยๆ

	 วันหน่ึง	 ท่านอาจารย์ท่านก็เดือดร้อนเหมือนกัน	 คงจะมีลูกศิษย์ท่านไปพูด 
ให้ฟัง	“พระอาคันตุกะเหล่านี้ไม่ฉันอาหารเลย	ไม่ฉัน	ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร”	ท่านก็มี 
ความเดือดร้อนขึ้น	 ผมก็มีเวลาอยู่น่ันตั้งหลายวัน	 จ�าเป็นต้องไปกราบเรียนท่าน
สมภารวัด

	 บอกว่า	 “ท่านอาจารย์	 ผมขอโอกาสเถอะนะ	 ในเวลาน้ีผมมีธุระที่จะพักพึ่ง
บารมีท่านอยู่สักหลายวัน	 แต่ถ้าอยู่วัดน้ี	 บางทีก็ท่านอาจารย์จะระแวงระวังหลาย
อย่างเหมือนกัน	 ทั้งพระภิกษุสามเณรทุกองค์	 เพราะท�าไมผมจึงไม่ฉันอาหารที่โยม
เอามามากๆ	 ผมจะขอเรียนให้อาจารย์ฟัง	 ผมไม่มีอะไรครับ	 ที่ผมไม่ฉันน้ันน่ะ	 
ผมได้รับการประพฤติปฏิบัติมาน้ีนานแล้ว	 การรับประเคนนะครับ	 ที่โยมมาวางไว	้
พระไปเปิดปิ่นโตปลดสาย	เปิดปิ่นโตแล้วก็เอาปิ่นโตซ้อน	เอามาวางไว้	แล้วก็ให้เณร 
มาถวาย	 อันนี้ผมเห็นว่ามันผิด	 มันเป็นทุกกฏแล้ว	 คือไปลูบไปคล�าไปจับต้องของ
ยังไม่ได้ประเคน	 มันเสียหายทั้งน้ัน	 ตามพระวินัย	 พระทุกองค์ฉันนะเป็นอาบัต ิ
หมดเลย	ข้อนี้เองครับ	มิใช่รังเกียจใครทั้งนั้น	ที่ผมมาเรียนท่านอาจารย์วันนี้มิใช่จะ
ห้ามให้ลูกศิษย์ลูกหาว่าท่านไปท�า	มิใช่	ผมมาเล่าความบริสุทธิ์ให้ฟังเพราะว่าผมจะ
มีเวลาอยู่ในที่นี้หลายวัน”



138

	 ท่านก็ยกมือขึ้น	“สาธุ	ดีมากทีเดียว	ผมไม่เคยเห็นพระที่รักษาซึ่งอาบัติทุกกฏ
ในสระบุรี	 ไม่มีแล้วครับ	 มันจะมีก็นอกจังหวัดสระบุรี	 ผมขออนุโมทนาสาธุการ 
เลยครับ	ผมไม่มีอะไร	ดีแล้ว”

	 รุ่งขึน้เช้า	เข้าไปบณิฑบาตกลบัมารวมกนั	พระไม่เข้าไปใกล้เลยทน้ีี	มแีต่โยมเข้า
มาถวาย	เพราะกลวัพระไม่ฉันจังหนั	แต่วนัน้ันมาพระเณรท่านกก็ลวั	ท่านจะยนื	จะเดนิ	 
จะนั่ง	ก็ล�าบากคับแคบใจ	ผมก็เลยเปิดเผยให้เข้าใจกันดีทุกองค์	รู้สึกว่าพระเณรที่
น้ันกลวัมาก	เข้าในกุฏิปิดเงียบสงบเลย	ไม่มเีสยีง	สองวนัสามวนัผมพยายามดกีะท่าน	
เพราะท่านกลวั	อาย	นีม่นัเปน็อย่างนี	้จะตอ้งไปพดูอะไรใหรู้เ้รือ่ง	เราไม่มอีะไรจรงิๆ

	 เราจะพูดว่าฉันจังหันไม่พอ	 หรือเราจะเอาอาหารอะไรๆ	 ไม่พูด	 เพราะอะไร 
ก็เราเคยอดอาหารมาเจ็ดวัน	 แปดวัน	 ก็เคยมาแล้ว	 สองวันสามวันเราเคยมาแล้ว	 
อันนี้มีข้าวเปล่าๆ	ฉัน	มันไม่ตายหรอก

	 ทีมั่นมีก�าลงักคื็อทีเ่ราปฏบิตั	ิทีรั่บโอวาทรับธรรมะทีไ่ด้ปฏบิตัแิล้ว	คดิว่าท�าตาม 
พระพทุธเจ้าองค์เดยีวเท่าน้ันแหละ	ไปตรงน้ัน	ใครท�าอย่างน้ี	ไปตรงน้ี	ไม่เล่นกบัใคร 
แล้วพยายามที่สุดอย่างนี้	นี่ก็เพราะว่ามันรักตัวเอง	รักข้อประพฤติปฏิบัติ

 คนไม่รักษาพระวินัย คนไม่ภาวนา กับคนภาวนาอยู่ด้วยกันไม่ได้ มันต้อง 
แยกกันเลย มันไปด้วยกันไม่ได้ อันนี้ก็เป็นของที่ส�าคัญ ผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
สมยัก่อน	เป็นครูเป็นอาจารย์ของเขาสอนมันอย่างน้ัน	แต่เราไม่ได้ปฏบิตัเิสยีหมดนะ	 
มันเสีย	เมื่อมาพิจารณาดีๆ	โอย	มันไกลกันฟ้ากับดินเลย	ความเห็นของเรานะ

	 ดงัน้ัน	คนเราจะไปตัง้ส�านักวปัิสสนาท�ากรรมฐานอยูใ่นป่า	อย่าเลย	ถ้าไม่รู้เร่ือง
อย่าไปเลย	ย่ิงร้าย	เรากเ็ข้าใจว่าไปอยูใ่นป่ามนัจะสงบ	เน้ือในของการปฏบิตัน้ัินไม่รู้จัก	 
บางคนก็ไปถากหญ้าเอาเอง	 บางคนก็ไปท�าอะไรเอาเองสารพัดอย่างวุ่นวาย	 พอผู้ที่
รู้จักการประพฤติปฏิบัติเขามองดูเห็นแล้วไม่เอา	 มันไม่เจริญ	 อย่างน้ันมันไม่เจริญ	 
จะไปตั้งอยู่ป่าที่สงบขนาดไหน	มันเจริญไม่ได้	คือมันท�าไม่ถูก
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	 เห็นท่านอยู่ป่าก็ไปอยู่ป่าอย่างท่าน	มันก็ไม่เหมือน	ห่มจีวรก็ไม่เหมือน	สีจีวร 
ก็ไม่เหมือน	 ขบฉันอะไรมันก็ไม่เหมือนทั้งน้ันแหละ	 คือมันไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเสียที	 
ไม่ค่อยจะเป็นจริง	เป็นกเ็ป็นหลกัทีโ่ฆษณาตามโลกเขา	กเ็หมอืนกบัเขาโฆษณาขายยา 
เท่าน้ันแหละ	มนัไม่ได้ยิง่ไปกว่าน้ันหรอก	ดงัน้ัน	คนทีไ่ปตัง้วปัิสสนาใหม่ๆ	ไปเรียนรู้
วิธีมาก็ไปสอน	จิตมันไม่เป็น	จิตมันไม่เห็น	เดี๋ยวก็เลิกเท่านั้นแหละ	พังเท่านั้นแหละ	 
เดือดร้อน

	 ดงัน้ัน	พวกเราไม่ต้องเรียนอะไรกนัมาก	ดนูวโกวาทเขาว่าอะไรกนับ้าง	มนัเป็น 
อย่างไร	ศกึษาให้เข้าใจแล้วพจิารณาแล้วกจ็�าไว้	นานๆ	กม็ากราบครูบาอาจารย์	ตรงน้ัน 
มันเป็นอย่างไร	อันนี้นะท่านจะอธิบายปลีกย่อยให้ฟัง	เราก็ศึกษาไปเรื่อยๆ	จนกว่า
เราจะเข้าใจจริงๆ	ในเรื่องพระวินัย.
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๑๔
ทรงไว้ซึ่งข้อวัตร

	 วนัน้ีเป็นโอกาสทีท่่านทัง้หลายได้มาประชมุกนั	ณ	โอกาสน้ีทกุปี	คณะเราท�าการ
สอบธรรมะ	แล้วก็มารวมกัน	ทกุๆ	ท่านให้พากนัเข้าใจว่าผู้ปฏบิตัคิวรสนใจการกระท�า 
กิจวัตร	อาจริยวตัร	อปัุชฌายวตัร	อนัน้ีเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวน�า้ใจของพวกเราทัง้หลาย 
ให้เป็นกลุม่เป็นก้อน	มคีวามสามคัคพีร้อมเพรียงซึง่กันและกนั	และเป็นเหตใุห้พวกเรา 
ได้ท�าความเคารพซึ่งจะเป็นมงคลในหมู่พวกเราทั้งหลาย

	 ตั้งแต่คร้ังพุทธกาลมาจนถึงบัดน้ี	 ทุกกลุ่มทุกเหล่าถ้าขาดความคารวะกันแล้ว	 
กไ็ม่ส�าเร็จประโยชน์	แม้ในกลุม่ใดกลุม่หน่ึงกเ็หมอืนกนั	จะเป็นฆราวาส	จะเป็นบรรพชติ	 
ถ้าขาดความเคารพคารวะ	ความมั่นคงก็ไม่มี	ถ้าความเคารพคารวะไม่มี	ก็เกิดความ
ประมาท กิจวัตรทุกอย่างมันก็เสื่อมทรามไป

	 คณะกรรมฐาน	คณะปฏิบัติ	พวกเราที่มารวมอยู่ที่นี้ประมาณ	๒๕	พรรษาแล้ว	
มคีวามเจริญก้าวหน้ามา	ตามทีผ่มสงัเกตน้ันกเ็รียกว่าเจริญมาเร่ือยๆ	แต่ว่าถงึจุดหน่ึง
มนักจ็ะเสือ่มได้	อนัน้ีให้เราเข้าใจ	องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามองเหน็เหมือนกัน	 
แต่ถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายอาศัยความไม่ประมาท	มีความเคารพคารวะ	ท�ากิจวัตร
อันน้ีติดต่อกันไปไม่ขาด	 ผมเข้าใจว่าความสามัคคีของพวกเราน้ันจะมีความม่ันคง	 
การประพฤตปิฏบิตัใินหมู่คณะของพวกเรา	กจ็ะเป็นเหตใุห้ยนืยงคงทน	ยงัพทุธศาสนา 
อันนี้ให้เจริญไปนาน
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 ทน้ีีปริยัตแิละปฏบิตัมัินเป็นคูกั่นโดยตรง คอืว่าปริยตักิบัปฏบิตัน่ีิเป็นของคูก่นัมา  
ยังพุทธศาสนาให้เจริญถาวรรุ่งเรืองตลอดถึงบัดนี้ ก็เพราะการศึกษาแล้วก็รู้ รู้แล้ว 
ก็ปฏิบัติตามความรู้ของเรา นั้นเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติ

	 ถ้าหากว่าเราเรียนปริยัติ	อาศัยความประมาท	เท่าที่ผมเคยสังเกตมาแล้ว	คือ	
สมัยหนึ่งผมอยู่ที่นี้	พระอยู่จ�าพรรษาประมาณ	๗	องค์	เป็นปีแรก	ผมก็เลยมาคิดว่า	 
เรื่องการเรียนปริยัติกับปฏิบัตินี้	ถ้าตั้งปริยัติขึ้นเมื่อไหร่	 เสื่อม	โดยมากเป็นอย่างนี้	 
ทัง้การปฏบิตักิเ็ป็นไปได้ยาก	มนัเสือ่ม	โดยมากเป็นเสยีอย่างน้ัน	เมือ่ได้มาค�านึงถงึอนัน้ี	 
ผมอยากจะรู้เหตุข้อมูลว่ามันเป็นเพราะอะไร	 ก็เลยมาตั้งสอนพระเณรในพรรษานั้น	
๗	องค์	สอนประมาณสัก	๔๐	วัน	ฉันเสร็จแล้วก็สอนจน	๖	โมงเย็นทุกวัน	ไปสอบ
สนามหลวงปรากฏว่าได้ผล	๗	องค์สอบได้หมดทุกองค์เลย	อันนี้ดี

	 แต่ว่ามนัมกีารบกพร่องอยูอ่ย่างหน่ึงกบับคุคลทีไ่ม่มคีวามระมัดระวงั	การเรียน
ปริยตัน้ีิต้องอาศยัการพดู	อาศัยการท่องบ่นต่างๆ	เป็นต้น	บคุคลทีไ่ม่ค่อยสงัวรไม่ค่อย 
ส�ารวมน้ัน	กเ็ลยทิง้การปฏิบตัมิาท่องมาบ่นจดจ�าด้วยสญัญาเสยีเป็นอย่างมาก	เป็นเหตุ 
ให้พวกเราทั้งหลายน้ันทิ้งบ้านเก่าเรา ทิ้งมูลเก่าเรา ทิ้งข้อปฏิบัติอันเก่าของเราไป  
โดยมากมันเป็นเช่นนี้

	 ทน้ีีเม่ือเรียนจบแล้ว	สอบสนามหลวงแล้ว	ดกูริิยาพระเณรกต่็างจากเก่า	เดินจงกรม 
ก็ไม่ค่อยมี	 น่ังสมาธิก็น้อย	 การคลุกคลีกันก็มากขึ้น	 ความสงบระงับมันน้อยลง	 
ความเป็นจริงการปฏิบัตินะ	 เมื่อเดินจงกรมแล้วก็ตั้งใจเดินจงกรม	 เมื่อน่ังสมาธ ิ
ก็ตั้งอกตั้งใจท�า	เมื่ออยู่ในอิริยาบถการเดิน	การยืน	การนั่ง	การนอน	เราก็พยายาม
สังวรส�ารวม

	 แต่เมื่อเรามาเรียนหนังสือแล้วมันเป็นสัญญาเสียโดยมาก	 เลยเพลินไปตาม
ปริยัติอันนั้น	ลืมตัวเสีย	ก็เล่นอารมณ์ภายนอก

	 อนัน้ีมันกเ็ป็นแต่เฉพาะคนทีไ่ม่มปัีญญา	บคุคลทีไ่ม่สงัวรส�ารวม	บคุคลทีไ่ม่มสีติ 
ติดต่อกัน	 ก็เป็นเหตุให้เสียหายได้เหมือนกัน	 มันเป็นเพราะเหตุน้ันที่เมื่อนักเรียน
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เรียนหนังสือ	ไม่ได้นั่งสมาธิ	ไม่ได้เดินจงกรม	การสังวรส�ารวมมันก็น้อย	เป็นเหตุให้ 
จิตฟุ้งซ่าน	การพูดเรื่อยเปื่อย	 ไม่สังวรส�ารวม	จับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็มากขึ้นมา	
หลายขึ้นมา	อันนี้เป็นเหตุให้เสื่อม	มันไม่ใช่เป็นเพราะปริยัติ	มันเป็นเพราะบุคคลเรา
ไม่ตั้งใจ ลืมเนื้อลืมตัวเสีย

 ความจริงปริยัตน้ีิเป็นของชีช่้องทางให้พวกเราประพฤตปิฏบิตัทิัง้น้ัน ถ้าหากเราไป
เรียนแล้วลมืตวั การพดูมนักม็าก การเล่นมนักม็าก การเดนิจงกรมทิง้ไปหมด แล้วกมี็ 
ความกระสนัอยากจะสกึ โดยมาเรียนไม่ได้กส็กึกนั อนัน้ีเป็นเหต ุไม่ใช่ว่าเพราะปริยตัิ
ไม่ดี ปฏบิตัไิม่ถกู ไม่ใช่อย่างน้ัน เป็นเพราะพวกเราทัง้หลายน้ันขาดการพนิิจพจิารณา 
ความเป็นจริงการปฏิบตัน้ัินจะอ่านหนังสอืจะท่องหนังสอื จะท�าอะไรมนักเ็ป็นกรรมฐาน 
กันทั้งนั้น

 ฉะน้ัน	เมือ่เป็นเช่นน้ีในพรรษาทีส่องผมเลยเลกิสอน	เลกิการสอนปริยตั	ิอกีหลายปี 
ต่อมามีกุลบุตรมากขึ้น	 บางคนก็ไม่รู้เร่ืองพระธรรมวินัย	 สมมุติบัญญัติก็ไม่รู้เร่ือง	 
ก็เลยปรับปรุงขึ้นมาใหม่	ขอครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้เรียนมาแล้วนั้นสอน	พยายามสอน
จนตลอดมาถึงทุกวันนี้	การเรียนปริยัติจึงเกิดขึ้นมา

	 ฉะน้ัน	ทกุปีเมือ่เรียนเสร็จแล้ว	ผมก็ให้ท่านเปลีย่นใหม่	ต�ารับต�าราต่างๆ	ทีม่นั 
ไม่ส�าคัญ	เก็บใส่ตู้ไว้เสีย	อ่านเฉพาะที่มันเป็นข้อปฏิบัติเท่านั้น	ตั้งใหม่	เข้าหลักเดิม 
ของเรา	 มายกข้อประพฤติปฏิบัติส่วนรวมข้ึนมา	 เช่นว่า	 จะต้องท�าวัตรสวดมนต ์
พร้อมเพรียงกัน	อนัน้ีเป็นหลกั	ท�าไปเพือ่แก้ความขีเ้กยีจ	แก้ความร�าคาญ	เป็นเหตใุห้
เราขยันหม่ันเพยีรขึน้มา	ทกุคนก็ท�ากนัเร่ือยๆ	มาตลอดทกุวนัน้ี	ปีน้ีกเ็หมอืนกนัฉันน้ัน	
ให้พวกเราทั้งหลายอย่าทิ้งหลักการประพฤติปฏิบัติ	การพูดน้อย	นอนน้อย	กินน้อย	 
การสงบระงับ	ไม่คลกุคลหีมู่คณะ	การเดนิจงกรมเป็นประจ�า	การน่ังสมาธเิป็นประจ�า	
การประชุมกันเนืองนิจในคราวที่ควรประชุม	อันนี้ขอให้เอาใจใส่ทุกๆ	ท่านต่อไป

	 ฉะน้ัน	 พวกท่านทั้งหลายอย่าเอาโอกาสดีๆ	 อันน้ีไปทิ้ง	 พึงประพฤติปฏิบัติ 
เรามโีอกาสอยู่ใต้การปกครองของครูบาอาจารย์	ครูบาอาจารย์ท่านกป็ฏบิตักินัชัน้หน่ึง	 
ให้พวกเราทัง้หลายตัง้ใจประพฤตปิฏิบตักินัไป	กเ็ป็นกนัมาอย่างน้ี	ฉะน้ัน	จึงให้พวกท่าน 
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ทัง้หลายรวมกนัท�า	สามคัคเีข้าหลกัเดิม	เคยเดินจงกรมก็ต้องเดนิ	เคยน่ังสมาธกิต้็องน่ัง	 
เคยมาท�าวัตรตอนเช้าท�าวัตรตอนเย็นนั้นก็พยายาม	อันนี้เป็นกิจของท่านโดยตรง

	 อนัน้ีขอให้ท่านตัง้ใจ	คนอยูเ่ฉยๆ	น้ันไม่มกี�าลงันะ	คนป้วนเป้ียน	คนทีอ่ยากจะสกึ	 
วุ่นวาย	 ดูซิ	 ก็คือคนที่ไม่ตั้งใจปฏิบัติ	 ไม่มีงานท�า	 เราจะอยู่เฉยๆ	 ไม่ได้	 กิจใน 
พทุธศาสนาน้ี	เป็นพระเป็นเณรเราอยู่ดีกินดีแล้วจะอยูส่บายไม่ได้	กามสขุลัลกิานุโยโค	 
น่ีมันเป็นพิษอย่างมากทีเดียว	 ให้พวกท่านทั้งหลายกระเสือกกระสนหาข้อประพฤติ
ปฏิบัติของตน เพิ่มข้อวัตรขึ้น เตือนตนเองมากขึ้น

	 อนัใดทีม่นับกพร่องกพ็ยายามท�าดขีึน้ไป	อย่าไปอาศยัอย่างอืน่เป็นอยู	่คนทีจ่ะมี 
ก�าลงัน่ี	เดินจงกรมก็ไม่ได้ขาด	น่ังสมาธกิไ็ม่ได้ขาด	สงัวรส�ารวมไม่ได้ขาด	เราสงัเกต
พระเณรที่น้ีก็ได้	 องค์ใดถ้าเห็นว่าฉันเสร็จแล้วหมดธุระแล้วเข้าไปในกุฏิของท่าน	 
ตากจีวรไว้	เดินจงกรม	เดินไปตามกฏุเิท่าน้ันเราจะเหน็ทางเดนิเป็นแถว	เราเหน็บ่อยคร้ัง	 
การเดินจงกรม	การนั่งสมาธิ	ท่านองค์นี้ไม่เบื่อไม่หน่าย	นี่ท่านมีก�าลัง	ท่านเป็นผู้มี
ก�าลังมาก

	 ทกุๆ	องค์ถ้าเอาใจใส่ในการประพฤตปิฏิบตัอิย่างน้ีแล้ว	ผมว่ามนัสบายไม่ค่อย 
มอีะไรมากมาย	ถ้าหากว่าใครไม่อยู่ในการประพฤตปิฏบิตั	ิการเดนิจงกรม	การท�าสมาธิ	 
ไม่มีอะไร มแีต่การเทีย่ว มันไม่สบายตรงน้ี ไปเทีย่วตรงน้ันมนัไม่สบายตรงน้ัน ไปเทีย่ว 
ตรงน้ี	เท่าน้ันแหละ	ตะลอนไปเร่ือย	อย่างน้ันมนักไ็ม่ตัง้ใจกนั	ไม่ค่อยด	ีไม่ต้องอะไร 
มากมายหรอก เราอยู่ให้รู้จักข้อวัตรปฏิบัติให้มันสุขุมเสียก่อนเถอะ การเที่ยวไปมา 
มันเป็นของภายหลัง	มันไม่ยาก	ของง่ายๆ	ตั้งใจกันทุกๆ	องค์นะ

	 อนัน้ีพดูถงึการเสือ่มการเจริญมนักเ็ป็นมาอย่างน้ี	ถ้าจะให้มันดีจริงๆ แล้ว ปริยตั ิ
ก็พอสมควร ปฏิบัติก็พอสมควร เป็นคู่เคียงกันไป	 อย่างกายกับจิตนี้เป็นตัวอย่าง	 
จิตมกี�าลงั	กายกป็ราศจากโรค	กายด	ีจิตมนักไ็ด้รับความสงบระงับ	ถ้าหากว่าจิตวุน่วาย	 
กายสมบรูณ์อยู	่มนัก็เป็นไปได้ยาก	ถ้าหากว่ากายมเีวทนามาก	จิตไม่มกี�าลงั	จิตน้ันก็
มายดึกาย	เป็นต้น	กไ็ม่สบายกนัไปอกี	น่ีพดูถงึผู้ทีย่งัศึกษาอยู	่เรากต้็องศกึษาอย่างน้ี
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	 การศึกษาในทางกรรมฐานเรานี้	ศึกษาเรื่องการบ�าเพ็ญและการละ	ที่ว่าศึกษานี้ 
ถ้าหากว่าเราถูกอารมณ์มา	 เรายังไปยึดไหม	 ยังมีวิตกไหม	 ยังมีความน้อยใจไหม	 
มีความดีใจไหม	พูดง่ายๆ	 เรายังหลงอารมณ์เหล่านั้นอยู่ไหม	หลงอยู่	 เมื่อไม่ชอบ 
ก็แสดงความทุกข์ขึ้นมา	เมื่อชอบก็แสดงความพอใจขึ้นมา	จนเกิดเป็นกิเลส	จนใจ
เราเศร้าหมอง	อันนั้นเราจะมองเห็นได้ว่า	เรายังบกพร่องอยู่	ยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์	
เราจะต้องศึกษา	 จะต้องมีการละ	 ต้องมีการบ�าเพ็ญอยู่เสมอไม่ขาด	 น่ีผู้ศึกษาอยู	่ 
มันติดอยู่ตรงนี้เราก็รู้จักว่าติดอยู่ตรงนี้	เราเป็นอย่างนี้	เราจะต้องแก้ไขตัวเราเอง

	 การอยูก่บัครูบาอาจารย์หรืออยู่นอกครูบาอาจารย์กเ็หมอืนกนั	ไอ้ความกลวัน้ัน 
บางคนก็มีความกลัว	 ถ้าไม่เดินจงกรมก็กลัวครูบาอาจารย์จะดุจะว่า	 น่ีก็ยังดีอยู่	 
แต่ว่าข้อประพฤติปฏิบัติที่แท้น้ันไม่ต้องกลัวใคร	 กลัวแต่ความประมาทมันจะเกิด 
ขึ้นมา	กลัวความผิดมันจะเกิดขึ้นมาที่กายที่วาจาที่ใจของเรานี้เอง

	 เม่ือเราเหน็ความบกพร่องทีก่ายทีว่าจาทีใ่จของเราแล้ว	เรากต้็องพจิารณาควบคุม
จิตใจของเราอยูเ่สมอ อตัตะนา โจทะยตัตานัง จงเตอืนตนด้วยตนเอง	ไม่ต้องทิง้การ
งานอันนั้นให้คนอื่นช่วย	 เรารีบปรับปรุงตัวเองเสีย	ให้รู้จักอย่างนี้เรียกว่าการศึกษา	
การละ	การบ�าเพ็ญ	จับอันนั้นมาพิจารณาให้มันเห็นแจ่มแจ้ง

	 ที่เราอยู่กันน้ีด้วยการอดทน	 อดทนต่อกิเลสทั้งหลายน้ี	 มันก็ดีส่วนหน่ึง 
เหมือนกัน	แต่อดทนอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรม	ยังไม่เห็นธรรม	ถ้าเราปฏิบัติธรรม 
จนเหน็ธรรมแล้ว สิง่ทีม่นัผิดเรากล็ะมนัได้จริงๆ อนัใดมนัเกดิประโยชน์เรากป็ระพฤติ
อันน้ันให้มันเกิดได้จริงๆ	 เมื่อเราเห็นในจิตของเราอย่างน้ีเราก็สบาย	 ใครจะมาว่า
อย่างไรก็ช่าง	เราเชื่อจิตของตนเอง	มันไม่วุ่นวาย	จะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อย่างนี้

	 ทีน้ีพวกเราเป็นพระเล็กเณรน้อยบวชก็มาปฏิบัติ	 บางทีเห็นครูบาอาจารย์ท่าน 
ก็ไม่ค่อยเดินจงกรม	ไม่ค่อยนั่งสมาธิ	ไม่ค่อยท�าอะไรต่ออะไรของท่าน	เราก็อย่าเอา
ตัวอย่างท่านนั้น ให้เอา เยี่ยง อย่าไปเอา อย่าง ท่าน
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	 เย่ียงมันเป็นอย่างหน่ึง	อย่างมนัเป็นอย่างหน่ึง	คอืสิง่อะไรทีท่่านพออยูส่บายแล้ว	 
ท่านกอ็ยูส่บายๆ	ถงึท่านไม่ท�าทางกาย	ทางวาจา	ท่านกท็�าของท่านทางใจ	ไอ้สิง่ภายใน 
จิตนั้นตามองไม่เห็น

 การประพฤตปิฏบิตัใินทางพระพทุธศาสนาน้ีมนัเป็นเร่ืองของจิต ถงึแม้ไม่แสดง
ทางกาย	ทางวาจา	เร่ืองจิตมันกเ็ป็นส่วนจิต	ฉะน้ัน	เมือ่เหน็ครูบาอาจารย์ทีท่่านประพฤต ิ
ปฏบิตัมิานานแล้ว	พอสมควรแล้ว	บางทท่ีานกป็ล่อยกายวาจาของท่าน	แต่ท่านคมุจิต 
ของท่าน	 ท่านส�ารวมอยู่แล้ว	 ถ้าเราเห็นเช่นน้ัน	 เราก็ไปเอาอย่างท่านแล้วก็ปล่อย	 
การปล่อยวาจาเรากป็ล่อยไปตามเร่ือง	มนักไ็ม่เหมอืนกนัเท่าน้ัน	มนัคนละที	่อนัน้ีให้ 
พิจาณา	มันต่างกันเสียแล้ว	มันคนละที่เสียแล้ว

	 อันนั้น	 เมื่อท่านนั่งอยู่ท่านก็ไม่มีความประมาท	 ท่านไม่วุ่นวายกับสิ่งทั้งหลาย	
แต่ท่านก็อยู่ในสิ่งอันนั้น	อันนี้เราก็ไม่รู้จักท่าน	สิ่งในใจมันไม่มีใครรู้จัก	เราจะไปดู
ตัวอย่างข้างนอกอย่างเดียวนั้นก็ไม่ได้	เรื่องจิตนี้เป็นของส�าคัญ

	 เราน้ีถ้าพูดไปก็ไปตามค�าพูด	 ถ้าท�ามันก็ไปตามการกระท�าน้ัน	 บางทีที่ท่าน 
ท�ามาแล้ว	 กายของท่าน	 ท่านก็ท�าได้	 วาจาของท่าน	 ท่านก็พูดได้	 แต่จิตของท่าน 
ไม่เป็นไปตามน้ัน	เพราะว่าจิตของท่านปรารภธรรมปรารภวนัิยอยู	่เช่น	บางอย่างท่าน
จะทรมานเพือ่นฝูงทรมานลกูศษิย์หรืออะไรต่างๆ	การพดูมนักห็ยาบ	ไม่ค่อยเรียบร้อย	
ทางกายของท่านก็หยาบ	 เมื่อเราไปเห็นเช่นนั้น	 เราเห็นแต่กายของท่าน	ส่วนจิตนั้น
ที่ท่านปรารภธรรมหรือปรารภวินัยเรามองเห็นไม่ได้	อย่างไรก็ช่างมันเถอะ	ให้เรายึด
เอาค�าสอนของพระพทุธเจ้าว่า อย่าประมาท ความไม่ประมาทน่ีแหละเป็นสิง่ทีไ่ม่ตาย 
ความประมาทนั่นแหละคือความตาย ให้ถืออย่างนี้ ใครจะท�าอย่างไรก็ช่างใครเถอะ 
เราอย่าประมาทเท่านั้น อันนี้เป็นของที่ส�าคัญ

 อันนี้ที่ผมกล่าวมานี้เพื่อจะเตือนท่านทั้งหลายว่า เวลานี้ เราสอบสนามหลวงมา
เสร็จแล้ว	แล้วกม็โีอกาสทีจ่ะเทีย่วสญัจรไปมา	แล้วกม็โีอกาสทีจ่ะท�าอะไรๆ	หลายๆ	อย่าง	 
ขอให้ท่านทั้งหลายมีความส�านึกรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติ	 เป็นผู้ปฏิบัติต้อง
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สังวรส�ารวมระวัง	อย่างค�าสอนที่ท่านสอนว่า	ภิกขุ ท่านแปลว่า ผู้ขอ ถ้าแปลอย่างนี้
การปฏิบัติมันก็ไปรูปหนึ่ง	หยาบๆ

	 ถ้าใครเข้าใจอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ภิกขุ แปลว่า ผู้เห็นภัยในสงสาร  
น่ีมันก็ลึกซึ้งกว่ากันทั้งน้ัน ผู้เห็นภัยในสงสารก็คือเห็นโทษของวัฏฏะทั้งหลายน้ัน  
ในวัฏสงสารนี้มันมีภัยมากที่สุด แต่ว่าคนธรรมดาสามัญไม่เห็นภัยในสงสารนี้ เห็น 
ความสนุกเห็นความสนานความรื่นเริงบันเทิงในโลกอันนี้ แต่ท่านว่า	ภิกขุ	ผู้เห็นภัย
ในสงสาร

	 สงสารน้ันคอือะไร	สงัสาเร สขุงั สงัสาเร ทกุขัง ทกุข์ในสงสารน้ีเหลอืทีจ่ะทนได้	 
มันมากเหลือเกินแหละ	 อย่างความสุขน่ีมันก็เป็นสงสาร	 ท่านก็ไม่ให้เอาไปยึดมั่น	 
ถ้าเราไม่เห็นภัยในสงสาร	 เม่ือเกิดความสุขเราก็ยึดความสุขน้ันเข้าไป	 ไม่รู้จักทุกข	์
คล้ายๆ	ไม่รู้จักความผิด	เหมือนเด็กไม่รู้จักไฟ	มันเป็นเช่นนั้น

	 ถ้าเราเข้าใจการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ว่า	ภิกขุ	ผู้เห็นภัยในสงสาร	ถ้ามีธรรมะ
ข้อน้ี	เข้าใจอย่างน้ี	มนัจมอยูใ่นใจของผู้ใด	ผู้น้ันจะยนื	จะเดนิ	จะน่ัง	จะนอน	ทีไ่หน
ก็ตาม	 ก็เกิดความสลด	 เกิดความสังเวช	 เกิดความรู้ตัว	 เกิดความไม่ประมาทอยู่ 
น่ันแหละ	ถงึท่านจะน่ังอยูเ่ฉยๆ	กเ็ป็นอยูอ่ย่างน้ัน	ท่านจะท�าอย่างไรอยูท่่านกเ็หน็ภยั
อยูอ่ย่างน้ัน	อนัน้ีมันอยูค่นละทีก่นัเสยีแล้ว	การปฏบิตัน้ีิ	เรียกว่า	ผู้เหน็ภยัในสงสาร

 ถ้าเหน็ภยัในสงสารแล้วท่านก็อยู่ในสงสารน้ีแหละ แต่ท่านไม่ยดึอยูใ่นสงสารน้ี  
คือ รู้จักสมมุติอันนี้ รู้จักวิมุตติอันนี้ ท่านจะพูดก็พูดต่างจากเรา ท�าก็ท�าต่างจากเรา 
คิดก็คิดต่างจากเรา นี่การปฏิบัติมันฉลาดกว่ากันอย่างนี้

	 ฉะนั้น	ครูบาอาจารย์ท่านยังบอกว่า	ให้เอาเยี่ยงของท่าน	อย่าไปเอาอย่างท่าน	
มันมีเยี่ยงกับอย่าง	๒	อย่างคลุมกันอยู่	ถ้าว่าคนไม่ฉลาดก็ไปจับหมดทุกสิ่งทุกอย่าง	 
มนัก็ไม่ได้	อนัน้ีแหละ	เวลาน้ีเรากต้็องมกีารมีงานอะไรหลายๆ	อย่าง	พวกเราทัง้หลาย 
อย่าพากันเผลอ
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	 ส่วนผมปีน้ีร่างกายไม่ค่อยสบาย	ไม่ค่อยด	ีบางสิง่บางอย่างผมกม็อบให้พระภกิษุ 
สามเณรทุกๆ	 องค์ช่วยกันท�าต่อไป	 บางทีผมก็พักผ่อน	 โดยมากก็ชอบเป็นอย่างนี้ 
ตัง้แต่ไหนแต่ไรมา	ทางโลกกเ็หมือนกนั	พ่อแม่ยงัอยูล่กูเต้ากส็บายสมบรูณ์	ถ้าพ่อแม่ 
ตายไปแล้วลกูเต้าแตกกนัแยกกนั	เป็นคนรวยกก็ลบัเป็นคนจน	อนัน้ีมนัเป็นธรรมดา
อยู่ในโลกนี้	 มันมีอยู่แล้วและเรามองเห็นอยู่	 เช่นว่าเมื่อครูบาอาจารย์ยังอยู่ก็สบาย
สมบูรณ์บริบูรณ์	 ยกตัวอย่างเช่น	 พระพุทธเจ้าของเรา	 เป็นต้น	 เม่ือท่านยังทรง
พระชนม์อยู่นั้นเรียกว่ากิจการต่างๆ	 นั้นก็เรียบร้อย	 มันดีทุกอย่าง	 เมื่อปรินิพพาน
ไปแล้วนั้นน่ะ	ความเสื่อมมันเข้ามาเลย

	 เพราะอะไร	 ก็เพราะเรานะ	 เม่ือครูบาอาจารย์ยังอยู่ก็เกิดเผลอไปประมาทไป	 
ไม่ขะมักเขม้นในการศึกษาและประพฤติปฏิบัติ	 ทางโลกก็เหมือนกัน	 พ่อแม่ยังอยู่
แล้วกป็ล่อยให้พ่อแม่ อาศยัพ่อแม่เราว่ายงัอยู ่ตวัเรากไ็ม่เป็นการเป็นงาน เมือ่พ่อแม่ 
ตายไปหมดแล้วก็ต้องเป็นคนจน	ฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์เราก็เหมือนกัน	ถ้าหากครูบา
อาจารย์หนีหรือมรณภาพไปแล้ว	 ชอบคลุกคลีกัน	 ชอบแตกสามัคคีกัน	 ชอบเสื่อม	
เกือบทุกแห่งเลย อันนี้เป็นเพราะอะไร เพราะว่าเราทั้งหลายพากันเผลอตัวอยู่

	 เราอาศัยบญุบารมขีองครูบาอาจารย์อยู่	เรากไ็ม่เป็นอะไร	สบาย	ถ้าหากว่าครูบา
อาจารย์เสียไปแล้ว	ลูกศิษย์ชอบแตกกัน	ชอบแยกกัน	ความเห็นมันต่างกัน	องค์ที่
คิดผิดก็ไปอยู่แห่งหนึ่ง	องค์ที่คิดถูกก็ไปอยู่แห่งหนึ่ง	ผู้ที่ไม่สบายใจหนีออกไปจาก
เพือ่นแล้วไปตัง้ใหม่อกี	ก่อก�าเนิดขึน้มาใหม่อกี	มบีริษทัมีบริวารประพฤตดีิประพฤติ
ชอบขึ้นมาอีกในกลุ่มน้ัน	 ชอบเป็นอย่างน้ี	 ปัจจุบันน้ียังเป็นอย่างน้ัน	 อันน้ีเพราะ 
พวกเราท�าให้บกพร่อง	 บกพร่องเมื่อครูบาอาจารย์ยังอยู่	 เรายังอาศัยความประมาท
กนัอยู่	ไม่หยบิเอาข้อวตัรปฏบิตัอินัทีท่่านประพฤตปิฏิบตัมิาน้ันยกเข้ามาใส่ใจของเรา	 
จะประพฤติปฏิบัติตามอย่างนั้นไม่ค่อยมี

	 แม้แต่คร้ังพทุธกาลก็เหมอืนกัน	เคยเหน็ไหมพระภกิษผูุ้เฒ่าน่ันไงล่ะ	สภัุททภกิข ุ
นั่น	พระมหากัสสปะมาจากปาวาล	มาถามปริพาชกว่า
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	 “พระพุทธเจ้าของเรายังสบายดีอยู่หรือเปล่า”

	 “พระพุทธเจ้าปรินิพพานไป	๗	วันเสียแล้ว”

	 พระทัง้หลายทีย่งัมกีเิลสหนาปัญญาหยาบ	ยงัไม่บรรลมุรรคผลนิพพานกน้็อยใจ	
ร้องไห้	ก็มี	ครวญครางหลายๆ	อย่าง

	 ผู้ถึงธรรมก็เห็นว่า	“พระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานไปแล้ว	ไปด้วยดีแล้วหนอ”

	 ผู้ทีมี่กิเลสมาก	อย่างเช่นพระสภัุททะพดูว่า	“ท่านจะร้องไห้ท�าไม	พระพทุธองค์
ท่านนิพพานไปน่ะดีแล้ว	เราจะอยู่สบายกัน	เมือ่ท่านยงัอยูน้ั่นจะท�าอะไรกไ็ม่ได้	จะพดู 
อะไรก็ไม่ได้	 ขัดข้องทั้งนั้นแหละ	 เราอยู่ล�าบากใจเรา	 อันนี้มันดีแล้ว	 ท่านนิพพาน
ไปแล้ว	สบายเลย	อยากท�าอะไรก็ท�า	อยากพูดอะไรก็พูด	อันนี้เราจะร้องไห้ท�าไม”

	 มันเป็นมาแต่โน้น	มันเป็นมาอยู่อย่างนี้

	 ฉะนั้น	อย่างไรก็ตาม	ถึงครั้งพระพุทธเจ้าเราก็เอานี้ไว้ไม่ได้	อย่างเรามีแก้วน�้า
ใบหนึ่ง	เราพยายามรักษามันให้ดี	ใช้แล้วก็เช็ดมัน	เก็บมันไว้ที่สมควร	ระมัดระวัง
แก้วใบนั้น	มันจะได้ใช้ไปนานๆ	เราใช้ไปเสร็จแล้วคนอื่นจะได้ใช้ต่อไปนานๆ	ให้มัน
นานเท่าที่มันจะนานได้	ถ้าหากว่าเราใช้แก้วแตกวันละใบ	วันละใบ	วันละใบ	กับการ
ใช้แก้วใบหนึ่ง	๑๐	ปีจึงแตก	มันก็ต่างกัน	ดีกว่ากันไหม	มันก็เป็นอย่างนั้น

	 อย่างการประพฤติปฏิบัตินี้ก็เหมือนกัน	อย่างพวกเราอยู่ด้วยกันหลายๆ	องค์
อย่างนี้นะ	ปฏิบัติให้สม�่าเสมอ	 ให้ดีมากสักสิบองค์เถอะ	สิบองค์วัดป่าพงนี้ก็เจริญ	
เหมือนกับคนในบ้านๆ	หนึ่งนั่นแหละ	ขนาดสัก	๑๐๐	หลังคา	มีคนดีสัก	๕๐	คน	
บ้านนั้นก็เจริญ	 อันนี้จะหาสัก	 ๑๐	 คนก็ยาก	 อย่างวัดหนึ่งอย่างนี้นะ	 จะหาครูบา
อาจารย์ประพฤติปฏิบัติมานั้น	ผู้มีศรัทธาจริงจังนั้น	๕-๖	องค์	มันก็ยาก	มันเป็น
เช่นนั้น
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	 อย่างไรก็ตาม	พวกเราทั้งหลายก็ไม่มีหน้าที่อื่นอีกแล้ว	นอกจากการประพฤติดี 
ปฏิบัติชอบเท่านั้น	เพราะเรานี้ไม่มีอะไรแล้ว	ดูซิ	ใครเอาอะไรไหม	ทรัพย์สมบัติเรา
ก็ไม่เอาแล้ว	 ครอบครัวเราก็ไม่มีแล้ว	 อะไรทุกอย่างแม้แต่การฉันก็ยังฉันมื้อเดียว	
เราละมาหลายๆ	อย่างแล้ว	สิ่งที่มันดีกว่านี้เราละมาเยอะ	คล้ายๆ	กับที่ว่าเป็นพระนี้	
เราละหมดไม่มีอะไร	สิ่งที่พวกเขาชอบๆ	กันนั้นน่ะทิ้งหมด	ก็ตกลงว่าเราบวชมาใน
พทุธศาสนาน้ีกเ็พือ่หวงัการประพฤตปิฏบิตั	ิเพราะเราละมาแล้วไม่เอาอะไรแล้ว	เราจะ 
มาคิดเอาอะไรอกี	จะมาเอาโลภอกี	จะมาเอาโกรธอกี	จะมาเอาหลงอกี	จะมาเอาอะไรต่างๆ	 
ไว้ในใจของเราอีก	อันนี้มันไม่สมควรแล้ว

	 ให้เราไปคิดว่า	เราบวชกันท�าไม	เราปฏิบัติกันท�าไม	บวชมาปฏิบัติ	ถ้าหากเรา 
ไม่ปฏบิตักิอ็ยูเ่ฉยๆ	เท่าน้ันแหละ	ถ้าไม่ปฏบิตักิเ็หมอืนฆราวาส	มนักไ็ม่เกดิประโยชน์
อะไร	ไม่ท�าธุระหน้าที่การงานของเรา	นี่มันก็เสียเพศสมณะ	ผิดความมุ่งหวังมาแล้ว	
ถ้าเป็นเช่นนั้นก็เรียกว่าเราประมาทแล้ว	 เราประมาทแล้วก็เรียกว่าเราตายแล้ว	อันนี้
ให้เข้าใจ	นานๆ	ก็พิจารณาไปเถอะ

	 อย่าไปลืมความตายนี้	ดูซิ	ถามว่าเมื่อเราตายมีเวลาไหม	ถามตัวเราเสมอแหละ	 
“ตาย...เม่ือไหร่ตาย”	ถ้าเราคิดเช่นน้ีจิตใจเราจะระวงัทกุวนิาทเีลยทเีดยีว	ความไม่ประมาท 
จะเกิดขึ้นมาทันที	เมื่อความประมาทไม่มีแล้ว	สติ	ความระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ 
เกดิมาทนัท	ีปัญญากแ็จ่มแจ้ง	เหน็สิง่ใดสิง่หน่ึงชัดเจนในเวลาน้ัน	เรากมี็สตปิระคองอยู	่ 
รอบรู้อยู่ทางอารมณ์ทัง้กลางวนัและกลางคนื	ทกุสิง่สารพดัน่ันแหละ	กเ็ป็นผู้มสีตอิยู่

 ถ้าเป็นผู้มีสติอยู่ก็เป็นผู้ส�ารวม ถ้าเป็นผู้ส�ารวมอยู่ก็เป็นผู้ไม่ประมาท ถ้าเป็น 
ผู้ไม่ประมาทก็เป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องเท่านั้น อันนี้เป็นหน้าที่ของเราทั้งหลาย

	 ฉะนั้น	วันนี้ขอพูดถวายพวกท่านทั้งหลาย	ต่อไปนี้ถ้าหากว่าเราจะออกจากที่นี้ 
ไปอยู่สาขาก็ตาม	จะไปอยูท่ีไ่หนกต็าม	อย่าลมืตวั	อย่าลมืตวัของตวั	คอืเรายงัไม่ส�าเร็จ	 
เรายังไม่เสร็จสิน้	การงานของเรายงัมมีาก	ภาระของเรายงัมมีาก	คอืข้อประพฤตปิฏบิตัิ 
ในการละการบ�าเพ็ญของเรายังมีมาก	ให้เป็นห่วงไว้
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	 พวกท่านทั้งหลายให้ตั้งใจทุกๆ	องค์	จะอยู่ในสาขาก็ดี	อยู่ในที่นี้ก็ดี	ให้ท่าน 
ทรงข้อวัตรปฏบิตัไิว้ เพราะว่าในเวลาน้ีพวกเราทัง้หลายรวมกนัมากแล้ว หลายสาขาแล้ว  
ต้องให้ท่านพยายาม	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ต่างสาขาต่างมีก�าเนดิจากวัดป่าพง	จะถือว่า
วัดป่าพงน้ีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์	 เป็นเยี่ยงอย่างของสาขาเหล่าน้ันก็ได	้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเณรครูบาอาจารย์ทุกองค์ซึ่งอยู่ประจ�าวัดป่าพงนี้	พยายามให้
เป็นแบบเป็นตัวอย่างเป็นครูบาอาจารย์ของสาขาทั้งหลายเหล่าน้ันให้เข้มแข็งในการ
ประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของพวกเราสมณะทั้งหลายต่อไป.
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๑๕
สัมมาปฏิปทา

	 วันน้ีพวกท่านทัง้หลายได้ตัง้ใจมาอบรมทีว่ดัวนโพธญิาณ	(เขือ่นสริินธร)	สถานที่ 
ก็สงบระงับเป็นอย่างดี	 แต่ว่าสถานที่สงบน้ัน	 ถ้าเราไม่สงบมันก็ไม่มีความหมาย	 
ทุกๆ	แห่ง	สถานที่มันสงบทั้งนั้นแหละ	ที่มันไม่สงบก็เพราะคนเรา	แต่คนที่ไม่สงบ
ไปอยู่ที่สงบก็เกิดความสงบได้	สถานที่มันก็อย่างเก่าของมันนั่นแหละ	แต่ว่าเราต้อง
ปฏิบัติให้ถึงความสงบนั้น

	 ให้พวกท่านทั้งหลายเข้าใจว่า	 การปฏิบัติน้ีเป็นของยาก	 ฝึกอะไรอย่างอื่นๆ	 
ทุกอย่างมันก็ไม่ยาก มันก็สบาย แต่ใจของมนุษย์ทั้งหลายนี้ฝึกได้ยาก ฝึกได้ล�าบาก 
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ท่านก็ฝึกจิต จิตน้ีเป็นเร่ืองที่ส�าคัญมาก	 
อะไรทัง้หมดในรูปธรรมนามธรรมน้ี	มนัรวมอยูท่ีจิ่ต	เช่นว่า	ตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	เหล่าน้ี	 
ส่งไปให้จิตอันเดียวเป็นผู้บริหารการงาน	รับรู้รับฟังรับผิดชอบจากอายตนะทั้งหลาย
เหล่านั้น	ฉะนั้น	การอบรมจิตนี้จึงเป็นของส�าคัญ ถ้าใครอบรมจิตของตนให้สมบูรณ์ 
บริบรูณ์แล้ว ปัญหาอะไรทกุอย่างมนักห็มดไป ทีม่นัมปัีญหาอยูก่เ็พราะจิตของเราน้ีเอง 
ยังมีความสงสัย	ไม่มีความรู้ตามความเป็นจริง	จึงเป็นเหตุให้มีปัญหาอยู่

	 ฉะน้ัน	 ให้เข้าใจว่าอาการทั้งหลายที่จะต้องปฏิบัติน้ัน	 พวกท่านทั้งหลายก็ได้
เตรียมมาพร้อมแล้วทกุคน	จะยนื	จะเดิน	จะน่ัง	จะนอนทีไ่หน	อปุกรณ์ทีท่่านทัง้หลาย 
จะน�าไปปฏิบัตินั้น	 พร้อม	 ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม	 พร้อมอยู่	 มีอยู่เป็นของพร้อมอยู่
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เหมือนกนักบัธรรมะ ธรรมะน้ีเป็นของพร้อมอยูท่กุสถานที ่อยูท่ีน้ี่กพ็ร้อม อยูใ่นส้วม
ก็พร้อม	บนบกกพ็ร้อม	ในน�า้กพ็ร้อม	อยูท่ีไ่หนมนัพร้อมอยูท่ัง้น้ันแหละ	ธรรมะเป็น
ของสมบูรณ์บริบูรณ์	แต่ว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานี้ยังไม่พร้อม

	 องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านมีรากฐานให้เราทั้งหลายปฏิบัติให้รู	้
ธรรมะไม่เป็นของมาก	มันเป็นของน้อย	แต่เป็นของที่ถูกต้อง	เช่นว่า	จะเปรียบเทียบ
ให้ฟังเรื่องขน

	 ถ้าเรารู้จักว่าอนัน้ีมนัเป็นขน	รู้จักขนเส้นเดียวเท่าน้ัน	ขนในร่างกายเราน้ีทกุเส้น	
แม้ในร่างกายคนอืน่ทกุเส้น	ก็รู้กันหมดทัง้น้ันแหละ	รู้ว่าเป็นขนทัง้น้ัน	หรือเส้นผม	รู้จัก
ผมเส้นเดียวเท่าน้ัน	ผมบนศรีษะของเรา	บนศีรษะของคนอืน่	กรู้็หมดทกุเส้นเหมอืนกนั	 
ที่รู้ก็เพราะว่ามันเป็นเส้นผมเหมือนกัน	เรารู้ผมเส้นเดียว	แต่ก็รู้ทุกเส้นผม

	 หรือจะเปรียบประหน่ึงว่าเรารู้จักกับคน	 ลักษณะของคนเหมือนตัวเราน้ี	 
จะพิจารณาสกนธ์กายทุกประการนั้น	เห็นแจ่มแจ้งในคนคนเดียวคือตัวเรา	พบเห็น
สภาวะทั้งหลายในตัวเราคนเดียวเท่านี้	 คนในสกลโลกสกลจักรวาลนี้เราก็รู้กันหมด
ทุกๆ	คน	เพราะว่าคนมันก็เหมือนกันทั้งนั้น

 ธรรมะน้ีกเ็ป็นอย่างน้ี เป็นของน้อย แต่ว่ามนัเป็นของมาก คอืความจริงพบสิง่เดยีว 
แล้วมันก็พร้อมกันไปหมด เมื่อเรารู้ความจริงตามเป็นจริงแล้ว ปัญหามันก็หมดไป

 แต่ว่าการปฏิบตัน้ีิมนัยาก มันยากเพราะอะไร มันยากเพราะตณัหา ความอยาก 
ถ้าไม่อยากกไ็ม่ได้ปฏิบตั ิถ้าปฏบิตัเิพราะความอยากกไ็ม่พบธรรมะ อนัน้ีมนัเป็นปัญหา
อยู่อย่างนี้ ฉะนั้น	 การประพฤติปฏิบัตินี้มันมีความยุ่งยาก	มีความล�าบาก	 ถ้าไม่มี 
ความอยากกไ็ม่มกี�าลงัทีจ่ะปฏบิตั	ิถ้าปฏบิตัเิพราะความอยากกว็ุน่วายไม่มคีวามสงบ	
ทั้งสองอย่างนี้เป็นเหตุอยู่เสมอ

	 ดังน้ัน	 ท่านทั้งหลายลองคิดดูซิว่าจะท�าอะไรๆ	 ถ้าไม่อยากท�ามันก็ท�าไม่ได	้ 
มนัต้องอยากท�ามันถึงท�าได้	ถ้าไม่อยากจะท�ากไ็ม่ได้ท�า	ก้าวไปข้างหน้ามนัเป็นตณัหา	
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ถอยกลับมามันก็เป็นตัณหาทั้งนั้น	ดังนั้น	พระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัตินี้จึงว่า
เป็นของยุ่งยาก	เป็นของล�าบากที่สุดอยู่เหมือนกัน

	 ที่เราไม่เห็นธรรมะก็เพราะตัณหา	บางทีมันอยากอย่างรุนแรง	คืออยากจะเห็น
เดี๋ยวนี้	ธรรมะนี้ไม่ใช่ใจเรา	ใจเราไม่ใช่ธรรมะ	ธรรมะมันเป็นอย่างหนึ่ง	ใจเรามัน
เป็นอย่างหนึ่ง	 มันคนละอย่างกัน	 ฉะนั้น	 แม้เราจะคิดอย่างไรก็ตาม	 อันนี้เราชอบ
เหลือเกิน	แต่มันไม่ใช่ธรรมะ	อันนี้เราไม่ชอบ	ก็ไม่ใช่ธรรมะ	ไม่ใช่ว่าเราคิดชอบใจ
อะไรอันนั้นเป็นธรรมะ	เราคิดไม่ชอบใจอะไรอันนั้นไม่ใช่ธรรมะ	ไม่ใช่อย่างนั้น

	 แท้จริงใจของเราน้ีเป็นธรรมชาติอันหน่ึงเท่าน้ัน	 อย่างต้นไม้ตามป่าน่ันแหละ	 
ถ้ามนัจะเป็นขือ่เป็นแปเป็นกระดาน	มนักม็าจากต้นไม้	แต่ว่ามนัเป็นต้นไม้อยูไ่ม่ใช่ขือ่
ไม่ใช่แป	มันเป็นต้นไม้อยู่	มันเป็นธรรมชาติเท่านั้น	ก่อนที่จะท�าประโยชน์ได้	ก็ต้อง
เอาต้นไม้มาแปรรูปออกไปเป็นขื่อ	เป็นแป	เป็นกระดาน	เป็นโน่นเป็นนี่	เป็นต้นไม้
ต้นเดียวกัน	แต่มันแปรรูปมาเป็นหลายอย่าง	เมื่อรวมกันมันก็เป็นต้นไม้อันเดียวกัน	
เป็นธรรมชาติ

	 ถ้าหากว่ามันเป็นธรรมชาตอิยู่อย่างน้ัน	มนักไ็ม่เกดิประโยชน์ขึน้เฉพาะกบับคุคล
ที่ต้องการ	 จิตใจของเราก็เหมือนกันฉันน้ัน	 มันเป็นธรรมชาติอันหน่ึงอยู่อย่างน้ัน	 
มันรู้จักการนึกคิด	 รู้จักสวยไม่สวยตามธรรมชาติของมัน	 ฉะน้ัน	 จิตใจเราน้ันจะ
ต้องถูกฝึกอีกครั้งหนึ่งก่อน	ถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้	มันเป็นธรรมชาติ	ฝึกให้รู้ว่ามันเป็น 
ธรรมชาต	ิเรากม็าปรับปรุงธรรมชาตน้ัินให้ถกูต้องตามทีต้่องการของมนุษย์	คอื	ธรรมะ

 ธรรมะน้ีจึงเป็นของทีพ่วกเราทัง้หลาย จงปฏิบตัเิอาเข้ามาในใจ เอาไว้ในใจของเรา  
ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้	พูดกันตรงๆ	ง่ายๆ	อ่านหนังสือเฉยๆ	ก็ไม่รู้	เรียนเฉยๆ	ก็ไม่รู้	
มันรู้อยู่	แต่มันไม่รู้ตามที่เป็นจริง	คือมันรู้ไม่ถึง

	 อย่างกระโถนใบนี้	ใครๆ	ก็รู้ว่ามันเป็นกระโถน	แต่ไม่รู้ถึงกระโถน	ท�าไมไม่รู้
ถึงกระโถน	 ถ้าผมจะเรียกกระโถนว่าหม้อ	 ท่านจะว่าอย่างไร	 ทุกทีที่ผมใช้ท่านว่า	 
“เอาหม้อมาให้ผมด้วยเถอะ”	มันก็ต้องขัดใจท่านทุกที	ท�าไมล่ะ	ก็เพราะว่าท่านไม่รู้
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กระโถนถึงกระโถน	ผมจะใช้ให้ท่านเอากระโถนมา	แต่บอกให้เอาหม้อมาให้ผมหน่อย	 
ท่านกไ็ม่พบ	“หม้ออยูท่ีไ่หนหลวงพ่อ”	กช็ีไ้ปทีก่ระโถนน่ันแหละ	มนักไ็ม่เข้าใจ	ขัดใจกนั 
เท่าน้ัน	ปัญหามันกเ็กดิขึน้มา	ท�าไมมันจึงเป็นอย่างน้ัน	เพราะท่านไม่รู้กระโถนถงึกระโถน	 
ถ้าท่านรู้กระโถนถึงกระโถนแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไร	 ท่านก็จะหยิบวัตถุอันน้ันมา
ให้ผมเลย

	 ท�าไมถึงเป็นอย่างนั้น	คือกระโถนใบนี้น่ะมันไม่มี	เข้าใจไหม	มันมีขึ้นมาเพราะ
เราสมมุติขึ้นว่านี่คือกระโถน	 มันก็เลยเป็นกระโถน	 สมมุติอันนี้มันรู้กันทั่วประเทศ
แล้วว่ามันเป็นกระโถนอย่างน้ี	 แต่กระโถนจริงน่ะมันไม่มี	 หรือใครจะเรียกให้มัน 
เป็นหม้อมันก็เป็นให้เราอย่างน้ัน จะเรียกให้เป็นอะไรมันก็เป็นอย่างน้ัน น่ีเรียกว่า 
“สิ่งสมมุติ”	ถ้าเรารู้ถึงกระโถนแล้ว	เขาจะเรียกว่าหม้อก็ไม่มีปัญหา	จะเรียกอะไรมัน
ก็หมดปัญหาแล้ว	เพราะเรารู้	ไม่มีอะไรปิดบังไว้	นั่นคือคนรู้จักธรรมะ

	 ทีนี้ย้อนเข้ามาถึงตัวเรา	เช่น	เขาจะพูดว่า	“ท่านนี้เหมือนกับคนบ้านะ”	“ท่านนี้ 
เหมือนคนไม่พอคนนะ”	 อย่างน้ีเป็นต้น	 ก็ไม่สบายใจเหมือนกัน	 ทั้งๆ	 ที่ตัวเรา 
ไม่เป็นจริงอะไร	มันก็ยากอยู่นะ	อยากได้อยากเป็น	เพราะความอยากได้อยากเป็น
มันไม่รู้จักพอ	เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่นเอง

	 ฉะนั้น	ถ้าเรารู้จักธรรมะ	ตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริงแล้ว	โลภ	โกรธ	หลง	
มันจึงหมดไป	เพราะมันไม่มีอะไรทั้งนั้น	อันนี้ควรปฏิบัติ

	 ปฏิบัติท�าไมมันถึงยากมันถึงล�าบาก	 เพราะว่ามันอยาก	 พอไปน่ังสมาธิปุ๊บ 
ก็ตั้งใจว่าอยากจะให้มันสงบ	 ถ้าไม่มีความอยากให้สงบ	 ก็ไม่นั่งไม่ท�าอะไร	 พอเรา
ไปนั่งก็อยากให้มันสงบ	 เมื่ออยากให้มันสงบไอ้ตัววุ่นวายก็เกิดขึ้นมาอีก	ก็เห็นสิ่งที่ 
ไม่ต้องการเกิดขึ้นมาอีก	มันก็ไม่สบายใจอีกแล้ว	นี่มันเป็นอย่างนี้

	 ฉะนั้น	 พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า	 อย่าพูดให้เป็นตัณหา	 อย่ายืนให้เป็นตัณหา	
อย่านั่งให้เป็นตัณหา	อย่านอนให้เป็นตัณหา	อย่าเดินให้เป็นตัณหา	ทุกประการนั้น
อย่าให้เป็นตัณหา	 ตัณหาก็แปลว่าความอยาก	 ถ้าไม่อยากจะท�าอะไร	 เราก็ไม่ได้ท�า 
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อนัน้ัน	ปัญญาของเราไปถึงทีน้ี่มันก็เลยอูเ้สยี	ปฏิบตัไิปไม่รู้จะท�าอย่างไร	พอไปน่ังสมาธ ิ
ปุ๊บ	ก็ตั้งความอยากไว้แล้ว

	 อย่างพวกเราทีม่าปฏบิตัอิยูใ่นป่าน้ี	ทกุคนต้องอยากมาใช่ไหม	น่ีจึงได้มา	อยากมา 
ปฏิบตัทิีน่ี่	มาปฏบิตัน่ีิก็อยากให้มันสงบ	อยากให้มันสงบกเ็รียกว่าปฏบิตัเิพราะความ
อยาก	มากม็าด้วยความอยาก	ปฏบิตักิป็ฏบิตัด้ิวยความอยาก	เมือ่มาปฏิบตัแิล้ว	มนัจึง 
ขวางกัน	ถ้าไม่อยากก็ไม่ได้ท�า	จึงเป็นอยู่อย่างนี้	จะท�าอย่างไรกับมันล่ะ

	 รูปนามหรือสกนธ์กายเราน้ีมันจึงดูได้ยาก	ถ้าหากไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตน
แล้วมันเป็นตัวของใคร	อันนี้มันถึงแยกยาก	มันถึงล�าบาก	เราจะต้องอาศัยปัญญา

	 ดงัน้ัน	พระผู้มพีระภาคเจ้าท่านจึงสอนว่า	การกระท�ากก็ระท�าด้วยการปล่อยวาง	
การกระท�าด้วยการปล่อยวาง	อันนี้ก็ฟังยากเหมือนกัน	ถ้าจะปล่อยวางก็ไม่ท�าเท่านั้น	 
เพราะท�าด้วยการปล่อยวาง	เปรียบง่ายๆ	ให้ฟัง	เราไปซือ้กล้วยหรือซือ้มะพร้าวใบหน่ึง 
จากตลาดแล้วก็เดินหิ้วมา	อีกคนหนึ่งก็ถาม

	 “ท่านซื้อกล้วยมาท�าไม”
	 “ซื้อไปรับประทาน”
	 “เปลือกมันต้องรับประทานด้วยหรือ”
	 “เปล่า”
	 “ไม่เชื่อหรอก	ไม่รับประทานแล้วเอาไปท�าไมเปลือกมัน”
 หรือเอามะพร้าวใบหนึ่งมาก็เหมือนกัน
	 “เอามะพร้าวไปท�าไม”
	 “จะเอาไปแกง”
	 “เปลือกมันแกงด้วยหรือ”
	 “เปล่า”	
	 “เอาไปท�าไมล่ะ”
	 เอ้า	จะว่าอย่างไรล่ะ	เราจะตอบปัญหาเขาอย่างไร
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	 ท�าด้วยความอยาก	ถ้าไม่อยากเรากไ็ม่ได้ท�า	ท�าด้วยความอยากมนัก็เป็นตณัหา	
นี่ถึงให้มันมีปัญญานะ	อย่างกล้วยใบนั้น	หวีนั้น	เปลือกมันจะเอากินด้วยหรือเปล่า	
ไม่กินล่ะ	 เอาไปท�าไมเปลือกมัน	 ก็เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเอามันทิ้ง	 มันก็ห่อเนื้อใน 
มันไปอยู่อย่างน้ัน	 ถ้าหากว่าเราเอากล้วยข้างในมันกินแล้วเอาเปลือกมันโยนทิ้งไป	 
ก็ไม่มีปัญหาอะไร	นี่ก็เหมือนกัน	การกระท�าความเพียรก็เป็นอย่างนั้น

	 พระพทุธเจ้าว่า	อย่าท�าให้เป็นตณัหา	อย่าพดูให้เป็นตณัหา	อย่าฉันให้เป็นตณัหา	
ยนือยู	่เดนิอยู	่น่ังอยู่	นอนอยู	่ทกุประการท่านไม่ให้เป็นตณัหา	คอืท�าด้วยการปล่อยวาง	 
เหมอืนกบัซือ้มะพร้าวซือ้กล้วยมาจากตลาดน่ันแหละ	เราไม่ได้เอาเปลอืกมนัมากนิหรอก	 
แต่เวลานั้นยังไม่ถึงเวลาจะทิ้งมัน เราก็ถือมันไว้ก่อน

	 การประพฤตปิฏิบตัน้ีิกเ็หมอืนกนัฉันน้ัน	สมมตุ	ิวมุิตต	ิมนักต้็องปนอยูอ่ย่างน้ัน	 
เหมือนกับมะพร้าวมันจะปนอยู่ทั้งเปลือกทั้งกะลาทั้งเน้ือมัน เมื่อเราเอามาก็เอามา
ทั้งหมดนั่นแหละ	เขาจะหาว่าเรากินเปลือกมะพร้าวอย่างไร	ก็ช่างเขาเป็นไร	เรารู้จัก
ของเราอยู่	เช่นนี้เป็นต้น

	 อนัความรู้ในใจของตวัเองอย่างน้ีเป็นปัญญาทีเ่ราจะต้องตดัสนิเอาเอง	น่ีเรียกว่า 
ตัวปัญญา	 ดังน้ัน	 การปฏิบัติเพื่อจะเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่าน้ี	 ไม่เอาเร็วและไม่เอาช้า	 
ช้าก็ไม่ได้	เร็วก็ไม่ได้	จะท�าอย่างไรดี	ไม่มีช้า	ไม่มีเร็ว	เร็วก็ไม่ได้มันไม่ใช่ทาง	ช้าก็
ไม่ได้มันไม่ใช่ทาง	มันก็ไปในแบบเดียวกันนี้

	 แต่ว่าพวกเราทุกๆ	คนมันร้อนเหมือนกันนะ	มันร้อน	พอท�าปุ๊บก็อยากจะให้
มันไปไวๆ	ไม่อยากจะอยู่ช้า	อยากจะไปหน้า	การก�าหนดตั้งใจท�าสมาธินี้	บางคนจึง
ตั้งใจเกินไป	บางคนถึงกับอธิษฐานเลย	 จุดธูปปักลงไป	กราบลงไป	 “ถ้าธูปดอกนี้ 
ไม่หมด	ข้าพเจ้าจะไม่ลกุจากทีน่ั่งเป็นอนัขาด	มนัจะล้ม	มนัจะตาย	มนัจะเป็นอย่างไร
ก็ช่างมัน	จะตายอยู่ที่นี้แหละ”

	 พออธิษฐานตั้งใจปุ๊บก็นั่ง	พญามารมันก็เข้ามารุมเลย	นั่งแผล็บเดียวเท่านั้นละ	
ก็นึกว่าธูปมันคงจะหมดแล้ว	เลยลืมตาขึ้นดูสักหน่อย	โอ้โฮ	ยังเหลือเยอะ	กัดฟัน
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เข้าไปอีก	 มันร้อนมันรนมันวุ่นมันวาย	 ไม่รู้ว่าอะไรอีก	 เต็มทีแล้วนึกว่ามันจะหมด	
ลมืตาดอูกี	โอ้โฮ	ยงัไม่ถงึคร่ึงเลย	สองทอดสามทอดกไ็ม่หมด	เลยเลกิเสยี	เลกิ	ไม่ท�า	 
น่ังคิดอาภัพอับจน	 แหม	 ตัวเองมันโง่เหลือเกิน	 มันอาภัพมันอย่างโน้นอย่างน้ี	 
น่ังเป็นทุกข์ว่าตัวเองเป็นคนไม่จริง	 คนอัปรีย์	 คนจัญไร	 คนอะไรต่ออะไรวุ่นวาย	 
กเ็ลยเกิดเป็นนิวรณ์	น่ีก็เรียกว่าความพยาบาทเกดิ	ไม่พยาบาทคนอืน่กพ็ยาบาทตวัเอง	 
อันนี้ก็เพราะอะไร	เพราะความอยาก

	 ความเป็นจริงน้ันน่ะ	ไม่ต้องไปท�าถงึขนาดน้ันหรอก	ความตัง้ใจนะ คอืตัง้ใจใน
การปล่อยวาง ไม่ต้องตั้งใจในการผูกมัดอย่างนั้น อันนี้เราไปอ่านต�ารา	เห็นประวัติ
พระพุทธเจ้าว่า	ท่านนั่งลงที่ใต้ต้นโพธิ์นั้น	ท่านอธิษฐานจิตลงไปว่า	“ไม่ตรัสรู้ตรงนี้
จะไม่ลกุหนีเสยีแล้ว	แม้ว่าเลอืดมันจะไหลออกมาอะไรตามทเีถอะ”	ได้ยนิค�าน้ีเพราะ
ไปอ่านดู	แหม	เราก็จะเอาอย่างนั้นเหมือนกัน	จะเอาอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนกันนี่	
ไม่รู้เรื่องว่ารถของเรามันเป็นรถเล็กๆ	รถของท่านมันเป็นรถใหญ่	ท่านบรรทุกทีเดียว
ก็หมด	เราเอารถเล็กไปบรรทุกทีเดียวมันจะหมดเมื่อไหร่	มันคนละอย่างกัน	เพราะ
อะไรมันถึงเป็นอย่างนั้น	มันเกินไป	บางทีมันก็ต�่าเกินไป	บางทีมันก็สูงเกินไป	ไอ้ที่
พอดีๆ	มันหายาก

	 อันนี้ผมก็พูดไปตามความรู้สึกของผมหรอก	ผมปฏิบัติมาเป็นอย่างนี้	ก็ปฏิบัติ
ให้ละความอยาก	ถ้าไม่อยากมันจะได้ท�าหรือ	มันก็ติด	แต่ท�าด้วยความอยากมันก็
เป็นทุกข์อีก	ไม่รู้จะท�าอย่างไร	ยังงงเหมือนกันนะ

 ทน้ีีผมจึงเข้าใจว่า การปฏบิตัทิีป่ฏบิตัต่ิอเน่ืองกนัไปเป็นของส�าคญัมาก ต้องท�า
สม�่าเสมอ ท่านเรียกว่าอิริยาบถสม�่าเสมอ คือสม�่าเสมอในการปฏิบัติ ท�าให้มันดียิ่งๆ 
ขึ้นไป	ไม่ใช่ให้มันวิบัติกัน	ปฏิบัติมันเป็นอย่างหนึ่ง	วิบัติมันเป็นอย่างหนึ่ง	โดยมาก
พวกเราทัง้หลายมาท�าแต่เรือ่งมนัเป็นวบิตักินั	ขีเ้กยีจไม่ท�า	ขยนัจึงท�า	น่ีผมกช็อบเป็น
อย่างนี้	ขี้เกียจไม่ท�า	ขยันจึงท�า

	 พวกท่านทัง้หลายคดิดซูว่ิาถกูหรือเปล่า	ขยนัจึงท�า	ข้ีเกยีจไม่ท�า	มนัถกูธรรมะไหม	 
มนัตรงไหม	มนัเหมือนกบัค�าสอนไหม	อนัน้ีปฏปิทาของเรายงัไม่สม�า่เสมอแล้ว	ข้ีเกยีจ 
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หรือขยันต้องท�าอยู่เรื่อย	พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้น	โดยมากคนธรรมดาเรานั้น
ขยนัจึงค่อยท�า	ขีเ้กยีจไม่ท�า	น่ีมนัเป็นเสยีอย่างน้ี	มนัปฏิบตัอิยูแ่ค่น้ี	กเ็รียกว่ามนัวบิตั ิ
เสียแล้ว	มันไม่ใช่ปฏิบัติ

	 การปฏบิตัจิริงๆ	แล้ว	มนัสขุกป็ฏิบตั	ิมนัทกุข์กป็ฏบิตั	ิมนัง่ายกป็ฏิบตั	ิมนัยาก
ก็ปฏิบัติ มันร้อนก็ปฏิบัติ มันเย็นก็ปฏิบัติ นี่เรียกว่าตรงไปตรงมาอย่างนี้ ปฏิปทาที่
เราต้องยืน	หรือเดิน	หรือนั่ง	หรือนอน	การมีความรู้สึกนึกคิดที่เราจะต้องปฏิบัติใน
หน้าทีก่ารงานของเราน้ันต้องสม�า่เสมอ	ท�าสตใิห้สม�า่เสมอในอริิยาบถ	การยนื	การเดนิ	 
การนั่ง การนอน

	 นี่เมื่อพิจารณาดูแล้ว	ก็เหมือนอิริยาบถยืนให้เท่ากับเดิน	เดินก็เท่ากับยืน	ยืนก็
เท่ากบัน่ัง	น่ังก็เท่ากบันอนนะ	อนัน้ีผมท�าแล้ว	ท�าไม่ได้	ถ้าว่านักปฏบิตัน้ีิต้องท�าการยนื	 
การเดิน	การนั่ง	การนอน	ให้ได้เสมอกัน	จะท�าได้สักกี่วันล่ะ	จะยืนให้เสมอกับนั่ง	 
ยืน	๕	นาที	นั่ง	๕	นาที	นอน	๕	นาที	อะไรทั้งหลายนี้	ผมท�าไม่นาน	ก็มานั่งคิด
พิจารณาใหม่	 อะไรกันหนอ	 อย่างน้ีคนในโลกน้ีท�าไม่ได้หรอก	 ผมพยายามท�าไป 
ค้นคิดไป	อ้อ	มันไม่ถูกนี่	มันไม่ถูก	ดูแล้วมันไม่ถูก	ท�าไม่ได้	นอนกับนั่งกับเดิน
กับยืน	 ท�าให้มันเท่ากัน	 จะเรียกว่าอิริยาบถมันสม�่าเสมอกัน	 แบบท่านบอกไว้ว่าท�า
อิริยาบถให้สม�่าเสมอ	อย่างนั้นไม่ได้

	 แต่ว่าเราท�าอย่างน้ีได้	จิต	พดูถงึส่วนจิตของเราให้มีสตคิวามระลกึอยู	่สมัปชญัญะ 
ความรู้ตัวอยู่	ปัญญาความรอบรู้อยู่	อันนี้ท�าได้	อันนี้น่าจะเอาไปปฏิบัติ	คือเรียกว่า	
ถ้าเราปฏิบัติ เราจะยืนอยู่ก็มีสติ เราจะนั่งอยู่ก็มีสติ เราจะเดินอยู่ก็มีสติ เราจะนอน
ก็มีสติอยู่สม�่าเสมออย่างนี้ อันนี้เป็นไปได้	จะเอาตัวรู้ไปเดิน	ไปยืน	ไปนั่ง	ไปนอน	 
ให้เสมอกันทกุอริิยาบถเป็นไปได้	ดงัน้ันเม่ือเราฝึกจิตของเรา	จิตจะมคีวามรู้สม�า่เสมอ
ในการปฏิบตักิบัทกุอริิยาบถว่า	พทุโธ	พทุโธ	พทุโธ คือความรู้ รู้จักอะไร รู้จักภาวะที่
ถกูต้อง รู้จักลกัษณะทีถ่กูต้องอยูเ่สมอน้ัน	จะยนืกม็จิีตอยูอ่ย่างน้ัน	จะเดนิกม็จิีตเป็น
อยู่อย่างนั้น	เออ	อันนี้ได้ใกล้เข้าไปเหลือเกิน	เฉียดๆ	เข้าไปมากเหลือเกิน	เรียกว่า	 
จะยืน	จะเดิน	จะนั่ง	จะนอนอยู่นี้	มันมีสติอยู่เสมอทีเดียว
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	 อันน้ีรู้จักธรรมที่ควรละ	 รู้ธรรมที่ควรปฏิบัติ	 สุขก็รู้	 ทุกข์ก็รู้	 เมื่อมันรู้สุข	 
รู้ทุกข์	 จิตใจเราจะวางตรงที่ว่ามันไม่สุขไม่ทุกข์	 เพราะว่าสุขน้ันมันก็เป็นทางหย่อน
กามสุขัลลิกานุโยโค	ทุกข์มันก็เป็นทางตึงคืออัตตกิลมถานุโยโค	ถ้าเรารู้สุขรู้ทุกข์อยู่	
เรารู้จักสิ่งทั้งสองนี้	 ถึงแม้ว่าจิตใจเรามันจะเอนไปเอนมา	 เราก็ชักมันไว้	 เรารู้อยู่ว่า
มนัจะเอนไปทางสุขกช็กัมนัไว้	มนัจะเอนไปทางทุกข์กช็กัมนัไว้	ไม่ใหม้นัเอนไป	รูอ้ยู่ 
อย่างนี้	น้อมเข้ามาเส้นทางเดียว	 เอโก ธัมโม นี้	น้อมเข้ามาในทางที่รู้	ไม่ใช่ว่าเรา
ปล่อยไปตามเรื่องของมัน

 แต่ว่าเราปฏิบตักินัน้ีมนัก็อยากจะเป็นอย่างน้ันนะ มันปล่อยตามใจ ถ้าเราปล่อย
ตามใจ	มนัสบายนะ	แต่ว่ามนัสบายกเ็พือ่ไม่สบาย	อย่างมนัข้ีเกยีจท�างานน่ี	มนักส็บาย	
แต่ว่าเมื่อถึงเวลาจะกินไม่มีอะไรจะกิน	มันเป็นอย่างนั้น	ดังนั้น	ผมก็ไปเถียงค�าสอน
ของพระพุทธเจ้า	 ซึ่งมีอยู่หลายบทหลายเหล่าเหมือนกัน	 สู้ท่านไม่ได้	 ทุกวันนี้ผมก็
ยอมรับท่านแล้ว	ยอมรับว่าธรรมะทัง้หลายของท่านถกูต้องทเีดยีว	ฉะน้ัน	จึงเอาค�าสอน 
ของท่านนี้มาอบรมตัวเองและสานุศิษย์ทั้งหลาย	นี่พูดตามความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมา

	 การปฏิบัติที่ส�าคัญที่สุดคือปฏิปทา	 ปฏิปทาคืออะไร	 คือการกระท�าของตัวเรา
นั่นแหละ	การยืน	การเดิน	การนั่ง	การนอน	ทุกประการ	ปฏิปทาทางกาย	ปฏิปทา
ทางจิตของเรานั่นนะ	 วันนี้มันมีจิตใจเศร้าหมองในการท�างานกี่ครั้ง	 มีใจสบายไหม	
มีอะไร	เป็นอะไรไหม	อันนี้เราต้องรู้มันรู้จักตัวเองอย่างนี้	รู้แล้วมันวางได้ไหม	อันที่ 
มันยังวางไม่ได้ก็พยายามปฏิบัติมัน	เมื่อมันรู้ว่าวางไม่ได้ก็ถือไว้	เพื่อเอาไปพิจารณา
ด้วยปัญญาเราอกี	ให้มเีหตผุล	ค่อยๆ	ท�าไป	อย่างน้ีเรียกว่าการปฏิบตั	ิอย่างเช่นวนัน้ี
มนัขยันก็ท�า	ขีเ้กยีจกพ็ยายามท�า	ไม่ได้ท�ามากกใ็ห้ได้สกัคร่ึงหน่ึงกเ็อา	อย่าไปปล่อย	 
วันนี้ขี้เกียจไม่ท�า	อย่างนี้ไม่ได้หรอก	เสียหายเลย	ไม่ใช่นักปฏิบัติแล้ว

	 ทีนี้ผมเคยได้ยิน	 “แหม	 ปีนี้ผมแย่เหลือเกิน”	 “ท�าไม”	 “ผมป่วยทั้งปี	 ไม่ได้
ปฏิบัติเลย”	 โอ้โฮ	 มันจวนจะตายแล้วก็ยังไม่ปฏิบัติอีก	 จะไปปฏิบัติเมื่อไหร่ล่ะ  
ถ้าหากว่ามันสุขจะปฏิบัติไหม	มันสุขก็ไม่ปฏิบัติอีก	มันติดสุขเท่านั้นแหละ	แต่ทุกข์
มันไม่ปฏิบัติ	ก็ติดทุกข์อยู่นั่นแหละ	ไม่รู้จะไปปฏิบัติกันเมื่อไหร่	ได้แต่รู้ว่ามันป่วย	
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มันเจ็บ	มันไข้จวนจะตาย	นั่นแหละให้มันหนักๆ	เถอะ	ทีนี้เห็นเราจะต้องปฏิบัติเอา	 
เม่ือสบายเกดิขึน้มามนักต้็องชใูจของเรา	ยกหชูหูางขึน้ไปสงูๆ	อกี	มนักต้็องมาปฏบิตัิ
มันอีก

	 สองอย่างน้ีหมายความว่า	 จะเป็นสุขก็ต้องปฏิบัติ จะเป็นทุกข์ก็ต้องปฏิบัต ิ
จะอยู่สบายๆ อย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติ จะเป็นไข้อยู่ก็ต้องปฏิบัติ มันถึงจะถูกแบบ

 ถ้าเราคิดอย่างน้ี	“ปีน้ีผมไม่ปฏบิตั”ิ	“ท�าไมไม่ปฏิบตั”ิ	“ผมเป็นไข้ไม่สบายครับ”	 
เออ	 เมื่อมันสบายมันก็ร้องเพลงไปเท่าน้ันแหละ	 อย่างน้ีมันเป็นความคิดผิดนะ	 
ไม่ใช่ว่ามันไม่ผิด	 ดังน้ัน	 พระโยคาวจรเจ้าท่านจึงมีปฏิปทาสม�่าเสมอในเรื่องจิต	 
เป็นก็ให้เป็นแต่เรื่องกาย

	 มรีะยะหน่ึงทีผ่มพยายามปฏบิตั	ิตอนน้ันปฏบิตัไิด้ประมาณห้าพรรษาแล้ว	กอ็ยู่ 
กับเพ่ือนมากๆ	 แหม	 มันร�าคาญ	 เพื่อนคนน้ีก็พูดอย่างน้ันคนน้ันก็พูดอย่างน้ี	 
เรานั่งอยู่กุฏิจะปฏิบัติกรรมฐานก็มีเพื่อนขึ้นไปคุยด้วย	วุ่นวาย	หนี	หนีไปคนเดียว	
ว่าเพื่อนกวน	 เราไม่ได้ปฏิบัติ	 เบื่อ	 ไปอยู่ในป่ารก	 วัดป่า	 วัดร้างเล็กๆ	 ไปแล้วละ	 
มหีมู่บ้านน้อยๆ	ไปน่ังคนเดยีว	ไม่ได้พดูเพราะอยูค่นเดยีวน่ี	อยูไ่ด้สกัประมาณ	๑๕	วนั 
ก็เกิดความคิดมาอีกแล้ว	แหม	อยากได้เณรเล็กๆ	สักรูปหนึ่งก็ดีนะ	อยากได้ปะขาว
มาสักคนก็ดีนะ	เพื่อจะได้มาใช้อะไรเล็กๆ	น้อยๆ

	 น่ีเราก็รู้อยู่ว่ามันจะออกมาท่าไหน	 ออกมาทั้งน้ันละ	 เอ	 แกน่ีตัวส�าคัญนะ	 
เบื่อเพื่อน	เบื่อภิกษุสามเณรมาแล้ว	ยังอยากเอาเพื่อนมาอีกท�าไมเล่า	“เปล่า”	มันว่า	
“เอาเพื่อนที่ดี”	แน่ะ	คนดีมีที่ไหนล่ะ	เห็นไหม	หาคนดีเห็นไหม	คนทั้งวัดมีแต่คน
ไม่ดีทั้งนั้นแหละ	ดีเราคนเดียวละกระมัง	เราจึงหนีเขามานี่

	 ต้องตามมันอย่างน้ี	 สะกดรอยมันไป	 มันรู้สึกขึ้นมา	 เออ	 อันน้ีมันก็ส�าคัญ
เหมือนกันนะ	แล้วคนดีอยู่ที่ไหนล่ะ	ไม่มีคนดีทั้งนั้นแหละ	คนดีอยู่ที่ตัวเรา	ทุกวัน
นี้ผมก็ยังมาสั่งสอนลูกศิษย์ผมอยู่เสมอว่า	คนดีไม่มีที่อื่น อยู่ที่ตัวเรา ถ้าเราดีเราไป
ไหนมันก็ดี เขาจะนินทาเขาจะสรรเสริญ	เราก็ยังดีอยู่	เขาจะว่าอะไร	ท�าอะไร	เราก็
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ยังดีอยู่	ถ้าเรายังไม่ดี	 เขานินทาเรา	เราก็จะโกรธ	ถ้าเขาสรรเสริญเรา	เราก็จะชอบ
อย่างเก่าเท่านั้นแหละ

	 วันนั้นผมภาวนาได้อย่างนั้น	มีความรู้สึกอย่างนั้น	ก็รู้สึกตั้งแต่วันนั้นมา	รู้ได้
ตามเป็นจริง	 มีความจริงอยู่เท่าทุกวันนี้	 อันความดีมันอยู่กับตัวเอง	 พอได้เห็นปุ๊บ
ความรู้สกึมนัลดลง	มนัจ�าตัง้แต่วนัน้ันเลย	ต่อมามขีึน้มามนัก็ปล่อยไป	มขีึน้มามันกรู้็	 
มีขึ้นมามันก็รู้เรื่อยไป	อันนี้เป็นรากฐาน

 เราจะไปอยู่ที่ไหน คนเขาจะรังเกียจหรือคนเขาจะว่าอะไร ก็ถือว่าไม่ใช่เขาดี
หรือเขาชั่ว ถ้ามันดีมันชั่วคือตัวเรานี้ คนอื่นมันเรื่องคนอื่นเขา	 มันเป็นอยู่อย่างนั้น	 
อย่าไปเข้าใจว่า แหม วนัน้ีมนัร้อน วนัน้ีมนัเยน็ วนัน้ีมันเป็นอย่างน้ันอย่างน้ีนะ วนัมนั 
จะเป็นอย่างไรมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น	ความจริงตัวเรามันเสือกไสไปให้โทษเขา
เท่านั้น	ท่านว่าเห็นธรรมะเกิดกับตัวเองนี้ละมันแน่นอน	และได้ความสงบระงับด้วย

	 ฉะนั้น	พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มาอบรมในวันนี้	แม้ไม่กี่วัน	ผมนึกว่าคงจะมี
อะไรขึ้นมาหลายอย่าง	มีขึ้นมาก็ยังไม่รู้มัน	มีเยอะแยะ	ไม่ใช่ว่าเรารู้มันนะ	ที่ไม่รู้มัน
ก็เยอะแยะ	คิดถูกก็มีคิดผิดก็มี	อะไรหลายๆ	อย่างที่มันเป็นมา	ฉะนั้น	การปฏิบัติ
จึงว่ามันยาก

	 ถึงแม้พวกท่านทัง้หลายจะน่ังมันสงบไปบ้างกอ็ย่าคดิสรรเสริญมนั	มนัจะมคีวาม
วุน่วายไปบ้างกอ็ย่าไปให้โทษมนั	ถ้ามนัดีกอ็ย่าเพิง่ไปชอบมนั	ถ้ามนัไม่ดกีอ็ย่าเพิง่ไป 
รังเกียจมัน	พากันดูไปเถอะ	 ให้ท่านดูของท่านไป	ดูไป	อย่าเพิ่งไปว่ามัน	ถ้ามันดี
ก็อย่าเพิ่งไปจับมัน	ชั่วก็อย่าเพิ่งไปจับมัน	เดี๋ยวมันจะกัดนะ	ดีมันก็กัด	ชั่วมันก็กัด	
อย่าเพิ่งไปจับมัน

	 ฉะน้ัน	การปฏิบตัน้ีิจึงว่าน่ัง	น่ันแหละปฏบิตัน่ัิง	ดไูป	มนัมอีารมณ์ดีอารมณ์ชัว่ 
สลบัซบัซ้อนกนัไปเป็นธรรมดาของมนั	อย่าไปสรรเสริญจิตของเราอย่างเดียว	อย่าไป 
ให้โทษมันอย่างเดียว	 ให้รู้จักกาลรู้จักเวลามัน	 เมื่อถึงคราวสรรเสริญก็สรรเสริญ 
มันหน่อย	สรรเสริญให้พอดีอย่าให้หลง
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	 เหมือนกับสอนเด็กนั่นแหละ	บางทีก็เฆี่ยนมันบ้าง	เอาไม้เรียวเล็กๆ	เฆี่ยนมัน	
ไม่เฆีย่นไม่ได้	อนัน้ีบางทกีใ็ห้โทษมนับ้าง	อย่าให้โทษมนัเร่ือยไป	ให้โทษมนัเร่ือยไป
มนัก็ออกจากทางเท่าน้ันแหละ	ถ้าให้สขุมนัให้คณุมันเร่ือยๆ	มนัไปไม่ได้	การประพฤติ
ปฏบิตัไิม่ใช่อย่างน้ัน	เราปฏบิตัไิปตามสายกลาง	สายกลางคอือะไร	สายกลางน้ีมนัยาก  
ต้องเอาจิตของเราเป็นประมาณ จะเอาตัณหาของเราเป็นประมาณไม่ได้

	 ฉะน้ัน	 การปฏิบัติของท่านทั้งหลายน้ีอย่าพึงถือว่า	 การน่ังหลับตาอย่างเดียว
เป็นการปฏิบตั ิเมือ่ออกจากน่ังแล้วกอ็อกจากการปฏบิตั ิอย่าเข้าใจอย่างน้ัน ถ้าเข้าใจ
อย่างนั้นก็รีบกลับมันเสีย	ที่เรียกว่าการปฏิบัติสม�่าเสมอ	คือเราจะยืน	จะเดิน	จะนั่ง	
จะนอน	 ให้มีความรู้สึกอยู่อย่างนั้น	 เมื่อเราจะออกจากสมาธิก็อย่าเข้าใจว่าออกจาก
สมาธิ เพียงแต่เปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้น

	 ถ้าท่านทัง้หลายคดิอย่างน้ีก็จะสขุใจ	เมือ่ท่านไปท�างานอยูท่ีไ่หน	ไปท�าอะไรอยูก่ดี็	 
ท่านจะมีการภาวนาอยู่เสมอ	มีเรื่องติดใจ	มีความรู้สึกอยู่เสมอ	ถ้าหากท่านองค์ใด 
ตอนเยน็ๆ	กม็าน่ัง	เมือ่ออกจากสมาธแิล้ว	กเ็รียกว่าได้ออกแล้ว	ไม่มเียือ่ใย	ออกไปเลย	 
ส่งอารมณ์ไปเลย	ตลอดทั้งวันก็ปล่อยใจตามอารมณ์ไป	ไม่มีสติ	เย็นต่อไปนึกอยาก
จะนั่ง	พอไปนั่งปุ๊บก็มีแต่เรื่องใหม่ทั้งนั้นเข้ามาสุมมัน	ปัจจัยเรื่องเก่าที่มันสงบก็ไม่มี	
เพราะทิ้งมันไว้ตั้งแต่เช้า	มันก็เย็นนะสิ	ท�าอย่างนี้เรื่อยๆ	มันก็ยิ่งห่างไปทุกปีๆ

	 ผมเห็นลูกศิษย์ผมบางองค์ก็ถามเขา	“เป็นอย่างไร	ภาวนา”	เขาตอบ	“เดี๋ยวนี้ 
หมดแล้วครับ”	น่ีเอาสกัเดอืนสองเดือนยังอยู	่พอสกัปีสองปีมันหมดแล้ว	ท�าไมมันหมด	 
กม็นัไม่ยดึหลกัอนัน้ีไว้	เมือ่น่ังแล้วกอ็อกจากสมาธ	ิท�าไปท�าไป	น่ังน้อยไปทกุท	ีทกุที	
นั่งเดี๋ยวเดียวก็อยากออก	นั่งประเดี๋ยวก็อยากออก	นานๆ	เข้าก็ไม่อยากจะนั่งเลย

	 เหมือนกับการกราบพระ	เม่ือเวลาจะนอนกอ็ตุส่าห์กราบ	กราบไปเร่ือยๆ	บ่อยๆ	
นานๆ	ใจมันห่างแล้ว	ต่อไปไม่ต้องกราบ	ดเูอากไ็ด้	นานๆ	กเ็ลยไม่กราบ	ดเูอาเท่าน้ันแหละ	 
มันจะส่งเราออกนอกคอกไม่รู้เร่ืองอะไร	 น่ีให้เราทั้งหลายรู้ว่าสติมีไว้ท�าไม	 ให้เป็น 
ผู้ศึกษาสม�่าเสมออย่างนั้น
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	 การปฏิบัตินี้จึงเป็นการปฏิบัติสม�่าเสมอ	จะยืน	จะเดิน	จะนั่ง	จะนอน	มันเป็น
ของมันเสียจริงๆ	คือ	การท�าเพียร	การภาวนา	มันเป็นที่จิต	ไม่ใช่เป็นที่กายของเรา	
จิตของเรามันเลือ่มใสอยู	่จิตของเรามันตรงอยู	่มนัมกี�าลงัอยู	่มนัรู้อยูท่ีจิ่ตน้ัน	จิตน้ัน 
มันเป็นสิ่งส�าคัญมาก	การยืน	การเดิน	การนั่ง	การนอน	อิริยาบถทั้งหลายนั้นมารวม
ที่จิต	จิตเป็นตัวรับภาระท�าการงานมากเหลือเกิน	เกือบทุกสิ่งทุกส่วน

	 ฉะนั้น	เมื่อเราเข้าใจถูกมันก็ท�าถูก	เมื่อท�าถูกแล้วมันก็ไม่ผิด	ถึงท�าแต่น้อยมัน 
ถกูน้อย	เช่นว่า	เมือ่เราออกจากสมาธแิล้ว	กรู้็สกึว่าวนัน้ีเรายงัไม่ออก	เราเปลีย่นอริิยาบถ	 
มนัตัง้อยู่อย่างเก่าน่ันแหละ	จะยนื	จะเดินจะเหนิไปมา	มนักม็สีตอิยูส่ม�า่เสมอ	ถ้าเรา 
มีความรู้อย่างน้ัน	 กิจธุระภายในใจของเราก็ยังมีอยู่	 ถ้าเราน่ังตอนเย็นวันใหม่มา	 
น่ังลงไปมันก็เชื่อมกันได้	 ติดต่อกันไปได้	 มันก็มีก�าลังมิได้ขาด	 มันเป็นอย่างน้ัน	 
มันก็ต้องสงบติดต่อกันอยู่อย่างนั้น	อันนี้เรียกว่าปฏิปทาสม�่าเสมอ

	 การพดูจาปราศรัยการท�าอะไรทกุประการน้ี	กพ็ยายามท�าให้มันสม�า่เสมอในจิตน้ัน	 
ถ้าจิตใจของเรามีสตสิมัปชญัญะอยูเ่สมอแล้ว	สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีมนัเป็นไปเอง	มนัค่อยๆ	 
เป็นไปเอง	 จิตใจมันจะสงบก็เพราะจิตใจมันรู้จักผิดถูก	 มันรู้จักเหตุการณ์ของมัน	
มันถึงจะสงบได้

	 เช่นว่า	ศีลก็ดี	สมาธิก็ดี	จะด�าเนินอยู่ได้มันก็ต้องมีปัญญา	บางคนเข้าใจว่าปีนี้ 
ผมจะตั้งใจรักษาศีล	ปีหน้าจะท�าสมาธิ	 ปีต่อไปจะท�าปัญญาให้เกิด	 อย่างนี้เป็นต้น	
เพราะเข้าใจว่ามันคนละอย่างกัน

	 ปีน้ีจะท�าศลี	ใจไม่มัน่จะท�าได้อย่างไร	ปัญญาไม่เกดิจะท�าได้อย่างไร	มนักเ็หลว
ทั้งนั้นแหละ	ความเป็นจริงนั้นมันก็อยู่ในจุดเดียวกัน	ศีลก็ดี	สมาธิก็ดี	ปัญญาก็ดี	
เมื่อเรามีศีลขึ้นมาสมาธิก็เกิดขึ้นเท่าน้ัน สมาธิเราเกิดข้ึนมาปัญญามันก็เกิดเท่าน้ัน  
มันเป็นวงกลมครอบกันอยู่อย่างน้ี มันเป็นอันเดียวกัน	 เหมือนมะม่วงใบเดียวกัน	 
เมื่อมันเล็กมันก็เป็นมะม่วงใบนั้น	เมื่อมันโตมามันก็เป็นมะม่วงใบนั้น	เมื่อมันสุกมา	
มันก็เป็นมะม่วงใบนั้น	 ถ้าเราคิดกันง่ายๆ	 อย่างนี้	 มันก็เป็นธรรมะที่เราต้องปฏิบัติ	
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ไม่ต้องเรียนอะไรมากมาย	 ให้เรารู้มันเถิด	 รู้ตัวจริงสิ่งทั้งหลายเหล่าน้ี	 รู้ข้อปฏิบัติ
ของตัวเอง

	 ฉะน้ัน	การท�าสมาธน้ีิ	บางคนไม่ได้ตามปรารถนาแล้วกเ็ลกิกห็ยดุ	หาว่าตนไม่มี
บุญวาสนา	แต่ว่าไปท�าชั่วได้	บารมีชั่วท�าได้	บารมีดีๆ	ท�าไม่ค่อยได้	เลิกเลย	ปัจจัย
มันน้อย มันเป็นกันเสียอย่างนี้แหละพวกเรา ไปเข้าข้างแต่อย่างนั้นล่ะ

	 ดังนั้น	เมื่อท่านมีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติแล้ว	ถึงแม้ว่าสมาธิมันท�ายาก	หรือ 
มนัท�าง่าย	หรือมนัไม่ค่อยเป็นสมาธ	ิมนักเ็ป็นเพราะเรา	ไม่ใช่เป็นเพราะสมาธ	ิมนัเป็น 
เพราะเราท�าไม่ถกูมนั	ฉะน้ันการท�าเพยีรน้ีท่านจึงได้ว่าเป็นสมัมาทฏิฐ	ิรู้มนัเสยีก่อนว่า 
เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ	เมื่อความเห็นชอบ	อะไรมันก็ชอบไปหมด	สัมมาทิฏฐิ	
สมัมาสงักัปโป	สมัมากมัมนัโต	สมัมาทกุอย่างทัง้	๘	ประการน้ัน	มสีมัมาทฏิฐเิกดิขึน้ 
อันเดียวเท่านั้น	มันก็เชื่อมกันไปเลย	สม�่าเสมอกันไปเรื่อยๆ	มันเป็นอย่างนั้น

	 อย่างไรก็ตามมันเถอะ	อย่าไปไล่มันออกไปข้างนอกเลย	ให้มันดูข้างในอย่างนี ้
ดีกว่า	 มันเห็นชัด	 อย่าพึงไปอ่านข้างนอก	 ทางที่ดีที่สุดนั้น	 ตามความเข้าใจผมนะ	 
ไม่อยากจะให้อ่านหนังสอืเลย	เอาหนังสอืใส่หบีปิดให้มนัดเีสยี	อ่านใจของตนเท่าน้ัน	
ที่เราดูหนังสือมานี้ก็ตั้งแต่วันขึ้นโรงเรียน	มาเรียนกันทั้งนั้น	ดูแต่หนังสือกันจะเป็น 
จะตาย	 ผมว่ามันมีโอกาส	 มีเวลามากเหลือเกิน	 เวลาเช่นน้ีเอาหนังสือใส่หีบปิดให้ 
มันดีเสียเลย	อ่านใจเท่านั้นแหละ	เมื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาในใจของเรานี่	มันเกิดเป็น
อารมณ์ขึ้นมา	ที่เราชอบใจไม่ชอบใจก็ตาม	เราเห็นว่ามันผิดมันถูกก็ตามเถอะ	ให้เรา
ตัดมันไปเลยว่า	อันนี้มันไม่แน่	จะเกิดอะไรขึ้นมาก็ช่างมันเถอะ	สับมันลงไป	ไม่แน่	
ไม่แน่	อย่างเดียว	ขวานเล่มเดียวสับมันลงไป	ไม่แน่ทั้งนั้นแหละ

	 ตลอดในเดอืนหน่ึงทีม่าพกัอยูใ่นวดัป่าน้ี	ผมว่ามันมกี�าไรมากเหลอืเกนิจะได้เหน็
ของจริง ไอ้ตัวไม่แน่คือตัวส�าคัญนะ ตัวให้เกิดปัญญานะ ยิ่งตามมันไม่แน่ ตัวไม่แน่ 
ที่เราสับมันไป	 มันจะเวียนไปเวียนไปแล้วมาพบอีก	 เออ	 ไม่แน่จริงๆ	 มันโผล่มา
เม่ือไรเอาป้ายปิดหน้ามนัไว้ว่า	มนัไม่แน่	ตดิป้ายมนัไว้ปุบ๊	มนัไม่แน่	ดไูปๆ	เด๋ียวมนั 
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ก็เวียนมาอีก	เวียนมาครบรอบ	เออ	อันนี้ไม่แน่	ขุดเอาตรงนั้น	มันก็ไม่แน่	เห็นคนๆ	
เดยีวกันทีม่าหลอกเราอยูก่ระทัง่เดอืน	กระทัง่ปี	กระทัง่เกดิ	กระทัง่ตาย	คนๆ	เดยีวมา 
หลอกเราอยู่เท่านั้น	เราจะเห็นชัดอย่างนี้	มันจะเห็นว่า	อ้อ	มันเป็นอย่างนี้เอง

	 ทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้	เราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลาย	เพราะว่ามัน
ไม่แน่	เคยเห็นไหม	ดูซิ	นาฬิกาเรือนนี้	แหมสวยเหลือเกิน	ซื้อมาเถอะ	อีกไม่กี่วัน 
ก็เบื่อมันแล้ว	ปากกาอันนี้สวยเหลือเกิน	พยายามซื้อมันมา	มันชอบไม่กี่เดือนก็เบื่อ
มนัแล้ว	เสือ้ตวัน้ีซือ้มา	ชอบมนัเหลอืเกนิกเ็อามาใส่	ไม่กีว่นัทิง้มันเสยีแล้ว	มนัเป็นอยู่ 
อย่างน้ี	มนัแน่ทีต่รงไหนล่ะ	น่ีถ้าเหน็มนัไม่แน่ทกุสิง่ทกุอย่าง	ราคามนักน้็อยลง	อารมณ์ 
ทั้งหลายนั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่มีราคาแล้ว

	 ของที่ไม่มีราคาแล้วเราจะเอาไปท�าไม	 เก็บมันไว้ก็เหมือนผ้าเราขาด	 ก็เอามา 
เช็ดหม้อข้าวเอามาเช็ดเท้าเท่าน้ัน	 เห็นอารมณ์ทั้งหลายมันก็สม�่าเสมอกันอย่างน้ัน	 
มนัเป็นอย่างน้ัน	มนัเป็นสามญัลกัษณะ	มอีะไรกเ็สมอกนัอย่างน้ัน	เม่ือเราเหน็อารมณ์
ทุกอย่างเป็นเช่นนั้น	เราก็เห็นโลก	โลกนั้นคืออารมณ์	อารมณ์นั้นก็คือโลก

 เราไม่หลงอารมณ์กไ็ม่หลงโลก ไม่หลงโลกเรากไ็ม่หลงอารมณ์ เม่ือจิตเป็นเช่นน้ี  
จิตกม็ทีีอ่าศยั จิตกมี็รากฐาน จิตกม็ปัีญญาหนาแน่น จิตอนัน้ีจะมปัีญหาน้อย	แก้ปัญหา 
ได้ทุกประการ	เมื่อปัญหามันหมดไป	ความสงสัยมันก็หมดไป	อย่างนี้ความสงบมัน
ก็ขึ้นมาแทน	อันนี้เรียกว่าการปฏิบัติ	ถ้าปฏิบัติกันจริงๆ	ก็ต้องเป็นอย่างนั้น.
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๑๖
สัมมาสมาธิ

	 ให้เราเข้าใจในการปฏบิตั	ิยกตวัอย่างเช่นพระพทุธเจ้าของเรา	ทัง้ปฏปิทากต็าม	
ทัง้อบุายแนะน�าพร�า่สอนสาวกทัง้หลายกต็าม	ให้เอาตวัอย่าง	พระพทุธเจ้าท่านสอนข้อ
ปฏิบตัเิป็นอบุายให้เราละถอนทฏิฐมิานะ	ไม่ใช่ว่าท่านปฏิบตัใิห้เรา	เมือ่เลกิจากการฟัง
แล้วเราต้องมาสอนตัวเอง	มาปฏิบัติตัวเอง	ผลมันเกิดขึ้นตรงนี	้ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นตรงที่ 
ท่านสอน ทีท่่านสอนเราน้ันเราเพยีงแต่เข้าใจ แต่ว่าธรรมะน้ันยงัไม่มใีนใจ เพราะอะไร 
เพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติ	คือยังไม่ได้สั่งสอนตัวเรา	พูดตรงๆ	แล้วก็คือ	ธรรมะนี้เกิด
ที่การกระท�า จะรู้ก็อยู่ตรงที่การกระท�า จะสงสัยก็อยู่ตรงที่การกระท�า

	 ธรรมที่เราฟังจากครูบาอาจารย์ก็จริงอยู่	 แต่ว่าการฟังนั้นไม่สามารถที่จะให้เรา
บรรลธุรรมะได้	เป็นแต่เหตใุห้รู้จักการปฏบิตัใิห้บรรลธุรรม	การจะให้เราบรรลธุรรมน้ัน	 
เราก็ต้องเอาค�าสอนของท่านมาท�าขึ้นในใจของเรา	 ส่วนที่เป็นทางกายก็เอาให้กาย	
ส่วนที่เป็นทางวาจาก็เอาให้วาจา	 ส่วนที่เป็นทางใจก็เอาให้ใจปฏิบัติ	 หมายความว่า
ท่านสอนเราแล้ว	เราก็กลับมาสอนตัวเราอีก	ให้เป็นธรรม	ให้รู้ธรรมตามท�านองนั้น

 บคุคลทีเ่ชือ่คนอืน่ พระพทุธเจ้าของเราไม่ตรัสสรรเสริญว่าบคุคลน้ันเป็นปราชญ์ 
คนที่เป็นปราชญ์นั้นก็คือคนที่ปฏิบัติธรรมให้เป็นธรรม จนเชื่อตัวของตัวไม่ต้องเชื่อ
คนอื่น
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	 ในคราวหน่ึงคร้ังพุทธกาล	 พระสารีบุตรและสาวกหลายรูปน่ังฟังธรรมด้วย 
ความเคารพต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า	 ท่านก็อธิบายธรรมะให้ความเข้าใจไป	 
แล้วที่สุดท่านก็ย้อนถามพระสารีบุตรว่า

	 “ท่านสารีบุตรเชื่อแล้วหรือยัง”

 พระสารีบุตรตอบว่า

	 “ข้าพระองค์ยังไม่เชื่อ”

	 น่ีเป็นตัวอย่าง	 แต่ว่าท่านรับฟัง	 ค�าที่ว่าท่านยังไม่เชื่อน้ันมิใช่ว่าท่านประมาท	 
ท่านพดูความจริงออกมา	ท่านรับฟังเฉยๆ	คอืปัญญายงัไม่เกิด	ท่านจึงตอบพระพทุธองค์ 
ว่ายังไม่เชื่อ	 ก็เพราะว่ายังไม่เชื่อจริงๆ	 ค�าพูดนี้คล้ายๆ	 กับประมาท	 แต่ความจริง 
ท่านมิได้ประมาทเลย	ท่านพูดตามความจริงใจ	ว่าท่านยังไม่เชื่อ

	 พระพุทธองค์กท็รงสรรเสริญ	“เออ	สารีบตุร	ดแีล้ว	นักปราชญ์ไม่ควรเชือ่ง่ายๆ	
ควรไตร่ตรองพิจารณา	แล้วจึงเชื่อ”

	 ค�าทีว่่า	เชือ่ตนเอง	น้ันกม็หีลายอย่างมหีลายลกัษณะ	ลกัษณะอนัหน่ึงมเีหตผุล 
ที่ถูกต้องตามสัจธรรมแล้ว	 ลักษณะอีกอันหน่ึงมีเหตุผลที่ไม่ถูกต้องตามสัจธรรม	 
ลักษณะอันน้ีประมาทเลย	 เป็นความเข้าใจที่ประมาท	 เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เช่ือใคร	 
ยกตัวอย่างเช่น	 ทีฆนขพราหมณ์	 พราหมณ์คนน้ีเช่ือตนเองมาก	 ไม่เช่ือคนอื่น	 
เมื่อพระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรลงมาจากดอยคิชฌกูฏ	นั่งพักอยู่	ทีฆนขพราหมณ์ 
ก็เข้าไปเรียนถามพระพทุธเจ้าให้พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟัง	หรือจะว่าไปแสดง
ธรรมให้พระพุทธเจ้าฟังก็ได้	คือไปอวดรู้อวดความเห็นของตัวเอง

	 “ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า	ทุกอย่างไม่ควรแก่ข้าพเจ้า”	ความเห็นเป็นอย่างนี้

	 พระพุทธเจ้าก็ฟังทิฏฐิของทีฆนขพราหมณ์อยู่	ท่านเลยตอบว่า

	 “พราหมณ์	ความเห็นอย่างนี้ก็ไม่ควรแก่พราหมณ์เหมือนกัน”
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	 พอพระพทุธเจ้าตอบสวนมา	พราหมณ์กส็ะดดุใจ	ไม่รู้ว่าจะพดูอะไร	พระพทุธเจ้า
จึงยกอบุายหลายอย่างขึน้ให้พราหมณ์เข้าใจ	พราหมณ์กเ็ลยหยดุ	พจิารณาจึงได้เข้าใจว่า	 
“เออ	ความเห็นของเรานี้มันไม่ถูก”

	 เม่ือพระพทุธเจ้าได้ตรัสตอบปัญหาเช่นน้ัน	พราหมณ์กล็ดทฏิฐมิานะลง	พจิารณา
เดี๋ยวน้ัน	 เห็นเด๋ียวน้ัน	 พลิกเด๋ียวน้ันเลย	 เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือในเวลาน้ัน	 
ได้สรรเสริญธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า

	 “เมือ่ได้รับธรรมะของพระผู้มีพระภาคแล้ว	จิตใจของข้าพระองค์มคีวามแจ่มแจ้ง 
ใสสว่าง	 เหมือนอยู่ในที่มืดมีคนมาท�าไฟให้สว่างฉันน้ัน	 หรือเหมือนกะละมังที่มัน
คว�่าอยู่	 มีคนมาช่วยหงายกะละมังขึ้น	 หรือเปรียบประหน่ึงว่าหลงทาง	 ไม่รู้จักทาง	 
ก็มีคนมาชี้ทางให้ฉันนั้น”

	 อนัน้ีความรู้ได้เกดิขึน้ทีจิ่ตเดีย๋วน้ัน	ทีจิ่ตทีม่นัเปลีย่นกลบัเดีย๋วน้ัน	ความเหน็ผิด
หายไป	ความเห็นถูกก็เข้ามา	ความมืดหายไปความสว่างก็เกิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้น	ดังนั้น	 
พระพทุธเจ้าจึงตรัสว่า	ทฆีนขพราหมณ์น้ีเป็นผู้ได้ดวงตาเหน็ธรรม	เพราะว่าในสมยัก่อน 
ทีฆนขพราหมณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเห็นของตัวเอง	และไม่รู้สึกว่าจะพยายาม
เปลี่ยนแปลงความเห็นเช่นนั้นด้วย	เมื่อได้รับธรรมะของพระพุทธเจ้า	จิตของท่านก็รู้
ตามความเป็นจริงว่า	ความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตนนั้นผิดไป	เมื่อความรู้ที่
ถูกเกิดขึ้น	ก็เห็นความรู้ที่มีก่อนนั้นว่ามันผิด	ท่านจึงเปรียบเทียบเหมือนอยู่ในที่มืด
มคีนมาท�าไฟใหส้ว่าง	อนันีก้เ็หมอืนกนัฉนันัน้	ในเวลานัน้	ทีฆนขพราหมณก์ห็ลุดไป
จากมิจฉาทิฏฐิที่ยึดถือไว้เช่นนี้

	 คนเราก็ต้องเปลี่ยนอย่างน้ี	 ปฏิบัติต้องเปลี่ยนต้องเห็นเช่นน้ีจึงจะละมันไปได้	
เรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	แต่ก่อนเราปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบ	แต่ก็เห็นว่ามันดีมันชอบอยู่
น่ันเอง	เราจึงทิง้มนัไม่ได้	เม่ือเรามาประพฤตปิฏิบตัพิจิารณาแล้ว	เปลีย่นกลบัหน้ามือ 
เป็นหลงัมอื	คอืผู้รู้ธรรม	หรือปัญญาเกดิขึน้ทีจิ่ตน้ัน	จึงมคีวามสามารถเปลีย่นความเหน็ 
เพราะความรู้อันนั้นตามรักษาจิต
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	 ฉะนั้น	นักประพฤติปฏิบัตินี้	จึงสร้างความรู้ที่เรียกกันว่า	“พุทโธ”	คือ	ผู้รู้อันนี ้
ให้เกิดขึ้นที่จิต	 แต่ก่อนผู้รู้ยังไม่เกิดขึ้นที่จิต	 รู้แต่ไม่แจ้ง	 รู้แต่ไม่จริง	 รู้แต่ไม่ถึง	 
ความรู้อนัน้ันจึงอ่อนความสามารถ	ไม่มคีวามสามารถทีจ่ะสอนจิตของเราได้	ในเวลาน้ัน	 
จิตนั้นได้กลับเปลี่ยนออกมาเพราะความรู้อันนี้	เรียกว่าปัญญาหรือญาณรู้ยิ่งกว่ารู้มา
แต่ก่อน	ผู้รู้แต่ก่อนน้ันรู้ไม่ถงึทีส่ดุ	จึงไม่มีความสามารถแนะน�าจิตของเราให้ถงึทีส่ดุได้

	 ฉะน้ัน	พระพทุธเจ้าของเราจึงให้น้อมเข้ามาเป็นโอปนยโิก	น้อมเข้า	อย่าน้อมออกไป	 
หรือน้อมออกไปแล้วให้น้อมเข้ามาดูเหตุผลมัน	 ให้หาเหตุหาผลที่ถูกต้องทุกอย่าง	
เพราะว่าของภายนอกและของภายในนั้นมันเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันอยู่เสมอ	ดังนั้น	
การปฏิบัตินี้คือการมาสร้างความรู้อันหนึ่ง ให้มีก�าลังมากกว่าความรู้ที่มีอยู่แล้ว คือ 
ท�าปัญญาให้เกดิขึน้ทีจิ่ต ท�าญาณให้เกดิขึน้ทีจิ่ต จนมคีวามสามารถทีจ่ะหย่ังรู้กริิยาจิต  
ภาษาจิต รู้อุบายของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาในจิตนั้น

	 พระพุทธเจ้าของเราน้ันท่านก็ตัดสินใจของท่านยังไม่ได้เหมือนกัน	 เม่ือท่าน 
ออกบวชใหม่ๆ	ก็แสวงหาโมกขธรรม	ดูอะไรท่านก็ดูทุกอย่างให้มีปัญญา	แสวงหา 
ครูบาอาจารย์	อทุกดาบสอย่างน้ีท่านกไ็ป	เข้าไปปฏบิตัดิ	ูยงัไม่เคยน่ังสมาธท่ิานกไ็ปน่ัง	 
น่ังสมาธขิาขวาทบัขาซ้าย	มอืขวาทบัมอืซ้าย	ตัง้กายให้ตรง	หลบัตา	อะไรๆ	ปล่อยวาง
ไปหมด	จนสามารถบรรลุฌานสมาบัติชั้นสูง	แต่เมื่อออกจากฌานนั้นแล้ว	ความคิด
มันก็โผล่ขึ้นมาอีก	เมื่อมันโผล่ขึ้นมาแล้วจิตก็เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในที่นั้น	ท่านก็รู้ว่า	
เออ	อนัน้ีปัญญาเรายังไม่รู้	ยังไม่แจ่มแจ้ง	ยงัไม่เข้าถงึ	ยงัไม่จบ	ยงัเหลอือยู	่เม่ือเป็น 
เช่นนี้ท่านก็ได้ความรู้เหมือนกัน

	 ตรงน้ีไม่จบท่านกอ็อกไปใหม่	แสวงหาครูบาอาจารย์ใหม่	เมือ่ออกจากครูบาอาจารย์ 
องค์น้ีท่านกไ็ม่ดถูกูดหูมิน่	ท่านท�าเหมอืนกนักบัแมลงภูท่ีเ่อาน�า้หวานในเกสรดอกไม้
ไม่ให้ดอกไม้ช�้า	 แล้วไปพบอาฬารดาบสก็เรียนอีก	 ได้ความรู้สูงกว่าเก่าเป็นสมาบัติ
อีกขั้นหนึ่ง

	 เม่ือออกจากสมาบตัแิล้ว	พมิพา	ราหลุ	กโ็ผล่ข้ึนมาอกี	เร่ืองราวต่างๆ	กเ็กดิข้ึนมา	 
ยังมีความก�าหนัดรักใคร่อยู่	ท่านก็เห็นในจิตของท่านว่า	อันนี้ก็ไม่ถึงที่สุดเหมือนกัน	
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ท่านก็เลิกราอาจารย์องค์น้ีไป	 แต่ยอมรับฟังและพยายามท�าไปจนสุดวิสัยของท่าน	
ท่านตรวจดูผลงานของท่านตลอดกาลตลอดเวลา	 ไม่ใช่ว่าท่านท�าแล้วก็ทิ้งไป	 ไม่ใช่
อย่างนั้น	ท่านติดตามผลงานของท่านตลอดเวลาทีเดียว

	 แม้กระทั่งการทรมาน	 เมื่อทรมานเสร็จก็เห็นว่า	 การทรมานอดข้าวอดปลา	
ทรมานให้ร่างกายซบูซดีน้ี	มนัเป็นเร่ืองของกาย	กายมนัไม่รูเ้ร่ืองอะไร	คล้ายๆ	กบัว่า 
ไปตามฆ่าคนทีไ่ม่ได้เป็นโจร	ไอ้คนทีเ่ป็นโจรน้ันไม่ได้สนใจ	เขาไม่ได้เป็นโจรเข้าใจว่า 
เขาเป็นโจร	เลยไปตะคอกใส่พวกนั้น	ไปคุมขังแต่พวกนั้น	ไปเบียดเบียนแต่พวกนั้น
เรื่อย	เป็นไปในท�านองนี้	เมื่อท่านพิจารณาแล้วก็เห็นว่า	ไม่ใช่เรื่องของกาย	มันเป็น
เรื่องของจิต	อัตตกิลมถานุโยโคนี้พระพุทธเจ้าผ่านแล้ว	รู้แล้ว	จึงเข้าใจว่าอันนี้เป็น
เรื่องกาย	ความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ทางจิต

 เร่ืองกายก็ดี เร่ืองจิตก็ดี ดูแล้วก็ให้รวมเป็นเร่ืองอนิจจัง เป็นเร่ืองทุกขัง  
เป็นเร่ืองอนัตตา มนัเป็นแต่เพยีงธรรมชาตอินัหน่ึง มปัีจจัยให้เกดิขึน้มาแล้วมนักต็ัง้อยู่  
ตั้งอยู่แล้วก็สลายไป มีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นมาอีก เกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ ตั้งอยู่แล้ว
มันก็สลายไปอีก	 ที่มันเป็นเช่นน้ีก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน	 ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา	 ไม่มีอะไร	 
เป็นแต่เพยีงความรู้สกึเท่าน้ัน	สขุกไ็ม่มตีวัตน	ทกุข์กไ็ม่มตีวัตน	เมือ่ค้นคว้าหาตวัตน
จริงๆ	แล้วไม่มี	มีเพียงธรรมชาติอันหนึ่ง	เกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่	ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป	 
มันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่านั้น

	 มนุษย์สัตว์ทั้งหลายนั้นก็มักเข้าใจว่า	การเกิดขึ้นนั้นเป็นเรา	การตั้งอยู่เป็นเรา	
การดับไปนั้นเป็นเรา	ก็ไปยึดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น	ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น	อยากให้
เป็นอย่างอืน่	เช่นว่าเกดิแล้วไม่อยากให้สลายไป	สขุแล้วไม่อยากให้ทกุข์	ทกุข์ไม่อยาก 
ให้เกิด	ถ้าทุกข์เกิดแล้วอยากให้ดับเร็ว	ๆ	หรือไม่ให้เกิดเลยดีมากอย่างนี้	นี้ก็เพราะ
เห็นว่ารูปนามน้ีเป็นตัวเรา	 เป็นของเรา	 จึงมีความปรารถนาอยากจะให้รูปนามเป็น
อย่างนั้น
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	 ถ้าความเหน็เป็นอย่างน้ี	มนักค็ล้ายๆ	กบัว่าสร้างท�านบสร้างเขือ่นไม่มีทางระบายน�า้	 
โทษมันก็คือเขื่อนมันจะพังเท่านั้นเอง	เพราะไม่มีทางระบาย	อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น	
นี่พระพุทธองค์ทรงเห็นว่า	 เมื่อความคิดความเห็นเป็นเช่นนี้	 อันนี้แหละเป็นเหตุให้ 
ทุกข์เกิด	เมื่อคิดเช่นนั้นเข้าใจเช่นนั้น	ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้น	ท่านเห็นเหตุอัน
นี้ท่านจึงสละ	นี้คือ สมุทัยสัจ ทุกขสัจ นิโรธสัจ มรรคสัจ	มันติดอยู่ตรงนี้เท่านั้น	
คนจะหมดสงสัยก็จะหมดที่ตรงน้ี	 เมื่อเห็นว่าอันน้ีมันเป็นรูปนาม	 หรือกายกับใจ	
พิจารณาแล้วที่มันเกิดมาแล้ว	 ก็ให้เข้าใจว่าไม่ใช่เรา	 ไม่ใช่เขา	 ไม่ใช่สัตว์	 บุคคล	 
ตัวตนเราเขา	มันเป็นไปตามธรรมชาติ	ตั้งอยู่อย่างนั้น

	 ที่เรามาปฏิบัติให้รู้ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันเป็นอย่างนั้น	 เราไม่มีอ�านาจไป
บริหารการงานในทีน้ั่น	เราจะไปเป็นเจ้ากีเ้จ้าการไปแต่งไปตัง้ตรงน้ันไม่ได้	มนัจะเป็น
ทุกข์เพราะเราไม่ใช่เจ้าของ	 เราจะเข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาไม่ได้	 ทั้งกายและจิตอันน้ี	 
ถ้าเรารู้อนัน้ีตามเป็นจริงแล้วมนักม็อียู ่แล้วกเ็หน็อยู ่มันกเ็ป็นอยูอ่ย่างน้ัน เหมอืนกบั 
ก้อนเหลก็แดงๆ	ก้อนหน่ึงทีเ่ขาเอาไปเผาไฟแล้ว	มนัร้อนอยูท่ัง้หมดน่ันแหละ	จะเอามอื 
ไปแตะข้างบนมันก็ร้อน	ไปแตะข้างล่างก็ร้อน	ไปแตะข้างๆ	มันก็ร้อน	ไปแตะค่อน
ทางนี้ทางโน้นก็ร้อน	เพราะอันนั้นมันร้อน	ให้เราเข้าใจอย่างนั้น

	 โดยมากปกตขิองเรานะ	เมือ่เรามาปฏิบตั	ิมนักอ็ยากมีอยากเป็นอยากรู้อยากเหน็	 
แต่ว่าไม่รู้จะไปเป็นอะไร	ไม่รู้ว่าจะไปเห็นอะไร	ผมเคยเห็นลูกศิษย์คนหนึ่งมาปฏิบัติ 
กับผม	 คร้ังแรกมาปฏิบัติจิตมันวุ่นวาย	 เมื่อมันวุ่นวายก็เกิดความสงสัยไม่หยุด 
เหมือนกัน	แล้วก็ท�าไปสอนไปเรื่อยๆ	ให้มันสงบ	เมื่อจิตสงบแล้วก็ยังหลงอยู่อีกว่า	
จะท�าให้เป็นอย่างไรต่อไปอีก	แน่ะ	วุ่นวายเข้าอีกแล้ว	เขาชอบความสงบ	ป่านี้มันท�า
จิตให้สงบแล้วแต่ก็ไม่เอาอีก	ถามว่าจะท�าอย่างไรต่อไป

	 ฉะน้ัน	 การปฏิบัติทุกอย่างน้ี พวกเราทั้งหลายต้องท�าด้วยการปล่อยวาง  
การปล่อยวางน้ันมันจะปล่อยวางได้อย่างไร คือเกิดความรู้เท่ามันเสีย ให้เรารู้ว่า
ลักษณะของจิตมันเป็นอย่างนี้ ลักษณะของกายมันเป็นอย่างนี้ เรานั่งเพื่อความสงบ 
แต่ว่านั่งเข้าไปแล้วมันเห็นความไม่สงบ คืออาการของจิตมันเป็นอยู่อย่างนั้นเอง
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	 พอเราตั้งจิตกับลมหายใจของเราที่ปลายจมูกหรือริมฝีปาก	 เราจะท�าสมาธ	ิ 
เรากย็กความรู้ขึน้มาตัง้ตรงน้ีไว้	เมือ่ยกขึน้มาตัง้เรียกว่าเป็นวติก ๑	คอืยกไว้เมือ่ยกเป็น 
วติก	ก�าหนดอยูท่ีน่ี่เป็นวจิาร ๒	คอืการวจัิยทีป่ลายจมกู	หรือทีล่มน้ีไปเร่ือยๆ	วจิารน้ี 
มันจะคลุกคลีกับอารมณ์ของเรานั้น	 อารมณ์อะไรก็ช่างมันเถอะ	 มันก็ต้องพิจารณา
เร่ืองที่มันเกิดข้ึนมาคลุกคลีกับอารมณ์เร่ือยๆ	 ไปเป็นธรรมดาของมันเราก็คิดว่าจิต
มันไม่น่ิงไม่อยู่เสียแล้ว	 ความเป็นจริงอันน้ันมันเป็นวิจาร	 มันต้องคลุกคลีไปกับ
อารมณ์นั้น

	 ทีนี้เมื่อมันถล�ามากไปในทางที่ไม่ดี	 มันจะดึงความรู้สึกของจิตออกห่างไปมาก	
เมื่อเรามีสติอีกก็ตั้งใจขึ้นใหม่ ยกขึ้นมาตั้งตรงน้ีอีก เรียกว่าวิตก เม่ือเราตั้งขึ้น  
สักประเด๋ียวหน่ึงมันก็เกิดวิจาร	 พิจารณาคลุกคลีไปกับอารมณ์เร่ือยไป	 แต่เมื่อเรา
เหน็อาการเป็นเช่นน้ี	ความไม่รู้ของเรากเ็กดิขึน้มาว่า	มนัไปท�าไม	เราอยากให้มนัสงบ	
ท�าไมมันไม่สงบ	นี่เราท�าไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นของเรา

	 ความเป็นจริงอาการของจิตมันเป็นของมันอยู่อย่างน้ัน	 แต่เราไปเพิ่มว่าอยาก 
ให้มนัน่ิงท�าไมมนัไม่น่ิง	เกดิความไม่พอใจ	เลยเอาไปทบักนัเข้าไปอกีทหีน่ึง	กย็ิง่เพิม่
ความสงสยัเพิม่ความทกุข์เพิม่ความวุน่วายขึน้มาอกีตรงน้ัน	ความเป็นจริงถ้าหากมนั
มีวิจาร	คิดไปตามเร่ืองตามราวกับอารมณ์เร่ือยๆ	ไปอย่างน้ัน	ถ้าเรามปัีญญาเรากค็วร
คดิว่า	เออ	เรือ่งจติมนัเป็นอยา่งนีเ้อง	นัน่	ผูรู้บ้อกอยูต่รงนัน้	บอกใหรู้ต้ามความจรงิ	 
เรื่องจิตมันเป็นของมันอยู่แล้วอย่างนี้ มันก็สงบลงไป

	 เมื่อไม่สงบ	เราก็ยกเป็นวิตกขึ้นมาตั้งใหม่	ได้พักหนึ่งแล้วมันก็สงบ	อีกหน่อย
มันก็เกิดวิจารอีก	วิตกวิจารมันเป็นอยู่อย่างนี้	วิจารไปตามอารมณ์	เมื่อวิจารไปมัน
ก็จางไป	จางไป	เราก็ยกขึ้นมาอีกอยู่อย่างนี้	คือการกระท�าความเพียรของเรา

	 การกระท�าในเวลาน้ีต้องท�าโดยการปล่อยวาง	เหน็การวจิารไปกบัอารมณ์	อารมณ์ 
ที่มันเกิดขึ้นมาน้ันไม่ใช่ว่าจิตเราวุ่น	 แต่เราไปคิดผิดเท่าน้ันว่าเราไม่อยากให้มันเป็น

๑	วิตก-ความตริ	ตรึก	การยกจิตขึ้นสู่อารมณ์	เป็นข้อหนึ่งในองค์ฌาน	๕	(วิตก	วิจาร	ปีติ	สุข	เอกัคคตา)
๒	วิจาร-ความตรอง	การก�าหนด	พิจารณา	ตามเฟ้นอารมณ์	เป็นข้อสองในองค์ฌาน	๕
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อย่างนั้น ตรงนี้เป็นเหตุขึ้นมาแล้วก็ไม่สบาย ก็เพราะเราอยากให้มันสงบเท่านี้ ตรงนี้ 
เป็นเหตคืุอความเหน็ผิด	ถ้าเรามาเปลีย่นความเหน็สกันิดหน่ึง	ว่าอาการของจิตมันเป็น 
ของมันอยู่อย่างนี้	เท่านี้มันก็ลดลงแล้ว	นี้เรียกว่า	การปล่อยวาง

	 ทีน้ีถ้าเราไม่ยึดม่ันถือม่ัน	 คือท�าด้วยการปล่อยวาง	 ปล่อยอยู่ในการกระท�า	
กระท�าอยู่ในการปล่อย	 อย่างน้ี	 ให้มันเป็นลักษณะอย่างน้ีอยู่ในใจของเรา	 เร่ือง 
วิจารน้ันมันกไ็ม่มอีะไร	ถ้าจิตเราหยดุวุน่วายเช่นน้ัน	เร่ืองวจิารน้ันมนัจะเป็นเร่ืองซอก
ค้นหาธรรมะ	ถ้าเราไม่ซอกค้นหาธรรมะ	มันจะไปเกิดวุ่นวายอยู่ตรงนั้น

	 ความเป็นจริงวติกแล้วกว็จิาร	วติกแล้วกว็จิาร	วจิารมนัจะค่อยๆ	ละเอยีดไปเร่ือยๆ	 
ทแีรกมันกว็จิารประปรายทัว่ๆ	ไป	พอเรารู้ว่าอาการของจิตมนักเ็ป็นอย่างน้ัน	มนัไม่ท�า 
อะไรให้ใครทั้งนั้น	มันเป็นที่เราไปยึดมั่นถือมั่น	อย่างน�้ามันไหล	มันก็ไหลของมันไป
อยู่อย่างนั้น	ถ้าเราไปยึดมั่นว่าไหลไปท�าไม	เกิดทุกข์แล้ว	ถ้าเราเข้าใจว่า	น�้าก็ไหลไป
ตามเรื่องของมัน	มันก็ไม่มีทุกข์แล้ว	เรื่องวิจารนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น	วิตกแล้วก็วิจาร	 
วิตกแล้วก็วิจารคลุกคลีกับอารมณ์	 แล้วเอาอารมณ์น้ันมาท�ากรรมฐานให้จิตสงบ	 
เอาอารมณ์นั้นมาก�าหนด	วิจารนี้ก็ท�านองเดียวกับอารมณ์นั้น

	 ถ้ามนัรู้เรือ่งของจิตอย่างน้ี	มนักป็ล่อยวางนะ	เหมอืนกบัปล่อยน�า้ให้มนัไหลไป	 
เร่ืองวิจารน้ันก็ละเอียดเข้าไป	 ละเอียดเข้าไป	 มันจะหยิบเอาสังขารขึ้นมาวิจารก็ได	้ 
เอาความตายมาวจิารก็ได้	เอาธรรมะอนัใดมาวจิารกไ็ด้	ถกูจริตขึน้เม่ือใดกเ็กดิความอิม่ 
ขึ้นมา

	 ความอิม่คืออะไร	คือ	ปีต ิเกิดปีตคิวามอิม่ใจขึน้มา	ความขนพองสยองเกล้าซูซ่่า
ขึน้มา	หรอืตัวเบา	ใจมนักอ็ิม่	นีเ่รยีกว่า	ปตีิ	แลว้กม็	ีสขุ	ในทีน่ัน้	ความสุขมนัปะปน 
อยูท่ีน้ั่น	ทัง้มคีวามสขุทัง้มอีารมณ์ผ่านอยู	่กเ็ป็น	เอกคัคตารมณ์ แน่ะ	เอกคัคตารมณ์	 
คืออารมณ์อันเดียว

	 ถ้าพูดไปตามขณะของจิตมันต้องเป็นอย่างนี้	วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา  
ถ้าขั้นที่สองไปเป็นอย่างไรล่ะ	จิตมันละเอียดแล้ว	วิตกวิจารมันหยาบ	มันก็ล้นไปอีก	



174

มันก็ทิ้งวิตกวิจาร	เหลือแต่ปีติ	สุข	เอกัคคตา	อันนี้เรื่องจิตมันด�าเนินการเอง	เราไม่
ต้องรู้อะไร	ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้	บัดนี้ปีติไม่มี	เหลือแต่สุขกับเอกัคคตา	เราก็รู้จัก	
ปีตหินีไปไหน	ไม่หนีไปทีไ่หนหรอก	จิตของเรามนัละเอยีดข้ึนไป	กท็ิง้ส่วนทีม่นัหยาบ 
เท่าน้ัน	ส่วนไหนมนัหยาบมนักท็ิง้ไป	ทิง้ไปเร่ือยๆ	จนถงึทีส่ดุของมนัแล้ว	คอืมนัทิง้ๆ	ไป	 
เหลือเอกัคคตากับอุเบกขา	มันก็ไม่มีอะไร	มันจบอย่างนั้น

	 เมือ่จิตด�าเนินการประพฤตปิฏบิตัมินัจะต้องไปในรูปน้ี	แต่ขอให้เรามปัีญญาเสยี 
หน่อยหน่ึงว่า	ทีเ่ราท�าคร้ังแรกน้ีน่ะ	เราต้องการให้จิตสงบ	แต่จิตมนักไ็ม่สงบ	เราอยาก 
ให้มันสงบก็ไม่สงบ	อนัน้ีคอืเราท�าด้วยความอยาก	แต่เราไม่รู้จักว่าท�าด้วยความอยาก	 
คอืเราอยากให้มนัสงบ	มนัไม่สงบอยูแ่ล้วเรากย็ิง่อยากให้มนัสงบ	ไอ้อยากน้ีละ	มนัเป็น 
เหตุมิใช่อื่น

 อยากให้สงบน้ีเราไม่เข้าใจว่าเป็นตณัหา กเ็หมอืนเพิม่น�า้หนักข้ึนอกี ย่ิงอยากขึน้
ก็ย่ิงไม่สงบขึน้ แล้วกเ็ลกิกนัเท่าน้ัน	ทะเลาะกันไปเร่ือยๆ	ไม่ได้หยดุหรอก	น่ังทะเลาะ 
กันคนเดียว	นี้ก็เพราะอะไร

	 เพราะเราไม่น้อมกลับมาว่า	 เราจะตั้งจิตอย่างไร	ให้รู้สภาวะของมันว่า	อาการ
ของจิตมันก็เป็นของมันอย่างน้ัน	 ถ้ามันเกิดมาแล้วเวลาใดก็พิจารณาเร่ืองมันเป็น 
อย่างนั้น	 เรื่องจิตนี้ลักษณะของจิตมันเป็นอย่างนี้	 มันไม่ไปท�าให้ใครหรอก	 ถ้าเรา 
ไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างน้ันมันเป็นโทษ	 แต่ความเป็นจริงมันไม่มีโทษหรอก	 เห็นว่า
ลักษณะอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นแหละ

	 เราจะตั้งวิตกวิจาร	วิตกวิจารมันก็ผ่อนลงมา	ผ่อนลงมาเรื่อยๆ	มันก็ไม่รุนแรง	 
ทีมั่นมีอารมณ์มาเรากว็จิารไป	คลกุคลไีปกบัอารมณ์	มนัจะรู้เร่ืองเกีย่วกบัอารมณ์น่ันเอง 
มใิช่อืน่	อนัน้ีเราไปทะเลาะกนัเสยีก่อนแล้ว	กเ็พราะเราตัง้ใจเหลอืเกนิว่า	เราอยากท�า 
ความสงบ	เม่ือน่ังปุบ๊	อารมณ์มากวนเลย	ยกข้ึนมาเท่าน้ีกไ็ม่อยูแ่ล้ว	กพ็จิารณาออกไป 
ตามอารมณ์เลย	ก็นึกว่ามันมากวนเรา	ความเป็นจริงมนัเกดิจากทีน้ี่	เกดิจากความเหน็ 
ที่มันอยากๆ	นี้แหละ
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 ถ้าหากเราเห็นว่าเรื่องจิตนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ มันก็อาศัยการไปการมา
อย่างนั้น ถ้าเราไม่เอาใจใส่มัน ถ้าเรารู้เรื่องของมันเสียแล้ว เหมือนกันกับเรารู้เรื่อง
ของเด็กน้อย	เดก็น้อยมนัไม่รู้จักอะไร	มนัจะพดูกบัเรา	พดูกบัแขก	มนัจะพดูอย่างไร
ก็พูดไปตามเร่ืองของมัน	 ถ้าเราไม่รู้เร่ืองของเด็กเราก็โกรธก็เกลียดข้ึนมาอย่างน้ัน	 
ถ้าเรารู้เร่ืองของเด็กแล้วเรากป็ล่อย	เด็กมนักพ็ดูของมนัไปอย่างน้ัน	เม่ือเราปล่อยอย่างน้ี	 
ความไปยดึในเดก็น้ันกไ็ม่มี	เราจะปรึกษากนักบัแขก	เรากพ็ดูไปตามสบาย	เด็กมันก็ 
คุยกันเล่นไปตามเรื่องของมัน	เรื่องของจิตมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้	ไม่มีพิษอะไร
นอกจากเราไปหยิบมันขึ้นมา	เลยไปยึดมันไปตะครุบมันเท่านั้นแหละ	มันก็เป็นเหตุ
ขึ้นมาทีเดียว

	 เมื่อปีติเกิดขึ้นมาเราจะมีความสุขใจ	 บอกไม่ถูกเหมือนกัน	 แต่ใครเข้าไปถึง 
ตรงน้ันมนัก็รู้จัก	ความสขุเกดิขึน้มา	อาการอารมณ์อนัเดยีวมนักเ็กดิขึน้มา	กมี็	วติก 
วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา สิ่งทั้ง ๕ อย่างนี้ มันรวมอยู่ที่จุดเดียวกัน ถึงมันเป็นคนละ
ลักษณะก็ตาม แต่ว่ามันรวมอยู่ที่อันเดียวกัน เราเห็นทั่วถึงกันไปหมด เหมือนกับ 
ผลไม้เอามารวมในกระจาดเดยีวกนั	มนัเป็นคนละอย่างกช่็างมนั	เราจะเหน็ทกุอย่างใน
กระจาดอนัน้ัน	วติกกด็	ีวจิารกดี็	ปีตกิด็	ีสขุกดี็	เอกคัคตากด็	ีเรากม็องดทูีจิ่ตตรงน้ัน	 
มันจะมีหมด	๕	อย่าง	ก็ลักษณะอันนั้นมันเป็นอย่างนั้น	มีอยู่อย่างนั้น	จะว่ามันวิตก 
อย่างไร	วจิารอย่างไร	ปีตอิย่างไร	สขุอย่างไร	บอกไม่ถกู	เมือ่มนัรวมลงเรามองเหน็ว่า 
มันเป็นอย่างนั้น มันเต็มในใจของเราอยู่

	 ตรงนี้มันก็แปลกแล้ว	การท�าภาวนาของเราก็แปลกแล้ว	ต้องมีสติสัมปชัญญะ	
อย่าหลง	ให้เข้าใจว่าอันนี้มันคืออะไร	มันเป็นเรื่องขณะของจิต	มันเป็นเรื่องวิสัยของ
จิตเท่านั้น

	 อย่าไปสงสัยอะไรในเร่ืองปฏิบัติน้ี	 มันจะจมลงในพื้นดินก็ช่าง	 มันจะไปบน
อากาศก็ช่าง	มนัจะน่ังตายเดีย๋วน้ีกช่็างมนัเถอะ	อย่าไปสงสยัมนั	เร่ืองปฏบิตัน้ีิให้มอง
ดูลึก	 ลักษณะจิตเรามันเป็นอย่างไร	 ให้อยู่กับความรู้อันนี้เท่านั้น	 ท�าไปอันนี้มันได้ 
ฐานแล้ว	มันมีสติสัมปชัญญะรู้ตัว	ทั้งการยืน	การเดิน	การนั่ง	การนอน
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	 เม่ือเราเห็นอะไรเกิดขึ้นมาก็ให้มันไป	 เราอย่าไปติด	 อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมัน	 
เรื่องชอบใจไม่ชอบใจ	 เรื่องสุขเรื่องทุกข์	 เรื่องสงสัยไม่สงสัย	นั้นก็เรียกว่ามันวิจาร	 
มันพิจารณา	ตรวจตราดูผลงานของมัน	อย่าไปชี้อันนั้นเป็นอันนี้	อย่าเลย	ให้รู้เรื่อง	
เหน็สิง่ทัง้หลายทีเ่กดิขึน้กบัจิตน้ัน	กส็กัแต่ว่าเป็นความรู้สกึเท่าน้ันเอง	เป็นของไม่เทีย่ง	
เกดิขึน้มากต็ัง้อยู่	ตัง้อยู่ก็ดับไป	ก็เป็นไปเท่าน้ี	ไม่มีตวัไม่มตีน	ไม่มีเราไม่มีเขา	ไม่ควร 
ยึดมั่นถือมั่นอันใดอันหนึ่งในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้

	 เม่ือเหน็รูปนามมันเป็นเช่นน้ีตามเร่ืองของมนัแล้ว	ปัญญาเหน็เช่นน้ีมันกเ็หน็รอย
เก่ามัน	 เห็นความไม่เที่ยงของจิต	 เห็นความไม่เที่ยงของร่างกาย	 เห็นความไม่เที่ยง
ของความสุขความทุกข์	ความรักความโกรธ	มันไม่เที่ยงทั้งนั้น	จิตมันก็วูบแล้วก็เบื่อ	
เบื่อกายเบื่อจิตอันนี้	เบื่อสิ่งที่มันเกิดมันดับ	ที่มันไม่แน่อย่างนี้เท่านั้นแหละ	จะไปนั่ง
อยู่ที่ไหนมันก็เห็น เมื่อจิตมันเบื่อก็หาทางออกเท่านั้น มันหาทางออกจากสิ่งทั้งหลาย
เหล่านั้น ไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากอยู่อย่างนี้

	 มันเห็นโทษในโลกนี้	เห็นโทษในชีวิตที่เกิดมาแล้ว	เมื่อจิตเป็นเช่นนี้	เราไปนั่ง
อยูท่ี่ไหน	กเ็หน็เรือ่ง	อนจิจงั	ทุกขงั	อนตัตา	กไ็ม่มทีี่จบัตอ้งมันแลว้	จะไปนัง่อยู่โคน 
ต้นไม้ก็ได้ฟังเทศน์พระพทุธเจ้า	จะไปน่ังอยูภ่เูขาก็ได้ฟังเทศน์พระพทุธเจ้า	จะไปน่ังอยู่
ทีร่าบกไ็ด้ฟังเทศน์พระพทุธเจ้า	เหน็ต้นไม้ทกุต้นมนัจะเป็นต้นเดียวกนั	เหน็สตัว์ทกุชนิด 
มันเป็นสัตว์อย่างเดียวกัน	ไม่มีอะไรจะแปลกไปกว่านี้	มันเกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่	ตั้งอยู่ 
แล้วก็แปรไปดับไป	เหมือนกันทั้งนั้น

	 ฉะน้ัน	เรากม็องเหน็โลกน้ีได้ชดัขึน้	เหน็รูปนามอนัน้ีได้ชดัขึน้	มนัชดัขึน้ต่ออนิจจัง	 
ชัดขึ้นต่อทุกขัง	 ชัดขึ้นต่ออนัตตา	 ถ้ามนุษย์ทั้งหลายเข้าไปยึดม่ันถือม่ันว่ามันเที่ยง
มันจริงอย่างนั้น	มันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันที	มันเกิดอย่างนี้	ถ้าเราเห็นรูปนามมันเป็น
ของมันอย่างนั้น	มันก็ไม่เกิดทุกข์	เพราะไม่ไปยึดมั่นถือมั่น

	 น่ังอยูท่ีไ่หนก็มีปัญญา	แม้เหน็ต้นไม้กเ็กดิปัญญาพจิารณา	เหน็หญ้าทัง้หลายกมี็
ปัญญา	เห็นแมลงต่างๆ	ก็มีปัญญา	รวมแล้วมันเข้าจุดเดียวกัน	เป็นธรรมะ	เป็นของ 
ไม่แน่นอนทัง้น้ัน	น่ีคอืความจริง	น่ีคือสจัธรรม	มนัเป็นของเทีย่ง	มนัเทีย่งอยูต่รงไหน	 
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มันก็เที่ยงอยู่ตรงที่ว่า มันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่แปรเป็นอย่างอื่นเท่านั้นละ ก็ไม่มีอะไร
มากไปกว่านั้น	ถ้าเราเห็นเช่นนี้แล้วมันก็จบทางที่จะต้องไป

	 ในทางพระพุทธศาสนาน้ี	 เร่ืองความเห็นน้ี	 ถ้าเห็นว่าเราโง่กว่าเขามันก็ไม่ถูก	 
เหน็ว่าเราเสมอเขามนักไ็ม่ถกู	เหน็ว่าเราดีกว่าเขามนักไ็ม่ถกู	เพราะมันไม่มีเรา	น่ีมนัเป็น 
เสียอย่างนี้	มันก็ถอนอัสมิมานะออก	อันนี้ท่านเรียกว่าเป็นโลกวิทูรู้แจ้งตามเป็นจริง	
ถ้ามาเห็นจริงเช่นนั้น	จิตมันก็รู้เนื้อรู้ตัว	รู้ถึงที่สุด	มันตัดเหตุแล้ว	ไม่มีเหตุ	ผลก็เกิด
ขึ้นไม่ได้	อันนี้พูดถึงข้อปฏิบัติ	มันจะด�าเนินการของมันไปอย่างนั้น

 รากฐานทีเ่ราจะต้องปฏบิตัใิหม่ๆ น้ี หน่ึง ให้เป็นคนซือ่สตัย์ตรงไปตรงมา สอง 
ให้เป็นคนกลัวคนละอายต่อบาป สาม มีลักษณะที่ถ่อมตัว ในใจของเราเป็นคนที่ 
มกัน้อย เป็นคนทีส่นัโดษ ถ้าคนมกัน้อยในการพดู	การอะไรทกุอย่างมนักเ็หน็ตวัของตวั	 
ไม่เข้าไปวุ่นวาย	รากฐานที่มีอยู่ในจิตนั้นก็ล้วนแต่ศีล	สมาธิ	ปัญญา	เต็มอยู่ในจิต	
ไม่มีอะไรอื่น	จิตใจขณะนั้นก็เดินในศีล	ในสมาธิ	ในปัญญาโดยอาการเช่นนั้น

	 ฉะน้ัน	นักปฏบิตัเิราน้ันอย่าประมาท	ถงึแม้ว่าถกูต้องแล้วกอ็ย่าประมาท	ผิดแล้ว 
กอ็ย่าประมาท	ดแีล้วกอ็ย่าประมาท	มสีขุแล้วกอ็ย่าประมาท	ทกุอย่างท่านว่าอย่าประมาท	
ท�าไมไม่ให้ประมาท	เพราะอนัน้ีมนัเป็นของไม่แน่	ให้จับมันไว้อย่างน้ี	จิตใจเรากเ็หมอืนกนั	 
ถ้ามคีวามสงบแล้วกว็างความสงบไว้	แหม	มนัอยากจะดใีจ	แต่ดกีใ็ห้รู้เร่ืองมนั	ชัว่กใ็ห้ 
รู้เรื่องมัน

	 ฉะน้ัน	การอบรมจิตน้ันเป็นเร่ืองของตนเอง	ครูบาอาจารย์บอกแต่วธิทีีอ่บรมจิต	
ก็เพราะจิตมันอยู่ที่เรา	มันรู้จักหมดทุกอย่าง	ไม่มีใครจะรู้เท่าถึงตัวเรา	 เรื่องปฏิบัติ
มันอาศัยความถูกต้องอย่างนี้	ให้ท�าจริงๆ	เถอะ	อย่าไปท�าไม่จริง

	 ค�าว่าท�าจริงๆ	นั้นมันเหนื่อยไหม	ไม่เหนื่อย	เพราะท�าทางจิต	ประพฤติทางจิต
ปฏิบัติทางจิต	ถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่	 เรื่องที่ถูกที่ผิดมันก็ต้องรู้จัก	ถ้ารู้จักเรา 
ก็รู้จักข้อปฏบิตัเิท่าน้ัน	ไม่จ�าเป็นต้องมาก	ดขู้อปฏบิตัทิัง้หลายทกุสิง่ทกุส่วนแล้วกใ็ห้
น้อมเข้ามาอย่างนั้นทุกคน
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	 มนักจ็วนค่อนพรรษาแล้ว	ตามความจริงลกัษณะของคนเราน้ัน	นานๆ	ไป	มนัชอบ 
อยากประมาทในข้อวัตรที่ตั้งไว้	 ไม่เสมอต้นเสมอปลาย	 แสดงว่าปฏิปทาของเราไม่ 
สมบรูณ์อย่างทีเ่ราตัง้ใจไว้ก่อนพรรษา	เราจะท�าอะไรกัน	กต้็องท�าประโยชน์อนัน้ันให้ 
สมบรูณ์	ระยะสามเดอืนน้ีให้มนัตลอดต้นตลอดปลาย	ต้องพยายามให้เป็นทกุๆ	คน

	 เราตัง้ใจไว้ว่า	เราจะปฏบิตักัินอย่างไรก่อนเข้าพรรษา	ข้อวตัรเราต้องท�ากนัอย่างไร	 
ตัง้ใจอย่างไร	ให้ระลกึถึงว่า	ถ้าหากมันย่อหย่อนกต้็องกลบัตวั	ปรับปรุงเร่ือยๆ	เหมอืนกบั 
เราภาวนาท�าอานาปานสต	ิลมหายใจเข้าออกสม�า่เสมอ	เม่ือจิตมันวุน่วายไปตามอารมณ์	 
กย็กขึน้มาตัง้ใหม่	เมือ่มนัเป็นไปตามอารมณ์	กย็กขึน้มาอกี	ตัง้ใหม่	อย่างน้ีกเ็หมอืนกนั	 
ทางจิตของเรา	ทางกายของเรา	ก็เป็นอย่างนั้น	ต้องพยายาม.
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๑๗
เพียรละกามฉันทะ

 กาโมฆะ โอฆะคือกาม	จมอยู่ในรูป	ในเสียง	ในกลิ่น	ในรส	ในโผฏฐัพพะ	 
ทีมั่นจมอยู่คือมนัดูแต่ข้างนอก	ไม่ดูข้างใน	ไม่ดูตวัของเราน้ี	แต่เราชอบดคูนอืน่	คนอืน่ 
เห็นหมดแล้ว	แต่ตัวเราไม่ชอบดูกัน	มันจึงไม่เห็น	มันไม่ใช่เป็นของยากล�าบากอะไร	
แต่เราไม่พยายามทีส่ดุในตรงน้ี	ยกตวัอย่าง	มองดสูกีาสวยๆ	เป็นอย่างไรล่ะ	พอมอง
เห็นหน้ามันมองเห็นหมดทุกอย่าง	เห็นไหม

	 ดูในใจนี้ก็ได้	เห็นสภาพของผู้หญิงเป็นอย่างไร	เห็นแล้ว	พอตานอกมองเห็น	 
ตาในเหน็หมดทกุแห่ง	ท�าไมมันเร็วอย่างน้ัน	คอืมนัจมอยูใ่นน�า้	มนัจมอยู	่มนัวนิิจฉัยอยู่	 
มันวิจัยอยู่	มันติดอยู่ในนั้น	เพราะว่าเราเป็นทาสมัน

	 เหมอืนเราเป็นทาสของคนหน่ึง	คนน้ันมอี�านาจมากกว่าเรา	ชีใ้ห้วิง่กต้็องวิง่	ให้น่ัง 
กต้็องน่ัง	ให้เดินกต้็องเดนิ	เพราะอะไร	เราฝืนไม่ได้เพราะเราเป็นทาสเขา	เราเป็นทาส 
ของกามนี้ก็เช่นกัน	จะเขี่ยอย่างไรมันก็ไม่ออก	ยิ่งให้คนอื่นเขี่ยก็ยิ่งร้าย	เราต้องเขี่ย
ของเราเอง

	 ดังนั้น	การปฏิบัติธรรมนี้	เรื่องที่มันจะพ้นทุกข์	พระพุทธเจ้าท่านจึงมอบให้เรา 
น้ีเอง	พดูง่ายๆ	อย่างพระนิพพานน้ี	พระพทุธเจ้าท่านตรัสรู้ชดัแจ้ง	ท�าไมไม่อธบิายธรรมะ 
ให้ละเอยีดแยบคายเกีย่วกบัเร่ืองนิพพาน	ท่านบอกว่าให้ปฏบิตัรู้ิเฉพาะตวัเท่าน้ันแหละ	
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ท�าไมถงึบอกอย่างน้ัน	กค็วรจะชีว่้ามันเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี	มใิช่หรือ	พระพทุธเจ้าท่าน
ปฏบิตัมิาเพือ่จะเป็นพระพทุธเจ้าหลายอสงไขย	กเ็พือ่ท่านจะได้โปรดสตัว์น่ันเอง	ท�าไม
ท่านไม่ชีพ้ระนิพพานให้รู้จักกนั	ให้มนัไปกนั	บางคนกคิ็ดอย่างน้ัน	ถ้าพระพทุธเจ้ารู้จริง 
ก็บอกจริงๆ	สิ	จะปกปิดอ�าพรางไว้ท�าไม

	 ความเป็นจริงคิดเช่นน้ีมันผิด	 คือเราจะเห็นอย่างน้ันไม่ได้	 มันจะเห็นเพราะ
การประพฤติเพราะการปฏิบัติ	 ท่านเพียงแต่จะแนะแนวทางพอให้เกิดปัญญาเท่านั้น	 
บอกแต่ว่าให้ปฏิบัติเอง	ให้กระท�าเอง	ผู้บรรลุก็เห็นเอง

	 แต่ว่าแนวทางที่ท่านแนะไปมันก็ขัดใจเราอยู ่แล้ว	 ให้มักน้อยให้สันโดษ 
ให้อย่างนั้นอย่างนี้	เราก็ยิ่งไม่ชอบอยู่แล้ว	เลยบอกไปว่า	ให้ท่านชี้นิพพาน	ชี้ทางไป 
นิพพานให้คนทีง่อมอืงอเท้าไปกไ็ด้	อย่างตวัปัญญากเ็หมอืนกนั	ท่านจะเอาตวัปัญญาน้ี 
ชี้กันให้เกิดปัญญา	 เอาปัญญาให้กันไม่ได้หรอก	 แต่ท่านก็แนะแนวทางที่จะให้เกิด
ปัญญานี้ได้	 แต่จะเกิดปัญญามากหรือน้อยนั้นแล้วแต่กรณี	 พูดถึงบุญวาสนาบารมี 
ความรู้ความเห็นมันต่างกัน	 เช่นพูดถึงวัตถุอันหนึ่ง	 อย่างรูปสิงห์อยู่หน้าโบสถ์เรานี้	 
ต่างคนต่างด	ูดตูวัเดียวกันก็ไม่เหมอืนกัน	คนน้ีว่าแหมสวย	คนน้ันว่าไม่สวย	กต็วัเดยีว 
กันนั่นล่ะ สวยไม่สวยเท่านี้เราก็รู้จักว่ามันเป็นอย่างไร

	 ฉะน้ัน	ผู้บรรลธุรรมช้ากว่ากนัเร็วกว่ากนัมนัมีอยู	่พระพทุธองค์และสาวกทัง้หลาย 
ก็เหมือนกัน	 ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาน้ัน	 ความเป็นจริงท่านท�าด้วยตนเอง	 แต่ว่า
ท�าด้วยตนเองนั้นก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์บอกอุบายให้เกิดปัญญา	ท่านไม่สามารถ
เอาปัญญาให้กันได้หรอก	ท่านสามารถแต่จะให้ความรู้เป็นบ่อเกิดของปัญญาเท่านั้น

	 ทีนี้เมื่อเราจะฟังธรรม	ฟังมันจนหมดสงสัย	มีก็ไม่หมดหรอก	ความสงสัยมัน 
ไม่หมดด้วยการฟังหรือการคดิ	เราต้องเอาไปฟอกใหม่	ฟอกใหม่คอืปฏิบตัใิหม่	ถงึแม้ 
ว่าท่านจะพดูความจริงมาสกัเท่าไหร่กต็ามเถอะ	เรากไ็ม่รู้ไม่เหน็ตามความเป็นจริงน้ัน	
ถ้ารู้ก็สักแต่ว่าคาดคะเนหรือประมาณเอาเท่าน้ัน	 แต่ถึงไม่บรรลุธรรมในขณะที่ฟัง 
อยู่นั้น	ก็ตัวจิตมันสร้างตัวมันขึ้นได้นะ
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	 มีเหมือนกนัในคร้ังพทุธกาล	น่ังฟังธรรม	บรรลธุรรมถงึข้ันทีส่ดุในขณะทีน่ั่งฟัง
อยู่ก็มี	แต่ว่าเมื่อฟังอยู่มันรู้อุบาย	มันเร็ว	คล้ายๆ	กับลูกโป่ง	ลูกโป่งนัน้นะเขาสูบลม 
เข้ามันพองตัว	ไอ้ลมที่มันอยู่ในลูกโป่งนั้นมันมีพลังที่จะดันออกมา	มันพยายามที่จะ
ออกแต่มนัไม่มีรู	พอเอาเขม็หมดุไปแทงสกันิดเดียวเท่าน้ันลมกฟ้ี็...ออกไปเลย	อนัน้ี 
ก็ฉันนั้น

 วิสัยของสาวกที่ฟังธรรม บรรลุธรรมในอาสนะที่นั่งนั้นก็เหมือนกัน ไม่มีอะไร
สัมผัส	มันดันอยู่เหมือนลูกโป่งที่มันทึบอยู่	คือมันมีอะไรบังอยู่นิดเดียว	มันไม่ออก	
พอได้ฟังธรรมถกูจริตเข้าเท่าน้ัน	กเ็กดิปัญญาปุบ๊ข้ึนมาทนัท	ีล่วงรู้ในเวลาน้ัน	ปล่อยวาง 
ในเวลานั้น	ท่านก็บรรลุธรรมอย่างแท้จริงได้	มันเป็นเสียอย่างนั้น	มันง่าย	ก็เพราะ
มันพลิกกลับเท่านั้นแหละ	มันเปลี่ยนหรือมันพลิกออกจากความเห็นอย่างนั้นมาเป็น
ความเห็นอย่างนี้	จะว่าไกลมันก็ไกล	จะว่าใกล้มันก็ใกล้

	 อนัน้ีเป็นของท�าเอาเอง	พระพทุธเจ้าให้อบุายทีจ่ะท�าให้เกดิปัญญา	ครูบาอาจารย์
เราทุกวันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น	ท่านเทศน์ให้เราฟัง	เอาความจริงพูดให้ฟังกัน	แต่เรา 
ก็เอาความจริงน้ันไปไม่ได้	เพราะอะไร	มนัมีเยือ่อะไรมาปิดบงัอยูน่ะ	น่ีจะหมายความว่า 
มันจมก็ได้	มันจมอยู่ในน�้า	กาโมฆะ โอฆะคือกาม	ภโวฆะ โอฆะคือภพ	ภพที่เกิด	
กามทัง้หลายกอ็ยูใ่นรูป	ในเสยีง	ในกลิน่	ในรส	ในโผฏฐพัพะ	ในธรรมารมณ์	ว่าเป็น 
ตัวเป็นตน	เป็นเราเป็นเขา	ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในกามแน่น

	 ดังนั้น	 ผู้ปฏิบัติบางทีก็เบื่อ	 เอือมระอา	 เบื่อในการปฏิบัติ	 ขี้เกียจ	 ไม่ต้องดู 
อ่ืนไกลหรอก	อย่างเราฟังธรรมะกนัน้ี	ไม่ค่อยจะจ�าอยูใ่นใจกนั	แต่ว่าถกูคนอืน่เขาด่า	
ด่าอย่างจริงจัง	โน้น	ด่าแต่วันเข้าพรรษาโน้น	ด่าอย่างหนัก	ถึงวันจะออกพรรษาแล้ว
มันก็ยังไม่ลืม	อีกพรรษาหนึ่งมันก็ยังไม่ลืม	ชั่วชีวิตนี้ก็ยังไม่ลืม	ถ้ามันเข้าถึงใจจริงๆ

	 แต่ธรรมะทีพ่ระพทุธเจ้าท่านสอนให้มกัน้อย	ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ	ท�าไมไม่อยาก
จะเอาเข้าไปในใจนั้น	ท�าไมมันถึงลืมกันมาตั้งนมนาน	ไม่ต้องพูดถึงอะไรมากหรอก	
ข้อวัตรเราน้ี	อย่างเราตัง้ข้อวตัรว่าก่อนฉันหรือฉันเสร็จแล้วเกบ็บาตร	อย่าไปคุยกนันะ	
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เท่านี้มันก็ยังไม่ค่อยจะได้	 แต่รู้ด้วยว่าการคุยกันนี้มันดีอะไรไหม	มันตกอยู่ในกาม 
ทัง้น้ันแหละ	คยุไปคยุมากข็ดัแย้งกนั	แล้วกท็ะเลาะกนัขัดใจกนัเท่าน้ัน	ไม่มเีรือ่งอะไร
มากหรอก	เท่านี้มิใช่เป็นของละเอียด	เป็นของหยาบๆ	อย่างนี้มันก็ไม่ค่อยจะเอานะ 
คนน่ี	ว่าอยากจะบรรลธุรรม	แต่จะเดนิไปทางน้ัน	ไม่ค่อยจะเดนิมาตามทางน้ี	มนัเป็นไป 
เสียอย่างน้ัน ข้อวัตรทุกอย่างทุกประการน้ีมันเป็นอุบายให้เข้าไปเห็นธรรมะทั้งน้ัน  
แต่เราไม่ค่อยรู้	ไม่ค่อยประพฤติปฏิบัติให้มันเดินไปตรงนั้น

 การปฏิบตัอิย่างจริงจังน้ี ค�าว่า อย่างจริงจัง มิใช่ลงเร่ียวลงแรงอะไรมาก คือตัง้ใจ 
ให้มนัมพีลงัของจิตขึน้เท่าน้ัน ให้พยายามมคีวามรู้ทกุอย่างทีม่นัเป็นมาทีม่นัจะจมอยู่
ในกาม ที่มันเป็นข้าศึก เท่านี้ก็ยังไม่ค่อยจะได้

	 ทุกปีจวนจะออกพรรษาก็ยิ่งเป็นนะ	 คือมันเดินไม่ไหว	 มันเดินไปสุดขีดของ 
มนัแล้ว	จวนจะออกพรรษาเท่าไหร่ยิง่เลอะ	เรียกว่ามนัไม่มีต้นไม่มีปลาย	มนัไม่สม�า่เสมอ	 
พูดทุกปีท�าไม่ค่อยจะได้	ตั้งข้อวัตรปุ๊บไม่ถึงปีเลย	เสีย	เสียแล้ว	จวนจะออกพรรษา
ก็เอาแล้ว	เกิดคุยกัน	เกิดอะไรต่ออะไร	อารมณ์ต่างๆ	หลายอย่าง	เลอะ	ชอบจะเป็น
อย่างน้ันอย่างน้ี	 ถ้าผู้ปฏิบัติจะให้ดีนะท่านจะต้องรู้มันว่า	 อันน้ีท�าไมถึงท�าอย่างน้ัน	 
นี่เป็นเพราะว่ามันมองไม่เห็นโทษ

	 มาบวชในพระพทุธศาสนากอ็ยูก่นัอย่างน้ี	ไม่มอีะไรมากหรอก	เวลาเราสกึออก
ไปแล้วนี่	ไปรบกันไปยิงกัน	ยิงเฉียดกันทุกวันๆ	อย่างนี้ยังชอบ	อยากจะไปกันจริงๆ	
อันตรายมันใกล้เหลือเกินก็ยังยอมอย่างน้ัน	 ท�าไมมันถึงไม่เห็นนะ	 จะตายเพราะ 
ลูกกระสุนเขานะยอมไป	แต่จะตายเพื่อที่จะสร้างคุณงามความดีนี้ไม่ยอม

	 ดูแค่นี้ก็พอแล้ว	ก็เพราะเราเป็นทาสมันนั่นเองแหละ	ไม่ใช่อื่นหรอก	เราดูเท่านี้ 
ก็รู้จัก	 เพราะเราไม่เห็นโทษมัน	 ไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ	 โอ้โฮ	 ทหารบ้าง	
ต�ารวจบ้าง	 ขาขาดก็มี	 แขนขาดก็มี	 เดินอย่างเต่าก็มี	 ขนาดน้ันยังวิ่งแข่งกันเลย	 
คนขาเดียวมันวิ่งแข่งกันสนุกสนาน	นี่เราก็ไปนั่งดู	มันไม่เห็นโทษ	อันนี้ก็น่าอัศจรรย์
เหมอืนกนันะ	มนัน่าจะเหน็แต่ยงัไม่เหน็	ถ้ายงัไม่เหน็อย่างน้ันก็ออกไม่ได้	มนักเ็วยีน
ในวัฏฏะจนได้	นี่มันเป็นเสียอย่างนี้	ไม่พูดอย่างอื่นพูดถึงสิ่งใกล้ๆ	นี่ก็รู้จัก
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	 ถ้าเราพดูถงึว่าเกดิมาท�าไมมนุษย์น้ี	มนักค็งตอบปัญหาได้ยาก	เพราะมนัยังไม่เหน็ 
น่ันเอง	มนัตกอยูใ่นกาม	ตกอยูใ่นภพ	ภพคอืทีเ่กดิ	มนัเป็นทีเ่กดิของเรา	พดูกนัง่ายๆ	 
ที่เกิดของสัตว์ทุกวันน้ีคืออะไร	 ภพน้ันส�าหรับก่อชาติ	 มันจะไปเกิดในภพน้ันนะ	
ที่ไหนก็ช่าง	มันเป็นภพ	อย่างเช่นต้นไม้ในสวนของเรา	มีต้นล�าไยที่เราชอบๆ	อย่างนี้	 
นั่นแหละคือภพอันหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักมันด้วยปัญญา

	 มันเป็นภพอย่างไรล่ะ	 คือเราจะมีสวนล�าไยอยู่สัก	 ๑๐๐	 ต้น	 ๑,๐๐๐	 ต้น	 
ก็ช่างเถอะ	ขอให้ถือว่าบริเวณนีเ้ป็นต้นไม้ของเราทั้งนัน้	แล้วมันจะไปเกิดเป็นตัวด้วง
อยู่ทุกๆ	ต้น	เจาะอยู่ในนั้น	แต่ตัวใหญ่มันนอนอยู่ในบ้าน	แต่แขนงของมันไปเจาะ
ต้นไม้อยู่

	 ท�าไมถึงจะรู้จักว่ามันเป็นภพ	มันเป็นภพที่เกิด	ค�าว่า ภพ ก็เพราะอุปาทานว่า 
อนัน้ีต้นไม้ของเรา	สวนของเรา	ถ้ามคีนเอามดีไปสบัซ	ีสบัต้นล�าไยตาย	เจ้าของอยูบ้่าน	 
ตาย	เดือดร้อน	จะต้องไปต่อว่ากัน	จะต้องไปทะเลาะกัน	จะต้องไปฆ่าไปแกงกันอีก	

	 ไอ้ที่มันไปทะเลาะกันมันไปเกิดตรงนั้นแหละ	ภพคือต้นไม้ที่อุปาทานยึดมั่นว่า	
อนัน้ีสวนเรา	อนัน้ีต้นไม้ของเรา	จะไปเกดิตรงทีว่่ามนัเป็นของเรา	จะไปเกดิทีภ่พอนัน้ัน	 
อย่างปลูกล�าไยหรือทุเรียนสัก	 ๑,๐๐๐	 ต้นก็ดี	 ให้เขาไปสับเถอะต้นใดต้นหน่ึงใน 
สวนนั้น	มันถูกเราทั้งนั้นแหละ	ไม่ว่าอะไร	มันไปเกิดตรงนั้นอยู่ตรงนั้น	มันไปเกิด
เมื่อเรารู้จัก	 รู้เพราะความไม่รู้	 รู้จักว่าเขาไปตัดล�าไยของเรา	 แต่ไม่รู้ว่า	 นี่ไม่ใช่ต้น
ล�าไยของเรา	เรียกว่ารู้ด้วยความไม่รู้	มันก็ต้องเกิดในภพนั้นซิ

	 วัฏฏะน้ี	 มันจะเกิดโดยวิธีอันน้ี	 คือมันติดภพอันน้ันอยู่	 มันอาศัยภพน้ันอยู่	 
มันจะพลอยไปดีใจในที่นั้น	 นี่ก็คือความเกิด	 มันจะพลอยไปเสียใจในที่นั้น	 นี่คือ 
ความเกดิ	น่ีมนัวางยงัไม่ได้	มนัเป็นตวัวฏัฏะทัง้น้ันแหละ	สงัสาเร ทกุขงั ทกุข์ในสงสาร	 
มันก็เป็นไปตามวัฏฏะ	อันนี้ให้ไปคิดให้ไปพิจารณาดู

 อะไรทีเ่รายดึว่าน่ันเราน่ันของเรา น่ันแหละเป็นภพทัง้น้ัน เหน็ง่ายๆ ภพน้ันมไีว้
เพื่อจะเกิด อุปาทานนี้มีไว้เพื่อจะเกิด นั่นแหละ พระพุทธเจ้าท่านว่ามีอะไรก็อย่าให้
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มันมี ให้มันมีแต่อย่าให้มันมี ให้รู้จักว่ามีหรือไม่มีนั้นมันเป็นอย่างไร ให้รู้เรื่องตาม
ความจริงของมัน อย่าให้มันเกิดทุกข์

	 ภพที่เราเกิดมานี้น่ะ	 มันอยากไปเกิดอีกใช่ไหม	 พระเณรเราทุกคนเคยเกิดมา
จากไหนล่ะ	 ที่ไหนที่เราเกิดมาเคยรู้ไหม	 เราอยากจะเข้าไปอีกใช่ไหม	 ตรงน้ันนะ	 
น่ีดูซิ	 ทุกคนเตรียมตัวทั้งน้ัน	 มันเกิดมาจากตรงไหนมันก็จะเข้าไปตรงน้ันแหละ	 
จวนจะออกพรรษาแล้ว	มันเตรียมตัวจะไปเกิดตรงนั้น	อย่างนั้นมันน่าจะเห็น	มันน่า
จะรู้นะว่า	ถ้าไปเกิดตรงนั้นมันจะเป็นอย่างไรนะ

	 ตวัขนาดน้ีไปอยูใ่นท้องของคนมนัจะอยูย่ากล�าบากแค่ไหน	ดซู	ิให้เราอยูใ่นกฏุิ
สกัวนัหน่ึงกพ็อแล้ว	ปิดประตหูน้าต่างไว้	อดึอดัเตม็ทแีล้ว	จะไปอยูใ่นน้ันสกั	๑๐	เดือน	 
๙	 เดือน	 ลองคิดดูซิ	 อย่างน้ันก็ยังไม่เห็นโทษของมันว่าเราอยู่อย่างไร	 ว่าชาติมัน 
เป็นทุกข์อย่างไร	ก็ไม่รู้เรื่อง	ยังอยากจะดันเข้าไปอยู่ในนั้นอีกหรือ	ท�าไม	มันน่าจะ
เห็นแต่ว่ามันไม่เห็น

	 ท�าไมมันไม่เห็น	มันไปคาอะไร	มันไปติดอะไรอยู่นะ	ไปวิจัยเอาเองซิ	ก็เพราะ
มันมีภพมีชาติที่มันเกิด	ไปดูรูปเด็กที่อยู่ในศาลานั้นสิ	เห็นไหม	ใครกลัวไหม	ไม่มี
ใครกลวัหรอก	เหน็เดก็ทีม่นันอนอยู่ในท้องมันก็เป็นอย่างน้ันทัง้น้ัน	เราอยากจะสร้าง
มันขึ้นอีกให้มันเป็นอยู่	 ตัวเราก็อยากจะไปนอนแช่ในนั้นอีก	แช่อยู่อย่างนั้น	ท�าไม
ไม่เห็นโทษมัน	ไปเห็นประโยชน์มัน

	 ดูซิ	นั่นคือภพ	มันอยู่นั่นแหละ	มันเวียนอยู่นั่นแหละ	นี่พระพุทธเจ้าท่านให้
พิจารณากันตรงนี้	 พิจารณาดูเอาเถอะ	 แต่ว่าดูไปดูมาก็ยังไม่เห็น	 มันยังเตรียมตัว
จะไปอยู่ทุกคนนั่นแหละ	รู้อยู่ว่าไอ้ตรงนั้นมันไม่ค่อยสบาย	แต่มันก็อยากเอาศีรษะ 
โผล่เข้าไปตรงน้ัน	ยืน่คอเข้าไปหาบ่วงน้ันอกี	ทัง้ทีรู้่ว่าบ่วงน้ี	ถ้าหากยืน่คอเข้าไปถกูบ่วง 
มนัจะล�าบากกรู้็อยู่	แต่ก็อยากจะย่ืนคอเข้าไปในบ่วงน้ันอกี	ท�าไมไม่รู้ว่ามนัเป็นอย่างน้ัน	 
อันนี้มันเป็นเรื่องปัญญาทั้งนั้น	เรื่องเราจะพิจารณา
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	 บางคนเมือ่เทศน์อย่างน้ีก็ว่า	ถ้าอย่างน้ันกบ็วชกนัหมดละซ	ีจะไม่มโีลกกนัหรือ	
โลกเราจะอยู่ได้อย่างไร

	 ไม่มใีครบวชหมดหรอก	ไม่มใีครบวชหมด	โลกน้ีมนักอ็ยูไ่ด้เพราะคนหลงอย่างน้ี	 
เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ	เท่าไหร่หรอก	ผมก็บวชมา	เข้าวัดตั้งแต่อายุ	๙	ขวบเลย
พยายามมนัอยู่อย่างน้ี	แต่ไม่ค่อยจะรู้เร่ืองหรอกสมยัก่อน	มารู้เม่ือเป็นพระน่ันแหละ	
พอบวชมาแล้ว	โอ้โฮ	มนักลวัทัง้น้ันแหละ	มนัคล้ายๆ	ว่า	เหน็กามทีเ่ขาอยูน่ะ	ไม่เหน็ 
ความสนุกกับเขา	แต่เห็นความทุกข์มากกว่า

	 มันคล้ายๆ	กับกล้วยน�้าว้าใบหนึ่ง	เราไปกินมัน	มันก็หวานดีอยู่	มันมีรสหวาน
ก็รู้อยู่	 แต่เวลาน้ีรู้อยู่ว่าเขาเอายาพิษไปฝังไว้ในกล้วยใบน้ัน	 แม้จะรู้อยู่ว่ามันหวาน
เท่าไรก็ช่าง	 ถ้ากินไปแล้วมันจะตายใช่ไหม	 ความเห็นมันเป็นเช่นน้ันทุกทีว่าจะกิน 
ก็เห็นยาพิษฝังอยู่ในนั้นทุกทีนั่นแหละ	มันก็เลยถอยออกมาเรื่อยๆ	จนกระทั่งมีอายุ
พรรษามากขนาดนี้แล้ว	ถ้าเรามามองเห็นแล้ว	มันไม่น่ากินเลยนะ

	 บางคนก็ไม่เห็น	บางคนก็เห็นอยู่แต่อยากไปทดลอง	ทดลองยาพิษ	 ไอ้ฝ่ามือ
มันมีแผลอย่าไปแตะของพษินะ	มนัซบึซาบเข้ามาได้	สมยัก่อนผมกเ็คยคดิเหมอืนกนั	
เมื่ออายุพรรษาได้	๕-๖	พรรษา	นึกถึงพระพุทธเจ้า	ปฏิบัติ	๕-๖	พรรษาก็ปฏิบัติ
ได้แล้ว	 แต่เรามันห่วงโลก	มันอยากจะกลับไปอีกแหละ	จะไปสร้างโลกสักพักหนึ่ง 
จะดลีะกระมงั	มนัจะได้รู้เร่ืองอะไรต่ออะไรด	ีพระพทุธองค์ท่านกย็งัมรีาหลุเว้ย	ไอ้เรา 
มันจะเกินไปละกระมัง

	 ก็นั่งภาวนาไปเรื่อยๆ	ก็เลยเกิดความรู้มา	ดีเหมือนกัน	แต่พระพุทธเจ้าองค์นี้	 
น่ากลวัจะไม่เหมอืนองค์ก่อน	มนัมาต่อต้านนะ	องค์น้ีน่ากลวัจะจมลงไปในโคลนเลย	
มันจะไม่เหมือนพระพทุธเจ้าองค์ก่อนละกระมงั	น่ี	มนัต่อต้านกนัเร่ือยมา	มนัเป็นเสยี
อย่างนั้น	ตั้งแต่	๖-๗	พรรษา	ถึง	๒๐	พรรษานี่	โอย	มันรบกันขนาดหนัก	เดี๋ยวนี้ 
มันจะหมดกระสุนแล้ว	ยิงมานาน	กลัวพระเณรที่นี้มีกระสุนมากๆ	อยากจะไปยิงกัน
อยู่นะ	ถ้าหากว่ามันอยาก	ก็คิดให้มันดีเสียก่อน
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	 เรื่องกามทั้งหลายนี้นะ	มันออกได้ยาก	มันยากที่จะเห็น	ที่มันจะเห็นได้มันก็มี
อุบายของมันอยู่	 ผมว่ามันไม่แปลกอะไรกันเท่าไหร่กับเราฉันเนื้อ	 เนื้อมันยัดเข้าไป 
ในซีฟั่นของเรา	แหม	มนัปวดมันเจ็บ	ฉันข้าวยงัไม่เสร็จแต่กเ็อาไม้จ้ิมมนัออก	เน้ือมนั 
หลุดออกไปจากฟัน	เราก็สบายไปพักหนึ่ง	แล้วก็ไม่อยากฉันเนื้ออีก	แต่พอเห็นเนื้อ
มาก็ฉันอีก	 แล้วก็ไปอุดอีก	 อุดอีกก็เอาไม้ไปจ้ิมออกอีก	 มันก็สบายสักนิดหน่ึงอีก	 
เท่าน้ันแหละ	 เร่ืองของกามไม่ใช่อื่นหรอก	 เท่าน้ี	 ไม่มีอะไรมากไปกว่าน้ี	 ไอ้เน้ือ 
มนัอดุซีฟั่นมันกเ็ป็นอย่างน้ันแหละ	ทรุนทรุาย	เอาไม้จ้ิมออกกส็บายไปพกัหน่ึง	ไม่มาก 
ไปกว่านี้	อันนี้ก็เหมือนกัน	อึดอัด	อึดอัด	เอามันออกสักนิดหนึ่ง	โอย	เท่านั้นแหละ	
ไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไร	เรื่องบ้าๆ	บอๆ

	 อนัน้ีไม่มใีครสัง่สอนเราหรอก	เราคดิของเราไป	พจิารณาไปเรือ่ย	เราน่ังภาวนา
อยู่ก็เห็นว่า	 ไอ้เร่ืองกามน้ีคล้ายๆ	 กับรังมดแดงใหญ่ๆ	 เราเอาไม้ไปแหย่	 ยิ่งแหย ่
ก็ยิ่งหล่นมาใส่	มดมันหล่นลงมาใส่หน้าใส่ตา	แสบหูแสบตา	นั่นก็ยังไม่เห็นโทษมัน

	 มันน่าจะเห็นโทษมันนะ	 แต่ว่ามันไม่เหลือวิสัยของมนุษย์นะ	 ค�าสอนของ
พระพทุธเจ้าได้ความว่า	อะไรทีเ่ราเหน็โทษ	มนัดขีนาดไหนกช่็างมนัเถอะ	มนัเสยีหาย	 
อะไรเรายังไม่เห็นโทษมัน	มันก็ดีทั้งนั้น	ทุกอย่างให้เข้าใจว่า	ถ้าเราไม่เห็นโทษในสิ่ง
ทั้งหลายเหล่านั้น	ออกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้

	 เห็นไหมล่ะ	ถึงจะน่ารังเกียจขนาดไหนมันก็ดี	ไอ้งานชนิดนี้มันเป็นงานสกปรก	
แต่ถึงไม่ต้องจ้างคนเขากส็มคัรท�างาน	งานอย่างอืน่เขาให้วนัละ	๒๐-๓๐	บาทกไ็ม่เอา	 
ไอ้งานน้ีไม่ต้องจ้างเลย	ยอมมาเป็นทาสเอง	มใิช่ว่าเป็นงานสะอาดเสยีด้วย	งานสกปรก
ท�าไมมันชอบท�ากัน	นี่จะว่ามันมีปัญญากันได้อย่างไร	คนเรานี้

	 เอาไปคดิกนัดนูะ	เหน็ไหมสนัุขน่ี	เหน็สนัุขทีอ่ยูใ่นวดัเราไหม	มนัมเีป็นฝูงๆ	โอ้โฮ	 
มันกัดกันบางตัวขาขาดเลย	อีกสักเดือนก็ไม่ได้โอกาสสักทีหนึ่ง	พอเข้าไป	ตัวที่มันมี
ก�าลงัมาตะครุบ	เกอืบตายออกมานะ	ลากขาออกไปร้องเอ๋งๆ	เขาวิง่เป็นฝูงกย็งัจะตาม
ไปอีก	ก�าลังมันน้อยก็นึกว่าจะได้กับเขาสักทีหนึ่ง	 เขากัดเสียแล้ว	 เออ	ในฤดูฝนนี ้
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คงยังไม่มีโอกาสจะได้กับเขาสักทีก็ได้นะ	เห็นแต่อยู่ตามวัด	เห็นไหม	ฉนัใดก็ฉันนั้น	
ไอ้สุนัขมันวิ่งตามกันเป็นฝูงๆ	นะ	แล้วมันก็ร้อง	โฮ้ง	โฮ้ง	โฮ้ง	ผมว่ามันร้องเพลง	
ถ้าเป็นคนมันก็ร้องเพลงเลยนะ	ถ้าไปคิดเป็นเรื่องสนุกสนานมันร้องเพลงเลย	มันมี
อะไรชักจูงใจมันหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่อง	มันไปตามอารมณ์ไม่รู้เรื่อง

	 เราคิดให้มันดี	 ถ้าอยากปฏิบัติแล้วควรรู้จัก	 รู้จักอารมณ์ภายใน	 อย่างพวก 
พระเณรเรา	 ญาติโยมเราทุกคน	 ใครควรจะเข้าไปใกล้ชิดไหม	 ไปกับคนพูดมาก 
ก็ชวนเราพูดมากๆ	 ของเรามันมีเยอะอยู่แล้ว	 คนนั้นก็เยอะ	 เอามารวมกันเข้ามันก็
ระเบดิเท่าน้ัน	ชอบไปหาคนคุยมากๆ	คยุเร่ืองเลอะๆ	เทอะๆ	ไปน่ังฟังคยุกันสนุกสนาน	 
มันก็ชอบไปอย่างนี้

	 ถ้าพดูถงึธรรมะ	พดูถงึเร่ืองข้อปฏบิตัน้ีิแล้ว	ไม่ค่อยได้ยนิ	ทีไ่ปเทศน์กเ็หมอืนกนั	 
พอขึ้น นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต เท่านั้น ง่วงแล้วทั้งนั้น ไม่ยอมรับมันเลย ตาย พอ
ถึง เอวัง ก็ลืมตาขึ้นมา	เกิดขึ้นมาอีก	เทศน์ทุกที	ง่วงทุกที	หลับทุกที	มันจะเอาอะไร
ไปได้	เราเป็นนักปฏิบัติ	ฟังเทศน์ครูบาอาจารย์	พอออกจากที่นั่งไปนะ	ใจมันใหญ่	 
ใจมันสูง	มันรู้จักอะไรขึ้น	๖	วัน	๗	วัน	ท่านก็เทศน์ให้ฟัง	เพิ่มก�าลังอีกเรื่อยๆ

	 เรามีโอกาสเท่านี้	บวชนี่	มีโอกาสในเวลานี้เท่านั้นนะ	ให้มาดูงานดูการว่าเราจะ
เอาอย่างไร	อาย	ุ๒๐	ปี	๒๐	กว่าปีแล้วน่ีมนับรรลนิุตภิาวะ	ต่อไปน้ีเราจะเดนิทางไหน	 
มายืนอยู่ตรงน้ี	 ตรงโลกกับพระศาสนาน้ี	 มันจะเอาอย่างไรกัน	 จะไปทางโลกก็ได	้ 
จะไปทางธรรมกไ็ด้	ตรงน้ีมันเป็นทีต่ดัสนิแล้ว	เอาอย่างไรกเ็อาตรงน้ี	ตรงทีเ่ราวพิากษ์
วิจารณ์นี้	ถ้ามันจะหลุดมันจะหลุดไปตรงนี้.
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๑๘
พึงต่อสู้ความกลัว

	 ดูความกลัวมันซิ	วันหนึ่งตอนบ่ายๆ	ท�าอย่างไรก็ไม่ได้	บอกให้ไปมันก็ไม่ไป	 
ชวนปะขาวไปด้วย	ไปให้มนัตายเสยี	ถ้าหากมนัพอจะตายกใ็ห้มนัตายเสยี	มนัล�าบากนัก 
มนัโง่นักกใ็ห้มนัตายเสยี	พดูในใจอย่างน้ี	ใจมนักไ็ม่อยากจะไปเท่าไร	แต่กบ็งัคบัมัน	 
เร่ืองอย่างน้ีจะให้มันพร้อมใจไปทกุอย่างนะ	มนัไม่พร้อมหรอก	อย่างน้ันจะได้ทรมาน
มันหรือ ก็พามันไป

	 ไม่เคยอยู่ป่าช้าเลยสกัท	ีพอไปถึงป่าช้าแล้ว	โอย	บอกไม่ถกู	ปะขาวจะมาอยูใ่กล้ๆ	 
ก็ไม่ยอมให้มา	 ให้ไปอยู่โน่น	 ไกลๆ	 โน่น	 ความจริงแล้วอยากจะให้มาอยู่ใกล้ๆ	 
เป็นเพือ่นกัน	แต่ไม่เอา	ให้ไปไกลๆ	เด๋ียวตวัเองจะอาศยัเขา	กลวันักกใ็ห้มนัตายเสยี
คนืน้ี	ทัง้กลวัทัง้ท�า	ไม่ใช่ว่าไม่กลวั	แต่กก็ล้า	ทีส่ดุมันกถ็งึตายเหมอืนกนัเท่าน้ันแหละ

	 พอค�า่ลงกพ็อดเีลย	โชคด	ีเขาหามศพมาโตงเตง	โตงเตง	น่ันท�าไมจึงเหมาะกนั 
อย่างน้ี	โอ๊ย	เดนิจนไม่รู้ว่าตวัเองเหยียบดินเลยละทน้ีี	หนี	คดิอยากจะหนี	เขานิมนต์
ให้มาตกิาศพกไ็ม่อยากจะมาตกิาให้ใครหรอก	เดนิหนีไปสกัพกักเ็ดนิกลบัมา	เขากย็ิง่ 
เอาศพฝังไว้ใกล้ๆ	เขาเอาไม้ไผ่ที่หามศพมาท�าเป็นร้านให้นั่ง	ฮือ	จะท�าอย่างไรดีล่ะ	
หมู่บ้านกับป่าช้าก็ไม่ใช่ใกล้ๆ	ห่างกันตั้ง	๒-๓	กิโลเมตรแน่ะ	เอาละ	ตายก็ยอมตาย	
ไม่กล้าท�ามันก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นอย่างไร	โอ๊ย	มันช่างออกรสชาติเสียจริงๆ
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	 มดืเข้ามืดเข้า	จะไปทางไหนล่ะ	อยูก่ลางป่าช้าอย่างน้ี	เอ้า	ให้มนัตายเสยี	มนัเกดิ 
มาตายหรอกนะชาตินี้	พอตะวันตกดินเท่านั้น	มันก็บอกให้เข้าอยู่แต่ในกลดท่าเดียว	
เดินก็ไม่อยากจะเดิน	 มันบอกให้อยู่แต่ในกลด	 จะเดินออกไปหาหลุมศพก็เหมือน 
มีอะไรมาดึงร้ังเอาไว้	 ไม่อยากให้เดิน	 ความรู้สึกกล้ากับกลัวมันฉุดร้ังกันอยู่	 เอ้า	 
เอาลงไปอย่างนี้แหละ	หัดมัน	เดินออกไป	เกิดความกลัวก็หยุด

	 ทีนี้พอมืดสนิทลงจริงๆ	ก็เข้าในกลดทันที	ฮือ	ยังกับมันมีก�าแพงเจ็ดชั้นนะทีนี้	 
เหน็บาตรของตวัเองอยู่ใบเดยีวก็เหมือนกนักบัมีเพือ่นอย่างน้ันแหละ	เอาไปเอามาบาตร 
ก็เป็นเพือ่นได้	ตัง้อยูข้่างๆ	ใบเดียวกรู้็สกึดใีจ	ได้อาศยับาตรเป็นเพือ่น	น่ังอยูใ่นกลด 
เฝ้าดผีูทัง้คนื	ไม่ได้หลบัไม่ได้นอนเลย	น่ังเงยีบอยู	่จะให้ง่วงกไ็ม่ง่วง	มนักลวั	ทัง้กลวั 
ทั้งกล้า	ท�าอยู่อย่างนี้ตลอดคืนเลย

	 นี่ละ	เช่นนี้ใครจะกล้าท�า	ลองดูซิปฏิบัตินี่	พูดถึงเรื่องอย่างนี้แล้ว	ใครจะกล้า
ไปอยู่ในป่าช้านั่น	 ทุกอย่างถ้าเราไม่ท�า	 ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้ปฏิบัติ	 คราวนี้ล่ะ 
เราได้ปฏิบัติ	 พอสว่างขึ้นก็รู้สึกว่า	 โอ	 รอดตายแล้วนี่	 ดีใจจริงๆ	ภายในใจเรานะ	
อยากให้มีแต่กลางวนัเท่าน้ัน	ไม่อยากให้มกีลางคนืเลย	อยากฆ่ากลางคนืทิง้	ให้มีแต่ 
กลางวัน	สบายใจ	อือ	ไม่ตายแล้ว	คิดว่าไม่มีอะไร	มีแต่เรากลัวเฉยๆ

	 วันน้ีตอนเช้าได้ทดลองกระทัง่หมา	ไปบณิฑบาตคนเดยีว	หมามนัวิง่ตามหลงัมา	 
มันจะกัด	เอ้า	ไม่ไล่	มนัจะกดักก็ดัไปเลย	มแีต่จะตายท่าเดยีว	กใ็ห้มนักดัให้ตายเสยี	 
มันก็งับผิดงับถูก	 รู้สึกป๊าบแข้งขาเหมือนมันขาดออกอย่างนั้นละ	 แม่ออก๑ ภูไทนะ	 
ก็ไม่รู้จักไล่หมาหรอก	 เขาว่าผีมันไปกับพระ	 หมาจึงได้เห่าได้กัดเลยไม่ยอมไล่มัน	 
เอ้า	ช่างมัน	เมื่อคืนที่แล้วก็กลัวจนเกือบจะตายทีหนึ่งแล้ว	ตอนเช้านี้หมาจะกัดก็เลย
ปล่อยให้มันกดัเสยี	ถ้าหากว่าแต่ก่อนเราเคยกดัมนักใ็ห้มนักดัเราเสยี	แต่มนักไ็ม่กดั	
งับผิดงับถูกอย่างนั้นเอง	นี่แหละเราหัดตัวเรา

๑ ภาษาอีสาน	หมายถึง	อุบาสิกา
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	 บิณฑบาตได้มาก็ฉัน	พอฉันเสร็จดีใจ	แดดออกมาบ้างรู้สึกอบอุ่น	ได้พักผ่อน
และเดินจงกรมบ้าง	ตอนเย็นจะได้ภาวนา	ดีละทีนี้	เพราะได้ทดลองมาคืนหนึ่งแล้ว	
คงไม่เป็นอะไรแล้ว	พอบ่ายๆ	มาอีกแล้ว	หามมาอีกแล้ว	 เป็นผู้ใหญ่เสียด้วยซีทีนี้	
เอามาเผาไว้ใกล้ๆ	ข้างหน้ากลดเสียด้วย	ยิ่งร้ายกว่าเมื่อคืนวานเสียอีก	ดีเหมือนกัน
เขาเอามาเผาเขาช่วยกัน	แต่จะให้ไปพิจารณา	ไม่ไป	พอเขากลับบ้านหมดแล้วจึงไป	
โอ๊ย	 เขาเผาผีให้เราดูอยู่คนเดียวน่ีไม่รู้จะว่าอย่างไร	 บอกไม่ถูกเลย	 ไม่มีอะไรจะ 
เปรียบเทยีบให้ฟังหรอก	ความกลวัทีม่นัเกิดขึน้น่ี	เป็นกลางคืนด้วยซ	ิกองไฟทีเ่ผาศพ 
ก็แดงๆ	เขียวๆ	พึ่บพั่บๆ	อยู่	จะเดินจงกรมไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้	ที่สุดก็เข้าในกลด	 
เหม็นกลิ่นเน่าของศพทั้งคืนเลย	 น่ีก่อนที่มันจะเกิดอะไรข้ึนมา	 ไฟลุกอยู่พึ่บๆ	 
ก็หันหลังให้	ลืมนอน	มันไม่คิดอยากจะนอนเลย	มันตื่นตาแข็งอยู่อย่างนั้น	มันกลัว	 
กลัวไม่รู้จะไปอาศัยใคร	มีแต่เราคนเดียวก็อาศัยเราเท่านั้นละ	ไม่มีที่ไปนี	่คิดไปไหน 
ก็ไม่มีที่จะไป	 หนีไปไหนก็ไม่ได้	 เพราะมีแต่กลางคืนมืดเสียด้วย	 น่ังตายมันอยู่ 
ตรงนี้แหละ	ไม่ไปไหนละ	นั่นพูดถึงใจมันจะอยากท�าไหม	มันจะพาท�าอย่างนั้นไหม	
พูดกับมัน	มันไม่พาท�าหรอก	ใครล่ะอยากจะมาท�าอย่างนี้	นี่ถ้าไม่เชื่อมั่นในค�าสอน
ของพระพุทธเจ้าจะไม่มาท�าอย่างนี้

	 ตึกประมาณ	 ๔	 ทุ่ม	 หันหลังให้กองไฟ	 มันบังเอิญอะไรก็ไม่รู้	 มีเสียงอยู่ 
ข้างหลังในกองไฟดังทึงทังๆ	หรือโลงศพตกลงมา	หมาจิ้งจอกมากัดกินซากศพหรือ	 
ก็ไม่ใช่	ฟังเหมือนเสียงควายครืดคราดๆ	อยู่	เอ้า	ช่างมันเถอะ	เอาไปเอามาเดินมา
เหมือนคนเดินเข้ามาหา	เดินเข้ามาข้างหลัง	เดินหนักเหมือนควาย	แต่ไม่ใช่	เหยียบ
ใบไม้หนักๆ	ดังแครกๆ	อ้อมเข้ามาหา	เอ้า	ยอมตายแล้วนี่	จะไปไหนได้ล่ะ	แต่จะ
เข้ามาจริงๆ	 ก็ไม่เข้ามา	 เดินโครมๆ	ออกไปข้างหน้าโน่น	 ไปหาพ่อปะขาวแก้วโน่น	
จนเงียบเสียงเพราะอยู่ไกลกัน	ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไร	เพราะความกลัวท�าให้คิด
ไปหลายอย่าง

	 นานประมาณคร่ึงชั่วโมงเห็นจะได้	 เดินกลับมาอีกแล้ว	 เดินกลับมาจาก 
พ่อปะขาวแก้ว	 เหมือนคนเดินจริงๆ	ตรงเข้ามา	ตรงเข้ามา	ตรงดิ่งเข้ามาเหมือนจะ
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เหยียบพระอย่างน้ันแหละ หลับตาอยู่จะไม่ยอมลืมตามันละ ให้มันตายทั้งตาหลับ 
อยู่นี่	มาถึงใกล้ๆ	ก็หยุดกึ๊ก	ยืนนิ่งอยู่เงียบๆ	อยู่ข้างหน้ากลด	รู้สึกเหมือนกับว่ามัน
เอามือที่ถูกไฟไหม้มาคว้าไปคว้ามาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้	 อย่างนี้	 โอ๊ย	 ตายคราวนี้ล่ะ	
สละหมดแล้ว	หลงพุทโธ	ธัมโม	สังโฆ	หมด	ลืมหมด	มีแต่กลัวอย่างเดียวเต็มเอี๊ยด
แทนที่อยู่	แน่นเหมือนกับกลอง	จะคิดไปไหนมาไหนไม่ไป	มีแต่กลัวเท่านั้น	ตั้งแต่
เกิดมาไม่เคยมีกลัวเหมือนครั้งนี้เลย

	 พทุโธ	ธมัโม	ไม่มีเลย	ไม่รู้ไปไหน	มแีต่กลวัแน่นอยูเ่หมอืนกลองเพลอย่างน้ันแหละ	 
เอ้า	ให้มนัเป็นอยู่อย่างน้ีล่ะ	มันเป็นอย่างไร	ท�าอะไรไม่ได้	น่ังอยูก่เ็หมอืนไม่ถกูอาสนะ	 
ท�าความรู้ไว้เท่าน้ัน	 กลัวมาก	 มันกลัวมากจนเปรียบเหมือนกับน�้าที่เราเทใส่ในโอ่ง	 
เทใส่มากเต็มแล้วมันก็ล้นออกมา	มันกลัวมากจนหมดกลัวแล้วก็ล้นออกมา

	 “ที่มันกลัวมากกลัวมายนักน่ะ	มันกลัวอะไร”	ใจมันถาม

	 “กลัวตาย”	อีกใจหนึ่งตอบ

	 “แล้วตายมนัอยู่ทีไ่หน	ท�าไมถึงกลวัเกนิบ้านเกนิเมอืงเขานักล่ะ	หาทีต่ายมันดซูิ	 
ตายมันอยู่ที่ไหน”

	 “เอ้า	ตายเลยอยู่กับตัวเอง”

	 “อยู่กบัตวัเองแล้วจะหนีไปไหนจึงจะพ้นมนัล่ะ	วิง่หนีมนักต็าย	น่ังอยูมั่นกต็าย	
เพราะมันอยู่กับเรา	 ไปไหนมันก็ไปด้วยน่ันแหละ	 เพราะความตายมันอยู่กับตัวเรา	
ไม่มีทีไ่ปหรอก กลวัหรือไม่กลวัมนักต็ายเหมอืนกนั เพราะตายอยูก่บัตวัเองน่ี หนีมนั 
ไม่ได้หรอก”

	 ชี้บอกไปไวๆ	 อย่างน้ี	 พอบอกไปอย่างน้ีเท่าน้ัน	 สัญญาก็เลยพลิกกลับทันท	ี
เปลี่ยนขึ้นมาทันที	 ความกลัวทั้งหลายเลยหายออกไปเลย	 ปานฝ่ามือกับหลังมือเรา
พลิกกลับ	อัศจรรย์เหลือเกิน	ความกลัวมากๆ	มันหายไปได้	ความไม่กลัวมันกลับ
มาแทนในที่เดียวกันนี้	โอ	ใจมันสูงขึ้น	สูงขึ้นเหมือนอยู่บนฟ้านะเปรียบไม่ถูก
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	 พอชนะความกลัวน้ีแล้ว	 ฝนก็เร่ิมตกทันทีเลย	 ฝนอะไรก็ไม่รู้	 ลมก็แรงมาก	 
ไม่ได้กลวัตายละ	ไม่กลวัว่าต้นไม้กิง่ไม้มนัจะหกัลงมาทบัตาย	ไม่สนใจมันเลย	ฝนตก 
ลงมาหนักเหมือนฝนเดือนสี	่หนักมาก	พอฝนหายแล้วเปียกหมด	น่ังน่ิงไม่กระดกิเลย	 
ท�าอย่างไรล่ะ	เปียกหมดน่ี	ร้องไห้...ร้องออกมาเอง	น่ังร้องไห้	น�า้ตามนัไหลอาบลงมา	
ที่มันร้องไห้ก็เพราะนึกไปว่า	 ตัวเรานี่ท�าไมเหมือนคนไม่มีพ่อมีแม่แท้	 มานั่งตากฝน
อย่างกับคนไม่มีอะไร	อย่างกับคนสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแหละ	เลยคิดไปอีกว่า	คนที่
เขามีบ้านอยู่ดีๆ 	เขาคงจะไม่คิดหรอกว่ามพีระมาน่ังตากฝนอยู่ทัง้คนืแบบน้ี	เขาคงจะ
นอนห่มผ้าห่มสบาย	เราซินั่งตากฝนอยู่ทั้งคืนอย่างนี้	แล้วมันเรื่องอะไรหนอ	คิดไป	 
มันวิตกไป	 เลยสังเวชชีวิตของตน	ร้องไห้	น�้าตามันไหลพรากๆ	 “เอ้า	น�้าไม่ดีนี่ให้ 
มันไหลออกให้หมด	อย่าให้มันมีอยู่”	นี่แหละปฏิบัติ	เอาอยู่อย่างนี้

	 ทีน้ีเลยไม่รู้จะพูดอย่างไรจะบอกอย่างไร	 เร่ืองราวที่มันเป็นต่อไป	 มีแต่น่ังด ู
น่ังฟังเฉยๆ	เม่ือมันชนะแล้ว	น่ังดอูยูอ่ย่างน้ัน	สารพดัทีม่นัจะรู้มนัจะเหน็ต่างๆ	นานา	
พรรณนาไม่ได้

	 คิดถึงพระพุทธเจ้า	 ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ	 วิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน	 
นี่เราทุกข์ตากฝนอย่างนี้	 ใครล่ะจะมารู้ด้วยกับเรา	ก็รู้แต่เฉพาะเราเองเป็นปัจจัตตัง 
เท่าน้ันแหละ	มนักลวัมากๆ	ความกลวัมนัหายไป	ใครอืน่จะมารู้ด้วย	ชาวบ้านชาวเมือง 
ไม่มารู้ด้วยกับเราหรอก	 เรารู้คนเดียว	 มันก็เป็นปัจจัตตัง	 จะไปบอกใครไปหาใคร	
มันเป็นปัจจัตตังแน่เข้าพิจารณาเข้า	มีก�าลังขึ้นมีศรัทธาขึ้น	จนสว่าง

	 สว่างมาลืมตาครั้งแรกเหลืองไปหมดเลย	ปวดปัสสาวะ	ปวดจนหายปวดเฉยๆ	
ยามเช้าลุกขึ้นมองไปทางไหนเหลืองหมด	 เหมือนแสงพระอาทิตย์ยามเช้าอย่างน้ัน	
แล้วลองไปปัสสาวะดู	เพราะมันปวดแต่กลางคืนแล้ว	ไปปัสสาวะมีแต่เลือด

	 “ฮึ	หรือไส้ข้างในมันขาด”	ตกใจเล็กน้อย

	 “หรือขาดแล้วจริงๆ	ข้างในนี่”

	 “เอ้า	ขาดก็ขาด	แล้วใครท�าให้มันขาดล่ะ”	มันพูดออกมาไวเหมือนกัน
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	 “ขาดก็ขาด	 ตายก็ตายซิ	 น่ังอยู่เฉยๆ	 ไม่ได้ท�าอะไรน่ี	 อยากขาดก็ขาดซิ”	 
ใจมันว่า

	 ใจน่ะเหมือนกับมันแย้งกันดึงกันอย่างน้ันแหละ	 ใจหน่ึงมันเบียดเข้ามาว่า 
เป็นอันตราย	อีกใจหนึ่งมันก็สู้	ก็ค้าน	ก็ตัดทันทีเลย

	 “ปัสสาวะเป็นแท่งๆ	ฮอื	น่ันจะไปหายาทีไ่หนหนอ	ไม่ไปหามนัละ	จะไปหาทีไ่หน	 
พระขดุรากไม้ไม่ได้น่ี	ตายกต็าย	ช่างมนั	จะท�าอย่างไรได้	ตายกด็	ีตายเพราะบ�าเพญ็
อย่างน้ี	ตายเพราะปฏบิตัอิย่างน้ีก็พอใจตายแล้ว	ตายเพราะไปท�าความชัว่น่ันซไิม่ค่อยดี	 
ตายเพราะได้ปฏิบัติแบบนี้ตายก็ตาย”	ใจมันว่าไปอย่างนั้น

	 คืนนั้นฝนตกทั้งคืน	 วันรุ่งขึ้นเป็นไข้	 จับไข้สั่นไปทั้งตัว	 เป็นไข้อยู่ก็จ�าต้องไป
บิณฑบาตในหมู่บ้าน	บิณฑบาตก็ไม่ได้อะไรหรอก	มีแต่ข้าว	 เห็นคนแก่คนหนึ่งถือ 
มัดถั่วกับขวดน�้าปลามาตามหลัง	 “เอ	 เขาจะเอามาต�าถวายหรือนี่	 จะฉันไหมหนอ”	 
คิดอยู่อย่างน้ันทั้งที่เขายังไม่ลงมือต�าเลย	 จะฉันหรือไม่ฉันก็ไม่รู้จัก	 เพราะคิดว่า 
ต�าส้มถั่วนี่มันจะแสลงกับไข้	เขาก�าลังลงมือต�าเราก็คิด	ฉันไหมหนอ	ฉันไหมหนอ”	
เพราะว่าฉันข้าวเปล่าๆ	มาหลายวันแล้วไม่มีอะไรอยู่ในป่า

	 จนกระทัง่เขาน�ามาถวายก็รับ	รับแล้วกต็กัใส่บาตรพจิารณาอยูอ่ย่างน้ัน	เมือ่เรา 
รู้ว่าจะแสลงไข้ก็ยังจะฉัน	 มันก็ฉันเพราะตัณหาเท่าน้ันแหละ	 หรือมันเป็นอย่างไร	
พิจารณาไม่ออก	พิจารณากลับไปกลับมา	ฉันข้าวเปล่าๆ	ดูมันก่อนได้ความว่า	ถ้าจะ 
เป็นตัณหาได้ก็เพราะว่ายังมีอาหารอย่างอื่นอีก	 แต่นี่มีแต่มันอย่างเดียว	 เป็นตัณหา
ไม่ได้หรอก	ก็เลยฉัน

	 “เอ้า	 ถ้ามันแสลงไข้ล่ะ”	 แสลงก็ไม่ตายหรอก	 เพราะหนึ่ง	 ต้องมีคนมาแก้ไข	
สอง	ต้องอาเจียนออก	มันไม่อยู่หรอกถ้าไม่ถึงคราวมันตาย	ถ้าถึงคราวตายของมัน	
คนจะมาแก้กไ็ม่มีหรอก	มนัตายเลย	เลยฉันเข้าไป	ฉันต�าส้มถัว่ของชาวบ้าน	พจิารณา
ตกแล้วจึงฉัน	ฉันแล้วให้ศีลให้พรชาวบ้าน	แล้วเขาก็กลับ
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	 พอตอนเที่ยง	 นึกถึงต�าส้มถั่วขึ้นมาเท่าน้ัน	 ขนหัวลุกซู่	 รู้สึกแน่นขึ้นมาทันที	 
มันไม่ถูกกับไข้แน่ๆ	 มันจับไข้	 ต�าส้มถั่วแสลงไข้จริงๆ	 ละน่ี	 เอ้า	 แสลงก็แสลง	 
ถ้าไม่ถึงคราวตายของมัน	มันก็จะอาเจียนออกมาหรอก	แน่นไปแน่นมาดันไปดันมา	
สกัประมาณบ่ายหน่ึงกอ็าเจียนออกมาจริงๆ	แน่ะ	อาเจียนออกมาจริงๆ	ไม่ถงึคราวมัน	 
หรือถ้าหากไม่อาเจียนก็ต้องมีคนมาแก้	 แล้วก็อาเจียนออกมาจริงๆ	 พิจารณาไป 
อย่างนั้น

 อย่าตามใจมนั หดัมนั เอาชีวติเข้าแลกเลย ปฏบิตัน่ีิอย่างน้อยต้องได้ร้องไห้ ๓ หน  
น่ันแหละการปฏิบัติ ถ้ามันง่วงนอน อยากนอนก็อย่าให้มันนอน พอมันหายง่วง 
จึงให้มันนอน อย่างนั้น	 แต่เรานะ	 โอย	 ปฏิบัติไม่ได้หรอก	 บางครั้งบิณฑบาตมา	 
ก่อนจะฉันกม็าน่ังพจิารณาอยู่	มนัพจิารณาไม่ออก	เหมอืนสนัุขบ้าน�า้ลายหกน�า้ลายไหล 
เพราะความอยาก	 จะพิจารณาอะไรก็พิจารณาไม่ออก	 บางทีพิจารณาก็ไม่ทันใจ	 
รีบตามมันก็ยิ่งร้ายใหญ่	ถ้ามันไม่ฟัง	อดทนไม่ได้ก็ดันบาตรออกไปเสีย	อย่าให้มัน 
ได้ฉัน	หัดมัน	ทรมานมัน

	 การปฏิบัตินี่	อย่าท�าตามมันเรื่อยๆ	ผลักบาตรหนีไป	อย่าให้มันฉัน	มันอยาก
มากนักอย่าให้มันฉัน	มันพูดไม่ฟังความนี่	ฮึ	น�้าลายก็หยุดไหล	พอรู้ว่าจะไม่ได้ฉัน
มันเข็ด	พอวันต่อมา	มันไม่กวนหรอก	มันกลัวว่ามันจะไม่ได้ฉัน	เงียบ	ลองๆ	ท�าดูซิ 
ถ้าไม่เชื่อ

	 คนเรานะมันไม่เชื่อไม่กล้าท�า	 ถึงว่าคนไม่มีศรัทธาจะท�า	 กลัวแต่มันจะหิว	 
กลัวแต่มันจะตาย	ไม่ท�าดูที่นั่นมันก็ไม่รู้จัก	ไม่กล้าท�าหรอกพวกเรานะ	ไม่กล้าท�าดู	 
กลัวแต่มันจะเป็นนั่น	กลัวแต่มันจะเป็นนี่	เรื่องอาหารการขบฉัน	เรื่องนั่นเรื่องนี่นะ	 
โอย	ทุกข์กับมันมามากจนรู้เท่าว่ามันทุกข์	นั่นแหละเรื่องเล็กๆ	น้อยๆ	นี่	เรื่องการ
ปฏิบัตินี่	ไม่ใช่เรื่องจะพิจารณาง่ายๆ	ไม่ใช่เรื่องเบาๆ	นะ

	 พิจารณาเรื่องอะไร	เรื่องอะไรล่ะที่ส�าคัญที่สุด	 เรื่องอื่นไม่มีแล้วมันตาย	เรื่อง
นี้ส�าคัญ	ตายจึงเป็นเรื่องส�าคัญในโลก	พิจารณาไป	ท�าไป	หาไป	ก็ยังไม่พบ	ไม่มี 
ผ้านุ่งผ้าห่มก็ยังไม่ตาย	ไม่มหีมากกนิไม่มบีหุร่ีสบูกย็งัไม่ตาย	ถ้าไม่มข้ีาว	ไม่มนี�า้กนิ
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น่ีตาย	เหน็เท่าน้ี	ของส�าคญัในโลกมข้ีาวกบัน�า้น่ีส�าคัญ	เลีย้งร่างกายเลยไม่สนใจเร่ืองอืน่	 
เอาแต่มันจะพอได้	 ส่วนข้าวกับน�้าน่ี	 พอไม่ตาย	 มีอายุปฏิบัติไปเท่าน้ันก็เอาละ	 
เอาไหมล่ะ	 เอาเท่าน้ี	 อย่างอื่นเร่ืองเบ็ดเตล็ด	 น่ันถ้ามันจะได้หรือไม่ได้ก็ช่างมัน	 
จะมีจะพบก็ช่าง	 ข้อส�าคัญมีแต่ข้าวกับน�้าเท่าน้ันก็พอ	 ถ้าอยู่ไปจะพอได้กินไหม	 
จะพอตายไหม	 พิจารณาไปอย่างนั้น	 พอได้กินพอได้ใช้อยู่หรอก	 เข้าไปบิณฑบาต
บ้านไหนเขาคงจะให้หรอก	ข้าวทีละก้อน	น�้าหากินมันจนได้แหละ	เอาสองอันเท่านี้
ไม่คิดจะรวยเท่าใดหรอก

	 เร่ืองการปฏิบัติ	 เร่ืองผิดเร่ืองถูกมันปนกันมาน่ันแหละ	 เราต้องกล้าท�าต้อง 
กล้าปฏบิตั	ิป่าช้านะไม่เคยไปกต้็องหดัไป	ไปกลางคืนไม่ได้กต้็องไปกลางวนั	แล้วหดั 
ไปค�่าๆ	 บ่อยๆ	 ต่อไปตอนค�่าก็ไปได้	 แล้วจะเห็นประโยชน์ในการกระท�าของตน	 
ทีนี้ก็จะรู้เรื่อง	 อันนี้อะไร	 จิตใจของเรามันไม่รู้เรื่องราวมาตั้งกี่ภพ	 กี่ชาติ	 อันไหน 
เราไม่ชอบอันไหนเราไม่รัก	 ก็ไม่อยากให้มันประพฤติปฏิบัติ	 ปล่อยมันกลัวอย่างน้ี	
แล้วว่าเราได้ปฏิบัติ	มันยังไม่เรียกปฏิบัติหรอก	

	 ถ้าปฏิบัติจริงๆ	ละก็	ชีวิตนั่นแหละ	พูดง่ายๆ	ถ้าตั้งใจจริงๆ	จะไปสนใจท�าไม	
กูได้น้อยมึงได้มาก	 มึงทะเลาะกู	 กูทะเลาะมึง	 ไม่มีหรอกเร่ืองอย่างน้ันนะ	 เพราะ 
ไม่หาเอาเร่ืองอย่างน้ัน	ใครจะท�าอย่างไรกช่็าง	จะเข้าวดัไหนกต็าม	กไ็ม่ได้หาเอาเร่ือง
เช่นนี้	ไม่ได้ไปเพ่งเอาเรื่องเช่นนี้	ใครจะปฏิบัติต�่าปฏิบัติสูงก็ไม่ได้หาเอาเรื่องเช่นนั้น	 
หาเอาเร่ืองของตนเท่าน้ัน อย่างน้ีแหละกล้าประพฤติกล้าปฏิบัติ ปัญญาจะเกิด  
ญาณจะเกิดเพราะการปฏิบัติ

 ถ้าหากว่าปฏิบัติถึงที่มันแล้ว	 มันปฏิบัติแท้ๆ	 กลางคืนกลางวันก็ตามก็ปฏิบัต	ิ
กลางคืนกน่ั็งสมาธเิงยีบๆ	แล้วลงมาเดนิ	อย่างน้อยกต้็องได้สองสามคร้ัง	เดนิจงกรม
นั่งสมาธิ	นั่งสมาธิแล้วลงมาเดินจงกรม	มันไม่อิ่ม	มันเพลิน

	 บางทีฝนตกพร�าๆ	 ไม่หนัก	 ให้นึกถึงเมื่อคราวท�านาโน่น	 กางเกงที่นุ่งท�างาน 
กลางวนัยงัไม่ทนัแห้ง	ตืน่เช้ามาก็ต้องสวมใส่เข้าไปอกี	ตัง้แต่เช้าเข้าไปเอาควายในคอก	 
มองดูควายข้างนอกเหน็แต่คอ	ไปจับเอาเชอืกควายมามแีต่ขีค้วายเตม็ไปหมด	หางควาย 
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ตวัดแกว่งเอาขี้ของมันมาเปรอะเราเต็มไปหมด	ตีนเป็นฮังก้า๑ ด้วย	เดินไปทรมานไป	 
ท�าไมถึงทกุข์ท�าไมถงึยากแท้	ทเีราเดนิจงกรมฝนตกแค่น้ีมันจะเป็นอะไร	ท�านายิง่ทกุข์
ก็ยังท�าได้	เดินจงกรมแค่นี้ท�าไมจะท�าไม่ได้	มันกล้าขึ้นมาหรอกถ้าเราได้ท�า

 ถ้ามันตกกระแสของมันแล้ว เรื่องการปฏิบัตินี่ ไม่มีอะไรจะขยันเท่ามันหรอก  
จะทกุข์กไ็ม่ทกุข์เท่าผู้ปฏบิตั	ิจะสขุก็ไม่สขุเท่าผู้ปฏิบตั	ิขยนักไ็ม่ขยนัเท่าผู้ปฏบิตั	ิขีเ้กยีจ 
กไ็ม่ขีเ้กยีจเท่าพวกน้ี พวกน้ีเป็นเลศิ เลศิกว่าเขา ขยนักเ็ลศิเขา ขีเ้กยีจกเ็ลศิเขา มีแต่ 
เลิศทั้งนั้น	ถึงว่าถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วมันก็น่าดูจริงๆ	แต่พวกเราว่าปฏิบัตินะมันไม่ถึง	
มันไม่ได้ท�า	เปรียบก็เท่ากับว่า	ถ้าหลังคารั่วตรงนี้ก็ขยับไปนอนตรงนั้น	ถ้ารั่วตรงนั้น
ก็ขยับมานอนตรงนี้	 ท�าอย่างไรจะได้บ้านได้ช่องดีๆ	 กับเขาสักที	 นี่ถ้ามันรั่วทั้งหลัง 
ก็คงหนีเลย	อย่างนี้ก็ไม่น่าเอา	มันก็อย่างนั้นแหละการปฏิบัติ

	 จิตของเรา	กเิลสของเรานะ	ถ้าไปท�าตามมันกย็ิง่ไปกนัใหญ่	ยิง่ท�าตามกย็ิง่หมด
ข้อวัตรปฏิบัติ	 เร่ืองการปฏิบัติน่ีจนมันอัศจรรย์ในจิตของตนนะ	 อัศจรรย์มันขยัน 
หม่ันเพียร	 ไม่รู้เป็นอย่างไร	 ใครจะปฏิบัติก็ตามไม่ปฏิบัติก็ตาม	 ไม่ได้สนใจใคร	 
ท�าของตนปฏิบัติของตนไปสม�่าเสมออย่างนั้น	 ใครจะไปใต้มาเหนือก็ช่างเขา	 เราท�า
ของเราอยู่อย่างนั้น	มันต้องดูตัวเองมันจึงจะเป็นการปฏิบัติ

	 คร้ันปฏบิตัไิป	ปฏิบตัแิล้วไม่มเีร่ืองอะไรในใจ	มแีต่เร่ืองธรรมะ	ตรงไหนมนัท�า 
ยงัไม่ได้	ตรงไหนมันขดัข้องอยู	่มนักว็นอยูแ่ต่ตรงน้ัน	มนัไม่แตกแล้วมนัไม่หนีหรอก	
หมดอันนี้แล้วไปคาอยู่กับอะไรอีก	มันก็ไปติดอยู่ตรงนั้นอีก	ติดอยู่ที่นั่นมันไม่หนี

	 ถ้ามันติดอยู่มันเอาจนแตกนั่นแหละ	ถ้ามันไม่เสร็จมันก็ไม่ไป	มันไม่สบายใจ
ถ้ามันไม่เสร็จหมด	มันพิจารณาจ่ออยู่ที่นั่น	นั่งก็อยู่ที่นั่น	นอนก็อยู่ที่นั่น	เดินก็อยู่ 
ทีน่ั่น	เปรียบเหมือนกบัเราท�านาไม่เสร็จน่ันแหละ	นาเราเคยด�าทกุปี	แต่ปีน้ีตรงน้ันยงั
ไม่เสร็จ	ใจมันก็เลยติดเป็นทุกข์อยู่ที่นั้น	ไม่สบาย	เหมือนเราท�างานไม่เสร็จ	ถึงมา 
อยู่กับเพื่อนมากๆ	ใจก็ไม่สบาย	พะวงแต่เรื่องงานที่เราท�าไม่เสร็จอยู่นั่นแหละ

๑ ฮังก้า	คือ	โรคน�้ากัดเท้า



197

	 หรือเหมือนกับเราปล่อยลูกเล็กๆ	ไว้บนบ้าน	แต่เราให้อาหารหมูอยู่ใต้ถุนบ้าน	 
ใจมนักค็ดิอยูแ่ต่กับลกู	กลวัลกูจะตกบ้าน	ท�าอย่างอืน่อยูก่ค็ดิอยูอ่ย่างน้ัน	เช่นเดยีวกนั 
กับข้อปฏิบัติของเรา	 มันไม่ลืมสักทีเลย	 ท�าอย่างอื่นอยู่ก็ไม่ลืม	 พอจะออกจากมัน	 
มนักป๊็าบเข้ามาในใจทนัท	ีตดิตามอยูก่ระทัง่คนืกระทัง่วนัไม่ได้ลมืสกัท	ีเป็นอยูอ่ย่างน้ัน 
มันจึงเป็นไปได้	ไม่ใช่ของง่าย	

	 ตอนแรกกอ็าศยัครูบาอาจารย์ให้ท่านแนะน�า	เข้าใจแล้วกท็�า	ครูบาอาจารย์สอน
แล้ว	กท็�าตามทีท่่านสอน	พอเข้าใจแล้วท�าได้แล้วท่านกไ็ม่ได้สอนอกี	เราท�าของเราเองละ 
ทน้ีี	มนัจะเกดิประมาทอยูต่รงไหน	มนัจะเกดิไม่ดีอยูต่รงไหน	มนักรู้็ของมนัเอง	มนัก็ 
สอนของมันเอง	มันก็ท�าของมันเอง	มันเป็นผู้รู้	มันเป็นปัจจัตตัง

	 จิตมันเป็นของมันเอง	รู้เองว่าผิดน้อยผิดมาก	ผิดตรงไหนมันก็พยายามดูของ
มันอยู่อย่างนั้น	พยายามประพฤติปฏิบัติเองของมัน	เป็นอย่างนั้นละ	ปฏิบัติคล้ายๆ	
เป็นบ้าหรือเป็นบ้าไปเลยก็ว่าได้	ปฏิบัติจริงๆ	ก็เป็นบ้าน่ะแหละ	มันเปลี่ยน	มันเป็น
สัญญาวิปลาสแล้วมันเปลี่ยนสัญญานั่น	 ถ้ามันไม่เปลี่ยน	 มันก็ดุร้ายอยู่เหมือนเดิม	
มันก็ทุกข์อยู่เหมือนเดิม

	 มันก็แสนจะทุกข์น่ันละการปฏิบัติ	 แต่ว่าทุกข์น่ันถ้ามันไม่รู้จักว่ามีทุกข์	 มันก็ 
ไม่รู้จักทุกข์หรอก	 ถ้าเราจะพิจารณาทุกข์	 เราจะฆ่าทุกข์น่ีมันก็ต้องพบกันก่อนซิ	 
จะไปยงินก	ถ้าไม่เจอนกแล้วจะได้ยิงหรือ	ทกุข์	พระพทุธเจ้าท่านสอนว่าทกุข์	ชาตทิกุข์	 
ชราปิทุกข์	 เกิดขึ้นมาแล้วไม่อยากให้มันทุกข์มันก็ไม่เห็นทุกข์	 ไม่เห็นทุกข์ มันก็ไม่ 
รู้จักทุกข์ ไม่รู้จักทุกข์ มันก็เอาทุกข์ออกไม่ได้ อย่างนี้

	 แล้วคนเราไม่อยากเห็นทุกข์	ไม่อยากได้ทุกข์	ทุกข์ตรงนี้ก็หนีไปนั้น	นั่นแหละ
ยิง่เอาทกุข์ไว้	ไม่ได้ฆ่ามนั	ไม่ได้คิดไม่ได้พจิารณาดมูนั	ทกุข์ตรงน้ีหนีไปตรงน้ัน	ทกุข์
ตรงน้ันหนีไปตรงน้ี	หนีแต่ทางกายเรา	คร้ันมนัหลงอยูเ่มือ่ใดจะไปตรงไหนมันกท็กุข์	
จะขึน้เคร่ืองบนิหนีไปมนักข็ึน้ไปด้วย	แม้จะมดุลงไปในน�า้มนักม็ดุไปด้วย	เพราะทกุข์
มันอยู่กับเรา	แต่เรามันหลง	มันอยู่กับเรา	จะไปหนี	จะไปละมันที่ไหนได้



198

	 คนเรานะทุกข์ที่น้ีหนีไปที่น้ัน	 ทุกข์ที่น้ันหนีมาทางน้ี	 ว่าเราหนีทุกข์มันก็ไม่ใช	่ 
ทกุข์มันไปกบัเรา	เราไปกับทกุข์	ไม่รู้จักทกุข์	ถ้าไม่รู้จักทกุข์ก็ไม่รู้จักเหตเุกดิของทกุข์	 
ไม่รู้จักเหตุของทุกข์ก็ไม่รู้จักความดับทุกข์	ที่ไหนมันจะดับได้	มันไม่มีหรอก

	 มันต้องหมัน่มาพจิารณาให้มันแน่นอน	ต้องกล้าประพฤตกิล้าปฏบิตั	ิอยูก่บัเพือ่น 
กับฝูงก็เหมือนอยู่คนเดียว	ไม่กลัว	ใครจะขี้เกียจขี้คร้านก็ช่างเถอะ	ผู้ใดเดินจงกรม
ท�าความเพียรมากๆ	 ละรับรอง	 ใครจะไปไหนมาไหนก็ท�าการปฏิบัติของตัวเองอยู่ 
อย่างน้ัน	ท�าความเพียรอยู่อย่างน้ัน	ถ้าท�าจริงๆ	แล้วกพ็รรษาเดียวเท่าน้ัน	การปฏิบตัน่ีิ	
ให้ท�านะ	ให้ท�าอย่างทีพ่ดูมาน่ี	ให้ฟังค�าสอนของอาจารย์	อย่าเถยีง	อย่าดือ้	ท่านสัง่ให้ท�า	 
ท�าไปเลย	ไม่ต้องกลัวกับการปฏิบัติ	มันรู้จักเพราะการกระท�า	ไม่ต้องสงสัยหรอก

	 การปฏิบัติน้ันเป็นปฏิปทาด้วย	 ปฏิปทาอย่างไร	 ปฏิบัติไปเร่ือยๆ	 สม�่าเสมอ	 
ปฏบิตัเิหมอืนหลวงตาเปไม่ได้นะ	ในพรรษาท่านกส็มาทานไม่พดู	ไม่พดูแต่กเ็อาหนังสอื 
มาเขียน	“พรุ่งนี้ปิ้งข้าวเหนียวให้สักก้อนนะ”	อยากกินข้าวเหนียวปิ้ง	ท่านไม่พูดแต่
เอาหนังสือมาเขียน	 ยิ่งยุ่งกว่าเดิมอีก	 เดี๋ยวก็เขียนเอาอันนั้น	 เดี๋ยวก็เขียนเอาอันนี้	
วุ่นวายไปหมด	ท่านสมาทานไม่พูดแต่มาเขียนเอา	นี่ก็ไม่รู้จะสมาทานไม่พูดไปท�าไม	
ไม่รู้จักการปฏิบัติของตนเอง

	 ความเป็นจริงปฏปิทาของเราเป็นผู้มกัน้อยเป็นผู้สนัโดษ	ปล่อยไปตามธรรมดา
ปกติของเรา อย่าไปสนใจมันจะขี้เกียจ อย่าไปสนใจมันจะขยัน ปฏิบัตินี่อย่าว่าขยัน  
อย่าว่าขีเ้กยีจ	ธรรมดาคนเราน้ันนะขยันจึงจะท�า	ถ้าขีเ้กยีจแล้วไม่ท�า	น่ีปกตขิองคนเรา	 
แต่พระท่านไม่เอาเช่นน้ัน	ขยนักท็�า	ขีเ้กยีจกท็�า	ไม่สนใจอย่างอืน่	ตดัไป	ละไป	หดัไป	 
ท�าไปเรื่อยๆ	ไม่ว่าวันหรือคืน	ปีนี้ปีหน้ายามไหนก็ตาม	ไม่สนใจขยันไม่สนใจขี้เกียจ	
ไม่สนใจร้อนไม่สนใจหนาว	ท�าไปเรื่อยๆ	นี่ท่านเรียกว่า	สัมมาปฏิปทา

	 บางทีก็ขะมักเขม้นขึ้นมาคุมกันอยู่เสียหกวันเจ็ดวัน	 พอเห็นว่าไม่เข้าท่าก็หยุด	
เลิกออกมาเลย	ยิ่งไปกันใหญ่	ทั้งพูดทั้งคุยไม่รู้อะไรต่ออะไร	พอนึกได้ท�าเข้าไปอีก
สองวันสามวันเท่านั้น	 พอเลิกแล้วนึกได้อีกก็ท�าอีก	 เหมือนกับคนท�างาน	 บทจะท�า 
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ก็ท�าเสียจนไม่รู้เนื้อรู้ตัว	เรื่องขุดไร่ขุดสวน	ถางไร่ถางภูก็ดี	บทจะเลิก	จอบ	เสียม 
กไ็ม่ยอมเกบ็	ทิง้อยู่อย่างน้ัน	หนีไปเลย	วนัต่อมาดนิจับเกรอะไปหมด	แล้วกนึ็กขยนั
ท�าอีก	ทิ้งไปอีก	อย่างนี้ไม่เป็นไร่ไม่เป็นนา	ปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันนั่นแหละ

	 ปฏิปทาถ้าถือว่าไม่ส�าคัญก็ไม่ส�าเร็จ	 สัมมาปฏิปทาน่ีส�าคัญมากจริงๆ	 คือเรา 
ท�าเร่ือยๆ	อย่าไปว่ามนัได้อารมณ์ดอีารมณ์ไม่ด	ีดกีช่็างไม่ดีกช่็าง	ช่างมนั	พระพทุธเจ้า
ท่านไม่ได้สนใจใครหรอก	ท่านผ่านมาหมดของดไีม่ด	ีของชอบไม่ชอบเหล่าน้ี	น่ันแหละ 
จึงเป็นการปฏบิตั	ิการปฏบิตัทิีจ่ะเอาแต่ของชอบ	ของไม่ชอบไม่เอา	อย่างน้ีไม่เป็นการ
ปฏิบัติ	มันเป็นวิบัติ	ไปที่ไหนก็ไม่สบาย	อยู่ที่ไหนก็ไม่สบาย	เป็นทุกข์อยู่ตลอดกาล 
ตลอดเวลา	 กระท�าเพียรอย่างน้ีก็เหมือนกันกับพราหมณ์บูชายัญ	 ท�าไมบูชายัญ	 
ก็เพราะเขาต้องการสิ่งที่เขาปรารถนา	 เรากระท�าเพียรก็เหมือนกัน	 ท�าไมเราจึงท�า 
ความเพยีรล่ะ	ท�าเพือ่มภีพมชีาต	ิต้องการตามใจ	ตามปรารถนาจึงเอา	ไม่ได้ตามปรารถนา 
ก็ไม่เอา	เหมือนกับพราหมณ์บูชายัญ	เขาต้องการเขาจึงบูชายัญ

	 พระพุทธเจ้าท่านไม่ว่าอย่างน้ัน	 การกระท�าเพียรก็เพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อเลิก 
เพื่อถอน	ไม่ต้องการภพชาติ	ไม่ต้องการเอานั่นเอานี่	กว่าที่ท่านจะมาถูกทาง	ท่านก็
ปฏิบัติมาไม่รู้กี่อย่างต่อกี่อย่าง

	 มพีระเถระองค์หน่ึง	ท่านบวชมหานิกายว่ามนัไม่เคร่ง	กเ็ปลีย่นมาเป็นธรรมยตุ	 
คร้ันบวชธรรมยุตแล้วมาปฏิบัติ	 ปฏิบัติไปบางทีก็ไม่ยอมกินข้าวตั้ง	 ๑๕	 วันนะ	 
ครั้นกินก็กินเฉพาะผักเฉพาะหญ้า	กินสัตว์นะมันบาป	กินผักกินหญ้าดีกว่า	กินฝัก
ลิ้นฟ้า๑	หมดทีละ	๔-๕	ฝักแน่ะ	กินอย่างนั้นมันก็ได้แค่นั้น

	 ต่อมาสักหน่อย	เฮ้ย	เป็นพระไม่ดีเป็นไปล�าบาก	รักษาวัตรมันยาก	ลดลงมา
เป็นผ้าขาวดีกว่า	 เลยสึกจากพระมาเป็นผ้าขาว	 เพราะเก็บผักเก็บหญ้ากินเองก็ได	้ 
ขดุหวัเผือกหวัมนักนิเองกไ็ด้	เลยมาเป็นผ้าขาว	ท�าไปท�ามา	ไม่รู้เรือ่งรู้ราวเลยหมดไป	 
หมดไปจากพระจากผ้าขาว	หมดเลย	เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าไปอย่างไร	ตายหรือยังก็ไม่รู้

๑ ภาษาอีสาน	หมายถึง	ฝักเพกา
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	 น่ีเพราะท�าอย่างไรก็ไม่พอใจไม่หน�าใจ	 เลยไม่รู้ว่าตัวเองก�าลังท�าตามกิเลส	 
กิเลสพาท�าก็ไม่รู้จัก	 พระพุทธเจ้าน่ะท่านสึกเป็นผ้าขาวหรือเปล่า	 ท่านท�าอย่างไร	 
ท่านปฏิบัติอย่างไรก็ไม่คิดดู	 ท่านพากินผักกินหญ้าเหมือนวัวเหมือนควายหรือเปล่า	
เออ	ครั้นจะกินก็กินไปเถอะ	เราท�าได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น

	 อย่าไปติคนอื่นอย่าไปว่าคนอื่น	 สบายอย่างใดก็เอาอย่างน้ัน	 อย่าไปเสี้ยม	 
อย่าไปถาก	อย่าไปฟันเขามากเกินไป	จะไม่เป็นคันกระบวย	เลยไม่เป็นอะไร	ก็ทิ้งไป
เสียเฉยๆ	อย่างนี้ก็มี	อย่างการท�าความเพียรเดินจงกรม	๑๕	วัน	ก็เดินอยู่อย่างนั้น	 
ไม่กินข้าวละ	 แข็งแรงอยู่	 คร้ันเลิกท�าแล้วทิ้ง	 นอนเร่ือยเปื่อยไม่ได้เร่ือง	 น่ีแหละ 
มันไม่ได้คิดไตร่ตรองให้ดี	 ไปๆ	 มาๆ	 เป็นอะไรก็ไม่ถูกใจ	 เป็นพระก็ไม่ถูกใจ	 
เป็นเณรก็ไม่ถูกใจ	 เป็นผ้าขาวก็ไม่ถูกใจ	 เลยไม่เป็นอะไร	 ไม่ได้อะไรเลย	นี่แหละ 
มันไม่รู้จักการปฏิบัติของตน	ไม่พิจารณาเหตุผล	จะปฏิบัติเพื่อเอาอะไรให้คิดดู

 ที่ท่านให้ปฏิบัติน่ะปฏิบัติเพื่อทิ้ง มันคิดรักคนน้ัน มันคิดชังคนนี้ อย่างนี้มีอยู่  
แต่อย่าไปสนใจมัน แล้วปฏิบัติเพื่ออะไร เพื่อละสิ่งเหล่านั้น มันสงบก็ทิ้งความสงบ 
มันรู้แล้วก็ทิ้งมันเสียความรู้เหล่าน้ัน รู้แล้วก็แล้วไป	 คร้ันถือว่าตัวว่าตนว่ารู้แล้ว	 
ก็ถือว่าตัวเก่งกว่าคนอื่นเท่านั้นซิ	ไปๆ	มาๆ	เลยอยู่ไม่ได้	อยู่ที่ไหนเดือดร้อนที่นั่น	
เรื่องปฏิบัติไม่ถูกหนทางมัน	นี่เราไม่ได้ปฏิบัติ

	 ปฏิบัติพอสมควรตามก�าลังของเรา	มันนอนมากไหมก็ทรมานมันดู	มันกินมาก 
ก็ทรมานมัน	เอามันพอสมควร	เอาแต่ศีล	สมาธิ	ปัญญา	ไม่พอเอาธุดงควัตรใส่เข้า 
ไปด้วย	ธุดงควัตรนี่เพื่อเป็นเครื่องขูดเกลา	เอาขนาดหนึ่งมันไม่พอนะ	เอาธุดงควัตร 
เข้าใส่มันจึงแก้ได้

	 ธุดงควัตรน้ีก็เป็นของส�าคัญอยู่	 บางคนเอาศีลเอาสมาธิฆ่ามันก็ไม่ได้ไม่เป็น	 
ต้องเอาธุดงควัตรเข้าช่วยอย่างน้ัน	 ธุดงควัตรมันตัดหลายอย่าง	 เช่น	 บางทีให้อยู ่
โคนต้นไม้	อยู่โคนต้นไม้ก็ไม่ผิดศีล	อยู่ป่าช้า	อยู่ป่าช้าก็ไม่ผิดศีล	ถ้าตั้งธุดงควัตร
อยู่ป่าช้าแล้วไม่อยู่น่ะถึงผิด	 ไปอยู่ลองดูซิ	 ป่าช้าน่ันมันจะเป็นอย่างไร	 มันจะเป็น
เหมือนอยู่กับหมู่กับพวกหรือเปล่า	มันมีประโยชน์ทุกๆ	อย่างนั่นแหละธุดงควัตรนี่
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	 ธุ-ตัง-คะ	 ท่านว่าข้อวัตรปฏิบัติอันบุคคลปฏิบัติยาก	 เป็นข้อปฏิบัติของ 
พระอริยเจ้า	ผู้ใดต้องการเป็นพระอริยเจ้าต้องมีธุดงควัตรเป็นเครื่องขัดเกลา	ยากที่ 
คนจะท�าได้และยากที่จะมีคนศรัทธาท�า	 เพราะมีแต่สิ่งขัด	 มีแต่ขัดมีแต่ขืนทั้งน้ัน	 
อย่างถอืผ้ากผ้็าสามผืน	เทีย่วบณิฑบาตมาฉัน	บางทกีฉั็นแต่ในบาตร	เทีย่วบณิฑบาตไป	 
อะไรตกบาตรก็ฉันอันนั้น	 เขาจะเอาอะไรมาถวายภายหลังไม่เอา	 เวลาบิณฑบาตเขา
ใส่อะไรให้ก็ฉันแต่อันนั้น

	 การที่ถือธุดงค์ข้อนี้อยู่ทางภาคกลางดี	สบาย	เพราะเขาพร้อมอยู่แล้ว	แต่ถ้ามา 
ทางภาคอีสาน	 ธุดงค์ข้อน้ีได้ปฏิบัติละเอียดดี	 เพราะได้กินแต่ข้าวเปล่าๆ	 เท่าน้ัน	 
บ้านเราเขาใส่บาตรแต่ข้าวเปล่าๆ	 ทางโน้นเขาใส่บาตรใส่ข้าวใส่กับด้วย	 มาบ้านเรา 
ทิ้งใส่ให้แต่ข้าวเท่านั้น	ธุดงค์ข้อนี้อย่างอุกฤษฏ์เลย	เคร่งอย่างนั้น	บิณฑบาตมาฉัน	 
ฉันแล้วใครจะเอาอะไรมาถวายอีกก็ไม่ฉัน	 ธุดงควัตรน่ีมันช่วยมาก	 ช่วยจริงๆ	 
ฉันหนเดียว	ภาชนะอันเดียว	อาสนะอันเดียว	ลุกไปแล้ว	ไม่ฉันอีกอย่างนั้น	อันนี้
เรียกว่าธุดงควัตร	แล้วจะมีใครบ้างที่ประพฤติปฏิบัติได้	ยากที่จะมีคนศรัทธาเพราะ
มันยากมันล�าบากมาก	ท่านจึงว่าผู้ใดปฏิบัติธุดงควัตรนี้มีอานิสงส์มากจริงๆ

	 ที่เราว่าปฏิบัตินะ	มันยังไม่เรียกว่าปฏิบัติหรอก	ถ้าปฏิบัตินะมันไม่ใช่ของเบาๆ	
มันไม่กล้าประพฤติไม่กล้าปฏิบัติหรอก	 คนเรานะ	 ที่ไหนมันขัดมันไม่กล้าท�าหรอก	
อันไหนมันขัดหัวใจ	ไม่อยากท�าไม่อยากปฏิบัติ	ไม่อยากขัดกิเลส	ไม่อยากเกลามัน	
ไม่อยากเอามันออก

	 ความเป็นจริงท่านว่า	 การปฏิบัติน้ัน	 อย่าท�าตามใจของตนนัก	 ปฏิบัติให้ 
พิจารณาบ้าง	 ใจเรามันถูกล่อลวงมาหลายภพหลายชาติแล้ว	 ว่าเป็นใจของตน	 
มนัไม่ใช่หรอก	มนัล้วนแต่เป็นของปลอม	มนัพาเราโลภ	มนัพาเราโกรธ	มนัพาเราหลง	
มันพาปล้นพาสะดม	พาอยากได้	พาอิจฉาพยาบาท	อย่างนี้มันไม่ใช่ของเรา	แล้วลอง
ถามดูใจของเราซิ	อยากดีไหม	มีแต่อยากดีทั้งนั้น	แล้วท�าอย่างนั้นมันดีไหมล่ะ	แน่ะ	
ไปท�าไม่ดีแต่มันอยากได้ดี	ถึงว่าของที่มันไม่จริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น
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	 พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ตามมัน	 ให้ขัดมัน	 มันไปทางนั้นหลบมาทางนี้	 มันมา
ทางนี้หลบไปทางโน้น	นั่นแหละ	พูดง่ายๆ	ก็เท่ากันกับเรื่องเก่าที่พูดมาแต่ต้น	ใจเรา
มันจะชอบอันนี้เอาไปโน่น	ใจมันจะชอบอันโน้นเอามานี่	เหมือนคนเคยเป็นเพื่อนกัน 
มาก่อน	 แต่มาถึงวันน้ีก็มีความเห็นไม่ตรงกัน	 ไปคนละทาง	 แยกทางกัน	 พูดจา 
ไม่ลงรอยกนั	ทะเลาะกนัเลย	มนัแยกไปอย่างน้ัน	น่ันแหละไม่ตามใจของตน	ถ้าผู้ใด 
ท�าตามใจของตน	 มันรักอันไหนมันชอบอันไหน	 ก็เอาไปตามเร่ืองตามราวของมัน 
นั่นแหละ	ยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยสักอย่าง	ลองดูก็ได้

	 นี่แหละเขาว่าได้ปฏิบัติ	 มันไม่ใช่	 มันวิบัติอยู่	 ถ้าไม่หยุดดูไม่ท�าดูไม่ปฏิบัติดู	 
ก็ไม่เห็นไม่เป็น	 ปฏิบัติน่ีพูดง่ายๆ	 มันก็ต้องเอาชีวิตน่ันแหละเข้าแลก	 ไม่ใช่มัน 
ไม่ทุกข์นะปฏิบัตินี่	มันต้องทุกข์	ยิ่งพรรษาหนึ่งสองพรรษานี่แหละยิ่งทุกข์	พระหนุ่ม 
เณรน้อยน่ียิง่ทกุข์มาก	ผมน่ีมันเคยทกุข์มามาก	ทกุข์กบัอาหารการกนิน่ีกย็ิง่ทกุข์	กเ็รา 
อายุ	 ๒๐	 ปีมาบวช	 มันก�าลังกินก�าลังนอน	 จะว่าอย่างไรกับมันล่ะ	 บางคร้ังก็ไป 
นั่งเงียบคิดถึงแต่ของกินของอยาก	 อยากกินต�ากล้วยตานี	 อยากกินต�าส้มมะละกอ	
ทุกอย่างนั่นแหละ	 น�้าลายอย่างนี้ไหลยืด	 นี่แหละได้ทรมานมัน	 ทุกสิ่งทุกอย่างมัน
ไม่ใช่ของง่ายนะ	ถึงว่ามันได้พาเราท�าบาปมามากแล้วเรื่องอาหารการกินนี่	 คนก�าลัง
กินก�าลังนอนก�าลังสนุก	 มายึดเอาไว้มาขังเอาไว้มันก็ย่ิงไปกันใหญ่	 เท่ากับน�้าก�าลัง
ไหลไปขวางเอาไว้ยิ่งแตกใหญ่	เอาไว้ได้ก็ดี	เอาไว้ไม่ได้ก็พัง	จนกว่ามันสบายจากสิ่ง
ทั้งหลายเหล่านี้ละก็ไม่ยากเลย

	 ภาวนาปีแรกไม่ได้อะไร	มีแต่ภาวนาของอยากของกิน	วุ่นวายไปหมด	แย่มาก
เหลือเกิน	 บางคร้ังน่ังอยู่เหมือนกับได้กินกล้วยจริงๆ	 รู้สึกเหมือนหักกล้วยเข้าปาก
อยู่อย่างนั้น	มันเป็นของมันเอง	เหล่านี้มันมีแต่เรื่องการปฏิบัติทั้งหมดทั้งนั้น	แต่ว่า
อย่าไปกลัวมัน	 มันเป็นมาหลายภพหลายชาติแล้ว	 เราได้มาฝึกมาหัดมัน	 ทุกอย่าง
แสนยากแสนล�าบาก	แต่ว่าอันไหนยากๆ	นั่นแหละท�า	อันไหนไม่ยากไปท�ามันท�าไม	
ท�าในสิ่งที่มันยาก	ท�าที่มันได้สิ่งง่ายๆ	นะ	ใครๆ	ท�าก็เป็นหรอก	สิ่งท�ายากๆ	นี่ต้อง
ท�าให้มันได้



203

	 พระพทุธเจ้าของเราก็เช่นกัน	ถ้าจะมาคอยพะวงญาตพิีน้่อง	พงศ์พนัธุ	์ทรัพย์สมบตัิ	 
ความร่าเริงบันเทิงต่างๆ	รูปก็ดี	เสียงก็ดี	กลิ่นก็ดี	รสก็ดี	โผฏฐัพพะ	ธรรมารมณ์ 
กด็	ีกไ็ม่ได้เป็นพระพทุธเจ้าหรอก	เหล่าน้ีมนัไม่ใช่ของน้อย	คนเรากห็าเอาแต่สิง่เหล่าน้ี 
ทั้งโลกนั่นแหละ	ออกบวชแต่อายุยังน้อย	หนีจากมันได้มันก็ตายนั่นแหละ

	 บางคนก็ยังมาพูดว่า	 “ถ้าเหมือนหลวงพ่อก็ค่อยยังชั่วหน่อย	 ไม่ได้สร้าง
ครอบครัวกส็บาย	ไม่ได้คดิอะไร”	ว่าไปน่ัน	ผมว่า	“อย่ามาพดูอยูใ่กล้ๆ	นะ	เดีย๋วโดน 
ไม้ค้อนหรอก”	ยังกับเราไม่มีหัวใจอย่างนั้น

	 เร่ืองของคนไม่ใช่เร่ืองย่อยๆ	 มันเร่ืองชีวิตทั้งน้ันแหละ	 ถึงว่านักปฏิบัติเรา 
กล้าหาญฝึกเร่งเข้าไป	ไม่เชื่ออย่างอื่น	เชื่อพระพุทธเจ้า	ท่านทรงสอนให้หาความสงบ
ใส่ตัวเอง	พอมาภายหลังจึงรู้	ปฏิบัติไปพิจารณาไปไตร่ตรองไป	ผลมันสะท้อนกลับ
มาที่นี้เท่ากัน	มีเหตุมีผลเหมือนกัน	นักปฏิบัติของเราก็เช่นกัน	อย่าไปยอมมัน

	 ทีแรกแค่เรื่องการนอนมันก็ยังยาก	 ว่าจะลุกตื่นขึ้นเวลานั้นเวลานี้	 มันก็ไม่ลุก	
นี่ต้องหัดมัน	ว่าจะลุกก็ลุกขึ้นมาทันที	บางทีมันก็ได้	แต่บางทีพอรู้สึกตัวว่าจะลุกมัน
ก็ไม่ลุก บางทีก็จะให้มันลุกว่า หนึ่ง สอง เอ้า ถ้านับถึงสามแล้วไม่ลุกต้องตกอเวจี
ตกนรกนะ บอกมันอย่างนั้น พอจะสามมันรีบลุกขึ้นทันที มันกลัวตกนรก อย่างนี้
ต้องหัดมัน	ไม่หัดไม่ได้หรอก

	 มนัต้องหดัทกุด้านทกุมุม	จะอาศยัครูบาอาจารย์	อาศยัหมู่	อาศยัเพือ่นมาแนะน�า
พร�่าสอนเราอยู่เร่ือยๆ	 นะ	 โอย	 ไม่ได้กินหรอก	 อย่างน้ีไม่ต้องบอกกันมากหรอก	 
บอกทีสองทีก็เลิก	ท�าไปปฏิบัติไปของมันเอง

	 จิตที่มันเป็นไปแล้วมันไม่ท�าผิดหรอก	อยู่ต่อหน้าคนมันก็ไม่ท�าผิด	อยู่ลับหลัง
มันก็ไม่ท�าผิด	 เร่ืองจิตที่มันเป็นแล้วมันไม่มีที่ลับที่แจ้งสักแห่ง	 มันเป็นของมันอยู ่
อย่างนั้น	ฉะน้ัน	พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงเชื่อจิตของท่านว่ามันเป็นเช่นนั้น	นี่เรา
ทั้งหลายก็เหมือนกัน	ข้อวัตรปฏิบัติเล็กๆ	น้อยๆ	นี้ก็ยังไม่รู้จัก
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	 บางคนต้องการจะมาปฏบิตัเิพือ่เอาความสขุเฉยๆ	สขุมนัจะเกดิมาจากไหนก่อน	 
อะไรเป็นเหตุมัน	 ความสุขทั้งหลายน่ะ	 มันต้องมีทุกข์ก่อนมันจึงจะเป็นสุข	 เราท�า 
ทกุสิง่	ท�างานก่อนจึงได้เงินมาซือ้กนิมใิช่หรือ	ท�านาก่อนจึงจะได้กนิข้าว	มนัต้องผ่าน 
ความทกุข์มาก่อนทกุอย่างนะแหละ	บางคนมาบวชว่าจะมาพกัผ่อนให้สบาย	จะมาน่ัง 
พักผ่อนเอาสบายเลย	 เขาว่าไม่ได้เรียนหนังสือมาก่อน	 จะมาจับหนังสืออ่านได้เลย
อย่างนั้นหรือ	ไม่ได้หรอก

	 อย่างนี้แหละคนที่มีความรู้สูงๆ	เมื่อเข้ามาบวชมาปฏิบัติไม่ค่อยได้เรื่อง	เพราะ
มันรู้ไปคนละอย่างคนละทาง	มันไม่ได้ทรมานตัวเอง	ไม่ได้ดูตัวเอง	หาเอาแต่ความ
ยุ่งเหยิงมาใส่ใจของตน	เอาแต่สิ่งที่ไม่ใช่ความสงบระงับ	ส่วนด้านรู้ของพระพุทธเจ้า
ของเรา	ไม่ใช่รู้ด้านโลกีย์	ท่านรู้ด้านโลกุตระ	มันรู้ไปคนละทาง

	 ฉะน้ัน	ผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา	ไม่ว่าผู้ใดไม่ว่าชัน้ใดภมูใิดกต็ามกใ็ห้หยดุ	 
กระทัง่พระเจ้าอยูห่วัมาบวชกห็ยดุเร่ืองน้ัน	เร่ืองโลกไม่ได้เอามาใกล้	ไม่ได้เอามาอวด 
มาอ้าง	ไม่ได้เอาลาภน้ันมา	ไม่ได้เอายศน้ันมา	ไม่เอาความรู้น้ันมา	ไม่เอาอ�านาจน้ันมา	 
ไม่เอา

 การปฏบิตัเิป็นเร่ืองละ เป็นเร่ืองวาง เป็นเร่ืองถอน เป็นเร่ืองเลกิ ต้องเข้าใจอย่างน้ัน  
ทุกอย่างมันจึงจะเป็นไปได้

	 เป็นไข้ย่ิงไม่ฉีดยากนิยามันจะหายหรอื	ทีไ่หนมนักลวัต้องเข้าไป	ป่าช้าตรงไหน
มันกลัวต้องเข้าไปดู	ห่มผ้าเข้าไปพิจารณา	อนิจจา วะตะ สังขารา ไปยืนแล้วก็เดิน
จงกรมอยู่ที่นั้น	 ไปพิจารณาให้รู้ให้เห็นว่า	 มันกลัวอยู่ตรงไหน	 แล้วมันจะบอกมัน 
จะรู้เอง	 มันให้รู้เท่าสังขาร	 อยู่ดูมันจนค�่าจนมืดไปเร่ือยๆ	 ต่อไปดึกๆ	 ก็เข้าไปได	้ 
แต่นี่ไม่กล้าไป	กลัว	มันไม่กล้าเข้าไปปฏิบัติ	ถ้าท�าอย่างนั้นนะ	เขาเรียกปฏิบัติไม่รู้
เร่ืองการปฏบิตั	ิไม่รู้จักเร่ืองของมนั	เราจะต้องกล้าต้องฝึกต้องหดั	อนัใดทีพ่ระศาสดา
ทรงบญัญตัไิว้	อนัน้ันต้องเกดิประโยชน์	อนัน้ันต้องมีประโยชน์	ทีพ่ระพทุธเจ้าท่านว่า
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 “ผู้ใดเหน็ธรรมผู้น้ันเหน็เรา ผู้ใดเหน็เราผู้น้ันเหน็ตถาคต ผู้ใดเหน็ตถาคตผู้น้ัน
เห็นพระนิพพาน”

	 ไม่ปฏิบัติตามท่านจะเห็นธรรมได้อย่างไร	 ไม่เห็นธรรมจะรู้จักท่านได้อย่างไร	
ไม่รู้จักท่านจะรู้จักคุณของท่านได้อย่างไร	ถ้าท�าตามท่านแล้วกจ็ะรู้จักว่า	พระพทุธเจ้า
ท่านสั่งสอนมาแน่นอนเหลือเกินเรื่องสัจธรรมนี้	สัจธรรมเป็นความจริงที่สุด.
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๑๙
ความสงบ บ่อเกิดปัญญา

	 ในฐานะทีพ่วกเราทัง้หลาย	เป็นผู้ตัง้อกตัง้ใจมาบรรพชาอปุสมบทในพระพทุธ-
ศาสนา	ทุกท่านอยู่คนละแห่งละหนก็มารวมกัน	ณ	วัดป่าพงนี้	ซึ่งเป็นพระประจ�าอยู่
ที่วัดนี้ก็มี	ที่เป็นอาคันตุกะเพิ่งมาอาศัยอยู่ก็มี	ก็ล้วนแต่เป็นนักบวช	ซึ่งได้พยายาม
หาความสงบด้วยกันทั้งนั้น

	 ความสงบที่แท้จริงน้ันพวกเราทั้งหลายจงเข้าใจ	 ความสงบอย่างแท้จริงน้ัน	
พระพุทธองค์ตรัสว่า	ความสงบอย่างแท้จริงน้ันไม่ได้อยูห่่างไกลจากพวกเรา	มนัอยูก่บั 
พวกเรา	แต่เราทัง้หลายมองข้ามไปข้ามมาอยูเ่สมอ	ต่างคนกต่็างมอีบุายทีจ่ะหาความสงบ 
นั่นเอง	แต่ก็ยังมีความฟุ้งซ่านร�าคาญ	ไม่ถนัดใจอยู่	ก็ยังไม่ได้รับความพอใจในการ 
ปฏบิตัขิองตนเอง	คือยังไม่ถึงเป้าหมาย	เปรียบประหน่ึงว่า	เราเดนิทางออกจากบ้านเรา	 
แล้วก็เร่ร่อนไปสารพัดแห่ง	 ไม่มีความสบาย	 แม้จะไปรถ	 จะไปเรือ	 จะไปที่ไหน 
อะไรก็ตามท	ีมนัยงัไม่ถงึบ้านเรา	เมือ่เรายงัไม่ถงึบ้านเราน้ันกไ็ม่ค่อยสบาย	ยงัมีภาระ 
ผูกพนัอยู่เสมอ	น่ีเรียกว่าเดนิยงัไม่ถงึ	ไม่ถงึจุดหมายปลายทาง	กเ็ร่ร่อนไปในทศิต่างๆ	 
เพื่อแสวงหาโมกขธรรม

	 ยกตัวอย่างเช่น	 พระภิกษุสามเณรเราน้ี	 ใครๆ	 ก็ต้องการความสงบ	 ตลอด 
พวกท่านทัง้หลาย	ถงึผมกเ็หมอืนกนัอย่างน้ัน	หาความสงบ	ไม่เป็นทีพ่อใจ	ไปทีไ่หน
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ก็ยังไม่เป็นที่พอใจ	 เข้าไปในป่าน้ีก็ดี	 ไปกราบอาจารย์น้ันก็ดี	 ไปฟังธรรมใครก็ดี	 
ก็ยังไม่ได้รับความพอใจ	อันนี้เป็นเพราะอะไร

	 หาความสงบ	ไปอยู่ในทีส่งบ	ไม่อยากจะให้มเีสยีง	ไม่อยากจะให้มรีปู	ไม่อยาก
จะให้มีกลิ่น	ไม่อยากจะให้มีรส	อยู่เงียบๆ	อย่างนี้	นึกว่ามันจะสบาย	คิดว่าความ
สงบมันอยู่ตรงนั้น

	 ซึ่งความเป็นจริงนั้น	เราไปอยู่เงียบๆ	ไม่มีอะไร	มันจะรู้อะไรไหม	มันจะรู้สึก
อะไรไหม	ลองคิดดูซิ	ตาของเรานั้นน่ะถ้าไม่เห็นรูป	มันจะเป็นอย่างไรไหม	จมูกนี้
ก็ไม่ได้กลิ่น	มันจะเป็นอย่างไรไหม	ลิ้นของเราไม่ได้รู้จักรส	มันจะเป็นอย่างไรไหม	
ร่างกายไม่กระทบโผฏฐัพพะที่ถูกต้องอะไร	มันจะเป็นอะไรไหม	ถ้ามันเป็นอย่างนั้น 
มนักเ็ป็นคนตาบอดซ	ิคนหหูนวก	คนจมูกขาด	ลิน้หลดุไป	กายไม่รับรู้อะไรเป็นอมัพาต 
ไปเลย	มนัจะมอีะไรไหม	แต่ใครกม็กัจะคดิอย่างน้ัน	อยากจะไปอยูท่ีว่่ามันไม่มอีะไร	
ไอ้ความคิดอย่างนั้น	เคยคิด	เคยคิดมา

	 ในสมัยทีผ่มเป็นพระปฏิบตัใิหม่ๆ	จะน่ังสมาธติรงไหน	เสยีงมนักอ็ือ้	มนัไม่สงบเลย	 
คิดผ่านไปผ่านมาเสมอว่า	จะท�าอย่างไรหนอ	มันไม่สงบ	จนต้องหาขี้ผึ้งมาปั้นกลมๆ	
อุดเข้าไปในหูน่ี	 ไม่ได้ยินอะไร	 มีแต่เสียงอื้อเท่าน้ัน	 นึกว่ามันจะดี	 นึกว่ามันจะ 
สงบ	เปล่า	ความปรุงแต่งอะไรต่ออะไรต่างๆ	น้ี	มใิช่อยูท่ีห่ดูอก	มนัเกดิภายในจิตใจ	 
มนัจะมสีารพัดอย่าง	ต้องคล�าหามัน	ค้นคว้าหาความสงบ	พดูง่ายๆ	จะไปอยูใ่นเสนาสนะ 
อะไรก็ดีนะ	คิดไม่อยากจะท�าอะไร	มันขัดข้อง	ไม่ได้ท�าความเพียร	อยากจะนั่งให้ 
มันสงบ	 ลานวัดก็ไม่อยากจะไปกวาดมัน	 อะไรก็ไม่อยากท�ามัน	 อยากจะอยู่เฉยๆ	
อยากหาความสงบอย่างนั้น	ครูบาอาจารย์ให้ช่วยกิจของวัดที่เราอาศัยอยู่	 ก็ไม่ค่อย
จะเอาใจใส่มัน	เพราะเห็นว่ามันเป็นงานภายนอก

	 ผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆ	 เช่นว่า	 อาจารย์องค์หน่ึงซึ่งเป็นลูกศิษย์ผม	 
ท่านมีศรัทธามากที่สุด	 ตั้งใจมาปฏิบัติละวาง	 หาความสงบ	 ผมก็สอนให้ละให้วาง	
ท่านก็เข้าใจเหมือนกันว่า	 ละวางทั้งหมดมันคงจะดี	 ความเป็นจริงตั้งแต่มาอยู่ด้วย	
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ก็ไม่อยากท�าอะไร	แม้หลังคากุฏิลมมันพัดตกไปข้างหนึ่ง	ท่านก็เฉย	ท่านว่าอันนั้น 
มนัเป็นของภายนอก	แน่ะ	ไม่เอาใจใส่	แดดฝนร่ัวทางโน้นท่านกข็ยบัมาทางน้ี	ท่านว่า 
ไม่ใช่เรื่องของท่าน	 เรื่องของท่านมันเรื่องจิตสงบ	หลังคารั่ว	 มันไม่ใช่เรื่องของท่าน	
มันขัดข้อง	วุ่นวาย	ไม่ให้เป็นภาระ	นี่ความเห็นมันเป็นอย่างนั้น

	 อีกวันหนึ่งผมก็เดินไป	ไปพบหลังคามันตกลงมา	ก็ถามว่า	“เอ	กุฏิของใคร”	
ก็ได้รับค�าตอบว่าเป็นกุฏิของท่านอาจารย์องค์นั้น	“อือ	แปลกนะ”	นี่ก็เลยได้พูดกัน	
อธิบายอะไรต่ออะไรกันหลายอย่าง	เสนาสนวัตรนะ	ที่อยู่ของเรานั้น	คนเรามันต้อง
มีที่อยู่	 ที่อยู่มันเป็นอย่างไรก็ต้องดูมัน	 การปล่อยวางไม่ใช่เป็นอย่างน้ัน	 ไม่ใช่ว่า 
เราปล่อยเราทิ้ง	อันนั้นมันเป็นลักษณะคนที่ไม่รู้เรื่อง	ฝนตกหลังคารั่ว	ต้องขยับไป
ข้างโน้น	แดดออก	เอ้า	ขยับมาข้างนี้อีกแล้ว	ท�าไมเป็นอย่างนั้นล่ะ	ท�าไมไม่ปล่อย
ไม่วางอยู่ตรงนั้น	ผมก็เลยเทศน์ให้ฟังกัณฑ์ใหญ่	ท่านก็ยังมาเข้าใจว่า

	 “เออ	หลวงพ่อบางทีเทศน์ให้เรายึดมั่น	บางทีเทศน์ให้เราปล่อยวาง	ไม่รู้จะเอา
อย่างไร	 ขนาดหลังคากุฏิมันตกลงไป	 เราก็ปล่อยวางขนาดนี้	 ท่านก็ยังว่าไม่ถูกอีก	
แต่ท่านก็เทศน์ว่าไม่ให้ยึด	ไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรมันจึงจะถูก”

	 ดูซิคนเรา	จิตมันเป็นอย่างนี้	ในการปฏิบัติมันโง่อย่างนี้

 ตาเรามันมีรูปไหมถ้าไม่อาศัยรูปข้างนอก รูปมีในตาไหม หูเราน้ีมีเสียงไหม  
ถ้าเสียงข้างนอกไม่มากระทบมันจะมีเสียงไหม ถ้าไม่อาศัยกลิ่นข้างนอก จมูกเรา 
มันจะมีกลิ่นไหม	ลิ้นมันจะมีรสไหม	มันต้องอาศัยรสภายนอกมากระทบ	มันจึงมีรส
อย่างนั้น เหตุมันอยู่ตรงไหนนะ

	 เราพจิารณาดทูีพ่ระท่านว่า	ธรรมมนัเกดิเพราะเหต	ุถ้าหเูราไม่มีแล้วจะมโีอกาส
ได้ยินเสียงไหม	ตาเราไม่มีมันจะมีเหตุให้เราเห็นรูปไหม	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	 
น่ีมันคือเหต	ุพระท่านบอกว่า	ธรรมมนัเกดิเพราะเหต ุเม่ือจะดบักเ็พราะเหตมัุนดบัก่อน  
ผลมันจึงดับ เมื่อผลมันจะมีขึ้น ก็มีเหตุมาก่อนแล้วผลมันจึงตามมา 
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 ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าความสงบมันอยู่ตรงนั้น	มันจะมีปัญญาไหม	มันจะมีเหตุ 
มีผลไหมส�าหรับทีเ่ราจะต้องปฏบิตัหิาความสงบ	มนัจะมีอะไรไหม	ถ้าเราจะไปโทษเสยีง	 
ไปน่ังทีไ่หนมเีสยีงกไ็ม่สบายแล้ว	คดิว่าทีน้ี่ไม่ด	ีทีไ่หนมรูีปก็ว่าทีน้ั่นไม่ดีไม่สงบ	อย่างน้ัน 
ก็เป็นคนอายตนะหายหมด	ตาบอด	หูหนวกหมด

	 ทีนี้ผมทดลองดู	ก็คิดไป	“เอ	มันก็แปลกเหมือนกัน	มันไม่สบายเพราะตา	หู	 
จมกู	ลิน้	กาย	จิต	น้ีแหละ	หรือว่าเราจะเป็นคนทีจั่กษบุอดดนีะ	มนัไม่ต้องเหน็อะไรดนีะ	 
มนัจะหมดกเิลสทีต่รงจักษุมนับอดละกระมงั	หรือว่าหมูนัหนักมนัตงึ	มนัจะหมดกเิลสที่
ตรงน้ันละม้ัง”	ลองๆ	ด	ูกไ็ม่ใช่ทัง้หมดน้ันแหละ	ถ้าอย่างน้ันคนตาบอดกส็�าเร็จอรหนัต์ซิ	 
คนหหูนวกก็ส�าเร็จหมดแล้ว	ตาบอดหหูนวกส�าเร็จหมดถ้าหากว่ากเิลสมันเกดิตรงน้ัน	 
อันน้ันคือเหตุของมัน	 อะไรมันเกิดจากเหตุ	 เราต้องดับตรงน้ัน	 เหตุมันเกิดตรงน้ี	 
เราพิจารณาจากเหตุนี้

 ความเป็นจริงอายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้เป็นของที่ให้เกิดปัญญา 
ถ้าเรารู้เรื่องตามความเป็นจริง ถ้าเราไม่รู้เรื่อง เราก็จะต้องปฏิเสธเลยว่า ไม่อยากจะ
เห็นรูป ไม่อยากจะฟังเสียง ไม่อยากจะอะไรทั้งน้ันแหละ ว่ามันวุ่นวายอยู่ตรงน้ัน  
เราตดัเหตมุนัออกเสยีแล้วจะเอาอะไรมาพจิารณาเล่า	ลองๆ	ซ	ิอะไรจะเป็นเหต	ุอะไร
จะเป็นเบื้องต้น	ท่ามกลาง	 เบื้องปลาย	มันจะมีไหม	นี่	อันนี้คือ	ความคิดผิดของ
พวกเราทั้งหลาย

	 ดังนั้น	ครูบาอาจารย์ท่านจึงให้ส�ารวม	การส�ารวมนี้แหละมันเป็นศีล	ศีลสังวร	
ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	นี้เป็นศีล	เป็นสมาธิ	เหล่านี้	เราคิดดูประวัติพระสารีบุตร	
เมื่อครั้งยังไม่บวช	ท่านไปพบพระชื่อ	อัสสชิ	ด้วยตาของท่านเอง	เห็นพระอัสสชิเดิน
ไปบิณฑบาต	เมื่อมองเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่า	“แหม	พระองค์นี้แปลกเหลือเกิน	 
เดินไม่ช้าไม่เร็ว	 กลีบจีวรสีจีวรของท่านไม่ฉูดฉาด	 เรียบๆ	 เดินไปก็ไม่มองหน้า 
มองหลงั	สงัวรส�ารวม”	เกดิแปลกขึน้ในใจ	อนัน้ันเป็นเหตแุก่ผู้มปัีญญา	ท่านสารีบตุร 
สงสัยก็ตรงเข้าไปกราบเรียนถามท่าน	อยากจะรู้ว่าใครมาจากไหน	อย่างนี้
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	 “ท่านเป็นใคร”
	 “เราเป็นสมณะ”
	 “ใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่าน”
	 “พระโคดมเป็นครูเป็นอาจารย์ของเรา”
	 “พระโคดมนั้น	ท่านสอนว่าอย่างไร”
	 “ท่านสอนว่า	ธรรมทั้งหลายมันเกิดเพราะเหตุ	เมื่อมันจะดับก็เพราะเหตุมันดับ
ไปก่อน”

	 น่ีคือพระสารีบุตรนิมนต์ให้ท่านเทศน์ให้ฟัง	 ท่านก็อธิบายพอสังเขปเท่าน้ัน	 
ท่านยกเหตุผลขึ้นมา	ธรรมเกิดเพราะเหตุ	เหตุเกิดก่อนผลจึงเกิด	เมื่อผลมันจะดับ	
เหตตุ้องดบัก่อน	เท่าน้ันเองพระสารีบตุรพอแล้ว	ได้ฟังธรรมพอสงัเขปเท่าน้ัน	ไม่ต้อง 
พิสดาร	เท่านั้นแหละ	

 อันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุ เพราะในเวลานั้น พระสารีบุตรท่านมีตา มีหู มีจมูก 
มีลิ้น	มีกาย	มีจิต	อายตนะของท่านครบอยู่	ถ้าหากว่าอายตนะของท่านไม่มี	มันจะ
มีเหตุไหม	ท่านจะเกิดปัญญาไหม	ท่านจะรู้อะไรต่ออะไรไหม

	 แต่พวกเราทั้งหลายกลัวมันจะกระทบ	หรือชอบให้มันกระทบ	แต่ไม่มีปัญญา	
ให้มันกระทบเรื่อยๆ	ทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	จิต	เลยเพลินไป	เลยหลง	นี้มัน
เป็นอย่างนี้ อายตนะนี้มันให้เพลินก็ได้ ให้หลงก็ได้ มันให้เกิดความรู้ มีปัญญาก็ได้  
มันให้โทษและก็ให้คุณพร้อมกัน แล้วแต่บุคคลที่จะมีปัญญา

	 อันนี้ให้เราเข้าใจว่าเราเป็นนักบวช	เข้ามาปฏิบัติ	ปฏิบัติทุกอย่าง	ความชั่วก็ให้
รู้จัก	คนสอนง่ายก็ให้รู้จัก	คนสอนยากก็ให้รู้จัก	ท่านให้รู้จักทัง้หมด	เพือ่อะไร	เพือ่เรา 
จะรู้ความจริงที่เราจะต้องเอามาปฏิบัติ	ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแต่สิ่งที่ว่ามันดีมันถูกใจเรา	
เราจึงจะชอบ	มนัไม่ใช่อย่างน้ัน	สิง่ในโลกน้ีน่ะ	บางสิง่เราชอบใจ	บางสิง่เราไม่ชอบใจ	
มันมีอยู่ในโลก	มันไม่มีอยู่ที่อื่น
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	 ธรรมดาสิ่งอะไรที่ชอบใจเราก็ต้องการสิ่งน้ัน	 พระเณรอยู่ด้วยกันก็เหมือนกัน	
ถ้าองค์ไหนไม่ชอบใจ	ไม่เอา	เอาแต่องค์ที่ชอบ	นี่ดูซิ	เอาแต่สิ่งที่ชอบ	ไม่อยากจะรู้	
ไม่อยากจะเหน็	ไม่อยากจะเป็นอย่างน้ี	ความเป็นจริงพระพทุธองค์ให้มีประสบการณ์	 
โลกวทิ	ูเราเกิดมาดโูลกอนัน้ีให้แจ่มแจ้ง	ให้ชัดเจน	ถ้าเราไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริง	 
ไปไหนไม่ไหว	ไปไม่ได้	จ�าเป็นจะต้องรู้จัก

	 อยู่ในโลกก็ต้องรู้จักโลก	พระอริยบุคคลสมัยก่อนก็ดี	พระพุทธเจ้าของเราก็ดี	
ท่านก็อยู่กับพวกนี้	อยู่กับพวกปุถุชนนี้	อยู่ในโลกนี้	ท่านก็เอาความจริงในโลกนี้เอง	
ไม่ใช่ว่าท่านไปเอาที่ไหน	 ไม่ใช่ว่าท่านหนีโลกไปหาสัจธรรมที่อื่น	 แต่ท่านมีปัญญา	
สังวรส�ารวมอายตนะของท่านอยู่เสมอ

	 การประพฤติปฏิบัตินี้คือการพิจารณาดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้	 รู้ตามความเป็นจริง
ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ ให้รู้เรื่องมัน

	 ฉะนั้น	พระพุทธองค์จึงให้รู้อายตนะเครื่องต่อไต่	นัยน์ตามันก็ต่อเอารูปเข้ามา
เป็นอารมณ์	หูมันก็ต่อเอาเสียงเข้ามา	จมูกมันก็ต่อเอากลิ่นเข้ามา	ลิ้นมันก็ต่อเอารส
เข้ามา	 ร่างกายก็ต่อเอาโผฏฐัพพะเข้ามา	 เกิดความรู้ขึ้น	 ที่เกิดความรู้ขึ้นน่ะ	 ให้เรา
พิจารณาตามความจริง

	 ถ้าเราไม่รู้จักตามความเป็นจริง	เราจะชอบมนัทีส่ดุ	หรือเกลยีดมนัทีส่ดุ	ชอบมนั 
อย่างยิ่ง	เกลียดมันอย่างยิ่ง	อารมณ์นี้ถ้ามันเกิดขึ้นมา	นี่ที่เราจะตรัสรู้	ที่ปัญญามัน
จะเกิดตรงนี้	แต่ว่าเราไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้น	

	 พระพุทธองค์ท่านให้สังวรส�ารวม	 การสังวรส�ารวมน้ันไม่ใช่ว่าไม่ให้เห็นรูป	 
ไม่ให้ได้ยินเสียง	 ไม่ให้ได้กลิ่น	 ไม่รู้จักรส	 ไม่รู้จักโผฏฐัพพะ	 ไม่รู้จักธรรมารมณ์	
ไม่ใช่อย่างน้ัน	 ถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติไม่เข้าใจ	 พอเห็นรูปก็เสียว	 ฟังเสียงก็เสียว	 
หนีเร่ือย	หนีไปไม่สู	้หนีไป	นึกว่ามนัจะหมดฤทธิห์มดเดช	นึกว่ามนัจะจบลง	มนัจะพ้น	 
มันไม่พ้นนะ	อันนั้นไม่พ้น	หนีไปไม่รู้ตามความจริง	ข้างหน้ามันก็โผล่ขึ้นอีก	ต้องแก้ 
ปัญหาอีก



212

	 เช่นพวกปฏิบตัน่ีินะ	อยูใ่นวดักด็	ีอยูใ่นป่ากดี็	อยูใ่นเขากด็	ีไม่สบาย	เดินธดุงค์ 
ไปดูอันนั้นไปดูอันนี้สารพัดอย่าง	 ว่าจะสบายใจ	 ไปแล้วกลับมาแล้ว	ก็ไม่เห็นอะไร	
ลองขึน้ไปบนภูเขา	“เออ	ตรงน้ีสบายนะ	เอาล่ะ”	ไม่รู้สบายกีว่นักเ็บือ่อกีแล้ว	เอ้า	ลงไป 
ทะเล	“เออ	ตรงน้ีมนัเยน็ด	ีตรงน้ีพอแล้ว	เอาล่ะ”	นานอกีกเ็บือ่ทะเลอกี	เบือ่ป่า	เบือ่ภเูขา	 
เบื่อทะเล	เบื่อสารพัดอย่าง	ไม่ใช่เบื่อเป็นสัมมาทิฏฐิ	เบื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิ	ความเห็น 
ไม่ตรงตามความจริงอย่างนั้น	 กลับมาถึงวัดแล้ว	 “จะท�าอย่างไรหนอ	 ไปแล้วไม่ได้ 
อะไรมา”	แล้วก็ทิ้งบาตร	สึก

	 ท�าไมถึงสึก	 เพราะไม่มีเครื่องกันสึก	 เหมือนรองเท้าเห็นไหม	 รองเท้าอย่างดี 
เขามเีคร่ืองกนัสกึ	ไปถกูหนิถกูตอไม่สกึ	กนัสกึเสยีแล้ว	รองเท้าไม่ดไีม่มเีคร่ืองกนัสกึ	 
มันก็สึก	พระเราก็เหมือนกัน	ท�าไมสึก	เพราะไม่เห็นอะไรเสียแล้ว	ไปทิศใต้ก็ไม่เห็น	 
ไปทศิเหนือกไ็ม่เหน็	ลงทะเลก็ไม่เหน็	ขึน้ภเูขากไ็ม่เหน็	เข้าอยูใ่นป่ากไ็ม่เหน็	ไม่มอีะไร	
หมดแล้ว	ตาย	น่ีมนัเป็นอย่างน้ี	คอืหนีไป	หนีจากสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีไป	ปัญญาไม่เกดิ

	 เอาอย่างนี้นะ	เอาใกล้ๆ	เรานี้	เราอยากจะอยู่ในความสงบระงับที่สุด	ไม่อยาก
จะรู้เรื่องพระเรื่องเณรเรื่องอะไรต่างๆ	หนีไปเรื่อยๆ	กับอีกคนหนึ่งตั้งใจอยู่	 ไม่หนี
อยู่ปกครองตัวเอง	รู้เรื่องของตัวเอง	คนอื่นมาอยู่ด้วยก็รู้เรื่องทั้งหมด	แก้ปัญหาอยู่ 
ตลอดเวลา	เช่นเจ้าอาวาส	เป็นเจ้าอาวาสน้ีเหตกุารณ์มอียูท่กุเวลา	มอีะไรมาให้พจิารณา 
ผูกใจเราอยู่เสมอ	เพราะอะไร	เพราะเขาถามปัญหาไม่หยุด

	 ปัญหาไม่หยุดเราก็มีความรู้ไม่หยุด	แก้ปัญหาไม่หยุด	ปัญหาตนด้วย	ปัญหา
คนอื่นด้วย	สารพัดอย่าง	นี่คือมันตื่นอยู่เสมอ	ก่อนที่มันจะหลับ	มันก็ตื่นขึ้นมาอีก	 
เป็นเหตใุห้เราได้พจิารณาได้รูเ้ร่ือง	เลยเป็นคนฉลาด	ฉลาดเร่ืองของตนเอง	ฉลาดเร่ือง
ของคนอืน่	ฉลาดหลายๆ	อย่าง	ความฉลาดอนัน้ีเกดิจากการกระทบ	เกดิจากการต่อสู	้ 
เกดิจากการไม่หนี	ไม่หนีด้วยกายแต่หนีทางใจ	หนีทางปัญญาของเรา	ให้รู้ด้วยปัญญา
ของเราอยู่ตรงนี้แหละ ไม่หนีมัน

	 อนัน้ีเป็นเหตทุีจ่ะให้เกดิปัญญา	จะต้องท�า	จะต้องคลกุคลอียูใ่นสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ี	 
ก็เหมือนกันกับที่เราอยู่ในวัด	 ช่วยกันรักษาอะไรต่างๆ	 คลุกคลีอยู่อย่างน้ี	 มองดู 
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อย่างอื่นเป็นกิเลส	อยู่กับพระกับเณรมากๆ	โยมมากๆ	เป็นกิเลสมาก	ใช่	ยอมรับ	
แต่ต้องอยู่ไปให้ปัญญาเกิดสิ	 ให้มันลดความโง่	 นั่นมันจะไปตรงไหนล่ะ	 เราอยู่ไป
เพื่อให้ลดความโง่	อย่าอยู่ไปเพื่อให้มันเพิ่มความโง่ขึ้นมา

	 ต้องพิจารณา	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	มันกระทบเมื่อใด	เป็นต้น	ก็ต้องสังวร
ส�ารวม	พิจารณา	เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมา	ใครทุกข์	ทุกข์นี้ท�าไมมันจึงเกิด	ท่านเจ้าอาวาส
ปกครองลูกศิษย์ลูกหาน่ีก็เป็นทุกข์	 ต้องรู้จัก	 ทุกข์เกิดขึ้นมานะ	 ให้มันรู้จักทุกข์สิ 
ทุกข์มันเกิดขึ้นมา	 เรากลัวทุกข์	 ไม่รู้จักทุกข์	 จะไปสู้ที่ไหนล่ะ	 ถ้าทุกข์มาก็ไม่รู้อีก	 
จะไปสู้ทุกข์ที่ไหนล่ะนี่	เป็นสิ่งส�าคัญมากที่สุด	ต้องให้รู้จักทุกข์

	 การหนีทกุข์กค็อืให้รู้จักพ้นทกุข์	ไม่ใช่มนัทกุข์ทีน้ี่แล้วกว็ิง่ไป	หอบทกุข์ไปด้วย	
อยูท่ีน้ั่น	ทกุข์กเ็กดิขึน้อกี	กว็ิง่อกี	น่ีไม่ใช่คนหนีทกุข์	เป็นคนไม่รู้จักทกุข์	ถ้ารู้จักทกุข์ 
ต้องดูเหตุการณ์	ครูบาอาจารย์ท่านว่า	อธิกรณ์เกิดที่ไหนให้ระงับที่นั้น

	 ทุกข์มันเกิดตรงนั้น	เรื่องที่ไม่ทุกข์มันก็อยู่ตรงน้ัน	เรื่องที่ทุกข์	มันจะหายก็อยู่
ตรงที่มันเกิด	ถา้ทุกข์เกิดขึ้นมาตอ้งพิจารณา	ไม่ตอ้งหนนีะ	ตอ้งแกอ้ธิกรณ์ให้มนัจบ	
รู้เรื่องของมัน

	 ทกุข์เกิดตรงน้ีเราหนีไป	กลวัทกุข์	น้ีแหละคอืโง่ทีส่ดุ	สร้างความโง่ข้ึนตลอดเวลา	 
เราต้องรู้นะ	ทกุข์น้ีมนัไม่ใช่อะไร	ไม่ใช่ทกุขสจัหรือ	เร่ืองทกุข์น้ัน	เราจะเหน็ในแง่ไม่ดี	
หรือ	ทุกขสัจ	สมุทัยสัจ	นิโรธสัจ	มรรคสัจ	ถ้าหนีจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ปฏิบัติ
ตามสจัธรรมเท่าน้ันแหละ	มนัจะพบทกุข์เม่ือไร	มนัจะรู้เร่ืองเมือ่ไร	ถ้าหนีทกุข์เร่ือยไป 
เราไม่รู้จักทุกข์	ทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรก�าหนดรู้	ถ้าไม่ก�าหนด	จะรู้มันเมื่อไร	ไม่พอใจ
หนีไป	ไม่พอใจหนีไปเรื่อย	อย่างนั้นต้องท�าสงครามหมดประเทศ	พญามารเอาหมด	
นี่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้น

	 พระพุทธองค์ท่านให้หนีด้วยปัญญา	 เปรียบประหน่ึงว่าเรามีเสี้ยนหรือหนาม 
น้อยๆ	 ต�าเท้าเราอยู่	 เดินไปปวดบ้างหายปวดบ้าง	 บางทีก็เดินไปสะดุดหัวตอเข้า	 
ปวดขึน้มากค็ล�าด	ูคล�าไปคล�ามาไม่เหน็	เลยขีเ้กยีจดมูนั	กป็ล่อยมนัไป	ต่อไปเดินไป 
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ถูกปุ่มอะไรขึ้นมาก็ปวดอีก	มันเป็นอย่างนี้เรื่อยไป	เพราะอะไรนะ	เพราะเสี้ยนหรือ 
หนามน้ันมันยังอยู่ในเท้าเรา	 ยังไม่ออก	 ความเจ็บความปวดมันก็เป็นอยู่อย่างน้ัน	 
เม่ือมนัปวดมากค็ล�าหามนั	ไม่เหน็กป็ล่อยไป	นานๆ	เจ็บอกีกค็ล�าอกี	อยูอ่ย่างน้ันเร่ือยๆ

	 ทกุข์ทีเ่กดิขึน้มาน้ันนะ	เราต้องก�าหนดรู้มนั	ไม่ต้องปล่อยมันไป	เม่ือมันเจ็บปวด 
ขึ้นมา	“เออ	ไอ้หนามนี่มันยังอยู่นี่นะ”	เมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้น	ความคิดที่ว่าจะเอา 
หนามออกจากเท้าเรากมี็พร้อมกนัมา	ถ้าเราไม่เอามนัออก	ความเจ็บปวดมันกเ็กดิขึน้	 
เดี๋ยวก็เจ็บ	เดี๋ยวก็เจ็บ	อยู่อย่างนี้	ความสนใจที่จะเอาหนามออกจากเท้าเรามันมีอยู่
ตลอดเวลา

	 ผลที่สุดวันหนึ่งต้องตั้งใจเอาหนามออกให้ได้	เพราะมันไม่สบาย	อันนี้เรียกว่า 
การปรารภความเพียรของเราต้องเป็นอย่างนั้น	มันขัดตรงไหน	มันไม่สบายตรงไหน	
กต้็องพจิารณาทีต่รงน้ัน	แก้ไขทีต่รงน้ัน	แก้ไขหนามทีมั่นยอกเท้าเราน่ันแหละ	งัดมนั 
ออกเสีย

	 จิตใจของเรา	มันติดอยู่ที่ตรงไหน	 เราจะต้องรู้จักอยู่อย่างนั้น	คล�าไปคล�ามา
ก็รู้อยู่	เห็นอยู่	เป็นอยู่อย่างนั้น	แต่ว่าความเพียรของเราไม่ถอยเหมือนกัน	ไม่หยุด	
ท่านเรียกว่า วิริยารัมภะ	 ปรารภความเพียรอยู่เสมอ	 เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นเมื่อไร 
ในเท้าของเรานะ	ปรารภว่าจะเอาหนามออก	จะบ่งหนามออกเสมอ	ไม่ได้ขาดเลย

	 ทกุข์ทางใจมนัเกิดขึน้มา	เร่ืองกเิลสตณัหาน้ี	เรากมี็ความรู้สกึปรารภความเพยีร 
อยูเ่สมอว่า	จะพยายามฆ่ามนั	พยายามละมนัอยูต่ลอดเวลา	ตามไปไม่หยดุ	อกีวนัหน่ึง 
มันก็จนมุมเรา	ถึงที่นั้นเราก็ตะครุบมันได้

	 ฉะน้ัน	เร่ืองสขุทกุข์น้ีเราจะท�าอย่างไร	ถ้าไม่มสีิง่ทัง้หลายเหล่าน้ี	จะเอาอะไรเป็นเหต	ุ 
ถ้าไม่มเีหต	ุผลมนัจะเกดิตรงไหนเล่า	น่ีเรียกว่าธรรมมนัเกดิเพราะเหต	ุเมือ่ผลมันจะ
ดับไปน้ัน	เพราะเหตมุนัดบัไปก่อน	ผลมันจึงดบัไปด้วย	มนัเป็นในท�านองอนัน้ี	แต่ว่า 
เราไม่ค่อยเข้าใจจริง	อยากแต่จะหนีทุกข์	รู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ไม่ถึงมัน
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	 ความเป็นจริงแล้ว	ท่านอยากจะให้รู้โลกทีเ่ราอยูน้ี่	ไม่ต้องหนีไปไหน	จะอยูก่ไ็ด้
จะไปก็ได้	ให้มีความรู้สึกอย่างนั้น	ให้พิจารณาให้ดี	มันสุขมันทุกข์	มันอยู่ตรงไหน	
อะไรที่เราไม่ยึดหมายหรือไม่มั่นหมายกับมัน	อันนั้นไม่มี	ทุกข์มันก็ไม่เกิด	ทุกข์มัน
เกดิจากภพ	มนัมภีพทีจ่ะเกิด	มนักต้็องไปเกิดทีภ่พ	ตวัอปุาทานยดึมัน่ถอืมัน่น้ีแหละ	
มันเป็นภพให้ทกุข์เกดิ	ทกุข์มันเกดิขึน้	ดเูถอะ	อย่าไปดไูกลๆ	ดปัูจจุบนัน้ี	ดกูายดูจิต 
ของเราน้ี	เม่ือทกุข์เกดิขึน้มา	เพราะอะไรมนัเป็นทกุข์	ดเูดีย๋วน้ีแหละ	เม่ือสขุเกดิขึน้มา	 
มันเป็นอะไรมันจึงสุข	 ดูเดี๋ยวน้ัน	 มันเกิดตรงไหนให้มันรู้จักตรงน้ัน	 ทุกข์เกิดที่
อุปาทาน	สุขเกิดที่อุปาทานทั้งนั้น

	 พระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤตปิฏบิตัดิแีล้ว	เหน็จิตว่าเป็นอยูอ่ย่างน้ี	มนัเกดิๆ	ตายๆ	 
เป็นของไม่แน่นอนสักอย่างหนึ่งเลย	ถ้าพิจารณาแล้วท่านดูมันทุกวิธี	มันเป็นของมัน 
อย่างน้ัน	ไม่มอีะไรแน่นอน	เกดิแล้วกต็าย	ตายแล้วเกดิ	ไม่มีอะไรทีเ่ป็นแก่นสาร	เดนิไป 
ท่านกรู้็สกึว่ามนัเป็นอย่างน้ัน	น่ังท่านกรู้็สกึว่ามนัเป็นอย่างน้ัน	จะเอาตรงไหน	มแีต่ทกุข์ 
ทัง้น้ัน	เอาโลกกม็แีต่ทกุข์ทัง้น้ัน	เหมอืนแท่งเหลก็ใหญ่ๆ	ทีเ่ขาเอาเข้าเตาหลอมแล้วน้ันแหละ	 
ร้อนไปทัง้แท่งเลย	ยกขึน้มาเอามือไปแตะด	ูข้างบนมันกร้็อน	ข้างๆ	มนักร้็อน	มนัร้อน
ทัง้น้ันใช่ไหม	ทีไ่ม่ร้อนไม่ม	ีเพราะมนัออกจากเตาหลอมมา	เหลก็ทัง้แท่งไม่มีเยน็เลย

	 อนัน้ีถ้าหากว่าเราไม่พจิารณาสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ี	ไม่รู้เร่ือง	จะต้องเหน็ชดั	จะต้อง 
ไม่เกิด	จะต้องไม่ให้มันเกิด	ให้รู้จักการเกิด	แม้แต่ที่ว่า	“แหม	คนนี้ท�าไม่ถูกใจฉัน
ฉันเกลียดที่สุด”	ไม่มีแล้ว	“คนนี้ท�าฉันชอบที่สุด”	ไม่มีแล้ว	มีแต่อาการในโลกที่พูด 
กันว่า	ชอบที่สุด	ไม่ชอบที่สุดเท่านั้น	แต่พูดอย่างใจอย่าง	คนละเรื่องกัน	จะต้องเอา 
สมมตุขิองโลกมาพดูกนัให้มนัรู้เร่ืองกบัโลกเท่าน้ัน	ไม่มอีะไรแล้ว	มนัเหนือ	ต้องให้มนั 
เหนืออย่างนั้น	อันนั้นเป็นที่อยู่ของพระ	พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันฉันนั้น	จะต้อง 
ปฏิบัติอย่างนั้น ต้องพยายาม อย่าไปสงสัย

	 ก่อนที่ผมจะปฏิบัตินี่	 คิดว่าศาสนาตั้งอยู่ในโลก	 ท�าไมบางคนท�าบางคนไม่ท�า	 
ท�าแบบนิดๆ	หน่อยๆ	แล้วเลกิมนั	อะไรอย่างน้ี	หรือผู้ไม่เลกิกไ็ม่ประพฤตปิฏบิตัเิตม็ที	่ 
นี่มันเป็นเพราะอะไร ก็ไม่รู้นั่นเองล่ะ
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	 ผมจึงต้องอธษิฐานในใจว่า	เอาล่ะ	ชาตน้ีิเราจะมอบกายอนัน้ีใจอนัน้ีให้มนัตาย
ไปชาตหิน่ึง	จะท�าตามค�าสอนของพระพทุธเจ้าทกุประการเลย	จะท�าให้มนัรู้จักในชาตน้ีิ	 
ถ้าไม่รูจ้กัมนักล็�าบากอกี	จะปลอ่ยวางมนัเสียทุกอย่าง	จะพยายามท�า	ถงึแม้วา่มนัจะ
ทุกข์มันจะล�าบากขนาดไหน	ก็ต้องท�า	ไม่เช่นนั้นก็จะสงสัยเรื่อยไป

	 คดิอย่างน้ีเลยตัง้ใจท�า	ถงึแม้มนัจะสขุ	มนัจะทกุข์	จะล�าบากขนาดไหนกต้็องท�า	 
ชวีติในชาตน้ีิให้เหมอืนวนัหน่ึงกบัคนืหน่ึงเท่าน้ัน	ทิง้มัน	จะตามค�าสอนของพระพทุธเจ้า	 
จะตามธรรมะให้มันรู้	ท�าไมมันยุ่งมันยากนัก	วฏัสงสารน้ี	อยากรู้อยากจะเป็นอย่างน้ัน	 
คิดปฏิบัติ

	 ในโลกน้ี	 นักบวชทิ้งอะไรไหม	 ถ้าเป็นนักบวชไม่สึกแล้วก็เป็นอันว่าทิ้งหมด 
ทุกอย่างเลย	ไม่มีอะไรจะไม่ทิ้ง	ที่โลกเขาต้องการเราก็ทิ้งหมดทั้งนั้นแหละ	รูป	เสียง	
กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะทิ้งหมด	แต่ก็กระทบทั้งหมดเช่นกัน

	 ฉะนั้น	เราเป็นผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษ	ถึงการพูดการจา	การขบ	 
การฉัน	การอะไร	จะต้องเป็นคนทีง่่ายทีส่ดุ	กนิง่าย	นอนง่าย	อะไรๆ	กง่็าย	แบบทีเ่รียกว่า 
เป็นตาสีตาสาธรรมดา	แบบง่ายๆ	อย่างนี้	ท�าไป	ยิ่งท�ามันก็ยิ่งภูมิใจ	มันจะเห็นใน 
จิตใจของเรา	ฉะนั้น	ธรรมะนี้จึงเป็นปัจจัตตัง	รู้เฉพาะตัวเรา	ถ้ารู้เฉพาะตัวเราแล้ว
ก็ต้องปฏิบัติเอาเอง

	 แต่เราปฏิบัตินี้ก็จะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ครึ่งหนึ่งเท่านั้น	อย่างวันนี้ผมเทศน์
ให้ฟัง	อนัน้ียังเป็นของใช้ไม่ได้เลย	แต่เป็นของน่ารับฟังไว้	ถงึมใีครมาเชือ่	เชือ่เพราะ
ผมพูด	ยังไม่เกิดประโยชน์เต็มที่	ถ้าใครเชื่อที่ผมพูดเต็มที่	คนนั้นก็ยังโง่

	 ถ้าหากว่าฟังแล้วมเีหตผุล	เอาไปพจิารณาดใูห้มนัเหน็ชัดในจิตของตวัเอง	ท�าเอง	 
ละเอง	 อันน้ันแหละมีผลมากแล้ว	 รู้รสมันแล้ว	 คือมันรู้ด้วยตนเองจริงๆ	 อันน้ี
พระพทุธองค์ท่านถงึไม่ตรัสลงไป	คอืบอกชัดไม่ได้	เหมอืนกบับอกสใีห้คนตาบอดว่า	 
มันขาวเหลือเกิน	เหลืองเหลือเกิน	บอกไม่ได้	หรือบอกก็ได้อยู่	แต่ท่านว่ามันไม่เกิด
ประโยชน์	เพราะคนนั้นตาบอดแล้ว
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	 ดังนั้น	ท่านจึงย้อนกลับมาให้เป็นปัจจัตตัง	ให้เห็นชัดกับตัวเอง	เมื่อเห็นชัดกับ 
ตัวเองแล้ว มันจึงจะเป็น สักขีภูโต	 เป็นพยานของเราแท้ๆ	 จะยืนก็ไม่สงสัย	 
น่ังกไ็ม่สงสยั	นอนกไ็ม่สงสยั	ใครจะมาพดูว่า	“ท่านปฏบิตัอิย่างน้ีไม่ถกู	ผิดหมดแล้ว”	 
มันก็สบายใจได้	เพราะมันมีหลัก

	 ผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างน้ัน	 จะไปที่ไหน	 ใครจะบอกให้ชัดเจนอย่างไรไม่ได้
นอกจากความรู้สึกของเรา	การเห็นของเรา	มันเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้น	เรื่องประพฤติ
ปฏิบตัมัินเป็นอย่างน้ัน	เราทกุคนกเ็หมอืนกนั	เร่ืองปฏิบตัน้ีินะ	บวชอยูต่ัง้	๕	ปี	๑๐	ปี	 
จะปฏิบัติสักเดือนหนึ่ง	อย่างนี้มันก็ยากเหมือนกัน

	 ความเป็นจริงอายตนะทั้งหลายต้องต่อสู้ตลอดเวลา	สบายใจไม่สบายใจก็รู้จัก	
ชอบไม่ชอบก็ให้รู้จัก	ให้มันรู้จักสมมุติ	ให้มันรู้จักวิมุตติ	วิมุตติกับสมมุติมันจะมา
พร้อมกัน	ให้รู้จักดี	รู้จักชั่ว	รู้จักพร้อมกัน	เกิดขึ้นพร้อมกัน	อันนี้เป็นผลงานที่เกิด
ขึ้นจากการท�างานของผู้ปฏิบัติ

 ฉะน้ัน สิง่ใดทีม่นัเกดิประโยชน์ตนและเกดิประโยชน์คนอืน่ สร้างประโยชน์ตนแล้ว 
สร้างประโยชน์คนอื่น ชื่อว่าท�าตามพระพุทธเจ้า ผมเคยสอนเสมอ	 สิ่งที่ควรท�านั้น 
ก็ไม่ค่อยอยากจะท�ากนั	อย่างกจิวตัร	ข้อวตัรอะไรต่างๆ	ผมเคยพดูบ่อยๆ	พดูไปกไ็ม่ค่อย 
เอาใจใส่	 เพราะคนมันไม่รู้	 มันขี้เกียจบ้าง	 มันร�าคาญบ้าง	 วุ่นวายบ้าง	 นั่นแหละ 
มันเป็นเหตุ

	 เราจะไปอยูท่ีม่นัไม่มีอะไร	อยู่เฉยๆ	จะเหน็อะไรไหม	อาหารกเ็หมอืนกนั	ฉันไปแล้ว 
มนัเฉยๆ	จะเป็นอะไรไหม	อร่อยไหม	หมูนัตงึพดูแล้วกเ็ฉย	มนัจะรู้เร่ืองไหม	ถ้าไม่รู้เร่ือง 
มนัจะมเีร่ืองไหม ไม่มเีร่ือง มนัก็ไม่มเีหต ุมทีีแ่ก้ไหม ให้เราเข้าใจการปฏบิตัอิย่างน้ัน

	 สมยัก่อนผมไปอยูเ่หนือ	ไปอยูก่บัพระหลายองค์	พระแก่ๆ	แบบหลวงพ่อหลวงตา	 
๒-๓	พรรษา	ผมนั้น	๑๐	พรรษาแล้ว	อยู่กับพวกคนแก่ก็ตั้งใจปฏิบัติเลย	รับบาตร	 
ซกัจีวร	เทกระโถน	สารพดัอย่าง	ไม่ได้คดิว่าอนัน้ีท�าให้องค์น้ัน	ไม่ได้คิด	ท�าข้อปฏบิตัิ
ของเรา	ใครไม่ท�าเราก็ท�า	เป็นก�าไรของเรา	เป็นเรื่องสบายใจ	ภูมิใจ
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 ถงึวนัอโุบสถ	เราก็รู้จัก	เราเป็นพระหนุ่มไปจัดโรงอโุบสถ	ตัง้น�า้ใช้น�า้ฉันสารพดัอย่าง	 
สบาย	พวกนั้นไม่รู้จักกิจวัตรก็เฉย	เราก็ไม่ว่าเขาเพราะเขาไม่รู้จัก	อันนี้เรามาปฏิบัติ	
เราท�าแล้วกภ็มิูใจ	ถึงเวลาห่มผ้าเดินจงกรมสบาย	มนัภมิูใจเหลอืเกิน	มนัด	ีมนัมกี�าลงั

	 ข้อวัตรทั้งหลายมีก�าลังมาก	 ที่ไหนในวัดที่จะท�าได้	 ไม่ว่าจะเป็นในกุฏิของเรา	
ในกุฏิคนอื่นก็ดี	 ที่มันสกปรกรกรุงรัง	ท�าเลย	 ไม่ต้องท�าให้ใคร	 ไม่ต้องท�าเอาหน้า
เอาตาจากใคร	ท�าเพื่อข้อปฏิบัติของเรา	กวาดกุฏิกวาดเสนาสนะให้มันสะอาด	ถ้าเรา 
ท�าเช่นน้ัน	 ก็เหมือนเรากวาดของสกปรกออกจากใจของเรา	 เพราะเราเป็นผู้ปฏิบัต	ิ
อันนี้ให้มันมีอยู่ในใจของพวกเราทุกคน	

	 ความสามัคคีนั้นไม่ต้องเรียกร้องหรอก	เป็นเลย	ให้มันเป็นธรรมะ	สงบระงับ	
พยายามท�าใจให้มันเป็นอย่างน้ัน	 ไม่มีอะไรมันจะขัดแย้งเรา	 อะไรที่เป็นงานหนัก 
งานหนา	ช่วยกนัท�า	ถ้าเราช่วยกนัท�า	ไม่นานหรอกกเ็สร็จ	ช่วยกนัง่ายๆ	แล้วกแ็ล้วไป	
มันดีที่สุด	ผมก็เคยพบเหมือนกัน	แต่ว่าผมมีก�าไร	คือไปอยู่ด้วยกันมากๆ	ทั้งพระ 
ทัง้เณร	“เอ้า	วันน้ีย้อมผ้ากนันะ”	ย้อมผ้า	เราไปต้มแก่นขนุน	มพีระบางองค์ให้เพือ่น
ต้มแก่นขนุนเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาชุบๆ	 ย้อม	 แล้วก็หนีไปตากผ้า	 อยู่กุฏินอนสบาย	 
ไม่ต้องต้มแก่นขนุน	ไม่ต้องมาล้างหม้อ	ไม่ต้องจัดท�าอะไร	เขานึกว่าเขาสบาย	เขาดี	 
อันนั้นคือโง่ที่สุดแล้ว	สร้างความโง่ใส่ตัวเอง	เพราะเขาไม่ได้ท�า	เพื่อนเขาท�า	ถึงเวลา
ไม่ต้องท�าอะไรเลย	ง่าย	นี่ยิ่งเพิ่มความโง่ขึ้น

	 ดูเถอะ	อันนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์แก่เขาเลย	นี่คือความคิดโง่ของคน	กิจที่จะ
ต้องท�าก็ไม่ท�า	 คือถ้าไม่ท�าได้ล่ะเป็นดีที่สุด	 นั่นแหละมันโง่ที่สุด	 ถ้าเรามีความเห็น
อย่างนั้นในใจอยู่	เราอยู่ไม่ได้

	 ฉะนั้น	จะพูดอะไร	จะท�าอะไร	ก็ให้รู้สึกว่าเรามาท�าอะไรที่นี้	อยากกินดี	นั่งดี	
นอนดี	อะไรทั้งหลายนั้น	ไม่ได้	ที่เรามาท�าอะไร	ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เสมอ	มันก็จะ 
ผูกใจเราตลอดเวลา	ไม่เผลอ	ผูกใจเสมอ	แม้ท่านจะยนือยู	่ท่านกจ็ะปรารภความเพยีร	 
จะเดนิอยูก่ป็รารภความเพยีร	จะนอนอยูก่ป็รารภความเพยีร	ถ้าไม่ได้ปรารภความเพยีร 
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ไม่ได้เป็นอย่างน้ัน	น่ังอยู่ก็น่ังในบ้าน	เดินกไ็ปเดนิในบ้าน	จะไปเล่นอยู่ในบ้าน	เล่นกบั 
ประชาชนเขา	ใจมันไปอย่างนั้น	ไม่ได้ปรารภความเพียร	ไม่ได้หักห้ามใจของเราอีก 
เสียด้วย	ก็ยิ่งปล่อยมันไปตามลมตามอารมณ์	นี่เรียกว่าตามอารมณ์	ก็เหมือนเด็ก
ในบ้าน	เราไปตามใจมัน	มันจะดีไหม	พ่อแม่ตามใจเด็กในบ้าน	มันจะดีไหม	ถ้าไป
ตามใจมันตั้งแต่เป็นเด็ก	พอมันรู้ภาษา	เขาก็จะเฆี่ยนมันเท่านั้นแหละ	กลัวมันจะโง่

	 การฝึกจิตของเรากต้็องเป็นอย่างน้ัน	ต้องรู้จักตวั	รู้จักฝึกจิตของเรา	ถ้าเราไม่รู้จัก 
ฝึกจิตของตัวเอง	จะคอยคนอื่นมาฝึกให้	ล�าบากมาก	ล�าบากมากทีเดียวล่ะ

	 อย่าเข้าใจว่า	อยูน่ี่ไม่ได้ท�าความเพยีร	การท�าความเพยีรไม่มีขีดข้ัน	จะยนื	จะเดิน	 
จะนั่ง	จะนอน	ได้หมดทั้งนั้น	แม้กวาดลานวัดอยู่ก็บรรลุธรรมะได้	แม้มองไปเห็น 
แสงพยับแดดเท่านั้น	ก็บรรลุธรรมะได้	จะต้องให้สติมีพร้อมอยู่เสมอ	ท�าไมจึงเป็น
อย่างน้ัน	เพราะมนัมโีอกาสทีจ่ะบรรลธุรรมอยูท่กุเวลา	อยูท่กุสถานที	่เมือ่เราตัง้ใจอยู่	 
พิจารณาอยู่

	 ฉะนั้น	เราจึงอย่าประมาท	ให้ระวัง	ให้รู้	เดินไปบิณฑบาตอย่างนี้	มีความรู้สึก 
ตัง้หลายอย่างกว่าเราจะกลบัถึงวดัเรา	เออ	เอาส	ิธรรมะดีๆ 	มนัจะเกดิขึน้	เม่ือมาถงึวดั 
มาน่ังฉันบณิฑบาต	แหม	มนัมธีรรมะดีๆ	ทีเ่กดิข้ึนมาให้เรารู้จัก	มนัต้องเกดิอยูอ่ย่างน้ี	 
ถ้าเราปรารภความเพียรอยู่เสมอ	 ไม่ใช่ว่ามันเป็นอะไรนะ	 มันมีข้อคิด	 มันมีปัญหา	 
มนัมีธรรมะ	มนัเป็นธมัมวจิยะ	สอดส่องธรรมะอยูต่ลอดเวลา	มนัเป็นโพชฌงค์	ถ้าเรา 
ศึกษาอยู่เป็นพหูสูต

 ศกึษาอย่างไร ศกึษาอารมณ์น้ี ธรรมะน้ีมนัเกดิทีจิ่ต ไม่ต้องไปศกึษากบัใครทีไ่หน  
ศกึษาอยู่ทีเ่มือ่เรามสีตอิยู ่มนัมข้ีอศึกษา โพชฌงัโค สตสิงัขาโต ธมัมานัง วจิโย มสีติ 
มันก็มีธัมมวิจยะ มันติดต่อกันเสมอ มันเป็นองค์ตรัสรู้ธรรม ถ้าเรามีสติอยู่ มันมี 
ธัมมวิจยะ ไม่ได้อยู่เฉยๆ เป็นองค์ธรรมตรัสรู้

	 ถ้าอยูใ่นระบบน้ี	ตรัสรู้ธรรมะอยูต่รงน้ี	ภายในจิตของเราน้ี	การปฏิบตัไิม่มกีลางวนั 
ไม่มีกลางคืน	ไม่มีเวลา	ไม่มีเรื่องอื่นมาปน	ปนก็ให้รู้จักว่ามันปน	มีธัมมวิจยะอยู่ใน 
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ใจเสมอ	คือ	ซอกธรรม	เฟ้นธรรมอยู่เสมอ	มีสติวิจัยธรรมอยู่ตลอดเวลา	เรื่องจิต 
มนัเป็นอย่างน้ัน	ถ้ามนัตกกระแสของมนัแล้ว	ไม่ใช่วจัิยไปอย่างอืน่	จะไปเทีย่งตรงโน้น 
จะไปทางนี้ทางนั้น	สนุกจังหวัดนี้จังหวัดนั้น	อันนั้นมันหลงโลก	เดี๋ยวก็ตายละ

	 ฉะน้ัน	จงพากนัตัง้ใจ	ไม่ใช่ว่าน่ังหลบัตาอย่างเดยีวจึงเกดิปัญญา	ตา	ห	ูจมูก	ลิน้ 
กาย	ใจ	มนัมอียูเ่สมอ	ตืน่อยู่เสมอ	ศกึษาตลอดเวลา	เหน็ต้นไม้	เหน็สตัว์ต่างๆ	กไ็ด้ 
ศกึษาอยูต่ลอดเวลา	น้อมเข้ามาเป็น	โอปนยกิธรรม	ให้เหน็ชดัในตวัของเราเป็น	ปัจจัตตงั  
จะมีอารมณ์ภายนอกกระทบกระทั่งเข้ามา	มันก็เป็นปัจจัตตังสม�่าเสมอ	มันไม่ทิ้ง

	 พดูง่ายๆ	เหมอืนเขาเผาถ่านเผาอฐิ	เตาถ่านเตาอฐิเคยเหน็ไหม	ก่อไฟขึน้หน้าเตา 
สกัสองศอก	หรือเมตรหน่ึง	มนัจะดดูควนัไฟเข้าไปในเตาหมดเลย	ดอูนัน้ันกไ็ด้	มนัเหน็ 
ชดัอย่างน้ัน	อนัน้ีมนัเป็นรูปเปรียบเทยีบ	ถ้าท�าเตาเผาถ่านเผาอฐิให้ถกูเร่ือง	ถกูลกัษณะ 
ของมนั	ก่อไฟอยู่หน้าเตาสกัสองสามศอก	เมือ่มคีวนัขึน้มา	มนัจะดูดเข้าไปในเตาหมด 
ไม่มเีหลอืเลย	ความร้อนกจ็ะเข้าไปบรรจุในเตาหมด	ไม่หนีไปไหน	ความร้อนจะเข้าไป 
ท�าลายเร็วที่สุด	นี่มันเป็นอย่างนั้น

	 ความรู้สึกของผู้ประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกัน	 จะมีความรู้สึกดูดเข้าไปให้เป็น
สมัมาทฏิฐทิัง้น้ัน	ตาเหน็รูป	หฟัูงเสยีง	จมกูดมกลิน่	ลิน้ลิม้รสทัง้หลาย	มนัจะดูดเข้าไป 
ให้เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งนั้น	จะเป็นสัมผัสที่เกิดปัญญาอย่างนั้นสม�่าเสมอตลอดเวลา.
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๒๐
ไม่แน่คืออนิจจัง

	 มีพระฝรั่งองค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์ของผม	เมื่อเห็นพระไทยสามเณรไทยสึกก็	อุ๊ย	
เสียดาย	 ท�าไมถึงท�าอย่างน้ัน	 ท�าไมพระไทยเณรไทยถึงสึกกันน่ี	 เขาตกใจพากัน 
ตืน่เต้นในการสกึของพระไทยเณรไทย	กเ็พราะมาพบใหม่ๆ	เขาตัง้ใจ	มศีรัทธามาบวช	 
น่ีมันดีแล้ว	 คิดว่าจะไม่สึกแล้ว	 ใครสึกก็โง่เท่าน้ันแหละ	 มาเห็นพระไทยเณรไทย 
เข้าพรรษาก็บวชกัน	ออกพรรษาแล้วก็สึก	โอ๊ย	สลดใจตกใจ	โอ้	สงสารเน้อ	สงสาร
พระไทย	สงสารสามเณรไทย	ท�าไมถึงท�าอย่างนั้น

	 พอดีต่อมาพระฝรั่งก็อยากสึกบ้าง	เลยเห็นเป็นของที่ไม่ส�าคัญ	ตอนแรกมาพบ 
ใหม่ๆ	มันตื่นเต้น	เห็นเป็นของส�าคัญมาก

	 การบวชน่ะ	นึกว่าจะท�าเอาง่ายๆ	เมื่อใจของคนก�าลังมีศรัทธา	มันพร้อมหมด 
ทกุอย่าง	คดิอะไรมนักด็	ีคดิอะไรมนักถ็กูไปทัง้น้ันแหละ	ไม่มีใครตดัสนิ	คอืตดัสนิเอาเอง 
น่ันแหละ	ไม่รู้ว่าปฏปิทาของการปฏิบตัทิางจิตใจน่ีท่านท�าอย่างไร	ท่านจะต้องมีรากฐาน 
อันมั่นคงที่สุดภายในจิตของท่านแล้ว	แต่ท่านก็ไม่พูดอะไรมาก

	 ส่วนผมบวชมาครั้งแรกไม่ได้ฝึกฝนหรอก	แต่ว่ามันมีศรัทธา	มันจะเป็นเพราะ 
ก�าเนิดกไ็ม่รู้	พระเณรทีบ่วชพร้อมๆ	กนั	ออกพรรษาแล้วกส็กึ	เรามองเหน็ว่า	“เอ	พวกน้ี 
มนัยงัไงกนัน้อ”	แต่เราไม่กล้าพดูกบัเขา	เพราะเรายงัไม่ไว้ใจความรู้สกึของเรา	มนัตืน่เต้น	 
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แต่ภายในจิตของเรากว่็าน่ีมันโง่มาก	บวชมนับวชยาก	สกึมนัสกึง่าย	น่ีมีบญุน้อย	ไม่ม ี
บญุมาก	เหน็ทางโลกมันมปีระโยชน์มากกว่าทางธรรม	น่ีเราก็เหน็ไป	แต่เราไม่พดู	เราก็ 
มองดูแต่ในจิตของตัวเอง

	 เห็นเพื่อนภิกษุที่บวชพร้อมๆ	 กันสึกไปเรื่อยๆ	 บางทีก็เอาเครื่องแต่งตัวมาใส่	 
เข้ามาเดนิ	เราเหน็มนัเป็นบ้าหมดทกุกระเบยีดเลย	แต่เขาว่ามนัด	ีสวย	สกึแล้วจะต้องไป
ท�าอย่างน้ันอย่างน้ี	แล้วก็มาเหน็อยู่ในใจของเรา	ไม่กล้าพดูให้เพือ่นเขา	ว่าคดิอย่างน้ัน 
มันผิด	ก็ไม่กล้าพูด	เพราะว่าตัวเรามันยังเป็นของไม่แน่อยู่	ว่าศรัทธาของเรานี้มันยัง 
จะยืดยาวไปถึงขนาดไหน	อะไรๆ	ก็ยังไม่กล้าจะพูดกับใครเลย	พิจารณาแต่ในจิต
ของตนเรื่อยๆ	

	 พอเพือ่นสกึไปแล้วก็ทอดอาลยั	ไม่มใีครอยูแ่ล้วนะ	ชักเอาหนังสอืปาฏิโมกข์มา 
ดเูลย	ท่องปาฏโิมกข์สบาย	ไม่มใีครมาล้อเลยีนเล่นอะไรต่อไป	ตัง้ใจเลย	แต่กไ็ม่พดู 
ว่าอะไร	เพราะเห็นว่าการปฏิบัติตั้งแต่นี้ไปถึงชีวิตหาไม่	บางทีก็อายุ	๗๐	ก็มี	๘๐	ก็มี	 
๙๐	ก็มี	จะพยายามปฏิบัติให้มันมีความนึกคิดเสมอ	ไม่ให้คลายความเพียร	ไม่ให้ 
คลายศรัทธา	จะให้มันสม�่าเสมออย่างนี้มันยากนัก	จึงไม่กล้าพูด

	 คนที่มาบวชก็บวชไป	ที่สึกก็สึกไป	เราดูมาเรื่อยๆ	อยู่ไปก็ไม่ว่า	จะสึกก็ไม่ว่า	
ดูเพื่อนเขาไป	แต่ความรู้สึกภายในจิตใจของเราว่า	พวกนี้มันไม่เห็นชัด	พระฝรั่งที่ 
มาบวชคงเห็นอย่างน้ัน	 เห็นพระบวชพรรษาหน่ึงก็ตกใจ	 ต่อมาๆ	 ก็เรียกว่า	 เบื่อ	 
เบือ่ความเป็นอยูข่องพระภกิษสุามเณร	เบือ่พรหมจรรย์	คลายความเพยีรออกมาเร่ือยๆ	 
ผลที่สุดก็สึก	 ท�าไมสึกล่ะ	 แต่ก่อนเห็นพระไทยสึก	 แหม	 เสียดาย...น่าสลดสังเวช	
น่าสงสาร	ตัวเราสึกท�าไมไม่สงสารตัวเราหรือนี่	ไม่พูด	ยิ้มๆ	เท่านั้นแหละ	ไม่พูด

	 เร่ืองการปฏิบัติในจิตของตัวเองน้ีนะ	 ไม่มีอะไรจะเป็นเคร่ืองตัดสินได้ง่ายๆ	
เพราะว่าพยานมันไม่มี	เรื่องราวต่างๆ	มีคนอื่นเป็นพยาน	มันมีแบบมันมีแผน	เรายัง 
อาศัยคนอืน่เป็นพยาน	เร่ืองเอาธรรมะเป็นพยานน้ัน	เราเป็นธรรมแล้วหรือยงั	เราคดิ
อย่างนี้มันถูกแล้วหรือยัง	ถ้ามันถูก	เราทิ้งความถูกได้หรือยัง	หรือยึดความถูกอยู่
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	 มนัต้องคิด	คดิไปถงึทีส่ดุว่ามนัทิง้น่ันแหละ	จึงเป็นของส�าคัญ	จนกว่าทีว่่าไม่เป็น
อะไรทัง้น้ัน	โน่นกไ็ม่เป็น	น่ีกไ็ม่เป็น	ดกีไ็ม่เป็น	ชัว่กไ็ม่เป็น	มนัทิง้	คอืหมายความว่า 
ให้มนัหมดน่ันแหละ	ถ้าอะไรมันหมด มนักห็มดไม่เหลอื ถ้าอะไรมนัยงัมีอยู ่มนักย็งั 
เหลืออยู่

	 ฉะนั้น	 เรื่องปฏิบัติในจิตของตนนี่ว่ามันง่ายหรอก	แต่ว่ามันพูดง่ายนะ	แต่ว่า
มันท�ายาก	มันท�ายาก	ยากคือมันไม่ได้ตามปรารถนาของเรา	บางครั้งที่เราปฏิบัติไป	 
มนักม็ด้ีวยนะ	มนัเป็นเทวบตุรมารมนัช่วย	ให้ดไูปให้ถกู	พดูไปให้ถกู	อะไรๆ	มนัถกูไป 
ทั้งนั้นแหละ	อันนั้นก็ดี	อันนั้นก็ถูก	ก็ไปยึดในความถูกนั้นอีก	ผลสุดท้ายก็ผิดอีก	
ถล�าไปอีกแหละ	อันนี้มันเป็นของยากล�าบาก	ไม่มีอะไรจะวัดมัน

	 คนที่มีศรัทธามากๆ	คือประกอบไปด้วยศรัทธา	มันประกอบไปด้วยความเชื่อ	
มันอ่อนด้วยปัญญา	 สมาธิก็เก่ง	 แต่ว่าวิปัสสนาไม่ม	ี มันเห็นไปหน้าเดียว	 เห็นไป 
รูปเดียวก็เป็นไป	 คิดอะไรก็ไม่รู้	 มันมีศรัทธา	 ในทางพระพุทธศาสนาท่านพูดตาม 
ตัวหนังสือ ท่านว่า ศรัทธาอธิโมกข์ มันมีศรัทธาก็จริง แต่ว่าศรัทธานี้มันปราศจาก
ปัญญา	แต่เราก็มองไม่เห็นในขณะนั้น	เราก็นึกว่าปัญญาเราก็มี	อย่างนี้มันก็เลยมอง
ไม่เห็นความผิด

	 ฉะนั้น	ท่านจึงตรัส	ก�าลังทั้งห้า ไว้ว่า ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ศรัทธา
คือความเชื่อ	 วิริยะคือความเพียร	 สติคือความระลึกได้	 สมาธิคือความตั้งใจมั่น	
ปัญญาคือความรู้ทั่ว	ปัญญาความรู้ทั่ว	อย่าไปพูดแต่เพียงว่า	ปัญญาความรู้	ปัญญา
ความรอบรู้ทั่วถึง

	 ปราชญ์ท่านจัดธรรมทัง้	๕	ประการน้ีเป็นตอนๆ	เพือ่เราจะมองดูปริยตัทิีเ่รียนแล้ว	 
มาเปรียบเทยีบกบัขณะจิตของเราทีม่นัเป็นอยู	่อย่างศรัทธา	คอื	ความเชือ่	เราเชือ่ไหม	 
เราเป็นอย่างนั้นแล้วหรือยัง วิริยะ	 เรามีความเพียรแล้วหรือยัง	 ที่เราเพียรอยู่นี่มัน 
ถูกหรือผิด	อันนี้เราต้องพิจารณา	ใครก็เพียรกันหมดทั้งนั้นแหละ	แต่ว่าเพียรนี้มัน
ประกอบไปด้วยปัญญาหรือเปล่า
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 สติ	นี่ก็เหมือนกัน	แมวมันก็มีสติ	เห็นหนูขึ้นมา	สติมันก็รู้ขึ้นมา	ตามันจ้องดู
ของมัน	มีสติของแมว	อะไรมันก็มีทุกอย่างละ	สัตว์เดรัจฉานมันก็มี	อันธพาลมันก็มี	 
ปราชญ์ก็มี	 สมาธิ ความมุ่งมั่น	 ความตั้งใจมั่น	 อันนี้มันก็มีอีกแหละ	 แมวมันก็มี	 
มนัมัน่ทีจ่ะตะครุบหนูกนิน่ี	ความมุ่งมัน่ของมนัม	ีสตน้ัินกเ็รียกว่าสตเิหมอืนกนั	สมาธิ
ความตั้งใจมั่นว่าจะท�าอย่างนั้น	มันก็มีอยู่	ปัญญา	ความรู้มันก็มี	แต่ว่ามันไม่รอบรู้
เหมือนมนุษย์	มันรู้อย่างสัตว์	มีปัญญาเพื่อจะตะครุบหนูกินเป็นอาหาร

	 ธรรมทั้ง	๕	ประการนี้	ท่านเรียกว่า	“ก�าลัง”	สิ่งทั้ง	๕	ประการนี้มันเกิดมาด้วย 
สมัมาทฏิฐหิรือเปล่า	ศรัทธา	วริิยะ	สต	ิสมาธ	ิปัญญา	น่ีมันเกิดมาจากสมัมาทฏิฐหิรือเปล่า	 
สัมมาทิฏฐินี้เป็นอย่างไร	อะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ	อันนี้เราต้องรู้ชัด

 สัมมาทิฏฐิ คือความเข้าใจว่า สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของไม่แน่นอน ฉะนั้น 
พระอริยเจ้าและพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ได้ยึดมั่น ท่านยึดไม่ให้มั่น ไม่ใช่ท่านยึดมั่น  
ยึดไม่ให้มั่น คือยึดไม่ให้มันเป็นภพ ตัวยึดที่ไม่ได้เป็นภพคือไม่มีตัณหาเข้าไป
ปะปน มันไม่ต้องเป็นน่ันไม่ต้องเป็นน่ี	มนัหมดมันสิน้ในการกระท�าอย่างน้ัน	เมือ่มัน 
ยึดมาแล้ว	มันยินดีไหม	มันยินร้ายไหม	เมื่อมันยินดีแล้วมันยึดในความดีนั้นไหม	
มันยึดในความร้ายนั้นไหม

 ทิฏฐิ	คือความเห็น	หลักที่จะเป็นที่วัดให้เรารอบรู้พอสมควร	เพื่อเราจะเรียนรู้	
เพ่ือเราจะพจิารณากมี็อยูเ่หมอืนกนั	เช่นความเหน็ทีว่่าเราดกีว่าเขา	เหน็ว่าเราเสมอเขา	
เห็นว่าเราโง่กว่าเขา	นี่เป็นความเห็นอันผิดทั้งนั้น	แต่ท่านก็เห็น	ท่านเห็นแล้วท่านก็รู้ 
ด้วยปัญญา	เกดิขึน้แล้วมนัก็ดับของมนัไป	เหน็ว่าตวัเราดกีว่าเขา	น่ีกไ็ม่ใช่	เหน็ว่าตวัเรา 
เสมอกับเขานี่ก็ไม่ใช่	เห็นว่าตัวนี้มันโง่กว่าเขาก็ไม่ใช่

	 ความเหน็ซึง่เป็นสมัมาทฎิฐน่ีิมนัตดัต้นตดัปลายไปหมดล่ะ	มนัจะไปตรงไหนล่ะ	 
เหน็ว่าเราดีกว่าเพือ่น	เรากท็ะนงตวั	มนักมี็อยูใ่นน้ันแหละ	แต่มันยงัไม่รู้จัก	เหน็ว่าเราดี 
เสมอกับเพื่อน	มันก็ตีเสมอกันเท่านั้น	เห็นว่าเราเลวกว่าเขานั่น	เราก็ตกใจ	คิดอาภัพ 
อับจน	มันก็อุปาทานขันธ์	๕	มันเป็นภพชาติทั้งนั้นแหละ	นี่เป็นเครื่องตัดสิน
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	 อกีอย่างหน่ึงเช่นว่า	เราได้อารมณ์ทีด่	ีเราถึงดใีจ	อารมณ์ทีไ่ม่ดี	เรากเ็สยีใจ	เราวดั 
ดไูหมว่า	อารมณ์ทีเ่ราไม่ชอบกับอารมณ์ทีเ่ราชอบน้ัน	มนัมรีาคาเท่ากันไหม	น่ี	ให้เอา 
ไปวดัดซูี	่ทีเ่ราอยู่ทกุวนัน้ี	อารมณ์ทีเ่ราอาศัยอยูน้ี่นะ	เราได้อารมณ์ทีช่อบใจแล้ว	ใจเรา 
เปลีย่นไหม	เมือ่กระทบอารมณ์ทีไ่ม่พอใจแล้วมนัเปลีย่นไหม	หรือมันคงที	่ดตูรงน้ีกไ็ด้ 
เป็นพยานอนัหน่ึงนะ แต่ว่าให้รู้ตวัของตวันะ อนัน้ีเป็นพยานของเรา อย่าเพิง่ไปให้มัน 
ตัดสินด้วยความอยาก	บางทีมันก็เสริมขึ้นไปให้เราเป็นอย่างนั้นก็ได้	ต้องระวัง

	 มันมีหลายแง่หลายมุมเหลือเกินที่เราจะต้องพิจารณา	 แต่ว่าในทางที่ถูกต้อง
มันก็เรียกว่าไม่ใช่ตามตัณหา	ไม่ใช่ตามความอยาก	มันเป็นความจริง	ท่านให้รู้ทั้งดี 
ทั้งชั่ว	 เมื่อรู้แล้วท่านก็ให้ละทั้งดีทั้งชั่ว	 ถ้าไม่ละมันก็ยังอยู่	 เป็นอยู่	 มีอยู่	 ถ้ามีอยู่	
มันก็เหลืออยู่	มันมีภพอยู่	มันมีชาติอยู่อย่างนี้

	 ฉะน้ัน	 พระพุทธองค์ท่านจึงให้ตัดสินเอาเฉพาะตัวเอง	 อย่าพึงไปตัดสินให้ 
คนอืน่เลย	จะดจีะร้ายประการใด	ท่านก็พดูให้ฟังเท่าน้ันแหละ	น่ีเร่ืองความจริง	มนัเป็น 
อยู่อย่างนี้	จิตใจเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า	เช่นว่า

	 มีพระองค์หนึ่งไปจับเอาของเขา	ทีนี้คนอื่นก็ว่า	“ท่านขโมยของผม”

	 “ผมไม่ได้ขโมย	ผมเอาเฉยๆ”

	 “ผมท�าอย่างนั้นอยู่	แต่ผมไม่มีเจตนา”

	 ใครจะไปฟังได้อย่างน้ัน	 มันก็ยาก	 ถ้าฟังไม่ได้ก็ทิ้งให้เจ้าของเดิมเขาเอาไว ้
ตรงนั้นแหละ

	 แต่ว่าให้เข้าใจว่า	อะไรทีมั่นเกดิมใีนใจของเราน้ันน่ะ	เร่ืองปิดไม่อยูท่ัง้น้ันแหละ	
เร่ืองมันจะผิดมันก็ปิดไม่ได้	 เร่ืองมันจะถูกมันก็ปิดไม่ได้	 เร่ืองมันจะดีก็ปิดไม่ได	้ 
จะชั่วมันก็ปิดของมันไม่ได้	 คือมันเปิดของมันเอง	 มันเปิดของมันเอง	 มันมีมันเอง	 
เป็นมันเอง	มนัเป็นอตัโนมตัอิยูท่กุอย่างล่ะ	มนัเป็นเร่ืองอย่างน้ี	อย่าคาดเอา	อย่าคะเนเอา	 
อย่าเดาเอา
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	 สิ่งทั้งหลายเหล่านี้	อะไรมันเป็นอวิชชามันไม่หมด	องคมนตรีเคยถามผม

	 “หลวงพ่อ	พระอนาคามีนะ	จิตเป็นประภัสสรหรือเปล่า”

	 “เป็นบ้าง”

	 “เอ้า	พระอนาคามีท่านละกามได้แล้ว	ท�าไมจิตไม่เป็นประภัสสร”

	 “ท่านละกามได้	แต่ว่ามีเหลอือยู่ใช่ไหม	อวชิชาโมหะเหลอือยู	่อะไรทีม่นัเหลอือยู่	 
นั่นแหละ	มันยังมีอยู่”

	 ก็เหมือนบาตรของเรานั่นแหละ	 บาตรขนาดใหญ่อย่างใหญ่	 บาตรขนาดใหญ่
อย่างกลาง	บาตรขนาดใหญ่อย่างเล็ก	บาตรขนาดกลางอย่างใหญ่	บาตรขนาดกลาง
อย่างกลาง	 บาตรขนาดกลางอย่างเล็ก	 บาตรขนาดเล็กอย่างใหญ่	 บาตรขนาดเล็ก 
อย่างกลาง	บาตรขนาดเลก็อย่างเลก็	มนัจะเลก็เท่าไหร่กช่็างมนัเถอะ	ยงัมบีาตรอยู	่น่ี	 
มันเป็นเสียอย่างนั้น

	 อย่างว่า	โสดา	สกทิาคา	อนาคา	ละกเิลสได้แล้วน้ัน	แต่ว่ามนัหมดแต่แค่น้ันนะ	 
สิ่งที่ยังเหลืออยู่พวกน้ันมองไม่เห็น	 ถ้าอย่างน้ันก็เป็นพระอรหันต์หมดเท่าน้ันแหละ	 
มันมองไม่เหน็	อวชิชาน่ีมันมองไม่เหน็อยูน่ั่นแหละ	ถ้าหากว่าจิตพระอนาคามีเรียบหมด 
แล้วก็ไม่ใช่อนาคา	มันก็หมดสิ	อันนี้มันยังเป็นอยู่	จิตเป็นประภัสสรไหม	ก็เป็นบ้าง	 
แต่มันไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์	 จะให้เราตอบอย่างไรล่ะ	 ท่านว่าวันหลังจะมาเรียนใหม่	
เรียนก็เรียนซิ หลักมันมีอยู่แล้ว

	 อันนี้ก็เหมือนกัน	อย่าไปประมาท	ระวัง	องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราให้ระวัง	
อันน้ีพดูถงึเร่ืองปฏบิตั	ิเร่ืองจิตของเรา	ผมก็เคยซวนเซมาหลายคร้ังเหมอืนกนั	บางที
อยากจะทดลองหลายๆ	 อย่างเหมือนกัน	 แต่แล้วมันไม่ถูกทางทั้งนั้นแหละ	 คือมัน 
อวดดิบอวดดขีึน้ในจิต	มันเป็นมานะอันหน่ึง	ทฏิฐคิวามเหน็	มานะความยดึไว้	มนัมอียูน่ี่	 
พูดแต่เท่านี้มันก็ยังดูยากเหมือนกัน

	 น่ีผมเคยพดูให้ฟัง	โยมอะไรทีม่าบวชเป็นหลวงตา	หอบผ้าไตรจีวรมาแล้วจะมา
บวชหน้าศพของโยมแม่	ได้ผ้าไตรจีวรก็หอบเข้ามาในวัด	ยังไม่ไปกราบพระ	พอวาง
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ไตรจีวรก็เดินจงกรมเลย	เดินอยู่หน้าศาลานั่นแหละ	เดินกลับไปกลับมา	เดินอย่าง
เอาจริงเอาจัง	เอ	คนอย่างนี้มันก็ยังมีนะ	นี่คือศรัทธาอธิโมกข์

	 เขาคดิว่าจะเอาให้ตะวนัไม่ทนัตกจะให้ส�าเร็จกไ็ม่รู้	นึกว่ามันง่ายนะ	เรากป็ล่อย 
ให้เขาเล่นอยู่น่ันละ	 ไม่ต้องมองใครละ	 เดินเอาจริงเอาจังอย่างน้ัน	 เรามองเห็น	 
โอ้โอย	มนุษย์เอ๋ย	มนัคดิว่าจะง่ายๆ	อย่างน้ันหรือ	พอดีให้อยูไ่ปกีว่นักไ็ม่รู้	ดเูหมอืน
ไม่ได้บวชหรือบวชก็ไม่รู้	มันจะเป็นอะไรอย่างนั้นนะ

	 พอใจมันรู้อะไรปุ๊บส่งออกเลย	 มันรู้อะไรมาปุ๊บก็ส่งออกเลย	 ตัวจิตสังขาร 
มันปรุงแต่งก็ไม่รู้เร่ืองของมัน	 มันก็ว่าฉันเป็นปัญญา	 มันปรุงแต่งแยกขยายหลาย
อย่างหลายประการ	ชิน้เลก็ชิน้ใหญ่หลายอย่าง	ละเอยีด	ก	็จิตสงัขารน้ีมนักค็ล้ายกบั 
ปัญญา ถ้าคนไม่รู้มันก็ว่าปัญญาดีๆ นี่แหละ แต่ว่าเมื่อถึงคราวมันแล้ว หาความจริง
ไม่มอีะไร เมือ่อารมณ์ทีไ่ม่พอใจเป็นทกุข์เกดิข้ึนได้	อยูน่ั่นมนัจะเป็นอะไร	มนัจะเป็น
ปัญญาอะไรไหม	มันเป็นตัวสังขารทั้งนั้นแหละ

	 ดังนั้น	อิงพระเสียดีกว่า	ที่ผมเคยเล่าให้ฟังเรื่อยๆ	ปฏิบัตินั่นแหละ	แอบเข้าไป 
หาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนนะ ยังอยู่ทุกวันนี้ แอบเข้าไปหาท่านเถอะ  
อะไรล่ะ	คอื	อนิจจัง	แอบเข้าไปหาท่าน	ไปกราบท่านซ	ิอนิจจัง	มนัของไม่แน่น่ันแหละ	 
เอาตรงนั้นแหละ	หยุดได้ตรงนั้นแหละก่อน

	 ถ้ามันบอกว่า	ฉันเป็นโสดาบันแล้ว	ไปกราบท่านเถอะ	ไม่แน่เลย	ไปกราบท่าน	 
ท่านจะบอกว่ามนัไม่แน่	สกทิาคาแล้วกก็ราบท่านเถอะ	ท่านเหน็แล้วกจ็ะบอกว่ามนัไม่แน่	 
เป็นอนาคามไีปกราบท่านเถอะ	ท่านจะบอกอยูค่�าเดยีวว่า	มนัไม่แน่	ไปถงึพระอรหนัต์ 
ไปกราบท่าน	ท่านก็ยิ่งเอาใหญ่	ยิ่งไม่แน่

	 เราจะได้ฟังค�าของพระบ้าง	คอืไม่แน่	แล้วกไ็ม่ยดึน่ันเองแหละ	อย่าไปยดึงูๆ	ปลาๆ	 
อย่ายึดแล้วไม่วาง	 อย่าจับไม่วาง	 ยึดมาดูเป็นสมมุติเฉยๆ	 ผลที่สุดก็ส่งให้วิมุตติ	 
มันเป็นไปแต่อย่างนั้น ต้องมีสมมุติ ต้องมีวิมุตติ
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	 เร่ืองจริตของเรา	เร่ืองอารมณ์ของเรา	มนักค็ล้ายกบัคนๆ	หน่ึงน่ันแหละ	พดูง่ายๆ	 
มนัคล้ายกบัคนๆ	หน่ึง	คนบางคนมนัชอบจริตเรากม็	ีบางคนทีไ่ม่ชอบจริตของเรากม็	ี 
ไอ้สิง่ทีมั่นเป็นมาข้างนอก	มนักเ็หมือนกนัอย่างน้ันแหละ	มนัไม่แปลกอะไรสกัคนหน่ึง	 
ที่เรยีกว่าอารมณ์นี	้ความเป็นจรงิมนัก็เป็นอยูท่ี่เจ้าของนัน่	อารมณ์นัน้มันก็ไม่มีอะไร	
มันเป็นสักแต่ว่าอารมณ์	เรามาคิดเอาเองหรอก	ว่าเราดี	ว่าเราชั่ว	ว่าเราผิด	ว่าเราถูก	
เหล่าน้ีมันเกิดความรู้สกึนึกคิดขึน้เอง	ว่าขึน้เอง	ผุดข้ึนมาอย่างน้ัน	ธรรมน้ีจึงเป็นเคร่ือง 
วิจารณ์วิจัยได้ยากเหลือเกิน

 ผมจึงบอกว่า ให้แอบไปหาพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าคอืใคร กค็อืธรรมะน่ันแหละ  
ธรรมะในสกลโลกน้ีทั้งหมดมันมารวมอยู่ที่ธรรมะตัวเดียวคือ อนิจจัง ลองดูซ	ิ 
ใครจะเป็นนักปฏิบัติเถอะ	ผมค้นมาตลอด	๒๐-๔๐	พรรษานี่	ผมเห็นเท่านั้นแหละ	 
แล้วก็อดทนอันหนึ่ง	แล้วก็เข้าใกล้ธรรมะของท่าน

	 อนิจจัง	มันไม่แน่	ใจมันว่าแน่ขนาดไหน	ก็บอกว่ามันไม่แน่	ใจมันจะยึดมั่นว่า 
มันแน่ที่ไหน	 ก็ว่ามันไม่แน่	 มันไม่เที่ยง	 ดันมันอยู่อย่างนี้แหละ	 อาศัยธรรมะของ
พระพทุธเจ้า	กด็นัไปอยู่อย่างน้ีแหละ	ตลอดมาทกุวนัน้ี	ไม่ใช่ว่ามนัประเดีย๋วประด๋าวนะ	 
ยืนก็เป็นอยู่อย่างน้ัน	 น่ังก็เป็นอยู่อย่างน้ัน	 นอนก็เป็นอยู่อย่างน้ัน	 ไอ้ความรู้สึกที่ 
ชอบใจเกิดขึ้น	 มันก็เป็นอยู่อย่างน้ัน	 ที่ไม่ชอบใจเกิดข้ึน	 มันก็เป็นอยู่อย่างน้ัน	 
มันเข้าใกล้พระ เข้าใกล้ธรรมะ มันเป็นอยู่อย่างนั้น

	 อันนี้ผมว่ามันจะมีราคามากกว่าที่เราปฏิบัติมา	เท่าที่ผมปฏิบัติมาตั้งแต่โน่นถึง
ขณะนี้	อาศัยอย่างนี้แหละ	อาศัยต�าราหรือ	ก็ไม่ใช่	ไม่อาศัยต�าราหรือ	ก็ไม่ใช่	อาศัย
ครูบาอาจารย์จริงหรือ	ก็ไม่ใช่	ไม่อาศัยครูบาอาจารย์จริงหรือ	ก็ไม่ใช่	มันเป็นของ
ก�้ากึ่งอยู่อย่างนี้	 ถ้าพูดตามความจริงก็เรียกว่าให้มันหมด	 คือท�าให้มันหมด	 ท�าให้
มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ท�าให้มันหมดไป	ท�าให้มันมีสมมุติ	แล้วก็ให้มันมีวิมุตติ

	 ผมเคยพูดให้พระฟังสั้นๆ	 แต่บางคนก็อาจจะสนใจ	 ถ้าหากว่าคนปฏิบัติอยู่
พจิารณาอยู่เร่ือยไป	ตอนปลายถงึจะรู้จัก	มนัจะไปลงตรงน้ันแน่นอน	ไม่ไปทีไ่หน	ผมเคย 
พูดว่า	รีบเดินไป	แล้วก็รีบกลับมา	แล้วก็รีบหยุดอยู่	นี่เบื้องแรกมันเป็นอย่างนี้
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	 ท�าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ	แล้วผลที่สุดจะเกิดความรู้สึกขึ้นในที่นั้นว่า	เดินไปก็ไม่ใช่	
กลับมาก็ไม่ใช่	หยุดอยู่ก็ไม่ใช่	หมด	มันหมดแล้ว	อย่าไปหวังอะไรมันมากอีกแล้ว	
มันหมดแค่นั้นแหละ	มันสิ้นแล้ว	 ขีณาสะโว	คือสิ้นแล้ว	 ไม่ต้องเดิน	 ไม่ต้องถอย	
ไม่ต้องหยุด	หยุดก็ไม่มี	เดินก็ไม่มี	ถอยก็ไม่มี	หมด	อันนี้ให้เอาไปพิจารณาไว้ให้
มันชัดในจิตของตนเอง	ตรงนั้นมันจะไม่มีอะไรจริงๆ

	 อนัน้ีมันกใ็หม่หรือเก่า	มนักเ็ป็นกบัผู้ทีม่ปัีญญามีความฉลาด	ผู้ทีไ่ม่มปัีญญาไม่มี
ความฉลาดน้ัน	กแ็ก้ไม่ได้เหมอืนกนั	จะดสูภาพต้นไม้กไ็ด้	ต้นมะม่วงกด็	ีต้นขนุนกด็	ี 
ทกุต้น	ถ้ามันเกดิแอบๆ	กนัอยูน่ะ	บางทต้ีนหน่ึงมันโตกว่า	ต้นเลก็มันน้อมหนีไปโน้น	 
ท�าไมมันเป็นอย่างนั้น	ใครไปบอกมัน	นี่คือธรรมชาติ

	 ธรรมชาตินี่มันมีทั้งดีทั้งชั่ว	ทั้งผิดทั้งถูกนะ	มันวนไปทางถูกก็ได้	วนไปทางผิด
ก็ได้	ต้นไม้ธรรมดาถ้าเราปลูกติดๆ	กัน	แล้วก็ต้นหนึ่งมันโตก่อน	ต้นที่มันโตทีหลัง 
ชอบแอบๆ	ไปข้างนอก	โอนออกไป	ท�าไมมนัเป็นอย่างน้ัน	ใครไปบอกมนัไหม	ใครไป 
แต่งมันไหม	นั่นคือธรรมชาติ	มันเป็นธรรมะ

	 อย่างตณัหาคอืความอยากน�าเราไปสูท่กุข์อย่างน้ี	ถ้าเราพจิารณาแล้วนะ	มนัจะโอน 
ออกไปจากตัณหา	 มันพิจารณาตัณหา	 มันจะเขย่าตัณหานั้นให้หมด	 ให้เบาให้บาง 
ไปเอง	เหมอืนกบัธรรมชาตต้ินไม้ต่างๆ	น่ันแหละ	ใครไปบอกมัน	ใครไปสะกดิมนัไหม	
มนักพ็ดูไม่ได้	มนักท็�าไม่ได้	แต่ว่ามนัออกไปได้	ตรงน้ีมันคบัมนัแคบมนัไม่เกดิอะไร	
มันก็โอนออกไปข้างนอก	ดูอย่างนี้ก็เป็นธรรมะแล้ว	ไม่ต้องไปดูอะไรมากมายหรอก

	 ผู้ที่มีปัญญานะ	 เท่านี้ก็รู้จักว่ามันเป็นธรรมะ	 สัญชาตญาณของต้นไม้	 มันไม่ 
รู้จักอะไร	 แต่มันมีความรู้อยู่ในมันนั่นแหละ	 ท�าให้วิ่งออกจากอันตรายได้	 เลือกที่
เหมาะสมของมันได้	ผู้มีปัญญาเราก็เหมือนกันนั่นแหละ

	 เราบวชมาประพฤติพรหมจรรย์น้ี	 เพื่อหวังว่ามันจะพ้นทุกข์	 อะไรมันพาเรา 
เป็นทกุข์	เราย�า้เข้าไปจะเหน็ไหม	สิง่ทีเ่ราชอบใจไม่ชอบใจน่ีกเ็ป็นทกุข์	มนัเป็นทกุข์ก็
อย่าเข้าไปใกล้มันซิ	จะไปรักมันหรือ	จะไปเกลียดมันหรือ	มันไม่แน่ทั้งนั้น	เราก็แอบ 
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เข้าหาพระก็หมด	อย่าลืมอันนี้	แล้วก็อดทนอย่างหนึ่ง	เท่านี้แหละดีมากที่สุด	ถ้าคน 
มีปัญญาอย่างนี้ละมันดีมาก

	 ความเป็นจริง	ตวัผมทีไ่ด้ปฏบิตัมิาน้ีนะ	ไม่มคีรูบาอาจารย์ช่วยฉุดลากขนาดพระ 
ทัง้หลายทีผ่มสอนมาหรอก	ไม่ค่อยมีหรอก	บวชกบ็วชอยูว่ดับ้านธรรมดา	อยูว่ดับ้าน 
น่ีแหละ	จิตมนัคดิอยากจะท�า	มนัคดิอยากจะเป็น	มนัคดิอยากจะฝึก	ไม่มใีครมาเทศน์ 
ที่วัด	ไม่มีใครหรอก	ศรัทธามันเกิดในใจ	ไปลองดู	ไปพิจารณา	เดินไปดู	ไปหาดู	 
หมูกีฟั็งไป	ตามกีด็ไูป	ทางหไูด้ยนิกว่็า	เออ	มนัไม่แน่	ทางตาเหน็กไ็ม่แน่	จมกูได้กลิน่ 
มนักบ็อกว่า	อนัน้ีมันไม่แน่	ลิน้มันได้รสมา	เปร้ียวหวานมนัเค็ม	ชอบไม่ชอบ	กบ็อกว่า 
อันนี้มันก็ไม่แน่	โผฏฐัพพะถูกต้องทางร่างกายมันสบายหรือเป็นทุกข์ก็บอกว่า	อันนี้
มันก็ไม่แน่	นี่คือเราได้อยู่ด้วยธรรมะ

	 ตามเป็นจริงมนัไม่แน่	แต่ตณัหาของเราว่ามนัแน่	ท�าอย่างไรล่ะ	ต้องอดทน	ตวัแม่บท 
ของมนักคื็อขนัต	ิความอดทน	ทนมนัไปเถอะ	แต่อย่าไปทิง้พระนะ	ทีเ่รียกว่ามันไม่แน่น่ะ	 
อย่าไปทิง้นะ	เดนิไปในสถานทีต่่างๆ	ในโบสถ์ในวหิารเก่า	สถาปนิกเขาท�าอย่างดี	บางแห่ง 
มนัร้าว	กม็เีพือ่นพดูว่า	“มนัน่าเสยีดายนะ	มนัร้าวหมดนะ”	ผมเลยพดูว่า	“ถ้าอย่างน้ัน 
พระพุทธเจ้าก็ไม่มีซิ ธรรมะอันจริงก็ไม่มีสิ มันมีอย่างนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าวางรอย
ไว้อย่างนี้ล่ะ”

	 ทัง้ๆ	ทีต่วัเราบางทกีย็งันึกเสยีดายอยูท่ีม่นัร้าวอย่างน้ันนะ	กย็งัปักใจขึน้มา	พดูให้ 
มันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนและแก่ตัวด้วย	 บางทีก็เสียดายเหมือนกันนะ	 แต่ก็ยัง 
มกัเข้าไปหาธรรมะ	“อย่างน้ันพระพทุธเจ้ากไ็ม่มสี	ิถ้ามันไม่เป็นอย่างน้ันนะ”	พดูแรงๆ	 
เข้าไปให้เพื่อนได้ยิน	หรือบางคนก็คงจะไม่ได้ยินหรอก	ไม่ได้ยิน	เราก็ได้ยินของเรา 
นั่นแหละ

	 อนัน้ีมนัเป็นประโยชน์	แล้วกมี็ประโยชน์หลายๆ	อย่าง	เช่นว่าเราน่ังอยูเ่ฉยๆ	อย่างน้ี	 
ถ้ามเีพือ่นบอก	“หลวงพ่อ	โยมคนน้ันว่าให้หลวงพ่ออย่างน้ันๆ	พระองค์น้ันว่าให้หลวงพ่อ 
อย่างน้ันๆ”	อย่างน้ีเป็นต้น	โอ๊ย	มนัสัน่ขึน้มานะ	ได้ยนิเขาว่ามนัสัน่ขึน้มาน่ี	น่ีคืออารมณ์ 
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	 เราก็ต้องรู้มันทุกกระเบียดน้ิวแหละอารมณ์น่ะ	 พอมันรู้จัก	 บางทีมันก็ตั้งใจ
เหีย้มโหดขึน้มาในจิตของเรา	แต่กบ็างทเีราไปสบืสวนเร่ืองน้ันจริงๆ	กเ็ปล่า	มนัคนละ
เรื่องกันอีกแล้ว	มันเลยไม่แน่ไปอีกแล้ว	แล้วจะเชื่ออะไรมันท�าไม	เราจะเชื่อคนอื่น
อะไรมากมายท�าไม	เราก็รู้	ก็ฟัง	อดทน	พิจารณา	มันก็ไปตรงเท่านั้นแหละ

	 ไม่ใช่ว่ามีอะไรก็เขียนออก	เขียนออก	เขียนออกทั้งนั้น	จนมันหมด	ค�าพูดที่
ปราศจากอนิจจัง ค�าพูดอันนั้นไม่ใช่ค�าพูดของนักปราชญ์ นี่จ�าไว้ ตัวเราเองถ้าไปทิ้ง
อนิจจังเสีย ก็ไม่ใช่นักปราชญ์เหมือนกัน ไม่ใช่นักปฏิบัติ

	 ถ้าเห็นอารมณ์ได้ยินอารมณ์พบประสบอะไรมากมายขึ้นมา	 มันจะเป็นเหต ุ
ให้เพลินใจก็ตาม เป็นเหตุให้เศร้าใจก็ตาม ก็ว่า “อันนี้มันไม่แน่”	กระทุ้งมันแรงๆ	
เข้าไปเถอะ	จับมันตอนเดียวเท่านี้แหละ	อย่าไปเอาอะไรมันมาก	เอาอันเดียวนี่แหละ

	 จุดนี้เป็นจุดที่ส�าคัญ	จุดตายด้วยนะนี่	ฮึ	นี่คือจุดตาย	นักปฏิบัติอย่าไปทิ้งมัน	
ถ้าทิ้งอันน้ีหวังได้ว่ามีทุกข์	 หวังได้ว่าผิดเป็นประมาณเทียว	 ถ้าไม่เอาอันน้ีเป็นหลัก 
ปฏบิตัขิองตนแล้ว	เชือ่แน่ว่ามันผิด	แล้วมันกถ็กูอยูไ่ด้อกีต่อไป	เพราะหลกัน้ีมันดีมาก	 
น่ีความเป็นจริงมันเป็นอย่างน้ัน	 ว่าธรรมะที่แท้จริง	 คือพูดข้ึนในวันน้ีมันก็เท่าน้ี	 
มันไม่มีอะไรมาก	 เห็นอะไรก็เห็นสักว่ารูป	 สักว่าเวทนา	 สักว่าสัญญา	 สักว่าสังขาร	
สักว่าวิญญาณ	มันเป็นของสักว่าเท่านั้นแหละ	มันจะแน่นอนอะไรเล่า

	 ถ้าเรามารู้เร่ืองตามเป็นจริงเช่นน้ีแล้ว	มนักค็ลายความก�าหนัด	คลายความรักใคร่	 
คลายความยึดมั่น	 คลายความถือมั่น	 ท�าไมถึงคลาย	 เพราะมันเข้าใจ	 เพราะมันรู้	 
มันเปลี่ยนออกจากอวิชชามาเป็นวิชชา	มันก็เปลี่ยนออกมาจากนั้นแหละ

	 ตวัวชิชาน่ีแหละมันคลอดออกจากอวชิชา	มาเป็นตวัวชิชาขึน้	ตวัรู้น่ีมนัจะคลอด
ออกจากความไม่รู้	ตัวสะอาดนี่มันจะคลอดออกจากความสกปรก	มันเป็นไปอย่างนี้	
ถ้าเราไม่ทิ้งอนิจจัง	คือพระ	นี่ที่เรียกว่า	พระพุทธองค์นั้นยังอยู่	ที่ว่าพระพุทธองค์
ของเรานิพพานแล้วนะ	อย่างหนึ่งก็ไม่ใช่	ถ้าเป็นส่วนลึกเข้าไปนะพระพุทธเจ้ายังอยู่
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	 กเ็หมอืนกนักบัค�าว่า	“ภกิข”ุ	ถ้าแปลว่า	ผู้ขอ	แล้วมันกก็ว้าง	เอามาใช้ได้เหมอืนกนั	 
แต่ว่าใช้มากๆ	กผิ็ดนะ	คอืมนัขอเร่ือยๆ	น่ี	ถ้าเราพดูไปให้ซึง้ดกีว่าน้ันอกี	ภกิขุ	แปลว่า	 
ผู้เห็นภัยในสงสาร	มันซึ้งไหมล่ะ	เอ้อ	มันไม่ไปในรูปนั้นเสีย	มันซึ้งกว่ากันอย่างนั้น

 การปฏิบตัธิรรมมนัก็อย่างน้ัน เข้าใจในธรรมะไม่ทัว่ถงึมันกเ็ป็นอย่างหน่ึง ธรรมะ 
เข้าไปทั่วถึงมันก็เป็นอย่างหนึ่ง	มันมีคุณค่ามากที่สุด

 อนัน้ีเราให้มนัอิม่อยูด้่วยธรรมะ ถ้าเรามสีตอิยูเ่ม่ือไร เราก็อยูใ่กล้ธรรมะเม่ือน้ัน  
ถ้าเรามีสติอยู่เราก็เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงอยู่ตราบน้ัน เม่ือเราเห็นของไม่เที่ยงอยู่
ตราบใด เราก็เหน็พระพทุธเจ้าตราบน้ัน แล้วเราจะพ้นความทกุข์ในวฏัสงสารมวินัใด 
ก็วันหนึ่ง

	 ถ้าเราไปทิ้งคุณพระ	 ไปทิ้งพระพุทธเจ้าหรือไปทิ้งธรรมะอันน้ี	 มันก็เปล่าจาก
ประโยชน์ที่เราท�าอยู่	 อย่างไรก็ต้องติดตามติดต่อเร่ืองการปฏิบัติของเราอย่างน้ีอยู่
ตลอดเวลา	 ไม่ว่าเราจะท�างานอะไรอยู่	 เราจะนั่งหรือจะนอนอยู่	 ตาจะเห็นรูป	หูจะ
ฟังเสียง	จมูกดมกลิ่น	ลิ้นลิ้มรส	โผฏฐัพพะถูกต้องทางกาย	สารพัดอย่าง	อย่าไป
ทิ้งพระ อย่าห่างจากพระ

	 น่ีก็เรียกว่าผู้ที่เข้าถึงพระ	 ได้ไหว้พระอยู่ทุกเวลา	 ตอนเช้าเราก็ไปไหว้	 อรหัง 
สัมมาสัมพุทโธ ภควา ก็จริงอยู่	แต่ว่ามันจะไหว้ไม่มีความหมายถึงขนาดนี้	มันจะ
เหมือนกันกับค�าว่า	ภิกขุ	นั่นแหละ	แปลว่าผู้ขอก็ขอเรื่อยไป	ก็เพราะแปลอย่างนั้น	 
ถ้าหากแปลอย่างดีที่สุด	ภิกขุก็แปลว่า	ผู้เห็นภัยในสงสาร	อย่างนี้ก็เหมือนกัน

	 อย่างแบบเราท�าวตัรสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นไหว้พระ	อย่างน้ี	มนักจ็ะเทยีบได้ 
ว่า	ภิกขุ	ผู้ขอ	ถ้าเราเข้าไปใกล้ชิดอนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	อยู่ทุกเวลา	เมื่อตาเห็นรูป	 
หฟัูงเสยีง	จมกูดมกลิน่	ลิน้ลิม้รสอยู	่มนัจะเทยีบกบัศพัท์ทีว่่า	ภกิข	ุผู้เหน็ภยัในสงสาร	
คอืมนัซึง้กว่ากนัอย่างน้ี	แล้วกม็นัตดัหลายๆ	สิง่หลายๆ	อย่าง	ถ้ามนัเหน็ธรรมะอนัน้ีแล้ว	 
มันจะมีความรู้มีปัญญาต่อไปเรื่อย
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	 อนัน้ีเรียกว่าปฏิปทา	ให้มคีวามรู้สกึอย่างน้ีในการประพฤตปิฏิบตัขิองเรา	มนัจะม ี
ความถูกต้องดีกว่า	 ถ้าคิดเช่นน้ีพิจารณาเช่นน้ีอยู่ในใจ	 ถึงแม้ว่ามันไกลจากครูบา
อาจารย์มันก็ยังใกล้ครูบาอาจารย์อยู่นั่นแหละ

	 ถ้าหากว่าคนเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แต่ร่างกายของเรา	 แต่จิตใจมันไม่เข้าถึง	
มันอยู่ไปก็เพ่งโทษครูบาอาจารย์	สรรเสริญครูบาอาจารย์	ครูบาอาจารย์ท�าถูกใจเรา
ก็ว่าท่านดี	ถ้าท�าไม่ถูกใจเราก็ว่าไม่ดี	ก็ไปปฏิบัติอยู่แค่นั้นแหละ	ไม่เห็นมันได้อะไร	
ไปมองดูคนอื่นว่าคนนั้นดี	คนนั้นไม่ดีอยู่อย่างนั้นแหละ	ไม่เห็นมันได้อะไรมากมาย	
ถ้าเราเข้าใจในธรรมะข้อนี้	เราจะเป็นพระขึ้นเดี๋ยวนี้แหละ

	 ฉะน้ัน	 เหตุผลที่ว่าผมห่างไกลจากลูกศิษย์ปีน้ีพรรษาน้ี	 ทั้งพระเก่าพระใหม่ 
พระนวกะ	 ไม่ค่อยให้ความรู้ความเห็น	 ก็เพื่อให้พิจารณาเอาเองให้มันมากน่ันเอง	 
พระใหม่ทีจ่ะเข้ามาผมบอกข้อกฎอยูห่มดแล้ว	ว่าอย่าไปคยุกัน	อย่าไปฝ่าฝืนข้อกตกิา
ที่ท�าไว้แล้วนั่นนะ	คือทางมรรคผลนิพพานนั่นแหละ	ถ้าใครไปฝ่าฝืนข้อกติกาอยู่มัน 
ก็ไม่ใช่พระ	ไม่ใช่คนตั้งใจมาปฏิบัติเท่านั้นแหละ	มันจะเห็นอะไร	ถึงแม้จะนอนอยู ่
กับผมทุกคืนทุกวัน	 ก็ไม่เห็นผมหรอก	 จะนอนอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เห็น
พระพุทธเจ้าหรอก	ไม่ได้ปฏิบัติ	เท่านี้แหละ

	 ฉะนั้น	การรู้ธรรมะ	การเห็นธรรมะ	มันอยู่ที่การปฏิบัติ	ขอให้เรามีศรัทธาเถอะ	
เราต้องท�าจิตของเราให้มันดีเถอะ	คนในวัดทั้งวัดนั้น	ท�าใจให้รู้สม�่าเสมอกันทุกคน	 
เราจะไม่ต้องไปให้โทษใคร	ไม่ต้องไปให้คุณใคร	ไม่ต้องไปรังเกยีจใคร	ไม่ต้องไปรักใคร	 
ถ้ามันเกิดโกรธเกิดเกลียดขึ้น	 ให้มันมีอยู่ที่ใจ	 ให้มันดูถนัดเท่าน้ันแหละ	 ให้ดูไป 
เท่านั้นแหละ	ดูไปเถอะ

	 ถ้าอะไรมันยังมีอยู่ในนี้	ก็เรียกว่า	นั้นแหละ	ต้องขูดมันตรงนั้น	เราจะไปพูดว่า	
“ตดัไม่ได้	ตดัไม่ได้”	ถ้าพดูอย่างน้ัน	มนักเ็ป็นนักเลงโตกนัหมดเท่าน้ันแหละ	อาศัยทีว่่า 
มนัตดัไม่ได้	ต้องพยายาม	ตดัไม่ได้ต้องขูดมนัส	ิขูดกเิลสเกลากเิลสน่ันแหละ	ขูดมนั 
ออกซิ มันเหนียวแน่นนี่ มันเป็นอย่างนั้นเสีย
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	 ไม่ใช่ว่ามนัเป็นของได้ตามปรารถนาตามใจของเรานะ	ธรรมะ	จิตมนัเป็นอย่างหน่ึง	 
ความจริงมนัเป็นอย่างหน่ึง	ต้องระวงัข้างหน้า	ต้องระวงัข้างหลงั	ฉะน้ัน	ท่านจึงบอกว่า	 
มันไม่เที่ยง	มันไม่แน่	ท่านย�้าเข้าไปอยู่เรื่อยๆ	อย่างนี้

	 ความจริงคือความไม่เทีย่งน้ี	ความจริงทีม่นัสัน้ๆ	กว้างๆ	ถกูๆ	น้ีไม่ค่อยพจิารณากนั	 
เห็นไปอย่างอื่นเสีย	 ดีก็อย่าไปติดดี	 ร้ายก็อย่าไปติดร้าย	 สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในโลก	 
เราจะปฏบิตัเิพือ่หนีจากโลกอนัน้ี	ให้มันสิน้สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ี	ฉะน้ัน	พระพทุธเจ้าท่านจึง 
ให้วาง	ให้ละ	ก็เพราะอันนี้มันประกอบให้ทุกข์เกิดขึ้นนั่นเอง	ไม่ใช่อย่างอื่นหรอก.
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๒๑
วิมุตติ

 เมื่อพระปัญจวัคคีย์หนีจากพระพุทธองค์แล้ว	 ท่านเห็นว่าเป็นลาภเป็นโชค
ของท่าน	 จะได้มีโอกาสท�าความเพียร	 คร้ันเมื่อพระปัญจวัคคีย์อยู่ก็วุ่นวายก่อกวน 
หลายอารมณ์	บดัน้ีพระปัญจวคัคย์ีออกจากท่าน	พระปัญจวคัคย์ีเหน็ว่าพระพทุธองค์น้ัน	 
คลายออกจากความเพียร	เวียนมาหาความมกัมาก	เพราะว่าสมยัก่อนน้ันเอาจริงเอาจัง	 
เร่ืองอัตตกิลมถานุโยโค	 เร่ืองการทรมาน	 เร่ืองการขบเร่ืองการฉัน	 เร่ืองการหลับ 
การนอน	เอาแท้ๆ	เมื่อถึงคราวอันนี้แล้ว	พอมาพิจารณาแล้ว	มันไม่เป็นไป	ประพฤติ
ด้วยทิฏฐิ	 ประพฤติด้วยมานะ	 ด้วยความยึดมั่นถือมั่น	 คิดปรารภโลกว่าเป็นธรรม	
คิดปรารภตนว่าเป็นธรรม	มันไม่ได้ปรารภธรรมะ

	 อย่างว่าเราจะทรมาน	ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	ก่อนจะท�าอย่างนั้น	 ก็ปรารภว่าให้
โลกสรรเสริญ	 ให้เขาว่านี้แหละเป็นคนเอาจริงเอาจัง	 ก็เลยท�าอันนั้น	 เป็นโลกหมด	
ท�าเพื่อความยกย่องสรรเสริญ	ให้เขาว่าดี	ให้เขาว่าเลิศ	ให้เขาว่าประเสริฐ	ให้เขาว่า
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	คิดอย่างนี้แล้วจึงท�า	เรียกว่ามันปรารภโลก

	 อีกอย่างหนึ่งคือปรารภตนเอง	 เชื่อมั่นในความเห็นของตนเอง	 เชื่อมั่นในการ
ประพฤตปิฏิบตัขิองตน	ใครจะว่าผิดกช่็างถกูกต็าม	ไม่เอาเป็นประมาณ	ชอบอย่างไร
ก็ท�าอย่างนั้น	ไม่ได้คล�าหน้าคล�าหลัง	นี่ปรารภตนเองอีกประเภทหนึ่ง
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	 เร่ืองปรารภโลกกับปรารภตนน้ี	 มันมีแต่เร่ืองอุปาทานแน่นหนาอยู่เท่าน้ัน	
พระพทุธองค์พจิารณาเหน็ว่า	เร่ืองทีจ่ะปรารภธรรมะ คอืให้มนัถกูธรรมะแล้วจึงท�า ไม่มี  
ฉะนัน้ การปฏิบตัิจงึเป็นหมัน ละกิเลสไม่ได้ ทา่นกห็วนมาพิจารณาใหม่	คอืที่ท�างาน
ตั้งแต่ต้น	 ท่านก็มาดูผลงานมัน	 สิ่งที่ประพฤติปฏิบัติน้ัน	 ผลที่เกิดจากเหตุที่ท่าน 
กระท�าน้ันเป็นอย่างไร	ภาวนาแล้ว	คดิไปลกึซึง้แล้ว	เหน็ว่ามนัไม่ถกู	มแีต่เร่ืองตนเท่าน้ัน 
เร่ืองโลกเท่าน้ัน	เร่ืองธรรมะเร่ืองอนัตตาน้ีไม่มี	เร่ืองสญู	เร่ืองว่าง	เร่ืองปล่อย	เร่ืองวาง	 
ไม่มี	คือเรื่องปล่อยวางมันมีอยู่	แต่ว่าปล่อยโดยความยึดมั่นถือมั่น

	 ท่านกค็ดิไปคดิมาพจิารณาดูแล้ว	ถงึจะสอนลกูศิษย์เขากเ็หน็ไม่ได้	ไม่ใช่สิง่ทีจ่ะ
บอกให้ลกูศษิย์เข้าใจกนัได้ง่าย	เพราะว่าลกูศษิย์น้ัน	เขาแน่นเหลอืเกนิในการกระท�า 
อย่างน้ัน	ในการสอนอย่างน้ัน	ในความเหน็อย่างน้ัน	พระพทุธเจ้าของเราท่านกเ็หน็ว่า 
ท�าอย่างน้ันกท็�าตายเปล่า	อดตายเปล่า	ท�าตามโลก	ท�าตามตน	ท่านกพ็จิารณาใหม่	หาสิง่ 
ที่มันพอดี	เป็นสัมมาปฏิปทา	ส่วนจิตก็เป็นจิต	ส่วนกายก็เป็นกาย

	 เร่ืองกายน้ีมันไม่ใช่กิเลสตัณหากับใครหรอก	 ถ้าจะไปฆ่าอันน้ันเฉยๆ	 มันก็ 
ไม่หมดกเิลส	มนัไม่ใช่ทีข่องมัน	แม้จะอดขบอดฉัน	อดหลบัอดนอนให้มนัเหีย่วมนัแห้ง	 
ว่าจะใหม้นัหมดกเิลสอย่างนัน้มันหมดไม่ได	้แต่ความเข้าใจที่ว่ามนัได้สั่งสอนในการ 
ทรมานนี้	พระปัญจวัคคีย์ติดมาก

	 ต่อนั้นพระพุทธเจ้าก็กลับมาฉันจังหันให้มากขึ้น	ให้มันธรรมดา	อะไรก็ให้มัน 
ธรรมดาๆ	มากข้ึน	พอพระปัญจวคัคีย์เหน็การประพฤตปิฏิบตัขิองพระพทุธองค์เคลือ่น 
จากของเก่า	มันเปลีย่นจากการปฏบิตัน้ัินมา	กเ็ลยพากนัเข้าใจว่าพระพทุธองค์น้ันคลาย 
ความเพียร	 เวียนมาหาความมักมาก	ความเห็นผู้หนึ่งมันจะเลื่อนขึ้นไปข้างบน	คือ
พ้นสมมุติ	อีกผู้หนึ่งเห็นว่ามันจะเลื่อนลงไปข้างล่าง	คือคลายความเพียรเวียนมาหา 
ความมักมาก

	 การทรมานตนเองมันแน่นอนอยู่ในหัวใจของพระปัญจวัคคีย์ทั้งหลาย	 เพราะ
พระพทุธองค์กเ็คยสอนอย่างน้ัน	ปฏบิตัมิาอย่างน้ัน	สอนมาอย่างน้ัน	จนกว่าท่านได้เหน็ 



237

โทษมัน	เหน็โทษมันชดัเจนท่านจึงละมนัได้	เมือ่ละมนัได้แล้ว	ท่านกเ็หน็ประโยชน์ใน 
การละนั้น	ท่านจึงกระท�าอย่างนั้นโดยมิได้ลงขอผู้อื่นเลย

	 พอพระปัญจวัคคีย์เห็นพระพุทธเจ้าท�าอย่างน้ัน	 ก็พากันหนีจากท่าน	 เห็นว่า 
มนัไม่ถกูไม่ท�าตาม	กเ็หมอืนนกทีห่นีจากต้นไม้	เหน็ว่าต้นไม้ไม่มกีิง่หรือก้านกว้างขวาง	 
ไม่มีร่มมีเย็น	หรือปลาจะหนีจากน�้า	ก็เห็นว่าน�้ามันน้อย	ไม่เย็น	มันเบื่อ	ว่าอย่างนั้น	
ความเห็นเป็นอย่างนั้น	ก็เลยเลิกกันจากพระพุทธเจ้า

	 ทน้ีี	พระองค์กไ็ด้พจิารณาธรรม	ท่านกเ็ลยฉันให้สบาย	อยูใ่ห้สบาย	จิตกใ็ห้มนั 
เป็นจิต	กายกใ็ห้มนัเป็นกาย	จิตมันกเ็ป็นเรือ่งของจิต	กายมนักเ็ป็นเร่ืองของกาย	ท่านกไ็ม่ได้ 
บีบมันเท่าไร	ไม่ได้บังคับมันเท่าไร	พอแต่จะท�าราคะโทสะโมหะให้บรรเทาลง

	 แต่ก่อนท่านกเ็ดินอยู่สองทาง	กามสขัุลลกิานุโยโค	มคีวามสขุมคีวามรักเกดิข้ึน
มาแล้วกส็นใจ	เกาะด้วยอปุาทาน	เป็นตวัเป็นตนข้ึนมา	ไม่ได้ปล่อยไม่ได้วาง	กระทบ
ความสขุกต็ดิในความสขุ	กระทบความทกุข์กต็ดิในความทกุข์	เป็นกามสขุลัลกิานุโยโค	 
กับอัตตกิลมถานุโยโค	พระองค์ติดอยู่ในสังขาร

	 ท่านมองพิจารณาเห็นชัดเจนเข้าไปว่า	 อันน้ีไม่ใช่หน้าที่ของสมณะที่จะเดินไป 
ในทางน้ัน	 สุขแล้วก็ยึดสุด	 ทุกข์แล้วก็ยึดทุกข์	 คุณสมบัติของผู้เป็นสมณะไม่ใช่ 
อย่างนั้น	ไม่ใช่เรื่องยึดเรื่องมั่นเรื่องหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น

	 คร้ันติดอยู่ในน้ันมันก็เป็นตัวเป็นตน	 มันก็เป็นโลก	 ถ้าปฏิบัติบากบั่นในสิ่ง 
ทัง้หลายเหล่าน้ัน	กย็งัไม่เป็นโลกวทิ	ูไม่รู้แจ้งโลก	วิง่ทางซ้ายวิง่ทางขวาอยูต่ลอดเวลา

	 บดัน้ี	ท่านเพ่งถงึส่วนจิตจริงๆ	ตามรักษาจิตของตนล้วนๆ	สอนจิตของตนล้วนๆ

	 เร่ืองธรรมชาตทิกุอย่างมนัเป็นไปตามเร่ืองของมนั	ไม่ได้เป็นอะไร	เหมือนกนักบั 
โรคในร่างกายเราน้ี	เป็นเจ็บเป็นไข้เป็นหวดัเป็นไอ	เป็นโรคน้ันโรคน้ี	กเ็ป็นในร่างกาย 
ของเรา	ความเป็นจริงคนเรากห็วงแหนกายของเราจนเกนิขอบเขตเหมือนกนั	ก่อนทีม่นั 
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จะหวงแหน	ก็เน่ืองจากความเหน็ผิด	มนัจึงปล่อยไม่ได้	อย่างศาลาเราอยูเ่ดีย๋วน้ี	เราสร้าง 
มันขึ้นเป็นศาลาของเรา จิ้งเหลนมันก็มาอยู่ จิ้งจกมันก็มาอยู่ หนูมันก็มาอยู่ เราก็
เบยีดเบยีนแต่มนั	เพราะเราเหน็ว่าศาลาของเรา	ไม่ใช่จ้ิงเหลนจ้ิงจก	เลยเบยีดเบยีนมัน

	 เหมอืนกันกบัโรคในร่างกายเราทีเ่ป็นอยู	่ร่างกายเราถอืว่าเป็นบ้าน	เป็นของๆ	เรา	 
ถ้าจะมาเจ็บหวัปวดท้องนิดหน่ึงกท็รุนทรุาย	ไม่อยากให้มนัเจ็บ	ไม่อยากให้มนัเป็นทกุข์	 
ขาก็ขาของเรา ไม่อยากให้มันเจ็บ แขนก็แขนของเรา ไม่อยากให้มันเจ็บ หัวนี่ก็หัว
ของเรา	ไม่อยากให้มันเจ็บ	ไม่อยากให้มันเป็นอะไรเลยที่นี่	รักษามันให้ได้	หลงไป	
หลงจากความจริงมา	เรากจ็รเข้ามาอยูก่บัสงัขารน้ีเหมอืนกนั	ศาลาน้ีไม่ใช่ศาลาของเรา 
ตามความจริงนะ	เราก็เป็นเจ้าของชั่วคราว	หนูมันก็เป็นเจ้าของชั่วคราว	จิ้งเหลนมัน
ก็เป็นเจ้าของชั่วคราว	จิ้งจกมันก็เป็นเจ้าของชั่วคราวเท่านั้น	แต่มันไม่รู้จักกัน

	 ร่างกายน้ีกเ็หมอืนกนั	ความเป็นจริงพระพทุธเจ้าท่านสอนว่าไม่มตีวัไม่มตีนอยูน้ี่	 
เราก็มายึดสังขารก้อนนี้ว่าเป็นตัวเป็นตน	เป็นเราเป็นเขาแน่นอนเข้าไป	ทีนี้สังขารจะ 
เปลีย่นแปลงกไ็ม่อยากให้เปลีย่น	บอกเท่าไรกไ็ม่เข้าใจ	พดูเท่าไรกไ็ม่เข้าใจ	บอกจริงๆ	 
ก็ยิ่งหลงจริงๆ	อันนี้ไม่ใช่ตัวว่าอย่างนั้น	ก็ยิ่งหลงใหญ่	ยิ่งไม่รู้เรื่อง

	 เรามาภาวนาให้มนัเป็นตวัเป็นตน	ฉะน้ัน	คนโดยมากไม่เหน็ตวัตน	ผู้ทีเ่หน็ตวัตน 
จรงิๆ กค็อืผู้ทีเ่หน็ว่ามใิช่ตวัมใิช่ตน คอืเหน็ตนตามธรรมชาต ิผู้ทีเ่หน็ตวัด้วยอปุาทาน 
ว่าน้ีเป็นตวัเป็นตน	ผู้น้ันไม่เหน็	มนัก้าวก่ายอยูอ่ย่างน้ีนะ	จะท�าอย่างไร	มนัไม่เหน็ง่ายๆ	 
ก้อนนี้	อุปาทานมันยึดไว้

	 ฉะน้ัน	ท่านจึงบอกว่า	ให้พจิารณารู้เท่าด้วยปัญญา ให้เหน็ด้วยปัญญา คือพจิารณา 
สงัขารว่า มันจริงอย่างไรกใ็ห้เหน็ตามเป็นจริงอนัน้ัน อาศยัปัญญา	รู้ตามเป็นจริงของ
สังขาร	เรียกว่าตัวปัญญา	ถ้ารู้ไม่ตามเป็นจริงของสังขารนั้นก็ไปแย้งกัน	ไปขัดกัน

	 สังขารนี้มันสมควรที่จะปล่อยไปแล้ว	 ก็ยังจะไปกางไปกั้นมันไว้	 ไปร้องขอให้
เป็นอยู่อย่างนั้น	หาสิ่งของสารพัดอย่างมาแก้มัน	มาไถ่มาถอนเอาสารพัด	ถ้ามันเจ็บ
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มันไข้แล้วไม่อยากไป	จึงค้นหาสูตรอะไรต่างๆ	พากันมาสวดสูตรโพชฌังโค	ธัมมจัก	 
อนัตตลกัขณสตูร	ไม่อยากให้มนัเป็นอย่างน้ัน	พากนักัน้พากนัห้าม	กเ็ลยไปพธิรีีตองไป	 
ยดึมัน่ถอืมัน่	ยิง่ไปกนัใหญ่	บทสวดต่างๆ	เอามาสวดให้มันหายโรค	เอามาสวดต่ออายกุนั	 
เอามาสวดให้มันยืนยาวสารพัดอย่าง

	 ความเป็นจริงท่านให้สวดเพือ่เหน็ชดั	แต่เรามาสวดให้หลง	รูปัง อนิจจัง เวทนา 
อนิจจา สญัญา อนิจจา สงัขารา อนิจจา วญิญาณงั อนิจจัง บททีส่วดน้ันไม่ใช่จะสวด 
ให้เราหลงนะ	สวดให้เรารู้เร่ืองตามความเป็นจริงของมนัอย่างน้ัน	จะได้ปล่อยจะได้วาง	 
จะได้ไม่เสยีใจ	จะได้ทอดอาลยั	อนัน้ันมนัจะสัน้	แต่เรามาสวดให้มนัยาวออก	ถ้ามันยาว 
อยากจะให้มันสั้น	บังคับธรรมชาติให้มันเป็นไป	หลงกันหมด	ที่มาท�ากันในศาลานั้น 
กม็าหลงกนัหมดทกุคนเลยนะ	คนทีส่วดกห็ลง	คนทีน่อนฟังอยูก่ห็ลง	ใครทีไ่หนกห็ลง 
ทั้งนั้น

	 ท�าอย่างไรจึงจะไม่เป็นทกุข์	คดิอย่างน้ัน	จะปฏบิตัทิีไ่หนกนั	จึงปฏบิตัใิห้มันหลง	 
ไปแก้ความจริงมนั	ในเร่ืองอย่างน้ีถ้ามนัเกดิข้ึนแล้ว	ท่านผู้รู้ทัง้หลายเหน็ว่ามนัไม่มอีะไร	 
เกิดมาแล้วต้องมีโรคอย่างน้ี	แต่ว่าพระพทุธเจ้ากด็	ีอริยสาวกของท่านกด็	ีถ้าเจ็บถ้าไข้ 
มาเป็นธรรมดา	ท่านกรั็กษา	ฉันยาเป็นธรรมดา	เท่าน้ันแหละ	มนัเป็นเร่ืองแก้ธาต	ุแต่ 
ความเป็นจริงท่านไม่ได้ถอืม่ันถอืลางถอืขลงัยดึม่ันจนเกนิไปหรอก	ท่านกรั็กษามันด้วย 
ความเหน็ชอบ	ไม่ใช่รักษาด้วยความหลง	มนัหายกห็าย	ไม่หายกไ็ม่หาย	เป็นอย่างน้ัน

	 อนัน้ีแหละ	เขาว่าศาสนาในประเทศไทยเรามนัเจริญ	แต่ผมว่ามนัเสือ่มจนถงึทีส่ดุ 
มนัแล้ว	ในศาลามแีต่หฟัูงทัง้น้ัน	หมดศาลาเลย	เอยีงหฟัูง	มนัเอยีงซ้ายเลยนะ	ตลอด 
ผู้ใหญ่ผู้โตก็ท�าอย่างนัน้อยู่	ว่ามันเป็นอย่างนัน้	มันเลยหลงตามกันหมดทุกอย่างเลย	
ฉะน้ัน	ถ้าเราไปเหน็อย่างน้ันแล้วกเ็ลยพดูอะไรไม่ออก	มนัคนละเร่ืองกนัแล้ว	จะให้มัน 
พ้นทุกข์กันที่ไหน

	 ท่านให้สวดเพือ่ให้มันแจ้ง	เรามาสวดให้มนัมืด	มนัหนัหลงัใส่กนัเลย	ผู้หน่ึงเดนิไป 
ทางตะวันตก	 อีกผู้หน่ึงเดินไปทางตะวันออก	 จะพบกันได้อย่างไร	 มันไม่ใกล้เลย 
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เร่ืองเหล่าน้ี	ถ้าหากว่าเราได้ภาวนาแล้วมันเป็นอย่างน้ัน	ตามความเป็นจริงมนัเป็นอย่างน้ัน	 
มันก�าลังหลงกัน	ไม่รู้จะว่ากันได้อย่างไร	อะไรก็เป็นพิธีรีตองไปหมดทุกอย่าง

	 สวดอยู	่แต่ว่าสวดด้วยความโง่	ไม่ใช่สวดด้วยปัญญา	เรียนแต่เรียนด้วยความโง่	 
ไม่ได้เรียนด้วยปัญญา	รู้กรู้็ด้วยความโง่	ไม่ได้รู้ด้วยปัญญา	มนัเลยไปก็ไปด้วยความโง่	 
อยูก่อ็ยูด้่วยความโง่	รู้กรู้็ด้วยความโง่	มนักเ็ป็นอย่างน้ัน	ทีส่อนกนัทกุวนัน้ี	กเ็รียกว่า 
สอนให้คนโง่ทัง้น้ันแหละ	แต่เขาว่าสอนให้คนฉลาด	สอนให้คนรู้	แต่หลกัความเป็นจริง	 
ฟังๆ	ดูแล้วก็สอนให้คนหลงงมงาย

	 ความเป็นจริง	หลกัธรรมะท่านสอนให้พวกเราทัง้หลายปฏบิตัเิพือ่เหน็อตัตา	คอื 
เห็นตัวตนนี้ว่ามันเป็นของว่าง	ไม่ใช่เป็นของมีตัวมีตน	เป็นของว่างจากตัวตน	แต่เรา 
กม็าเรยีนกนัให้มันเป็นตวัเป็นตน	กเ็ลยไม่อยากจะให้มนัทกุข์	ไม่อยากจะให้มันล�าบาก	 
อยากจะให้มันสะดวก	อยากจะให้พ้นทุกข์

	 ถ้ามตีวัมตีนมันจะพ้นทกุข์เม่ือไร	ดูซ	ิอย่างเรามขีองชิน้หน่ึงทีม่รีาคามาก	เมือ่เรา 
ได้รับมาเป็นของเราแล้ว	เปลีย่นเสยี	จิตใจเปลีย่นแล้ว	ต้องหาทีว่างมัน	จะเอาไว้ตรงไหน 
ดหีนอ	เอาไว้ตรงน้ันขโมยมนัจะย่องเอาไปกระมัง	คดิจนเลกิคดิแล้ว	หาทีซ่่อนของนะ	 
แล้วจิตมันเปลี่ยนเมื่อไร

	 มนัเปลีย่นเมือ่เราได้วตัถอุนัน้ีเอง	ทกุข์แล้ว	เอาไว้ตรงน้ีกไ็ม่ค่อยสบายใจ	เอาไว้ 
ตรงน้ัน	กไ็ม่ค่อยสบายใจ	เลยวุน่กนัจนหมดล่ะ	น่ังกท็กุข์	เดนิกท็กุข์	นอนกท็กุข์	น่ีทกุข์ 
เกดิขึน้มาแล้ว	มนัเกิดเม่ือไร	มนัเกิดในเมือ่เราเข้าใจว่าของๆ	เรา	มนัมมีาแล้วได้มาแล้ว	 
ทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้	แต่ก่อนไม่มีมันก็ไม่เป็นทุกข์	ทุกข์ยังไม่เกิด	ไม่มีอะไรขึ้นที่จะจับมัน

	 อัตตานี้ก็เหมือนกัน	ถ้าเราเข้าใจว่าตัวของเราตนของเรา	สภาพสิ่งแวดล้อมนั้น 
มนักเ็ป็นของตนไปด้วยของเราไปด้วย	มนักเ็ลยวุน่ขึน้ไป	เพราะอะไร	ต้นเหตคืุอมันม ี
ตวัมตีน	ไม่ได้เพกิสมมตุอินัน้ีออกให้เหน็วมุิตต	ิตวัตนน้ีมันเป็นของสมมุต ิให้เพกิให้ร้ือ 
สมมุติอันนี้ออก ให้เห็นแก่นมันคือวิมุตติ พลิกสมมุติอันนี้กลับให้เป็นวิมุตติ
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	 อนัน้ีถ้าเปรียบกบัข้าว	กเ็รียกว่าข้าวยงัไม่ได้ซ้อม	ข้าวน้ันกนิได้ไหม	กนิได้	แต่เราไป 
ปฏิบัติมันสิ	คือให้เอาไปซ้อมมัน	ให้ถอดเปลือกออกไปเสีย	มันก็จะเจอข้าวสารอยู่
ตรงนั้นแหละ

	 ทีน้ี	 ถ้าเราไม่ได้สีมันออกจากเปลือกของมันก็ไม่เป็นข้าวสาร	 ความเห็นเช่นน้ี 
กเ็หมือนกันกบัสนัุข	สนัุขมันนอนอยู่บนกองข้าวเปลอืกน่ันแหละ	ท้องร้องจ๊อก	จ๊อก	จ๊อก	 
มันก็มัวแต่นอนอยูน่ั่นแหละ จิตมนัหวัน่วติก จะไปหากนิทีไ่หนหนอ แน่ะ ท้องมนัหวิ  
มนักโ็จนออกจากกองข้าวเปลอืก	วิง่ไปหากนิอาหารเศษๆ	ทัง้หลายเหล่าน้ันแหละ	ทัง้ๆ	ที ่
มันนอนทับอยู่

 อาหารมันอยู่ตรงน้ันแต่มันไม่รู้จัก เพราะอะไร มันไม่เห็นข้าว สุนัขมันกิน 
ข้าวเปลือกไม่ได้	อาหารมันมีอยู่	แต่มันกินไม่ได้

	 ความรู้เรามอียู	่ถ้าเราไม่เอาไปปฏบิตัเิรากไ็ม่รู้เร่ืองเหมอืนกนั	โง่ขนาดสนัุขมนันอน 
อยู่บนกองข้าวเปลือก	นอนทับอาหารอยู่ได้	 แต่ว่าไม่รู้จักกินอาหารที่มันนอนทับอยู่	
เมื่อหิวอาหาร	ก็ต้องโจนจากข้าววิ่งไปหากินที่อื่น	อันนี้มันก็น่าสงสารอยู่เหมือนกัน	

	 อันนี้ก็เหมือนกันฉันน้ัน	ข้าวสารมีอยู่	อะไรมันปิด	เปลือกข้าวมันปิด	สุนัขมัน
กินไม่ได้	วิมุตติก็มีอยู่	อะไรมันปิดไว้	สมมุติมันปิดไม่ให้เห็นวิมุตติ	ให้พุทธบริษัท 
ทัง้หลายน่ังทบั	ไม่รู้จักข้าว	ไม่รู้จักการประพฤตปิฏิบตั	ิน่ันจึงไม่เหน็วมิตุต	ิมนักจึ็งตดิ 
สมมุติอยู่ตลอดกาลตลอดเวลา	เมื่อมันติดอยู่ในสมมุติ	มันก็เกิดทุกข์ขึ้นมา	เกิดภพ 
ขึ้นมา	เกิดชาติขึ้นมา	ชรา	พยาธิ	มรณะ	ถึงวันตายตามขึ้นมา

	 ฉะนั้น	มันไม่มีอะไรบังอยู่หรอก	มันบังอยู่ตรงน้ี	เราเรียนธรรมะไม่รู้จักธรรมะ	
ก็เหมือนกับสุนัขนอนอยู่บนข้าวเปลือกไม่รู้จักข้าว	 หิวจวนจะตายมันก็ตายทิ้งเฉยๆ	 
นั่นแหละ	 ไม่มีอะไรจะกิน	 ข้าวเปลือกมันกินไม่ได้	 มันไม่รู้จักหาอาหารของมันเลย	
นานๆ	ไปไม่มีอะไรกิน	มันก็ตายไปบนกองข้าวเปลือกนั่นแหละ	บนอาหารนั่น
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	 มนุษย์เราน้ีก็เหมือนกัน	 ธรรมะที่เราเรียนมา	 ธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้	 
ถงึจะศกึษาธรรมะเท่าไรกต็ามทเีถดิ	ถ้าไม่ประพฤตปิฏบิตัแิล้วกไ็ม่เหน็	ไม่เหน็แล้วกไ็ม่รู้	 
ไม่รู้ก็ไม่รู้จักข้อปฏิบัติ	อย่าพึงว่าเราเรียนมากๆ	เรารู้มากๆ	แล้วเราจะเห็นธรรมะของ
พระพุทธเจ้า

 ก็เหมือนเรามตีาอย่างน้ี ก็นึกว่าเราเหน็ทกุอย่าง เพราะว่าเรามองไปแล้ว หรือจะ
นึกว่าเราได้ยนิแล้วทกุอย่าง	เพราะเรามหีอูยูแ่ล้ว	มนัเหน็ไม่ถงึทีส่ดุของมนั	มนักเ็ป็น 
ตานอกไป	ท่านไม่จัดว่าเป็นตาใน	หกูเ็รียกว่าหนูอก	ไม่ได้เรียกว่าหใูน	ฉะน้ัน	ถ้าท่าน 
พลกิสมมตุเิข้าไปเหน็วมิตุตแิล้วก็เหน็ของจริง เหน็ชดั ถอนทนัท ีมนัจึงถอนสมมตุอิอก  
ถอนความยึดมั่นถือมั่นออก ถอนทุกสิ่งทุกอย่าง

	 เหมือนกบัผลไม้หวานๆ	ใบหน่ึง	ผลไม้น้ันมนัหวานอยูก่จ็ริง	แต่ว่ามันต้องอาศยั
การกระทบประสบจึงรู้ว่ามันหวานหรือมันเปรี้ยวจริง ผลไม้นั้น ถ้าไม่มีอะไรกระทบ  
มันก็หวานอยู่ตามธรรมชาติ	 หวานแต่ไม่มีใครรู้จัก	 เหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้า
ของเรา	เป็นสจัธรรมจริงอยู่ก็ตาม	แต่ส�าหรับคนทีไ่ม่รู้จริงน้ันกเ็ป็นของไม่จริง	ถงึมนั 
จะดีเลิศประเสริฐสักเท่าไรก็ตามทีเถอะ	มันไม่มีราคาเฉพาะกับคนที่ไม่รู้เรื่อง

	 ฉะนั้น	จะไปเอาทุกข์ท�าไม	ใครในโลกนี้อยากเอาทุกข์ใส่ตัว	มีไหม	ไม่มีใคร 
ทั้งน้ันแหละ	 ไม่อยากได้ทุกข์แต่ว่าสร้างเหตุให้ทุกข์เกิดข้ึนมา	 มันก็เท่ากับเราไป
แสวงหาความทุกข์นั่นเอง	แต่ใจจริงของเราแสวงหาความสุขไม่อยากได้ทุกข์	นี่มันก็
เป็นของมันอยู่อย่างนี้	ท�าไมจิตใจของเรามันสร้างเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาได้	เรารู้เท่านี้ 
ก็พอแล้ว

	 ใจเราไม่ชอบทกุข์	แต่เราสร้างความทกุข์ขึน้มาเป็นตวัของเราท�าไม	มนัเหน็ง่ายๆ	
ก็คือคนที่ไม่รู้จกัทุกข์นัน่เอง	ไม่รู้จักทุกข์	ไม่รู้จกัเหตุเกิดของทุกข์	ไม่รู้ความดับทุกข์	 
ไม่รู้ข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์	จึงประพฤตอิย่างน้ัน	จึงเหน็อย่างน้ัน	จะไม่มีความทกุข์ 
ได้อย่างไร	ก็เพราะคนไปท�าอย่างนั้น



243

	 ถ้ามันเป็นเช่นนั้น	มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งดุ้นนั่นแหละ	แต่ว่าเราไม่เข้าใจว่าเป็น
มิจฉาทฏิฐ	ิอะไรทีเ่ราได้พดูเราได้เหน็เราได้ท�าแล้วเป็นทกุข์	อนัน้ันเป็นมจิฉาทฏิฐทิัง้น้ัน	 
ถ้าไม่เป็นมิจฉาทฏิฐ	ิมนัไม่ทกุข์อย่างน้ันหรอก	มนัไม่ยึดในความทกุข์อนัน้ัน	มนัไม่ยึด 
ในความสุขน้ันๆ	 ไม่ได้ยึดตามอาการทั้งหลายเหล่าน้ัน	 มันจะปล่อยวางตามเร่ือง 
ของมัน

	 เช่น	กระแสน�า้ทีม่นัไหลมา	ไม่ต้องกางกัน้มนั	ให้มนัไหลไปตามสะดวกของมนั 
น้ันแหละ เพราะมนัไหลอย่างน้ัน กระแสธรรมกเ็ป็นอย่างน้ัน กระแสจิตของเราทีไ่ม่รู้จัก  
มนัไปกางก้ันธรรมะด้วย	ทีว่่าเป็นมจิฉาทฏิฐ	ิแล้วไปตะโกนโน้น	มจิฉาทฏิฐอิยูท่ีโ่น้น	 
คนโน้นเป็นมจิฉาทฏิฐ	ิแต่ตวัเราเองเป็นมจิฉาทฏิฐ	ิคอืทกุข์เกดิขึน้มาเพราะเราเป็นมจิฉา- 
ทิฏฐิ	อันนั้นเราไม่รู้เรื่อง	อันนี้ก็น่าสังเกตน่าพิจารณาเหมือนกันนะ	ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ 
เมื่อไร	ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้น	ไม่ทุกข์ในเวลาปัจจุบันนั้น	ต่อไปมันก็ให้ผลมาเป็นทุกข์

	 อนัน้ีพดูเฉพาะคนเรามนัหลงเท่าน้ัน	อะไรมนัปิดไว้	อะไรมนับงัไว้	สมมตุมัินบงั 
วมุิตตใิห้คนมองไม่เหน็ชดัในธรรมทัง้หลาย	ต่างคนกต่็างศกึษา	ต่างคนกต่็างเล่าเรียน	
ต่างคนก็ต่างท�า	แต่ท�าด้วยความไม่รู้จัก	กเ็หมอืนกนักบัคนหลงตะวนัน้ันแหละ	เดนิไป 
ทางตะวันตก	เข้าใจว่าเดินไปทางตะวนัออก	หรือเดนิไปทศิเหนือ	เข้าใจว่าเดินไปทศิใต้	 
มันหลงขนาดนี้

	 เราปฏบิตัน้ีิมนักเ็ลยเป็นขีข้องการปฏบิตั	ิโดยตรงแล้วมันกเ็ป็นวบิตั	ิวบิตัน้ีิ	คอื 
มนัพลกิไปคนละทาง	หมดจากความมุง่หมายของธรรมะทีถ่กูต้อง	สภาพอนัน้ีเป็นเหตุ 
ให้ทุกข์เกิด	เราก็เข้าใจว่า	อันนี้	ถ้าท�าขึ้น	ถ้าบ่นขึ้น	ถ้าท่องขึ้น	ถ้ารู้เรื่องอันนี้	มันจะ 
เป็นเหตุให้ทุกข์ดับ

	 ก็เหมือนกนักบัคนทีอ่ยากได้มากๆ	น้ันแหละ	อะไรๆ	กห็ามามากๆ	ถ้าเราได้มากแล้ว 
มนักด็บัทกุข์	จะไม่มทีกุข์	ความเข้าใจของคนมนัเป็นอย่างน้ี	แต่ว่ามนัคิดไปคนละทาง	 
เหมือนกันกับคนนี้ไปทิศเหนือ	คนนั้นไปทิศใต้	นึกว่าไปทางเดียวกัน
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	 ฉะน้ัน	พทุธบริษทัทัง้หลาย	มนุษย์เราทัง้หลายจึงจมอยูใ่นกองทกุข์	อยูใ่นวฏัสงสาร	 
ก็เพราะคิดอย่างนี้	ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็นึกแต่จะให้มันหายเท่านั้น	อยากจะให้ 
มนัหายเด๋ียวน้ี	จะให้มันหายเท่าน้ันแหละ	ไม่นึกว่าอนัน้ีมนัเป็นสงัขาร	อนัน้ีไม่มใีครรู้จัก	 
สงัขารมนัเปลีย่น	ทนไม่ได้	พงัไม่ได้	จะต้องให้หายให้หมด	แต่ผลสดุท้ายมนักส็ูไ้ม่ได้	 
สู้ความจริงไม่ได้	พังหมด	อันนี้คือเราไม่ได้คิด	คือมันเห็นผิดหนักเข้าไปเรื่อยๆ

	 ฉะน้ัน	 การประพฤติปฏิบัติทุกอย่างเพื่อเห็นธรรมะ	 มันเลิศกว่าสิ่งทั้งหลาย	
พระพทุธองค์สร้างบารมตีัง้แต่ทานบารมไีปถงึปรมัตถบารมี	เพือ่อะไร	กเ็พือ่ให้รู้จักอนัน้ี	 
เพือ่ให้เหน็ธรรมะให้ปฏบิตัธิรรมะแล้วให้รู้ธรรมะ ให้ใจเป็นธรรมะ ให้ปล่อยวางเพือ่จะ 
ไม่ให้หนัก	อย่าไปยึดมัน่ถอืมัน่มนั	หรือจะพดูง่ายๆ	อกีอย่างหน่ึงว่า	ให้ยดึแต่อย่าให้มัน่	 
นี่ก็ถูกเหมือนกัน

	 คอืเราเหน็อะไรกจั็บมันขึน้มาดูเสยี	เออ	อนัน้ีกอ็นัน้ัน	แล้วกว็างมันไป	เหน็อนัน้ันอกี 
กย็ดึมาอกี	แต่อย่ายึดให้มันม่ัน	เอามาพจิารณา	รู้เร่ืองแล้วก็ปล่อยวางเท่าน้ันแหละ	ถ้ายดึ 
ไม่วาง	แบกไม่หยดุ	มนักห็นักตลอดเวลาส	ิถ้าเรายดึมาแบก	รู้สกึว่ามนัหนัก	กป็ลงมันไป	 
ทิ้งมันเสีย	อย่าให้ทุกข์เกิดขึ้นมา

	 ถ้าเป็นเช่นนี้	เราก็รู้จักว่าอันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิด	เมื่อรู้จักเหตุให้ทุกข์เกิดแล้ว	 
ทกุข์มันเกดิไม่ได้	ทกุข์จะเกดิ	สขุจะเกดิ	มนัอาศยัอัตตาตวัตน	อาศยัเรา	อาศยัของของเรา	 
อาศัยสมมุติอันนี้	ถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้ววิ่งไปถึงวิมุตติ	มันก็เลิกก็ถอน	 
มนัถอนสมมุตอิอก	ถอนความสขุออกจากทีน้ั่น	ถอนความทกุข์ออกจากทีน้ั่น	ถอนความ 
ยึดมั่นถือมั่นออกจากที่มันยึดน้ัน	 เท่าน้ันแหละ	 ก็คล้ายกับว่าของของเราชิ้นหน่ึง	 
มนัหลดุมอืกห็ายไป	เราก็เป็นห่วงก็เป็นทกุข์กบัมัน	อกีเวลาหน่ึง	เรากพ็บของน้ันขึน้มา	 
ความทุกข์ก็หายแวบไปทีเดียว	แม้ยังไม่เห็นวัตถุอันนั้น	ความทุกข์มันก็หาย

	 อย่างเราเอาของมาวางไว้ตรงนี้แล้วหลงเสีย	ก็นึกว่าของเรามันหาย	ก็เป็นทุกข์	 
เมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วจิตก็พะวงถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น	อีกวันหนึ่งอีกเวลาหนึ่ง	จิตใจ
ก็วิตกไปถึงของของเราว่า	อ้อ	เอาไว้ตรงนั้นแน่นอนเลย	พอนึกอย่างนั้น	รู้ตามความ 
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จริงแล้ว	ตายงัไม่เหน็ของเลยสบายใจเลยทน้ีี	อนัน้ีเรียกว่าเหน็ทางใน	เหน็กบัตาใจ	ไม่ใช่ 
เห็นกับตานอก	เห็นด้วยตาใจ

	 ถงึตานอกยงัไม่เหน็	มนักส็บายแล้ว	มนักถ็อนทกุข์ออกทนัท	ีอย่างน้ีกเ็หมอืนกนั	 
ผู้ทีบ่�าเพญ็ธรรมะ	บรรลธุรรมะ	เหน็ธรรมะ	ประสบอารมณ์เมือ่ไรปุบ๊	น่ันกค็อืปัญญา
เกิดขึ้น	ก็แก้ปัญหาได้ทันท่วงที	เท่านั้นแหละ	หายไปเลย	วาง...ปล่อย

	 ฉะน้ัน	ท่านจึงให้พวกเราพบธรรมะ	ทน้ีีเราพบธรรมะแต่ตวัหนังสอื	พบธรรมะกบั
ต�ารา	อย่างน้ันมนัพบแต่เร่ืองของธรรมะ	ไม่ได้พบธรรมะตามความจริงทีพ่ระบรมครู 
ของเราสอน	จะเข้าใจว่าพวกเราทัง้หลายปฏบิตัดิปีฏิบตัชิอบได้อย่างไร	มนัไกลกนัมาก

	 พระพทุธองค์เป็นโลกวทิ	ูเป็นผู้รู้แจ้งโลก	เดีย๋วน้ีเรารู้ไม่แจ้ง	รู้เท่าไรก็ยิง่มืดเข้าไป
เท่านั้น	รู้เท่าไรก็ยิ่งมืดเข้าไป	คือมันรู้มืด	ไม่ใช่รู้แจ้ง	รู้ไม่ถึงนั่นเอง	ไม่แจ้ง	ไม่สว่าง	 
ไม่เบิกบาน	คนก็มาคาติดแค่นี้เท่านั้นแหละ	แต่ว่ามันไม่ใช่น้อย	มันเป็นของมาก

	 ทกุคนโดยมากกต้็องการความด	ีต้องการความสขุ	แต่ว่าไม่รู้จักว่าอะไรมนัเป็นเหตุ 
ให้สขุให้ทกุข์เกดิขึน้มาแค่น้ัน	อะไรทกุอย่างถ้าเรายงัไม่เหน็โทษมนั	เรากล็ะมนัไม่ได้	 
มนัจะชัว่ขนาดไหนกล็ะมันไม่ได้	ถ้าเรายงัไม่ได้เหน็โทษอย่างจริงจัง	แต่เม่ือเราเหน็โทษ 
อย่างแน่นอนจริงๆ	น่ันแหละ	สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ันเราถงึจะปล่อยได้วางได้	พอเหน็โทษ 
อย่างแน่นอนจริงๆ	พร้อมกระทัง่เหน็ประโยชน์ในการกระท�าอย่างน้ัน	ในการประพฤติ
อย่างนั้น เปลี่ยนขึ้นมาทันทีเลย

	 อันนี้คนเราประพฤติปฏิบัติอยู่	ท�าไมมันยังไปไม่ได้	ท�าไมมันถึงวางไม่ได้	คือ
มันยังไม่เห็นโทษอย่างแน่ชัด	คือยังไม่รู้แจ้งนี่แหละ	รู้ไม่ถึงหรือรู้มืด	มันจึงละไม่ได้

	 ถ้ามันรู้แจ้งอย่างอรหันตสาวกหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา 
กเ็ลกิกนัเท่าน้ันแหละ	แก้ปัญหาหลดุไปทเีดียวแหละ	ไม่เป็นของยากไม่เป็นของล�าบาก
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	 ก็เหมือนกันกับเรานัน่แหละ	หูเราได้ยินเสียงก็ให้มันท�างานตามหน้าที่ของมันสิ 
ตาท�างานทางรูปก็ให้มันสิ	 จมูกท�างานทางกลิ่นก็ให้มันสิ	 ร่างกายท�างานถูกต้อง
โผฏฐพัพะกใ็ห้มันท�างานตามเร่ืองของมนัส	ิถ้าแบ่งให้มนัท�างานตามหน้าทีข่องมนัแล้ว	 
มันจะมีอะไรมาแย้งกัน	มันไม่ได้ขัดขวางกันเลย

 อนัน้ีกเ็หมือนกัน สิง่เหล่าน้ีมันก็เป็นสมมตุ ิเรากใ็ห้มนัส ิสิง่เหล่าน้ันกเ็ป็นวมิตุติ 
เราก็แบ่งมันสิ	เราเป็นผู้รู้เฉยๆ	เท่านั้นแหละ	รู้ไม่ให้มันขัดข้อง	รู้แล้วก็ปล่อยมันวาง
มันตามธรรมดา	เป็นของมันอยู่อย่างนั้น

	 ของทั้งหลายเหล่านี้เป็นอยู่อย่างนั้น	ที่เรายึดมั่นว่าอันนี้ของเรา	ใครเป็นคนได้	 
พ่อเราได้ไหม	แม่เราได้ไหม	ญาตเิราได้ไหม	ใครได้ไหม	ไม่มใีครได้	ฉะน้ันพระพทุธองค์ 
จึงบอกให้วางมนัเสยี	ปล่อยมนัเสยี	รู้มนัเสยี	รู้มนัโดยทีว่่ายดึแต่อย่าให้ม่ัน	ใช้มันไป 
ในทางที่เป็นประโยชน์	 อย่าใช้มันในทางที่เป็นโทษ	 คือความยึดมั่นถือมั่นที่ให้เรา
เป็นทุกข์

 รู้ธรรมะมันต้องรู้อย่างน้ี คือรู้ในแง่ที่มันพ้นทุกข์ ความรู้น้ีเป็นสิ่งที่ส�าคัญ	 
รู้เครื่องยนต์กลไก	รู้อะไรสารพัดอย่างก็ดีอยู่	แต่ว่ามันไม่เลิศ	ธรรมะก็ต้องรู้อย่างนี้
เห็นอย่างนี้	ไม่ต้องรู้อะไรมากหรอก	ให้รู้เท่านี้ก็พอ	ส�าหรับผู้ประพฤติปฏิบัติรู้แล้ว
ก็วาง	ไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะไม่มีทุกข์นะ	มันไม่มีทุกข์ในเมื่อยังมีชีวิตอยู่	เพราะมัน
รู้จักแก้ปัญหา	มนัรู้จักสมมตุวิมิตุตน้ีิเอาเม่ือเรามชีีวติอยู	่เม่ือเราประพฤตปิฏบิตัน่ีิเอง	
ไม่ใช่เอาที่อื่นหรอก

	 ดังน้ัน	 ท่านอย่าไปยึดมั่นถือม่ันอะไรมาก	 ยึดอย่าให้มันมั่น	 บางทีจะคิดว่า	
ท่านอาจารย์ท�าไมจึงพูดอย่างนี้	สอนอย่างนี้	จะไม่ให้สอนอย่างไร	ไม่ให้พูดอย่างไร	
เพราะว่ามันแน่นอนอย่างนั้น มันจริงอย่างนั้น

	 จริงก็อย่าไปยึดมั่นมันสิ	ถ้าไปยึดมั่นมันก็เป็นไม่จริงเท่านั้นแหละ	เหมือนสุนัข	
ไปจับขามันดูสิ	จับมันไม่วาง	เดี๋ยวมันก็วุ่น	มากัด	ลองดูสิ	สัตว์ทั้งปวงก็เหมือนกัน	
เช่น	งู	ไปยึดหางมันสิ	ยึดไม่ปล่อยไม่วาง	เดี๋ยวมันก็กัดเราเท่านั้นแหละ
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	 สมมุตน้ีิกเ็หมอืนกนั	ให้ท�าตามสมมุต	ิสมมตุน้ีิเป็นของใช้เพือ่ให้มนัสะดวก	เมือ่เรา 
มีชวิีตอยู่น้ี	ไม่ใช่เร่ืองจะต้องยดึมัน่ถอืม่ันจนมนัเกดิทกุข์ทรมาน	แล้วกแ็ล้วไปเท่าน้ัน	
อะไรทีเ่ราเข้าใจว่าถกูแล้ว	แล้วกย็ดึม่ันถอืม่ันไม่แบ่งใคร	น่ันแหละคอืมนัเหน็ผิดแล้ว	
เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้ว

	 เมือ่ทกุข์เกดิขึน้มาปุบ๊	มนัเกดิมาจากอะไร	เหตมุนักค็อื	มจิฉาทฏิฐ	ิมนัจึงให้ผล 
เป็นทุกข์	ถ้ามันถูก	ผลที่เกิดขึ้นมาจะไม่เป็นทุกข์	ท่านไม่ให้แบก	ไม่ให้ยึดไม่ให้มั่น	 
ถูกก็เป็นของสมมุติ	แล้วก็แล้วไป	ผิดก็เป็นของสมมุติ	แล้วก็แล้วไปเท่านั้น	ถ้าเรา 
เหน็ว่าถกูแล้ว	คนอืน่มาแย้งกอ็ย่าไปถอืมนั	ปล่อยมัน	ไม่ได้เสยีหายอะไร	มนัไปตาม
เรื่องตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างเก่า พอรู้แล้วก็ปล่อยมันไปตรงนั้นเลย

	 แต่โดยมากมันไม่ใช่อย่างน้ัน	คนเรามนัไม่ค่อยยอมกนัอย่างน้ัน	ผู้ปฏบิตัเิรายงั
ไม่รู้ตัวยังไม่รู้จติใจของตน	พอพูดอะไรจนว่ามันโง่เต็มที่แล้ว	ก็ยังนึกว่ามันฉลาดอยู่
น่ันแหละ	พดูสิง่ทีม่นัโง่จนคนอืน่ฟังไม่ได้	แต่กนึ็กว่าเราฉลาดกว่าคนอืน่	คนอืน่ทนฟัง 
ไม่ได้	ก็ยังว่าเราดีเราถูกอยู่นั่นแหละ	มันขายความโง่ของตัวเองโดยไม่รู้เรื่อง

	 ฉะน้ัน	ปราชญ์ทัง้หลายท่านบอกว่า	ค�าพดูอนัใดวาจาอนัใดทีป่ราศจากอนิจจังแล้ว	 
ค�าพดูน้ันไม่ใช่ค�าพดูของนักปราชญ์	เป็นค�าพดูทีโ่ง่	เป็นค�าพดูทีห่ลง	เป็นค�าพดูทีไ่ม่รู้จัก 
ว่าทกุข์จะเกดิตรงน้ัน	พดูง่ายๆ	ให้เหน็เช่น	พรุ่งน้ีเราตัง้ใจว่าจะไปกรุงเทพฯ	แล้วมีคนมา 
ถามว่า	“พรุ่งนี้ท่านจะไปกรุงเทพฯ	หรือเปล่า”

	 “คดิว่าจะไปกรุงเทพฯ	ถ้าไม่มอีปุสรรคขัดข้องกค็งจะไป”	น่ีเรียกว่าพดูองิธรรมะ	
อิงอนิจจัง	อิงความจริง	อิงความไม่เที่ยง	แปรเปลี่ยนตามปัจจัยของมัน

	 ไม่ใช่ว่า	“พรุ่งนี้ฉันจะไปแน่”

	 “ถ้าไม่ไปจริงจะให้ท�าอย่างไร	จะยอมให้ฆ่า	ให้แกงไหม”	อะไรอย่างนี้	พูดกัน
บ้าๆ	บอๆ
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 มนัยงัเหลอือยูม่ากเหมือนกนั การปฏบิตัธิรรมะมนัลกึซึง้ไปจนเรามองไม่เหน็ ทีเ่รา 
นึกว่าเราพดูถูก	แต่มันจะผิดไปทกุค�า	ผิดจากหลกัความจริงทกุค�า	แต่กนึ็กว่าเราพดูถกู 
ไปทกุค�า	พดูง่ายๆ	เราพดูอะไรบ้าง	ท�าอะไรบ้าง	อนัทีม่นัเป็นเหตใุห้ทกุข์เกดิน่ันแหละ	 
เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ	เรียกว่าคนหลง	คนโง่

	 โดยมากนักปฏบิตัเิราไม่ค่อยจะทบทวนอย่างน้ี	เหน็ว่าเราดกีด็เีร่ือยๆ	ไป	เช่นว่าเราได้ 
อนัหน่ึงขึน้มา	จะเป็นลาภกดี็	ยศกด็	ีสรรเสริญกดี็	กนึ็กว่ามนัดี	ดตีลอดกาลตลอดเวลา	 
แล้วก็ถือเน้ือถือตวัขึน้มา	ไม่รู้จักว่าเราน้ีคอืใคร	ทีมั่นดมีนัเกดิจากอะไร	เดนิไปพบ	นาย	ก.	 
นาย	ข.	เหมือนกันหรือไม่อย่างนี้	พระพุทธองค์ท่านให้วางเป็นปกติอย่างนี้

	 ถ้าเราไม่สับ	 ถ้าเราไม่ขบไม่เคี้ยว	 ไม่ปฏิบัติค้นคว้าอันน้ี	 ก็เรียกว่าอันน้ีก็ยัง 
จมอยู	่จมอยูใ่นใจของเราน่ันแหละ	เรียกว่าตดิลาภบ้าง	ตดิยศบ้าง	ตดิสรรเสริญบ้าง	
กเ็ปลีย่นเป็นคนอืน่	เพราะส�าคัญตวัว่าเราน้ีดขีึน้แล้ว	ส�าคัญว่าเราเลศิขึน้แล้ว	ส�าคัญว่า 
เราเป็นโน่นเป็นนี่แล้ว	ก็เกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาวุ่นวาย

	 ความเป็นจริงมันไม่เป็นอะไรหรอกคนเรา	เป็นก็เป็นด้วยสมมุติ	ถ้าถอนสมมุติ
ไปเป็นวิมุตติมันก็ไม่เป็นอะไร	เป็นสามัญลักษณะ	มีลักษณะเสมอกัน	ความเกิดขึ้น
เบื้องต้น	มีความแปรไปเป็นท่ามกลาง	แล้วก็ดับไปในที่สุด	มันก็แค่นั้น	เห็นสภาพ
มันเป็นอย่างนั้นแล้ว	มันก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นมา	ถ้าเราเข้าใจเช่นนัน้แล้ว	มันก็สบาย	
มันก็สงบ

	 ทีม่นัไม่สงบ	กเ็หมอืนกบัพระปัญจวคัคย์ีประพฤตติามทีค่รูบาอาจารย์ท่านสอน	
เมือ่ท่านพลกิไปอย่างน้ันกไ็ม่รู้ว่าท่านคิดอะไร	ท่านท�าอะไร	กเ็ลยหาว่าท่านคลายความ
เพียรเวียนมาหาความมักมาก	 ถ้าตัวเราเป็นเช่นนั้น	 ก็คงจะคิดอย่างนั้น	 คงจะเป็น 
อย่างนั้นเหมือนกัน ไม่มีทางแก้ไข

	 แต่ความเป็นจริงแล้ว	พระพทุธเจ้าท่านเดนิขัน้สงูขึน้ไปอกีจากพวกเรา	เรายงัถอืตวั 
อย่างเก่า	คดิไปในทางต�า่	กนึ็กว่าเราคดิอยูใ่นทางสงู	เหน็พระพทุธเจ้ากค็ดิว่า	ท่านคลาย 
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ความเพียรเวียนมาหาความมักมากแล้วเหมอืนกบัปัญจวคัคย์ี	ปฏิบตักิีพ่รรษาคดิดูซิ	
ขนาดนั้นก็ยังหลงอยู่	ยังไม่ถนัด

	 ฉะน้ัน	ท่านจึงให้ท�างานและให้ตรวจผลงานของตน	คอืทีมั่นไม่ยอมน่ันเอง	เรือ่งที ่
มันไม่ยอม เรื่องที่มันยอม มันก็สลายตัวไปเท่านั้นแหละ ไม่มีอะไร ถ้ามันไม่ยอม 
มันไม่สลาย มันตั้งตัวขึ้นมาเป็นก้อนเป็นตัวอุปาทาน มันไม่มีการแบ่งเบา

	 นักบวชนักพรตเราโดยมากก็ชอบเป็นอย่างน้ัน	 ถ้าติดอยู่แง่ไหนก็ดึงอยู่ในแง่ 
นั้นแหละ	ไม่เปลี่ยนแปลงไม่พินิจพิจารณา	เห็นว่าเราถูก	แล้วก็เห็นว่าเราไม่ผิด	แต่ 
ความเป็นจริงความผิดมันฝังอยู่ในความถูก	แต่เราไม่รู้จัก

	 เป็นอย่างไรล่ะ	 อันน้ีแหละถูกแล้ว	 แต่คนอื่นว่ามันไม่ถูกก็ไม่ยอม	 เถียงกัน	 
นี่อะไร	ทิฏฐิมานะ	ทิฏฐิคือความเห็น	มานะคือความยึดไว้ถือไว้	ถ้าเรายึดในสิ่งที่ถูก 
ไม่ปล่อยให้ใครเลยกเ็รียกว่า	มนัผิด	ถอืถกูน่ันแหละ	ยดึมัน่ถอืม่ันในความถกู	มนัเป็น 
ขึ้นเดี๋ยวนั้นแหละ	ไม่เป็นการปล่อยวาง

	 สิ่งอันนี้เป็นเหตุที่ท�าให้คนเราไม่ค่อยสบาย	นอกจากผู้ประพฤติปฏิบัติที่เห็นว่า	
แง่น้ีปุม่น้ีเป็นปุม่ทีส่�าคญั	ท่านจะจดไว้	พอพดูไปถงึปุม่น้ันป๊ับ	มนัจะวิง่ขึน้มาทนัทเีลย	 
ความยดึมัน่ถือม่ันวิง่ขึน้มา	อาจจะเป็นอยูน่าน	บางทวีนัหน่ึง	สองวนั	สามเดือนสีเ่ดอืน 
ถึงปีก็ได้	 ขนาดช้านะ	 แต่ขนาดเร็วความปล่อยวางมันจะวิ่งเข้ามาสกัดหน้าเลย	 คือ 
พอความยึดเกดิขึน้ปุบ๊	กจ็ะมกีารปล่อย	บงัคบัให้วางในเวลาน้ันเลย	จะต้องเหน็สองอย่าง 
น้ีพร้อมกัน	 ประสานงานกัน	 ตัวยึดก็มี	 ผู้ที่ห้ามความยึดน้ันก็มี	 เราดูสองอย่างน้ี 
เท่านั้นแหละ	ไปแก้ปัญหาอันนี้	บางทีมันก็ยึดไปนาน	ก็ปล่อย

	 พจิารณาเร่ือยไป	ท�าเร่ือยไป	มนักค่็อยบรรเทาไป	น้อยไป	ความเหน็ถกูมันกเ็พิม่ 
เข้ามา	ความเหน็ผิดมันกห็ายไป	ความยดึมัน่ถอืม่ันมันน้อยลง	ความไม่ยดึมัน่ถอืม่ัน 
ก็เกิดขึ้นมา	มันเป็นเรื่องธรรมดา	ทุกคนเป็นอย่างนั้น
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	 ฉะน้ัน	จึงให้พจิารณาอนัน้ี	แก้ปัญหาได้ในปัจจุบนั	บางทไีอ้ตวัน้ันมนัวิง่ขึน้มา	ตวัน้ี 
มันก็วิ่งตะครุบเลย	หายไปเลย	อันนี้เราดูภายในใจของเราหรอก	ดูภายในใจของเรา	 
แก้ปัญหาเฉพาะภายในใจของเราเอง	ถ้าเราแก้มันไม่ได้ตรงน้ีเป็นต้น	ปุม่น้ีจับไว้	เม่ือมนั 
เกิดอีกที่ไหน	ก็พิจารณาตรงนั้น	พระพุทธองค์ก็ให้เพ่งตรงนี้ให้มากที่สุด.
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๒๒
ธุดงค์ – ทุกข์ดง

หมดสงสัย

	 มีพระเถระองค์หน่ึงในคร้ังพุทธกาล	 อยากจะปฏิบัติให้ถูกต้อง	 อยากจะรู้ว่า 
อะไรถูกอะไรผิดให้มันแน่นอน	เที่ยวออกไปอยู่องค์เดียว	ว่าอยู่หลายองค์มันวุ่นวาย	
อยู่องค์เดียวท�าสมาธิไปเรื่อยๆ	สมาธิก็สงบบ้างไม่สงบบ้าง	เอาแน่นอนไม่ได้	บางที 
ก็ขี้เกียจ	บางทีก็ขยัน	เกิดความสงสัยเพราะก�าลังหาทางปฏิบัติอยู่

	 พอดไีด้ยนิกติตศัิพท์อาจารย์คณาจารย์ทีป่ฏิบตัด้ิวยกนัมมีากในสมัยน้ัน	ได้ยนิ
กิตติศัพท์ว่า	พระ	ก	เป็นอาจารย์สอนปฏิบัติ	คนไปฟังธรรมมาก	กิตติศัพท์ของท่าน
ว่าปฏิบัติดี	 ก็มานั่งคิด	 เออ	 เผื่อองค์นี้จะถูก	 ก็ไปฟังท่านเทศน์	 ไปปฏิบัติกับท่าน	 
ฟังท่านเทศน์แล้วกเ็อามาปฏิบตัอิยูอ่งค์เดยีว	บางสิง่กเ็หมอืนกบัตวัเราคดิบ้าง	บางอย่าง 
ก็ไม่เหมือนกัน	ความสงสัยก็เกิดขึ้นเรื่อยไม่หยุด	อยู่ไปอีกก็มีอาจารย์	ข	ข่าวว่าท่าน
ปฏิบตัดิด้ีวยเก่งด้วย	เกดิความสงสยักไ็ปอีก	ไปฟังได้ความแล้วกม็าปฏบิตั	ิเทยีบองค์น้ี 
กับองค์น้ัน	 ก็ไม่เหมือนกัน	 เทียบองค์น้ันกับองค์น้ันก็ไม่เหมือนกัน	 กับความคิด 
ของเรานี้ก็ไม่เหมือนกันอีก	แปลกไปเรื่อย	ความสงสัยก็ยิ่งมากขึ้น

	 อยูไ่ปได้ข่าวอกี	พระ	ค	อาจารย์	ค	เก่งเหมอืนกนั	เขาร�า่ลอืมา	อดไม่ได้	อยากจะไปอกี	 
ไปปฏบิตักิบัท่าน	ท่านจะเทศน์ยงัไง	ปฏบิตัยิงัไง	กไ็ป	ไปฟังธรรมะท่าน	เหมอืนกนับ้าง	 
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ไม่เหมือนกันบ้าง	เอามาคิด	องค์น้ันท�าไมท�าอย่างน้ัน	องค์น้ีท�าไมท�าอย่างน้ี	รวมความเหน็ 
ของอาจารย์เข้าด้วยกันแล้ว	ก็มารวมความเห็นของเราไปกันคนละอย่าง	เลยไม่เป็น 
สมาธ	ิองค์น้ันเป็นยงัไง	องค์น้ีเป็นยงัไง	ความฟุง้ซ่านยิง่เกดิขึน้	กย็ิง่ท�าให้หมดก�าลงั	
ไม่สบาย สงสัยไม่หาย

	 วันหลังมาได้ข่าวว่าพระศาสดาพระโคดมเกิดข้ึนในโลก	 ยิ่งหนักใหญ่เลยทีน้ี	
อดไม่ได้อีก	 ไปอีก	 ไปกราบท่าน	 ไปฟังธรรมะท่าน	 ท่านก็เทศน์ให้ฟัง	 ท่านว่าไป
ท�าความเข้าใจกบัคนอืน่ให้หายความสงสยัน้ันไม่ได้	ยิง่ฟัง	ยิง่สงสยั	ยิง่ฟังกย็ิง่แปลก	 
พระพุทธองค์ท่านตรัสว่า	ความสงสัย	ไม่ใช่ว่าจะให้คนอื่นตัดให้เรา	ไม่ใช่คนอื่นจะ
แก้ความสงสยัให้เรา	องค์อืน่กอ็ธบิายเร่ืองความสงสยัเท่าน้ันแหละ	เรากจั็บมาปฏบิตัิ
ให้มันรู้เองเหน็เอง	ท่านบอกว่า	“อยูใ่นกายของเราน้ีแหละ	รูป	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	
วิญญาณ	อันนี้เป็นอาจารย์ของเรา	ให้ความเห็นแก่เราอยู่แล้ว”	แต่เราขาดการภาวนา	
ขาดการพิจารณา

 ท่านบอกว่าจะระงับความสงสัยให้พิจารณากายกับใจของตัวเองเท่าน้ันแหละ 
อดีตก็ให้ทิ้ง อนาคตก็ให้ทิ้ง ให้รู้ทิ้ง ให้รู้ รู้แล้วทิ้ง ไม่ใช่ไม่รู้ รู้ทิ้ง	อดีตท�าดีมาแล้ว	
ชั่วมาแล้ว	 อะไรๆ	 มาแล้ว	 อดีตที่ผ่านมาแล้วก็ทิ้ง	 เพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไร	 
ทีด่ก็ีดีแล้ว	ผิดกผิ็ดแล้ว	ถกูกถ็กูแล้ว	ปล่อยทิง้ไป	อนาคตกย็งัไม่มาถงึ	อะไรจะเกดิ 
กใ็นอนาคต	จะดบักใ็นอนาคต	อนัน้ันกอ็ย่าไปยดึมัน่ถอืมัน่	รู้แล้วกท็ิง้	ทิง้อดตี	สิง่ที่
เกดิในอดตีกด็บัไปแล้ว	เอามาคิดมากท�าไม	คดิแล้วกป็ล่อยไป	ธรรมน้ันเกดิในอดตี	 
เกิดแล้วก็ดับไปแล้วในอดีต	 ปัจจุบันจะเอามาคิดท�าไม	 รู้แล้วก็ปล่อย	 ให้รู้ปล่อย	 
ไม่ใช่ไม่ให้คิดเห็น	คิดเห็นแล้วก็ปล่อย	เพราะมันเสร็จแล้ว	อนาคตที่ยังไม่มาถึงนั้น	 
ธรรมในอนาคตเกิดในอนาคต	อะไรที่เกิดในอนาคตก็จะดับในอนาคตนั้น	ให้รู้แล้ว 
ปล่อยเสยี	อดตีกเ็ร่ืองของไม่เทีย่งเหมือนกนั	อนาคตกไ็ม่แน่นอนเหมือนกนั	ให้รู้แล้ว 
กป็ล่อย	เพราะเป็นของไม่แน่นอน	ดูปัจจุบนัเดีย๋วน้ี	ดปัูจจุบนัเราท�าอยูน่ี่	ท่านอย่าไปดู 
อื่นไกล
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ถูกของเขา – ถูกของเรา

	 พระพทุธองค์ท่านสอนว่า	คนทีย่งัเช่ือคนอืน่อยูน้ั่นท่านไม่สรรเสริญ	บคุคลยงัดใีจ 
เสยีใจกบัค�าคนอืน่ทีพ่ดูหรือกระท�า	ตรงน้ันพระพทุธเจ้ายงัไม่สรรเสริญ	เพราะเป็นของ
ของคนอื่นเขา	รู้แล้วต้องวาง	ถึงแม้จะถูกก็ถูกคนอื่นเขา	ถ้าเราไม่เอามาท�าให้มันถูก 
ทีใ่จเราแล้ว	ความถูกก็ไม่มาถึงเรา	ถูกอยู่โน้น	อาจารย์น้ันผิดอยูโ่น้น	ถกูอยูโ่น้น	ไม่มาถกู 
ถงึเรา	ถกูกจ็ริงแต่มนัถกูคนอืน่	ไม่ถกูเรา	หมายความว่า	ถ้าไม่ปฏบิตัใินจิตให้รู้เหน็ตาม 
ความเป็นจริงแล้ว พระพุทธเจ้าท่านไม่สรรเสริญ

	 ผมเคยเทศน์บ่อยๆ	ว่า	โอปนยโิก น้อมเข้ามา ให้มนัรู้ให้มนัเหน็ ให้มันเป็น อย่าง 
เขาว่าถูกแล้วก็เชื่อ	ไม่ถูกก็เชื่อ	อย่าท�าอย่างนั้น	ถูกก็ถูกเรื่องคนอื่นเขาพูด	เอาเรื่อง 
อนัน้ันมาปฏบิตัใิห้เกดิกบัจิตเจ้าของในปัจจุบนัน้ี	ให้มพียานในตวัของตวัน้ี	ผมเคยพดู 
ให้ท่านฟังเสมอว่า	ผลไม้น้ีเปร้ียวอย่างน้ี	เอาผลไม้น้ีไปทานเสยี	เอาไปฉันมนัเปร้ียวนะน่ี	 
บางคนกเ็ชือ่	อย่างน้ีท่านกจ็ะเชือ่ว่ามันเปร้ียว	ความเชือ่ของท่านน่ะมนัเป็นโมฆะ	ไม่มี 
ความหมายอะไรมากมาย	 เพราะที่ท่านว่าเปรี้ยวนะ	ท่านเชื่อจากผมพูดว่ามันเปรี้ยว 
เท่าน้ันล่ะ	พระพทุธเจ้ายงัไม่สรรเสริญ	แต่เรากไ็ม่ทิง้	เอาไปพจิารณา	เอาผลไม้มาฉัน 
ดูเสีย	เมื่อความเปรี้ยวปรากฏขึ้นมานั้น	เรียกว่าเรามีพยานในตัวแล้ว	ท่านว่าเปรี้ยว	 
เราเอามาฉันด	ูกเ็ปร้ียว	น่ีสองอย่างแล้ว	เชือ่แล้วทน้ีี	เพราะเรามพียาน	ท่านครูบาอาจารย์ 
มั่น ท่านเรียกว่าเป็น สักขีภูโต อันนี้เป็นพยานในตัวของตัวแล้ว	สิ่งที่เรารู้จากคนอื่น	 
ไม่มีใครเป็นพยาน	เอาคนอืน่เป็นพยานเท่าน้ัน	อนัน้ีให้ห้าสบิเปอร์เซน็ต์	เรารู้จากท่านว่า 
ผลไม้น้ีเปร้ียว	น่ีได้เพยีงห้าสบิเปอร์เซน็ต์	ถ้าเราเอาผลไม้น้ันมาฉันดู	เปร้ียวอกี	ได้ร้อย 
เปอร์เซ็นต์เลย	เป็นสักขีภูโต	ได้พยานกับตัวเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้

	 ฉะน้ัน	จึงว่าโอปนยโิก	น้อมเข้ามาให้เป็น	ปัจจัตตงั	(รู้เฉพาะตวั)	เหน็อยูก่บัคนอืน่ 
ไม่ใช่เห็นปัจจัตตัง	เห็นนอกปัจจัตตัง	ไม่เห็นเฉพาะจิตของเจ้าของ	เฉพาะตัวของเรา	 
เห็นจากคนอื่น	 แต่ก็ไม่ควรประมาท	 ให้เป็นที่ศึกษาของเรา	 เป็นข้อศึกษาของเรา 
เหมือนกัน	คล้ายๆ	กบัว่าเราเหน็ในหนังสอื	อ่านหนังสอืพบเรากเ็ช่ือ	แต่จิตเรายงัไม่เป็น  
น่ีมันก็ยังไม่เกดิประโยชน์เตม็ที	่มนัเพยีงห้าสบิเปอร์เซน็ต์เท่าน้ัน	มาปฏบิตัใินจิตของ 
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เจ้าของให้จิตเราเป็นอย่างน้ัน	รู้อย่างน้ันเป็นอย่างน้ัน	อย่างน้ีมนัจึงเป็นร้อยเปอร์เซน็ต์	
ไม่ต้องสงสัยแล้ว	ถ้าเรารู้ในตัวของเราเอง	มันหายสงสัย	มันหมดเลย

ปัจจุบันธรรม

	 ปัจจุบันธรรม	มันจะเป็นอย่างไร	แก้มันเดี๋ยวนี้	ปฏิบัติเดี๋ยวนี้	ปัจจุบันธรรม	
เพราะว่า ปัจจุบนัธรรมคอืปัจจุบนัน้ี มันเป็นทัง้เหตทุัง้ผล ปัจจุบนัน้ีมนัตัง้อยูใ่นเหตผุล 
อย่างเราอยู่เด๋ียวน้ี	อดตีเป็นเหต	ุปัจจุบนัเป็นผล	ทกุๆ	อย่างทีผ่่านมาถงึเดีย๋วน้ีมนัมา
จากเหตุทั้งนั้น อย่างท่านมาจากกุฏิของท่าน นี่เป็นเหตุ ที่มานั่งอยู่นี่เป็นผล มันเป็น 
อย่างน้ี	มนัมีเหตผุลอย่างน้ีเร่ือยๆ	ไป	อดีตเป็นเหต	ุปัจจุบนัเป็นผล	ปัจจุบนัเป็นเหต	ุ 
อนาคตเป็นผล	ทีเ่ราอยูเ่ดีย๋วน้ีกเ็ป็นเหต	ุอดีตเหต	ุอยูใ่นปัจจุบนัน้ีกเ็ป็นผล	ผลเดีย๋วน้ี 
มนักเ็ป็นเหตขุองอนาคตอีก	ฉะน้ัน	พระพทุธเจ้าท่านมองเหน็ว่า	ทิง้อดตี	แล้วกท็ิง้อนาคต	 
ค�าที่พูดว่าทิ้งนี่	 ไม่ใช่ทิ้งนะ	 คือมันมาอยู่จุดเดี๋ยวนี้	 อดีต	 อนาคตมันอยู่ที่ปัจจุบัน	 
ปัจจุบันนี้มันเป็นผลของอดีต	และมันเป็นเหตุของอนาคตต่อไป	ฉะนั้น	ทิ้งเหตุและ 
ผลมันเสีย	 เอาปัจจุบันน้ี	 เมื่อทิ้งมันก็เป็นเหตุผลของมันอยู่แล้ว	 ค�าที่พูดว่าทิ้งน้ัน	 
กส็กัแต่ว่าภาษาพดูเท่าน้ันล่ะ	แต่ความเป็นจริงน้ัน	กเ็รียกว่าจุดน้ีเป็นจุดคร่ึง	มนัตัง้อยู่
ในเหตุผลอยู่แล้ว ท่านว่าให้ดูปัจจุบันก็จะเห็นความเกิดดับ เกิดดับ อยู่เสมอเรื่อยๆ

ไม่แน่

	 ผมเคยพูดบ่อยๆ	แต่คนไม่ค่อยใส่ใจ	ถ้ามันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้	ผมก็ว่า	เออ	 
อนัน้ีมันไม่เทีย่ง	แต่ค�าน้ีคนไม่ค่อยได้ตดิตาม	อะไรเกดิข้ึนมาผมว่า	มนัไม่เทีย่ง	หรือว่า	 
มนัไม่แน่	อย่างน้ีมันง่ายทีส่ดุเลย	เราไม่ภาวนาไว้	เกดิมันไม่แน่	ไม่เทีย่ง	ไม่รู้เร่ืองมันก็ 
วุ่นวาย อันที่มันไม่เที่ยงน่ันแหละมันจะเห็นของเที่ยง อันที่มันไม่แน่แหละ มันจะ 
เห็นของแน่	อย่างนี้พูดให้คนเข้าใจ	เขาก็ไม่เข้าใจ	ก็เลยวิ่งทางโน้นวิ่งทางนี้อยู่ตลอด
เวลา
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	 ความเป็นจริงถ้าจะให้ถึงความสงบของมนัต้องมาถงึจุดปัจจุบนัน้ี	อะไรเกดิขึน้มา	 
สุขทุกข์อะไรเกิดขึ้นมา	 ก็ว่า	 มันไม่แน่	 ตัวที่ว่าไม่แน่นั่นแหละ คือตัวพระพุทธเจ้า
แล้วนะนั่น ตัวที่ว่าไม่แน่ คือตัวธรรมะ ตัวธรรมะก็คือตัวพระพุทธเจ้า แต่คนไม่รู้จัก	 
เห็นธรรมะอยู่โน้น	 เห็นพระพุทธเจ้าอยู่นี้	 ถ้าจิตใจของเราเห็นของทุกสิ่งทุกอย่างว่า 
เป็นของไม่แน่	ปัญหาทีเ่ราจะไปยดึมัน่หมายมัน่กจ็ะค่อยหมดไปๆ	จะโดยวธิอีย่างไร
มนักแ็น่	โดยทีม่นัเป็นของมันอยูอ่ย่างน้ัน	ถ้าเรารู้เร่ืองอย่างน้ี	ใจกป็ล่อยกว็าง	ไม่เข้าไป 
ยดึมัน่ถอืม่ัน	ตวัอปุาทานน้ันปัญหาน้ันกห็มดไปๆ	กเ็ข้าถงึธรรมะเท่าน้ันแหละ	จะเอา
อะไรมายิ่งกว่านั้นไม่มีล่ะ	อย่างนั้นธรรมะก็คือพระพุทธเจ้า	พระพุทธเจ้าก็คือธรรมะ

	 ที่ผมสอนว่า	มันไม่แน่	มันไม่เที่ยง	อันนี้ก็คือธรรมะ	ธรรมะก็คือพระพุทธเจ้า
น่ันเองแหละ	 ไม่ใช่อื่นไกลหรอก	 ที่เราภาวนาพุทโธๆ	 อย่างน้ีก็ให้เห็นเป็นอย่างน้ี	
พุทโธนั่นคือ	ให้เห็นอนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	ให้เห็นว่า	มันไม่เที่ยง	ไม่แน่เท่านั้นละ	
ถ้าเราเหน็ชดัเจนอย่างน้ีแล้ว	จิตใจเรากป็ล่อยวาง	เหน็ความสขุกไ็ม่แน่	เหน็ความทกุข์ 
กไ็ม่แน่เหมอืนกนั	ไปโน้นมนัจะดกีไ็ม่แน่	อยูน่ี่มนัจะดกีไ็ม่แน่เหมอืนกัน	เออ	เหน็มนั 
ไม่แน่ทัง้น้ันแหละ อยู่ทีไ่หนกส็บาย เวลาเราอยากอยูน่ี่เรากอ็ยูก่ไ็ม่มอีะไร อยากจะไป 
เราก็ไป	แต่ความสงสัยเราจะหมดไปอย่างนี้น่ะ	หมดไปโดยวิธีที่เราปฏิบัติ	คือให้ดู
ปัจจุบันเท่านั้นล่ะ

	 อย่าไปห่วงอดีต	อย่าไปห่วงอนาคต	เพราะอดตีกผ่็านไปแล้ว	เร่ืองทีเ่กดิในอดตี
ก็ดับไปในอดีตแล้ว	หมดแล้ว	อนาคตเราก็ปล่อย	เร่ืองทีจ่ะเกดิในอนาคตกจ็ะดบัใน
อนาคต	เราจะไปห่วงใยท�าไม	ดูปัจจุบันธรรมนี้ว่า	มันไม่แน่	มันไม่เที่ยง	พุทโธก็รู้
ขึ้นมา	เจริญขึ้นมา	รู้ความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันไม่เที่ยง	เห็นอยู่ตรงนี้	
ทีนี้อาการของสมาธิก็เจริญขึ้นมาได้

สงบจิต – สงบกิเลส

	 สมาธ	ิหรือความตัง้ใจมัน่	หรือความสงบ	ม	ี๒	อย่าง	ความสงบทีไ่ปน่ังอยูใ่นป่า	 
สงบ	หูไม่ได้ยิน	ตาไม่ได้เห็น	ไม่ใช่ว่าสงบจากกิเลส	กิเลสมีอยู่	แต่ในเวลานั้นไม่ขุ่น 
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ขึน้มา	อย่างน�า้ที่ตกตะกอนอยูน่ัน่น่ะ	เมือ่ยงัไม่ขุน่ขึน้มามนักใ็ส	เมือ่ถกูอะไรมากวน	 
มนักข็ุน่ขึน้มา	ท่านกเ็หมอืนกนั	เมือ่มเีสยีง	ได้ยนิเสยีง	ได้ดรููป	ได้สมัผัสทางใจ	เกดิข้ึนมา	 
ที่ไม่ชอบใจมันก็ขุ่นขึ้นมา	ถ้าหากว่าไม่มีขึ้นก็สบาย	สบายเพราะมีกิเลส

	 อย่างเช่น	ถ้าท่านอยากได้เทปอนัน้ี	ท่านกเ็ป็นทกุข์	พอไปแสวงหาได้เทปอนัน้ีมา	 
ท่านก็สบายใช่ไหม	 สบายได้เทปน้ีมาเพื่อไม่สบายนะน่ีนะ	 เพื่อไม่สบายแต่ไม่รู้จัก	 
เป็นเพราะว่าได้เทปมาก็สบายแล้ว	 ยังไม่ได้เทปมาเป็นทุกข์	 พอหาเทปมาได้สบาย	 
เมื่อขโมยมาเอาเทปไป	ความสบายก็หายไปอีกแล้ว	เป็นทุกข์ขึ้นอีกแล้ว	มันก็เป็นอยู่ 
อย่างน้ี	ไม่ได้เทปก็เป็นทกุข์	ได้เทปมาแล้วกส็บาย	พอเทปหายกเ็ป็นทกุข์	เป็นอยูอ่ย่างน้ี 
ตลอดเวลา	น้ีเรียกว่าสมาธใินทีส่งบ	มนัเป็นอยูอ่ย่างน้ัน	ได้เทปมาแล้วกส็บาย	สบาย
เพราะอะไร	เพราะได้เทปมาตามใจของเรานี่	สบายแค่นี้	สบายเพราะกิเลสที่ครอบง�า
เราอยู่	เราไม่รู้เรื่อง	นานๆ	ไป	ขโมยมาเอาเทปไปก็ทุกข์ขึ้นมาอีก

	 ฉะน้ัน	สงบอนัน้ีสงบเร่ืองสมาธชิัว่คราว	สมถะ	เราต้องมาพจิารณาเร่ืองอนัน้ีต่อไป	 
เร่ืองต่อไปน้ีได้เทปมาแล้ว	 ของที่เราได้มาน่ีแหละ	 มันจะเสีย	 มันจะหาย	 มันจะ 
เสยีหายไปเพราะเรามเีทป	ถ้าเราไม่มเีทป	เรากไ็ม่มอีะไรจะหาย		เหมือนอย่างกบัเกดิมา 
น่ันแหละ	เม่ือเกดิมาแล้วกม็ตีาย	ถ้าไม่เกดิมนักไ็ม่ตาย	คนทีต่ายน่ีกล้็วนแต่คนทีเ่กดิ 
มาทั้งนั้น	คนที่ไม่เกิดก็ไม่เห็นตาย	อย่างนี้	ถ้าเราคิดได้เช่นนี้	เราได้เทปมา	เราก็รู้ว่า 
เทปน้ีไม่เทีย่ง	วนัหน่ึงมนัจะแตก	อกีวนัหน่ึงมันจะพงั	อกีวนัหน่ึงขโมยมนัจะมาเอาไป 
ก็ได้	ก็เราเหน็ว่ามนัไม่แน่อยูแ่ล้ว	ทีเ่ทปมันจะแตก	มนัจะพงั	ขโมยจะมาเอาไป	มนัเร่ือง 
ของไม่เที่ยงทั้งนั้น	ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ใช้เทปอันนี้อยู่ได้

	 เหมือนท่านอย่างน้ี	อยากจะค้าขายทางโลก	อยากได้เงินธนาคารมาหมนุ	ท่านก็ 
เป็นทกุข์	น่ี	ทกุข์	อยากได้เงินเขามา	หาเงินหาทองมนัยากมนัล�าบากกเ็ป็นทกุข์	เพราะ 
ไม่ได้มา	อีกวันหนึ่งไปกู้เงินธนาคาร	เขาให้มา	ก็ดีใจ	ดีใจไม่กี่ชั่วโมงหรอก	ดอกเบี้ย 
มันก็กินท่านอีกแล้ว	 น่ังอยู่เฉยๆ	 ดอกเบี้ยเขาก็เอาไปกิน	 แหม	 เป็นทุกข์อีกแล้ว	 
แน่ะ	ท�าไม	ไม่ให้เงินมากเ็ป็นทกุข์	ได้เงินมากนึ็กว่าสบายแล้ว	อยูไ่ปอกีวนัหน่ึง	ดอกเบีย้ 
มันก็เข้ามาอีกแล้ว	เป็นทุกข์อีกแล้ว	เป็นอยู่อย่างนี้
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	 อันนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่า	ให้เราดูปัจจุบันนี้	เห็นอนิจจังของกายของจิต	
ของธรรมะทีมั่นเกดิแล้วดบัอยูแ่ค่น้ีเอง	มนัเป็นของมันอย่างน้ัน	อย่าไปยดึมัน่ถอืมัน่	
ถ้าเราเห็นเช่นน้ี	 ความสงบก็เกิดขึ้นมา	 ความสงบคือการปล่อยวางเกิดข้ึนมาเพราะ
ปัญญาเกิด

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

	 ปัญญาเกิดเพราะอะไร	เพราะพิจารณาเรื่อง	อนัจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	นั้นเป็น
สจัธรรม	เหน็ความจริงประจักษ์อย่างน้ันในใจ	น่ีอย่างน้ี	เราจะเหน็ชดัในใจของเราอยู่
อย่างนี้เสมอ	อารมณ์เกิดขึ้นมาแล้ว	เห็นมันดับไป	ดับแล้วเกิดขึ้นมา	เกิดแล้วดับไป	 
ถ้าเรามคีวามยดึมัน่ถอืมัน่	ทกุข์กเ็กดิขึน้เดีย๋วน้ัน	ถ้าเราปล่อยวางไป	ทกุข์กไ็ม่เกดิ	เราเหน็ 
ในใจของเราอยูอ่ย่างน้ัน กเ็ป็น สกัขภูีโต	อยูอ่ย่างน้ันแหละ	ฉะน้ัน	เราควรเช่ือคนอืน่ 
เพียงห้าสิบเปอร์เซ็นต์

	 ในคราวหน่ึง	 พระสารีบุตรท่านฟังธรรมะ	 พระพุทธเจ้าของเราเทศน์จบแล้ว	
พระพุทธเจ้าท่านถามว่า

	 “สารีบุตรเชื่อไหม”

	 “ยังไม่เชื่อพระเจ้าข้า”

	 พระพทุธองค์ท่านชอบใจเลยว่า	“ดแีล้ว	สารีบตุรอย่าเพิง่เชือ่ง่ายๆ	เลย	นักปราชญ์ 
ต้องไปพิจารณาเสียก่อนจึงจะเชื่อได้	สารีบุตรต้องไปพิจารณาเสียก่อน”

	 ถึงแม้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ท่านก็ไม่เชื่อไปทุกค�า	แต่ท่านก็ไม่ประมาทเอา
ไปพิจารณา	ถ้าการที่ท่านเทศน์มีเหตุผลเกิดขึ้นกับใจของท่าน	ใจของท่านเป็นธรรม	
ธรรมน้ันอยูใ่นใจของท่าน	มนัเป็นอยูอ่ย่างน้ัน	พระพทุธองค์ให้เชือ่ตรงน้ัน	เชือ่เพราะ
คนอื่นก็เห็นด้วย	และเราก็เห็นด้วยว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นแน่นอน	อย่างนี้
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	 ผลที่สุดก็ให้ดูเท่าน้ันแหละ	 ไม่ต้องดูอื่นไกล	 ดูปัจจุบัน	 ดูในจิตของเจ้าของ
เท่านั้นแหละ	วางอดีต	หรือวางอนาคต	ให้ดูปัจจุบัน	ปัญญาก็เกิดขึ้นตรง	อนิจจัง	 
ทกุขงั	อนัตตา	จะท�าอย่างไร	เราเดนิไปกไ็ม่เทีย่ง	น่ังกไ็ม่เทีย่ง	นอนกไ็ม่เทีย่ง	อะไรๆ	
มนักเ็ป็นอยูอ่ย่างน้ันแหละ มนัจะเทีย่งกเ็ทีย่งเพราะว่ามันเป็นอยูอ่ย่างน้ัน ไม่แปรเป็น
อย่างอื่น	ถ้าความเห็นจบลงตรงนี้	ก็สบายเท่านั้นแหละ

ทุกข์เพราะคิดผิด

	 จะไปอยู่ยอดเขาจะเห็นว่าสงบเหรอ	มันก็สงบชั่วคราวเท่านั้นล่ะ	เมื่อหิวข้าวมา
ก็เหนื่อยอีกแล้ว	ขาด	“วิตามิน”	แล้ว	คนชาวเขานี่ไม่รู้จักวิตามิน	ลงมาอยู่วัดป่าพง	 
อยูใ่นกรุงเทพฯ	แหม...อาหารมากไปแฮะ	วุน่	ล�าบาก	ไปอยูไ่กลๆ	ดกีว่า	ความเป็นจริง	 
คนไปอยู่คนเดียวเป็นทุกข์ก็โง่	 อยู่หลายคนเป็นทุกข์ก็โง่ทั้งน้ันแหละ	 เหมือนข้ีไก่	 
ขี้ไก่ถือไปคนเดียวก็เหม็น	 เอาไปหลายๆ	 คนก็เหม็น	 ถือไปเร่ือยของเน่าอย่างน้ี	 
อันนี้เรายังคิดผิดอยู่	ถ้าหากว่าเรามีปัญญานะ	อยู่หลายคนก็นึกว่ามันไม่มีความสงบ	 
คิดอย่างนี้ก็อาจจะถูกกระมัง	แต่ว่าเราจะมีปัญญามากนะ

	 ผมนี้เกิดปัญญาเพราะมีลูกศิษย์มากๆ	นี่แหละ	แต่ก่อนน้อย	พอโยมมามาก	
คนมามากๆ	 ลูกศิษย์มากๆ	 ต่างคนต่างคิด	 ต่างมีประสบการณ์มาก	 รวมเข้ามา	 
ความอดทนก็กล้าขึ้น	 เท่าที่เราอดทนได้	 เราก็พิจารณาไปเร่ือย	 มันมีประโยชน์ 
ทั้งน้ันแหละ	 ถ้าเราไม่รู้เร่ืองสิ่งเหล่าน้ีก็ไปอยู่คนเดียว...ดี	 อยู่ไปอีกหน่อยก็เบื่อ	 
อยูห่ลายคน...ด	ีอาหารน้อยๆ...ด	ีอาหารมากๆ...ด	ีอาหารน้อยๆ...ไม่ด	ีอาหารมากๆ...	
ไม่ดี	ก็เป็นกันอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นแหละ	เพราะเรายังตัดสินใจไม่ได้

	 ถ้าเราเห็นว่ามันไม่แน่นอน	 มากคนก็ไม่แน่	 น้อยคนก็ไม่แน่	 อย่าไปยึดมั่น 
ถือมั่นเลย	มาดูปัจจุบันนี้	ดูร่างกายเรานี้เข้าไป	พระพุทธองค์ท่านสอนว่า	ให้อยู่ใน 
ที่สบาย	 อาหารสบาย	 กัลยาณมิตรสบาย	 ที่อยู่สบาย	 การที่สบายมันก็หายากนะ	 
ท่านบอกว่าสบายๆ	 ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สบาย	 เช่น	 วัดนี่สบายไหม	 อุปัฏฐากที่สบาย	
เดี๋ยวเขาให้น�้าร้อนน�้าเย็น	น�้าตาลทุกวัน	พูดดีๆ	หวานๆ	นั่นโยมอุปัฏฐาก	บางคน
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ก็ชอบอย่างนั้น	 แหม	 อุปัฏฐากนี่ดีแล้ว	 สบาย	 เดี๋ยวก็ตายเท่านั้นแหละ	 นี่อย่างนี้	 
เร่ืองสบายของคนมีหลายอย่าง	ถ้าเรามจิีตใจรู้จักความพอดขีองเรา ไปอยู่ทีไ่หนกส็บาย  
เม่ือจะอยู่ก็อยู่ เมื่อจะไปก็ไป ไม่ห่วงอะไรอย่างน้ี ถ้าเรารู้น้อยมันก็ยาก รู้มาก 
มันก็ล�าบาก	 อะไรทั้งหลายมันก็ไม่สบายล่ะ	 ไม่สบายก็เรื่องของเขาเป็นอยู่อย่างน้ี	 
เราไม่รู้เร่ือง	มนัก็เดีย๋วสบาย	เด๋ียวไม่สบายสารพดัอย่าง	จะไปหาทีไ่หน	ท่านพดูถกูแล้ว	 
แต่ว่าจิตเรายังท�าไม่ถูก	 จะไปหาอย่างไหน	 อย่างองค์น้ันท�าสมาธิให้มาก	 ฉันแล้ว 
หนีไปเลย	ท�าสมาธิอย่างเดียว	ท�าจริงๆ	จังๆ	หรือจะไม่จริงไม่จังก็ไม่รู้	ถ้าท�าจริงจัง 
ก็สงบสิ	จริงจังท�าไมไม่สงบ	นี่	มันเป็นอยู่อย่างนั้น	มันไม่จริงไม่จังนั่นแหละ	มันถึง 
ไม่สงบ

ต้องแยบคาย

	 เร่ืองสมาธน้ัิน	อะไรก็ช่างมันเถอะ	มนัเป็นบทบาทกนั	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	มนัเป็น 
รากฐานตายตัวอยู่แล้วล่ะ	 เป็นเครื่องมือของกรรมฐานเท่านั้นแหละ	 แล้วแต่ใครจะ
ภาวนาค้นคว้าหา	มีปัญญามากก็เห็นง่าย	ปัญญาน้อยก็ไม่เห็นง่าย	ไม่มีปัญญาเลย 
ก็ไม่เห็นเลย	ปฏิบัติอย่างเดียวกันก็ไม่เห็นกันเพราะปัญญา	จะไปดูครูบาอาจารย์นั้น 
กใ็ห้พจิารณาแยบคายออกไป	อาจารย์น้ันท�ายงัไง	อาจารย์น้ีท�ายังไง	กด็	ูเท่าน้ันแหละ	 
มนัเร่ืองนอกๆ	ทัง้น้ัน	ดกูริิยาอาการดกูารประพฤตปิฏิบตั	ิมนัอยู่ข้างนอก	ถ้าดอูย่างน้ี 
ความสงสัยก็มีเร่ือยไป	 เอ๊	 ท�าไมอาจารย์น้ันท�าอย่างน้ี	 อาจารย์น้ีท�าอย่างน้ี	 เอ๊	 
ทางนั้นอาจารย์เทศน์มาก	เอ๊	ทางนั้นท�าไมอาจารย์เทศน์น้อย	เอ๊	ทางนั้นอาจารย์ท่าน
ไม่เทศน์เลย	เป็นบ้าอยู่อย่างนั้นแหละ	เลยเป็นบ้าไปเลย	เราก็เอาสิเรา	ที่ถูกมันก็อยู่
ตามน้ันแหละ	 มันเป็นสัมมาปฏิปทาของเราอย่างน้ี	 เราดูเป็นตัวอย่างเท่าน้ันแหละ	 
เรามาพิจารณาอีกชั้นหนึ่งแล้ว	ความสงสัยก็จะหมดไป
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อย่าส่งจิตตาม

	 พระเถระองค์นั้นท่านก็ไม่พิจารณา	 อดีตก็ช่างมันเถอะ	 อนาคตก็ช่างมันเถอะ	 
ไม่ส่งจิตไปล่ะ	ท่านกด็เูอาทีม่นัเกดิขึน้เดีย๋วน้ี	ดจิูตอนัน้ี	ว่าจะมีอาการเกดิขึน้ยงัไงกช่็าง	 
ท่านจะบอกว่า เออ อันนี้มันไม่แน่หรอก อันนี้มันไม่เที่ยง สอนมันอยู่อย่างนี้แหละ  
เดี๋ยวเราก็เห็นธรรมะ

 เราไม่ต้องวิ่งตามมันสิ อย่างมันเป็นวงจรนี่ วงจรมันรอบ นี่เป็นตัวจิตของเรา 
สังสารจักร	ตัววัฏฏะมันวงรอบ	จะไปวิ่งตามมันได้ไหม	มันเร็วเข้าๆ	เราจะวิ่งตามมัน 
ได้ไหม	ลองวิ่งสิ	 เรายืนอยู่ที่เดียวนี่แหละ	 วงจรมันจะรอบเอง	มันมีตุ๊กตาตัวหนึ่ง 
อยู่น่ี	 ถ้ามันว่ิงเร็ว...เร็ว...เร็ว...เร็ว...เร็วที่สุด	 เราจะวิ่งตามมันทันไหม	 ไม่วิ่งหรอก	 
ยืนอยู่ตรงนี้แหละ	ตุ๊กตามันวิ่ง	 เรายืนอยู่ตรงกลาง	 เราจะเห็นตุ๊กตาทุกๆ	ครั้งเลย	
ไม่ต้องวิ่งตามมัน	เรายิ่งตะครุบเท่าไร	มันยิ่งไม่ทันเท่านั้นแหละ

ธุดงควัตร

	 เร่ืองการไปธุดงค์น่ีนะ	 ทั้งผมสรรเสริญทั้งผมห้ามไว้	 แต่ถ้าคนมีปัญญาแล้ว 
กไ็ม่มีอะไร	ผมเหน็พระองค์หน่ึงท่านสมาทานว่า	ท่านไม่ไปล่ะธดุงค์	ธดุงค์ไม่ใช่การไป	 
ท่านคิดง่ายๆ	อยู่กับที่นี่แหละ	ธุดงค์	๓	ข้อน่ะแหละ	ปฏิบัติให้มันเข้มงวดอยู่ตรงนี้	 
ไม่ต้องสะพายกลดสะพายบาตรให้มนัเหน่ือยหรอก	น่ีกถ็กูของท่านเหมอืนกนันะ	แต่มนั 
ไม่พอใจ	ถ้าเราอยากไป	ถ้ามันเห็นชัดจริงๆ	ล่ะก็พูดค�าเดียวเท่านั้นมันก็เห็น

	 อย่างผมเล่าให้ฟังมเีณรองค์น้อยทีไ่ปอยูป่่าช้าน่ะ	ไม่เคยไปเลย	ไปอยูอ่งค์เดยีว	 
๖	วนั	๗	วนั	อยูก่ลางป่าช้าคนเดยีว	เด็กแท้ๆ	ผมเป็นห่วง	ไปถาม	ไปด	ูเหน็ไปบณิฑบาต 
ในหมูบ้่านแล้วกม็าฉัน	มแีต่หลมุฝังศพทัง้น้ันรอบข้าง	เณรกน็อนอยูอ่ย่างน้ันองค์เดยีว 
ตลอด	อยู่ที่บ้านกลางนี่ได้	๗	วันแล้ว	ผมไปถามดู	ท่าทางก็อยู่สบาย	ไปถามว่า

	 “เอ	ไม่กลัวเหรอ”
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	 เณรบอก	“ไม่กลัว”

	 “ท�าไมถึงไม่กลัวนี่”

	 “คิดว่ามันคงไม่มีอะไร”

	 เท่าน้ันเองมันก็หยุด	ไม่ได้ไปคิดอย่างอืน่ให้ยุง่ยาก	น่ี	หายเลย	หายกลวั	ลองท�า 
แบบน้ีดูซ	ิผมว่า	การยนื	การเดนิ	การไป	การมา	การท�ากจิธรุะเลก็ๆ	น้อยๆ	ถ้าเรามสีติ 
เราไม่ปล่อย	มนัไม่เสือ่มหรอก	ไม่เสือ่ม	อาหารมากๆ	กเ็ป็นทกุข์ว่าล�าบาก	ล�าบากท�าไม	 
เอาชิน้เดยีวเท่าน้ัน	แล้วกใ็ห้คนอืน่เขาไป	จะล�าบากมนัท�าไม	ยุง่	ยุง่อะไร	เอาชิน้เดยีวกพ็อ	 
ให้เขาเสีย	เราเสียดายมันก็ยากสิ	อันนี้ไม่เอา	ตักอันนั้นใส่อันนี้	ตักใส่จนไม่อร่อย 
เท่านั้นล่ะ	เลยนึกว่าอาหารมากนักวุ่น	วุ่นเอาหลายท�าไมล่ะ	เราไปวุ่นกับมันนี่	เอาสัก 
ชิน้หน่ึงก็พอแล้ว	น่ีไปหาว่าอาหารมากวุน่	มนัจะวุน่อะไรอาหารน่ะ	อ้าว	บ้าส	ิจะวุน่อะไร	 
คนมากๆ	วุ่น	วุ่นอะไร	ที่เราท�ากันอยู่ทุกวันนี้จะไปท�าอะไรมาก	ไปบิณฑบาตแล้วก็ 
กลบัมาฉัน	มกีจิธรุะเลก็ๆ	น้อยๆ	กท็�า	เรามสีตอิยูเ่ราก็ท�าเสยี	เราไม่ขาด	เวลาท�าวตัรน่ี 
มนัเสือ่มเหรอ	ถ้าท�าวตัรเสือ่มก็ปฏบิตัไิม่ได้เท่าน้ันแหละ	กเ็ราไปกราบไหว้สร้างความดี 
ทัง้น้ัน	มนัจะเสือ่มอะไร	จะเหน็ว่าไปท�าวตัรยุง่	ไม่ยุง่หรอก	เราน่ะ	ถ้าเราคดิให้มันยุง่	 
มันก็ยุ่ง ไม่ไปมันก็ยุ่ง

	 เราต้องคิดอย่างน้ีให้ดีๆ	เถอะ	ทกุคนกช็อบจะเป็น	ใหม่ๆ	กช็อบเป็นอย่างน้ันล่ะ	 
ความเป็นจริงน่ะ	 เราไปยุ่งกับมัน	 เราอยู่กับหมู่คณะก็อยู่สิ	 ใครจะท�าอะไรก็ท�าไป	 
ผิดบ้าง	ถกูบ้าง	เรากอ็บรมแนะน�ากนัไป	ใครไม่อยูก่ไ็ป	ใครอยูก่อ็ยู	่มนัยิง่มปีระโยชน์ล่ะ	 
พระ	ก	พระ	ข	พระ	ค	พระ	ง	ก็ยิ่งเห็น	เอ๊	ท่านองค์นี้	ท่านอยู่ของท่านยังไงน่ะ	
ท่านถึงอยู่ง่ายๆ	มนัยิง่เป็นประโยชน์แก่เพือ่นมนุษย์	คนมากๆ	อย่างเราเป็นลกูวดัน่ีนะ	 
มกีจิ	ท่านพาพระเณรท�า	เรากท็�าเสยี	จะเป็นอะไร	เมือ่เลกิเรากห็ยดุ	สิง่ทีถ่กูต้องเราก็
พดูไป	สิง่ทีไ่ม่ถกูไม่ดเีราก็ไม่พูด	เก็บเสยี	อาหารกอ็ย่าเอามากเอามายส	ิเอามาสกัช้ิน 
สองชิ้นแล้วก็เลิก	 เห็นมีมาก	 อันน้ีก็จะเอานิด	 อันน้ันก็จะเอาหน่อย	 เอาทุกอย่าง	 
นิมนต์เถอะเจ้าค่ะ	นิมนต์เถอะมันกย็ุง่เท่าน้ันแหละ	กเ็ราปล่อยมนัไปน่ี	จะยุง่ท�าไมล่ะ	 
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อันนี้เราไปยุ่งกับมัน	ก็นึกว่าอาหารมันมายุ่งกับเรา	คิดกันเสียอย่างนี้	ผมว่ามันสบาย	
แต่ปัญญาเราน้อย	ปัญญาเราไม่ถึงต่างหาก

สงบที่ความเห็นชอบ

	 ถ้าพูดกันจริงๆ	 นะ	 ส�าหรับพวกประพฤติปฏิบัติ	 ถ้าจะให้ผมอยู่วัดบ้านก็ได	้ 
เสกคาถาเข้า	สทุธ ิอสทุธ ิปัจจัตตงั	ความบริสทุธิ	์ไม่บริสทุธิ	์เป็นของเฉพาะตวั	ให้มนัไป	 
จะไปทางไหน	จะท�ายงัไง	ถ้าถงึคราวทีจ่�าเป็นจะต้องท�าอย่างน้ัน	พระพทุธเจ้าตรัสให้อยู่ 
ในทีส่งบ	เรากห็าทีส่งบเท่าทีเ่ราหาได้	ถ้าหากว่าหาไม่ได้	เรารู้จักความสงบอยูท่ีน่ี่กอ็ยู	่ 
เมือ่เราจะต้องอยู่	ก็ให้สงบ	อย่าให้เป็นตณัหาส	ิไปกอ็ย่าให้เป็นตณัหา	อยูก่อ็ย่าให้เป็น 
ตณัหา	ให้รู้เร่ืองของมนั	แต่สภาวะความเป็นอยู่ของพระเณร	ท่านให้อยูใ่นทีส่งบ	บางท ี
หาทีส่งบไม่ได้จะท�ายังไง	เด๋ียวก็เป็นบ้าเท่าน้ันแหละ	จะไปไหน	อยูน่ี่	อยูม่นัตรงน้ีแหละ	 
อยูใ่ห้ได้	ท่านให้รู้กาลรู้เวลาอย่างน้ี	แต่ว่าปกตท่ิานไม่ให้เพ่นพ่านทัว่ไป	ให้อยูใ่นทีส่งบ	 
ก็จริงอยู่	ในเมื่อหาที่สงบไม่ได้	เราจะต้องอยู่ที่นี่สักเดือนหรือ	๑๕	วันนี่	จะท�ายังไง	
ขาดใจตายเท่านั้นสิ

	 ให้เรารู้เร่ืองอย่างน้ี	จะไปเร่ือยๆ	ก็อย่างน้ีแหละ	ไปอกีกอ็ย่างน้ีแหละ	สงสยัอยูเ่ร่ือย	 
เดีย๋วกเ็ป็นไข้มาเลเรียมาเท่าน้ันแหละ	เดีย๋วกไ็ปฉีดยาไข้มาเลเรีย	เดีย๋วกว็ุน่	ความเป็น 
จริงน้ันน่ะ	การประพฤตปิฏบิตัใิห้มคีวามเหน็ทีถ่กูต้อง	ให้เกดิสมัมาทฏิฐเิท่าน้ันแหละ	
ไม่ใช่เร่ืองอะไร	แต่เราหา	เราพยายามหา	มนักย็ากอยูส่กัหน่อย	เพราะปัญญาไม่มาก	
ความเข้าใจไม่พอ

	 หรือว่ายังไง	ลองอีกก็ได้	 เออ	 เบื่อธุดงค์แล้ว	อันนี้ก็ไม่แน่	 ถ้าผมภาวนานะ	
แหม	ไม่ไปแล้ว	เบื่อ	อันนี้ก็ไม่แน่	ถ้าในใจผมว่าไม่ไปแล้วธุดงค์	เบื่อ	ไม่แน่	เดี๋ยวก็ 
อยากไปอีกแล้ว	 หรือจะไปธุดงค์เร่ือยๆ	 อย่างน้ีไม่มีจุดหมายปลายทาง	 อันน้ี 
ก็ไม่แน่อีก	 ต้องภาวนาอย่างนี้	 ขัดมันเสีย	 นี่มันจะไปธุดงค์	 ก็แน่	 มันจะอยู่ก็แน่	 
ผิดทั้งนั้นแหละ	เอาแต่ที่มันผิดๆ	ทั้งนั้น	ไปดูซิ	ผมพิจารณาแล้วผมพูดง่ายๆ	ฟังดูซิ	 
พิจารณาดู	มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ	มันก็เห็นความจริงของมันเท่านั้นแหละ	 เมื่อเห็น
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ความจริงแล้วจะท�ายังไง	มันก็ถูกต้องของมันแล้ว	จะท�ายังไง	จะไปก็ได้	จะอยู่ก็ได้	 
แต่ให้มีเหตุผล	 ไม่ใช่ว่าไม่ให้น่ังไม่ให้เดินไปไหน	 ไม่ใช่อย่างน้ัน	 เดินไปให้มัน 
เหน่ือยเถอะ	ให้มนัเตม็ทีเ่ลย	ให้มนัเหน่ือย	แต่ก่อนเหน็ภเูขา	แหม	สบายดเีหลอืเกนิ	 
เด๋ียวน้ีเหน็ภเูขา	โอ๊ย	ถอยกลบัแล้ว	ไม่ไปแล้ว	แต่ก่อนเหน็ภเูขาสบาย	นึกว่าจะอยูภ่เูขา 
ตลอดชีวิตโน่น...

	 ท่านตรัสว่าให้ดูปัจจุบนั	ให้รู้จักปัจจุบนัตามเป็นจริง	ค�าพดูท่านพดูไว้ถกูต้องแล้ว	 
แต่เราคิดยังไม่ถูก	ความเห็นยังไม่ถูกต้อง	มันจึงไม่สบาย	ไปลองดูก็ได้	ไปเรื่อยๆ	
อย่างนั้น

	 การไปธดุงค์น้ีน่ะ	ผมไม่อยากห้าม	แต่กไ็ม่อยากอนุญาต	ฟังออกไหม	ผมไม่อยาก 
จะห้าม	ไม่อยากอนุญาต	แต่พดูอะไรให้ฟัง	ไปธดุงค์น้ีให้มนัมปีระโยชน์	อย่าไปเทีย่วเล่น	 
ทกุวนัน้ีผมเหน็ว่าไปเทีย่วเล่นกนัเสยีมากกว่าเป็นประโยชน์	ไปกใ็ห้เป็นธดุงค์	อยูก่ใ็ห้ 
เป็นธุดงค์	 เดี๋ยวนี้มันถือการไปเที่ยวเล่นเป็นธุดงค์เสีย	 โกหกเจ้าของด้วยนั่นแหละ	 
คดิเอาเอง	ธดุงค์มปีระโยชน์	เอาความหมายว่าเราไปธดุงค์เพือ่อะไร	ไปกไ็ปเถอะ	ผมขอ 
ให้มปีระโยชน์กแ็ล้วกนั	จึงจะไม่เสยีเวลา	พระไปธดุงค์ผมกห้็ามนะ	ถ้าเหน็ไม่สมควรไป	 
แต่ว่าไปจริงๆ	แล้ว	ผมก็ไม่ได้ห้าม

	 แต่เมื่อจะไปก็ถามกันหน่อย	ไปอยู่ภูเขาก็ดี	ผมเคยสมัยก่อนตอนเช้าตื่นขึ้นมา	
ทางไปบณิฑบาต	โน่น	ต้องข้ามเขาลกูน้ีไป	บางวนักลบัมาฉันไม่ทนั	ถ้าเราคดิทกุวนัน้ี 
แล้วนะ	 ไม่ต้องไปให้มันล�าบากล�าบนอะไรนั่นนะ	 เดินไปบิณฑบาตบ้านกลางนี่แล้ว 
กก็ลบัมาฉัน	แล้วก็ท�าความเพยีรมากดกีว่า	ถ้าเราท�าให้มนัถกูนะ	นอกจากว่าเราฉันแล้ว 
นอนเท่านั้น	มันก็ไม่ถูก	อย่างไปบิณฑบาตตอนเช้า	ต้องข้ามเขาลูกหนึ่ง	ก็อุตส่าห์ไป	
กลับมาบางวันต้องฉันจังหันกลางเขา	มันจะไม่ทันถึงท่ี	เมื่อคิดมาเดี๋ยวนี้นะ	ผมคิด
จะไปท�าไม	ถ้าเราหาหมู่บ้านสบายๆ	ขนาดนี้	อย่างกลางบ้าน	บ้านก่อนี่	ตอนเช้าไป
บณิฑบาตแล้วก็มาฉันจะได้พักผ่อน	จะได้ท�าจิตใจดกีว่า	เราฉันเสร็จแล้ว	ทางโน้นยงัไม่ 
มาฉันบณิฑบาตเลย	ข้ามเขาอยูโ่น่น	คนหน่ึงก็คิดไปอย่างหน่ึง	ให้มนัพบทกุข์น่ันแหละ 
มนัจึงจะรู้จักทกุข์	แต่มันมปีระโยชน์	ถ้าไปเป็นประโยชน์	ผมไม่โทษคนอยู	่ไม่โทษคนไป	 
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ไม่สรรเสริญคนอยู	่ไม่สรรเสริญคนไป	สรรเสริญทีม่คีวามเหน็ถกูต้องน้ันแหละ	อยูก่เ็ป็น 
ภาวนา	ไปกเ็ป็นภาวนา	ไปเป็นกลุม่เพือ่น	หมูไ่หนกไ็ปหมูน้ั่น	ตามเร่ืองตามราว	มนัไม่ 
ถูกต้อง

	 ว่ายงัไง	เท่าทีเ่ล่าความเหน็มาน่ี	จะเอายงัไงดี	จะท�ายงัไงต่อไปอีก	การปฏบิตัน่ิะ

	 พระ	 ก	 :	 หลวงพ่อครับ	 อารมณ์กรรมฐานที่ถูกจริต	 ผมเคยเจริญพุทโธกับ 
อานาปาฯ	 นาน	 จิตก็ไม่เคยสงบ	 ระลึกความตายก็ไม่สงบ	 ระลึกขันธ์	 ๕	 ไม่สงบ	
หมดปัญญา

	 หลวงพ่อ	:	วางมัน	หมดปัญญา	วางมัน

	 พระ	ก	:	เวลาน่ังสมาธ	ิถ้าได้สงบนิดหน่อย	สญัญาเยอะแยะไปหมด	จะรบกวน

	 หลวงพ่อ	:	นั่นแหละ	มันไม่เที่ยง	ไม่แน่	ไม่แน่	บอกมันเลย	ไม่แน่	ท�าไว้ในใจ	 
ทัง้หมดอารมณ์มนัไม่แน่ทัง้น้ัน	ไว้ในใจเลยนะ	ท�าสมาธแิล้วจิตไม่สงบ	ไม่แน่เหมอืนกนั	 
จิตน้ีสงบแล้ว ไม่แน่เหมือนกัน เอามันไม่แน่น่ี ไม่ต้องเล่นกับมันทั้งน้ันแหละ  
อย่าเอา	ปล่อยวาง	สงบก็อย่าไปคิด	อย่าไปเอาจริงเอาจังกับมัน	ไม่สงบก็อย่าเอาจริง
เอาจังกับมัน วิญญาณัง อนิจจัง เคยอ่านไหม	วิญญาณก็ไม่เที่ยง	เคยได้อ่านไหม	
จะไปท�ายังไงกับมันล่ะ	ฮึ	สงบมันก็ไม่เที่ยง	ไม่สงบมันก็ไม่เที่ยง	เราจะมีความเห็น
ยังไงต่อไป	 เรามีความรู้อยู่อย่างน้ีล่ะ	 สงบก็ไม่แน่	 ไม่สงบก็ไม่แน่	 เราจะอยู่ยังไง 
ถ้าจิตเราคิดอย่างน้ี	 ถ้าเรามีความรู้อยู่อย่างน้ีล่ะ	 ความสงบมาก็รู้ว่าอันน้ีมันไม่แน	่ 
ไม่สงบมา	เราก็รู้ว่ามันไม่แน่	ความรู้สึกเราจะอยู่อย่างไร	ตรงนั้น	รู้ไหม

	 พระ	ก	:	ไม่ทราบครับ

	 หลวงพ่อ	:	ก็ดูตรงนั้นสิ	มันสงบได้กี่วัน	ที่ว่านั่งไม่สงบไม่แน่	หรือมันสงบดีจัง	 
ไม่แน่เหมือนกนั เอาส ิมันจะอยูต่รงไหน ไล่มนัส ิไล่จ้ีเข้าไป อยูต่รงน้ีแหละ ไม่ต้องไปไหน  
เดีย๋วก็สงบเท่าน้ันแหละ	ภาวนาพทุโธกไ็ม่สงบ	อานาปานสตกิไ็ม่สงบ	กไ็ปยดึไม่สงบ 
นั่นแหละ	ถ้าเราภาวนาพุทโธ...พุทโธ	ไม่สงบ	ไม่แน่เหมือนกัน	อานาปานสติไม่สงบ	 
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ไม่แน่เหมือนกัน ไม่เล่นกับมันทั้งนั้นแหละ มันสงบก็ไม่เล่นกับมันล่ะ มันหลอกลวง
นี่	มีแต่ความหมายมั่นทั้งนั้นแหละ	เราต้องฉลาดกับมันสักนิดหนึ่งสิ	ถ้ามันสงบล่ะ
ก็	เออ	ใช่แล้ว	ไม่สงบก็	ฮึ	วุ่นวาย	จะไปสู้มันได้อะไร	มันสงบ	รู้ว่ามันสงบแล้วนะ	
ไม่แน่	ไม่สงบ	ดูแล้วมันไม่สงบ	ก็อย่างนั้นแหละ	ไม่แน่เหมือนกัน

	 ถ้าเรามคีวามรู้สกึอย่างน้ี	มนัจะยบุลงเด๋ียวน้ันเลยแหละ	เม่ือเราทวงมนั	เม่ือมนั
ไม่สงบ	นี่ก็ไม่แน่เหมือนกัน	ยุบลงเดี๋ยวนั้นทีเดียวล่ะ	เอียง	เรือต้องเอียงเลย	ลองซิ	 
เราไม่ทนัมนัน่ี	เดีย๋วเราจะเอาอย่างน้ัน	ไม่แน่เหมอืนกนั	ยบุเลย	เอ้า	ลองดูซ	ิทวงมันเข้าไป	 
น่ีไม่ทวงมนัน่ี	คล�ามนัไป	ให้มันวิง่	แล้วกค็ล�าๆ	มนัไปเร่ือยอย่างน้ัน	ไม่ทวงมนั	ใส่มนั 
เข้าไปเลย	อย่าให้มนัอยู	่แต่เมือ่ผมเทศน์ให้ฟังก็ร้อง	โอ๊ย	หลวงพ่อน่ีเทศน์แต่เรือ่งไม่แน่ 
ทั้งนั้นแหละ	เดี๋ยวก็เบื่อลุกหนีไปแล้วนะ	ไปฟังเทศน์	หลวงพ่อก็เทศน์แต่เรื่องไม่แน่ 
ทัง้น้ันแหละ	เบือ่แล้วก็ไปหาให้มันแน่	ดูซ	ิเออ	เดีย๋วกก็ลบัมาอกีแล้ว	ลองจ�าไว้ในใจสิ 
ค�าผมพูด	ไปเถอะไป	ถ้าไม่เหน็อย่างผมว่าน่ี	ไม่สงบเลย	ไม่สบาย	ไม่มีทีจ่ะอยูห่รอก

	 ท�าสมาธิให้มากน่ะผมก็เห็นด้วยเหมือนกัน	 เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ รู้ไหม  
ค�าพดูน้ีรู้ไหม	วมิตุต ิแปลว่า	การหลดุพ้นจากอาสวะ	ม	ี๒	อย่าง	เจโตวมิตุต ิอ�านาจ
ของจิตมากทีส่ดุ	คอื	เร่ืองสมาธมิากจึงท�าปัญญาเกดิได้	ปัญญาวมุิตต	ิท�าสมาธพิอเป็น 
รากฐาน	เหมือนต้นไม้น่ีเหน็ไหม	บางชนิดเอาน�า้ใส่	มนับานข้ึนมานะ	บางต้นเอาน�า้ใส่	 
ตาย	 ต้องใส่แต่น้อยๆ	 พอดีๆ	 เห็นไหมนั่นต้นสน	 สนฉัตรน่ะ	 ไปเอาน�้าใส่มากๆ	 
ตายนะ	ใส่แต่น้อยๆ	ไม่รู้มันเป็นอะไร	แต่อย่างต้นนี้	ดูซิ	แห้งออกอย่างนี้	มันขึ้นมา 
ได้ยงัไง	ลองคิดดซู	ิมนัจะได้น�า้มาจากไหน	ใบมันจึงใหญ่จึงโตอย่างน้ี	บางต้นต้องใส่น�า้ 
ให้มากๆ	จึงจะได้ใบใหญ่ขนาดน้ี	แต่อย่างต้นน้ีมนัน่าจะตาย	อกีอย่างหน่ึงเขาปลกูแขวน 
เอาไว้	รากมนัห้อยลงมากนิลม	มนัน่าจะตายนะ	ถ้าเป็นไม้ธรรมดามนัคงแห้งไปหมดแล้ว	 
นี่อีกหน่อยใบมันจะยาวขึ้นมาเรื่อยๆ	 ไม่มีน�้านะ	 น�้าไม่มี	 เป็นอย่างนี้เห็นไหม	 นี่ก็
เหมือนกัน	ธรรมชาติมัน

	 เจโตวมุิตต	ิวมิตุต	ิแปลว่า	การหลดุพ้น	ต้องท�าก�าลงัใจให้เข้มแข็ง	มสีมาธมิากๆ	
อย่างหน่ึง	กเ็หมอืนกับต้นไม้บางชนิดต้องให้น�า้มากๆ	มนัจึงจะเจริญขึน้	แต่อกีอย่างหน่ึง 
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ไม่ต้องให้น�า้มาก	ให้น�า้มาก...ตาย	ต้องให้น�า้น้อยๆ	เพราะมันเป็นอย่างน้ัน	มนัเจริญ
ของมนัได้อย่างน้ัน	ฉะน้ันท่านจึงตรัสว่า	เจโตวมิตุต	ิปัญญาวมิตุต	ิวมุิตตกิารหลดุพ้น	 
การที่จะหลุดพ้นต้องใช้ปัญญาและก�าลังจิต	จิตกับปัญญาต่างกันไหม

	 พระ	ก	:	ไม่ครับ

	 หลวงพ่อ	:	ท�าไมถึงแยกล่ะ	ท�าไมถึงแยกเป็นเจโตวิมุตติ	ปัญญาวิมุตติ	

	 พระ	ก	:	เป็นเพียงค�าพูดครับ

	 หลวงพ่อ	 :	 น่ันแหละเห็นไหม	 ไม่อย่างน้ันเราก็ไปเที่ยวแยก	 เดี๋ยวก็เป็นบ้า 
เท่าน้ันแหละ	แต่ว่ามนัเอยีงกันนิดหน่อยนะ	จะว่าอนัเดยีวกนักไ็ม่ใช่	คนละอนักไ็ม่ใช่	
ผมจะตอบอย่างน้ีถกูไหม	ผมจะตอบว่าอันเดียวกนักไ็ม่ใช่	คนละอย่างกไ็ม่ใช่	ผมจะ 
ตอบอย่างนี้	เอาไปพิจารณาซิ

	 พดูถงึความเท่าทนันะ	คร้ังหน่ึงผมไปพกัทีว่ดัร้างแห่งหน่ึงองค์เดยีว	มะไฟทีว่ดัร้าง 
แห่งนั้นเยอะเลย	อยากฉันเหลือเกิน	ผมก็ไม่ได้ฉัน	ความหวาดความกลัวว่ามันเป็น 
ของสงฆ์	 มีโยมคนหน่ึงสะพายตะกร้ามาขอเราไปปักกลดที่น่ัน	 เขาจะคิดว่าเราเป็น
เจ้าของหรือยงัไงกไ็ม่รู้	เขามาขอ	ผมกค็ดิ	เอ!	จะให้เขากไ็ม่ได้นะ	คร้ันจะไม่ให้	เขากจ็ะ 
ว่าพระหวง	มีแต่โทษทั้งนั้น	ผมเลยตอบ

	 “โยม	อาตมาพักที่วัดนี้	 ไม่ใช่อาตมาเป็นเจ้าของนะ	ที่โยมขอมานี่ก็เห็นใจอยู่
เหมือนกัน	อาตมาไม่ห้าม	แต่ก็ไม่อนุญาต	ฉะนั้น	แล้วแต่โยมเถอะ”

	 โอ๋	เขาไม่เอาแฮะ	เออ	ค�าตอบอย่างน้ีกดี็เหมอืนกนั	ไม่ห้าม	แต่ไม่อนุญาต	เราหมด 
ภาระเลย	พดูไปอย่างน้ีกม็ปีระโยชน์	มนัทนัเขา	ด	ีพดูแล้วกด็	ีดจีนกระทัง่ทกุวนัน้ีแหละ	 
บางทีคนพูดแปลกๆ	มันก็ไม่กล้าเอา
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	 จริตคืออะไร

	 พระ	ก	:	จริต	เอ้อ!	ไม่ทราบจะตอบอย่างไร

	 หลวงพ่อ	:	จิตก็อันนี้	จริตก็อันนี้	ปัญญาก็อันนี้	จะท�ายังไงล่ะทีนี้	ดูซิว่ายังไง	 
ลองดูซ	ิราคจริต	โทสจริต	โมหจริต	พทุธจริต	จริตกค็อืจิตใจของคนเราทีม่นัแอบแฝง
ในสภาวะอันใดอันหนึ่งมากกว่าเขา	เป็นราคะบ้าง	โทสะบ้าง	ทุกอย่างมันก็เป็นภาษา
ค�าพูดเท่านั้นแหละ	แต่มันแยกกันออกไป

	 ได้	 ๖	พรรษาแล้วนะ	 เออ!	 วิ่งตามมันเห็นจะพอแล้วมั้ง	 วิ่งมาหลายปีแล้วนี่	 
มหีลายคนอยากจะไปอยู่องค์เดยีว	ผมไม่ว่าหรอก	อยูอ่งค์เดียวกอ็ยูเ่ถอะ	อยูห่ลายองค์ 
กอ็ยู	่ไม่ผิดหรอกถ้าไม่คิดผิด	อยู่องค์เดียวคิดผิดมันกไ็ม่เกดิประโยชน์อะไร	ลกัษณะ
ที่อยู่ของผู้ปฏิบัติเป็นที่สงบหน่อยนะ	แต่ว่าในเมื่อที่สงบระงับเช่นนั้นไม่มี	เราก็ตายซิ	 
มันร้อน น่ี อย่าหาทางอะไรให้มันมาก ให้มันย่อเข้ามา ให้มาอยู่ที่จิตใจเจ้าของ  
ที่ผมพูดน่ะ	ดูไปนานๆ	อย่าไปทิ้ง	ให้มีความรู้เอาไว้	ที่ผมว่า	อนิจจัง	อนิจจัง	ต้องดู 
ไปนานๆ	เถอะ	เดีย๋วจะเหน็ชดัหรอก	ผมเคยได้ค�าพดูจากอาจารย์องค์หน่ึงเมือ่คร้ังผม 
ภาวนาใหม่ๆ	ท่านว่า	กรรมฐานน้ีปฏบิตัไิปเถอะ	อย่าสงสยัมนัอย่างเดียวเท่าน้ันแหละ	 
พอแล้ว.
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๒๓
กว่าจะเป็นสมณะ

	 วันนี้ให้โอวาทพิเศษเฉพาะพระภิกษุสามเณร	ให้พากันตั้งอกตั้งใจฟัง	เรื่องใด 
เร่ืองอื่นที่เราจะมาศึกษาสนทนาให้ความเห็นกันน้ัน	 นอกจากการประพฤติปฏิบัติ 
พระธรรมวินัยแล้วไม่มี

	 ทุกท่านทุกองค์ให้พากันเข้าใจเสียว่า	บัดนี้เรามีเพศเป็นบรรพชิต	เป็นนักบวช	 
กค็วรประพฤตใิห้สมกับทีเ่ป็นพระ	เป็นเณร	เพศฆราวาสเราเคยผ่านมาเคยเป็นมาแล้ว	 
อยู่ในเพศที่มีลักษณะวุ่นวาย	ไม่มีข้อวัตรปฏิบัติ	ฉะน้ัน	เมื่อเราเข้ามาอยู่ในเพศของ
สมณะในพระพุทธศาสนาก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้ต่างจากฆราวาส	
การพูดการจา	การไปการมา	การขบการฉัน	การก้าวไปถอยไป	ทุกอย่างให้สมกับ
บรรพชิต	ที่ท่านเรียกว่า “สมณะ” ท่านหมายถึงผู้สงบระงับ	แต่ก่อนเราเป็นฆราวาส	
ไม่รู้จักความหมายของสมณะ	 คือ	 ความสงบระงับ	 ล้วนแต่ปล่อยกายปล่อยใจให้
ร่าเริงบันเทิงไปตามกิเลสตัณหา	 อารมณ์ดีก็พากันดีใจ	 อารมณ์ไม่ดีก็พากันเสียใจ	 
น่ันเป็นไปตามอารมณ์	 เมื่อจิตใจเป็นไปตามอารมณ์อันน้ัน	 ท่านว่าคนไม่ได้รักษา
เจ้าของ	คนยังไม่มีที่พึ่ง	ไม่มีที่อาศัย	จึงปล่อยใจไปกับความร่าเริงบันเทิงใจ	ไปกับ
ความทุกข์	โศกเศร้า	ปริเทวะ	ความร�่าไรร�าพัน	ไม่มีการยับยั้ง	ไม่ได้พินิจพิจารณา

	 ในพระพทุธศาสนาของเรา	เมือ่บวชเข้ามาเป็นเพศของสมณะแล้ว	กต้็องมาท�ากาย 
ของสมณะน้ัน	เป็นต้นว่า	ศรีษะเรากโ็กน	เลบ็เรากต็ดั	เคร่ืองนุ่งห่มของเรากเ็ป็นเคร่ืองของ
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ผ้ากาสาวพสัตร์	เป็นธงชยัของพระอริยเจ้าทัง้หลาย	เป็นธงชัยของพระพทุธเจ้า	เป็นธงชัย 
ของพระอรหันต์	ที่พวกเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี้	ได้มาอาศัยมูลหรือมรดก
ของพระบรมศาสดาของเรา	จึงมคีวามเป็นอยูท่ีพ่อเป็นไปได้	อย่างเช่น	เสนาสนะทีอ่ยู่ 
อาศยั	กอ็าศยับญุคือผู้มีศรัทธาสร้างขึน้มา	อาหารการขบฉันกไ็ม่ต้องท�า	น่ีกอ็าศัยมลูหรือ 
มรดกทีพ่ระบรมศาสดาของเราวางเอาไว้	ยาบ�าบดัโรค	ผ้านุ่งห่มทัง้หลายเหล่าน้ี	ล้วนแต่ 
เรามาอาศัยมรดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

	 บวชเข้ามาในพระพทุธศาสนาแล้ว	สมมตุว่ิาเป็นพระ	เป็นพระโดยสมมุต	ิยงัไม่ได้ 
เป็นพระแท้นะ	เป็นพระโดยสมมตุ	ิคอื	เป็นพระเฉพาะกาย	โกนผมห่มเหลอืง	เท่าน้ีแหละ	 
เลยเป็นพระโดยสมมุติ	ยังไม่เป็นพระจริงๆ	สมมุติว่าพระเฉยๆ	เหมือนกันกับการที่ 
เขาเอาไม้มาแกะสลัก	 สมมุติว่าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้น	 เอาปูนมาปั้นขึ้น	 เอาทอง 
มาหล่อหลอมขึน้	สมมตุว่ิาเป็นพระพทุธเจ้า	แต่ทีจ่ริงไม่ใช่	เป็นทอง	เป็นตะกัว่	เป็นโลหะ	 
เป็นไม้	เป็นครั่ง	เป็นหิน	นั่นคือสมมุติ	สมมุติเป็นพระพุทธเจ้า	แต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้า 
จริงๆ	เป็นพระพุทธเจ้าโดยฐานสมมุติ	ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแท้

	 เราน้ีก็เหมือนกัน	ถกูก�าหนดว่าเป็นพระ	มาบวชในพระพทุธศาสนาแล้ว	แต่ยงัไม่
เป็นพระหรอก	เป็นแต่เพยีงสมมตุ	ิยงัไม่เป็นจริงๆ	คอื	จิตใจของเราน้ัน	เมตตา	กรุณา	 
มุทิตา	อุเบกขา	จิตทั้งหลายยังไม่พรั่งพร้อม	ความบริสุทธิ์ยังไม่ทันถึงที่	มีความโลภ	 
มคีวามโกรธ	มคีวามหลงกัน้ไว้	ไม่ให้ความเป็นพระเกดิข้ึนมา	เพราะสิง่เหล่าน้ีเราถอืว่า 
มีมาตั้งแต่ก่อนโน้น	ตั้งแต่วันเกิด	ตั้งแต่ชาติก่อนๆ	มีโลภ	มีโกรธ	มีหลง	หล่อเลี้ยง 
มาตลอดถึงทกุวนัน้ี	ฉะน้ัน	เมือ่เอาพวกน้ีมาบวชจะให้เป็นพระ	มนักย็งัเป็นพระสมมตุิ	 
คอืยงัอาศยัความโลภ	อาศัยความโกรธ	อาศัยความหลง	น่ันแหละทีเ่ป็นอยูใ่นใจของ 
เราน้ัน	ถ้าเป็นพระท่านก็ละพวกน้ีออก	ละความโลภออกจากใจ	ละความโกรธ	ละความ 
หลงออกจากใจ	หมดพษิหมดภยั	ถ้ายงัมพีษิอยู	่มนักย็งัไม่เป็น	จะต้องละสิง่ทัง้หลาย 
เหล่านี้ออกให้ถึงความบริสุทธิ์

	 ฉะน้ัน	 เราจึงพากันมาริเร่ิมที่จะท�าลายความโลภ	 ท�าลายความโกรธ	 ท�าลาย 
ความหลง	 ซึ่งเป็นกิเลสส่วนใหญ่มีในตัวของทุกๆ	 ท่าน	 ทุกๆ	 องค์	 มันกั้นเราไว้
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ในภพชาติทั้งหลาย	ให้ถึงความสงบไม่ได้ก็เพราะความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	 
สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีขวางกัน้สมณะ	คอื	ความสงบให้เกดิขึน้ทางใจของเราไม่ได้	ถ้าเกดิข้ึน 
ไม่ได้เรากย็งัไม่เป็นสมณะ	ก็คือ	ใจของเรายังไม่สงบจากความโลภ	ความโกรธ	ความหลง 
นั่นเอง	ฉะนั้น	เราจึงมาปฏิบัติ	ปฏิบัติเพื่อท�าลายโลภ	โกรธ	หลง	ออกจากใจของเรา	 
ถ้าเอาโลภหรือโกรธหรือหลงอันนี้ออกจากใจของเราแล้ว	มันถึงจะเป็นความบริสุทธิ์	
ถึงความเป็นพระแท้	ที่เราปฏิบัติอยู่นี้ก็เรียกว่า	เราเป็นพระโดยสมมุติ	สมมุติเฉยๆ	 
ยงัไม่ได้เป็นพระ	ฉะน้ันเรามาสร้างพระขึน้ในใจของเรา	สร้างพระข้ึนทางใจ	ไม่ใช่ทางอืน่ 
ทางใด

	 การทีจ่ะสร้างพระขึน้ทางใจได้น้ัน	มใิช่เอาแต่ใจอย่างเดยีว	กายหน่ึง	วาจาหน่ึง	 
มันต้องเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน	 ก่อนที่กายจะท�าได้	 วาจาจะท�าได้	 ก็เพราะมันเป็น 
จากใจ	แต่ถ้าเป็นแต่ใจอย่างเดยีว	กายไม่ไปท�า	วาจาไม่พดู	มนักเ็ป็นไปไม่ได้	ฉะน้ัน 
มันเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน	พูดถึงใจ	พูดถึงความสวยงาม	ความเกลี้ยงความเกลา 
ของมัน	 ก็เหมือนพูดถึงไม้หรือเสาที่มันเกลี้ยงแล้ว	 ไม้ที่เราเอาไปท�าเสาท�ากระดาน 
ต่างๆ	 ก่อนที่มันจะเกลี้ยงเกลา	 เขาจะทาชะแล็กเสร็จดูเป็นของงาม	 เราต้องไปตัด 
ต้นไม้มาก่อน	ตดัต้นตดัปลายซึง่เป็นของหยาบๆ	แล้วกไ็ปผ่าไปเลือ่ย	อะไรต่างๆ	เหล่าน้ี	 
ใจกเ็หมอืนกบัต้นไม้น่ันแหละ	มนัต้องผ่านของหยาบๆ	มา	ท�าลายทกุสิง่ทกุอย่างทีม่นั 
ไม่เกลี้ยงไม่เกลานั้น	 ท�าลายมาจนถึงความสวยงาม	 เป็นสัดส่วนได้ก็เพราะมันผ่าน 
เหตุการณ์หยาบๆ	มา

	 เหมอืนกบันักปฏิบตัเิราน่ันเอง	ทีเ่รามาท�าจิตใจให้บริสทุธิร์ะงับน้ันกดี็	แต่มันเป็น 
ของยาก	มันจะต้องผ่านมาจากข้างนอก	คือ	กาย	วาจา	ให้เข้ามาได้ก่อน	จึงมาถึง 
ความเกลีย้งความเกลา	ความสวยความงาม	เหมอืนกบัเรามโีต๊ะมเีตยีงอยูแ่ล้วอย่างน้ี	 
สวยแล้ว	งามแล้ว	แต่ก่อนมนักเ็ป็นของหยาบ	เป็นต้น	เป็นล�า	เรากม็าตดั	ตดัต้นตดัใบ	 
ผ่านของหยาบมา	เพราะทางมนัต้องเดนิมาอย่างน้ัน	จึงมาเป็นโต๊ะเป็นเตยีง	จึงมาเป็น 
ของสะสวยได้	บริสุทธิ์ไปด้วยดี
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 ฉะนั้น หนทางเดินเข้าหาความสงบระงับที่ถูกต้อง ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ท่านทรงบัญญัติไว้นั้น ท่านบัญญัติศีลไว้ บัญญัติสมาธิไว้ บัญญัติปัญญาไว้ นี่คือ 
หนทาง เป็นหนทางทีน่�าไปสูค่วามบริสทุธิ ์น�าไปสูค่วามเป็นสมณะ เป็นหนทางทีช่�าระ 
โลภ โกรธ หลง ออกได้ ฉะนั้น จะต้องเดินจากศีล เดินจากสมาธิ เดินจากปัญญา  
นี่ก็ไม่ได้ผิดแผกกันไปอย่างไร	เทียบข้างนอกกับข้างในไม่ได้ผิดแผกกัน

	 ฉะนั้น	ที่เราพากันมาอบรมบ่มนิสัยอยู่นี้	พากันฟังธรรมบ้าง	พากันสวดมนต์
ท�าวัตรบ้าง	พากันนั่งสมาธิบ้าง	 สิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละมันขัดใจของเรา	 ขัดเพราะ
ใจของเรามันมักง่าย	 เกียจคร้าน	 ไม่อยากท�าอะไรให้กระทบกระทั่ง	 ให้ยากล�าบาก	
มันไม่อยากเอา	มันไม่ท�า	พวกเราทั้งหลายจึงมาอุตส่าห์อด	ใช้ธรรมะคือความอดทน	
วิริยะคือความเพียร	 ฝ่าฟันพยายามท�ามา	 อย่างกายของเรามันเคยสนุกคะนอง	 
เคยท�าไปต่างๆ	นานา	จะมารักษามนักย็ากล�าบาก	วาจาของเรา	มนัเคยพดูไม่ได้สงัวร
ส�ารวม	ทีเ่รามาสงัวรส�ารวมจึงเป็นของยากล�าบาก	แต่ว่าถงึมนัจะยากล�าบากกช่็างมนั	 
เหมือนกับไม้	 กว่าจะเอามาท�าโต๊ะท�าเตียงได้	 มันยากล�าบากก็ช่างมัน	 มันต้องผ่าน
ตรงนั้น	ถึงคราวเป็นโต๊ะเป็นเตียงได้	มันก็ต้องผ่านของหยาบๆ	มา

	 เรานี้ก็เหมือนกัน	พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้	ที่ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นพระสงฆ์
สาวกทีส่มัฤทธิจิ์ตไปแล้ว	กล้็วนแต่เป็นปถุชุนมาบวชทัง้น้ัน	ปถุชุนเหมอืนเราน่ีแหละ	 
มีอวัยวะแข้งขา	มีหู	มีตา	มีโลภ	มีโกรธ	เหมือนกับเรา	ลักษณะอะไรไม่ได้แปลกไป 
จากเราหรอก พระพทุธเจ้ากเ็หมอืนกนั สาวกของท่านกเ็หมอืนกนั ทัง้หลายเหล่าน้ีแหละ  
เอาแต่ของทีย่งัไม่เป็นมาท�าให้เป็น	ทีย่งัไม่งามมาท�าให้งาม	ทีย่งัใช้ไม่ได้มาท�าให้ใช้ได้	
ตลอดกระทั่งถึงเราทุกวันนี้	ก็เอาลูกชาวบ้านมาบวช	เป็นพ่อไร่พ่อนา	พ่อค้าพ่อขาย	
เคยยุง่เหยงิมาในกามารมณ์ทัง้หลายทัง้ปวงทัง้น้ันแหละ	มาบวชในพระพทุธศาสนาน้ี	 
มาฝึกมาหัด	ท่านฝึกได้หัดได้

	 ฉะนั้น	จึงท�าความเห็นเสียว่ามันเหมือนกับพวกเรา	เป็นขันธ์เหมือนกัน	มีกาย 
เหมือนกัน	 มีเวทนาคือสุขทุกข์เหมือนกัน	 สัญญาความจ�าได้หมายรู้เหมือนกัน	
สังขาร	วิญญาณ	ความปรุงแต่งเหมือนกัน	มีความรู้ดีรู้ชั่ว	ทุกอย่างเหมือนกันหมด	
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ฉะน้ัน	เรากอ็กีคนหน่ึง	ซึง่มสีภาพอนัเดยีวกนักบัรูปกบันามทีท่่านได้เป็นสาวกมาแล้ว	 
ไม่ได้ผิดแผกอะไรกัน	ท่านก็เป็นปุถุชนมาก่อนเหมือนกัน	อันธพาลก็มี	คนพาลก็มี	
ปุถุชนก็มี	 กัลยาณชนก็มี	 เหมือนกันกับเราไม่ได้ผิดแผกกัน	ท่านเอาบุคคลอย่างนี้
มาประพฤติปฏิบัติเพื่อส�าเร็จมรรคผลได้	 ทุกวันนี้ก็เอาคนอย่างนี้มาประพฤติปฏิบัติ	
มาบ�าเพ็ญเหมือนกัน	มาบ�าเพ็ญศีล	บ�าเพ็ญสมาธิ	บ�าเพ็ญปัญญา

	 ศลี	สมาธ	ิปัญญา	น้ีเป็นชือ่ของข้อปฏบิตั	ิเรามาปฏบิตัศีิล	ปฏบิตัสิมาธ	ิปฏบิตัปัิญญา	 
กค็อืมาปฏบิตัทิีเ่ราน่ีแหละ	เรามาปฏิบตัทิีเ่ราน้ี	ถกู	ถกูศลีอยูน่ี่	ถกูสมาธอิยูน่ี่	เพราะอะไร	 
เพราะกายกอ็ยูท่ีเ่ราน้ี	ศลีน้ีกแ็สดงถงึกายทกุชิน้ส่วน	อวยัวะทกุชิน้ส่วนน้ี	ท่านให้รักษา	 
ค�าว่า	“ศีล”	นี้ท่านให้รักษากาย	กายเราก็มีแล้วอย่างไรล่ะ	เท้าก็มี	มือก็มี	มีแล้วกาย	 
นี่คือที่รักษาศีล	มันจะเป็นศีลเป็นธรรม	คือมารักษาอยู่นี่	อันนี้มีแล้ว	วาจาคือค�าพูด 
ของเรา	พดูเทจ็กดี็	พดูส่อเสยีดกด็	ีพดูค�าหยาบกด็	ีพดูเพ้อเจ้อกดี็	เหล่าน้ีแหละ	กายกด็ี	 
ฆ่าสตัว์กด็	ีลกัทรัพย์กด็	ีประพฤตผิิดในกามกด็	ีน่ัน	พดูง่ายๆ	ตามบญัญตั	ิมนักอ็ยูก่บั 
เรานี้ทั้งหมด

	 มันมีอยู่แล้ว	กายก็มี	วาจาก็มีแล้ว	มีอยู่กับเรานี่เอง	ทีนี้เมื่อเรามาส�ารวม	คือ	
เรามาดูการฆ่าสัตว์	การลักทรัพย์	การประพฤติผิดในกาม	อย่างนี้เป็นต้น	อันนี้ท่าน
ดกูายหยาบๆ	นะ	ฆ่าสตัว์ก็คอืเอาค้อนเอาก�าป้ันน้ีไปฆ่ามัน	สตัว์น้อยสตัว์ใหญ่น้ันน่ะ	 
หยาบเหมอืนทีเ่ราเคยท�ามาแล้ว	แต่ก่อนเราเคยท�ามา	ไม่ได้รักษาศลี	เรากท็�ามาละเมดิมา	 
ไม่ได้ส�ารวมวาจา	พูดเท็จ	พูดส่อเสียด	พูดค�าหยาบ	ค�าเพ้อเจ้ออย่างนี้แหละ	พูดเท็จ 
กคื็อพดูโกหกน่ันแหละ	พดูค�าหยาบกคื็อพดูไปเร่ือย	ไอ้หม	ูไอ้หมา	ฯลฯ	พดูเพ้อเจ้อ 
ก็คือพูดเล่น	สิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์	พูดไปว่าไป	สิ่งทั้งหลายเหล่านี้	เราเคยเล่น 
เคยพูดมาแล้วทุกอย่าง	ไม่ได้ส�ารวม	การรักษาศีลก็คือมาดูกาย มาดูวาจาของเรานี้

	 ใครจะเป็นคนดลู่ะทน้ีี	จะเอาใครมาด	ูเวลาจะไปฆ่าสตัว์น้ัน	ใครเป็นคนรู้มอืน้ัน 
หรือเป็นผู้รู้	 หรือใครรู้	 จะไปขโมยของเขาอย่างน้ี	 ใครเป็นผู้รู้	 หรือมือน่ันเป็นผู้รู	้ 
อันนี้เราก็จะรู้จักละทีนี้	 จะไปประพฤติผิดในกาม	 ใครเป็นผู้รู้ก่อน	 กายนี่หรือมันรู้	 
เราจะพดูเทจ็อย่างน้ี	ใครเป็นผู้รู้ก่อน	เราจะพดูค�าหยาบ	พดูเพ้อเจ้ออย่างน้ี	ใครรู้ก่อน	 
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ปากนั่นหรือมันรู้	หรือค�าพูดมันรู้ก่อน	นั่น	ให้พิจารณาดูซิ	ใครมันรู้ก็เอาผู้นั้นแหละ
รักษามัน	ใครเป็นผู้รู้ก็เอาผู้นั้นแหละดู	ผู้ใดรู้จัก	ผู้ใดรู้	เอาผู้นั้นรักษา	เอาผู้ที่มันพา 
ผู้อืน่ท�าน่ันแหละ	มนัพาท�าด	ีมนัพาท�าชัว่	เอาผู้ทีม่นัพาท�าน่ันมารักษา	จับโจรน่ันแหละ 
มาเป็นผู้ใหญ่บ้าน	มาเป็นก�านัน	จับตวัน้ีแหละมารักษาหมูค่ณะ	เอามันน่ันแหละมาดู	 
มาพิจารณา

	 ท่านว่าให้รักษากาย	 ใครเป็นผู้รักษา	 กายมันไม่รู้จักอะไรนะ	 กายน่ะเดินไป
เหยียบไป ไปทั่ว มือนี้ก็เหมือนกัน มันไม่รู้จักอะไร มันจะจับนั่นแตะนี่ มีผู้บอก  
มนัจึงท�า	จับอนัน้ัน	จับแล้ววาง	มนักว็างอนัน้ัน	เอาอนัโน้นอกี	มนักท็ิง้	อนัน้ีเอาอนัน้ัน	 
ต้องมีผู้บอกทัง้น้ัน มันไม่รู้จักอะไรหรอก ต้องผู้อืน่บอกผู้อืน่สัง่ ปากของเรากเ็หมอืนกนั  
มันจะโกหก	มันจะซื่อสัตย์สุจริต	มันจะพูดเท็จ	พูดส่อเสียด	พูดค�าหยาบทั้งหลาย
เหล่านี้แหละ มันมีผู้บอกทั้งนั้น

	 ฉะนั้น	การปฏิบัติจึงต้องตั้ง “สติ” คือความระลึกได้ไว้ในผู้รู้ ผู้ที่มันรู้จักนั้น 
ให้ลักของเขา	ให้ฆ่าสัตว์	ให้ผิดในกาม	ให้พูดเท็จ	พูดส่อเสียด	พูดเพ้อเจ้อ	พูดเล่น
พูดหัว	ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น	ผู้รู้พาให้พูด	นี่มันมีที่อยู่	อยู่ที่นั่น	เอาความรู้หรือเอาสติ
คือความระลึกได้เสมอ	ไว้กับผู้รู้นั้นแหละ	ให้ผู้นั้นรักษา	คือ	“รู้”	นั่นเอง	ท่านจึง
บัญญัติไว้หยาบๆ	ฆ่าสัตว์เป็นบาป	ผิดศีล	ลักทรัพย์ก็ผิด	ประพฤติผิดในกามผิด	
พูดเท็จผดิ	พูดค�าหยาบพูดเพ้อเจ้อผดิ	เราจ�าไว้	อันนีเ้ป็นบัญญัติของท่าน	อาญาของ 
พระพทุธเจ้า	ทน้ีีเรากม็าระวงั	ผู้ทีเ่คยละเมดิมาแล้ว	เคยสัง่เรา	เม่ือก่อนมนัเคยสัง่เรา	 
เคยสั่งให้ฆ่าสัตว์	 ให้ลักทรัพย์	 ให้ประพฤติผิดในกาม	 ให้พูดเท็จ	 พูดส่อเสียด	 
พดูค�าหยาบ	พดูเพ้อเจ้อ	พดูไม่ได้สงัวรส�ารวมต่างๆ	ร้องร�าท�าเพลง	ผิวปาก	ดดีตสีซีอ 
ทั้งหลาย	 เหล่าน้ีแหละ	 ผู้ใดเป็นผู้สั่ง	 กลับมาให้ผู้น้ันเป็นผู้รักษาเลย	 เอาสติคือ 
ความรู้สึกนั้นระลึก	 ให้มันส�ารวมอย่างนั้น	 ให้หมั่นรักษาตัวเอง	 รักษาให้ดี	 ถ้ามัน
รักษาได้นะ

	 กายก็รักษาไม่ยาก	 เพราะอยู่ใต้ปกครองของจิต	วาจาก็รักษาไม่ยากเพราะอยู่ 
ใต้ปกครองของจิต	ฉะน้ัน	การรักษาศีลคือการรักษากายวาจาน้ี	เป็นของไม่ยาก	เรามา 
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ท�าความรู้สึกทุกๆ	อิริยาบถ	ไม่ว่าการยืน	เดิน	นั่ง	นอน	ทุกๆ	วาระของเรา	ก่อนที่จะ 
ท�าอะไรให้รู้ก่อนเลย	ก่อนทีจ่ะพดูจะจาอะไรกใ็ห้รู้ก่อน	อย่าให้ท�าก่อน	พดูก่อน	ให้รู้ 
เสียก่อน	จึงพูดจึงท�า	ให้มีสติคือความระลึกได้ก่อนที่จะท�าจะพูดอะไรก็ช่าง	ต้องให้ 
ระลึกได้เสียก่อน

	 มาหดัสิง่น้ีให้คล่องแคล่ว	หดัให้เท่าทนัคล่องแคล่วระลกึได้	ระลกึได้แล้วจึงท�า	 
ระลกึได้แล้วจึงพดูจึงจา	มาตัง้สตไิว้ในใจอย่างน้ีแหละ	ให้ผู้รู้อนัน้ีเอง	เอาผู้รู้รักษาตวัเอง	 
เพราะมันเป็นผู้ท�าเอง	มันเป็นผู้ท�า	จะให้ผู้อื่นมารักษาไม่ได้	ต้องให้มันรักษามันเอง	
ถ้ามันไม่รักษามันเองก็ไม่ได้	นี่	ท่านถึงว่า	การรักษาศีลนี้รักษาไม่ยาก	คือมารักษา 
เจ้าของน่ีแหละ	ทน้ีีถ้าหากว่าโทษทัง้หลายทัง้ปวงมนัจะเกดิขึน้ทางกายทางวาจาของเรา	 
ถ้าหากว่ามสีตอิยู	่มนัจะเกดิขึน้เมือ่ไหร่เรากรู้็จัก	รู้จักผิด	รู้จักถกู	เพราะฉะน้ัน	น่ีคอื 
การรักษาศีล การรักษาศีลนี้ขึ้นอยู่กับเรา กายวาจาอันนี้เป็นเบื้องแรก

	 ถ้าเรารักษากาย	รักษาวาจาได้	งาม	สวยงาม	สบาย	จรรยามารยาทต่างๆ	นานา	การไป 
การมา	การพูดจา	งามเลย	งามอยู่ในลักษณะนั้น	มันงาม	คือมีผู้ดัดแปลง	มีผู้รักษา	 
มีผู้พิจารณาอยู่อย่างน้ัน	 เปรียบคล้ายกับบ้านหรือศาลาหรือกุฏิของเรา	 มีผู้กวาด 
มผู้ีรักษาอยูเ่สมอ	ตวักฏิุกง็าม	ลานกฏุกิง็าม	ไม่เศร้าหมองกเ็พราะมคีนรกัษาอยู	่มนัจึง 
สวยได้	งามได้	กายวาจาของเราก็เช่นกัน	ถ้ามีคนรักษามันก็งาม	ความชั่วช้าลามก 
สกปรกเกิดขึ้นมาไม่ได้	มันงาม	อาทิกัลยาณัง มัชเฌกัลยาณัง ปริโยสานกัลยาณัง  
งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในเบื้องปลาย หรือไพเราะในเบื้องต้น ไพเราะ 
ในท่ามกลาง	ไพเราะในเบื้องปลาย	นี่คืออะไร	คือ	ศีลหนึ่ง	สมาธิหนึ่ง	ปัญญาหนึ่ง	 
มนังาม	เบือ้งต้นกง็าม	ถ้างามเบือ้งต้น	เบือ้งกลางกง็าม	น่ีถ้าหากว่าเราสงัวรส�ารวมได้ 
ตามสบาย	ระวังอยูเ่สมอๆ	จนใจของเราน้ันตัง้ม่ันอยูใ่นการรักษา	ในการสงัวรส�ารวม	 
ใฝ่ใจอยู่เสมอ	 มั่นอยู่อย่างนั้นแหละ	 อาการที่มั่นอยู่ในข้อวัตร มั่นอยู่ในการสังวร
ส�ารวมทั้งหลายเหล่านี้ อาการอย่างนี้ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สมาธิ”

	 อาการทีส่�ารวม	รักษากายไว้	รักษาวาจาไว้	รักษาอะไรต่างๆ	ทัง้หลายทีจ่ะเกดิข้ึน	 
มันรักษาไว้	อาการทีรั่กษาอยูเ่สมอๆ	อย่างน้ี	ส�ารวมอยูอ่ย่างน้ีท่านเรียกว่า	“ศลี”	อาการ 
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ทีม่ั่นในการสงัวรส�ารวมอยูน้ั่น	ใช้ชือ่อกีชือ่หน่ึงว่า	“สมาธ”ิ	คอืความตัง้ใจมัน่	มัน่อยูใ่น 
อารมณ์น้ัน	มัน่อยูใ่นอารมณ์น้ี	สงัวรส�ารวมอยูเ่สมอเลยทเีดียว	อาการน้ีเรียกว่า	สมาธ	ิ 
สมาธิอันนี้เป็นสมาธิชั้นนอก	แต่ว่ามันก็มีอยู่ข้างใน	อันนี้ก็ให้มีไว้	มันต้องมีอย่างนี้
เสียก่อน

	 เม่ือมันมัน่ในสิง่เหล่าน้ีแล้ว	มศีีลแล้ว	มสีมาธแิล้ว	อาการพนิิจพจิารณาสิง่ทีมั่น 
จะผิดสิง่ทีมั่นจะถกู	ถกูไหมหนอ	ผิดไหมหนอ	ใช่ไหมหนอ	ทัง้หลายเหล่าน้ี	อารมณ์ต่างๆ	 
ทีผ่่านมา	รูปมากระทบ	เสยีงมากระทบ	กลิน่มากระทบ	โผฏฐพัพะมากระทบ	ธรรมารมณ์ 
มากระทบ	ทั้งหลายเหล่านี้	ผู้รู้จะเกิดขึ้นเป็นสุขบ้าง	เป็นทุกข์บ้าง	ชอบใจบ้าง	รู้จัก 
อารมณ์ดีบ้าง	อารมณ์ไม่ดีบ้าง	ทั้งหลายเหล่านี้แหละ	จะได้เห็นหลายๆ	อย่าง	ถ้าเรา 
ส�ารวมแล้วนะ	จะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านเข้ามา	มันแสดงปฏิกิริยาขึ้นทางจิต	 
ทางผู้รู้	 มันจะได้รับการพิจารณา	 อาการที่มันส�ารวมอยู่แล้วและก็มั่นอยู่ในความ 
สังวรส�ารวม	อะไรผ่านมาในที่นั้นมันจะแสดงปฏิกิริยาขึ้นทางกาย	ทางวาจา	ทางใจ	 
อนัใดมันผิดหรือมนัถกู	ดชีัว่ประการใด	อาการเหล่าน้ีเกดิข้ึนมา	ความเลอืกเฟ้นความรู้ 
ทัง้หลาย อารมณ์ทัง้หลายเหล่าน้ีแหละทีว่่าเป็น “ปัญญาบางๆ” ปัญญาอนัน้ีกม็อียูใ่น 
ใจของเรานี้ทั้งหมด	อาการนี้ท่านเรียกว่าศีล	เรียกว่าสมาธิ	เรียกว่าปัญญา	อันนี้เป็น
เบื้องต้นเกิดขึ้นมาก่อน

	 ต่อไปมันจะเกดิเป็นความยึดมัน่หมายมัน่ข้ึนมา	ยดึความดีล่ะทน้ีี	กลวัจิตจะตก
บกพร่องต่างๆ	กลวัสมาธจิะถกูท�าลาย	จะเกดิอาการอย่างน้ีข้ึนมา	รักมาก	ถนอมมาก	 
ขยันมาก	หมัน่เพยีรมาก	ทัง้หลายเหล่าน้ี	เมือ่ถกูอารมณ์มากระทบ	หวาดกลวั	สะดุ้ง	 
เห็นคนน้ันท�าผิด	 ท�าไม่ดีมารู้ไปหมดล่ะ	 ทั้งหลายเหล่าน้ี	 มันหลง	 น่ีศีลข้ันหน่ึง	 
สมาธขิัน้หน่ึง	ปัญญาขัน้หน่ึง	ชัน้นอก	เพราะเหน็ตามอาญาของพระพทุธเจ้าของเรา	อนัน้ี 
เป็นเบื้องแรก	ต้องตั้งอยู่ในใจ	ต้องมีอยู่ในใจ	อาการเหล่านี้เกิดขึ้นในจิต	 เป็นอยู่ 
อย่างนั้น	เป็นเอามาก	จนกระทั่งไปทางไหน	เห็นใครท�าอะไรผิดหูผิดตาไปเสียหมด	
เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ได้สงสัยลังเลต่างๆ	นานา
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	 การจับผิดจับถกู	คอื	มนัท�ามากเกนิไป	แต่กช่็างมนัเสยีก่อน	ให้เอาให้มากเสยีก่อน 
พวกนี้	ให้รักษากาย	วาจา	รักษาจิตเสียก่อน	ให้มากๆ	ไว้	ไม่เป็นไรพวกนี้	นี่เรียกว่า 
ศลีชัน้หน่ึง	ศลีกด็	ีสมาธกิดี็	ปัญญากด็	ีมหีมด	ศลีช้ันน้ีถ้าเรียกว่าบารมกีเ็ป็น	“ทานบารม”ี	 
หรือ	“ศีลบารมี”	มีอยู่อีกต่างหาก	ก็ออกจากอันเดียวนี่เอง	คือมันละเอียดยิ่งขึ้นไป 
กว่านี้	กลั่นเอาความละเอียดออกจากของหยาบนี่แหละ	ไม่ใช่อื่นไกลอะไร

	 ทีนี้เมื่อได้หลักอย่างนี้	ปฏิบัติไว้ในใจของเราเป็นเบื้องแรก	จะรู้สึกว่าอายกลัว	
อยูท่ีล่บัก็ดี	ทีแ่จ้งกด็	ีใจมนักลวัจริงๆ	สยดสยองอยูเ่สมอเลยทเีดยีว	จิตใจน้ันเอาเป็น 
อารมณ์อยู่เสมอในสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ี	เอาความผิดความถกู	สงัวรส�ารวมกายวาจาเป็น 
อารมณ์มัน่อยูอ่ย่างน้ีแหละ	ยดึมัน่ถอืมัน่จริงๆ	มนัเลยเป็นศีล	เป็นสมาธ	ิเป็นปัญญา	
อันนี้ในข้อบัญญัตินะ

	 ทน้ีีเม่ือเราท�าไปรักษาไป	ประพฤตปิฏบิตัไิปเร่ือยๆ	อาการน้ันเตม็อยูใ่นใจของเรา	 
แต่ว่าศีลขัน้น้ี	สมาธขิัน้น้ี	ปัญญาขัน้น้ียงัไม่เป็นองค์ฌานหรอก	พวกน้ีค่อนข้างหยาบ	 
แต่ว่ามันเป็นของละเอยีด	ละเอยีดของหยาบ	ละเอยีดของปถุชุน	เราซึง่ไม่เคยท�า	ไม่เคย 
รักษา	ไม่เคยภาวนา	ไม่เคยปฏบิตั	ิเท่าน้ีกเ็ป็นของละเอยีดแล้ว	เหมอืนกบัเงินสบิบาท 
หรือห้าบาท	มีความหมายแก่คนจน	ถ้าคนมีเงินล้านเงินแสนแล้ว	เงินห้าบาทสิบบาท 
ไม่มีความหมาย	 มันเป็นเร่ืองอย่างน้ี	 ถ้าเป็นคนจนอยากได้	 เงินบาทสองบาทก็มี 
ความหมายแก่คนจนคนไม่ม	ีถงึโทษขนาดทีเ่ราละได้อย่างหยาบๆ	เป็นต้น	กม็คีวาม
หมายแก่ปถุุชนผู้ไม่เคยได้ละได้ท�ามา	กย็งัมคีวามภมูใิจอย่างเตม็ขัน้บริบรูณ์ในขัน้น้ี

	 อนัน้ีจะเหน็เอง	ผู้ทีป่ฏบิตัจิะต้องมอียูใ่นใจ	ถ้าเป็นอย่างน้ีกเ็รียกว่า	เราเดนิศลี	
เดินสมาธ	ิเดินปัญญา	ทัง้ศีล	สมาธ	ิปัญญา	ขาดจากกนัไม่ได้	เม่ือศลีดี	ความม่ันกม็ัน่
ขึ้นมา	ปัญญาก็ยิ่งกล้าขึ้นมา	ทั้งหลายเหล่านี้แหละ	กลับเป็นไวพจน์ซึ่งกันและกนัอยู่	 
เรียกว่า	การประพฤตปิฏิบตัเิร่ือยๆ	ท�าเร่ือยๆ	ไป	เป็นสมัมาปฏปิทา	ไม่ได้ขาด

	 ฉะน้ัน	ถ้าหากเราท�าได้อย่างน้ีก็เรียกว่า	เป็นหนทาง	เข้าหนทางด�าเนิน	เป็นเบือ้งแรก 
เลยทีเดียว	 อันน้ีเป็นขั้นหยาบๆ	 เป็นของรักษาได้ยากสักหน่อย	 ทีน้ีถ้าหากว่ามัน 
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ละเอียดเข้าไปนะ	ศีล	สมาธิ	ปัญญานี่	ก็ออกจากอันเดียวกัน	คล้ายกับมันกลั่นออก 
จากอันเดียวกัน	เหมือนกับต้นมะพร้าวเรานี่แหละ	พูดง่ายๆ	ต้นมะพร้าวของเรานี่นะ	 
มนัดดูเอาน�า้ธรรมชาตขิึน้ไป	น�า้ธรรมชาตขึิน้ไปตามล�าต้นของมัน	แต่ไปถงึลกูมะพร้าว 
เกิดหวาน	เป็นน�า้สะอาด	แต่กน็�า้พวกน้ีแหละ	อาศยัน�า้พวกน้ี	อาศัยล�าต้นพวกน้ี	อาศยัน�า้ 
อาศัยดนิหยาบๆ	น่ีแหละ	ดดูขึน้ไป	กลัน่ขึน้ไป	พอไปถงึลกูมะพร้าว	กลายเป็นน�า้สะอาด 
ยิ่งกว่านี้	หวานอีกด้วย

	 ฉันใด	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	คอื	มรรคของเราน้ี	หยาบเหมอืนกนั	แต่ถ้าหากว่าจิต
ของเรามาพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้มันละเอียดขึ้นไปๆ	แล้ว	สิ่งเหล่านี้มันก็หาย 
จากหยาบไปละเอยีด	ละเอยีดไปๆ	ทน้ีีการรักษากแ็คบเข้ามา	แคบเข้ามา	ง่าย	ใกล้เข้ามาหา 
เจ้าของ	ไม่ผิดไปมากละทน้ีี	ไม่ผิดไปมากมาย	เพยีงแค่เร่ืองใดมากระทบข้ึนในใจเราน้ี	 
มีอาการสงสัยเกิดขึ้น	 เช่นว่า	การท�าอย่างนี้ผิดหรือถูก	หรือพูดอย่างนี้ถูกไหมหนอ	 
พดูอย่างน้ีผิดไหมหนอ	อย่างน้ีเป็นต้น	กเ็ลกิ	มนัใกล้เข้ามา	ใกล้เข้ามาเร่ือยๆ	เร่ือยๆ	 
เข้ามา	เร่ืองสมาธมัินก็ยิง่มัน่เข้ามา	เร่ืองปัญญากย็ิง่มองเหน็ได้ง่าย	ผลทีส่ดุกเ็หน็	“จิตกบั 
อารมณ์”	ไม่ได้แยกไปถึงกายวาจา	ไม่ได้แยกถึงอะไรทั้งนั้น	พูดถึงกายกับจิต

	 ทน้ีีพดูถงึกายกบัจิต	พดูถงึอารมณ์กบัจิต	เร่ืองกายกบัจิตมนัอาศยัซึง่กนัและกนั	 
เห็นผู้บังคับกายคือจิต	 กายจะเป็นไปได้ก็เพราะจิต	 ทีน้ีจิตน้ันก่อนที่จะบังคับกาย	 
มนักอ็าศัยอารมณ์มากระทบจิต	แล้วอารมณ์กบ็งัคบั	ทน้ีีเมือ่เราพจิารณาเร่ือยๆ	เข้าไปนะ	 
ความแยบคายมันจะค่อยๆ	 เกิดขึ้น	 ผลที่สุดแล้วมันจะมีจิตกับอารมณ์	 คือกายน้ี 
ทีเ่ป็นรูป	มนักเ็ป็นอรูปไป	มนัไม่มาลบูคล�ารูปอนัน้ี	มนัเอาอาการของรูปน้ีเข้าไปเป็นอรูป	 
เป็นอารมณ์มากระทบกนัเข้ากบัจิต	ผลทีส่ดุก็เป็นจิตกบัอารมณ์	อารมณ์ทีม่นัเกดิขึน้มา 
กับจิตของเรา นั่น จิตของเรา

	 ทน้ีีเราจะหยัง่ถงึธรรมชาตขิองจิต	จิตของเราไม่มเีร่ืองราวอะไรเหมอืนกับเศษผ้า 
หรือธงที่เขาเหน็บไว้ปลายไม้อย่างนั้นแหละ	ไม่มีอะไรเกิดขึ้น	หรือเหมือนใบไม้ตาม 
ธรรมชาต	ิอยูน่ิ่งๆ	ไม่มอีะไร	ทีใ่บไม้มนัไหวกวดัแกว่งเพราะลมมาพดัต่างหาก	ธรรมชาต ิ
ของใบไม้มนัอยู่น่ิงๆ	ไม่เป็นอะไร	ไม่ได้ท�าอะไรกบัใคร	ทีม่นัไหวไปมาเพราะมีอะไรมา 
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กระทบต่างหาก	เช่น	ลมมากระทบเป็นต้น	มันก็กวัดแกว่งไปมา	ธรรมชาติของจิต 
ก็เหมือนกัน	ไม่มีรัก	ไม่มีชัง	ไม่ให้โทษผู้ใด	มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น	เป็นสภาวะ 
อันบริสุทธิ์	ใสสะอาดจริงๆ	อยู่ด้วยความสงบ	ไม่มีความสุข	ไม่มีความทุกข์	ไม่มี
เวทนาใดๆ	นี่สภาพจิตจริงๆ	เป็นอย่างนั้น

	 ทน้ีีเรามาปฏบิตักิเ็พือ่ค้นเข้าไป	พจิารณาเข้าไป	ค้นเข้าไปจนถงึจิตอนัเดมิ	จิตเดมิ 
ที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์	 จิตบริสุทธิ์น้ันคือจิตที่ไม่มีอะไร	 ไม่มีอารมณ์อะไรที่จะผ่านมา	 
คือไม่ได้วิ่งไปตามอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น	ไม่ได้ติดอันนั้น	ไม่ได้ติดอันนี้	ไม่ได้สุข 
ทางนั้น	สุขทางนี้	ไม่ได้ดีใจกับสิ่งนั้น	เสียใจกับสิ่งนี้	แต่จิตเป็นผู้รู้อยู่เสมอ	เป็นผู้รู้ 
เร่ืองราวทัง้หลาย	เมือ่จิตเป็นอย่างน้ีแล้ว	อารมณ์ทัง้หลายทีม่าพดั	อารมณ์ดกีด็	ีอารมณ์ชัว่ 
ก็ดี	 อารมณ์ทั้งหลายมาพัดมาไตร่ตรองเข้าไปก็ดี	 จิตมีความรู้สึกอย่างนั้น	 จิตอันนี้ 
ไม่เป็นอะไร	คอืไม่ได้หวัน่ไหว	เพราะอะไร	เพราะจิตน้ันรู้ตวั	จิตน้ันสร้างความอสิระไว้ 
ในตัวของมัน	มันถึงสภาพของมัน	ถึงสภาพอันเดิมของมัน

	 ท�าไมมันถงึสร้างสภาพอนัเดิมไว้ได้	คอืผู้รู้พจิารณาอย่างแยบคายแล้วว่า	สิง่ทัง้หลาย 
ทัง้ปวงน้ันมนัเป็นอาการทางธาตอุนัหน่ึง	ไม่ได้มใีครท�าอะไรใคร	เหมอืนกบัสขุทกุข์ที่
มันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นแหละ	เกิดขึ้นมามันก็สักแต่ว่าสุข	มันก็สักแต่ว่าทุกข์	ไม่มีใคร 
เป็นเจ้าของ สขุ จิตก็ไม่ได้เป็นเจ้าของ	ทกุข์	จิตก็ไม่ได้เป็นเจ้าของ	ดเูอาน่ัน	มนัไม่ใช่ 
เรื่องของจิตจะเอา	มันคนละเรื่องคนละอย่าง	สุขก็สักแต่ว่าสุขเฉยๆ	ทุกข์ก็สักแต่ว่า
ทุกข์เฉยๆ	ท่านเป็นผู้รู้เท่านั้น

	 แต่ก่อนน้ี	 เมื่อโลภะ	 โทสะ	 โมหะ	 มีมูลแล้วนะ	 พอเห็นก็รับเลย	 สุขก็เอา 
ทุกข์ก็เอาเข้าไปเสวย	 เราเป็นสุขเราเป็นทุกข์ไม่หยุดไม่หย่อน	 น่ันจิตยังไม่ทันรู้ตัว	 
ยังไม่สว่างไสว	 ไม่มีอิสระ	 จิตไปตามอารมณ์	 จิตไปตามอารมณ์คือจิตเป็นอนาถา	 
ได้อารมณ์ดีก็ดีไปด้วย	มันลืมเจ้าของ	เจ้าของเดิมนั้นเป็นของที่ไม่ดี	ไม่ชั่ว	นี่อันเดิม 
ของมัน	ถ้าจิตดีกด็ไีปด้วย	น่ันคอืมนัหลง	ถ้าจิตไม่ดีกไ็ม่ดไีปด้วย	จิตทกุข์กท็กุข์ไปด้วย	 
จิตสุขก็สุขไปด้วย	 ทีน้ีเลยเป็นโลก	 อารมณ์มันเป็นโลก	 ติดไปกับโลก	 ให้เกิดสุข 
ให้เกดิทกุข์	ให้เกดิดใีห้เกดิช่ัว	ให้เกดิทกุสิง่ทกุอย่างทีมั่นเป็นไปในของไม่แน่นอน	ถ้า
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ออกจากจิตอันเดิมแล้วก็ไม่แน่นอนเลย	มีแต่เกิดมีแต่ตาย	มีแต่หวั่นไหว	มีแต่ทุกข์ 
ยากล�าบากตลอดสิ้นกาลนาน	ไม่มีทางสิ้นสุดจบลงสักที	มันเป็นตัววัฏฏะทั้งนั้น

	 เมือ่เราพจิารณาอย่างแยบคาย	มนักต้็องเป็นไปตามทีมั่นเคยเป็น	จิตน้ันไม่มอีะไร	 
มันเป็นเพราะเรายดึ	อย่างเช่น	ค�านินทาหรือสรรเสริญของมนุษย์ทัง้หลาย	อย่างเขาว่า 
คณุชัว่อย่างนีแ้หละ	ท�าไมเราจงึเปน็ทกุข์	มนัเปน็ทุกข์เพราะเข้าใจว่าเขาว่า	มนัเลยไป 
หยิบเอามาใส่ใจ	การทีไ่ปหยบิไปรับรู้มาอย่างน้ัน	รู้ไม่เท่าทนัแล้วไปจับมา	ความรู้สกึ 
อันน้ันแหละเรียกว่า	 เอามาแทงเจ้าของอุปาทาน	 เม่ือมาแทงแล้ว	 ทีน้ีมันก็เป็นภพ	 
เป็นภพทีจ่ะให้เกดิชาต	ิค�าพดูบางสิง่บางอย่าง	ถ้าเราไม่รับรู้มนัเสยี	สกัแต่ว่าเป็นเสยีง	 
อย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไร	อย่างเขมรเขามาด่าเราอย่างนี้	เราก็ได้ยินอยู่	สักแต่ว่าเสียง	 
เสยีงเขมรเฉยๆ	สกัแต่ว่าเป็นเสยีง	ไม่รู้จักความหมายว่าเขาด่าเรา	จิตมนัไม่รับ	อย่างน้ี 
ก็สบาย	หรือพวกญวนพวกภาษาต่างๆ	เขามาด่าเราอย่างนี้	เราก็ได้ยินแต่เสียงเฉยๆ	 
กส็บาย	มนัไม่รับเอาเข้ามาแทงจิต	จิตอนัน้ี	พดูถงึการเกดิและดบัของจิตน้ี	รู้เร่ืองกนัง่าย	 
เมือ่เรามาพจิารณาอย่างน้ีเร่ือยๆ	ไป	จิตกค่็อยๆ	ละเอยีดขึน้	เพราะมันผ่านความหยาบ 
มาแล้ว

	 เรื่องสมาธิ	คือความตั้งใจมั่น	จิตยิ่งมั่นเข้ามา	ยิ่งมั่นหมายเข้ามา	ยิ่งพิจารณา 
เข้ามายิง่แน่เข้ามา	มัน่จริงๆ	ว่าจิตน้ีไม่เป็นไปกบัใคร	จิตอย่างน้ีเชือ่แน่จริงๆ	กไ็ม่เป็นไป 
กับใคร	ไม่เป็นไปกับอารมณ์	อารมณ์เป็นอารมณ์ จิตเป็นจิต ที่จิตเป็นสุขเป็นทุกข์  
เป็นดีเป็นชั่ว เพราะจิตหลงอารมณ์ ถ้าไม่หลงอารมณ์แล้วไม่เป็นอะไร จิตน้ีไม่ได ้
หวัน่ไหว สภาวะอนัน้ีเรียกว่าเป็นสภาพรู้อันหน่ึง สิง่ทัง้หลายทัง้ปวงเหล่าน้ันเป็นอาการ
ของธาตุทั้งหมด เกิดแล้วก็ดับไปเฉยๆ อย่างนี้

	 ถงึแม้เรามคีวามรู้สกึอย่างน้ี	แต่ยังละไม่ได้กม็นีะ	การละได้หรือละไม่ได้กช่็างมนัเถดิ	 
ให้มีความรู้หรือมคีวามหมายไว้อย่างน้ีเสยีก่อนในเบือ้งแรกของจิต	เราค่อยพยายาม 
เข่นฆ่าเข้าไปเร่ือยๆ	เมือ่เหน็อย่างน้ีแล้ว	จิตถอยออกมา	พระบรมศาสดาหรือคมัภร์ีท่าน
กล่าวว่าเป็น	“โคตรภูจิต”	โคตรภูจิตน้ี	คอืจิตมนัจะข้ามโคตรจิตของปถุชุนย่างเข้าไป 
หาอริยชน	 ซึ่งเป็นมนุษย์ปุถุชนเราน่ีเอง	 มี	 “โคตรภูบุคคล”	 พอก้าวเข้าไปถึงจิต 
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พระนิพพาน	แต่ไปไม่ได้	ถอยออกมาปฏิบตัข้ัินหน่ึง	ถ้าเป็นคนกเ็หมอืนคนเดินข้ามห้วย	 
ขาข้างหน่ึงอยู่ฟากห้วยทางน้ี	อกีขาหน่ึงอยู่ฟากห้วยทางโน้น	เข้าใจแล้วล่ะว่า	ห้วยฝ่ัง 
ทางโน้นก็มี	ฝั่งทางนี้ก็มี	แต่ไปไม่ได้	ถอนมา	ที่บุรุษผู้นั้นเข้าใจว่า	ฝั่งทางโน้นก็มี 
ฝั่งทางนี้ก็มี	นี่คือโคตรภูบุคคล	หรือโคตรภูจิต	แปลว่า	รู้เข้าไป	แต่ไปยังไม่ได้	ถอน
กลับมา

	 เมื่อรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่	มาด�าเนินไปสร้างบารมีไป	มาบ�าเพ็ญเข้าไป	เห็นว่า 
มันแน่นอน	มันเป็นอย่างนั้น	จะต้องตรงไปทางนั้น	พูดง่ายๆ	สภาพที่เราพากันมา
ประพฤตปิฏิบตัอิยูเ่ดีย๋วน้ี	ถ้าพจิารณาตามเร่ืองราวจริงๆ	แล้ว	มนัมหีนทางทีจ่ะต้องไป	 
คอื	เรารู้หนทางในเบือ้งแรกว่า	ความดใีจหรือเสยีใจไม่ใช่หนทางทีเ่ราจะเดิน	เราต้องรู้จัก 
อย่างน้ี	ซึง่กเ็ป็นอย่างน้ันจริงๆ	เพราะถ้าไปดใีจ	มนักไ็ม่ใช่ทาง	เกดิทกุข์ได้	ไปเสยีใจ 
ก็เกิดทุกข์ได้	นั่นคือเราคิดได้อย่างนี้แต่ว่ายังละไม่ได้

	 ทีน้ีตรงไหนที่มันถูก	 ให้น�าเอาความดีใจและเสียใจไว้สองข้าง	 พยายามเดิน 
ตรงกลาง	เอาติดไว้เท่านั้น	อันนี้ถูกหนทาง	เราก�าหนดรู้อยู่แต่ยังท�าไม่ได้	ถ้าติดสุข 
หรือทกุข์	เราก็รู้จักอยูเ่สมอว่ามันตดิ	เมือ่น้ันแหละเราจะถกูได้	เมือ่จิตตดิสขุอยูอ่ย่างน้ี 
ก็ไม่ได้สรรเสริญมัน	 เมื่อจิตติดทุกข์ก็ไม่ได้ดูถูกมัน	 เราจะได้ดูมันล่ะทีนี้	 สุขก็ผิด	 
ทุกข์ก็ผิด	เข้าใจอยู่ว่ามันไม่ใช่หนทาง	รู้น่ะรู้อยู่	แต่ยังละไม่ได้	ยังละไม่ได้แต่รู้อยู่	 
รู้แล้วไม่ได้สรรเสริญสขุ	ไม่ได้สรรเสริญทกุข์	ไม่ได้สรรเสริญทางทัง้สองน้ัน	ไม่ได้สงสยั	 
รู้ว่าไม่ใช่หนทางเหมือนกัน	ทางนี้ก็ไม่ใช่	ทางนั้นก็ไม่ใช่	เอาทางกลางนี่เป็นอารมณ์
อยู่เสมอเลยทีเดียว	ถ้าหากจิตพ้นจากทุกข์สุขเมื่อใดแล้ว	จะเกิดอันนี้ขึ้นเป็นหนทาง

	 ใจเราย่องเข้าไปรู้เสยีแล้ว	แต่ว่าไปเลยไม่ได้	ถอนออกมาปฏบิตั	ิเมือ่สขุเกดิขึน้มา	 
มนัติด	ใหเ้อาสขุนัน้ขึน้มาพิจารณา	เมือ่ทกุข์เกดิขึน้มา	มนัติด	กใ็หเ้อาทกุข์นัน้ขึน้มา 
พจิารณา	จนมันรู้เท่าความสขุเม่ือใด	จนมันรู้เท่าความทกุข์เมือ่ใดน่ันเอง	มนัจึงจะวางสขุ	 
มันจึงจะวางทุกข์	วางดีใจนี้	วางเสียใจนี้	วางโลกทั้งหลายเหล่านี้	เป็น	“โลกวิทู”	ได้	 
เมื่อตัวผู้รู้มันวางได้เมื่อใด	 มันก็ลงที่น่ันเลย	 ท�าไมมันถึงลงที่น่ัน	 เพราะมันเดิน 
เข้าไปแล้ว	ทีน่ั่นมนัรู้แล้ว	แต่มนัไปไม่ได้	เมือ่จิตตดิสขุตดิทกุข์กไ็ม่หลงมนั	พยายาม 
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คุ้ยออก	พยายามเขี่ยออกเสมอ	อันนี้อยู่ตรงระดับเป็น	“พระโยคาวจร”	ผู้เดินทาง 
ยังไม่ถึงที่

	 อาการเหล่าน้ีเพ่งดใูนขณะจิตของเจ้าของ	ไม่ต้องสอบสวนอารมณ์อะไรเลยทเีดยีว	 
เม่ือมนัตดิอยูใ่นทัง้สองอย่างน้ี	ให้รู้เสยีว่าอนัน้ีมันผิดอยูแ่น่ๆ	ทัง้สองอย่าง	มนัตดิอยู่ 
ในโลกนั่นเอง	สุขก็ติดอยู่ในโลก	ทุกข์ก็ติดอยู่ในโลก	นั่นมันติดอยู่ในโลก	โลกมัน 
ตัง้ขึน้ได้กเ็พราะไม่รู้เท่าทนัน่ันแหละ	ไม่ใช่เกดิจากอะไรอืน่	เพราะไม่รู้เท่าทนัมนั	กเ็ข้าไป 
หมายไปปรุงไปแต่ง	เป็นสงัขารเลยน่ัน	มนัสนุกอยูต่รงน้ีแหละ	การปฏบิตัติดิตวัไหน	 
มันก็กระหน�า่อยูไ่ม่วาง	ตดิสขุมันกก็ระหน�า่สขุเลย	จิตของเราไม่ได้ปล่อยตวั	ตดิทกุข์ 
อย่างน้ีมนัจับบึง่เลย	พจิารณาเลย	มนัจะเข้าด้ายเข้าเขม็	มนัไม่วางหรอกอารมณ์ทัง้หลาย 
เหล่าน้ี	มันไม่มาต้านทานได้หรอก	ถงึแม้มนัผิด	รู้จักว่าผิด	จิตไม่ได้ประมาท	จิตใหญ่ๆ	น้ัน 
ไม่ได้ประมาท

	 คล้ายกับว่าเราเดนิเข้าไปเหยยีบหนาม	เราไม่อยากเหยยีบหรอกหนาม	ระวงัเตม็ที ่
แต่มันเหยียบไป เหยียบแล้วพอใจไหม ก็ไม่พอใจ เมื่อเรารู้จักหนทางแล้ว ว่าอันนี้ 
มนัเป็นโลก	อนัน้ีมนัเป็นทกุข์	อนัน้ีมนัเป็นตวัวฏัฏะ	เรารู้จัก	แต่ว่ามันเหยยีบเข้าไปเสยี	 
มนักไ็ปกบัความสขุความทกุข์	คอืความดใีจเสยีใจอย่างน้ีเป็นต้น	แต่มันกย็งัไม่พอใจนะ	 
มนัพยายามท�าลายสิง่เหล่าน้ีออก	ท�าลายโลกออกจากใจอยูเ่สมอเลยทเีดียว	จิตขณะ
นี้แหละ	สร้างอยู่นี้น่ะ	ปฏิบัติตรงนี้	สร้างอยู่นี่	บ�าเพ็ญอยู่นี่

	 น่ีเร่ืองท�าความเพียร	 เรื่องปฏิบัติ	 มันสนทนาอยู่อย่างน้ี	 พิจารณาอยู่อย่างน้ี	 
เร่ืองข้างในของมนั	สิง่เหล่าน้ีเมือ่มันถอนโลกแล้ว	มนักค่็อยขยบัตวัเข้าไปเร่ือยๆ	ทน้ีี
ผู้รู้ทั้งหลายเหล่านี้แหละ	 เมื่อรู้แล้ว	 รู้อยู่เฉยๆ	 รู้เท่าทัน	 รู้แจ้ง	 ไม่รับส่วนกับผู้ใด	 
ไม่รับเป็นทาสใคร	ไม่รับส่วนกบัใคร	รู้แล้วไม่เอา	รู้แล้ววาง	รู้แล้วละ	สขุกม็อียูเ่หมือนกนั	 
ทุกข์ก็มีอยู่เหมือนกัน	อะไรก็มีอยู่เหมือนกัน	แต่ไม่เอา

	 เมือ่เหน็อย่างน้ีแล้ว	กรู้็จักแล้ว	เออ	จิตเป็นอย่างน้ี	อารมณ์เป็นอย่างน้ี	จิตพราก 
จากอารมณ์	อารมณ์พรากจากจิต	จิตเป็นจิต	อารมณ์เป็นอารมณ์	ถ้ารู้จักสิ่งทั้งสอง
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เหล่าน้ีแล้ว	เข้ากนัเม่ือใดเรากรู้็มนัเมือ่น้ัน	เมือ่จิตประสบกบัอารมณ์เมือ่ใดกรู้็เม่ือน้ัน	
เมือ่การปฏบิตัขิองพระโยคาวจรเจ้าทัง้หลาย ขณะยนื หรือเดนิ หรือน่ัง หรือนอนน้ัน  
มีความรู้สึกอยู่อย่างน้ีเสมอแล้ว อันน้ีท่านเรียกว่า “ผู้ปฏิบัติปฏิปทาเป็นวงกลม”  
เป็นสัมมาปฏิปทา ลืมตัวไม่ได้	ลืมไม่ได้	ไม่ใช่ดูแต่ของหยาบ	ดูของละเอียดข้างใน	 
ข้างนอกมันวางเอาไว้	ทีนี้ก็ดูแต่กายกับจิต	ดูแต่อารมณ์กับจิตนี้	ดูมันเกิด	ดูมันดับ	 
ดเูกดิแล้วกด็บัไป	ดบัแล้วกเ็กดิขึน้มา	ดบัเกิด	เกดิดบั	ดบัแล้วเกดิ	เกดิแล้วดบั	ผลทีส่ดุ 
ก็ดูแต่ความดับเท่าน้ันล่ะทีน้ี	 ขะยะวะยัง	 ความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาของมัน	 
เป็นขะยะวะยัง จิตใจเมื่อเป็นอยู่อย่างนี้ จิตไม่ไปสืบสาวเอาอะไรหรอก มันจะทัน
ของมันล่ะทีนี้ เห็นก็สักแต่ว่าเห็น รู้ก็สักแต่ว่ารู้ มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น อันนี้ปรุง 
ไม่ได้	อันนี้แต่งไม่ได้

	 ฉะนั้น	 การปฏิบัติของเราอย่าไปมัวงมมัน	 อย่าไปสงสัย	 การรักษาศีลของเรา 
กเ็หมือนกนั	เหมอืนกบัทีว่่ามาน้ีล่ะ	พจิารณาดซูว่ิา	มนัผิดหรือไม่ผิด	ดแูล้วเลกิ	อย่าไป 
สงสยั	การท�าสมาธกิเ็หมอืนกนั	ท�าสงบไป...สงบไป	ท�าไปๆ	สงบไป	มนัจะคิดกช่็างมนั	 
ให้เรารู้จักเร่ืองของมัน	บางคนนะอยากให้สงบแต่ไม่รู้จักความสงบ	ไม่รู้จักความสงบจิต	 
ความสงบนั้นมี	๒	อย่าง	สงบเรื่องสมาธิอันหนึ่ง	สงบเรื่องปัญญาอันหนึ่ง

 สงบเร่ืองสมาธิน่ีหลง หลงมากๆ เลย สงบเร่ืองสมาธิน่ีคือปราศจากอารมณ ์
มันจึงสงบ	 ไม่มีอารมณ์มันก็สงบ	 ก็ติดสุขล่ะทีนี้	 แต่เมื่อถูกอารมณ์ก็งอเลย	 กลัว	 
กลวัอารมณ์	กลวัสขุ	กลวัทกุข์	กลวันินทา	กลวัสรรเสริญ	กลวัรูป	กลวัเสยีง	กลวักลิน่	 
กลวัรส	สมาธน่ีิกลวัหมด	ถึงได้ไม่อยากออกมากบัเขา	ถ้าคนทีมี่สมาธแิบบน้ี	อยูแ่ต่ใน 
ถ�า้น่ัน	เสวยสขุอยูไ่ม่อยากออกมา	ทีไ่หนมันสงบกไ็ปซกุไปซ่อนอยูอ่ย่างน้ัน	ทกุข์มากนะ 
สมาธิแบบนี้	ออกมาอยู่กับผู้อื่นเขาไม่ได้	มาดูรูปไม่ได้	ได้ยินเสียงไม่ได้	มารับอะไร
ไม่ได้	ต้องไปอยู่เงียบๆ	อย่างนั้น	ไม่ต้องให้ใครเขาไปพูดไปจา	สถานที่ต้องสงบ

	 สงบอย่างน้ีใช้ไม่ได้	สงบขัน้น้ันแล้วให้เลกิ	ถอนออกมา	พระพทุธเจ้าท่านไม่ได้บอก 
ให้ท�าอย่างน้ัน	ถ้าท�าอย่างน้ันแล้วให้เลกิ	ถ้ามนัสงบแล้ว	เอามาพจิารณา	เอาตวัสงบมา 
พิจารณา	 เอามาต่อกับอารมณ์	 เอามาพิจารณา	 รูปก็ดี	 เสียงก็ดี	 กลิ่นก็ดี	 รสก็ดี	 
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โผฏฐพัพะพวกน้ี	ธรรมารมณ์พวกน้ี	เอาออกมาเสยีก่อน	เอาตวัความสงบน้ันมาพจิารณา	 
เป็นต้นว่ามาพจิารณาเกสา	โลมา	นขา	ทนัตา	ตโจ	อะไรต่างๆ	เหล่าน้ี	พจิารณา	อนิจจัง	
ทุกขัง	อนัตตา	พิจารณาโลกทั้งสิ้นทั้งปวงนี่เอง	เอามาพิจารณา	แล้วถึงคราวให้สงบ 
ก็น่ังสมาธใิห้สงบเข้าไป	แล้วกม็าพจิารณา	ให้มาหดัให้มาฟอก	เอามาต่อสู	้มคีวามรู้แล้ว 
เอามาต่อสู	้เอามาฝึกหดั	เอามาท�า	เพราะไปอยูใ่นน้ันไม่รู้จักอะไรหรอก	น่ัน	มนัไปสงบ 
จิตเฉยๆ	เอามาพจิารณา	ข้างนอกกส็งบเข้าไปเร่ือยๆ	ถงึข้างใน	จนมนัเกดิความสงบ
อย่างยกใหญ่ของมัน

	 ความสงบของปัญญาน้ัน	เมือ่จิตสงบแล้ว	ไม่กลวัรูป	เสยีง	กลิน่	รส	โผฏฐพัพะ	
และไม่กลัวธรรมารมณ์	ไม่กลัว	กระทบมันเดี๋ยวนี้ รู้มันเดี๋ยวนี้ กระทบมันเดี๋ยวนี้ 
ทิ้งมันเดี๋ยวนี้ กระทบมันเดี๋ยวนี้ วางมันเดี๋ยวนี้ เรื่องสงบของปัญญาเป็นอย่างนี้

	 ทีน้ีเม่ือจิตเป็นอย่างน้ี	 มันละเอียดยิ่งกว่าน้ันนะ	 จิตจะมีก�าลังมาก	 เมื่อมี 
ก�าลังมาก	ทีนี้ไม่หนี	มีก�าลังแล้วไม่กลัวนะ	เมื่อก่อนเรากลัวเขา	แต่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้ว	 
เราไม่กลัว	 รู้ก�าลังของเราแล้ว	 เราไม่กลัว	 เห็นรูปเราก็พิจารณารูป	 ได้ยินเสียงก็
พิจารณาเสียง	เราพิจารณาได้	ตั้งตัวได้แล้ว	ไม่กลัว	กล้า	แม้กระทั่งอาการ	รูปก็ดี	
เสียงก็ดี	กลิ่นก็ดี	 เป็นต้น	 เห็นวันนี้วางวันนี้	อะไรๆ	ก็วางได้หมด	 เห็นสุขวางสุข	 
เห็นทุกข์วางทุกข์	 เห็นมันที่ไหนวางมันที่น่ัน	 เออ	 วางที่น่ัน	 ทิ้งที่น่ันเร่ือยๆ	 ไป	 
มันไม่เป็นอารมณ์อะไรล่ะทีน้ี	 เอาไว้ที่น่ัน	 เราก็มาอยู่บ้านของเรา	 ไปเห็นเราก็ทิ้ง	 
เหน็เรากดู็	ดแูล้วเรากว็าง	สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีหมดราคา	ไม่สามารถท�าอะไรเราได้	อนัน้ี 
เป็นก�าลงัวปัิสสนา	เม่ืออาการเกิดขึน้มาอย่างน้ี	เปลีย่นชือ่ว่าเป็น	“วปัิสสนา” รู้แจ้งตาม 
ความเป็นจริง	นั่น	รู้แจ้งตามความเป็นจริง	อันนี้ความสงบชั้นหนึ่ง	สงบของวิปัสสนา	 
สงบด้วยสมาธินี้ยาก	ยากจริงๆ	น่ากลัวมาก

	 ฉะน้ัน	เมือ่สงบเตม็ทีแ่ล้ว	ท�าอย่างไร	เอามาหดั	เอามาฝึก	เอามาพจิารณา	อย่าไปกลวั	 
อย่าไปตดิ	ท�าสมาธน้ีิไปตดิแต่สขุ	น่ังเฉยๆ	กไ็ม่ใช่นะ	ถอนออกมา	สงครามน้ัน	ท่านว่า 
ไปรบ	ไม่ใช่เราไปอยูใ่นหลมุเพลาะ	หลบแต่ลกูกระสนุเขาเท่าน้ันหรอก	ถงึคราวรบกนั 
จริงๆ	เอาปืนยงิกนัตมูๆ	อยูใ่นหลมุเพลาะ	กต้็องออกมานะ	ถงึเวลาจริงๆ	แล้ว	ไม่ให้ 
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เข้าไปนอนในหลมุเพลาะรบกนันะ	น่ีกเ็หมอืนกนั	ไม่ใช่ให้เอาจิตไปหมอบอยูอ่ย่างน้ันนะ	 
อนัน้ีเบือ้งแรกมนัจะต้องผ่าน	มศีลี	มสีมาธ	ิจะต้องหดัค้นตามแบบตามวธิ	ีมนักต้็องไป 
อย่างนั้น

	 อย่างไรก็ตาม	 อันน้ีกล่าวไว้เป็นเลาๆ	 เมื่อเรารู้ประพฤติปฏิบัติแล้วน่ันแหละ	 
อย่าสงสัยเลย	 เร่ืองน้ีอย่าไปสงสัยมัน	 มันมีสุขก็ดูสุข	 มันมีทุกข์ก็ดูทุกข์	 ดูแล้ว
ก็พยายามเข่นมัน	 ฆ่ามัน	 ปล่อยมัน	 วางมัน	 รู้อารมณ์น้ัน	 ปล่อยมันไปเร่ือยๆ	 
มันอยากน่ังสมาธิหรือเดินจงกรมก็ช่างมัน	 จะคิดไปก็ช่าง	 ให้รู้เท่าทันจิตของเรา	 
ถ้าคิดไปมากๆ	แล้วเอามารวมกันเสีย	ตัดบทมันอย่างนี้ว่า

 “สิง่ทีเ่จ้านึกมาน้ีเจ้าคดิมาน้ีเจ้าพรรณนามาน้ี เป็นสกัแต่ว่าความนึกความคดิเฉยๆ  
หรอก สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นของไม่แน่นอนหมด
ทุกอย่าง”

 ทิ้งมันไว้นั่น!
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๒๔
เครื่องอยู่ของบรรพชิต

	 การฉันต้องให้มันส�ารวม	อย่าให้มีเสียงดังให้มันกระเทือนหูทายก	เดี๋ยวทายก 
กจ็ะเอามาเพิม่เข้าไปอกี	น่ีมนัเป็นอย่างน้ี	เรียกว่าฉันขอดบาตร	คอืเกลาบาตร	ขดูบาตร	 
ให้มนัมีเสยีง	ต้นบญัญตัดูิเหมอืนจะเป็นอย่างน้ัน	ตามทีผ่มจ�าๆ	มาตามบญัญตั	ิไม่ใช่ว่า 
ฉันหมดตามเป็นจริง	 ฉันหมดนี่มันรู้จักประมาณ	นี่มันไม่มีอะไร	 รู้จักประมาณคือ
ฉันหมด	 ไม่เรียกว่าฉันขอดบาตร	ฉันให้มันมีเสียงดัง	 เพื่อให้มันกระเทือนหูทายก	
เดีย๋วทายกกเ็อามาเพ่ิมอกี	มนักไ็ด้แกงอกีเท่าน้ันแหละ	น่ันมันมีความหมายอย่างน้ัน	
นั่นเรียกว่า	ฉันขอดบาตร

	 อย่าฉันแต่ยอดลงไป	 ถ้าเราไม่ฉันจากยอดลงไปเราจะท�าอย่างไร	 ก้นมันก็อยู่ 
ข้างล่าง	ยอดมนักอ็ยูข้่างบน	หรือเราจะคว�า่บาตรลงฉันหรือไงอย่างน้ี	คอื	อย่าฉันตัง้แต่ 
ยอดลงไป	อนัน้ีกห็มายความว่าเจาะเป็นรูลงไปตรงกลาง	ท่านว่าอย่าฉันแต่ยอดลงไป	 
ในความเป็นจริงทีถ่กูแล้วกค็อื	ฉันให้มันเสมอลงไป	อย่างข้าวเจ้าทีเ่ราฉันน้ี	กวาดให้ 
มนัราบ	ฉันให้มันเสมอลงไป	น่ีตอบค�าทีว่่าฉันแต่ยอดลงไป	ถ้าเราไม่ฉันข้างบนลงไป 
เราจะท�าอย่างไร	นี่ความหมายมันเป็นอย่างนี้

	 ดังนั้น	การขบฉันนี้	เสขิยวัตรนี้มันก็มีประโยชน์มากเหมือนกัน	ก่อนจะฉันนั้น
ท่านจึงให้รู้ว่าบัดนี้เราจะฉัน	ในใจของเราต้องมีวัตรในการฉัน	เราต้องน้อมร�าลึกถึง
พระวินัย	ฉันในบาตร	หรืออย่าฉันให้เมล็ดข้าวตกลงในบาตรอย่างนี้เป็นต้น	
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	 ในความเปน็จรงิเมล็ดข้าวที่เข้าไปในปากเรานัน้	มนัถูกอามสิ	แล้วมันกห็ลน่ลง	 
แล้วมันขาดลงไป	แสดงว่ามันขาดออกจากกัน	ท่านว่ามันผิด	อย่างเหงื่อเราไหลปุด
ลงไปนี่ อันนี้มันไม่เนื่องกัน ถ้าเราจับบาตรแล้วเหงื่อมันไหลซึมลงไปตามนี้ เนื่องกัน 
ไปกับบาตรอย่างนี้	อันนี้ท่านไม่เรียกว่ามันตกลงในบาตร	คือ	เอาขณะนี้ที่ขาดลงมา	
จากที่ขาดลงมา	 มันก็เป็นการขาดประเคน	 หรือว่าเรามีขนมอยู่ในบาตร	 มีข้าวอยู่
ในบาตร	เราบอกว่า	เณร...จงเอาขนมสัก	๒	ก้อน	หรือเอาข้าวสักก�าหนึ่ง	เณรเขา 
ก็เอา	 เมื่อเขายกขึ้น	 ที่อยู่ในก�ามือเป็นของที่ให้เขาแล้ว	 ที่มันหล่นลงมาเป็นต้น	 
ยังเป็นปัญหาอยู่อย่างน้ี	 ถ้าหากว่าเราคิดแล้วก็เป็นของเคร่งหรือตึงอะไรไปอย่างน้ี	 
แต่ว่าในสิกขาบททั้งหลายเหล่านี้	ถ้าหากว่าเราส�ารวมอยู่	พยายามอยู่ก็ไม่เป็นอาบัติ	
เราเอื้อเฟื้ออยู่ส�ารวมอยู่

	 ดงัน้ัน	การฉันน้ีมนัจึงเป็นวตัรทีส่�าคญั	ระวงั	เมือ่เราจะฉันเรากต้็องนึกถงึการฉัน	 
ฉันค�าใหญ่	ฉันค�าโต	ฉันขอดบาตร	ฉันดังจิ๊บๆ	จุ๊บๆ	อะไรต่างๆ	เหล่านี้	มันเป็น
เบ็ดเตล็ดต่างๆ	 แต่ก็อย่าไปปล่อยมันนะ	 อันนี้นะ	 อย่าไปวางอะไรมัน	 ต้องมองดู
มันให้ดี	การฉันครั้งแรกนี้	ท่านจึงเอาของลงในบาตรให้เรียบร้อย	อย่ารีบ	ดูจิตเรา
เสียก่อน	ให้มันรู้ทั่วถึงด้วย	ในเวลาเราฉันอย่างนี้	ให้จิตสงบเสียก่อน	ถ้ามันอยาก
จะฉันเร็วๆ	ก็พยายามให้มันช้าๆ	ให้มันอยู่ได้เป็นปกติ	แล้วเราก็ค่อยฉันของเราไป	 
เรียกว่า	สังวร	ส�ารวม	ระวัง	ถ้าหากว่าเราปล่อยมันเลย	มันก็ไม่ได้	ไม่มีการสังวร	
ส�ารวม	ระวัง

	 อะไรก็ช่างมันเถอะ	พระวินัยเล็กๆ	น้อยๆ	นี่มันมีพิษเหมือนกัน	คือ	มันผิด
นั่นเองแหละ	ไม่ใช่อื่นไกล	มันอยู่ที่สติ	เราเป็นคนมีสติอยู่	มีสัมปชัญญะอยู่	รู้อยู่	
เห็นอยู่	เมื่อเราจะท�าอะไร	เราก็ต้องรู้อยู่	เห็นอยู่	เมื่อเรามีความรู้ชัดเจนอยู่	เป็นต้น	
มันก็รู้จักความผิดถูก	 หรือหากว่าเรายังไม่รู้จักความผิดก็สงสัย	 ตรงน้ีมันไม่งาม	 
ตรงนี้ไม่ค่อยดี	สิ่งที่จิตใจเราว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามนั่นแหละ	มันไม่ควรแล้ว

	 ถ้าหากว่าเราตั้งใจฉันนะ	มันก็ดี	ฉันมีสติ	มีความระมัดระวัง	การฉันการเคี้ยว	
การจับอะไรต่ออะไร	อย่างวางอะไรลงในกระโถนนี่	มันเพล้ง...เพล้ง	เมล็ดน้อยหน่า
หรือเมลด็มะขาม	หรือเมลด็อะไรทัง้หลายน่ี	อนัน้ีมนัไม่มอีะไรหรอก	แต่ว่าสตเิรามนั
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ไม่ค่อยมี	มันไม่สังวรส�ารวม	คือท่านต้องการให้มันเงียบ	ในความสงบนี่	การเคี้ยว 
การขบฉันน่ี	รู้จัก	มนัดงัเกดิไปไหม	มนัมเีสยีงเกนิไปไหม	มนัรีบเกนิไปไหม	มนัอะไร 
เกินไปไหม นี่ ถ้าเรามีสติอยู่ในตัวของเรานี่ มันก็มีระเบียบเรียบร้อย

	 ดงัน้ัน	ท่านจึงว่าฉันจังหนัน่ัน	ท่านไม่ให้มองดบูาตรของคนอืน่	ให้มองดใูนบาตร 
ของตน	บางทีมันก็ไปเพ่งโทษคนอื่นเสีย	อะไรต่ออะไรมันหลายอย่างในเวลานั้น	คือ 
ไม่เห็นจิตของเจ้าของ

	 ดงัน้ัน	พระวนัิยน้ีกร็วมเข้ากบัธรรมะ	พระวนัิยทีใ่ห้สงัวรส�ารวมน้ีกใ็ห้เกดิธรรมะ	
มันก็เป็นศีลนั่นเอง	 เป็นเครื่องควบคุมเรา	 ท่านอาจารย์มั่นสมัยนั้น	 ท่านไม่ใช้ช้อน	 
มนัเป็นของแขง็	ตกับาตรมันดงั	หรืออย่างหน่ึงท่านเอาลง	เม่ือเอาช้อนเข้าในปากแล้ว	
เอามอืยดัเข้าไปในปากอย่างน้ัน	แต่สมยัน้ีกย็งัมีคนถอือยู	่รักษาข้อวตัรอยู	่แต่เขามช้ีอน 
ก็เมื่อเวลาที่ส�าคัญ	 ต้องมีความระมัดระวัง	 อะไรก็ช่างมันเถิด	 อันนี้เรามารวมถึงว่า 
ผู้ปฏิบัติ	เมื่อพูดถึงการปฏิบัตินี้	มันรวมเป็นธรรม

 ปฏิบตัธิรรม มนัรวมพระวนัิย มนัรวมธรรมะเข้าด้วยกนั เป็นข้อปฏบิตัเิรียกว่า 
การปฏบิตัธิรรม พระพุทธเจ้าก็บรรลซุึง่ธรรมะ	ไม่ได้ยนิท่านว่าบรรลซุึง่พระวนัิย	บรรลซุึง่ 
ธรรมะที่มารวมกันแล้ว เราจึงเรียกกันว่าเป็นการปฏิบัติธรรม

	 ทีนี้ท่านสอนว่า	 ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความก�าหนัดย้อมใจ	 อย่างนี้เป็นต้น	
ธรรมนั้นคืออะไร

	 เราจะมคีวามรู้สกึทางจมกูกด็	ีรู้สกึทางตากดี็	รู้สกึทางหกูด็	ีรู้สกึทางร่างกายกดี็	 
รู้สกึทางจิตกด็	ีค�าทีว่่าธรรมเหล่าใดน้ัน	หมายเอาสภาวะสมัผัสถกูต้องในอายตนะของเรา	 
เช่นว่า	มีรูปสวยๆ	เรามองดูแล้วมันก�าหนัดมันย้อมใจ	มีความก�าหนัดมันก็ย้อมใจ	 
อย่างเราใช้บริขารสวยๆ	งามๆ	อย่างนี้เป็นต้น	มันให้เกิดความก�าหนัด	มันย้อมใจ	 
มนัย้อมใจของเราขึน้ไปๆ	เร่ือยๆ	มนัเป็นเหตใุห้เราลมืตวัของเรากไ็ด้	ท่านจึงให้พจิารณา	 
จีวรก็ดี	สังฆาฏิก็ดี	บริขารทั้งปวงนี้	จีวร	บิณฑบาต	เสนาสนะ	เภสัช	นี้น่ะ	เมื่อรวม
เข้ามานี้	มันปฏิบัติอยู่ตรงนี้	ท่านจึงให้พิจารณาปัจจัยทั้งสี่นี้
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	 ปัจจัยทัง้สีน้ี่	เมือ่หยิบจีวรขึน้มาท่านกต้็องให้พจิารณา	เมือ่ฉันอาหารบณิฑบาต
กต้็องพิจารณา	เสนาสนะทีอ่ยูอ่าศยัท่านก็ให้พจิารณา	ยาบ�าบดัโรค	ท่านกใ็ห้พจิารณา	
น่ีรวมแล้วมันเป็นปัจจัยสี	่ท�าไมท่านจึงให้พจิารณา	อะไรมนัเป็นเหตใุห้มคีวามก�าหนัด
มคีวามย้อมใจขึน้	จะเป็นวตัถกุต็าม	จะเป็นนามธรรมกต็าม	ย้อมใจให้เราโลภ	ย้อมใจ 
ให้เราก�าหนัด	 ย้อมใจให้เราโกรธ	 ย้อมใจให้เราสารพัดอย่างล่ะ	 ไม่ปกติเสียแล้ว	 
ทกุอารมณ์มันเป็นอย่างน้ัน	น่ีเรียกว่าการย้อมใจ	เรียกว่าเป็นธรรมทัง้หมด	จะเป็นวตัถุ 
ก็เป็นธรรม	จะเป็นนามธรรมมนักเ็ป็นธรรม	ขอแต่ว่าอะไรน้ันมนัมาท�าให้ความก�าหนัด
ย้อมใจเกิดขึ้น	อันนั้นเราก็ต้องระวัง	มันต้องระวัง

	 ธรรมอะไรเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์	ประกอบไว้ซึ่งทุกข์	คือไม่ปล่อยทุกข์	 
อะไรทีม่นัเป็นเหตใุห้ทกุข์เกดิอยู	่แล้วเรากไ็ม่ปล่อยทกุข์	เรากส็ะสมมนัข้ึน	จะเป็นวตัถ ุ
ก็ตาม	จะเป็นความรู้สึกนึกคิดก็ตาม	นี่มันสั่งสมไว้ซึ่งทุกข์

	 ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพือ่ความอยากใหญ่ใฝ่สงู	เป็นไปเพือ่ความไม่สนัโดษ	ยนิดี 
ในของทีม่อียู่	อย่างน้ีเป็นไปเพือ่ความเลีย้งอนัยาก	เป็นไปเพือ่ความเกยีจคร้าน	เป็นไป 
เพือ่ความคลกุคลหีมูค่ณะทัง้หลายเหล่าน้ี	ท่านตรัสเป็นส่วนหน่ึงว่า	อนัน้ีไม่ใช่ธรรมและ 
ไม่ใช่วินัย	ไม่ใช่สัตถุสาสน์	ค�าสั่งสอนของพระศาสดาของเรา	ตรงกันข้ามนั้น	ท่านว่า
อันนั้นเป็นธรรมค�าสอน	สัตถุสาสน์	ค�าสอนของพระพุทธเจ้าของเรานี้	อย่างนี้

	 ธรรมทัง้หลายเหล่าน้ี	ถ้าเราสงัวรส�ารวมมนัจะเกดิอยูท่กุวถิทีาง	มนัจะเป็นธรรมะ	 
เป็นครุุธรรม	มนัหนัก	น่ีเรียกว่าปฏบิตัธิรรมะ	ถ้ารู้อย่างละเอยีดอย่างน้ี	มนักรู้็จักธรรมะ	 
มันมากที่สุดล่ะ	ไม่จนธรรมะ	ได้พิจารณา

	 ฉะน้ัน	ข้อวตัรปฏบิตัน้ีิ	เพือ่ให้เข้าไปรู้ไปเหน็สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ัน	มนักเ็ป็นคล้ายๆ	 
พืน้ฐาน	อย่างเราจะปลกูอาคารสกัหลงัหน่ึง	มนัมข้ีางบนสองชัน้	สามชัน้	มนักอ็ยูข้่างบน 
โน่น	แต่พืน้ฐานกค็อืตวัวางรากฐานน้ีเอง	มนัจะทรงตวัมนัอยูไ่ด้กเ็พราะรากฐานของมนั 
มั่นคง
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	 การประพฤตปิฏบิตัน่ีิมันรกรุงรังเหลอืเกนิทีธ่รรมะมนัจะอยู	่ฉะน้ัน	เราจึงพยายาม 
ถอนอะไรออก	ที่มันรกรุงรังน่ะถอนมันออก	อย่างความก�าหนัดย้อมใจ	อย่างความ 
เกียจคร้าน	อย่างความอยากใหญ่ใฝ่สูง	เป็นต้น	ใครมีปัญญามากเท่าไร	การปฏิบัติ
ก็ยิ่งกว้างออกไป	ก็ยิ่งละเอียดออกไป

 การปฏบิตัธิรรมน้ี ท่านมารวมเข้ากนัเสยีเป็นพระธรรมวนัิย รวมกนัทัง้สองอย่าง  
เป็นพระธรรมวินัย เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุซึ่งธรรม บรรลุซึ่งสันติธรรม คือความ
สงบระงับ ดงัน้ัน ข้อปฏบิตัขิองผู้ปฏิบตัน้ีิมนัถงึมาก แต่ว่ามนักไ็ม่มีอะไรยุง่ยาก ถ้าเรา 
มีสติเต็มเปี่ยมแล้ว

	 สตทิีจ่ะเตม็เป่ียมน้ีก็เรียกว่าเราจะต้องพยายาม	จะต้องฝึกเร่ือยๆ	เช่น	ผมเคยพดู 
ให้ฟังว่า	เราจะลงมาท�าวัตร	ลงโบสถ์	เข้ามานี่เราต้องกราบ	มาองค์เดียวก็ตามเถอะ	 
มาท�าอะไรก็กราบพระ	เมื่อเสร็จแล้วจะกลับกุฏิก็กราบพระ	เมื่อเราออกไปถึงกุฏิแล้ว	
เราขึน้ไปบนกฏุแิล้ว	กน่ั็งกราบพระ	ฝึกเสยีก่อน	ฝึกให้มากๆ	บางคนกร็�าคาญใจ	ฮ.ึ.. 
ลุกขึ้นก็กราบ	นั่งก็กราบ	อะไรก็กราบ	สารพัดอย่างล่ะ	อย่างนี้ฝึกสติของเรา	ให้มัน 
มีสติจนให้มันช�านาญ	ให้มันช�านาญในสิ่งทั้งหลายดังนี้

	 สตน้ีิมันคือความระลกึได้อยูเ่สมอ	มสีตกิม็สีมัปชัญญะ	เร่ิมจากจิตของเราน่ีเอง	
ท�าให้มนัช�านาญ	บางคนก็คดิว่า	มนัป่ามนัเถือ่น	ถอืมัน่ถอืรัน้ถอืขลงั	อะไรไปอย่างน้ีกม็ี	 
คดิอย่างน้ีกมี็	แต่ว่าทางก้าวของมนักต้็องไปอย่างน้ี	ตัง้แต่น้อยไปหาโตข้ึนมา	จะต้องท�า 
อย่างนี้

	 เร่ืองพระวนัิย	เร่ืองพระธรรม	มนักม็คีวามสงสยั	ถ้าเราปฏบิตั	ิมนักส็งสยั	สงสยัก็
ช่างมนัเถอะ	สงสยักท็�าไป	พยายามท�าไป	คอืว่าเราท�าทีไ่หน	มนักม็คีวามฉลาดอยูท่ีน้ั่น	 
ท�าด้วยการพนิิจ	ท�าด้วยการพจิารณา	เราท�าตรงน้ีเรากต้็องพจิารณาอยูต่รงน้ี	ความฉลาด 
มันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ	ไป	คือเหมือนกันกับเราได้ฟังธรรมะ	ได้เรียนมาก	ได้ฟังมาก	
เป็นพาหุสัจจะ
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	 ได้ฟัง	มนัได้ค้นคว้าในใจของมนั	น่ีเรียกว่าเราก�าลงัศึกษา	มนัเป็นเสขจิต	มนัจะ 
ต้องศึกษาอยู่ก่อน ก่อนที่มันจะรู้ แล้วมันก็เป็นอเสขจิต นี่รู้เรื่องของมันแล้ว ไม่ต้อง 
ศึกษาแล้ว	อย่างน้ี	เราอย่าไปถอืว่าเราได้เรียนมามาก	เราได้รู้มามาก	เราอย่าไปถอือย่างน้ัน	 
ถ้าถอือย่างนัน้	ใครเป็นคนหลงล่ะ	คนที่เรยีนมากๆ	หรือคนที่ไม่ได้เรียนเลย	อย่างนี้ 
ให้เราคิดให้มันดีๆ	คนที่หลงน่ะ	เรียนมากๆ	มันก็หลงกันได้	ไม่เรียนมันหลงก็ได้	
อย่างคนเราเกิดมา	ตัง้แต่เลก็ๆ	จนแก่	จะว่าเราเก่งกไ็ม่ได้	เก่งเพราะอะไร	เก่งเพราะเรา 
เกิดมานานอย่างนี้ก็ไม่ได้

	 ไม่ไปทีไ่หนทัง้น้ันแหละ	สจัธรรมไม่วิง่ไปตรงไหนแหละ	มนัอยูค่งทีข่องมนั	ท่านจึง 
เรียกว่าสัจจะ	ความเป็นจริง	สัจจะความจริงคือไม่เคลื่อนจากที่มัน	เราจึงน้อมใจเรา 
เข้าไปถึงสัจธรรม	จนกว่าสัจธรรมมันจะตั้งอยู่ในจิตของเรา	ไม่เคลื่อนที่	มันไม่ตาม 
กระแสใจของคน	มนัไม่ตามความรู้สกึนึกคดิของคน	ความรู้สกึนึกคิดเป็นความรู้สกึ
นึกคดิอนัหน่ึง	สจัธรรมน้ันกเ็ป็นอย่างหน่ึง	ถ้าเรามคีวามรู้สกึนึกคิดทีเ่ป็นสจัธรรม	มนัก ็
เป็นสจัธรรม	ถ้าเรามคีวามรู้สกึนึกคดิแหวกแนวออกไป	แต่เราเข้าใจว่ามนัถกู	อนัน้ัน 
มันก็ไม่เป็นสัจธรรม

	 ได้ความว่า	ทีเ่รามาปฏบิตักัินทกุคนน้ี	เรายงัไม่รู้ตามเป็นจริง	ฉะน้ัน	การฟังการเรียน 
ท่านจึงให้พจิารณา	อนัน้ีท่านพดูมนัผิด	อย่างน้ีเรากฟั็งมันผิด	อนัน้ีท่านพดูไปมันถกู	อนัน้ี 
เท่ากบัว่าท่านว่าถกู อย่าเพิง่ไปย�า้ว่ามนัถกูมนัผิดในการฟังเลย คนฟังกส็กัแต่ว่าเราฟังไป  
มนัไม่จบตรงน้ี มันไปจบทีก่ารรู้ขึน้มาเอง มนัวนิิจฉัยเกดิความรู้ขึน้มาเองในจิตทีผ่่องใส 
เมื่อไร มันจึงจะรู้จักที่นี้

	 ดงัน้ัน	ทกุคนทีเ่รามาปฏบิตัน้ีิกม็ารับฟัง	อนัน้ันมนัถูก	อนัน้ีมนัผิด	พระพทุธเจ้า
ท่านกย็งัไม่ได้สอนอย่างน้ัน	ท่านให้ฟัง	เราฟังสิง่ทีมั่นผิดน้ันมนักไ็ม่ผิดอะไร	เราฟังสิง่ 
ทีม่นัถกูน้ัน	มนักไ็ม่แปลกอะไร	เป็นคนฟัง	เอาความรู้ซึง่มนัเกิดข้ึนในจิตของเรา	ฉะน้ัน	 
ท่านจึงตัดมันเสียว่า	อันนี้ก็อย่าไปหมายมั่นมัน	อะไรทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาก็เรียกว่า	
เออ...อนัน้ีเราคิดว่ามนัไม่ถกู	อนัน้ีเราคดิว่ามันผิด	อนัน้ีเราคดิว่ามนัดี	เดีย๋วเรากไ็ปยดึดี	 
แล้วก็ไปยึดสิ่งที่ไม่ดี	แล้วก็ไปยึดสิ่งที่มันผิด
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 แม้เราไปยึดสิง่ทีมั่นถูกนะ อะไรทกุอย่าง ถ้าเราเข้าไปยดึมนัโดยไม่มปัีญญา น่ันมนั 
ผิดหมดล่ะ ให้เข้าใจอย่างน้ี	เราเข้าไปยดึมัน่ถอืมัน่มนัโดยทีไ่ม่มปัีญญา	ไม่มเีง่ือนไข
อย่างน้ีมนักผิ็ด	ถึงแม้มันถูกอยู่	ความถูกน้ันมันกไ็ม่ผิด	มนัผิดอยู่ทีก่ารทีเ่ราเข้าไปยดึ	 
ไปยดึความถกู	ไปยดึความผิด	เช่น	เราเป็นผู้ปฏิบตั	ิของคนอืน่มันผิด	ของเรามนัถกู	 
อย่างนี้เป็นต้น

	 เหน็ของเราถกู	เหน็คนอืน่ผิดอย่างน้ี	ถ้ามันเป็นกใ็ห้เป็นอาการ	อย่าไปเอาความ
แน่นอนกับมัน	อย่าไปยืนยันกับมันมาก	จะได้ความยืนยันมากก็คือ	เรียกว่ามันยัง
ไม่แน่นอนนั่นเอง	เราปล่อย	มิได้สงสัยในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น	มันรู้อยู่ในนั้น	อันนี้ 
คือการปฏิบตั	ิเพราะอย่างน้ันการปฏบิตัน้ีิมนัถงึต้องพยายามค่อยๆ	ท�า	ค่อยๆ	คดิ	ค่อยๆ	 
พิจารณาเอา	รุนแรงมันก็ไม่ได้

	 เม่ือไปถงึทีไ่หนกต็ามเถอะ	ถ้าเราไปดสูถานทีต่่างๆ	ในวดัเรากต็าม	นอกวดัเรากต็าม	 
อะไรก็ตาม	หนังสอือะไรน้ันทีเ่ขยีนขึน้มากต็ามเถอะ	โดยมากกอ้็างว่าอนัน้ีเป็นค�าสอน 
ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละ	 แต่พระพุทธเจ้าเราก็ไม่เห็นค�าสอนของท่าน	 เราก็ไม่รู้	 
อย่างน้ันท่านจึงสอนไว้ว่า	อย่าไปเชือ่ในสิง่ทีเ่ขาว่ามันถกู	อย่าไปเชือ่ในสิง่ทีเ่ขาว่ามันผิด	 
ตรงน้ันคนไปมากมนัถกู	ตรงน้ันไม่มีคนไป	ตรงน้ันปฏบิตัไิม่ถกู	อะไรทัง้หลายเหล่าน้ี	 
คอืความเป็นจรงิน้ันมนักเ็ป็นอย่างน้ันแหละ	ท่านว่าอย่าไปยดึเอาทางเดยีว	เป็นกาม- 
สขุลัลกิานุโยโคกด็	ีอตัตกลิมถานุโยโคกดี็	ถ้ามันเกดิข้ึนมาน้ัน	ท่านไม่ให้ยดึมนั	คอืท่าน 
ให้รู้มัน

	 ถ้าไปยดึความสขุน้ันมนักผิ็ดล่ะ	มนัเป็นกามไปเสยี	ถ้าไปยดึทกุข์มันกผิ็ดอกีแหละ	 
ความเป็นจริงเร่ืองสุขหรือเร่ืองทุกข์น้ีเป็นเร่ืองจะให้เราพิจารณาปล่อยวาง	 อย่าไป 
หมายมัน่มนั	อนัน้ีมันผิด	ผิดแล้วกแ็ล้วไป	อนัน้ีมันถกู	ถกูแล้วกแ็ล้วไป	อย่าไปยดึมัน่ 
ถือมั่นมัน ให้เรารู้

	 แต่เบือ้งแรก	เบือ้งแรกจริงๆ	นะ	คนเรามนักต้็องยดึ	ถ้าจะให้ปล่อยเลย	ให้วางเสยี	 
มนักว็างไม่ได้	วางอะไร	ความยดึเราไม่มน่ีี	อย่างเรามีวัตถใุนมือของเราอย่างน้ี	ท่านว่า 
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เอามันทิง้เสยี	คนน้ันมันก็รู้ว่าทิง้ก็ได้	เพราะมันมขีองทีจ่ะทิง้ในมอืของเรา	ถ้าเราไม่มีอะไร 
จะทิ้ง	ท่านว่าให้ทิ้งเสีย	ก็ไม่มีที่จะทิ้ง	อะไรในมือเราไม่มี	คือของมันไม่มี

	 ผมเคยเล่าให้ฟัง	 มันชัดดี	 วันนั้นผมเคยเล่าว่า	 นักปฏิบัติสองคนเถียงกันนั่ง
ประชุมกันอยู่อย่างนี้	มีลมอย่างหนึ่ง	กับมีธงอย่างหนึ่ง	ธงมันก็ไหวตัวไปมาอยู่เรื่อย	
ต่างคนต่างก็ดูอยู	่คนหน่ึงกถ็ามว่า	ธงไหวตวัเพราะอะไร	อกีคนหน่ึงกต็อบว่าเพราะลม	 
คนที่สองก็ว่าไม่ใช่	เป็นเพราะธงมันมี	นี่เอาสิ	มันมาลงตรงไหนล่ะ

	 ถ้าลมไม่มี	ธงก็ไม่ไหวตัว	ไม่แกว่ง	มันจึงเกิดความรู้สึกว่า	คนหนึ่งว่าที่ธงมัน
จะแกว่งไปแกว่งมาเป็นเพราะลม	ไม่ใช่	คนที่สองว่ามันเป็นเพราะมีธง	คนหนึ่งว่ามัน
เป็นเพราะมีลมมาพัดมัน	คนหนึ่งว่าไม่ใช่	มันเป็นเพราะธง	นี่ก็เถียงกันอยู่อย่างนี้ล่ะ	 
มนัเหตผุลอย่างน้ีเร่ือยไป	ถ้าไม่มีธง	มนักไ็ม่แกว่ง	ถ้ามธีง	ไม่มลีม	มนักไ็ม่กวดัแกว่ง	 
มันก็ติดกันอยู่ตรงนี้

	 น่ีถ้าเรามองเหน็ง่ายๆ	มนัก็เป็นแต่ธงกบัลมเท่าน้ันแหละมนัจึงแกว่ง	เมือ่มนัแกว่ง	 
แล้วกเ็กดิปัญหาขึน้มา	น่ี	คนหน่ึงว่าเป็นเพราะมลีม	คนหน่ึงว่าเป็นเพราะมธีง	ผู้ฉลาด 
ท่านว่า	ท่านทัง้สองมนัทกุข์ทัง้น้ันแหละ	ถ้าท่านไปตดิอยูใ่นแง่น้ี	ท่านกท็กุข์ทัง้น้ันแหละ	 
ไม่มทีางพ้น	แต่ถ้าหากว่าท่านรู้สกึว่า	ธงกไ็ม่มี	ลมกไ็ม่ม	ีแล้วมันกห็มดเร่ือง	ปัญหามัน 
กจ็างไป	ปญัหามนักห็มดไป	กเ็พราะวา่ธงนัน่ก็สมมตุิขึน้มาใหเ้ปน็ธง	ลมนัน้กส็มมตุิ 
ขึน้มาให้มนัเป็นลม	มนัเป็นเร่ืองสมมตุ	ิมนักต็ดิสมมตุกินัอยูอ่ย่างน้ันแหละ	ไม่มทีาง 
ที่จะไป เมื่อรู้จักการปล่อยวาง ธงมันก็ไม่มี ลมมันก็ไม่มี มันเรื่องสมมุติทั้งนั้น มันก็ 
หมดปัญหา	มันก็ไม่เกิดขึ้นมา	อันนี้ก็น่าเอาไปวิจัย	น่าเอาไปพิจารณา

	 เราผู้ศกึษาอยูน่ี่กเ็หมอืนกนั	ก�าลงัมาปฏบิตัน้ีิ	ปฏบิตัใิห้มนัถกู	เดีย๋วน้ีเราไม่รู้จักว่า 
มนัถกูมนัผิด	ผิดเรากไ็ม่รู้จัก	ถกูกไ็ม่รู้จัก	มนัไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถกูตามความเป็นจริง	 
คือสัจธรรม	ดังนั้น	พระพุทธเจ้าท่านจึงว่า	อย่าไปยึดมั่น	ถูกก็เป็นฐานสมมุติของเขา	 
ผิดก็เป็นฐานสมมุตทิัง้น้ัน	อย่าไปหมายมัน่มนั	เราว่าตรงน้ีมันถกู	เขาว่าผิด	เป็นต้น	พดูกนั 
ค�าสองค�าเรากเ็ลกิ	เร่ืองมันกห็มด	เขาว่าอนัน้ันไม่ถกู	เราว่าถกู	กพ็ดูกนัค�าสองค�า	ไม่ต่อ 
มันก็หมด	นี่	เรื่องมันจบลงอย่างนั้น
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	 ถ้าคนหน่ึงไปยนัว่าถกู	คนหน่ึงไปยนัว่าผิด	ไม่ลงกนัมันกท็ะเลาะกันเท่าน้ัน	ยิง่ผิด 
ใหญ่เลย	พดูถงึเร่ืองจิตมนัเป็นอย่างน้ัน	เร่ืองธรรมะจริงๆ	คอื	ปฏิบตัไิปจนถงึว่ามนัไม่ม	ี 
ปฏิบัติจนถึงว่ามันถึงความปล่อยวาง	ผู้ปฏิบัติมันก็แสดงกายแสดงวาจาของมันในที่ 
น่ันแหละ เพราะว่ากายกบัจิตน้ีมนัเป็นของสบืเน่ืองกนั อย่างหน้าตา อวยัวะ กริิยาท่าทาง 
ของคนพ้นทุกข์	มันเป็นอย่างไร	มันก็พอมองเห็นได้	ดังนั้น	ผู้ปฏิบัติแล้วจึงมีความ
ย้ิมแย้มแจ่มใส	จึงมีความซาบซึง้	เพราะอะไรเพราะท่านไม่ยดึในสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ัน	 
จิตใจก็เป็นปกต	ิหน้าตากเ็ป็นปกต	ิไม่แสดงอะไรออกจากปกตทิัง้น้ัน	จิตใจมนัเป็นอยู่ 
อย่างนั้น

	 ผมเคยพดูว่า	การปฏบิตัขิองพวกเราทัง้หลายน้ันน่ะ	สมัยน้ีมนักย็ิง่มีมาก	หลายอย่าง 
หลายประการ	ยิง่ท�าให้พวกเราทัง้หลายวุน่วายกนัมาก	เช่นว่า	วดัหนองป่าพงเราน้ีปฏิบตัิ 
อย่างนี้	บางคนก็ไม่ชอบ	บางคนก็ชอบ	นี่มันเป็นอย่างนี้	บางคนมันก็เป็นเพราะมีธง 
น่ันแหละ	บางคนมันกเ็ป็นเพราะมลีมอย่างน้ี	สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีมนัจึงเป็นเคร่ืองวนิิจฉัย 
ด้วยตนเอง	ธรรมเหล่าน้ีท่านเรียกว่าเป็น	ปัจจัตตงั	รู้เฉพาะตวัของเรา	เฉพาะความเป็น 
จริงของเรา	มันเกิดขึ้นอย่างไร	มันรู้ได้เฉพาะเจ้าของ

	 ทีย่ัว่ยวน	กคื็อ	อารมณ์	จริงๆ	อารมณ์น้ันมันไม่ยัว่ยวนหรอก	ถ้ามนัยัว่ยวน	กย็ัว่ยวน 
ให้ความฉลาดเราเกิด	มันปลุกให้เราศึกษาอารมณ์	ให้ศึกษาอารมณ์ก็คือศึกษาโลก
เมือ่ศกึษาโลกรู้จักโลกแล้ว	กค็อืรู้จักสขุรู้จักทกุข์	ความสขุความทกุข์	มนักโ็ลกน่ันเอง	
เมื่อเข้าใจโลกแล้วก็ถึงซึ่งความสบาย

	 ธรรมทีป่ฏบิตัน้ีิ	พระพทุธเจ้าว่าให้ยดึสขุ	เบือ้งแรกให้ยดึสขุ	ยดึเร่ือยไปเถอะสขุ	 
แต่ยดึด้วยปัญญาของมัน	ยดึไปเร่ือยๆ	แม้ว่ามนัจะมีทกุข์เกดิขึน้มา	ถงึมนัหนัก	เรากไ็ม่ 
ยอมปล่อยมัน	ไม่ยอมวางมัน	เพราะอะไร	เพราะเราคิดว่าของนี้มันดี	ของนี้มันถูก 
อย่างน้ี	ยดึเร่ือยไป	ถ้าเขาว่าอนัน้ีไม่ดี	เรากไ็ปทกุข์	อนัน้ีไม่ถกู	เรากไ็ปทกุข์	มนักต็ัง้มานะ 
ให้เกิดขึ้นมาตรงนั้นอีกแหละ

	 ดังน้ัน	อารมณ์ทีม่นักระทบอยูท่กุวนัน้ี	ถ้าเราพจิารณาซ�า้เข้าไป	มนัเป็นบญุคณุทีส่ดุ	 
ทีจ่ะปลกุตวัของเราให้ตืน่ขึน้มาดอูะไรต่างๆ	ให้มนัซาบซึง้ต่อไป	ให้มนัรู้เร่ืองมนั	ทีเ่รา 
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ไม่สบายกเ็พราะว่าเราอยากให้มนัเป็นอย่างน้ัน	ไม่อยากให้เป็นอย่างน้ี	ค�าทีว่่าไม่อยาก	 
นั่นแหละคืออยาก	ที่ว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนี้	เราไม่ชอบ	นี่คืออยากล่ะ	ไม่อยากน่ะ 
มนักลบัเป็นอยาก	เป็นกเิลส	มนัเป็นตณัหา	อย่างเราเบือ่มัน	ไม่อยากรู้มนั	ไม่อยากเหน็มัน	 
นี่ก็นึกว่าเราเบื่อ	มันจึงเพิ่มความก�าหนัดขึ้นเพื่อความหลงขึ้นเท่าตัว	มันอย่างนี้

	 ค�าว่า	“ความอยาก” หรือ “ความไม่อยาก”	สองอย่างน้ีมนัเป็นภาษาท�าให้คนรู้สกึ
เท่าน้ันแหละ	ถ้าพดูถงึธรรมะทีพ่ระองค์ท่านตรัสแล้ว	จริงๆ	น้ัน	มนักเ็ท่าๆ	กนั	ความอยาก 
นี้มันเป็นโทษ	เหมือนกันกับที่ว่าความไม่อยากนี้ก็เป็นโทษ	ที่ว่าไม่อยากหรืออยากนี้	
มันอยากด้วยความโง่	ไม่อยากก็ไม่อยากด้วยความโง่	คือมันผิดน่ะ	เป็นทุกข์

	 เราจะไปวางของทั้งหลายเหล่านี้	ที่ปฏิบัติไปนี้	มันถึงมองไม่ออก	มันไปยึดมั่น 
ถอืมัน่ถอืร้ันอยูไ่ม่หยุดน่ันแหละ	มันก็เลยเกดิทกุข์ข้ึนมาได้	ความเป็นจริงน้ัน	สิง่ทีม่นัถกู 
หรือสิ่งที่มันผิด	สิ่งที่มันสุขมันทุกข์นั้น	ไม่ใช่สิ่งที่สงบนะ

 อย่างเราเหน็ว่า แหม มนัสขุใจ มนัสบายเหลอืเกิน อย่างน้ีเป็นต้น ทีม่นัสขุหรือ 
ทกุข์น้ัน	ไม่ใช่ทางทีส่งบนะ	ไม่ใช่ทีส่งบ	มนัมสีขุปนอยูน่ั่น	มนัมทีกุข์ปนอยูน่ั่น	แต่ว่า 
มนัถกูอะไร	มนัถกูเดก็ๆ	ทีป่ฏบิตัใิหม่ๆ	มนัสขุ	คอื	มนัเอาอกเอาใจ	มนัมศีรัทธาเกดิข้ึน 
ทีจ่ะปฏบิตั	ิมนัมคีวามอยากทีจ่ะปฏิบตัต่ิอไป	มนัมกี�าลงั	มกี�าลงัมันไม่สขุเฉยๆ	มนัไม่ 
ทุกข์เฉยๆ	มันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเสียด้วยอย่างนี้

	 สขุทีพ่ระพทุธเจ้าท่านสอน	ทกุข์ทีพ่ระพทุธเจ้าท่านสอนน้ัน	ท่านพดูเป็นอาการของ
มนัเท่าน้ัน	ลกัษณะน้ันมนัเป็นอย่างน้ัน	อาการมันเป็นอย่างน้ันเฉยๆ	สกัแต่ว่าอารมณ์ 
มนัวบูขึน้มาทเีดยีวเท่าน้ันมนักห็ายไป	กไ็ม่มอีะไร	ตวัสขุน้ันมันกไ็ม่ม	ีตวัทกุข์น้ันมนัก็ 
ไม่มี

	 ถ้าเราไปยดึม่ันถอืมัน่	มนักมี็ขึน้มาตรงน้ัน	เดีย๋วน้ัน	เช่นว่าเราได้ยนิเสยีงอย่างน้ี 
เป็นต้น	พอเสยีงมนัดงั	อย่างทีว่่าเราวางอะไรลงพืน้น้ี	มนัเสยีงดังเป๊ะ	ยงัไม่เกดิอะไร 
ขึน้มา	มีแต่เสยีงเป๊ะเท่าน้ันน่ะ	ไม่มอีะไร	มแีต่เสยีงเฉยๆ	กไ็ม่มอีะไรเกดิข้ึนมา	ยงัไม่ 
เป็นอะไร	ต่อไปถ้าเราคิดว่า	เอ	หรือตุก๊แกมนัหล่นลงพืน้	ต่อไปนะ	เรากก็ลวัเท่าน้ันแหละ	 
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หรืองูมนัตกลงตรงน้ี	มนัหล่นตรงน้ี	มนักก็ลวัเท่าน้ันแหละ	ทหีน่ึงน่ะมนักระทบเฉยๆ	
แต่ทีสองน่ะมันต่อไปแล้ว	งูหรือตุ๊กแกหรืออะไรทั้งหลายต่อไป

	 เสยีงกเ็หมือนกัน	พอได้ยินปุบ๊	แค่น้ีมันกม็เีสยีงเท่าน้ัน	ไม่ได้มอีะไรต่อไปต่ออกี	 
พอกระทบ	 มันก็จะเกิดอีกต่อหน่ึงนะ	 น่ีเสียงผู้หญิงน่ี	 หรือเสียงผู้ชาย	 มันต่อไป	 
ความเป็นจริงเสยีงคร้ังแรก	มนัไม่เป็นใคร	มนัมีสมัผัสเฉยๆ	เท่าน้ันแหละ	พอมีเสยีงพับ่ 
ขึน้มาเท่าน้ันแหละ	เออ...ผู้ชายหรือผู้หญงิๆ	มนัไม่ว่าหรอก	มนัมีแค่เสยีงเฉยๆ	พอต่อ 
ไปน้ี	เออ...เสยีงผู้หญงิน่ี	พอใจว่าเสยีงผู้หญงิเป็นต้น	มนักม็คีวามรู้สกึทีว่่าเป็นผู้หญงิ	 
มันเป็นปฏิปักษ์กนักบัผู้ชาย	และเมือ่คดิต่อเร่ือยๆ	ไป	มนัเป็นอายตนะอย่างน้ัน	ถ้าหากว่า 
เราเข้าใจในตวัของเรา	เข้าใจในจิตของเจ้าของนะ	มนักง่็ายข้ึน	ความเป็นจริงมนัคนละคร้ัง	 
คนละคราว	มันไม่ติดๆ	กัน	มันคนละอย่าง

	 ดงัน้ัน	การปฏิบตัน้ีิท่านว่าให้มีสต	ิเรากไ็ม่ค่อยเข้าใจนัก	ให้มสีมัปชัญญะ	กไ็ม่ค่อย 
เข้าใจนัก	ความเป็นจริง	ตวัสตน่ีิ	ตวัสมัปชญัญะน่ี	คอืให้ระลกึได้	ท�าให้มนัรู้ตวั	๒	อย่างน้ี 
มันเป็นพืน้อยูแ่ล้ว	ถ้ามสีิง่ทัง้	๒	อย่างน้ีเป็นธรรม	๒	อย่าง	สตสิมัปชญัญะ	สต ิน้ีกแ็ปลว่า 
ระลกึได้	สมัปชญัญะ กแ็ปลว่ารู้ตวั	เมือ่เกดิ	๒	อย่างน้ี	มนัจะไปดงึเอาปัญญามา	วิง่เข้า 
มาดสู	ิรู้ไหม	รู้ตวัไหม	หรอืไม่รู้ตวัไหม	อะไรไหม	มนัจะรู้แจ้งเพราะปัญญากระทบเข้า 
มาอกี	ดึงเข้ามาดอูย่างน้ี	อนัน้ีพดูถงึอาการจิต	มนักต้็องเป็นไปอย่างน้ัน	มนัต่อไต่ไป 
อย่างนี้

	 เพราะฉะนั้น	เมื่อเราตั้งใจปฏิบัตินั้น	สิ่งที่เราท�าอยู่ทุกวันนี้ให้มันมีสติให้มันมี
สมัปชญัญะ	ให้มนัมปัีญญา	ให้มนัรู้รอบอยูเ่สมอ	ส�ารวมระวงัให้มนัเกดิขึน้มา	เช่นว่า 
การบริโภคอาหาร	อาหารทัง้หลายเหล่าน้ีมนัเป็นของสะอาดอยู	่ไม่ใช่มนัเป็นของสกปรก 
มาตัง้แต่เดมิของมัน	การห่มผ้า	ผ้าจีวรผืนน้ีเราใช้ไป	ต่อไปมันสกปรก	ไม่ใช่ว่ามนัสกปรก 
มาแต่เดมิของมนั	อะไรทัง้หมดทีเ่ราใช้กนัอยู่น้ีแหละ	มนัสกปรก	มนัคร�า่มนัคร่า	อนัน้ี 
มนัเป็นขึน้มาใหม่เพราะเอามันมาใช้	อย่างจีวรน่ี	จีวรทีม่นัสดใสน่ี	มนัไม่สกปรกหรอก	 
แต่เมื่อมันมาถูกกายของเรา	มันจึงสกปรก	นี่มันก็แก้ทิฏฐิความเห็นของเราสิ



296

	 ถ้าหากว่ากายเรามันสวยมันงามนี่	ผ้าที่สะอาดอยู่มาถูกเข้า	ท�าไมมันถึงสกปรก	
มันส่อให้เห็นอย่างนั้น	สิ่งทั้งหลายมันก็ตามไปเรื่อยๆ	เช่น	อาหารการขบฉัน	อย่างที่ 
เราสวดกนัอยูท่กุวนัน้ี	สวดชดัทัง้น้ันแหละ	อาหารน้ีมนัไม่ใช่เป็นของสกปรกมาแต่เดิม 
มนันะ	เมือ่มาถกูเข้าในกายอนัไม่สวย	มนัเลยสกปรกไปเสยี	พดูง่ายๆ	คอืมตูรหรือคถู 
เรานี่เอง

	 มตูร	คถู	มนัเป็นของไม่สะอาดทัง้น้ันแหละ	อย่างน�า้ทีเ่ราฉันเราด่ืมไปน่ี	น�า้ในขวด 
น่ี	มนัเป็นของทีส่ะอาด	เม่ือเราด่ืมเข้าไปแล้วน่ะ	ออกมามันเป็นปัสสาวะเหมน็	ความเหมน็ 
เช่นนี้	ไม่ใช่ว่ามันเหม็นมาแต่เดิมมันนะ	มันเข้าไปในท้องเราแล้วออกมามันถึงเหม็น	 
แสดงว่าน�้าน้ีมันมาสกปรกเมื่อมันมาถูกร่างกายของเราน่ีเอง	 ไม่ใช่ว่ามันสกปรกมา
แต่ก่อน

	 อาหารการขบฉันเราน้ีกเ็หมอืนกนั	มนัเป็นของเอร็ดอร่อย	มนัเป็นของทีส่ะอาดมา
อย่างน้ี	แต่ว่าเมือ่เข้ามาถกูในร่างกายของเราแล้วนะ	เอาออกมาแล้วทน้ีีปิดจมูกเสยีแล้ว	 
มองดูก็ไม่ได้	 อะไรมันก็ไม่ได้	 เพราะอะไร	 อาหารน้ีมันสกปรกเมื่ออยู่ในกายเราน้ี 
เท่าน้ัน	แต่ก่อนมนัไม่สกปรก	มนัมาสกปรกทีม่าถกูกายเราเข้า	เท่าน้ีมนักเ็กดิเป็นของ 
สกปรก	อันนี้มันคือความจริง	คือมันชัดเข้าไปอีกทีหนึ่ง

	 น่ีถ้าเราคดิดูสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ี	เสนาสนะทีเ่ราอยูน้ี่	ให้มนัคุม้ฟ้าคุม้ฝน	ไม่เอาอะไร 
ให้มนัเกินไปกว่าน้ันมากมาย	ถ้าเราได้อยูส่ิง่ทีม่นัดกีด็	ีทีเ่ขาสมมตุว่ิามันดมีนัร้าย	กเ็อา 
คุม้ฟ้าคุม้ฝนน่ันแหละเป็นประมาณของมนั	อยูก็่ให้สบาย	ให้สงบ	ไม่ให้ตดิ

	 ยาก็เหมือนกนั	ยาบ�าบดัโรค	อนัน้ีมนักเ็ป็นปัจจัยทีพ่วกเราทัง้หลายจะอาศัยกนั 
ในยามเจ็บไข้ได้ป่วย	เพือ่ไม่ให้โรคเบยีดเบยีน	เพือ่จะได้มโีอกาสท�าความเพยีรเตม็ที	่ 
ไม่ให้มันมากกว่าน้ัน	ปัจจัยทีพ่วกเราทัง้หลายจะอาศยั	คอื	จีวร	บณิฑบาต	เสนาสนะ	เภสชั	 
นี่ท่านได้พูดเท่านี้	 ที่เราปฏิบัติกันนี่น่ะ	 ให้มันอยู่เถอะ	 เรื่องจีวร	 ก็ให้รู้จักรักษาผ้า	 
รู้จักสบง	รู้จักจีวร	รู้จักประมาณ	อย่าให้มันมากเกนิไป	อย่าให้มันน้อยเกนิไป	ให้มนัรู้จัก	 
คือท่านไม่ให้ติดนั่นแหละ	ไม่ให้ติดในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้
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	 เรื่องของสมณะนี้	ไม่ใช่เรื่องมาก	เรื่องจีวร	บิณฑบาต	เสนาสนะ	เภสัช	ท่านจึง 
ให้ดูอยูน้ี่	เพือ่ให้เหน็ของทัง้หลายเหล่าน้ีชดัเข้าไป	แล้วกน้็อมเข้ามาเป็น	โอปนยิกธรรม  
น้อมเข้ามาในตวัของเรา	มอีะไรไหม	ดทูลีะช้ิน	จะเหน็ของไม่ค่อยสวย	เหน็ของไม่งดงาม	 
เห็นของเหม็นสาบเหม็นคาว	ทุกอย่างอย่างนี้	เราพยายามคิดไปอย่างนี้	เราพยายาม
น้อมไปอย่างนี้

	 เมือ่เราพจิารณาสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีตดิต่อกนั	ของทัง้หลายเหล่าน้ีกห็มดราคา	ไม่สวย	 
ไม่งาม	ไม่ก�าหนัด	ไม่รักใคร่	หยิบขึ้นมาก็เรียกว่ามันรู้มันเห็น	สักแต่ว่าเท่านั้นแหละ	 
ตัณหามันก็ไม่เกิด	อุปาทานมันก็ไม่เกิด	มีความเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เอง	จุดรวมคือ 
ท่านให้รู้เท่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้	 เพื่อเราจะวางได้	 ปล่อยได้	 รู้แล้วมันวางได้	 เช่นว่า 
เราไม่รู้จัก	เราก�างูอยูอ่ย่างน้ี	เราส�าคญัว่างูเป็นสตัว์อืน่	เป็นสตัว์ทีเ่ราเอาไปท�าอาหารได้	 
และก็ส�าคัญว่ามันไม่มีพิษอะไร	มันก็ไม่กลัว	เพราะไม่รู้จักมัน	เพราะไม่เห็นมัน

	 ถ้าเรามารู้มาเหน็ตามความเป็นจรงิของมนั	เราจะเกดิกลวัขึน้มาเดีย๋วน้ัน	สกนธ์
ร่างกายของเราน้ีกเ็หมือนกนั	หรอืความยดึม่ันถอืมัน่น่ีกเ็หมอืนกนั	ถ้าเราไม่เหน็โทษ	
ก็ยึดอยู่นั่นแหละ	มันปล่อยไม่ได้	มันวางไม่ได้	มันก็เป็นเรื่องอย่างนี้

	 การพจิารณาเร่ืองอาหาร	ทีเ่ราเองเป็นผู้พึง่อาศยัมนัอยูน่ี่	กเ็พือ่ให้รู้จักว่ามันเป็น 
อย่างน้ัน	มนัไม่มากไปกว่าน้ัน	ทน้ีีเมือ่เรารู้เหน็ตามความเป็นจริงไปเช่นน้ัน	มนักเ็ป็น 
สัจธรรม เมื่อมันเป็นสัจธรรมมันก็ไม่แปรเปลี่ยน ถึงแม้มันแปรเปลี่ยน มันก็เป็น 
สัจธรรมอย่างนี้	เช่นว่า	อนิจจัง	มันไม่เที่ยง	มันแปร	มันไม่เที่ยง	มันก็เป็นสัจธรรม 
อยูน่ั่นแหละ เร่ืองทีม่นัแปรเปลีย่นไปน้ัน เป็นต้น มันเป็นของมนัอยูอ่ย่างน้ัน มันกเ็ป็น 
สัจธรรมเหมือนกัน	มันคงที่ของมันอยู่อย่างนั้น

	 แต่ว่าข้อปฏิบตัทิัง้หลายเหล่าน้ี	เราพงึเสยีสละทฏิฐ	ิคอืความเหน็ของเรากบัความ 
ยดึมัน่ถอืมัน่ของเรา	ให้เรามาเหน็ว่าอนัน้ีมนัเป็น	อนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	ความยดึมัน่ 
ถือม่ันทีมั่นยึดสม�า่เสมอเร่ือยๆ	มา	ถ้าเราเหน็ว่าของอนัน้ีมันไม่มีราคา	มนัไม่ใช่ของจริง	 
มันเป็นเรื่องของสมมุติเมื่อไร มันก็วาง
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	 อารมณ์ที่มันมากระทบทางตาก็ดี	ทางหูก็ดี	ทางจมูกก็ดี	ทางลิ้นก็ดี	ทางกาย 
กด็	ีทางจิตกดี็	มนักเ็หมือนคนภายนอก	คนภายนอกมันเป็นตวัเป็นตน	เป็นรปูธรรม	 
แต่เม่ือเราไปพบเข้า	 เสร็จแล้วกลับให้มันเปลี่ยนเข้าไปเป็นนามธรรมติดอยู่ในใจ 
ของเรา

	 ถ้าเรารู้จักอารมณ์ภายใน	 มันก็รู้จักอารมณ์ภายนอก	 รู้จักอารมณ์ภายนอก	 
มันก็รู้จักอารมณ์ภายใน	ที่ท่านกล่าวว่า	อัชฌัตตา ธัมมา พหิทธา ธัมมา ภายในมัน 
ก็เป็นอย่างน้ี	 ภายนอกมันก็เป็นอย่างน้ัน	 ทั้งภายนอกภายในเอามาปนกันเข้าอีก
มันก็เป็นอยู่อย่างนั้น	ถ้ามันเห็นชัดขึ้นเมื่อไร	ก็เป็นความเห็นชัดในธรรมะ	ไม่ใช่ว่า 
น่ังอยูม่นัเหน็ชดั	ยนืมนัเหน็ชดั	นอนมันเหน็ชดั	อะไรกช่็างไม่เกีย่วกบัอริิยาบถ	มนัจะ 
ยืนอยู่ก็ตาม	จะเดินก็ตาม	จะนั่งก็ตาม	จะนอนก็ตาม	ฉะนั้น	ท่านจึงว่าท�าจิตให้มัน 
สม�า่เสมอกบัอริิยาบถ	ท�าอริิยาบถให้มนัเสมอ	การยนื	การเดนิ	การน่ัง	การนอน	เรียกว่า	 
“อิริยาบถ”

	 ผู้ทีม่คีวามรู้สกึควบคุมอริิยาบถ	การยนื	การเดิน	การน่ัง	การนอน	ถ้ามนัยนือยู่	 
เม่ือเราสมัผัสกระทบอารมณ์ขึน้มา	มนักม็คีวามรู้สกึอย่างน้ัน	คอืว่ามันเป็นของไม่เทีย่ง	
ไม่แน่นอน	มกีลิน่ก็ช่าง	มีรสก็ช่าง	มีโผฏฐพัพะก็ตาม	มธีรรมารมณ์อะไร	กช่็างมนัเถดิ	 
เราจะยืนอยู่มันก็เห็นอย่างนั้น เราจะนั่งอยู่มันก็เห็นอย่างนั้น เราจะนอนอยู่มันก็เห็น
อย่างนั้น	มันเห็นอยู่อย่างนั้น	นี่ก็เรียกว่า	มันเป็นหนึ่ง	มันเห็นชัด

 ถ้าเหน็สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ี การตรัสรู้ธรรมะ การรู้เหน็ธรรมะน่ี พระพทุธเจ้าจึงว่า 
ไม่แน่นอน	บางองค์กย็นื	บางองค์กน็อน	ฉะน้ันท่านจึงท�าสตน้ีิให้มนัมอียูเ่สมอ	บางองค์ 
ฉันจังหันอยู่เท่านั้นแหละ

	 ผมว่าถ้าก�าหนดฉันจังหันเท่านั้นแหละ	ก�าหนดดีๆ	ผมว่ามันเกิดความรู้หลาย
ประการทเีดยีวล่ะ	เราเพ่งลงในอาหาร	เราน่ังพจิารณาโดยฉันแล้วก�าหนด	รู้จักทัง้อาหาร 
ทีจ่ะก�าหนดว่าไม่ถูกกับร่างกายเราน้ีด้วย	และรู้จักประมาณ	มนักรู้็จักชดัเจน	รู้ซึง่อาหาร 
ก็รู้จัก	นี่เรียกว่าก�าหนดอาหาร
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	 รู้ความเป็นจริงน้ัน	อาหารกเ็รียกว่าเป็นโทษอนัหน่ึง	แต่มนักเ็ป็นประโยชน์อนัหน่ึง	 
ส�าหรับให้คนนั้น	มันป่วย	ไม่สบายก็เพราะอาหาร	ถ้าเรารู้จักอาหารตามเป็นจริงแล้ว	 
มันก็เกิดประโยชน์	อย่างคนเสยีท้องเสยีไส้	อะไรต่างๆ	น้ี	ถ้าเราก�าหนดอาหารมาแล้ว	 
มนัจะรู้จักว่าของน้ีมนัแสดงตัง้แต่มนัเข้าไปในปากของเราตัง้แต่คร้ังแรก	ถ้าเราก�าหนด
เข้าไปถึงที่แล้ว	มันจะรู้จักทีเดียวละ	มันจะถอนออกมันจะรู้จัก

	 ดงัน้ัน	การก�าหนดอาหารน้ีมันจึงเป็นยา	เป็นยาอนัหน่ึง	ให้พนิิจพจิาณาอย่างน้ัน 
แล้ว	มนัถึงเกิดปัญญา	ถ้าเราด	ูเรามองดูในบาตร	เราเพ่งดูในบาตร	อย่างทีพ่ระพทุธองค์ 
ท่านว่า	เมื่อฉันบิณฑบาตให้มองแต่ในบาตร	อย่ามองดูบาตรผู้อื่นเพื่อหวังจะยกโทษ	
อย่าให้เมลด็ข้าวตกลงในบาตร	อย่าให้เมลด็ข้าวตกลงในทีน้ั่นๆ	น่ีมนัจะรู้เหน็หมดครับ	 
ถ้าเราก�าหนดลงไปเดีย๋วน้ัน	อะไรมนัเสยีหายไม่ดใีนลกัษณะอนัน้ี	ถ้าเรามสีตอิยูเ่ท่าน้ัน
แหละ	มันต้องคุ้มพระวินัย	มันต้องมี	มันต้องรู้จัก	มีสัมปชัญญะอยู่	มันก็กลัวอยู่ 
เท่าน้ันล่ะ	เมือ่สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีมีอยู่	ปัญญากม็าช่วย	มนัต้องมปัีญญาเกดิข้ึนมา	มนัเป็น 
เช่นนั้น	มันก็เลยสงบระงับไปในตัวของมัน	

	 การน่ังอยูก่ด็	ีการยนือยูก่ดี็	การเดนิกด็	ีการนอนกด็	ีอริิยาบถทัง้สีน้ี่ให้มนัมคีวามรู้ชัด 
อย่างเดียวกัน	คอืมันสม�า่เสมอ	ยกตวัอย่างง่ายๆ	เช่นว่า	แมว	เรามองเหน็แมวทีน่ี่	เราน่ังอยู	่ 
เหน็กเ็ป็นแมว ถ้าเรายนืขึน้มองกเ็ป็นแมวอยู ่ถ้าเรานอนมองไปกเ็หน็เป็นแมวอยู ่ถ้าเรา 
ว่ิงไป	เราก็เหน็เป็นแมวอยู	่จะยนืจะเดินจะน่ังจะนอนไม่มเีปลีย่น	เป็นแมวทัง้น้ัน	อย่างน้ี 
เรียกว่ามันไม่เปลี่ยนแปลง	อิริยาบถเหล่านี้มันเสมอ	มันเห็นอารมณ์นั่นชัดอยู่

	 ไม่ใช่ว่าอริิยาบถเสมอกน่ั็งให้มนัเสมอยืน	ยนืให้มนัเสมอน่ัง	ไม่ใช่เวลาอย่างน้ัน	
มันใช้ความรู้สกึ	รู้สกึอย่างว่าเราน่ังอยูเ่รากเ็หน็มนัเป็นแมวอย่างน้ี	เรายนืข้ึนกม็คีวาม
รู้สึกว่ามันเป็นแมว เรานอนลงก็เห็นว่ามันเป็นแมว มันเป็นแมวอยู่เท่านั้นล่ะ มันไม่
เปลี่ยนแปลงล่ะ	 นี่ที่ว่าอิริยาบถเสมอ	 นั่นคือความรู้สึกอย่างนี้	 มันไม่เปลี่ยนแปลง	 
กเ็พราะว่ามนัเป็นแมวจริงๆ	น่ี	มนัจึงไม่เปลีย่น	ไม่ใช่ว่าน่ังอยูเ่ป็นแมว	ลกุขึน้มนัเป็นสนัุข	 
เดนิไปมันเป็นสกุร	อะไรไปอย่างน้ัน	ไม่ใช่อย่างน้ัน	มนัคงทีค่อืมนัชดั	อย่างน้ีเรียกว่า	 
อิริยาบถมันเสมอ
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	 บางคนก็ไปจัดว่า	 การภาวนาน้ันยืนก็ให้เท่ากันกับน่ัง	 น่ังก็ให้เท่ากันกับนอน	
นอนให้เท่ากันกบัเดนิ	อนัน้ีกท็�าได้อยู	่แต่ท�าได้ช่ัวคราวเตม็ท	ีถ้าหากพดูถงึความรู้สกึ 
จริงๆ	แล้ว	มนัจะต้องอริิยาบถเสมอกนั	คอืความรู้สกึมนัเสมอกนั	ถ้าเรารู้จักอารมณ์ที่
มนัเสมอกันนะ	เราจะไม่ว่ากลางวนัหรือจะว่ากลางคนื	กระทบอะไร	เป็นต้น	จิตของเรา 
จะมหีลกัอยูอ่ย่างน้ัน	มันไม่ซ�า้เตมิอะไรทัง้หลายทัง้น้ันล่ะ	เรียกว่าเป็นปกต	ิจิตมนัเป็น 
ปกติ เรียกว่าปกติจิต มันเป็นปกติจิต

	 ในความเป็นจริงท่านกล่าวไว้ว่า	จิตไม่ค่อยเป็นปกตอิยูอ่ย่างน้ี	แต่ว่าเมือ่มนัจะผิด 
ปกตน้ัิน	กเ็พราะว่าเสยีงมากระทบ	กลิน่มากระทบ	รสมากระทบ	โผฏฐพัพะมากระทบ	 
มนักเ็ปลีย่น	เปลีย่นไปท�าไม	เพราะมนัหลงอารมณ์	มนัหลงไปตามรูป	ตามเสยีง	ตามกลิน่	 
ตามรส	มันหลงไปอย่างนั้น	มันก็เปลี่ยนสิ	มันเปลี่ยนไปตามอารมณ์นั่นแหละ	นี่คือ
จิตมันไม่รู้จัก	คือจิตมันประกอบด้วยความโลภ	โกรธ	หลง	อยู่นี่	มันก็ต้องเปลี่ยน	
เปลี่ยนไปตามนั้น ตามรูป ตามเสียง ตามกลิ่น ตามรส

	 ทน้ีีไม่ใช่ว่ารูปมันให้เปลีย่นไป	ความรู้สกึเราเองน้ันพาให้เปลีย่นไป	อนัน้ีเราชอบ	
มนักเ็ปลี่ยนไปอย่างหนึง่	อนันีเ้ราไม่ชอบ	มนักเ็ปลี่ยนไปอกีอย่างหนึง่	ความเปน็จรงิ 
สิ่งทั้งหลายก็เป็นปกติของมัน	 ดังน้ันโลกน่ีพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ว่า	 โลกวิทู	 
ให้รู้แจ้งโลก	รู้แจ้งโลกกค็อืรู้แจ้งซึง่อารมณ์น่ันแหละ	อารมณ์กเ็หมอืนกบัโลก	โลกมนั 
กเ็หมอืนอารมณ์	ถ้าเรารู้อารมณ์เรากรู้็โลกอนัน้ีอย่างแจ่มใส	ถ้าเราไม่รู้จักอารมณ์	เราก็ไม่ 
รู้โลกอย่างแจ่มใส

	 พระพทุธเจ้าท่านเหน็	ท่านจึงตรัสรู้เป็นโลกวทิ	ูผู้รู้แจ้งซึง่โลก	พระพทุธเจ้าท่านก ็
ตรัสรูอ้ยูใ่นโลกน้ีแหละ	ตรัสรู้อยูใ่นรูปน้ี	ในเสยีงน่ี	ในกลิน่	ในรส	โผฏฐพัพะ	ธรรมารมณ์	 
น่ี	 ไม่ใช่ว่าท่านหนีไปที่ไหนหรอก	 ท่านเห็นสิ่งเหล่าน้ีมันชัด	 อารมณ์ทุกอย่างมันก็ 
สม�า่เสมอของมัน	ทีเ่ราว่ามันดีมนัชัว่	มนัสขุมนัทกุข์	กเ็พราะความรู้สกึของเราเท่าน้ันแหละ	 
อนัน้ันมนักเ็ป็นธรรมดาอยู	่เป็นปกตขิองโลกน้ี	จิตใจของเราไม่ได้โทษอะไรทัง้น้ันแหละ	 
ไม่ได้โทษ
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	 นอกจากน้ันกย้็อนมาในตวัของเรา	เช่นว่า	เราเกดิมาแล้ว	มนัแก่	มนัเจ็บ	มนัตาย	 
อย่างน้ีเป็นต้น	ถ้าเราไม่รู้จักกน้็อยใจ	ดใีจ	เสยีใจ	อะไรทัง้หลายเหล่าน้ีในรูปในนามน้ี	 
ในความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาเป็นอย่างนี้ของเขาเองมาแล้ว	ไม่ใช่เขาเพิ่งเป็น
เดี๋ยวนี้

	 เรามาพบในเวลาน้ีก็ดูเหมือนว่ามันเป็นอย่างน้ี	 โลกเขาเป็นมาอย่างน้ีแต่ไหน 
แต่ไรมา	มนัเป็นเองอย่างน้ี	ไม่ใช่ว่ามนัเป็นอย่างอืน่	ทีมั่นจะเปลีย่นแปลงไปน้ีกเ็พราะจิต 
ของเราน่ันเอง	ไปหมายมัน่ในสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ัน	มนัจึงเกดิความดีใจข้ึน	มนัจึงเกดิ
ความเสียใจขึ้นเท่านั้น	อันนี้มันก็ไม่มีอะไร	ที่เราปฏิบัตินี้ก็ไม่ต้องหมาย	อันนี้มันซึ้ง	 
มันลึก

 ทีเ่ราปฏิบตักินัทกุวนัน้ี กใ็ห้รู้จักอยูใ่นขอบเขตของเรา ทีเ่รามาปฏบิตัน้ีิมนัอยาก
จะได้ตามปรารถนาของเราทกุประการน้ัน	มนักไ็ม่ได้	เพราะมนัเป็นอย่างน้ัน	น้ีเรียกว่า	 
การปฏิบัติให้เห็นชัดเจน

 อยากจะเหน็สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ันกใ็ห้เหน็ตวัของเรา จะยนืให้มีสต ิจะน่ังให้มีสติ  
จะนอนให้มีสติ	พูดไปถึงไหน	ก็เรื่อยไป	ท่านก็ย�้าอยู่ตรงนี้ล่ะ	เพราะมันเป็นรากฐาน
อยู่ตรงนี้

	 อย่างทีผ่มเคยพดูว่า	อยู่ด้วยกนัมากๆ	อย่างน้ี	กเ็หมอืนอยูค่นๆ	เดยีว	เราจะมอง 
ได้ง่ายๆ	ถ้ามันรักคนน้ี	น่ีมนักเ็ร่ิมจะผิดแล้ว	ในใจเราเรากรู้็ว่ามนัผิดแล้ว	มนัเกลยีด 
คนโน้น	น่ีเรากรู้็ว่ามนัเร่ิมจะผิดแล้ว	เพราะท่านสอนว่า	ไม่ให้รักใคร	ไม่ให้เกลยีดใคร	 
มนัจะเกลยีด	มนัจะรักใคร	มนัเป็นอาการเท่าน้ันแหละ	มนัอยูน่อกใจของเรา	ไม่อยูใ่นใจ 
ของเราอย่างนี้	พูดอย่างนี้	ใจมันก็เป็นอย่างหนึ่ง

	 ดงัน้ัน	พระพทุธเจ้าท่านจึงตรัสว่า	อาโลโก อาโลโก มนัสว่างอยูท่ัง้กลางวนักลางคนื	 
ธรรมของพระพทุธเจ้า	อาการของธรรมทัง้หลายมนัเป็นอาการอยู	่สว่างไสวอยูต่ลอด
เวลา	แต่บางทเีราก็ทกุข์ใจ	บางทเีราก็สขุใจ	บางทเีรากดี็ใจ	บางทเีรากเ็สยีใจ	ไม่ใช่เป็น
เพราะสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ัน	มนัเป็นเพราะความเหน็ผิดของเราน่ีเอง	มนัถงึเป็นอย่างน้ัน
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	 ฉะน้ัน	พระพทุธเจ้าจึงให้	โอปนยโิก ให้น้อมเข้ามา อย่าน้อมออกไป ให้น้อมเข้ามา  
น้อมเข้ามา	มาใส่ตัวของเรานี้	เพื่อจะเห็นชัดๆ	มันมีฐานพยานอยู่ที่ตรงนี้	เมื่อปฏิบัติ 
ใหม่ๆ	พูดอย่างนี้มันก็ไม่รู้จักหรอก	มันไม่รู้จัก	มันจะรู้จักเมื่อไร	รู้จักเมื่อเราปฏิบัติ 
ไปน่ันแหละ	เพราะสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีมนัเกดิจากการปฏบิตั	ิทีว่นัน้ีเรียกว่า	การพดูกนั 
มนัเป็นอย่างหน่ึง	การพดูมนัได้ยนิเสยีงมาถงึหเูรา	เมือ่ไรถงึใจจึงพจิารณา	เอาไปพจิารณา	 
ไปปฏบิตั	ิอย่างน้ีมันจะค่อยๆ	เกิดขึน้	คนมีปัญญามาก	มนักเ็กดิข้ึนเร็ว	คนมีปัญญาน้อย	 
มันก็เกิดขึ้นช้า	ไม่มีปัญญาเลย	มันก็ไม่เกิด	มันเป็นเสียอย่างนั้น

	 การนั่งสมาธิ	ก็อย่าไปว่าอะไรมันเลย	การนั่งสมาธินี่	สมาธิคือความตั้งใจมั่น	 
เราถอนกลบัมาน่ี	สมาธคิอืความตัง้ใจมัน่	ถ้าเรามัน่ใจในข้อปฏิบตัเิราอย่างน้ี	มนักเ็ป็น
สมาธิส่วนหนึ่ง	แต่ว่ามันยังไม่เป็นผล	คือมันยังเป็นดอก	ออกจากดอกมันก็เป็นผล	 
มันก็เป็นผลเล็ก	มันก็เป็นผลใหญ่เรื่อยๆ	ของมันไปอย่างนั้น	

	 สิ่งที่เป็นปัจจัยนิสัยของคนนี่มันไม่เหมือนกัน	สิ่งที่มันฝังอยู่นี่เรายังไม่เห็นมัน	 
เช่น	ผลมะม่วง	เมด็มะม่วง	เมด็ขนุนน้ี	เราไม่รู้จักมันนะ	วนัน้ีเราได้ฉันขนุน	เอายวงขนุน 
มาฉันนะ	หยบิเม็ดมันขึน้มา	อนัน้ันล่ะคอืเราแบกต้นขนุนอยูแ่ล้ว	แต่เราไม่รู้จัก	เอามะม่วง 
ขึ้นมาฉันสักใบหนึ่ง	หยิบเม็ดมันขึ้นมา	อันนั้นคือเราแบกต้นมะม่วงอยู่ทั้งต้น	เราไม่ 
รู้เร่ืองของเรา	เอาเมด็ทเุรียนจับขึน้มาฉัน	น่ันคือเราแบกต้นทเุรียนอยูท่ัง้ต้น	แบกแต่ก ็
ไม่รู้จัก	มันไม่ชัด

	 หยิบเมด็ขนุนขึน้มาน่ะ	หยบิต้นขนุนทัง้ต้นขึน้มา	แต่เวลาน้ันมนัยงัไม่เหน็หรอก	
จะเอาไปทบุด	ูมนักไ็ม่เหน็ต้นมัน	คอืมนัละเอยีด	มนัเป็นจุล	มจุีลทีล่ะเอยีดๆ	น่ันแหละ	 
จะว่าต้นมันอยูต่รงไหน	ใบอยู่ตรงไหน	ดอกมันอยูท่ีต่รงไหน	กิง่มนัอยูท่ีต่รงไหน	ไม่ได้	 
ไม่เหน็	ถ้าไม่เหน็เรากรู้็สกึว่าไม่มต้ีนไม้	ไม่มอีะไร	คอืมนัยงัไม่ถกูส่วนของมัน	ถ้าเรา 
เอาเม็ดมนัไปฝังลงในดนิส	ิมนัจะงอกขึน้มา	ต้นกจ็ะเกดิขึน้มา	ใบกจ็ะเกดิขึน้มา	กิง่มัน 
กจ็ะเกดิขึน้มา	ต่อไปมันโตขึน้	ดอกมนัจะเกดิขึน้มา	ผลเลก็มันจะเกดิขึน้มา	ผลโตมนัจะ 
เกิดขึ้นมา	ผลที่สุกๆ	มันจะเกิดขึ้นมาอย่างนั้น
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	 แต่ว่าเมื่อมันยังเป็นเม็ดอยู่เช่นนี้	 เราชี้มันไม่ถูก	 คนจึงไม่สนใจความเป็นจริง	
ถ้านักปฏิบัติเรานี่	หยิบมะม่วงขึ้นมาสักลูกหนึ่ง	คือเราแบกต้นมะม่วงอยู่แล้ว	ถ้าเรา
รู้จักอย่างน้ีมนักส็บายส	ิเมือ่เกดิทกุข์ขึน้มา	มนักต็ายแล้ว	อย่างเราหยบิขนุนขึน้มาฉัน	 
มะม่วงขึ้นมาฉัน	 เราก็เห็นอะไรมันบังอยู่	 รสหวานมัน	 รสมันมัน	 รสเปร้ียวมัน	 
เราไม่มองไปถงึต้นมะม่วงอยู่ในน้ี	มองว่าอนัน้ีมนัหวานดีนะ	อนัน้ีมนัอร่อยเท่าน้ันล่ะ	 
กั้นไว้	 สิ่งทั้งหลายน้ีมันกั้นไว้	 ไม่เห็นต้นมะม่วงในเม็ดมะม่วง	 ไม่เห็นต้นขนุนใน 
เม็ดขนุน

	 เรานี้ก็เหมือนกันฉันน้ัน	เราทับอยู่	นั่งทับอยู่ซึ่งธรรมะ	นอนก็ทับอยู่ซึ่งธรรมะ	
เดนิไปกเ็หยยีบธรรมะทกุก้าว	แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเหยยีบธรรมะ	เรียกว่า	ปฏิบตัธิรรมะ	
ธรรมมันอยู่ที่ไหน	อย่างนี้เป็นต้น	อย่างเราจับเม็ดมะม่วงขึ้นมา	ต้นมะม่วงอยู่ที่ไหน	 
เหน็โน่น	ต้นใหญ่ๆ	โน่น	ความเป็นจริงต้นทีเ่ราหยบิอยูน้ี่ไม่เหน็	ท�าไม	มนัยงัไม่สมดลุ 
ของมัน	เพ่งก�าหนดพิจารณา	เอาให้มันเห็นถึงใจ	รู้แจ้งซึ่งอารมณ์	รู้โลกอย่างแจ้งชัด	 
เป็นโลกวิทู.
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๒๕
กุญแจภาวนา

 การศึกษาธรรมะในทางพระพุทธศาสนาน้ัน	 เราศึกษาไปเพื่อหาทางพ้นทุกข	์ 
เพือ่ความสงบสขุเป็นจุดส�าคญั	จะศกึษาเร่ืองรูป	เร่ืองนาม	เร่ืองจิต	เร่ืองเจตสกิกต็าม	 
ก็เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์เท่านั้นจึงจะถูกทาง	 มิใช่เพื่ออย่างอื่น	 เพราะทุกข์มันมี
เหตุเกิดและมีที่ของมันอยู่แล้ว

	 ฉะนั้น	สิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจเสียว่า	มันจะเป็นจิตก็ช่างมันเถอะ	เมื่อมันนิ่งอยู่
อย่างนี้ก็คือปกติของมัน	ถ้าว่ามันเคลื่อนปุ๊บก็เป็นสังขาร๑	แล้ว	มันจะเกิดยินดีก็เป็น
สังขาร	มันจะเกิดยินร้ายก็เป็นสังขาร	มันอยากจะไปโน่นไปนี่ก็เป็นสังขาร	ถ้าไม่รู้เท่า
สงัขาร	กว็ิง่ตามมันไป	เป็นไปตามมัน	เม่ือจิตเคลือ่นเมือ่ใด	กเ็ป็นสมมตุสิงัขารเมือ่น้ัน	 
ท่านจึงให้พิจารณาสังขาร คือจิตมันเคลื่อนไหวนั่นเอง

	 เมือ่มนัเคลือ่นออกไปกเ็ป็นอนิจจัง	ทกุขัง	อนัตตา	ท่านให้พจิารณาอนัน้ี	ท่านจึง 
ให้รับทราบสิง่เหล่าน้ันไว้	ให้พิจารณาสงัขารเหล่าน้ี	ปฏจิจสมุปบาทธรรมกเ็หมอืนกนั	 
อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร	สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ	วิญญาณเป็นปัจจัย 

บรรยายธรรมเมื่อวันแรม	๑๕	ค�่า	เดือนยี่	ตรงกับวันที่	๑๗	มกราคม	๒๕๑๒	ณ	วัดหนองป่าพง	โดย 
นายบุญทัน	จันทประสา	ซึ่งจบเปรียญ	ได้ร่วมฟังโอวาทด้วย
๑ สังขาร = การปรุงแต่ง
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ให้เกิดนามรูป	ฯลฯ	เราเคยเล่าเรียนมาศกึษามา	กเ็ป็นจริง	คอืท่านแยกเป็นส่วนๆ	ไป 
เพื่อให้นักศึกษารู้	แต่เมื่อมันเกิดมาจริงๆ	แล้วนับไม่ทันหรอก

	 อปุมาเหมอืนเราตกจากยอดไม้กต็ุบ๊ถงึดนิโน่น	ไม่รู้ว่ามนัผ่านกิง่ไหนบ้าง	จิตเมือ่ 
ถูกอารมณ์ปุบ๊ขึน้มา	ถงึชอบใจกถ็งึดโีน่น	อนัทีต่ติต่อกนัเราไม่รู้	มนัไปตามทีป่ริยตัรู้ิ
นั่นเอง	แต่มันก็ไปนอกปริยัติด้วย	มันไม่บอกว่า	ตรงนี้เป็นอวิชชา	ตรงนี้เป็นสังขาร	 
ตรงน้ีเป็นวิญญาณ	ตรงน้ีเป็นนามรูป	มนัไม่ได้ให้ท่านมหาอ่านอย่างน้ันหรอก	เหมือนกบั 
การตกจากต้นไม้	ท่านพดูถงึขณะจิตอย่างเตม็ทีข่องมันจริงๆ	อาตมาจึงมหีลกัเทยีบว่า	 
เหมอืนกับการตกจากต้นไม้	เมือ่มนัพลาดจากต้นไม้ไปปุบ๊	มไิด้คณนาว่ามนักีน้ิ่วกีฟ่ตุ	 
เห็นแต่มันตูมถึงดิน	เจ็บแล้ว

	 ทางนี้ก็เหมือนกัน	เมื่อมันเป็นขึ้นมา	เห็นแต่ทุกข์	โสกะปริเทวะ	ทุกข์โน่นเลย	
มนัเกดิมาจากไหน	มนัไม่ได้อ่านหรอก	มนัไม่มีปริยตัทิีท่่านเอาสิง่ละเอยีดน่ีขึน้มาพดู	
แต่ก็ผ่านไปทางเส้นเดียวกัน	แต่นักปริยัติเอาไม่ทัน

	 ฉะน้ัน	ท่านจึงให้ยนืตวัว่า	อะไรทีเ่กดิข้ึนมาจากผู้รู้อนัน้ี เมือ่ผู้รู้รู้ตามความเป็นจริง 
ของจิตหรือเจตสกิเหล่าน้ี จิตก็ไม่ใช่เรา สิง่เหล่าน้ีมแีต่ของทิง้ทัง้หมด ไม่ควรเข้าไปยดึ 
ไปหมายมั่นทั้งนั้น

 สิง่ทีเ่รียกว่า จิต หรือ เจตสกิ	น้ี	พระศาสดามิใช่ให้เรียนเพือ่ให้ตดิ	ท่านให้รู้ว่า 
จิตหรือเจตสิกเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เท่านั้น มีแต่ท่านให้ปล่อยให้วางมัน  
เม่ือเกดิมากรั็บรู้ไว้	รับทราบไว้	ตวัจิตน่ีเองมนัถกูอบรมแล้ว	ถกูให้พลกิออกจากตวัน้ี	 
เกิดเป็นสังขารปรุงไป	 มันก็เลยมาปรุงแต่งเรื่อยไป	 ทั้งดีทั้งชั่วทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิด 
เป็นไป	สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีพระศาสดาให้ละ	แต่ต้องเรียนให้รู้อย่างน้ีเสยีก่อนจึงจะละได้	 
ตัวนี้เป็นตัวธรรมชาติอยู่อย่างนี้	จิตก็เป็นอย่างนี้	เจตสิกก็เป็นอย่างนี้

	 อย่างมรรค	ปัญญาอนัเหน็ชอบ	เหน็ชอบแล้วกด็�าริชอบ	เจรจาชอบ	ท�าการงานชอบ	 
เลีย้งชวิีตชอบ	เหล่าน้ีเป็นเร่ืองของเจตสกิทัง้น้ัน	ออกจากผู้รู้น่ันเอง	เหมือนกบัตะเกยีง 
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เป็นตวัผู้รู้	ถ้ารู้ชอบ	ด�าริชอบ	อย่างอืน่ก็ชอบไปด้วย	เหมอืนกบัแสงสว่างของตะเกยีง	
มันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน	มันเกิดจากผู้รู้อันนี้	ถ้าจิตนี้ไม่มี	ผู้รู้ก็ไม่มีเช่นกัน	มันคือ
อาการของพวกนี้

	 ฉะน้ัน	สิง่เหล่าน้ีรวมแล้วเป็นนามหมด	ท่านว่าจิตน้ีกช็ือ่ว่าจิต	มใิช่สตัว์	มใิช่บคุคล	 
มใิช่ตวัมใิช่ตน	มใิช่เรามิใช่เขา	ธรรมน้ีกส็กัว่าธรรม	มใิช่ตวัตนเราเขาไม่เป็นอะไร	ท่านให้ 
เอาที่ไหน	เวทนาก็ดี	สัญญาก็ดี	สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นขันธ์	๕	ท่านให้วาง

	 ภาวนากเ็หมือนกบัไม้ท่อนเดยีว	วปัิสสนาอยูป่ลายท่อนทางน้ี	สมถะอยูป่ลายท่อน 
ทางนั้น	ถ้าเรายกไม้ท่อนนี้ขึ้น	ปลายท่อนไม้จะขึ้นข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง	ถ้ายกไม้ 
ท่อนน้ีขึน้	ปลายทัง้สองกจ็ะขึน้ด้วย	อะไรจะเป็นตวัวปัิสสนา	อะไรจะเป็นตวัสมถะ	กต็วัจิต 
น่ีเอง	และเม่ือจิตสงบแล้ว	ความสงบเบือ้งแรกสงบด้วยสมถะ	คอื	สมาธธิรรม	ท�าให้จิต 
เป็นสมาธ	ิมนักส็งบ	ถ้าความสงบหายไปเกดิทกุข์	ท�าไมอาการน้ีจึงให้เกดิทกุข์	เพราะ
ความสงบของสมถะเป็นตัวสมุทัยแน่นอน	มันจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์

	 เม่ือมคีวามสงบแล้วยงัไม่จบ	พระศาสดามองเหน็แล้วว่าไม่จบ	ภพยงัไม่สิน้	ชาตยิงั 
มีอยู่	 พรหมจรรย์ไม่จบ	 มันไม่จบเพราะอะไร	 เพราะมันยังมีทุกข์อยู่	 ท่านจึงเอา 
ตัวสมถะตัวสงบนี่พิจารณาต่อไปอีก	ค้นหาเหตุผลจนกระทั่งท่านไม่ติดในความสงบ	 
ความสงบก็เป็นสังขารอันหน่ึง	 ก็เป็นสมมุติเป็นบัญญัติอีก	 ติดอยู่น่ีก็ติดสมมุติ	 
ติดบัญญัติ	 เมื่อติดสมมุติติดบัญญัติก็ติดภพติดชาติ	 ภพชาติก็คือความดีใจใน 
ความสงบนี่แหละ	เมื่อหายความฟุ้งซ่านก็ติดความสงบ	ก็เป็นภพอีก	เกิดอยู่อย่างนี้	
ภพชาติเกิดขึ้นมา	ท�าไมพระพุทธเจ้าจะไม่รู้

	 ท่านจึงพจิารณา	ภพชาตเิกดิเพราะอะไร	เม่ือยงัไม่รู้เท่าสิง่เหล่าน้ีตามความเป็นจริง	 
ท่านให้ยกเอาเร่ืองจิตสงบน้ีขึน้มาพจิารณาเข้าไปอกี	สงัขารทีเ่กดิขึน้มา	สงบหรือไม่สงบ	 
พจิารณาเร่ือยไปจนได้เหน็ว่าสิง่เหล่าน้ีเหมือนก้อนเหลก็แดง	ขันธ์	๕	เหมอืนกบัก้อน 
เหลก็แดง	เมือ่มนัแดงรอบแล้ว	ไปจบตรงไหนมนัจึงจะเยน็ได้	มทีีเ่ยน็ไหม	เอามือแตะ 
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ข้างบนดูซิ	ข้างล่างดูซิ	แตะข้างโน่นข้างนี้ดูซิ	ตรงไหนที่มันจะเย็น	เย็นไม่ได้	เพราะ
ก้อนเหล็กมันแดงโร่ไปหมด	ขันธ์	๕	นี้ก็ฉันนั้น

	 ความสงบไปติดไม่ได้	 จะว่าความสงบเป็นเรา	 จะว่าเราเป็นความสงบไม่ได	้ 
ถ้าเข้าใจว่าความสงบเป็นเรา	 เข้าใจว่าเราเป็นความสงบ	 ก็เป็นก้อนอัตตาอยู่น่ีเอง	 
ก้อนอัตตาก็เป็นตัวสมมุติอยู่	จะนึกว่าเราสงบ	เราฟุ้งซ่าน	เราดีเราชั่ว	เราสุขเราทุกข์	
อนัน้ีกเ็ป็นภพเป็นชาตอิยูอ่กี	เป็นทกุข์อกี	ถ้าสขุหายไปกก็ลายเป็นทกุข์	ถ้าความทกุข์
หายไปก็กลายเป็นสุข	ก็ต้องเวียนไปนรกไปสวรรค์อยู่ไม่หยุดยั้ง

	 พระศาสดาเหน็อาการจิตของท่านเป็นอย่างน้ี	น่ีแหละท่านว่า	ภพยงัอยู	่ชาตยิงัอยู	่ 
พรหมจรรย์ยังไม่จบ	ท่านจึงยกสังขารขึ้นพิจารณาตามธรรมชาติ	เพราะมีปัจจัยอยู่นี่	
จึงมีเกิดอยู่นี่	ตายอยู่นี่	มีอาการที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่นี่	ท่านจึงยกสิ่งนี้พิจารณาไป	 
ให้รู้เท่าตามเป็นจริงของขันธ์	๕	ทั้งรูปทั้งนาม	สิ่งทั้งหลายที่จิตคิดไปทุกสิ่งทุกอย่าง
เหล่าน้ีล้วนเป็นสงัขารทัง้หมด เม่ือรู้แล้วท่านให้วาง เมือ่รู้แล้วท่านให้ละ ให้รู้สิง่เหล่าน้ี 
ตามเป็นจริง ถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงกท็กุข์	กไ็ม่วางสิง่เหล่าน้ีได้	เมือ่รู้ตามความเป็น
จริงแล้ว	สิง่เหล่าน้ีกเ็ป็นของหลอกลวง	สมกบัทีพ่ระศาสดาตรัสว่า	จิตน้ีไม่มอีะไร	ไม่เกดิ 
ตามใคร	ไม่ตายกบัใคร	จิตเป็นเสรี	รุ่งโรจน์โชตกิาร	ไม่มเีร่ืองราวต่างๆ	เข้าไปอยูใ่นทีน้ั่น	 
ที่จะมีเรื่องราวก็เพราะมันหลงสังขารนี่เอง หลงอัตตานี่เอง

	 พระศาสดาจึงให้มองดจิูตของเรา	เบือ้งแรกมนัมอีะไร	ไม่มอีะไร	จริงๆ	สิง่เหล่าน้ี 
มไิด้เกิดด้วย	มไิด้ตายด้วย	ถกูอารมณ์ดมีากระทบกม็ไิด้ดด้ีวย	ถกูอารมณ์ร้ายมากระทบ 
กม็ไิด้ร้ายไปด้วย	เพราะรู้ตวัของตวัอย่างชดัเจนแล้ว	รู้ว่าสภาวะเหล่าน้ันไม่เป็นแก่นสาร	 
ท่านเห็นเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท่านให้รอบรู้ของท่านอยู่อย่างนั้น

	 ตวัผู้รู้น้ีรู้ตามความเป็นจริง	ผู้รู้มไิด้ดใีจไปด้วย	มไิด้เสยีใจไปด้วย	อาการทีด่ใีจ 
ไปด้วยน่ันแหละเกดิ	อาการทีเ่สยีใจไปด้วยน่ันแหละตาย	ถ้ามนัตายก็เกดิ	ถ้ามนัเกดิ
มันก็ตาย	ตัวที่เกิดตัวที่ตายนี่แหละเป็นวัฏฏะ	เวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่หยุด
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	 เมือ่จิตผู้ปฏบิตัเิป็นอยูอ่ย่างน้ัน	ไม่ต้องสงสยั	ภพมีไหม	ชาตมีิไหม	ไม่ต้องถามใคร	 
พระศาสดพิจารณาอาการสังขารเหล่านี้แล้วจึงได้ปล่อยวางสังขาร วางขันธ์ ๕ เหล่านี้  
เป็นเพียงผู้รับทราบไว้เฉยๆ มันจะดีขึ้นมา	 ท่านก็ไม่ดีกับมัน	 เป็นคนดูอยู่เฉยๆ	 
ถ้ามนัร้ายขึน้มา	ท่านกไ็ม่ร้ายกบัมัน	ท�าไมจึงเป็นอย่างน้ัน	เพราะมนัขาดจากปัจจัยแล้ว	 
รู้ตามความเป็นจริง	ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิดไม่มี	ตัวนี้ก็เป็นผู้รู้ยืนตัว	ตัวนี้แหละ 
เป็นตัวสงบ	 ตัวน้ีเป็นตัวไม่เกิด	 ไม่แก่	 ไม่เจ็บ	 ไม่ตาย	 ตัวน้ีมิใช่เหตุมิใช่ผล	 
ไม่อาศัยเหตุ	ไม่อาศัยผล	ไม่อาศัยปัจจัย	หมดปัจจัย	สิ้นปัจจัย	นอกเกิดเหนือตาย	
นอกสขุเหนือทกุข์	นอกดเีหนือชัว่	หมดเร่ืองจะพดู	ไม่มปัีจจัยส่งเสริมแล้ว	เร่ืองทีเ่รา 
พูดว่าจะติดในสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจิตหรือเจตสิก

	 ฉะนั้น	 เรื่องจิตหรือเรื่องเจตสิกนี้	 ก็เป็นเรื่องมีจริงอยู่	 เป็นจริงอย่างนั้น	 แต่ 
พระศาสดาเหน็ว่ารู้ไปกไ็ม่เกิดประโยชน์	ถ้ารู้แล้วเชือ่สิง่เหล่าน้ันก็ไม่เกดิประโยชน์อะไร	 
หาความสงบไม่ได้	รู้แล้วท่านให้วาง	ให้ละ	ให้เลิก	เพราะจิตเจตสิกนี่เองน�าความผิด 
มาให้เรา	น�าความถูกมาให้เรา	ถ้าเราฉลาดกน็�าความถกูมาให้เรา	ถ้าเราโง่กน็�าความผิด 
มาให้เรา เรื่องจิตหรือเจตสิกน้ีมันเป็นโลก พระศาสดาก็เอาเร่ืองของโลกมาดูโลก  
เมื่อรู้โลกได้แล้วท่านจึงว่าโลกวิทู ผู้รู้แจ้งโลก เมื่อท่านมาดูสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอย่างนี้

	 เร่ืองสมถะหรือเร่ืองวิปัสสนาน้ี	 ให้ท�าให้เกิดในจิตเสีย	 ให้เกิดในจิตจริงๆ	 
จึงจะรู้จัก	ถ้าไปเรียนตามต�าราว่าเจตสิกเป็นอย่างนั้นๆ	จิตเป็นอย่างนั้นๆ	ก็เรียนได้	 
แต่ว่าใช้ระงับความโลภ	ความโกรธ	ความหลงของเราไม่ได้	เพราะเรียนไปตามอาการ
ของความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	ความโลภมอีาการอย่างน้ันๆ	ความโกรธมอีาการ
อย่างน้ันๆ	ความหลงมอีาการอย่างน้ันๆ	ไปเล่าอาการของมนัเท่าน้ัน	กรู้็ไปตามอาการ	
พูดไปตามอาการ	 รู้อยู่	 ฉลาดอยู่	 แต่ว่าเมื่อมันเกิดกับใจ	 เราจะเป็นไปตามอาการ 
หรือไม่	เมือ่ถูกอารมณ์ทีไ่ม่ชอบใจมากระทบ	มนักเ็กดิเป็นอาการขึน้กบัใจเรา	เราตดิ 
มนัไหม	เราวางมนัได้ไหม	อาการทีไ่ม่ชอบใจน้ันเกดิขึน้มา	เรารู้แล้ว	ผู้รู้เอาความไม่ชอบ 
ไว้ในใจหรือเปล่า หรือว่าเห็นแล้ววาง
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	 ถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วยังเอาไว้ในใจของเรา	 ให้เรียนใหม่เพราะยังผิดอยู	่ 
ยังไม่ยิ่ง	ถ้ามันยิ่งแล้วมันวาง	ให้ดูอย่างนี้	ดูจิตของเราจริงๆ	มันจึงจะเป็นปัจจัตตัง	 
ถ้าจะพูดไปตามอาการของจิตอาการของเจตสกิว่ามเีท่าน้ันดวงเท่าน้ีดวง	อาตมาว่ายงั
น้อยเกนิไป	มันยังมีมาก	ถ้าเราจะไปเรียนสิง่เหล่าน้ีให้รู้แจ้งแทงตลอดหมดน้ัน	ไม่แจ้ง 
มันจะหมดอย่างไร	มันไม่หมดหรอก	หมดไม่เป็น

	 ฉะน้ัน	 เรื่องการปฏิบัติน้ีจึงส�าคัญมาก	 การปฏิบัติอาตมามิได้ปฏิบัติอย่างน้ัน	 
ไม่รู้ว่าจิตว่าเจตสิกอะไรหรอก	ดูผู้รู้นี่แหละ	ถ้ามันคิดชังท่านมหา	ท�าไมจึงชัง	ถ้ามัน 
รักท่านมหา	ท�าไมจึงรัก	อย่างน้ีแหละ	จะเป็นจิตหรือเจตสกิกไ็ม่รู้	จ้ีเข้าตรงน้ี	จึงแก้เร่ือง
ที่มันรักหรือชังนั่นให้หายออกจากใจได้	จะเป็นอะไรก็ตาม	มันสบายแล้ว	ไม่มีอะไร 
มันก็หยุด	 เอาอย่างน้ี	 จะพูดไปมากๆ	 ก็ช่างเขา	 มากก็ตาม	 มากก็จะมาอยู่ตรงน้ี	 
และมนัไม่มากไปไหน	มนัมากออกจากตรงน้ี	น้อยกน้็อยออกจากตรงน้ี	เกดิกเ็กดิออก
จากน่ี	ดบักด็บัอยูน่ี่	มนัจะไปไหน	ท่านจึงให้นามว่า “ผู้รู้” อาการทีผู้่รู้รู้ตามความเป็นจริง  
ถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้ว มันก็รู้จิตหรือรู้เจตสิกนี่แหละ

	 จิตหรือเจตสิกนี้มันหลอกลวงไม่หยุดสักที	เราก็ไปเรียนอาการที่มันหลอกลวง
น่ันเอง ทัง้เรียนเร่ืองมนัหลอกลวง ทัง้ถกูมันหลอกลวงเราอยูน่ั่นเอง จะว่าอย่างไรกนั 
ทั้งๆ	ที่รู้จักมัน	มันก็ลวงทั้งๆ	ที่รู้	มันเรื่องอย่างนี้	คือเรื่องเราไปรู้จักเพียงชื่อของมัน	 
อาตมาว่าพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์อย่างน้ัน	 ทรงประสงค์ว่าท�าอย่างไรจึงจะออกจาก 
สิง่เหล่าน้ีได้	ท่านให้ค้นหาเหตขุองสิง่เหล่าน้ีข้ึนไป	ฉะน้ันอาตมาปฏบิตัโิดยไม่รู้จักมาก	 
รู้จักเพียงว่าศลีเป็นมรรค	งามเบือ้งต้นคอื ศีล งามท่ามกลางคอื สมาธ ิงามเบือ้งปลาย
คอื ปัญญา	สามอย่างน้ีดไูปดมูากเ็ป็นอย่างเดียวเท่าน้ัน	แต่ถ้าจะแยกออกเป็น	๓	อย่าง 
ก็ได้

 การรักษาศีล ปัญญาต้องมาก่อน แต่เราพูดว่ารักษาศีลก่อน	ตั้งศีลก่อน	ศีลจะ
สมบรูณ์อย่างไรน้ัน	จะต้องมปัีญญา	จะต้องค้นคิดกายของเรา	วาจาของเรา	พจิารณาหา 
เหตุผล	นี่ตัวปัญญาทั้งนั้นก่อนที่จะตั้งศีลขึ้นได้ต้องอาศัยปัญญา
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	 เมื่อพูดตามปริยัติก็ว่า	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	อาตมาพิจารณาแล้ว	การปฏิบัตินี้
ต้องปัญญามาก่อน	มารู้เร่ืองกาย	วาจา	ว่าโทษของมนัเกดิขึน้มาอย่างไร	ปัญญาน้ีต้อง 
พิจารณาหาเหตุผลควบคุมกายวาจาจึงจะบริสุทธิ์ได้ ถ้ารู้จักอาการของกายวาจาที่ 
สุจริตทุจริตแล้ว ก็เห็นที่ปฏิบัติ ถ้าเห็นที่จะปฏิบัติแล้ว	ก็ละสิ่งที่ชั่ว	ประพฤติสิ่งที่ดี	 
ละสิง่ทีผิ่ด	ประพฤตสิิง่ทีถ่กูเป็นศีล	ถ้ามนัละผิดให้ถกูแล้ว	ใจกแ็น่วแน่เข้าไป	อาการที ่
ใจแน่วแน่มั่นคง มิได้ลังเลสงสัยในกายวาจาของเรานี้เป็นสมาธิ ความตั้งใจมั่นแล้ว	
เมือ่ตัง้ใจมัน่แล้ว	รูปเกดิขึน้มา	เสยีงเกดิขึน้มา	พจิารณามันแล้ว	น่ีเป็นก�าลงัตอนทีส่อง	 
เมือ่รูป	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ	หรือ	รูป	เสยีง	กลิน่	รส	โผฏฐพัพะ	ธรรมารมณ์	 
เกิดขึ้นมาบ่อยๆ	ได้พิจารณาบ่อยๆ	ด้วยอาการที่เราตั้งใจมิได้เผลอ	จึงรู้อาการของ 
สิง่เหล่าน้ี	มนัเกดิตามความเป็นจริงของมนั	เม่ือรู้เร่ือยๆ	ไปกเ็กดิปัญญา	เม่ือรูต้ามความ 
เป็นจริงตามสภาวะของมันสัญญาจะหลุด เลยกลายเป็นตัวปัญญา จึงเป็นศีล สมาธิ 
ปัญญา	คงรวมเป็นอันเดียวกัน

	 ถ้าปัญญากล้าขึน้	กอ็บรมสมาธใิห้ม่ันขึน้ไป	เมือ่สมาธมิัน่ขึน้ไป	ศลีกม็ัน่กส็มบรูณ์ 
ยิ่งขึ้น	เมื่อศีลสมบูรณ์ขึ้น	สมาธิก็กล้าขึ้นอีก	เมื่อสมาธิกล้าขึ้น	ปัญญาก็กล้ายิ่งขึ้น	 
สามอย่างน้ีเป็นไวพจน์ซึง่กนัและกนั	สมกบัพระศาสดาตรัสว่า	มรรคเป็นหนทาง	เมือ่สาม 
อย่างน้ีกล้าขึน้มาเป็นมรรค	ศลีกย็ิง่	สมาธกิย็ิง่	ปัญญากย็ิง่	มรรคน้ีจะฆ่ากิเลส	โลภเกดิขึน้	 
โกรธเกิดขึ้น	หลงเกิดขึ้น	มีมรรคเท่านั้นที่จะเป็นผู้ฆ่าได้

	 ข้อปฏบิตัอิริยสจัคือทีท่่านว่าทกุข์	สมุทยั	นิโรธ	มรรค	มรรคน้ันคือ	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	 
คือข้อปฏิบตัอิยูใ่นใจ	ค�าว่า	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	ทีเ่ป็นอยูน่ี่	ทีนั่บมือให้ด	ูมใิช่ว่ามันอยู ่
ที่มือ มันอยู่ที่จิตอย่างนั้นต่างหาก

	 ทั้งศีล	ทั้งสมาธิ	ทั้งปัญญา	เป็นอยู่อย่างนั้น	มันหมุนอยู่ตลอดกาลตลอดเวลา	
อาศัยรูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ธรรมารมณ์	อะไรเกิดขึ้นมา	มรรคนี้จะครอบง�า
อยูเ่สมอ	ถ้ามรรคไม่กล้า	กเิลสกค็รอบได้	ถ้ามรรคกล้า มรรคกฆ่็ากเิลส ถ้ากเิลสกล้า  
มรรคอ่อน กิเลสกฆ่็ามรรค ฆ่าใจเราน่ีเอง ถ้ารูป	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	เกดิข้ึนมาในใจ	 
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เราไม่รู้เท่ามัน	มนักฆ่็าเรา	มรรคกบักเิลสเดินเคียงกนัไปอย่างน้ี	ผู้ปฏบิตัคืิอใจ	จ�าเป็น 
จะต้องเถียงกนัไปอย่างน้ีตลอดทาง	คล้ายมคีนสองคนเถยีงกนั	แท้จริงเป็นมรรคกบั 
กเิลสเทา่นัน้เองที่เถยีงกนัอยูใ่นใจของเรา	มรรคมาคมุเราใหพ้จิารณากลา้ขึน้	เมือ่เรา 
พจิารณาได้	กเิลสกแ็พ้เรา	เมือ่มนัแขง็มาอกี	ถ้าเราอ่อน	มรรคกห็ายไป	กเิลสเกดิขึน้แทน	 
ย่อมต่อสูก้นัอยูอ่ย่างน้ีจนกว่าจะมฝ่ีายชนะ	จึงจะจบเรือ่งได้	ถ้าพยายามตรงมรรค	มนัก็ 
ฆ่ากิเลสอยู่เรื่อยไป	ผลที่สุด	ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	มรรค	ก็อยู่ในใจอย่างนี้	นั่นแหละ 
คือเราได้ปฏิบัติอริยสัจ

	 ทกุข์เกิดขึน้มาด้วยวธิใีด	ทกุข์กเ็กดิมาจากเหต	ุคอืสมุทยัเป็นเหต	ุเหตอุะไร	เหตคืุอ 
ศลี	สมาธ	ิปัญญา	น้ีอ่อน	มรรคก็อ่อน	เมือ่มรรคอ่อนกเิลสกเ็ข้าครอบได้	เมือ่ครอบได้ 
กเ็ป็นตวัสมทุยั	ทกุข์กเ็กิดขึน้มา	ถ้าทกุข์เกดิขึน้มาแล้ว	ตวัทีจ่ะดับสิง่เหล่าน้ีกห็ายไปหมด	 
อาการทีท่�ามรรคให้เกดิขึน้คือศีล	สมาธ	ิปัญญา	เมือ่ศลียิง่	สมาธยิิง่	ปัญญายิง่	น่ันกค็อื 
มรรคเดนิอยู่เสมอ	มนัจะท�าลายตวัสมทุยัคอืเหตทุีจ่ะท�าให้เกดิทกุข์ขึน้มาได้	ระหว่างที ่
ทุกข์เกิดไม่ได้เพราะมรรคฆ่ากิเลสอยู่นี้	ในระหว่างกลางนี้ตรงจิตที่ดับทุกข์	ท�าไมจึง 
ดับทุกข์ได้	เพราะศีล	สมาธิ	ปัญญา	ยิ่ง	คือมรรคนี้ไม่หยุด	อาตมาว่าปฏิบัติอย่างนี้	 
เร่ืองจิตเร่ืองเจตสกิไม่รู้ว่าไปอยู่ไหน มนัมารวมอยูน่ี่ ถ้าจิตพ้นสิง่เหล่าน้ีกแ็น่แล้ว มันจะ 
ไปทางไหน ไม่ต้องไปไล่มันมาก

	 ต้นกระบกต้นนี้	ใบเป็นอย่างไร	หยิบมาดูใบเดียวเท่านั้นก็เข้าใจได้แล้ว	มันมี 
สกัหมืน่ใบกช่็างมนั	ใบกระบกเป็นอย่างน้ี	ดใูบเดยีวเท่าน้ี	ใบอืน่กเ็หมือนกนัหมด	ถ้าจะ 
ดูล�าต้นกระบกต้นอื่น	ดูต้นเดียวก็จะรู้ได้หมด	ดูต้นเดียวเท่านั้น	ต้นอื่นก็เหมือนกัน 
อกีเช่นกนั	ถงึมนัจะมแีสนต้นกต็าม	อาตมาดเูข้าใจต้นเดยีวเท่าน้ันกพ็อแล้ว	อาตมาคดิว่า 
พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอย่างนี้

 ศลีกด็ ีสมาธก็ิดี ปัญญาก็ด ีสิง่ทัง้สามประการน้ีท่านเรียกว่า มรรค อนัมรรคน้ี
ยงัมใิช่ศาสนา อกีซ�า้ยงัไม่ใช่สิง่ทีพ่ระศาสดาต้องการอย่างแท้จริงเลย แต่กเ็ป็นหนทาง
ทีจ่ะด�าเนินเข้าไป เหมือนกับทีท่่านมหามาจากกรุงเทพฯ	จะมาวดัหนองป่าพง	ท่านมหา 
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คงไม่ต้องการหนทาง	 ต้องการถึงวัดต่างหาก	 แต่หนทางเป็นสิ่งจ�าเป็นแก่ท่านมหา 
ที่จะต้องมา	ฉะนั้น	ถนนที่ท่านมหามานั้นมันไม่ใช่วัด	มันเป็นเพียงถนนมาวัดเท่านั้น	
แต่ก็จ�าเป็นต้องมาตามถนนจึงจะมาถึงวัดได้

	 ศลีกด็	ีสมาธกิด็	ีปัญญากด็	ีถ้าจะพดูว่านอกศาสนา	แต่กเ็ป็นถนนเข้าไปถงึศาสนา	 
เม่ือท�าศลีให้ยิง่	สมาธใิห้ย่ิง	ปัญญาให้ย่ิงแล้ว	ผลคอืความสงบเกดิขึน้มา	น่ันเป็นจุดที่ 
ต้องการ	เมือ่สงบแล้วถงึได้ยนิเสยีงกไ็ม่มอีะไร	เมือ่ถงึความสงบอนัน้ีแล้ว	กไ็ม่มอีะไร 
จะท�า	ฉะน้ัน	พระศาสดาจึงให้ละ	จะเป็นอะไรกไ็ม่ต้องกงัวล	อนัน้ีเป็นปัจจัตตงัแล้วจริงๆ	 
มิได้เชื่อใครอีก

	 หลกัของพระพุทธศาสนาจึงมิได้มีอะไร	ไม่มฤีทธิ	์ไม่มปีาฏหิาริย์อย่างอืน่ทัง้หลาย 
ทั้งปวง	สิ่งเหล่านี้พระศาสดามิได้สรรเสริญ	แต่มันก็อาจท�าได้	เป็นได้	สิ่งเหล่านี้เป็น
โมหธรรม	 พระศาสดาไม่สรรเสริญ	 ท่านสรรเสริญผู้ที่ท�าให้พ้นจากทุกข์ได้เท่าน้ัน	 
ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติ	อุปกรณ์เครื่องปฏิบัตินั้น	ได้แก่	ทาน	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	
จะต้องฝึกหัดอย่างนี้

	 อนัน้ีคอืทางด�าเนินเข้าไป	ก่อนจะถงึได้ต้องมปัีญญามาก่อน	น้ีเป็นมรรค	มรรคมี 
องค์	๘	ประการ	รวมแล้วได้แก่	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	ถ้ากิเลสหุ้มขึ้นมาก็เกิดไม่ได้	
ถ้ามรรคกล้าก็ฆ่ากิเลส	ถ้ากิเลสกล้าก็ฆ่ามรรค	สองอย่างเท่านี้ที่จะต่อสู้กันไปตลอด
จนปลายทางทีเดียว	รบกันไปเรื่อย	ไม่มีหยุด	ไม่มีสิ้นสุด

	 อปุกรณ์เคร่ืองปฏบิตักิเ็ป็นของล�าบากอยู	่ต้องอาศัยความอดทน	ความอดกลัน้	
ต้องท�าเอง	ให้มันเกิดมาเอง	เป็นเอง

	 นักปริยัติชอบสงสัย	 เช่น	 เวลานั่งสมาธิ	ถ้าจิตสงบปั๊บ	 เอ	มันเป็นปฐมฌาน 
ละกระมัง	ชอบคิดอย่างนี้	พอนึกอย่างนี้จิตถอนเลย	ถอนหมดเลย	เดี๋ยวก็นึกว่าเป็น 
ทติุยฌานแล้วกระมงั	อย่าเอามาคิด	พวกน้ีมันไม่มีป้ายบอก	มนัคนละอย่าง	ไม่มป้ีาย
บอกว่า	นี่ทางเข้าวัดหนองป่าพง	มิได้อ่านอย่างนั้น	มันไม่บอก	มีแต่พวกเกจิอาจารย์
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มาเขียนไว้ว่า	ปฐมฌาน	ทุติยฌาน	ตติยฌาน	จตุตถฌาน	มาเขียนไว้ทางนอก	ถ้าจิต 
เราเข้าไปสงบถงึน้ันแล้วไม่รู้จักหรอก รู้อยู่แต่ว่ามนัไม่เหมือนปริยตัทิีเ่ราเรียน ถ้าผู้เรียน 
ปริยตัแิล้วชอบก�าเข้าไปด้วย	ชอบน่ังคอยสงัเกตว่า	เอ...เป็นอย่างไร	มนัเป็นปฐมฌานแล้ว 
หรือยัง	นี่มันถอนออกหมดแล้ว	ไม่ได้ความ	ท�าไมจึงเป็นอย่างนั้น	เพราะมันอยาก	 
พอตัณหาเกิด	มันจะมีอะไร	มันก็ถอนออกพร้อมกัน	นี่แหละ เราทั้งหลายต้องทิ้ง 
ความคิดความสงสัยให้หมด ให้เอาจิตกับกายวาจาล้วนๆ เข้าปฏิบัติ ดูอาการของจิต  
อย่าแบกคมัภีร์เข้าไปด้วย ไม่มคัีมภร์ีในน้ัน	ขืนแบกเข้าไปมันเสยีหมด	เพราะในคมัภร์ี 
ไม่มีสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง

	 ผู้ทีเ่รียนมากๆ	รู้มากๆ	จึงไม่ค่อยส�าเร็จ	เพราะมาตดิตรงน้ี	ความจริงแล้วเร่ืองจิตใจ 
อย่าไปวัดออกมาทางนอก	มนัจะสงบกใ็ห้มนัสงบไป	ความสงบถงึทีส่ดุมนัมอียู	่ปริยตัขิอง 
อาตมามันน้อย	เคยเล่าให้มหาอมรฟัง	เมือ่คราวปฏบิตัใินพรรษาที	่๓	น้ัน	มคีวามสงสยัอยูว่่า 
สมาธเิป็นอย่างไรหนอ	คดิหาไป	น่ังสมาธไิป	จิตยิง่ฟุง้	ยิง่คิดมาก	เวลาไม่น่ังค่อยยงัชัว่	 
แหม	มนัยากจริงๆ	ถงึยากกท็�าไม่หยดุ	ท�าอยูอ่ย่างน้ัน	ถ้าอยูเ่ฉยๆ	แล้วสบาย	เมือ่ตัง้ใจ 
ว่าจะท�าให้จิตเป็นหนึ่งยิ่งเอาใหญ่	มันอย่างไรกัน	ท�าไมจึงเป็นอย่างนี้

	 ต่อมาจึงคิดได้ว่า	มนัคงเหมอืนลมหายใจเราน้ีกระมงั	ถ้าว่าจะตัง้ให้หายใจน้อย	
หายใจใหญ่	 หรือให้มันพอดี	 ดูมันยากมาก	 แต่เวลาเดินอยู่ไม่รู้ว่าหายใจเข้าออก 
ตอนไหน	ในเวลาน้ันดมูนัสบายแท้	จึงรู้เร่ืองว่า	อ้อ	อาจจะเป็นอย่างน้ันกไ็ด้	เวลาเรา 
เดนิไปตามปกตมิไิด้ก�าหนดลมหายใจ	มใีครเคยเป็นทกุข์ถงึลมหายใจไหม	ไม่เคย	มนั
สบายจริงๆ	ถ้าจะไปน่ังตัง้ใจเอาให้มนัสงบ	มนักเ็ลยเป็นอปุาทานยดึใส่ตัง้ใส่	หายใจ 
สัน้ๆ	ยาวๆ	เลยไม่เป็นอนัก�าหนด	จิตเกิดมีทกุข์ยิง่กว่าเก่าเพราะอะไร	เพราะความตัง้ใจ 
ของเรากลายเป็นอุปาทานเข้าไปยึดเลยไม่รู้เร่ือง	 มันล�าบากเพราะเราเอาความอยาก
เข้าไปด้วย

	 วนัหน่ึงขณะทีเ่ดินจงกรมอยูเ่วลาประมาณ	๕	ทุม่กว่า	รู้สกึแปลกๆ	มนัแปลกมาแต่ 
ตอนกลางวันแล้ว	รู้สกึว่าไม่คดิมาก	มอีาการสบายๆ	เขามงีานอยูใ่นหมูบ้่าน	ไกลประมาณ	 
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๑๐		เส้น	จากทีพ่กัซึง่เป็นวดัป่า	เม่ือเดนิจงกรมเมือ่ยแล้ว	เลยมาน่ังทีก่ระท่อม	มฝีาแถบ 
ตองบงัอยู	่เวลาน่ังรู้สกึว่าคู้ขาเข้าเกอืบไม่ทนั	เอ๊ะ	จิตมนัอยากสงบ	มนัเป็นเองของมนั	 
พอน่ัง	จิตกส็งบจริงๆ	รู้สกึตวัหนักแน่น	เสยีงเขาร้องร�าอยูใ่นบ้าน	มใิช่ว่าจะไม่ได้ยนิ	 
ยงัได้ยนิอยูแ่ต่จะท�าให้ไม่ได้ยนิกไ็ด้	แปลกเหมอืนกนั	เมือ่ไม่เอาใจใส่กเ็งียบไม่ได้ยนิ	 
จะให้ได้ยินกไ็ด้	ไม่รู้สกึร�าคาญ	ภายในจิตเหมือนวตัถสุองอย่างตัง้อยูไ่ม่ตดิกนั	ดจิูต 
กบัอารมณ์ตัง้อยูค่นละส่วน	เหมอืนกระโถนกบักาน�า้น่ี	กเ็ลยเข้าใจว่า	เร่ืองจิตเป็นสมาธน่ีิ	 
ถ้าน้อมไปก็ได้ยินเสียง	ถ้าว่างก็เงียบ	ถ้ามันมีเสียงขึ้นก็ดูตัวผู้รู้	ขาดกันคนละส่วน

	 จึงพจิารณาว่า	“ถ้าไม่ใช่อย่างน้ี	มนัจะใช่ตรงไหนอกี”	มนัเป็นอย่างน้ีไม่ตดิกนัเลย	 
ได้พจิารณาอย่างน้ีเร่ือยๆ	จึงเข้าใจว่า	อ้อ	อนัน้ีกส็�าคัญเหมอืนกนั	เรยีกว่า	สนัตต	ิคอืความ 
สบืต่อ	ถ้าขาด	มนักเ็ป็น	สนัต ิแต่ก่อนมนัเป็นสนัตต ิทน้ีีกลายเป็นสนัตอิอกมา จึงน่ัง 
ท�าความเพยีรต่อไป	จิตในขณะทีน่ั่งท�าความเพยีรคราวน้ัน	ไม่ได้เอาใจใส่ในสิง่อืน่เลย	 
ถ้าเราจะหยุดความเพยีรกห็ยุดได้ตามสบาย	เมือ่เราหยดุความเพยีร	เจ้าเกยีจคร้านไหม	 
เจ้าเหน่ือยไหม	เจ้าร�าคาญไหม	เปล่า	ไม่ม	ีตอบไม่ได้	ของเหล่าน้ีไม่มใีนจิต	มแีต่ความพอด ี
หมดทุกอย่างในนั้น

	 ถ้าเราจะหยุดก็หยุดเอาเฉยๆ	นี่แหละ	ต่อมาจึงหยุดพัก	หยุดแต่การนั่งเท่านั้น	 
ใจเหมอืนเก่ายังไม่หยดุ	เลยดงึเอาหมอนลกูหน่ึงมาวางไว้ตัง้ใจจะพกัผ่อน	เมือ่เอนกายลง 
จิตยงัสงบอยูอ่ย่างเดิม	พอศรีษะจะถงึหมอน	มอีาการน้อมในใจ	ไม่รู้มนัน้อมไปไหน	 
แต่มันน้อมเข้าไป	คล้ายกบัมสีายไฟอนัหน่ึงไปถกูสวติช์ไฟเข้า	ไปดนักบัสวติช์อนัน้ัน	 
กายกร็ะเบดิเสยีงดงัมาก	ความรู้ทีม่อียู่น้ันละเอยีดทีส่ดุ	พอมนัผ่านตรงจุดน้ันกห็ลดุ 
เข้าไปข้างในโน้น	ไปอยูข้่างในจึงไม่มอีะไร	แม้อะไรๆ	ทัง้ปวงกส่็งเข้าไปไม่ได้	ส่งเข้าไป 
ไม่ถงึ	ไม่มอีะไรเข้าไปถงึ	หยดุอยูข้่างในสกัพกัหน่ึง	กถ็อยออกมา	คดิว่าถอยออกมาน้ี	 
ไม่ใช่ว่าเราจะให้ถอยออกมาหรอก	เราเป็นเพยีงผู้ดูเฉยๆ	เราเป็นผู้รู้เท่าน้ัน	อาการเหล่าน้ี 
เป็นออกมาๆ	ก็มาถึงปกติจิตธรรมดา

	 เมือ่เป็นปกตดัิงเดมิแล้ว	ค�าถามกม็ขีึน้ว่า “น่ีมันอะไร” ค�าตอบเกดิขึน้ว่า “สิง่เหล่าน้ี 
ของเป็นเอง	ไม่ต้องสงสยัมนั”	พดูเท่าน้ีจิตกย็อม	เมือ่หยดุอยูพ่กัหน่ึงกน้็อมเข้าไปอกี	 
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เราไม่ได้น้อม	มนัน้อมเอง	พอน้อมเข้าไปๆ	กไ็ปถกูสวติช์ไฟดงัเก่า	คร้ังทีส่องน้ี	ร่างกาย 
แตกละเอยีดหมด	หลดุเข้าไปข้างในอกี	เงียบ	ยิง่เก่งกว่าเก่า	ไม่มอีะไรส่งเข้าไปถงึ	เข้าไป 
อยู่ตามปรารถนาของมันพอสมควรแล้วก็ถอยออกมาตามสภาวะของมัน	ในเวลานั้น 
มนัเป็นอตัโนมัต	ิมไิด้แต่งว่าจงเป็นอย่างน้ันจงเป็นอย่างน้ี	จงออกอย่างน้ี	จงเข้าอย่างน้ัน	 
ไม่ม	ีเราเป็นเพยีงผู้ท�าความรู้	ดอูยูเ่ฉยๆ	มนักถ็อยออกมาถงึปกต	ิมไิด้สงสยั	แล้วกน่ั็ง 
พจิารณาน้อมเข้าไปอกี	ครัง้ทีส่ามน้ีโลกแตกละเอยีดหมด	ทัง้พืน้ปฐพ	ีแผ่นดนิ	แผ่นหญ้า	 
ต้นไม้	ภูเขา	โลกา	เป็นอากาศธาตุหมด	ไม่มีคน	หมดไปเลย	ตอนสุดท้ายไม่มีอะไร

	 เมือ่เข้าไปอยูต่ามปรารถนาของมนั	อยูอ่ย่างไร	ดยูาก	พดูยาก	ของสิง่น้ีไม่มอีะไร 
มาเปรียบปานได้เลย	นานทีส่ดุทีอ่ยูใ่นน้ัน	พอถงึก�าหนดเวลากถ็อนออกมา	ค�าว่าถอน	 
เรากม็ไิด้ถอนหรอก	มนัถอนของมันเอง	เราเป็นผู้ดูเท่าน้ัน	กเ็ลยออกมาเป็นปกต	ิสามขณะ 
นี้ใครจะเรียกว่าอะไร	ใครรู้	เราจะเรียกอะไรเล่า

	 ทีเ่ล่ามาน้ีเร่ืองจิตตามธรรมชาตทิัง้น้ัน	อาตมามไิด้กล่าวถงึจิตถงึเจตสกิ	ไม่ต้องการ 
อะไรทัง้น้ัน	มศีรัทธาท�าเข้าไปจริงๆ	เอาชวิีตเป็นเดมิพนั	เมือ่ถงึวาระทีเ่ป็นอย่างน้ีออกมา 
แล้ว	โลกน้ีแผ่นดนิน้ีมนัพลกิไปหมด	ความรู้ความเหน็มันแปลกไปหมดทกุสิง่ทกุอย่าง	
ในระยะน้ันถ้าคนอืน่เหน็	อาจจะว่าเราเป็นบ้าจริงๆ	ถ้าผู้ควบคมุสตไิม่ดอีาจเป็นบ้าได้นะ 
เพราะมันไม่เหมือนเก่าสกัอย่างเลย	เหน็คนในโลกไม่เหมือนเก่า	แต่มนักเ็ป็นเราผู้เดยีว 
เท่าน้ัน	แปลกไปหมดทกุอย่าง	ความนึกคดิทัง้หลายทัง้ปวงน้ัน	เขาคิดไปทางโน้น	แต่เรา 
คิดไปทางน้ี	เขาพดูมาทางน้ี	เราพดูไปทางโน้น	เขาข้ึนทางโน้น	เราลงทางน้ี	มนัต่างกบั 
มนุษย์ไปหมด	มันก็เป็นของมันเรื่อยๆ	ไป

	 ท่านมหาลองไปท�าดเูถอะ	ถ้ามันเป็นอย่างน้ี	ไม่ต้องไปดูไกลอะไรหรอก	ดจิูตของ
เราต่อๆ	ไป	มนัอาจหาญทีส่ดุ	อาจหาญมาก	น่ีคอืเร่ืองก�าลงัของจิต	เร่ืองก�าลงัของจิต 
มันเป็นได้ถึงขนาดนี้

	 นี่ เป็นเรื่องก�าลังของสมาธิ	ขณะนี้ยังเป็นก�าลังของสมาธิอยู่	ถ้าเป็นสมาธิขั้นนี้ 
มนัสดุของมนัแล้ว	มนัไม่สะดดุ	มนัไม่เป็นขณะ	มนัสดุแล้ว	ถ้าจะท�าวปัิสสนาทีน่ี่คล่อง
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แล้ว	จะใช้ในทางอืน่กไ็ด้	ตัง้แต่บดัน้ี	ต่อไปจะใช้ฤทธิ	์ใช้เดช	ใช้ปาฏหิาริย์	ใช้อะไรๆ	 
อาจใช้ได้ทัง้น้ัน	นักพรตทัง้หลายเอาไปใช้	ใช้ท�าน�า้มนต์น�า้พร	ใช้ท�าตะกรุด	คาถา	ได้หมด 
ทัง้น้ัน	ถงึขัน้น้ีแล้วมันไปของมนัได้	มนักด็ไีปอย่างน้ันแหละ	ดเีหมอืนกบัเหล้าด	ีกนิแล้ว 
ก็เมา	ดีไปอย่างนั้นใช้ไม่ได้

	 ตรงน้ีเป็นทีแ่วะ	พระศาสดาท่านแวะตรงน้ี	น่ีเป็นแท่นทีจ่ะท�าวปัิสสนาแล้วเอาไป 
พจิารณา	ทน้ีีสมาธไิม่ต้องเท่าไร	ดอูาการภายนอกเลย	ดเูหตผุลพจิารณาเร่ือยไป	ถ้าเป็น 
อย่างน้ี เราเอาความสงบน้ีมาพจิารณารูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ ทีม่ากระทบ  
อารมณ์แม้จะดี	จะชั่ว	สุข	ทุกข์	ทั้งหลายทั้งปวง	เหมือนกับคนขึ้นต้นมะม่วงแล้ว 
เขย่าลกูหล่นลงมา	เราอยูใ่ต้ต้นมะม่วงคอยเกบ็เอา	ลกูไหนเน่าเราไม่เอา	เอาแต่ลกูทีด่ีๆ  
ไม่เปลืองแรง	เพราะไม่ได้ขึ้นต้นมะม่วง	คอยเก็บอยู่ข้างล่างเท่านั้น

	 ข้อน้ีหมายความว่าอย่างไร	อารมณ์ทัง้หลายทัง้ปวงเกดิมาแล้ว	เอาความรู้มาให้ 
เราหมด	มไิด้ไปปรุงแต่งมนั	ลาภ	ยศ	นินทา	สรรเสริญ	สขุ	ทกุข์	มนัมาเอง	เรามคีวามสงบ	 
มปัีญญา	สนุกเฟ้นสนุกเลอืกเอา	ใครจะว่าดี	ว่าช่ัว	ว่าร้าย	ว่าโน่นว่าน่ี	สขุ	ทกุข์	ต่างๆ	นานา	 
เป็นต้น	ล้วนแต่เป็นก�าไรของเราหมด	เพราะมคีนขึน้เขย่าให้มะม่วงหล่นลงมา	เรากส็นุก 
เกบ็เอา	ไม่กลวั	จะกลวัท�าไม	มคีนขึน้เขย่าลงมาให้เรา	ลาภกด็	ียศกดี็	สรรเสริญ	นินทา	 
สขุ	ทกุข์	ทัง้หลายทัง้ปวงเหล่าน้ี	เปรียบเหมือนมะม่วงหล่นลงมาหาเรา	เราเอาความสงบ 
มาพจิารณาเกบ็เอา	เรารู้จักแล้ว	ลกูไหนดี	ลกูไหนเน่า	เมือ่เร่ิมพจิารณาสิง่เหล่าน้ี	อาการที ่
พิจา รณาออกจากความสงบเหล่าน้ีแหละเรียกว่าปัญญา เป็นวิปัสสนา ไม่ได้แต่ง 
มนัหรอก	วปัิสสนาน้ีถ้ามปัีญญา	มนัเป็นของมันเอง	ไม่ต้องไปตัง้ชือ่มัน	ถ้ามันรู้แจ้งน้อย 
กเ็รยีกว่าวปัิสสนาน้อย	ถ้ามันรู้อกีขนาดหน่ึง	กเ็รยีกว่าวปัิสสนากลาง	ถ้ามันรู้ตามความ 
เป็นจริง	กเ็รียกว่าวปัิสสนาถึงทีส่ดุ	เร่ืองวปัิสสนาน้ี	อาตมาเรียกปัญญา	การจะท�าวปัิสสนา 
จะท�าเอาเดี๋ยวนั้นๆ ท�าได้ยาก มันต้องเดินมาจากความสงบ เรื่องมันเป็นเองทั้งหมด 
ไม่ใช่เรื่องเราจะไปบังคับ

 พระศาสดาจึงตรัสว่า	เร่ืองของเป็นเอง	เม่ือเราท�าไปถงึขัน้น้ีแล้ว	เรากป็ล่อยตาม 
บญุวาสนาบารมีของเรา	แต่เราไม่หยดุท�าความเพยีร	จะช้าหรือเร็วเราบงัคบัไม่ได้	เหมอืน 
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ปลกูต้นไม้	มนัรู้จักของมนั	มนัอยากเร็วกรู้็ว่ามันหลง	มนัอยากช้ากรู้็ว่ามันหลง	เมือ่ท�าแล้ว 
มันจึงเกิดผลขึ้นมา	เหมือนเราปลูกต้นไม้	เช่น	ปลูกพริกต้นนี้	หน้าที่ของเราคือขุด 
หลมุปลกู	ให้น�า้	ให้ปุย๋	ป้องกนัแมลงให้มันเท่าน้ัน	น่ีเร่ืองของเรา	น่ีเร่ืองศรัทธาของเรา	 
ส่วนต้นพริกจะโตกเ็ป็นเร่ืองของมนั	ไม่ใช่เร่ืองของเรา	จะไปดงึให้มันยดืขึน้มากไ็ม่ได้	 
ผิดเรื่อง	เราต้องให้น�้า	เอาปุ๋ยใส่ให้

	 ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ก็จะสบาย	จะถึงชาตินี้ก็ช่าง	ถึงชาติหน้าก็ตาม	เรามีศรัทธา
อย่างนี้แล้ว	มีความรู้สึกแน่นอนแล้วอย่างนี้	จะเร็วหรือช้านั้นเป็นเรื่องของบุญวาสนา
บารมีของเรา	ทน้ีีก็รู้สกึสบายเหมือนขบัรถม้า	กม็ไิด้เอารถไปก่อนม้า	แต่ก่อนมนัเอารถ
ไปก่อนม้า	ถ้าไถนากเ็ดินก่อนควาย	หมายความว่าใจมันเร็วมาก	ร้อนมาก	ทน้ีีไม่เป็น 
อย่างนั้น	ไม่เดินก่อน	ต้องเดินตามหลังควาย

	 ข้าเอาน�า้ให้กนิ	เอาปุย๋ให้กนิ	กนิไปเถอะ	มดปลวกมาข้าจะไล่ให้เจ้าเท่าน้ันแหละ	
ต้นพริกต้นน้ีมนักจ็ะงามขึน้เอง	เม่ือมนังามแล้วเราจะบงัคบัว่าแกต้องเป็นดอกเด๋ียวน้ี	 
ไม่ใช่เร่ืองของเรา	อย่าท�า	เราจะเป็นทกุข์เปล่าๆ	มนัจะเป็นของมนัเอง	เมือ่มนัเป็นดอกแล้ว	 
เราจะให้เป็นเม็ดเดี๋ยวนี้	อย่าไปบังคับมัน	ทุกข์จริงนะ	ทุกข์จริงๆ	เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว 
เรารู้จักหน้าทีข่องเราของเขา	หน้าทีข่องใครของมัน	จิตกจ็ะรู้หน้าทีก่ารงาน	ถ้าจิตไม่รู้
หน้าทีก่ารงาน	กจ็ะไปบงัคบัต้นพริกให้มีผลในวนัน้ันเอง	ให้มนัโตเป็นดอกเป็นผลขึน้
ในวันนั้น	นั่นล้วนแต่เป็นตัวสมุทัย	เหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาทั้งนั้น

	 ถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้	รู้ว่ามันหลงมันผิด	รู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องบุญ
วาสนาบารมีต่อไป	เราท�าของเราไป	ไม่ต้องกลวัว่าจะนาน	ร้อยชาตพินัชาตกิช่็าง	มนัจะ 
ชาติไหนก็ตาม	ปฏิบัติสบายๆ	นี่แหละ

	 จิตถ้าตกกระแสแล้วไม่กลบั	ความชัว่นิดหน่อยน้ันพ้นแล้ว	โสดา๑ ท่านว่าจิตน้อม 
ไปแล้ว	ท่านจึงว่าพวกเหล่าน้ีจะมาสูอ่บายอกีไม่ได้	มาตกนรกอกีไม่ได้	จะตกได้อย่างไร	 
จิตละบาปแล้ว	เหน็โทษในบาปแล้ว	จะให้ท�าความช่ัวทางกายวาจาอกีน้ันท�าไม่ได้	เมือ่ท�า 

๑ โสดาบันบุคคล	=	พระอริยเจ้าชั้นต้น
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บาปไม่ได้	ท�าไมจึงจะไปสูอ่บาย	ท�าไมจึงจะไปตกนรกได้	มนัน้อมเข้าไปแล้ว	เม่ือจิตน้อม
เข้าไป มนักรู้็จักหน้าที ่รู้จักการงาน รู้จักปฏปิทา รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา รู้จักกายของเรา  
รู้จักจิตของเรา	รู้จักรูปเรานามเรา	สิ่งที่ควรละวาง	ก็ละไปวางไปเรื่อยๆ	ไม่ต้องสงสัย

	 น่ีเร่ืองทีอ่าตมาได้ปฏบิตัมิา	ไม่ใช่ว่าจะไปท�าให้มนัละเอยีดหลายสิง่หลายประการ	 
เอาให้ละเอยีดอยูใ่นใจน้ี	ถ้าเหน็รูปน้ี	ชอบรูปน้ีเพราะอะไร	กเ็อารูปน้ีมาพจิารณาดวู่า	 
เกสาคอืผม	โลมาคือขน	นขาคอืเลบ็	ทนัตาคือฟัน	ตโจคือหนัง	พระพทุธเจ้าให้เอาพวกน้ี 
มาพจิารณาย�า้เข้าไป	แยกออก	แจกออก	เผามนัออก	ลอกมันออก	ท�าอยูอ่ย่างน้ี	เอาอยู่ 
อย่างน้ี	จนมันไม่ไปไหน	มองพวกเดียวกนั	เช่น	พระเณรเวลาเดินบณิฑบาต	เมือ่พระ 
เหน็คนต้องก�าหนดให้เป็นร่างผีตายซาก	ผีตายเดนิไปก่อนเรา	เดินไปข้างหน้า	เดนิไป 
เปะๆ	ปะๆ	ก�าหนดมนัเข้า	ท�าความเพยีรอยูอ่ย่างน้ัน	เจริญอยูอ่ย่างน้ัน	เหน็ผู้หญงิรุ่นๆ	 
นึกชอบขึน้มา	กก็�าหนดให้เป็นผีเป็นเปรต	เป็นของเน่าของเหมน็ไปหมดทกุคน	ไม่ให้ 
เข้าใกล้ ให้ในใจของเราเป็นอยู่อย่างนี้ ถึงอย่างไรมันก็ไม่อยู่หรอกเพราะมันเป็นของ
เปื่อยของเน่าให้เราเห็นแน่นอน

	 พจิารณาให้มันแน่ให้เป็นอยูใ่นใจอย่างน้ีแล้วไปทางไหนก็ไม่เสยี	ให้ท�าจริงๆ	เหน็
เมือ่ใด	กเ็ท่ากบัมองเหน็ซากศพ	เหน็ผู้หญงิกซ็ากศพ	เหน็ผู้ชายกซ็ากศพ	ตวัเราเองกเ็ป็น 
ซากศพด้วยเหมอืนกนั	เลยมแีต่ของอย่างน้ีทัง้น้ัน	พยายามเจริญให้มาก	บ�าเพญ็ให้อยู ่
ในใจนี้มากขึ้นอีก	อาตมาว่ามันสนุกจริงๆ	ถ้าเราท�า	แต่ถ้าไปมัวอ่านต�าราอยู่มันยาก	
ต้องท�าเอาจริงๆ	ท�าให้มีกรรมฐานในเรา

 การเรียนอภิธรรมน่ันกด็อียู ่แต่จะต้องไม่ตดิต�ารา มุ่งเพือ่รู้ความจริง หาทางพ้น
ทกุข์จึงจะถกูทาง	เช่น	ในปัจจุบนัมีการสอนการเรียนวปัิสสนาแบบต่างๆ	หลายๆ	อาจารย์	 
อาตมาว่าวิปัสสนานี่มันท�าไม่ได้ง่ายๆ	จะไปท�าเอาเลยไม่ได้	ถ้ากายวาจาไม่เรียบร้อย 
แล้วไปไม่รอด	 เพราะเป็นการข้ามมรรค	บางคนพูดว่า	 สมถะไม่ต้องไปท�า	 ข้ามไป 
วปัิสสนาเลย	คนมกัง่ายหรอกทีพ่ดูเช่นน้ัน	เขาว่าศลีไม่ต้องเกีย่ว	กก็ารรักษาศีลน่ีมนัยาก 
มใิช่เล่น	ถ้าจะข้ามไปเลยมนักส็บายเท่าน้ัน	อะไรทีย่ากแล้วข้ามไป	ใครๆ	กอ็ยากข้าม
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 มีพระรูปหน่ึงบอกว่าเป็นนักปฏบิตั ิเม่ือมาขออยู่กบัอาตมา ถามถงึระเบยีบปฏบิตัิ  
จึงอธิบายให้ฟังว่า 

	 “เมื่อมาอยู่กับผม	จะสะสมเงินทองและสิ่งของไม่ได้	ผมถือตามวินัย”

	 ท่านพูดว่า	“ผมปฏิบัติไม่ยึดไม่หมาย”

	 อาตมาบอกว่า	“ผมไม่ทราบกับท่าน”

	 ท่านเลยถามว่า	“ถ้าผมจะใช้เงินทองแต่ไม่ยึดไม่หมายจะได้ไหม”

	 อาตมาตอบว่า	“ได้	ถ้าท่านเอาเกลือมากินดูแล้วไม่เค็มก็ใช้ได้”

	 ท่านจะพดูเอาเฉยๆ	เพราะท่านขีเ้กยีจรักษาของจุกๆ	จิกๆ	น่ีมนัยาก	เมือ่เอาเกลอื 
มากนิ	ท่านว่าไม่เคม็แล้วผมจึงเชือ่	ถ้ามันไม่เคม็	จะเอามาให้กนิสกักระทอ๑	ลองดู	มนัจะ 
ไม่เคม็จริงๆ	หรือ	เร่ืองไม่ยดึไม่หมายน้ี	ไม่ใช่เร่ืองพดูเอาคาดคะเนเอา	ไม่ใช่	ถ้าท่านพดู 
อย่างนี้	อยู่กับผมไม่ได้	ท่านจึงลาไป

	 เร่ืองศีล	เร่ืองธดุงควตัร	พวกเราต้องพยายามปฏบิตั	ิพวกญาตโิยมกเ็หมอืนกนั	 
ถึงปฏิบัติอยู่บ้านก็ตาม	 พยายามให้มีศีล	 ๕	 กายวาจาของเราพยายามให้เรียบร้อย	
พยายามดีๆ	เถอะ	ค่อยท�าค่อยไป

	 การท�าสมถะน่ี	อย่านึกว่าไปท�าคร้ังหน่ึงสองคร้ังแล้วมันไม่สงบกเ็ลยหยดุ	ยงัไม่ถกู	 
ต้องท�านานอยูน่ะ	ท�าไมจึงนาน	คดิดูสเิราปล่อยมาน่ีกีปี่	เราไม่ได้ท�า	มนัว่าไปทางโน้น 
กว็ิง่ตามมนั	มนัว่าไปทางน้ีกว็ิง่ตามมนั	ทน้ีีจะหยดุให้มนัอยู่เท่าน้ี	เดอืนสองเดอืนจะให้ 
มันนิ่ง	มันก็ยังไม่พอ	คิดดูเถิด	เรื่องการท�าจิตใจให้เราเข้าใจว่าสงบในเรื่อง	สงบใน
อารมณ์	ทีแรกพอเกิดอารมณ์	ใจไม่สงบ	ใจวุ่นวาย	ท�าไมจึงวุ่นวาย	เพราะมีตัณหา 
ไม่อยากให้คิด	ไม่อยากให้มีอารมณ์	ความไม่อยากนี่แหละตัวอยาก	คือ	วิภวตัณหา 

๑ กระทอ = เข่งเล็ก
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ยิง่ไม่อยากเท่าไรมันย่ิงชวนกันมา	เราไม่อยากมนัท�าไมจึงมา	ไม่อยากให้มนัเป็น	ท�าไม 
มันเป็น นั่นแหละเราอยากให้มันเป็น เพราะเราไม่รู้จักใจเจ้าของ แหม เล่นอยู่กับ 
พวกน้ีกว่าจะรู้ตวัว่าผิดกน็านโขอยู	่คดิๆ	ดแูล้ว	โอ...เราไปเรียกมนัมา	มนัจึงมา	ไม่อยาก 
ให้มันเป็น	อยากให้มันสงบ	ไม่อยากให้มันฟุ้งซ่าน	นี่แหละความอยากทั้งแท่งล่ะ

	 ช่างมันเถอะ	เราท�าของเราไป	เม่ือมอีารมณ์อะไรมา	กใ็ห้พจิารณามันไป	เร่ือง	อนิจจัง	 
ทกุขงั	อนัตตา	ทิง้ลงใส่สามขมุน่ีเลย	แล้วคิดไปพจิารณาไป	เร่ืองอารมณ์น้ันโดยมาก 
เรามีแต่เร่ืองคดิ	คดิตามอารมณ์	เร่ืองคดิกบัเร่ืองปัญญามันคนละอย่าง	มนัพาไปอย่างน้ัน 
ก็คิดตามมันไป	 ถ้าเป็นเร่ืองความคิดมันไม่หยุด แต่เร่ืองปัญญาแล้วหยุด อยู่น่ิง 
ไม่ไปไหน	เราเป็นผู้รับรูไ้ว้	เมือ่อารมณ์อนัน้ีอนัน้ันมา	จะเป็นอย่างน้ีอย่างน้ัน	เรารู้ไว้ๆ	 
เมือ่ถงึทีส่ดุแล้วกว่็า	เออ	เร่ืองทีเ่จ้าคดิเจ้านึก	เจ้าวติกเจ้าวจิารณ์มาน้ี	เร่ืองเหล่าน้ีมันไม่ 
เป็นแก่นสารทั้งหมด	เป็นเรื่องอนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	ทั้งสิ้น	ตัดบทมันเลย	ทิ้งลงใส่ 
ไตรลกัษณ์เลยยบุไป	คร้ันน่ังต่อไปอกี	มนักเ็กดิขึน้อกี	เป็นมาอกี	เรากด็มัูนไป	สะกดรอย 
มันไป

	 เปรียบเหมอืนกับเราเลีย้งควาย	หน่ึงต้นข้าว	สองควาย	สามเจ้าของ	ควายจะต้อง 
กนิต้นข้าว	ต้นข้าวเป็นของทีค่วายจะกนิ	จิตของเรากเ็หมือนควาย	อารมณ์คือต้นข้าว	 
ผู้รู้ก็เหมือนเจ้าของ	 การปฏิบัติเป็นเหมือนอย่างนี้ไม่ผิด	 เปรียบเทียบดู	 เวลาเราไป
เลีย้งควาย	ท�าอย่างไร	ปล่อยมันไป	แต่เราพยายามดูมนัอยู	่ถ้ามนัเดินไปใกล้ต้นข้าว	 
เรากต็วาดมนั	ควายได้ยินก็จะถอยออก	แต่เราอย่าเผลอนะ	ถ้ามันดือ้ไม่ฟังเสยีง	กเ็อา 
ไม้ค้อนฟาดมันจริงๆ	มนัจะไปไหนเสยี	มนัจะได้กนิต้นข้าวหรือ	แต่เราอย่าไปนอนหลบั 
กลางวันก็แล้วกัน	ถ้าขืนนอนหลับ	ต้นข้าวหมดแน่ๆ

	 เร่ืองปฏิบัติก็เช่นกัน	 เมื่อเราดูจิตของเราอยู่	 ผู้รู้ดูจิตเจ้าของ	 ผู้ใดตามดูจิต  
ผู้น้ันจักพ้นจากบ่วงของมาร	จิตกเ็ป็นจิต	แล้วใครจะมาดจิูตอกีเล่า	เดีย๋วกง็งงันเท่าน้ัน	
จิตอันหนึ่ง	ผู้รู้อันหนึ่ง	รู้ออกมาจากจิตนั่น	รู้จิตเป็นอย่างไร	สบอารมณ์เป็นอย่างไร	
ปราศจากอารมณ์เป็นอย่างไร	ผู้ที่รู้อันนี้ท่านเรียกว่าผู้รู้	ผู้รู้จะตามดูจิต	ผู้รู้นี้จะเกิด
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ปัญญา	จิตน้ันคอืความนึกคดิ	ถ้าพบอารมณ์น้ันกแ็วะไป	ถ้าพบอารมณ์อกีมันกแ็วะไปอกี	 
เหมอืนกบัควายเราน่ันแหละ	มนัจะไปทางไหน	เรากด็มัูนอยู	่มนัจะไปไหนได้	มนัจะไป 
ใกล้ต้นข้าวก็ตวาดมันอยู่	ว่าไม่ฟังก็ถูกไม้ค้อนเท่านั้น	ทรมานมันอยู่อย่างนี้

	 จิตก็เหมือนกนั	เม่ือถกูอารมณ์มนัจะเข้าจับทนัท	ีเมือ่มนัเข้าจับผู้รู้ต้องสอนต้อง
พจิารณามนัว่าดไีม่ดี	อธบิายเหตผุลให้มนัฟัง	มนัไปจับสิง่อืน่อกี	มนันึกว่าเป็นของน่าเอา	 
ผู้รู้น้ีกส็อนมนัอีก	อธบิายให้มเีหตผุลจนมนัทิง้	อย่างน้ีจึงสงบได้	จับอะไรมากม็แีต่ของ
ไม่น่าเอาทั้งนั้น	มันก็หยุดเท่านั้น	มันขี้เกียจเหมือนกัน	เพราะมีแต่ถูกด่าถูกว่าเสมอ	 
ทรมานมันเข้า	ทรมานเข้าไปถึงจิต	หัดมันอยู่อย่างนั้นแหละ

	 ตัง้แต่คร้ังอาตมาปฏิบตัอิยูใ่นป่า	กป็ฏบิตัอิย่างน้ี	สอนศษิย์ทัง้หลายกส็อนอย่างน้ี	 
เพราะต้องการเหน็ความจริง	ไม่ต้องการเหน็ในต�ารา	ต้องการเหน็ในใจเจ้าของว่าตวัเอง
หลุดพ้นจากสิ่งที่คิดนั้นหรือยัง	เมื่อหลุดแล้วก็รู้จัก	เมื่อยังไม่หลุดก็พิจารณาเหตุผล
จนรู้เรื่องของมัน	ถ้ารู้เรื่องของมันก็หลุดเอง	ถ้ามีอะไรมาอีก	ติดอะไรอีก	ก็พิจารณา 
สิง่น้ันอีก	ไม่หลดุไม่ไป	ย�า้มันอยูต่รงน้ี	มนัจะไปไหนเสยี	อาตมาชอบให้เป็นอย่างน้ัน 
ในตวัเอง	เพราะพระพทุธองค์ตรัสว่า	ปัจจัตตงั เวทติพัโพ วญิญหู ิวญิญชูนทัง้หลาย 
รู้เฉพาะตน	ก็ต้องหาเอาจากเจ้าของ	ให้รู้จักจากตัวเองนี้แหละ	

	 ถ้าเชื่อตัวเองก็รู้สึกสบาย	เขาว่าไม่ดีก็สบาย	เขาว่าดีก็สบาย	เขาจะว่าอย่างไรก็
สบายอยู่	เพราะอะไรจึงสบาย	เพราะรู้ตวัเอง	ถ้าคนอืน่ว่าเราดี	แต่เราไม่ดี	เราจะเช่ือเขา 
อย่างน้ันหรือ	เรากไ็ม่เชือ่เขา	เราปฏิบตัขิองเราอยู	่คนไม่เชือ่ตนเอง	เม่ือเขาว่าด	ีกด็ตีามเขา	 
กเ็ป็นบ้าไปอย่างน้ัน	ถ้าเขาว่าชัว่	เราก็ดูเรา	มนัไม่ใช่หรอก	เขาว่าเราท�าผิด	แต่เราไม่ผิด 
ดังเขาว่า	 เขาพูดไม่ถูก	 ก็ไม่รู้จะไปโกรธเขาท�าไม	 เพราะเขาพูดไม่ถูกตามความจริง	 
ถ้าเราผิดดังเขา	กถ็กูดังเขาว่าแล้ว	ไม่รู้จะไปโกรธเขาท�าไมอกี	ถ้าคดิได้ดงัน้ี	รู้สกึว่าสบาย 
จริงๆ	มันเลยไม่มอีะไรผิด	ล้วนแต่เป็นธรรมทัง้หมด	อาตมาปฏบิตัอิย่างน้ี	ถ้าปฏบิตัิ
อย่างนี	้มันลัดตรงจรงิๆ	แม้จะเอาธัมมะธัมโมหรอือภิธรรมมาเถียง	อาตมาก็ไม่เถียง	
ไม่เถียงหรอก ให้แต่เหตุผลเท่านั้น
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 ให้เข้าใจเสยีว่า เร่ืองปฏิบตัน้ีิ พระพุทธเจ้าให้วางทัง้หมด วางอย่างรู้ มใิช่ว่าวางอย่าง
ไม่รู้ จะวางอย่างควายอย่างววัไม่เอาใจใส่อย่างน้ีไม่ถกู	วางเพราะการรู้สมมตุบิญัญตัิ	 
ความไม่ยึด

	 ทแีรกท่านสอนว่า	ท�าให้มาก	เจริญให้มาก	ยดึให้มาก	ยดึพระพทุธ	ยดึพระธรรม	 
ยดึพระสงฆ์	ยดึให้ม่ัน	ท่านสอนอย่างน้ีเรากย็ดึเอาจรงิๆ	ยดึไปๆ	คล้ายกบัท่านสอนว่า	 
อย่าไปอจิฉาคนอืน่	ให้ท�ามาหากนิด้วยน�า้พกัน�า้แรงตวัเอง	มวีวัมคีวายมีไร่มีนา	ให้หาเอา 
จากของของเราน่ีแหละ	ไม่บาปหรอก	ถ้าไปท�าของคนอืน่มนับาป	ผู้ฟังจึงเช่ือ	ท�าเอาจาก 
ของตนเองอย่างเตม็ที	่แต่มนักย็ุง่ยากล�าบากเหมอืนกนั	ทีย่ากล�าบากน้ันเพราะของเรา
เอง	ก็ไปบ่นปรับทุกข์ให้ท่านฟังอีกว่า	มีสิ่งของใดๆ	ก็ยุ่งยากเป็นทุกข์	เมื่อเห็นความ 
ยุ่งยากแล้ว	 แต่ก่อนเข้าใจว่ายุ่งยากเพราะแย่งชิงของคนอื่น	 ท่านจึงแนะให้ท�าของ
ของตน	นึกว่าจะสบาย	คร้ันท�าแล้วกย็งัยุง่ยากอยู	่ท่านจึงเทศน์อย่างใหม่ให้ฟังอกีว่า	 
“มันก็ต้องเป็นอย่างนี้	ถ้าไปยึดไปหมายมันก็เป็นอย่างนี้	ไม่ว่าของใครทั้งนั้น	ไฟอยู่ 
บ้านเขา	ไปจับมนักร้็อน	ไฟอยูบ้่านเรา	ไปจับมนักร้็อนอยูอ่ย่างน้ัน”	ท่านกพ็ดูสอนเรา	 
เพราะท่านสอนคนบ้า	 การรักษาคนบ้าก็ต้องท�าอย่างน้ัน	 พอช็อตไฟได้ท่านก็ช็อต	 
เม่ือก่อนยังอยู่ต�า่เกนิไปเลยไม่ทนัรู้จัก	เร่ืองอบุายของพระพทุธเจ้าท่านสอนเราต่างหาก	 
หมดเร่ืองของท่านมาตดิเร่ืองของเรา	ถงึจะเป็นอย่างไรกต็าม	เอาอบุายทัง้หลายเหล่าน้ี 
นั่นแหละมาสอนเรา

	 เร่ืองปฏิบตัน่ีิ	อาตมาพยายามค้นคิดเหลอืเกนิ	เอาชีวติเป็นเดมิพนั	เพราะเช่ือตาม
ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า	มรรค	ผล	นิพพาน	มีอยู่	มันมีอยู่ดังพระองค์ตรัสสอน	แต่ว่า 
สิง่เหล่าน้ันเกดิจากการปฏิบตัดิ	ีเกดิจากการทรมาน	กล้าหาญ	กล้าฝึก	กล้าหดั	กล้าคดิ	 
กล้าแปลง	กล้าท�า

	 การท�าน้ันท�าอย่างไร	ท่านให้ฝืนใจตวัเอง	ใจเราคดิไปทางน้ี	ท่านให้ไปทางโน้น	
ใจเราคิดไปทางโน้น	ท่านให้มาทางน้ี	ท�าไมท่านจึงฝืนใจ	เพราะใจถกูกเิลสเขาพอกมา 
เต็มที่แล้ว	มันยังไม่ได้ฝึกหัดดัดแปลง	พระองค์จึงไม่ให้เชื่อ	มันยังไม่เป็นศีลยังไม่ 
เป็นธรรม	เพราะใจมันยังไม่แจ้งไม่ขาว	จะไปเชือ่มันอย่างไรได้	ท่านจึงมใิห้เชือ่	เพราะ 
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ใจเป็นกเิลส	ทแีรกมนัเป็นลกูน้องกเิลส	อยู่นานๆ	ไปเลยกลายเป็นกเิลส	ท่านเลยบอกว่า 
อย่าเชื่อใจ

	 ดูเถิด	ข้อปฏิบัติมีแต่เรื่องฝืนใจทั้งนั้น	ฝืนใจก็เดือดร้อน	พอเดือดร้อนก็บ่นว่า	
แหม	ล�าบากเหลอืเกิน	ท�าไม่ได้	แต่พระองค์ไม่นึกอย่างน้ัน	ทรงนึกว่า	ถ้าเดือดร้อนน้ัน 
ถกูแล้ว	แต่เราเข้าใจว่าไม่ถูก	เป็นเสยีอย่างน้ีมนัจึงล�าบาก	เมือ่เร่ิมท�าเดอืดร้อน	เรากนึ็กว่า 
ไม่ถูกทาง	คนเราอยากมคีวามสขุ	มนัจะถกูหรือไม่ถกูไม่รู้	เมือ่ขัดกบักิเลสตณัหา	กเ็ลย 
เป็นทุกข์เดือดร้อน	 ก็หยุดท�า	 เพราะเข้าใจว่าไม่ถูกทาง	 แต่พระองค์ตรัสว่าถูกแล้ว	 
ถูกกิเลสแล้ว กิเลสมันเร่าร้อน แต่เรานึกว่าเราเร่าร้อน

	 พระพุทธเจ้าว่ากิเลสเร่าร้อน	เราทั้งหลายเป็นอย่างนี้มันจึงยาก	เราไม่พิจารณา	
โดยมากมกัเป็นไปตามกามสขุลัลกิานุโยโค	อตัตกลิมถานุโยโค	มนัตดิอยูน่ี่	อยากท�า 
ตามใจของเรา	อันไหนชอบก็ท�า	อยากท�าตามใจ	ให้นั่งสบาย	นอนสบาย	จะท�าอะไร
ก็อยากสบาย	นี่กามสุขัลลิกานุโยโค	ติดสุข	มันจะไปได้อย่างไร

	 ถ้าหากเอากาม	ความสบายไม่ได้แล้ว	ความสขุไม่ได้แล้ว	กไ็ม่พอใจ	โกรธขึน้มา 
ก็เป็นทุกข์	เป็นโทสธรรม	นี่เป็นอัตตกิลมถานุโยโค	ซึ่งไม่ใช่หนทางของผู้สงบ	ไม่ใช่
หนทางของผู้ระงับ

	 กามสุขัลลิกานุโยโค	อัตตกิลมถานุโยโค	ทางสองเส้นนี้	พระพุทธเจ้าไม่ให้เดิน	
ความสขุ	พระองค์ให้รับทราบไว้	ความโกรธ	ความเกลยีด	ความไม่พอใจ	กไ็ม่ใช่ทางที่ 
พระพทุธเจ้าเดนิ	ไม่ใช่ทางของสมณะ	เป็นทางทีช่าวบ้านเดนิอยู	่พระผู้สงบแล้วไม่เดนิ 
อย่างน้ัน	เดนิไปตรงกลาง	สมัมาปฏิปทาน่ี	กามสขุลัลกิานุโยโคอยูท่างซ้าย	อตัตกลิมถา- 
นุโยโค	อยู่ทางขวา

	 ดังน้ัน	ถ้าจะบวชปฏบิตัต้ิองเดินทางสายกลางน้ี	เราจะไม่เอาใจใส่ความสขุความทกุข์	 
จะวางมนั	แต่รู้สกึว่ามนัเตะเรา	เดีย๋วน่ีเตะทางน้ี	น่ันเตะทางน้ัน	เหมอืนกบัลกูโป่งลาง๑  
มนัฟัดเราทัง้สองข้างเข้าใส่กนั	มสีองอย่างน้ีแหละเตะเราอยู	่ดงัน้ัน	พระองค์เทศน์คร้ังแรก 

๑ ลูกโป่งลาง	=	กระดิ่งที่ท�าด้วยไม้
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จึงทรงยกทางทีส่ดุทัง้สองขึน้แสดง	เพราะมนัตดิอยูน่ี่	ความอยากได้สขุเตะทางน้ีบ้าง	 
ความทุกข์ไม่พอใจเตะทางโน้นบ้าง	สองอย่างเท่านั้นเล่นงานเราตลอดกาล

 การเดนิทางสายกลาง เราจะวางสขุ เราจะวางทกุข์ สมัมาปฏปิทาต้องเดนิสายกลาง  
เมื่อความอยากได้สุขมากระทบ	ถ้าไม่ได้สุขมันก็ทุกข์เท่านั้น	จะเดินกลางๆ	ตามทาง
พระพุทธเจ้าเดินนั้นล�าบาก	มันมีสองอย่างคือดีกับร้ายเท่านั้น	ถ้าไปเชื่อพวกนี้ก็ต้อง
เป็นอย่างน้ี	ถ้าโกรธขึน้มากค็ว้าหาท่อนไม้เลย	ไม่ต้องอดทน	ถ้าดกีล็บูตัง้แต่ศรีษะจด 
ปลายเท้า	น่ันใช่แล้ว	ทางสองข้าง	มนัไม่ไปกลางๆ	สกัท	ีพระพทุธเจ้าท่านไม่ให้ท�าอย่างน้ัน	 
ท่านให้ค่อยๆ	 วางมันไป	 ทางสายนี้คือสัมมาปฏิปทา	 ทางเดินออกจากภพจากชาติ	 
ทางไม่มีภพไม่มีชาติ	 ไม่มีสุขไม่มีทุกข์	 ไม่มีดีไม่มีชั่ว	 มนุษย์ทั้งหลายที่ต้องการภพ	 
ถ้าตกลงมาก็ถึงสุขนี่	 มันมองไม่เห็นตรงกลาง	 ผ่านเลยลงมานี่	 ถ้าไม่ได้ตามความ 
พอใจก็เลยมาน่ี ข้ามตรงกลางไปเร่ือย ที่พระอยู่เรามองไม่เห็นสักที วิ่งไปวิ่งมา 
อยู่นี่แหละ	ไม่อยู่ตรงที่ไม่มีภพไม่มีชาติ	เราไม่ชอบจึงไม่อยู่	บางทีก็เลยลงมาข้างล่าง	 
ถูกสุนัขกัด	ปีนขึ้นไปข้างบนก็ถูกอีแร้งอีกาปากเหล็กมาจิกกระบาล	ก็เลยตกนรกอยู่ 
ไม่หยุดไม่ยั้งเท่านั้น	นี่แหละภพ

	 อันที่ว่าไม่มีภพไม่มีชาติ	มนุษย์ทั้งหลายไม่เห็น	จิตมนุษย์มองไม่เห็นจึงข้ามไป
ข้ามมาอยู่อย่างน้ัน	 สัมมาปฏิปทาคือทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าเดินพ้นภพพ้นชาต	ิ
เป็นอัพยากตธรรม	จิตน้ีวาง	น่ีเป็นทางของสมณะ	ถ้าใครไม่เดนิ	เกดิเป็นสมณะไม่ได้	 
ความสงบเกิดไม่ได้	ท�าไมจึงสงบไม่ได้	เพราะมันเป็นภพเป็นชาติเกิดตายอยู่นั่นเอง	
แต่ทางน้ีไม่เกดิไม่ตาย ไม่ต�า่ไม่สงู ไม่สขุไม่ทกุข์ ไม่ดีไม่ชัว่กบัใคร ทางน้ีเป็นทางตรง  
เป็นทางสงบระงับ สงบจากความสุขความทุกข์ ความดีใจความเสียใจ นี้คือลักษณะ
ปฏิบัติ ถ้าใจเราเป็นอย่างนี้แล้ว หยุดได้ หยุดถามได้แล้ว ไม่ต้องไปถามใคร

 นี่แหละ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ	ไม่ต้องถามใคร	
รู้เฉพาะตนแน่นอนอย่างนั้น	ถูกตามที่พระองค์ทรงสอนไว้	อาตมาเล่าประวัติย่อๆ	ที่ 
เคยท�าเคยปฏิบตัมิา	ไม่ได้รู้มาก	ไม่ได้เรียนมาก	เรียนจากจิตใจตนเองตามธรรมชาตน้ีิ	 
โดยทดลองท�าดู	เม่ือมนัชอบขึน้มาก็ไปตามมนัด	ูมนัจะพาไปไหน	มแีต่มนัลากเราไปหา 
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ความทกุข์โน่น	เราปฏบิตัดิตูวัเองจึงค่อยรู้จัก	ค่อยรู้ข้ึนเหน็ข้ึนไปเอง	ให้เราพากนัตัง้อก 
ตั้งใจท�า

	 ถ้าอยากปฏิบตั	ิให้ท่านมหาพยายามอย่าคดิให้มาก	ถ้าจะน่ังสมาธแิล้วอยากให้ 
มนัเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ี	หยุดดีกว่า	เวลาน่ังสงบจะนึกว่าใช่อนัน้ันไหม	ใช่อนัน้ีไหม	
หยดุ	เอาความรูป้ริยตัใิส่หบีใส่ห่อไว้เสยี	อย่าเอามาพดู	ไม่ใช่ความรู้พวกน้ันจะเข้ามา 
อยูน่ี่หรอก มนัพวกใหม่ เวลาเป็นขึน้มามนัไม่เป็นอย่างน้ัน เหมอืนกับเราเขยีนตวัหนังสอื  
“ความโลภ”	เวลามันเกิดในใจไม่เหมือนตัวหนังสือ	เวลาโกรธก็เหมือนกัน	เขียนใส่ 
กระดานด�าเป็นอย่างหนึ่ง	มันเป็นตัวอักษร	เวลามันเกิดในใจ	อ่านอะไรไม่ทันหรอก	 
มันเป็นขึ้นมาที่ใจเลย	ส�าคัญนัก	ส�าคัญมาก

 ปริยัตเิขยีนไว้กถ็กูอยู ่แต่ต้องโอปนยโิก ให้เป็นคนน้อม ถ้าไม่น้อมกไ็ม่รู้จักจริงๆ  
มันไม่เห็น อาตมาก็เหมือนกัน	 ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก	 เคยสอบปริยัติธรรม	 
มีโอกาสได้ไปฟังครูบาอาจารย์เทศน์ให้ฟัง	จนจะเกิดความประมาท	ฟังเทศน์ไม่เป็น	 
พวกพระกรรมฐานพระธดุงค์น่ีไม่รู้พดูอย่างไร	พดูเหมอืนกบัมตีวัมตีนจริงๆ	จะไล่เอา
จริงๆ	ต่อมาค่อยท�าไป	ปฏบิตัไิปๆ	จึงเป็นจริงตามทีท่่านสอนท่านเทศน์ให้ฟัง	กรู้็เป็น 
เหน็ตาม	มนัเป็นอยูใ่นใจของเราน่ีเอง	ต่อไปนานๆ	จึงรู้ว่ามันกล้็วนแต่ท่านเหน็มาแล้ว	 
ท่านเอามาพดูให้ฟัง	ไม่ใช่ว่าท่านพดูตามต�ารา	ท่านพดูตามความรู้ความเหน็จากใจให้ฟัง	 
เราเดินตามก็ไปพบที่ท่านพูดไว้หมดทุกอย่าง	จึงนึกว่ามันถูกแล้วนี่	จะอย่างไหนอีก	
เอาเท่านี้แหละ อาตมาจึงปฏิบัติต่อไป

	 การปฏิบตัน้ัินให้พยายามท�า	มนัจะสงบหรือไม่สงบกช่็าง	ปล่อยไว้ก่อน	เอาเร่ือง 
เราปฏิบตัเิป็นเรือ่งแรก	เอาเร่ืองเราได้สร้างเหตน่ีุแหละ	ถ้าท�าแล้วผลจะเป็นอย่างไรกไ็ด้	 
เราท�าได้แล้วอย่ากลวัว่าจะไม่ได้ผล	มนัไม่สงบ	เรากไ็ด้ท�า	ทน้ีีถ้าเราไม่ท�า	ใครเล่าจะได้	 
ใครเล่าจะเห็น	คนหานั่นแหละจะเห็น	คนกินนั่นแหละจะอิ่ม	ของแต่ละสิ่งละอย่าง 
มนัโกหกเราอยู	่สบิคร้ังให้มันรู้กย็งัดอียู	่คนเก่ามาโกหกเร่ืองเก่า	ถ้ารู้จักกด็อียู	่มนันาน 
เหลือเกินกว่าจะรู้ มันพยายามมาหลอกลวงเราอยู่นี่



326

	 ดังนั้น	 ถ้าจะปฏิบัติแล้ว	 ให้ตั้งศีล	 สมาธิ	 ปัญญาไว้ในใจของเรา	 ให้นึกถึง 
พระรัตนตรัย	คอื	พระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	เลกิสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงออกเสยี	การกระท�า 
ของเรานี้เองเป็นเหตุเกิดขึ้นในภพในชาติหนึ่งจริงๆ	เป็นคนซื่อสัตย์	กระท�าไปเถอะ

	 การปฏิบัติน้ันแม้จะน่ังเก้าอี้อยู่ก็ตามก�าหนดได้	 เบื้องแรกไม่ต้องก�าหนดมาก	
ก�าหนดลมหายใจเข้าออก	หรอืจะว่า	พุทโธ	ธัมโม	สังโฆ	กไ็ด้	แลว้ก�าหนดลมหายใจ 
เข้าออก	เมือ่ก�าหนดให้มีความตัง้ใจไว้ว่าการก�าหนดลมน้ีจะไม่บงัคับ	ถ้าเราจะล�าบากกบั 
ลมหายใจแล้วยังไม่ถูก	ดูเหมือนกับลมหายใจสั้นไป	ยาวไป	ค่อยไป	แรงไป	เดินลม 
ไม่ถูก	ไม่สบาย	แต่เมือ่ใดลมออกกส็บาย	ลมเข้ากส็บาย	จิตของเรารู้จักลมเข้ารู้จักลมออก 
น่ันแม่นแล้ว	ถกูแล้ว	ถ้าไม่แม่น	มนัยงัหลง	ถ้ายงัหลงกห็ยดุ	ก�าหนดใหม่	เวลาก�าหนด 
จิตอยากเป็นน่ันเป็นน่ี	 หรือเกิดแสงสว่าง	 เป็นปราสาทราชวังขึ้นมาก็ไม่ต้องกลัว	 
ให้รู้จักมัน	ให้ท�าเร่ือยไป	บางคร้ังท�าไปๆ	ลมหมดกม็	ีหมดจริงๆ	กจ็ะกลวัอกี	ไม่ต้องกลวั	 
มนัหมดแต่ความคิดของเราเท่าน้ัน	เร่ืองความละเอียดยงัอยู	่ไม่หมด	ถงึกาลสมัยแล้ว 
มันฟื้นกลับขึ้นมาของมันเอง

 ให้ใจสงบไปอย่างนี้เสียก่อน นั่งอยู่ที่ไหนก็ตาม นั่งเก้าอี้ นั่งรถ นั่งเรือก็ตาม 
ถ้าก�าหนดเมื่อใดให้มันเข้าเลย	ขึ้นรถไฟพอนัง่ลงให้มันเข้าเลย	อยู่ที่ไหนนั่งได้ทั้งนัน้	
ถ้าขนาดนี้รู้จักแล้ว	รู้จักทางบ้างแล้วจึงมาพิจารณาอารมณ์	ใช้จิตที่สงบนั่นพิจารณา
อารมณ์	รูปบ้าง	เสียงบ้าง	กลิ่นบ้าง	รสบ้าง	โผฏฐัพพะบ้าง	ธรรมารมณ์บ้างที่เกิดขึ้น	 
ให้มาพิจารณา	ชอบหรือไม่ชอบต่างๆ	นานา	 ให้เป็นผู้รับทราบไว้ อย่าเข้าไปหมาย
ในอารมณ์น้ัน ถ้าดีก็ให้รู้ว่าดี ถ้าไม่ดีก็ให้รู้ว่าไม่ดี อันน้ีเป็นของสมมุติบัญญัติ  
ถ้าจะดีจะชั่วก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทั้งนั้น เป็นของไม่แน่นอน ไม่ควรยึดมั่น 
ถือมั่น อ่านคาถานี้ไว้ด้วย ถ้าท�าได้อย่างนี้เรื่อยๆ ไป ปัญญาจะเกิดเอง	อารมณ์นั้น
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทิ้งใส่สามขุมนี้ นี้เป็นแก่นของวิปัสสนา ทิ้งใส่อนิจจัง  
ทกุขงั	อนัตตา	ดชีัว่ร้ายอะไรกท็ิง้มนัใส่น่ี	ไม่นานเรากจ็ะเกดิความรู้ความเหน็ข้ึนมาใน
อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	เกิดปัญญาอ่อนๆ	ขึ้นมา	นั่นแหละเรื่องภาวนา	ให้พยายาม
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ท�าเรื่อยๆ	ศีล	๕	นี้ถือมาหลายปีแล้วมิใช่หรือ	เริ่มภาวนาเสีย	ให้รู้ความจริง	เพื่อละ	 
เพื่อถอน	เพื่อความสงบ

	 พูดถึงการสนทนาแล้ว	อาตมาสนทนาไม่ค่อยเป็น	มันพูดยากอยู่	ถ้าใครอยาก
รู้จักต้องอยู่ด้วยกัน	 อยู่ไปนานๆ	 ก็รู้จักหรอก	 อาตมาเคยไปเที่ยวธุดงค์เหมือนกัน	 
อาตมาไม่เทศน์	 ไปฟังครูบาอาจารย์รูปน้ันรูปน้ีเทศน์	 มิใช่ว่าไปเทศน์ให้ท่านฟัง	 
ท่านพดูกฟั็ง	ฟังเอา	พระเลก็พระน้อยเทศน์กฟั็ง	เราจะฟังกฟั็ง	ไม่ค่อยสนทนา	ไม่รูจ้ะ 
สนทนาอะไร	ที่จะเอาก็เอาตรงที่ละที่วางนั่นเอง	ท�าเพื่อมาละมาวาง	ไม่ต้องไปเรียน 
ให้มาก	แก่ไปทกุวนัๆ	วนัหน่ึงๆ	ไปตะปบแต่แสงอยูน่ั่น	ไม่ถกูตวัสกัท	ีการปฏบิตัธิรรม 
แม้จะมีหลายแบบ	อาตมาไม่ต	ิถ้ารู้จักความหมาย	ไม่ใช่ว่าจะผิด	แต่ถ้าเป็นนักปฏบิตัิ
แล้วไม่ค่อยรักษาวนัิย	อาตมาว่าจะไปไม่รอดเพราะมันข้ามมรรค	ข้ามศีล	สมาธ	ิปัญญา	 
บางท่านพูดว่าอย่าไปติดสมถะ	อย่าไปเอาสมถะ	ผ่านไปวิปัสสนาเลย	อาตมาเห็นว่า
ถ้าผ่านไปเอาวิปัสสนาเลย	มันจะไปไม่รอด

	 วิธปีฏิบตัขิองท่านอาจารย์เสาร์	ท่านอาจารย์มัน่	ท่านอาจารย์ทองรัตน์	ท่านเจ้าคุณ 
อบุาล	ีน่ีหลกัน้ีอย่าทิง้	แน่นอนจริงๆ	ถ้าท�าตามท่าน	ถ้าปฏิบตัติามท่าน	เหน็ตวัเองจริงๆ	 
ท่านอาจารย์เหล่าน้ี	เร่ืองศีลท่านพยายามรักษาให้แน่นอน	ท่านไม่ข้าม	การเคารพครูบา
อาจารย์	การเคารพข้อวตัรปฏบิตัน้ัิน	ถ้าครูบาอาจารย์บอกให้ท�ากท็�า	ถ้าท่านว่าผิด	ให้หยดุ 
กห็ยดุ	ชือ่ว่าท�าเอาจรงิๆ	จังๆ	ให้เหน็ให้เป็นขึน้ในใจ	ท่านอาจารย์บอกอย่างน้ี	ดงัน้ัน	 
พวกลกูศษิย์ทัง้หลายจึงมีความเคารพย�าเกรงในครบูาอาจารย์มาก	เพราะเหน็ตามรอย 
ของท่าน

	 ลองท�าดสู	ิท�าดงัทีอ่าตมาพดู	ถ้าเราท�ามนักเ็หน็กเ็ป็น	ท�าไมจะไม่เป็นเพราะเป็น
คนท�าคนหา	อาตมาว่ากเิลสมันไม่อยูห่รอกถ้าท�าถกูเร่ืองของมนั เป็นผู้ละ พดูจาน้อย  
มกัน้อย เป็นคนละทฏิฐมิานะทัง้หลายทัง้ปวง คนพดูผิดกฟั็งได้ คนพดูถกูกฟั็งได้หมด  
พจิารณาตวัเองอยูอ่ย่างน้ี	อาตมาว่าเป็นไปได้ทเีดียวถ้าพยายาม	แต่ว่าไม่ค่อยมนัีกปริยตั ิ
ที่มาปฏิบัติ	ยังมีน้อยอยู่	คิดเสียดายเพื่อนๆ	ทั้งหลาย	เคยแนะน�าให้มาพิจารณาอยู่
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	 ท่านมหามาน่ีกดี็แล้ว	เป็นก�าลงัอนัหน่ึง	แถวบ้านเราบ้านไผ่ใหญ่	หนองสกั	หนองขุ่น	 
บ้านโพนขาว	ล้วนแต่เป็นบ้านส�านักเรียนทั้งนั้น	เรียนแต่ของที่มันต่อกัน	ไม่ตัดสักที	 
เรียนแต่สนัตต	ิเรียนสนธต่ิอกนัไป	ถ้าเราหยดุได้	เรามีหลกัวจัิยอย่างน้ี	ดจีริงๆ	มนัไม่ไป 
ทางไหนหรอก	มนัไปอย่างทีเ่ราเรียนน่ันแหละ	แต่ถ้าไม่ปฏบิตั	ิผู้เรียนไม่ค่อยรู้	ถ้าปฏบิตัิ 
แล้วก็รู้ซึ้ง	สิ่งที่เราเคยเรียนมาแจ้งออก	ชัดออก	เริ่มปฏิบัติเสีย	ให้เข้าใจอย่างนี้

	 พยายามมาอยู่ตามป่าที่กุฏิเล็กๆ	 นี้	 มาฝึกมาทดลองดูบ้าง	 ดีกว่าเราไปเรียน
ปริยตัอิย่างเดยีว	ให้พดูอยูค่นเดยีว	ดจิูตดูใจเราคล้ายๆ	กบัว่า	จิตมนัวางเป็นปกตจิิต	 
ถ้ามนัเคลือ่นออกจากปกต	ิเช่น	มนัคดิมนันึกต่างๆ	น่ันเป็นสงัขาร	สงัขารน้ีมันจะปรุงเรา 
ต่อไป	ระวงัให้ด	ีให้รู้มันไว้	ถ้ามนัเคลือ่นออกจากปกตแิล้วไม่เป็นสมัมาปฏิปทาหรอก	 
มนัจะก้าวไปเป็นกามสขุลัลกิานุโยโค	อตัตกลิมถานุโยโค	ของพวกน้ีมนัปรุง	น่ันแหละ 
เป็นจิตสงัขาร	ถ้ามนัดกีด็	ีถ้ามนัชัว่กช็ัว่	มนัเกิดกบัจิตของเรา	อาตมาว่าถ้าได้จ้องดมูนั 
อยู่อย่างนี้	รู้สึกว่าสนุก	ถ้าจะพูดเรื่องนี้อยู่อย่างเดียวแล้วสนุกอยู่ตลอดวัน

 เมือ่รู้จักเร่ืองวาระของจิต กเ็หน็มอีาการอย่างน้ี เพราะกเิลสมนัอบรมจิตอยู่ อาตมา 
เหน็ว่าจิตน้ีเหมอืนกบัจุดๆ	เดยีวเท่าน้ัน	อนัทีเ่รียกว่าเจตสกิน่ันเป็นแขก	แขกมาพกัอยู่ 
ตรงน้ี	คนน้ันมาเยีย่มเราบ้าง	คนโน้นมาเยีย่มเราบ้าง	มาพกัอยูต่รงน้ี	เราจึงเรียกพวกน้ัน 
ที่ออกจากจิตของเรามาเป็นเจตสิกหมด

	 ทน้ีีเรามาท�าจิตของเราให้เป็นผู้รูต้ืน่อยู	่คอยรักษาจิตของเราอยู่	ถ้าแขกมาเมือ่ไร	
โบกมือห้าม	มันจะมานั่งที่ไหน	มีที่นั่งที่เดียวเท่านั้น	 เราก็พยายามรับแขกอยู่ตรงนี้
ตลอดวนั	น่ีคอืพทุโธ	ตวัตัง้มัน่อยูน่ี่	ท�าความรู้น้ีไว้จะได้รักษาจิต	เราน่ังอยูต่รงน้ีแล้ว
แขกทีเ่คยมาเย่ียมเราตัง้แต่เราเกิดตวัเลก็ๆ	โน้น	มาทไีรมาทีน่ี่หมด	เราจึงรู้จักมนัหมด	 
เลยพุทโธอยู่คนเดียว	พดูถงึอาคันตกุะแขกทีจ่รมาปรุงมาแต่งต่างๆ	นานา	ให้เราเป็นไป 
ตามเร่ืองของมัน อาการของจิตทีเ่ป็นไปตามเร่ืองของมนัน่ีแหละเรียกว่าเจตสกิ มนัจะ 
เป็นอะไร	จะไปไหนกช่็างมนั	ให้เรารู้จักอาคนัตกุะทีม่าพกั	ทีรั่บแขกมเีก้าอีเ้ดยีวเท่าน้ีเอง	 
เราเอาผู้หน่ึงไปน่ังไว้แล้วมนักไ็ม่มีทีน่ั่ง	มนัมาทีน่ี่มนักจ็ะมาพดูกบัเรา	คร้ังน้ีไม่ได้น่ัง	 
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คร้ังต่อไปกจ็ะมาอกี	มาเมือ่ไรกพ็บแต่ผู้น้ีน่ังอยู	่ไม่หนีสกัท	ีมนัจะทนมากีค่ร้ัง	เพยีงพดู 
กนัอยูท่ีน่ั่น	เราก็จะรู้จักหมดทกุคน	พวกทีต่ัง้แต่เรารู้เดยีงสาโน้นมนัจะมาเยีย่มเราหมด 
นั่นแหละ เพียงเท่านี้

	 อาตมาว่าธรรมนั้นดูตรงนี้ก็เห็นไปหมด	ได้พูด	ได้ดู	 ได้พิจารณาอยู่คนเดียว	 
พดูธรรมะก็อย่างน้ีแหละ	อาตมาพดูอย่างอืน่ไม่เป็น	พดูกพ็ดูไปอย่างน้ี	ท�านองน้ี	น่ีกเ็ป็น 
แต่เพียงพูดให้ฟังเท่านั้น

	 ทีนี้ให้ไปท�าดู	ถ้าไปท�ามันจะเป็นอย่างนั้นๆ	มีหนทางบอก	ถ้ามันเป็นอย่างนั้น
ให้ท�าอย่างนั้น	ก็ไปท�าดูอีก	ถ้าไปท�าดูอีกมันเป็นอีกอย่างหนึ่ง	ก็ต้องแก้	โน่นแหละ
จึงจะมีที่บอก	ในเมื่อเดินสายเดียวกันมันต้องเป็นในจิตท่านมหาแน่นอน	ถ้าไม่เป็น
อย่างนั้น	มันต้องเกิดขัดข้อง	ขัดข้องก็ต้องจี้จุด	เมื่อพูดตรงนี้	มันไปถูกจิตท่านมหา	
มันก็รู้จักแก้	ถ้ามันติดอีก	ท่านผู้แนะน�าก็จะบอก	เพราะตรงนี้ท่านก็เคยติดมาแล้ว	
ก็ต้องแก้อย่างนั้น	มันรู้เรื่องกัน	ก็พูดกันได้

	 เช่นเดียวกับอารมณ์คอืเสยีง	ได้ยินเป็นอย่างหน่ึง	เสยีงเป็นอย่างหน่ึง	เรารับทราบ 
ไว้ไม่มีอะไร	เราอาศัยธรรมชาติอย่างนี้แหละมาพิจารณาหาความจริง	จนใจมันแยก
ของมันเอง	พดูง่ายๆ	กค็อื	มนัไม่เอาใจใส่เอง	มนัจึงเป็นอย่างน้ันได้	เมือ่หไูด้ยนิเสยีง	 
ดจิูตของเรา	มนัพวัพนัไปตามไหม	มนัร�าคาญไหม	เท่าน้ีเรากรู้็	ได้ยนิอยูแ่ต่ไม่ร�าคาญ	
ฉันอยู่ที่นี่	เอากันใกล้ๆ	มิได้เอาไกล	เราจะหนีจากเสียงนั้น	หนีไม่ได้หรอก	ต้องหนี	 
วธิน้ีีจึงจะหนีได้	โดยเราฝึกจิตของเราจนม่ันอยูใ่นสิง่น้ี	วางสิง่เหล่าน้ัน	สิง่ทีว่างแล้วน้ัน
ก็ยงัได้ยินอยู่	ได้ยนิอยูแ่ต่กว็างอยู	่เพราะสิง่เหล่าน้ันถกูวางอยูแ่ล้ว	มใิช่จะไปบงัคบัให้ 
มันแยก	มันแยกเองโดยอตัโนมัตเิพราะการละการวาง	จะอยากให้มันไปตามเสยีงน้ัน	 
มันก็ไม่ไป

	 เม่ือเรารู้ถงึรูป	เสยีง	กลิน่	รส	ทัง้หลายเหล่าน้ีตามเป็นจริงแล้ว	เหน็ชดัอยูใ่นดวงจิต 
ของเราว่า	สิง่เหล่าน้ีล้วนแต่เป็นสามัญลกัษณะ	คอื	อนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	หมดทัง้น้ัน	 
เม่ือได้ยนิคร้ังใด	ก็เป็นสามัญลกัษณะอยูใ่นใจ	เวลาอารมณ์ทัง้หลายมากระทบ	ได้ยนิ 
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กเ็หมอืนไม่ได้ยนิน้ัน	ไม่ใช่จิตของเราจะไม่มกีารงาน	สตกิบัจิตพวัพนัคุ้มครองกนัอยู่ 
ตลอดกาลตลอดเวลา	ถ้าท่านมหาท�าจิตให้ถึงอนัน้ีแล้ว	ถงึจะเดินไปทางไหน	มนักค้็นคว้า 
อยู่น่ี	เป็นธมัมวจัิย	หลกัของโพชฌงค์เท่าน้ันเอง	มนัหมนุเวยีนพดูกบัตวัเอง	แก้	ปลด 
เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	ไม่มีอะไรมาใกล้มันได้	มันมีงานท�าของมันเอง

	 น่ีเร่ืองอตัโนมตัขิองจิตทีเ่ป็นอยู	่ไม่ได้แต่งมนั	หดัเบือ้งแรกมันเป็นเลย	ถ้าเราท�าอยู่ 
อย่างน้ัน	ท่านมหาจะมอีาการอย่างหน่ึงแปลกขึน้มา	คอื	เวลาไปนอน	ตัง้ใจแล้วว่าจะนอน	 
เคยนอนกรนหรือนอนละเมอ	กัดฟัน	หรือนอนดิ้นนอนขวาง	ถ้าจิตเป็นอย่างนี้แล้ว 
สิ่งเหล่านั้นฉิบหายหมด	 ถึงจะหลับสนิทตื่นขึ้นมาแล้ว	 มีอาการคล้ายกับไม่ได้นอน 
เหมือนไม่ได้หลับ	 แต่ไม่ง่วง	 เมื่อก่อนเราเคยนอนกรน	 ถ้าเราท�าจิตใจให้ตื่นแล้ว 
ไม่กรนหรอก	จะกรนอย่างไร	คนไม่ได้นอน	กายมนัไประงับเฉยๆ	ตวัน้ีตืน่อยูต่ลอด 
ทั้งวันทั้งคืน	ตื่นอยู่ทุกกาลเวลา	คือ	พุทโธ	ผู้รู้	ผู้ตื่น	ผู้เบิกบาน	ผู้แจ้ง	ผู้สว่าง	ตัวนี้ 
ไม่ได้นอน	มันเป็นของมันอยู่	ไม่รู้สึกง่วง	ถ้าเราท�าจิตของเราอย่างนี้	ไม่นอนตลอด	 
๒-๓	วัน	บางทมีนัง่วง	ร่างกายมนัเพลยี	พอง่วง	เรามาน่ังก�าหนดเข้าสมาธทินัท	ีสกั	๕	นาที	 
หรือ	๑๐	นาที	แล้วลืมตาขึ้น	จะรู้สึกเท่ากับได้นอนตลอดคืนและวัน

	 เร่ืองการนอนหลับน่ี	 ถ้าไม่คิดถึงสังขารแล้วไม่เป็นไร	 แต่ว่าเอาแต่พอควร	 
เม่ือนึกถงึสภาวะของสงัขารความเป็นไปแล้ว	กใ็ห้ตามเร่ืองของมนั	ถ้ามันถงึตรงน้ันแล้ว	 
ไม่ต้องน�าไปบอกหรอก	มันบอกเอง	มันจะมีผู้จี้ผู้จด	ถึงขี้เกียจก็มีผู้บอกให้เราขยัน 
อยูเ่สมอ	อยู่ไม่ได้หรอก	ถ้าถงึจุดมนัจะเป็นของมันเอง	ดเูอาส	ิอบรมมานานแล้ว	อบรม 
ตัวเองดู

	 แต่ว่าเบื้องแรกกายวิเวกส�าคัญนะ	 เมื่อเรามาอยู่กายวิเวกแล้ว	 จะนึกถึงค�า 
พระสารีบุตรเทศน์ไว้เกี่ยวกับกายวิเวก	จิตวิเวก	อุปธิวิเวก๑	กายวิเวกเป็นเหตุให้เกิด 
จิตวเิวก	จิตวเิวกเป็นเหตเุกดิอปุธวิเิวก	แต่บางคนพดูว่าไม่ส�าคญัหรอก	ถ้าใจเราสงบแล้ว 
อยู่ที่ไหนก็ได้	จริงอยู่	แต่เบื้องแรกให้เห็นว่ากายวิเวกเป็นที่หนึ่ง	ให้คิดอย่างนี้	วันนี้ 

๑ อุปธิวิเวก	=	สงัดจากกิเลส	(นิพพาน)
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หรือวนัไหนกต็าม	ท่านมหาเข้าไปน่ังอยู่ในป่าช้าไกลๆ	บ้าน	ลองดู	ให้อยูค่นเดยีว	หรือ 
ท่านมหาจะไปอยูท่ีย่อดเขายอดหน่ึงซึง่เป็นทีห่วาดสะดุง้ให้อยูค่นเดียวนะ	เอาให้สนุก
ตลอดคืน	แล้วจึงจะรู้จักว่ามันเป็นอย่างไร

	 เร่ืองกายวเิวกน่ี	แม้เม่ือก่อนอาตมาเองกนึ็กว่าไม่ส�าคญัเท่าไร	คดิเอา	แต่เวลาไปท�า 
ดูแล้วจึงนึกถึงค�าสอนของพระพุทธเจ้า	พระองค์สอนให้ไปหากายวิเวกเป็นเบื้องแรก	 
เป็นเหตใุห้จิตวเิวก	ถ้าจิตวเิวกก็เป็นเหตุเกดิอปุธวิเิวก	เช่น	เรายงัครองเรือน	กายวเิวก 
เป็นอย่างไร พอกลบัถงึบ้านเท่าน้ัน ต้องวุน่วายยุง่เหยงิ เพราะกายไม่วเิวก ถ้าออกจากบ้าน 
มาสู่สถานที่วิเวกก็เป็นไปอีกแบบหนึ่ง

	 ฉะน้ัน	ต้องเข้าใจว่า	เบือ้งแรกน้ีกายวเิวกเป็นของส�าคญั	เม่ือได้กายวเิวกแล้วกไ็ด้
ธรรม	เม่ือได้ธรรมแล้วกใ็ห้มคีรูบาอาจารย์เทศน์ให้ฟัง	คอยแนะน�าตรงทีเ่ราเข้าใจผิด	 
เพราะทีเ่ราเข้าใจผิดน่ันมันเหมือนกับเราเข้าใจถกูน่ีเอง	ตรงทีเ่ราเข้าใจผิด	แต่นึกว่าถกู	 
ถ้าได้ท่านมาพดูให้ฟังจึงเข้าใจว่าผิด	ทีท่่านว่าผิดกต็รงทีเ่รานึกว่าถกูน่ันแหละ	อนัน้ีมนั 
ซ้อนความคิดของเราอยู่

	 ตามที่ได้ทราบข่าว	 มีพระนักปริยัติบางรูปท่านค้นคว้าตามต�าราเพราะได้เรียน 
มามาก	อาตมาว่าทดลองดเูถอะ	การกางแบบกางต�าราท�าน่ี	ถงึเวลาเรียน	เรียนตามแบบ	 
แต่เวลารบ รบนอกแบบ ไปรบตามแบบ มนัสูข้้าศึกไม่ไหว ถ้าเอากนัจริงจังแล้วต้องรบ
นอกแบบ	เร่ืองมนัเป็นอย่างน้ัน	ต�าราน้ัน	ท่านท�าไว้พอเป็นตวัอย่างเท่าน้ัน	บางทอีาจท�า 
ให้เสยีสตกิไ็ด้	เพราะพดูไปตามสญัญา	สงัขาร	ท่านไม่เข้าใจว่าสงัขารมนัปรุงแต่งทัง้น้ัน	 
เดีย๋วน้ีลงไปพืน้บาดาลโน่น	ไปพบปะพญานาค	เวลาขึน้มากพ็ดูกบัพญานาค	พดูภาษา 
พญานาค	พวกเราไปฟังมัน	ไม่ใช่ภาษาพวกเรา	มันก็เป็นบ้าเท่านั้นเอง

	 ครูบาอาจารย์ท่านไม่ให้ท�าอย่างน้ัน	เรานึกว่าจะดบิจะด	ีมนัไม่ใช่อย่างน้ัน	ทีท่่าน 
พาท�าน้ีมแีต่ส่วนละส่วนถอนเร่ืองทฏิฐมิานะเร่ืองเน้ือเร่ืองตวัทัง้น้ัน	อาตมาว่าการปฏบิตั ิ
น้ีก็ยากอยู	่ถงึอย่างไรก็อย่าทิง้ครูทิง้อาจารย์	เร่ืองจิตเร่ืองสมาธน่ีิหลงมากจริงๆ	เพราะ 
สิ่งที่ไม่ควรจะเป็นได้	แต่มันเป็นขึ้นมาได้	เราจะว่าอย่างไร	อาตมาก็ระวังตัวเองเสมอ 
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	 เมื่อคราวออกปฏิบัติในระยะ	๒-๓	พรรษาแรก	ยังเชื่อตัวเองไม่ได้	แต่พอได้ 
ผ่านไปมากแล้ว	เชือ่วาระจิตตวัเองแล้ว	ไม่เป็นอะไรหรอก	ถงึจะมปีรากฏการณ์อย่างไร 
กใ็ห้มนัเป็นมา	ถ้ารู้เร่ืองอย่างน้ี	สิง่เหล่าน้ีกร็ะงับไป	มแีต่เร่ืองจะพจิารณา	ต่อไปกส็บาย	 
ท่านมหายังไม่ได้ท�าดู	เคยนั่งสมาธิแล้วใช่ไหม	การนั่งสมาธินี่	สิ่งที่ไม่น่าผิดก็ผิดได้	 
เช่น	เวลานั่งเราตั้งใจว่า	“เอาล่ะ	จะเอาให้มันแน่ๆ	ดูที”	เปล่า	วันนั้นไม่ได้เรื่องเลย	 
แต่คนเราชอบท�าอย่างน้ัน	อาตมาเคยสงัเกต	มนัเป็นของมนัเอง	เช่น	บางคนืพอเร่ิมน่ัง 
กนึ็กว่า	“เอาละ	วนัน้ีอย่างน้อยต	ี๑	จึงจะลกุ”	คดิอย่างน้ีกบ็าปแล้ว	เพราะว่าไม่นานหรอก	 
เวทนามันรุมเอาเกือบตาย	 มันดีเวลานั่งโดยไม่ต้องกะต้องเกณฑ์	 ไม่มีที่จุดที่หมาย	 
ทุม่หน่ึง	๒	ทุม่	๓	ทุม่	กช่็างมนั	น่ังไปเร่ือยๆ	วางเฉยไว้	อย่าบงัคบัมนั	อย่าไปหมายมัน่	 
อย่าไปบังคับหัวใจว่าจะเอาให้มันแน่ๆ	มันก็ยิ่งไม่แน่

	 ให้เราวางใจสบายๆ	หายใจกใ็ห้พอด	ีอย่าเอาสัน้เอายาว	อย่าไปแต่งมนั	กายกใ็ห้
สบาย	ท�าเร่ือยไป	มนัจะถามเราว่า	จะเอากีทุ่ม่	จะเอานานเท่าไร	มนัมาถามเร่ือยหรอก	 
เราต้องตวาดมันว่า	“เฮ้ย	อย่ามายุง่”	ต้องปราบมนัไว้เสมอ	เพราะพวกน้ีมแีต่กเิลสมากวน 
ทัง้น้ัน	อย่าเอาใจใส่มัน	เราต้องพดูว่า	“กูอยากพกัเร็วพกัช้าไม่ผิดกบาลใครหรอก	กอูยาก 
นั่งอยู่ตลอดคืน	มันจะผิดใคร	จะมากวนกูท�าไม”	ต้องตัดมันไว้อย่างนี้	แล้วเราก็นั่ง 
เร่ือยไปตามเร่ืองของเรา	วางใจสบาย	ก็เลยสงบ	เป็นเหตใุห้เข้าใจว่า	อ�านาจอปุาทานความ
ยึดหมายนี้ส�าคัญมากจริงๆ	เมื่อเรานั่งไปๆ	นั่งนานแสนนาน	เลยเที่ยงคืนค่อนคืนไป	 
ก็เลยน่ังสบาย	มนักถ็กูวธิ	ีจึงรู้ว่าความยดึมัน่ถอืมัน่เป็นกเิลสจริงๆ	เพราะวางจิตไม่ถกู

	 บางคนน้ันเวลาน่ัง	จุดธปูไว้ข้างหน้า	คดิว่า	“ธปูดอกน้ีไหม้หมดจึงจะหยดุ”	แล้วน่ัง 
ต่อไป	พอน่ังไปได้	๕	นาท	ีดเูหมอืนนานตัง้ชัว่โมง	ลมืตามองดธูปู	แหม	ยงัยาวเหลอืเกนิ	 
หลับตานั่งต่อไปอีก	แล้วก็ลืมตาดูธูป	ไม่ได้เรื่องอะไรเลย	อย่า	อย่าไปท�า	มันเหมือน 
กบัลงิ	จิตเลยไม่ต้องท�าอะไร	นึกถงึแต่ธปูทีปั่กไว้ข้างหน้าว่าจวนจะไหม้หมดหรือยงัหนอ	 
นี่มันเป็นอย่างนี้ เราอย่าไปหมาย
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	 ถ้าเราท�าภาวนา	 อย่าให้กิเลสตัณหามันรู้เง่ือนรู้ปลายได้	 “ท่านจะเอาอย่างไร”	 
มนัมาถามเรา	“จะเอาขนาดไหน	จะเอาประมาณเท่าไร	ดกึเท่าไร”	มนัมาท�าให้เราตกลง 
กับมัน	ถ้าเราไปว่าจะเอาสักสองยามมันจะเล่นงานเราทันที	นั่งไปยังไม่ถึงชั่วโมงต้อง
ร้อนรนออกจากสมาธิ	แล้วก็เกิดนิวรณ์ว่า	“แหม	มันจะตายหรือยังกันนะ”	ว่าจะเอา 
ให้มันแน่มันกไ็ม่แน่นอน	ตัง้สจัจะไว้กไ็ม่ได้ดัง่ตัง้	คดิทกุข์ใส่ตวัเอง	ด่าตวัเอง	พยาบาท 
ตวัเอง	ไม่มคีนพยาบาทกเ็ป็นทกุข์อกีน่ันแหละ	ถ้าได้อธษิฐานแล้วต้องเอาให้มนัรอด	 
หรือตายโน่น	อย่าไปหยุด	มันจึงจะถูก	เราค่อยท�าค่อยไปเสียก่อน	ไม่ต้องอธิษฐาน	 
พยายามฝึกหดัไป	บางคร้ังจิตสงบ	ความเจ็บปวดทางร่างกายกห็ยดุ	เร่ืองปวดแข้งปวดขา 
มันหายไปเอง

 การปฏิบตัอิกีแบบหน่ึงน้ัน เหน็อะไรกใ็ห้พจิารณา ท�าอะไรกใ็ห้พจิารณาทกุอย่าง  
อย่าทิง้เร่ืองภาวนา บางคนพอออกจากท�าความเพยีรแล้ว คดิว่าตวัเองหยดุแล้ว พกัแล้ว  
จึงหยดุก�าหนดหยดุพจิารณาเสยี	เราอย่าเอาอย่างน้ัน	เหน็อะไรให้พจิารณา	เหน็คนดี 
คนชัว่	คนใหญ่คนโต	คนร�า่คนรวย	คนยากคนจน	เหน็คนเฒ่าคนแก่	เหน็เดก็เหน็เลก็	 
เห็นคนน้อยคนหนุ่ม	ให้พิจารณาไปทุกอย่าง	นี่เรื่องการภาวนาของเรา

	 การพจิารณาเข้าหาธรรมะน้ัน	ให้เราพจิารณาดูอาการเหตผุลต่างๆ	นานา	มนัน้อย 
ใหญ่	ด�าขาว	ดชีัว่	อารมณ์ทกุอย่างน่ันแหละ	ถ้าคดิเรียกว่ามันคดิ	แล้วพจิารณาว่ามัน 
กเ็ท่าน้ันแหละ	สิง่เหล่าน้ีตกอยู่ใน	อนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	อย่าไปยึดมัน่ถอืม่ันเลย	น่ีแหละ 
ป่าช้าของมัน	ทิ้งมันใส่ลงตรงนี้จึงเป็นความจริง

	 เร่ืองการเหน็อนิจจังเป็นต้นน้ี	คอืเร่ืองไม่ให้เราทกุข์	เป็นเร่ืองพจิารณา	เช่น	เราได้ 
ของดีมากด็ใีจ	ให้พจิารณาความดีใจเอาไว้	บางทใีช้ไปนานๆ	เกิดไม่ชอบมนักมี็	อยากเอา 
ให้คนหรืออยากให้คนมาซื้อเอาไป	ถ้าไม่มีใครมาซื้อก็อยากจะทิ้งไป	เพราะเหตุไรจึง
เป็นอย่างนี้	มันเป็นอนิจจังมันจึงเป็นอย่างนี้	ถ้าไม่ได้ขายไม่ได้ทิ้ง	ก็เกิดทุกข์ขึ้นมา	 
เร่ืองน้ีมนัเป็นอย่างน้ีเอง	พอรู้จักเรือ่งเดียวเท่าน้ัน	จะมอีกีกีเ่ร่ืองกช่็าง	เป็นอย่างน้ีหมด	 
เรียกว่าเห็นอันเดียวก็เห็นหมด
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	 บางทีรูปน้ีหรือเสียงน้ีไม่ชอบ	 ไม่น่าฟัง	 ไม่พอใจ	 ก็ให้พิจารณาจ�าไว้	 ต่อไป 
เราอาจจะชอบ	อาจจะพอใจในของที่ไม่ชอบเมื่อก่อนน้ีก็มี	มันเป็นได้	เมื่อนึกรู้ชัดว่า	 
“อ้อ	สิง่เหล่าน้ีกเ็ป็นอนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา”	ทิง้ลงใส่น่ีแหละ	กเ็ลยไม่เกดิความยดึมัน่ 
ในสิง่ทีไ่ด้ดีมีเป็นต่างๆ	เหน็เป็นอย่างเดยีวกนั	ให้เป็นธรรมะเกดิข้ึนเท่าน้ัน	เร่ืองทีพ่ดู 
มาน้ี	พดูให้ฟังเฉยๆ	เมือ่มาหากพ็ดูให้ฟัง	เร่ืองเหล่าน้ีไม่ใช่เร่ืองพดูมากอะไร	ลงมอืท�าเลย	 
เช่น	เรียกกันถามกัน	ชวนกันไปว่า	ไปไหม	ไป	ไปก็ไปเลย	พอดีๆ

	 เมื่อลงนั่งสมาธิ	ถ้าเกิดนิมิตต่างๆ	เช่น	เห็นนางฟ้า	เป็นต้น	เมื่อเห็นอย่างนั้น 
ให้เราดเูสยีก่อนว่า	จิตเป็นอย่างไร	อย่าทิง้หลกัน้ี	จิตต้องสงบจึงเป็นอย่างน้ัน	นมิติที่
เกิดขึ้น อย่าอยากให้มันเกิด อย่าไม่อยากให้มันเกิด มันมาก็พิจารณา พิจารณาแล้ว 
อย่าหลง ให้นึกว่ามนัไม่ใช่ของเรา น่ีกเ็ป็นอนิจจัง ทกุขงั อนัตตา เช่นกนั ถงึมนัจะเป็นอยู ่
กอ็ย่าเอาใจใส่มัน	เมือ่มนัยงัไม่หาย	ตัง้จิตใหม่	ก�าหนดลมหายใจมากๆ	สดูลมเข้ายาวๆ	 
หายใจออกยาวๆ	อย่างน้อย	๓	ครั้งก็ตัดได้	ตั้งก�าหนดใหม่เรื่อยไป

	 สิง่เหล่าน้ีอย่าว่าเป็นของเรา	สิง่เหล่าน้ีเป็นเพยีงนิมิต	คอืของหลอกลวงให้เราชอบ	 
ให้เรารัก ให้เรากลัว นิมิตเป็นของหลอกลวงใจเรา มันไม่แน่นอน ถ้าเห็นแล้วอย่าไป
หมายมั่น	ไม่ใช่ของเรา	อย่าวิ่งตามนิมิต	เห็นนิมิตให้ย้อนดูจิตเลย อย่าทิ้งหลักเดิม 
ถ้าทิง้ตรงน้ีไปวิง่ตามมนั	อาจพดูลมืตวัเองเป็นบ้าไปได้	ไม่กลบัมาพดูกบัเรา	เพราะหนี 
จากคอกแล้ว	ให้เชือ่ตวัเองแน่นอน	เหน็อะไรมากต็าม	ถ้านิมติเกดิขึน้	มาดจิูตตวัเอง	 
จิตต้องสงบมันจึงเป็น

	 ถ้าเป็นมา	ให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มิใช่ของเรา	นิมิตนี้ให้ประโยชน์แก่คนมีปัญญา	
ให้โทษแก่คนไม่มีปัญญา	ท�าความเพยีรไปจนเราไม่ตืน่เต้นในนิมติ	มนัอยากเกดิกเ็กดิ	 
ไม่เกิดก็ไม่เกิด	ไม่กลัวมัน	เชื่อใจได้อย่างนี้ไม่เป็นไร	ทีแรกเราตื่น	ของน่าดู	มันก็ 
อยากดู	ความดีใจเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็หลง	ไม่อยากให้มันดีมันก็ดี	ไม่รู้จะท�าอย่างไร	
ปฏบิตัไิม่ถกูก็เป็นทกุข์	มนัอยากดใีจก็ช่างมนั	ให้เรารู้ความดใีจน่ันเองว่าความดีใจน้ี 
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ก็ผิด	ไม่แน่นอนเช่นกนั	แก้มันอย่างน้ี	อย่าไปแก้ว่า	“ไม่อยากให้มนัดใีจ	ท�าไมจึงดีใจ”	 
นี่ผิดอยู่นะ	ผิดอยู่กับของเหล่านี้	ผิดอยู่ใกล้ๆ	ไม่ได้ผิดอยู่ไกลหรอก	อย่ากลัวนิมิต	 
ไม่ต้องกลัว	 เร่ืองภาวนาน้ีพอพูดให้ฟังได้เพราะเคยท�ามา	 ไม่รู้ว่าจะถูกหรือไม่นะ	 
ให้เอาไปพิจารณาเอาเอง

	 เอ้า	พอสมควรล่ะนะ.



“พุทโธ”	คือ	ผู้รู้

เป็นผู้รู้จริง

คือรู้แล้วไม่มีทุกข์
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พระธรรมเทศนาส�าหรับคฤหัสถ์
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๒๖
การเข้าสู่หลักธรรม

	 เอาล่ะ	ให้ตั้งใจฟัง	มีอะไรขัดข้องไหม	มีอะไรไหม	ง่วงไหม

	 การฟังธรรมน้ันก็เพือ่ความเข้าใจในธรรมะ	แล้วกจ็ะต้องน�าไปปฏิบตัใิห้ถงึในสิง่
ทีเ่รามคีวามมุ่งหมาย	อย่าเข้าใจว่าพอฟังธรรมแล้วกจ็ะดเีลยทเีดียว	ในการฟังธรรมน้ัน  
พื้นฐานเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก คือจะต้องประกอบไปด้วยสถานที่ ประกอบไปด้วยเวลา 
ประกอบไปด้วยบุคคล และประกอบไปด้วยธรรมะ

	 อย่างสถานทีใ่นวดัของเราน้ีมนัเป็นป่า	มนัมคีวามสงบ	เมือ่พดูอะไรออกไป	กไ็ม่มี 
อะไรเข้ามาแทรก	มนัเป็นสถานทีอ่นัสมควร	ส่วนสถานทีอ่นัไม่สมควร	เช่น	คนร้องเพลง 
กร้็องเพลงไป	คนเล่นก็เล่นไป	มันก็วุน่วาย	จะเอาพระไปพดูตรงน้ันกไ็ม่สมควร	หลวงพ่อ 
เคยไปงานมงคล	แต่ไม่ใช่งานมงคลหรอก	เป็นงานอมงคลเสยีมากกว่า	พอจะให้รับศีล 
ให้ฟังเทศน์	เขาก็ไม่สนใจในศลีในเทศน์	คนเล่นกเ็ล่น	คนกนิเหล้ากก็นิสารพดัอย่าง	 
มานิมนต์พระไปเทศน์ตรงน้ัน	กเ็รียกว่า	สถานทีไ่ม่สมควร	บคุคลน้ันกไ็ม่สมควร	ไม่ควร 
จะวางธรรมเทศนาในที่ตรงนั้น

	 ในการฟังธรรมน้ันให้เราเป็นผู้ฟัง	เพราะอะไร	เพราะเรายงัไม่รู้ชดักต้็องเป็นผู้ฟัง	 
ฟังไปเถอะ	ฟังแล้วกเ็อาไปพจิารณา	อย่าเพิง่เข้าใจว่ามนัถกูแน่นอน	และอย่าเพิง่เข้าใจว่า 
มนัผิด	ให้ฟังแล้วเอาไปกลัน่ไปกรองเสยีก่อน	คอื	เอาไปภาวนา	เอาไปพจิารณา	เราเรียกว่า	 

บรรยายแก่คณะชาวกรุงเทพฯ	ณ	วัดหนองป่าพง	เมษายน	๒๕๒๓
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“ภาวนา”	ในภาษาธรรมะ	ภาษาโลกก็เรียกว่า	“พิจารณา” เมื่อมาเข้าถึงธรรมะ ท่านก็ 
เรียกว่าภาวนา	 ภาวนา หมายถึง ท�าให้มันถูกขึ้น ท�าให้มันดีขึ้น ทีนี้เมื่อเราจะฟัง 
ธรรมเทศนาน้ัน	กเ็หมือนประหน่ึงว่าจะย้อมผ้า	โดยปกตเิรากต้็องเอาผ้าไปฟอกไปซกั 
ให้มนัสะอาด	แล้วจึงเอามาย้อมด้วยสทีีเ่ราชอบ	ไม่ใช่เราไปเหน็สมีนัสวยเราชอบ	กจ็ะ 
เอามาย้อมผ้าของเราให้มันสวย	แต่ผ้าทีจ่ะย้อมไม่ได้ฟอกไม่ได้ซกั	เรากเ็อามาย้อมเลย	 
อย่างน้ันมนักไ็ม่สวย	เพราะผ้ามนัไม่ดี	มนัไม่สะอาด	การทีเ่ราจะเข้าสูห่ลกัธรรมกต้็อง
เป็นอย่างน้ัน	ต้องท�าใจให้สะอาดเป็นพืน้ฐาน	อย่างเช่นทีห่ลวงพ่อให้ถงึพระรัตนตรัย
เสียก่อน แล้วก็มาสมาทานศีล แล้วจึงมาฟังธรรมอย่างนี้

(๑) เบื้องต้นให้มีพระรัตนตรัยเป็นรากฐาน

	 การให้ถงึพระรัตนตรัย	กค็อื	การให้ถงึพระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	พระพทุธ	
คอือะไร	พระพทุธกคื็อ	“ผู้รู้”	รู้อะไร	รู้ความจริง	ความจริงคอือะไร	ความจริงกคื็อธรรมะ	 
ส่วนพระสงฆ์ก็คือผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะ	 ที่พระศาสดาได้ตรัสรู้แล้วว่าเป็น 
ความจริง	 ฉะนั้น	 นั่งอยู่แถวๆ	 นี้ก็เป็นพระสงฆ์ได้ทั้งนั้นแหละ	 มันไม่ได้หมายถึง 
เคร่ืองแต่งตวั	แต่มนัหมายถงึผู้ปฏบิตัติามธรรมะ	ปฏิบตัติามความจริงน้ัน	รวมเรียกว่า	
พระรัตนตรัย	คอื	พระพทุธหน่ึง	พระธรรมหน่ึง	พระสงฆ์หน่ึง	ท่านให้ถอืว่าเป็นทีพ่ึง่
ทีร่ะลกึย่ิงกว่าอะไรทัง้น้ัน	อย่างพ่อแม่ของเราเป็นผู้เลีย้งเรามา	เรากเ็คารพบชูาพ่อแม่ 
ของเรา	แต่กต้็องไม่ยิง่ไปกว่า	พระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	เพราะว่าพ่อแม่ของเรากย็งัมี 
ความเห็นผิดมากอยู่	ถ้าจูงเราเข้าป่า	เราจะท�าอย่างไร	แต่เราก็ไม่ดูถูกพ่อแม่ของเรา

 ถ้าจะว่าไปแล้ว พระพทุธกด็ ีพระธรรมกด็ ีพระสงฆ์กด็ ีน่ีเป็นชือ่ของผู้ประกาศ
ความจริงเท่าน้ันแหละ ความจริงถ้าย่อลงมาแล้วกค็อื ท่านให้เชือ่ “กรรม” คอื การกระท�า 
ของเรา เราจะกระท�าทางกาย	ทางวาจา	ทางใจ	เฉพาะอะไรทีมั่นไม่เป็นโทษ	ปราศจากโทษ 
ทัง้หมด	ถงึแม้ว่ามันจะมีอะไรหลายๆ	อย่างในโลกทีว่่ามนัน่าอศัจรรย์กดี็	ทีน่่าเลือ่มใส 
ก็ดี	น่าอะไรต่างๆ	ก็ดี	อันนี้ก็ตามใจมันเถอะ	แต่พระพุทธเจ้าของเราท่านก็ว่า	กรรม 
เป็นแดนเกดิ กรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์กรรมเป็นทีพ่ึง่อาศัย ถ้าเรากระท�าทางกาย	กเ็รียกว่า	 
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กายกรรม กระท�าทางวาจา	ก็เรียกว่า	วจีกรรม	กระท�าทางใจ	กเ็รียกว่า	มโนกรรม	ท่านให้ 
เชื่ออันนี้	คือเชื่อในการกระท�าของเรา

	 บางคนเป็นผู้มาปฏิบตัธิรรม	ฟังธรรม	เข้าวดัเข้าวา	แต่เมือ่มเีร่ืองไม่สบายใจ	บางท ี
กไ็ปหาหมอด	ูจะไปดวู่ามนัจะเป็นอะไรไหม	หมอดกูท็ายว่าปีน้ีระวงันะ	ไปรถให้ระวงั	 
ไปเรือก็ให้ระวัง ระวังอุบัติเหตุนะ เราก็กลัว กลัวจะเป็นอย่างนั้น กลัวจะเป็นอย่างนี้ 
สารพดัอย่าง	บางคนเม่ือจะออกจากบ้านหรือจะออกเดินทาง	กว่็าจะไปวนัไหนด	ีจะต้อง 
ไปหาหมอว่าจะออกวนัไหนเวลาเท่าไร	บางทหีมอกว่็าคณุอย่าไปเลยไม่ดี	เรากเ็ลยกลบับ้าน	 
น่ีเรียกว่าไม่เชือ่มัน่ในตวัเอง	ไม่เชือ่มัน่ในคุณพระรัตนตรัย	ไปเชือ่หมอดู	อย่างพวกเรา 
บางคนมาอยู่อุบลฯ	จะไปกรุงเทพฯ	ก็มาหาหลวงพ่อ

	 “หลวงพ่อครับ	เดินทางวันไหนจะดีครับ”

	 “ถ้าเดินดี	มันก็ดีทุกวันนั่นแหละ”

	 คือ	ถ้าเราดีมันก็ดีทุกวัน	แต่นี่พอเจอหน้ากันก็ต้องเลี้ยงต้องกินเหล้าเมายากัน	 
เมือ่ไป	มนักเ็ลยไม่ด	ีขบัรถมนักจ็ะตกถนน	ถ้าเราท�าดีแล้วมนัจะเป็นอะไร	เราเชือ่การ 
กระท�าของเรา	อันอื่นจะมาท�าให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีหรอก

 เราทั้งหลายต้องมีความเชื่อมั่นในการกระท�าของเรา ไม่มีความลังเลสงสัยใน 
พระรัตนตรัย อย่าถือมงคลตื่นข่าว มงคลตื่นข่าวนั้นมันเป็นอมงคล	 เขาว่ามันเป็น 
อย่างน้ัน	เขาว่ามันเป็นอย่างน้ีสารพดัอย่าง	บางทกีว่็าต้องไปเอาน�า้ในสระตรงน้ันมานะ	
เลยวุ่นไปหากันจนน�า้ในสระเป็นเลนหมด	เอากนัอยูน่ั่นแหละ	น่ีมนัตืน่	พระพทุธองค์
ท่านสอนให้เป็นคน	“น่ิงอยูด้่วยปัญญา”	ใครเขาจะว่าอนัน้ันมนัเป็นอย่างน้ัน	อนัน้ีมนัเป็น 
อย่างนี้	ก็ให้ฟังไว้ก่อน	การท�าจิตใจอย่างนี้ท่านเรียกว่า	“ท�าให้มันแยบคาย” มันก็จะ 
เกดิความเชือ่ม่ันในพระรัตนตรัย	ไม่มคีวามลงัเลสงสยั	มฉิะน้ันกจ็ะไม่รู้จักความจริง	
ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรกันแน่	การมีพระรัตนตรัยเป็นรากฐานเป็นทีพ่ึง่ของเรา	จะท�าให้ใจ 
ของเราแน่วแน่	ใครจะว่าอย่างไรกช่็าง	เราท�าดเีท่าน้ันแหละ	ไม่ต้องลงัเลสงสยั	การที ่
ไม่ลงัเลสงสยัน่ีแหละ	เรียกว่า	มนัเดนิอยูเ่ร่ือยไป	แต่ถ้ามคีวามสงสยัแล้ว	มนักจ็ะกลบัไป 
กลับมา กลับมากลับไป วุ่นวายอยู่ตรงนี้
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(๒) สมาทานศีลเป็นคุณสมบัติ

	 เมื่อถึงพระรัตนตรัยแล้วก็มาสมาทานรับศีล	 ผิดศีลมันดีไหม	 เราลองคิดดู
ให้ละเอียด	 อย่าเข้าข้างเราเข้าข้างใคร	 การไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่น	 
ไม่เบยีดเบยีนสตัว์	มนัดไีหม	การไม่ขโมยของคนอืน่น้ันมนัดีไหม	ให้เราคดิดเูท่าน้ีกรู้็	 
และพวกที่มีครอบครัวแล้วน้ันอยู่ในวงจ�ากัดของเรามันดีไหม	 หรืออยู่นอกวงมันด	ี 
ดูเท่านี้ก็พอแล้ว	ไม่ต้องไปคิดไกล	ถามดูง่ายๆ	และมุสาการพูดโกหกนั้นมันดีไหม	
คิดให้มันซึ้งๆ	 เข้าทางธรรมะอย่าไปเข้าข้างเรา	 ไม่ต้องไปศึกษาอะไรมาก	 ข้อที่ห้า
เครื่องมึนเมา	คนที่ปราศจากเครื่องมึนเมามันดีไหม	อย่าเข้าข้างเจ้าของนะ	ทั้งหมดนี้ 
เรียกว่าเป็นคุณสมบตัขิองมนุษย์	ถ้าหากว่าใครมีคณุสมบตัทิัง้	๕	ประการน้ี	เรากไ็ม่ต้อง 
ไปถามใครหรอกว่า	ฉันเป็นอะไร

	 อย่างพระสงฆ์	 พระสงฆ์ท่านเป็น	 สุปฏิปันโน	 อุชุปฏิปันโน	 ญายปฏิปันโน	 
สามีจิปฏิปันโน

 ที่ว่า สุปฏิปันโน	ก็คือ	ผู้ปฏิบัติดี	ดีกาย	ดีวาจา	ดีใจ	เป็นคุณสมบัติของท่าน	
เป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์	เราก็เลยเรียกผู้นั้นว่า	“พระสงฆ์”

 อชุปุฏปัินโน	คือ	ผู้ปฏิบตัติรง	ตรงกาย	ตรงวาจา	ตรงใจ	ด้วยธรรมะ	ค�าสัง่สอน 
ของพระพุทธเจ้า	อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของพระ

 ญายปฏปัินโน	คอื	การปฏบิตัน้ัินเป็นการปฏบิตัไิม่ลวงโลก	ปฏบิตัติามสจัธรรม	
ถ้าหากว่าเป็นสจัธรรมแน่นอนแล้ว	ใครจะว่าดว่ีาชัว่กช่็างเถอะ	เราท�าของเราไปเร่ือยๆ	
บางทเีขากบ็อกว่า	โอ้ย!	ท่านอย่าไปท�าเลย	เดีย๋วน้ีโลกเขาไม่ท�าอย่างน้ันหรอก	เรากไ็ม่ได้ 
หวั่นไหวไปตามเขา

 สามีจิปฏิปันโน	คือ	ปฏิบัติเอาศีล	สมาธิ	ปัญญา	ค�าสอนของพระมาเป็นใหญ่	
สิง่เหล่าน้ีเป็นคณุสมบตัขิองพระสงฆ์	ทีป่ฏิบตัดิ	ีปฏบิตัชิอบ	ญาตโิยมพวกเราทัง้หลาย 
ก็เหมือนกัน	 ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้ี	 จะท�าอะไรๆ	 ก็ให้ตรวจดูพื้นฐานน้ีเสียก่อน	 
อันนี้เรื่องพระรัตนตรัยต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้
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(๓) ฝึกปฏิบัติอบรมจิต

	 ส่วนเรื่องการปฏิบัตินั้น	ทุกวันนี้มันยิ่งไปกันใหญ่	โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรา 
ทีม่าเทีย่วมาสนใจในการปฏิบตั	ิได้ไปพบหลายๆ	แห่ง	ไปพบอาจารย์น้ีท่านกว่็าให้ท�า 
อย่างน้ัน	ไปพบอาจารย์น้ันท่านกว่็าให้ท�าอย่างน้ี	เลยวิง่ตลอดเวลาเลย	คอื	มนัไม่เชือ่มัน่	 
มันไม่เข้าใจ	การปฏิบัติกรรมฐานอย่างน้อยมันก็มีตั้ง	๔๐	ข้อ	เราไปเรียนกัน	มันก็
หลายเกินไป	เลยไม่รู้จะท�าอะไร	ยกพุทโธๆๆ	ขึ้นมาภาวนา	ใจมันก็ไม่สงบ	ก็ไปดึง 
อนัอืน่มาท�าอกี	เอาอนัโน้นบ้างอนัน้ีบ้าง	เลยวุน่ไปหมด	ไม่รู้เร่ือง	กเ็ลยเลกิ	อย่างน้ีก็มี	 
ฉะนั้น	การท�ากรรมฐานจึงต้องมาท�าความเข้าใจกันเสียก่อนว่า	ท�าไปท�าไม	ท�าให้มัน
เกิดอะไร	มันมีประโยชน์อะไรไหม

 การท�ากรรมฐานน้ีกคื็อมาฝึกจิตของเราน่ันเอง เพือ่ให้รู้จักจิตใจของเรา เพราะจิต
ของเราเกิดขึน้มาไม่เคยได้ฝึก	ปล่อยตามใจของมนั	เม่ือมันโมโห	กป็ล่อยตามใจของมนั	 
เมือ่มนัโกรธใคร	กป็ล่อยตามเรือ่งของมนั	เราเป็นเด็กๆ	เกดิมาเป็นลกูของพ่อแม่	พ่อแม่ 
ก็ย่ิงปล่อยตามใจ	ไม่เคยรูจิ้ตไม่เคยฝึกจิต	เราจึงมาท�ากรรมฐาน	มาฝึกจิต	รู้จักทีจ่ะ 
อบรมจิตของเรา เรียกว่ามาปฏิบัติธรรม

	 แต่ใจของเราน้ันมันเร็ว	เร็วทีส่ดุ	เร็วกว่าสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ัน	เมือ่เรามาท�ากรรมฐาน	 
มันจึงไม่ค่อยสงบ	ความสงบมันจะเกิดขึ้นตรงไหน	ความสงบนี้มันจะเกิดขึ้นระยะที่
เราปล่อยวาง ถ้าเราตงึเครียดเมือ่ไร มนัจะมแีต่เร่ืองวุน่วาย ไม่มคีวามสงบภายในจิต	 
ดูอย่างพระอานนท์	ท่านเป็นผู้รู้ธรรมะมากทีส่ดุ	เมือ่จะเอาจริงๆ	กเ็ลยไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหน	 
อันนั้นมันก็ดี	อันนี้มันก็ดี	เลยดีกันทั้งคืน	ยิ่งตอนเช้าพรุ่งนี้เขาจะเรียกพระอรหันต ์
ท�าการสังคายนา	รวมทั้งพระอานนท์ด้วย	ก็ยิ่งร้อนใจ	ยังมีเวลาอีกคืนเดียวเท่านั้น 
ก็เลยเร่งเตม็ทีอ่ยากจะเป็นพระอรหนัต์	แต่ยิง่ท�ากย็ิง่ไปกนัใหญ่	จวนจะสว่างอยูแ่ล้ว	 
ก็ว่า	“เอ	เราน่ีมันตงึเครียดไปล่ะมัง้น่ี”	เหน่ือยกเ็หน่ือย	ง่วงกง่็วง	กเ็ลยจะพกัผ่อนสกั 
ระยะหน่ึง	พอท่านทอดอาลยัเอนกายนอน	มตีวัรู้อนัเดยีว	พอจิตมนัวางปุบ๊	เท่าน้ันแหละ	 
มนัเร็วทีส่ดุ	พระอานนท์ท่านตรัสรู้เวลาน้ัน	ในเวลาทีว่าง	พวกเราลองดูซ	ิไปน่ังกรรมฐาน	 
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กัดฟันเข้า!	 ขัดสมาธิยันเลย	 ตายเป็นตาย	 เหง่ือมันไหลแหมะๆ	 ความสงบไม่ใช่ 
มันอยู่ตรงนั้น ความสงบนั้นมันอยู่ที่พอดีๆ มันจะดีขนาดไหนมันก็ไม่สงบ ถ้ามันดี
เกินดี มันไม่ดีพอดี มันเกินไป มันดีไม่พอ	ดีขนาดไหนก็ให้พอดี	มันถึงดี	ดีเกินดี	 
มันไม่ดีหรอก	ให้พวกเราเข้าใจอย่างน้ัน	แต่คนเราตณัหามนักว่็า	ต้องท�าอย่างเฉียบขาด	 
ไปนั่งกัดฟันลองดูซิ	ไม่มีทางหรอก	วุ่นตลอดเวลา

(๔) สงบความคิดด้วยสมถะ

 เร่ืองกรรมฐานน้ีมันอยูด้่วยอารมณ์ คอื ให้ม ี“อารมณ์อนัเดยีว” อย่างเช่นเราจะ
ดูลมหายใจเข้าออก	ก็ให้จิตก�าหนดอยู่กับอารมณ์นี้	เราอยู่ในโลก	มันหลายอารมณ์ 
เกินไป	เดีย๋วจะเอาอนัน้ันอนัน้ีไม่มีจบ	จึงวุน่วาย	จิตไม่สงบ	ทน้ีีท่านว่ามันเกดิกบัอารมณ์
มันอยู่ด้วยอารมณ์	 เราก็เลยเอา	 “อารมณ์อันเดียว”	 เล่นอันเดียวอย่าไปเล่นอันอื่น	 
เรียกว่า	อารมณ์กรรมฐาน	เช่น	หายใจออก	หายใจเข้า	หายใจออก	หายใจเข้า	หรือ 
ให้เข้า-พุท	ออก-โธ	ก็ได้	พุทโธๆๆ	หรือว่าเข้าออกจะไม่ว่าพุทโธก็ได้	เมื่อเข้ามันก็	
“พุท” เอง เมื่อออกมันก็ “โธ”	เอง	มันได้ความว่า	เมื่ออาการของลมมันเข้าเราก็รู้จัก	 
เม่ือมันออกเรากรู้็จัก	คอื	เป็นผู้รู้	มนัเข้าเรากรู้็	มนัออกเรากรู้็	ตรงรู้น่ีแหละมันเป็นพทุโธ
อยูแ่ล้ว ไม่ต้องว่า “พทุ” ไม่ต้องว่า “โธ” ไม่ต้องว่า “พทุ” ไม่ต้องว่า “โธ” มนักข็ีเ้กยีจ 
จะว่าอีกนั่นแหละ เข้าใจไหม? 

 อกีอย่าง “ยบุหนอ” “พองหนอ” อนัน้ีกถ็กูเหมอืนกัน แต่เราจะไม่ต้องว่ายบุหนอ 
พองหนอก็ได้	เราหายใจออกมันก็ยบุเอง	หายใจเข้ามนักพ็องเอง	มนัไม่ต้องไปว่ายบุ 
ว่าพอง	ทีเ่ราว่ายุบ	ว่าพอง	คือ	ให้มันออกเสยีงในใจสกัหน่อย	มนัจะได้ตัง้ใจข้ึนมา	ความ 
เป็นจริงมนัยุบมันพองของมันเองอยู่แล้ว	แต่เรากเ็อาค�าว่า	ยบุหนอ	พองหนอ	เสริมเข้า 
มาอีก	ไม่มีผิด	อันนี้ก็ไม่มีผิด	แต่รวมแล้วก็คือให้เข้าก็รู้	ออกก็รู้ตามสบายของมัน
เท่าน้ันแหละ	ไม่ต้องไปคดิอะไรมากมาย	อย่าไปคดิว่า	เมือ่ไรหนอมนัจะเป็นอย่างน้ัน 
อย่างน้ี	มนัจะวุน่วาย	ให้เราตัง้สตขิึน้	ให้มนัจดจ่ออยูใ่นอารมณ์น้ัน	จนใจมันผ่องใส	
ไม่มีง่วง	ไม่มีเหน็ดเหนื่อย	ให้มันเห็นชัดอยู่อย่างนั้น



344

	 เมื่อเราจะฝึกจิตอย่างนี้นั้น	เรารู้ไหมว่าจิตของเราคืออะไร	อยู่ตรงไหน	ถ้าเรา 
จะมาฝึกจิตก็ควรจะต้องรู้จิตของเรา	บางทเีราไม่รู้จัก	เมือ่เวลามนัวุน่วายข้ึนมา	เรากรู้็ 
แต่ว่ามันวุ่นวาย	แต่ไม่รู้ว่าจิตอยู่ตรงไหน	ถ้าเราจะพูดเข้าไปจริงๆ	แล้ว	จิตนี้มันก็ 
ไม่เป็นอะไร	มนักค็อืจิตน่ันแหละ	เม่ือเขาเอาชือ่	“จิต”	เข้ามาแทรกเรากเ็ลยหลง	จิตน้ี 
มันคืออะไรหนอ	พูดง่ายๆ	ว่า	คนที่รับรู้อารมณ์นั่นแหละคือ จิต คนที่รับรู้อารมณ์
ทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วสารพัดอย่างนี่แหละ	สมมุติว่าเป็นจิต	ถ้าน�ามันไปฝึกแล้วมัน 
รู้จริง มันก็เป็น “พทุโธ” คอื ผู้รู้ เป็นผู้รู้จริง คอืรู้แล้วไม่มทีกุข์ แต่ถ้าจิตน้ียงัไม่ได้ฝึก	 
ไม่ได้อบรม	มันก็เป็นผู้รู้ไม่ได้	 เพราะมันมี	“ผู้หลง”	มาปนเปมันอยู่	คือถ้าชอบใจ
มนักด็ใีจ	ถ้าไม่ชอบใจมนักเ็สยีใจอย่างน้ี	ฉะน้ันเราจึงต้องเอามนัมาฝึกให้มนัรู้เท่าทนั
อารมณ์	จนกว่าทีจิ่ตมนัจะสงบ	เมือ่มนัสงบมนักไ็ม่ไปไหน	มนัขีเ้กยีจจะไปเหมอืนกนั

	 อย่างไรก็ตาม	ความสงบอย่างน้ันยงัไม่มปัีญญาอะไร	เข้าไปสงบอยูเ่ฉยๆ	เรียกว่า	 
สมถะ	ความสงบอย่างน้ีมนัไม่แน่นอน	บางทเีราได้มันเป็นบางคร้ัง	บางทวีนัน้ีมันสงบ	
พรุ่งน้ีไปท�ามนักไ็ม่สงบ	เรากว่็า	“เอ	เมือ่วานท�าไมมนัสงบดีเหลอืเกนิ	วนัน้ีท�าไมไม่ได้เร่ือง 
ได้ราว	มันเป็นอะไรหนอ”

	 ถ้าไปตะครุบมันอยู่อย่างนี้	ความสงบตอนนั้นไม่รู้เรื่องเสียแล้ว	เป็นความสงบ 
ที่ไม่แน่นอน	เช่นว่า	หูของเรามีอยู่	เครื่องรับมีอยู่	แต่เมื่อยังไม่มีใครมาพูดมาด่าให้
เราได้ยนิ	เรากย็งัสบาย	ยังสงบอยู่	อกีวนัหน่ึง	พอมีเร่ืองเข้าไปทางหเูท่าน้ัน	มนักเ็กดิ 
ความไม่สงบขึ้นมาแล้ว	ฉะนั้น	ความสงบนั้นจึงเป็นความสงบ	 เพราะมันปราศจาก
อารมณ์ต่างๆ	มันก็สงบเฉยๆ	อยู่ในอารมณ์อันเดียว	แต่เมื่อมีอารมณ์ต่างๆ	ผ่านมา
เป็นเหตเุป็นปัจจัยก็มคีวามเกิดขึน้มา	เกดิดใีจเกดิเสยีใจข้ึนมา	เกดิชอบใจไม่ชอบใจ 
ขึน้มาเลยวุ่น	อนัน้ีเพราะความสงบน้ันเป็นเร่ืองของสมถกรรมฐาน	ไม่ใช่เรือ่งของปัญญา	 
มันสงบเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เด็ดขาด	 คือ	 มันไม่ได้สงบเพราะรู้ตามความเป็นจริง	
เหมือนใบไม้บนต้นไม้	เมื่อไม่มีลมมาพัด	มันก็สงบนิ่ง	แต่ถ้ามีลมมาพัดก็กวัดแกว่ง	
ความสงบอนัน้ีมันจึงมีอายสุัน้	ทีม่นัสงบอยูก่เ็พราะอาศยัอารมณ์ทีมั่นไม่เปลีย่นแปลง 
ท่านเรียกว่า “สงบจิต” ไม่ใช่ว่า “สงบกิเลส”
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(๕) ปล่อยวางละด้วยวิปัสสนา

 อย่างไรกต็าม	เมือ่มคีวามสงบเช่นน้ัน	สตมินักจ็ะค่อยดีขึน้มา	จะเหน็อะไรชัดขึน้ 
กว่าที่ไม่ได้ท�าความสงบ	แล้วก็สร้างปัญญาสร้างวิปัสสนาให้มันเกิด	ให้มันแจ้งขึ้นมา	
ต่อไปเราจะเข้าใจว่า	เมือ่ตาเหน็รูปหรือหไูด้ยนิเสยีงเป็นต้น	ฉันจะให้มคีวามสงบ	คอื	 
ท�าจิตให้มันรู้เรื่องมากขึ้น	ให้รู้ชัดด้วยปัญญา	มีความสงบด้วยปัญญา	เพราะฉะนั้น 
จะต้องหล่อเลีย้งปัญญาให้มนัเกิดขึน้	อะไรจะท�าให้ปัญญาเกดิ	กใ็ห้อาหารมนัส	ิเหมอืน
เอาข้าวเอาน�า้ให้เรา	เรากโ็ตขึน้มา	ปัญญามนัจะเกดิขึน้กต้็องอาศัยอารมณ์เหมือนกนั	 
แต่ต่างจากสมถะ	สมถะนั้นเช่นว่า	พุทโธๆ	หรือลมหายใจเข้าออก	แค่นี้มันก็สงบได้	 
แต่ว่าอาหารของปัญญาไม่ใช่อย่างน้ัน	 ต้องเปลี่ยนอาหารให้มัน	 เช่น	 แม้เราจะท�า 
ความสงบเกิดขึ้นมาได้	 เราก็ต้องชี้มันบอกมันว่า	 “อันน้ีมันก็ไม่เที่ยง” มันจะชอบ 
ขนาดไหนกบ็อกว่า	อนัน้ีมันกไ็ม่เทีย่ง	บอกเท่าน้ีแหละ	ปัญญามันกจ็ะโตขึน้มา	ท�าไม 
มันถึงโต	เพราะมันมองเห็นความไม่เที่ยงตลอดตามที่เราพิจารณาอยู่

	 แต่เม่ือยงัไม่มีปัญญา	จิตหรือผู้ทีรั่บรู้อารมณ์น้ัน	อนัน้ันเขาว่าด	ีกไ็ปตะครุบเอา	 
มนักก็ดัเอา	อนัน้ีว่าไม่ดกีต็ะครุบเอา	มนักก็ดัเราเท่าน้ันแหละ	ดมีนักกั็ดเรา	ไม่ดมัีนก็ 
กดัเรา	แต่ถ้าเม่ือมันเกิดขึน้มาเราก็ว่า “อันน้ีมันไม่แน่” ไม่ตะครุบมัน	มนัก็ไม่กดัเราหรอก	 
ดไูปอยูเ่รือ่ยๆ	มองดูข้างหน้าข้างหลงัก็เหน็ว่า	มนัไม่เทีย่ง	มนัไม่แน่นอนสกัอย่าง	เม่ือเหน็ 
ชัดเช่นนี้	อารมณ์ทุกอย่างมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้น	ความยึดมั่นอุปาทานมันก็น้อย 
เข้ามาๆ	 จนเป็นเรื่องธรรมดา	 เป็นตาธรรมดา	 เป็นหูธรรมดา	มีความรู้สึกธรรมดา	 
สกัแต่ว่ามนัชอบ	สกัแต่ว่ามนัไม่ชอบ	สกัแต่ว่ามนัทกุข์	สกัแต่ว่ามนัสขุ	มแีต่สกัแต่ว่า 
เท่าน้ัน	 มันก็ปล่อยให้เป็นเร่ืองธรรมดาในตัวของมันเอง	 ปัญญามันเห็นชัดอย่างน้ี	 
เรียกว่า วิปัสสนา คือความรู้ตามความเป็นจริง รู้แล้วมันวาง ไม่ตะครุบ	เดี๋ยวมันกัด	 
แต่ก่อนน้ีผู้รู้อารมณ์น้ันมันมีความส�าคญัมัน่หมายยดึมัน่ถอืมัน่	แต่เม่ือจิตมนัเหน็ชดั	 
ปัญญามันเกิดเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงแล้ว	มันก็มีการปล่อยวางในตัวของมัน	
ถ้าเป็นเดก็	มนักโ็ตขึน้มาบ้างแล้ว	มนัเปลีย่นการให้อาหารแล้ว	การประพฤตปิฏิบตัเิช่น 
จึงเรียกว่า การปฏิบัติธรรม
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(๖) พิจารณาหลักสัจธรรม

 พระพทุธองค์ท่านก็เคยได้พจิารณาในเร่ืองความเกดิ	ท่านกส็งสยัว่าความไม่เกดิ	
มันจะมีไหมหนอ?	แต่ท่านก็มาพิจารณาว่า	มันมีมืด	มันก็มีสว่าง	มันมีสว่างแล้วมัน
ก็มีมืด	ฉะนั้น	เมื่อมีเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดเหมือนกัน	ท่านก็พิจารณาอยู่ตรงนี้แหละ	
ไม่ต้องไปเรียนคัมภีร์อยู่ที่ไหน	 อย่างเช่น	 เราไปสอบวิชาหน่ึงที่เขาเขียนปัญหาให ้
เราตอบ	เราตอบไม่ได้	แต่มนักม็คี�าตอบหรือข้อเฉลยอยู	่ถ้าไม่มข้ีอเฉลยมนัมปัีญหา
ไม่ได้หรอก	เราจึงต้องค้นมันตรงนั้น	ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงไม่ทรงท้อใจ	เพราะเมื่อ
ความเกิดมนัมี	ความไม่เกดิมนักต้็องมแีน่	ท่านกท็�าไปๆ	จนเหน็ชดัขึน้มา	ท่านพบว่า	 
ความเกิด	ก็คือ	ความทีม่อีปุาทานยดึม่ันถอืม่ันข้ึนมาเป็นภพเป็นชาตติดิต่อกนัไปเป็น	 
ปฏิจจสมุปบาทธรรม	เช่น	ต้นล�าไยต้นหนึ่งอยู่ที่หน้าบ้านของเรา	เราก็ว่าเป็นของเรา	 
ไปดอูยูท่กุวนั	เดนิไปเดนิมากม็าว่าน่ีต้นล�าไยของเรา	ทน้ีีอกีต้นหน่ึงอยูห่น้าบ้านคนอืน่	 
เราก็ไม่ได้นึกว่าเป็นของเรา	มาวนัหน่ึงมคีนมาตดัต้นล�าไยทีห่น้าบ้านของเรา	เรากเ็ป็น
ทุกข์หลาย	 เพราะมันตัดของเรา	อีกวันหนึ่งเขามาตัดต้นล�าไยต้นอื่นหน้าบ้านคนอื่น	
เรากไ็ม่เป็นทกุข์	แค่น้ีแหละมนัท�าให้สขุทกุข์เกดิขึน้มา	อปุาทานเป็นตวัท�าให้เป็นทกุข์ 
เป็นความเกิดขึ้นมาตรงนี้ เพราะฉะนั้น	ท่านจึงให้พิจารณาว่าอุปาทานท�าให้เกิดภพ	
ภพท�าให้เกิดชาติ	ชาติแล้วก็ชรา	พยาธิ	มรณะ	นี่พระพุทธองค์ท่านก็เห็นเท่านี้แหละ	
เห็นชัดแจ้งอย่างนี้แล้วก็หายสงสัย

	 ฉะน้ัน	เพือ่ให้มันเหน็ชดั	เราจะต้องมาฝึกอบรมจิตของเรา	ในตวับคุคล	คนหน่ึง 
ก็มีจิต	หรือผู้ที่รับอารมณ์นี่แหละส�าคัญมากที่สุด	ถ้าจิตนี้มันหลง	มันก็หลงไปหมด	
ตามันก็หลง	หูมันก็หลง	ถ้าได้อารมณ์ที่ดีก็ดีใจ	ถ้าได้อารมณ์ที่ไม่ชอบก็เสียใจ	คือ	
จิตอันน้ีมันยังไม่ได้อบรม	 การที่เรามาท�ากรรมฐานกันน้ันก็เพื่อมาอบรมจิตน่ีแหละ	 
แต่ว่าก็ไม่ใช่ง่ายๆ	นะโยมนะ	มนัล�าบากเหมอืนกนั	แต่มันกง่็ายอยูใ่นทีล่�าบากน่ันแหละ	 
มนัง่ายอยูท่ีม่นัยากตรงน้ันเอง เพราะฉะน้ันมนัเป็นปัญหาของเราทกุคน	จะต้องให้มนั
มคีวามล�าบากยากแค้นเสยีก่อน	ไม่ใช่ว่าเรามาท�ากรรมฐานปุบ๊	มนักจ็ะดเีลย	ทกุข์มนั 
จะหายเลย	ไม่ใช่อย่างนั้น
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	 เราจะต้องท�าไปจนกว่ามันจะเห็นอย่างท่านว่า	 “อนัตตา” แต่เราก็ยังเห็นว่ามัน
เป็นอตัตา	เป็นตวัเป็นตน	ไอ้น่ีกข็องฉัน	ไอ้น่ันกข็องฉัน	น่ันลกูฉัน	น่ันสมบตัขิองฉัน	 
ไปสร้างให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทั้งนั้น	แต่พระก็มาเทศน์ให้ฟังว่า	มันไม่ใช่ของเรานะ	 
ไอ้น่ีก็ไม่ใช่ของเรา	ไอ้น่ันกไ็ม่ใช่ของเรา	เรากไ็ม่เข้าใจ	บางทกีจ็ะโกรธพระกไ็ด้	เรานึกว่า 
เป็นของเรา	แต่ท่านมาเทศน์ว่าไม่ใช่ของเรา	เรากเ็ลยอ่อนใจ	ไม่รู้จะท�าไปท�าไม	เราจึงต้อง 
คิดพิจารณาจนมันเห็นว่า	มันเป็น	“สมบัติของโลก” ทั้งหมด	แล้วท�าไมเราจึงงัดแงะ 
จิตใจของเราออกไม่ได้	นี่เพราะมันหลงติดอยู่ในนั้นนั่นเอง

	 ฉะน้ัน	ค�าสอนของพระทีเ่รามาฝึกกนัน้ี	กเ็พือ่จะไม่ให้ทกุข์เกดิขึน้มา	คอืไม่ให้ไป 
ส�าคญัม่ันหมาย	ให้ไปท�าลายความรู้สกึว่าเป็นอตัตาอนัน้ี	แต่คนเรากไ็ม่ค่อยจะชอบใจ	
อย่างเช่น	พระพุทธองค์ท่านตรัสว่า	โลกนี้มันเป็นทุกข์	ท่านจึงให้ตัดไม่อยากให้เกิด	 
แต่พอท่านว่าไม่อยากให้เกดิ	เรากไ็ม่ค่อยพอใจเสยีแล้ว	ทีท่่านไม่อยากให้เกดิ	เพราะ 
มนัทกุข์	เมือ่เกดิขึน้มามนักม็พีร้อม	ตากม็	ีหกูม็	ีจมกูกมี็	วุน่วายหลายอย่าง	ท่านจึงให้ 
ตัดภพตัดชาติ	คือ	ไม่ให้มันเกิด	เพราะเมื่อเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์	แต่เราก็ไม่ยอม	 
“ขอเถดิ	อย่าให้หนีไปเลย	ขออยูน่ี่ล่ะ”	อย่างน้ีมนัจึงวุน่วาย	คอื	อะไรทีท่่านว่ามนัไม่เทีย่ง	 
แต่เรากอ็ยากให้มนัเทีย่ง	อะไรทีไ่ม่ใช่ของเรา	เรากอ็ยากให้ใช่ของเรา	มนักเ็ป็นไปไม่ได้

	 ทน้ีี	ถ้าเป็นผู้ทีพ้่นทกุข์แล้วอย่างพระอริยเจ้าของเรา	ทกุวนัน้ี	ถ้าหากว่าคนไปเหน็ 
สงสยัจะหาว่าเป็นโรคประสาทกไ็ม่รู้	การไปการมา	การพดูการจา	การกระท�าของท่าน 
ไม่เหมือนคนที่มีกิเลสตัณหา	เราก็ดูไม่ออก	อย่างแท่งทองแท่งหนึ่ง	ท่านว่าเป็นดิน	 
แต่เขาก็ว่าเป็นทอง	 ถ้ามันเสียไปเราก็ร้องไห้	 แต่ท่านเห็นว่ามันก็เหมือนก้อนดิน 
ก้อนหนึ่ง	ถ้าหากว่าบังเอิญเราไปเห็นท่านเขี่ยเอาก้อนทองนั้นทิ้งไป	เราก็จะว่า	“โอ้ย!	 
คนนี้มันเป็นโรคประสาทล่ะมั้ง”	ไม่รู้ใครเป็นโรคประสาทแน่ก็ไม่รู้	นี่มันเป็นอย่างนี้	 
เพราะฉะนั้น	การปฏิบัตินี้อาตมาว่า	เอาแค่ศีลธรรมเสียก่อน	เช่น	ถ้ามันโกรธขึ้นมา 
ก็อดไว้	อย่าปล่อยตามใจมนัไปเลย	หรอืถ้ามนัอยากข้ึนมามากๆ	กต็ามใจให้มันน้อยๆ	 
ให้พอประมาณ	อย่าปล่อยตามมันเตม็ที	่ถ้าเราปล่อยมนัเตม็ทีโ่ลกมนัจะแตก	ให้อดไว้	 
ให้กลัน้	อย่าปล่อยเตม็ทีข่องมัน	ให้มนัมศีลีธรรมไว้	เท่าน้ีกเ็รียกว่ามนัสมควรอยูล่่ะเรา	 
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แต่เรากจ็ะต้องท�ากรรมฐานของเราเร่ือยๆ	ไป	ให้มนัชดัเข้าไปมันก็จะค่อยๆ	ดขีึน้	ไม่ใช่ว่า 
ท�าปุ๊บปั๊บมันจะได้เลย

ธรรมปฏิสันถาร

	 เอาล่ะ	เรามากันกี่คืนแล้ว	ได้อะไรไปบ้างล่ะ	ใครนึกอยากจะกลับไปกรุงเทพฯ	
บ้างล่ะ	เหนื่อยไหม	มีก�าไรหรือขาดทุน	หรืออยู่ทน	ความเป็นจริงที่เรามากันนี้มันก็ดี	 
มันละกิเลสได้อย่างหนึ่งเหมือนกัน	ออกจากบ้านมาอยู่อย่างนี้	มันจะมองเห็นสภาพ
อะไรหลายๆ	อย่าง	ความรู้สกึนึกคดิมนักรู้็อะไรหลายๆ	อย่าง	คนทีอ่ยูก่บัทีจ่นเกนิไป 
มนักไ็ม่รู้เหนือรู้ใต้กบัเขา	มนักล็�าบาก	ทกุปีถ้ามาอย่างน้ี	เรียกว่าไปธดุงค์กไ็ด้	ไปธดุงค์ 
เหมือนพระ

	 เอาละพูดเท่าน้ีแหละ	 ทีน้ีใครมีปัญหาอะไรจะถาม	 เด๋ียวน้ีมันพูดหลายไม่ได้	
เขาไม่ให้พูดหลายซะแล้ว	อาศัยเขาอยู่	มีไหม	ขัดข้องอะไรไหม

ปุจฉา-วิสัชนา

 มปัีญหาขอถามอยูอ่ย่างหน่ึงเกีย่วกับท่านอาจารย์คอื ท่านอาจารย์เองเกดิความ
สนใจในธรรมนี้ตั้งแต่เมื่อไร หรือเพิ่งเกิดความสนใจตอนมาบวชหรืออย่างไร

	 อ๋อ	ตอนมาบวชพระนี่น่ะหรือ	ไม่ใช่อย่างนั้น	แต่มันมีปัจจัย	มีนิสัยปัจจัย	เช่น	
เป็นคนซือ่สตัย์	ไม่โกหกใคร	ชอบนิสยัตรงไปตรงมาอยูเ่สมอ	อย่างเช่นแบ่งของกนันะ	 
ไปหาเงินมาหรือไปหาอะไรมา	เมือ่มาแบ่งกนัก็ชอบเอาน้อยกว่าเขา	เกรงใจเขา	เป็นอย่างน้ี 
เร่ือยๆ	มาจนตลอดมา	เมือ่ธรรมชาตอินัน้ีมนัแก่ขึน้มา	มนักเ็กดิความรู้สกึนึกคดิอย่างน้ัน 
อยูน่ั่นแหละ	เรามคีวามคดิอย่างน้ีเมือ่ไปถามเพือ่น	เขากไ็ม่เคยคดิ	มนัเป็นของมันเอง	 
เรียกว่ามันเป็นวิบาก

	 ทีนี้เมื่อเราพิจารณามันเรื่อยๆ	มันก็โตของมันเรื่อยๆ	มันเป็นเหตุให้ท�าอย่างนี้	
มนัเป็นเหตใุห้คดิอย่างน้ี	อย่างเม่ือตอนเด็ก	ถ้าจะเล่นกนัแล้วชอบจะเป็นนาย	เดก็อืน่ๆ	 
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ต้องเป็นลกูน้อง	บางทไีปเล่น	คดิอยากจะเป็นพระ	กต็ัง้ตวัเป็นพระข้ึน	พวกเดก็อืน่ๆ	
เรากใ็ห้เป็นอปัุฏฐาก	ถงึเวลากต็รีะฆงัเพลเก๊งๆๆ	แล้วกใ็ห้เอาน�า้มากนิ	มนัเป็นอย่างน้ี	 
นิสยัมนัเป็นอย่างน้ีมาเร่ือยๆ	แล้วกม็าในระยะหน่ึงโตข้ึนมา	อายสุกัประมาณ	๑๕-๑๖	 
เบื่อไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่	 คิดอยากจะไปเร่ือยๆ	 ไม่รู้ท�าไมมันถึงคิดอย่างน้ัน	 
มนัเป็นอย่างน้ันมาหลายปีเหมอืนกนั	ไม่รู้มนัเบือ่อะไรกไ็ม่รู้	อยากไปคนเดยีว	อยากไป 
ไหนๆ	อันนี้เป็นอยู่ระยะหนึ่ง	แล้วเราก็ได้มาบวชพระ	อันนี้มันเป็นนิสัย	แต่ว่าอันนี้
เราก็ไม่รู้มันใช่ไหม	แต่ว่าอาการมันเป็นอย่างนี้ตลอดมา

 ส�าหรับท่านพระอาจารย์ ตอนถงึคราวปฏบิตัจิะฝึกตนเอง เกดิมปัีญหาอะไรไหม

 โอ้...หลาย	มันมีหลายปัญหาในชีวิตนี้	มันพูดไม่จบล่ะ	มากที่สุด	วันปฏิบัตินะ	 
ทกุข์มาก	เช่น	บางวนัอยูต่ามป่า	ฝนตกทัง้คนื	น่ังเปียก	คดิถงึชวีติเจ้าของแล้วก็น่ังร้องไห้	 
น�า้ตากไ็หลทัง้ดีใจด้วย	ทัง้มีศรัทธา	ทัง้เสยีใจ	บอกไม่ถกูตรงน้ี	แต่กไ็ม่หยดุ	ใจมันกล้า 
มากที่สุด

 ทีนี้ถามถึงตอนท่านอาจารย์มาบวชแล้ว

	 ถงึเวลามันกบ็วชได้	เราค่อยๆ	ท�าไป	แต่ว่าให้มีความสนใจอยู่เสมอเร่ือยๆ	ไป	เราจะ 
ท�าอะไร	เช่น	มีความรักรูปก็พจิารณา	มีความเกลยีดรูปกพ็จิารณา	มนัเป็นของไม่แน่นอน 
ทั้ง	๒	อย่าง	พิจารณาเรื่อยไปจนกว่ามันจะเห็นชัด	คนเรานั้นมันไปติดในความสุข 
ความทกุข์	มนัจึงเป็นเหต	ุอย่างเช่น	เรือ่งกาม	กามน้ันพระพทุธเจ้าท่านสอนว่า	เหมอืนกนั 
กบัคนกินเน้ือสตัว์	เมือ่เน้ือมนัเข้าไปตดิฟันเจ็บปวด	เรากไ็ปเอาไม้จ้ิมมนัออก	กอ้็า	สบาย	 
อกีสกัหน่อยกค็ดิอยากอกี	แล้วก็มากนิอกี	เน้ือมนัยดัเข้าไปในซีฟั่น	กป็วดอกี	กห็าไม้ 
มาแหย่มันออก	โอ้	สบายอีกแล้ว	แล้วก็อยากอีก	นี่เรียกว่ามันไม่รู้จัก

	 เอาล่ะนะ	เทศน์ให้ฟังเท่านี้ก็พอนะ	เอาพอปานนี้แหละ.
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๒๗
ธรรมะธรรมชาติ

	 บางคร้ัง	ต้นผลไม้อย่างต้นมะม่วงเป็นดอกออกมาแล้ว	บางทถีกูลมพดั	มนักห็ล่นลง 
แต่ยังเป็นดอก	อย่างนั้นก็มี	บางช่อเป็นลูกเล็กๆ	ลมก็มาพัดไปหล่นทิ้งไปก็มี	บางช่อ 
ยังไม่ได้เป็นลูก	เป็นดอกเท่านั้น	ก็หักไปก็มี

	 คนเรากเ็หมือนกัน	บางคนตายตัง้แต่อยูใ่นท้อง	บางคนคลอดจากท้องอยูไ่ด้	๒	วนั 
ตายไปกม็	ีหรืออายเุพยีงเดือน	๒	เดือน	๓	เดอืน	ยงัไม่ทนัโต	ตายไปกม็	ีบางคนพอ 
เป็นหนุ่มเป็นสาวตายไปก็มี	บางคนก็แก่เฒ่าแล้วจึงตายก็มี

	 เม่ือนึกถงึคนแล้วก็นึกถึงผลไม้	ก็เหน็ความไม่แน่นอน	แม้นักบวชเรากเ็หมอืนกนั	 
บางทยีงัไม่ทนัได้บวชเลย	ยังเป็นเพยีงผ้าขาวอยู	่กพ็าผ้าขาววิง่หนีไปกม็	ีบางคนโกนผม 
เท่าน้ัน	ยงัไม่ได้บวชขาวด้วยซ�า้	กห็นีไปก่อนแล้วกม็	ีบางคนกอ็ยูไ่ด้	๓-๔	เดือนกห็นีไป	 
บางคนอยู่ถึงบวชเป็นเณรเป็นพระได้พรรษา	๒	พรรษากส็กึไปกมี็	หรือ	๔-๕	พรรษา 
แล้วกส็กึไปกม็	ีเหมอืนกบัผลไม้	เอาแน่นอนไม่ได้	ดอกไม้ผลไม้ถกูลมพดัตกลงไปเลย
ไม่ได้สุก	จิตใจคนเราก็เหมือนกัน	พอถูกอารมณ์มาพัดไป	ดึงไป	ก็ตกไปเหมือนกับ 
ผลไม้

บรรยายแก่ศิษย์ชาวตะวันตก	ที่วัดป่านานาชาติ	ระหว่างพรรษา	๒๕๒๐
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	 พระพทุธเจ้าท่านก็ทรงเหน็เหมอืนกัน	เหน็สภาพธรรมชาตขิองผลไม้	ใบไม้	แล้วก็ 
นึกถึงสภาวะของพระเณร	ซึ่งเป็นบริษัทบริวารของท่านก็เหมือนกัน	มันเป็นของมัน 
อยูอ่ย่างน้ัน	ย่อมจะเปลีย่นเป็นอย่างอืน่ไม่ได้	ฉะน้ัน	ผู้ปฏบิตัถ้ิามปัีญญาพจิารณาดอูยู่	 
ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องมีครูอาจารย์แนะน�าพร�่าสอนมากมาย

	 พระพทุธเจ้าของเราทีจ่ะทรงผนวชในพระชาตทิีเ่ป็นพระชนกกมุารน้ัน	ท่านกไ็ม่ได้ 
ศึกษาอะไรมากมาย	 ท่านไปทรงเห็นต้นมะม่วงในสวนอุทยานเท่าน้ัน	 คือวันหน่ึง	 
พระชนกกมุารได้เสดจ็ไปชมสวนอทุยานกบัพวกอ�ามาตย์ทัง้หลาย	ได้ทรงเหน็ต้นมะม่วง 
ต้นหน่ึงก�าลงัออกผลงามๆ	มากมาย	กต็ัง้พระทยัไว้ว่า	ตอนกลบัจะแวะเสวยมะม่วงน้ัน

	 แต่เม่ือพระชนกกุมารเสด็จผ่านไปแล้ว	 พวกอ�ามาตย์ก็พากันเก็บผลมะม่วง
ตามใจชอบ	ฟาดด้วยกระบองบ้าง	แส้บ้าง	เพือ่ให้กิง่หกั	ใบขาด	จะได้เกบ็ผลมะม่วงมากนิ 
พอตอนเย็น	พระชนกกุมารเสด็จกลับ	ก็จะทรงเก็บมะม่วงเพื่อจะลองเสวยว่าจะมีรส 
อร่อยเพยีงใด	แต่ก็ไม่มีมะม่วงเหลอืเลยสกัผล	มแีต่ต้นมะม่วงทีก่ิง่ก้านหกัห้อยเกะกะ	
ใบก็ขาดวิ่น	เมื่อไต่ถามก็ทรงทราบว่า	พวกอ�ามาตย์เหล่านั้นได้ใช้กระบองใช้แส้ฟาด 
ต้นมะม่วงน้ันอย่างไม่ปรานีเพือ่ทีจ่ะเอาผลของมนัมาบริโภค	ฉะน้ัน	ใบของมันจึงขาด
กระจัดกระจาย	กิ่งของมันก็หักห้อยระเกะระกะ

	 เมือ่พระองค์ทรงมองมะม่วงอกีต้นหน่ึงทีอ่ยูใ่กล้ๆ	กนั	กท็รงเหน็มะม่วงต้นน้ัน
ยังมีก่ิงก้านแข็งแรง	ใบดกสมบรูณ์	มองดนู่าร่มเยน็	จึงทรงด�าริว่า	เหตใุดจึงเป็นเช่นน้ัน	 
ก็ทรงได้ค�าตอบว่า	เพราะมะม่วงต้นน้ันมนัไม่มผีล	คนก็ไม่ต้องการมนั	ไม่ขว้างปามนั	 
ใบของมันก็ไม่หล่นร่วง กิ่งของมันก็ไม่หัก

	 พอพระองค์ทรงเข้าพระทยัในเหตเุท่าน้ัน	กพ็จิารณามาตลอดทางทีเ่สดจ็กลบั	ทรง
ร�าพงึว่าทีท่รงมคีวามทกุข์ยากล�าบาก	กเ็พราะเป็นพระมหากษตัริย์	ต้องทรงห่วงใยราษฎร	 
ต้องคอยป้องกนัแผ่นดนิจากข้าศกึศตัรูทีค่อยจะมาโจมตตีรงน้ันตรงน้ีอยูวุ่น่วาย	แม้จะ 
นอนก็ไม่เป็นสุข	บรรทมแล้วก็ยังทรงฝันถึงอีก	แล้วก็ทรงนึกถึงต้นมะม่วงที่ไม่มีผล 
ต้นนั้นที่มีใบสดดูร่มเย็น	แล้วทรงด�าริว่า	จะท�าอย่างมะม่วงต้นนั้นจะไม่ดีกว่าหรือ
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	 พอถึงพระราชวัง	ก็ทรงพิจารณาอยู่แต่ในเรื่องนี้	 ในที่สุดก็ตัดสินพระทัยออก
ทรงผนวช	โดยอาศัยต้นมะม่วงนั้นแหละเป็นบทเรียนสอนพระทัย	ทรงเปรียบเทียบ
พระองค์เองกบัมะม่วงต้นน้ัน	แล้วเหน็ว่า	ถ้าไม่พวัพนัอยูใ่นเพศฆราวาส	กจ็ะได้เป็นผู้ไป 
คนเดียว	ไม่ต้องกังวลทุกข์ร้อน	เป็นผู้มีอิสระ	จึงออกผนวช

	 หลงัจากทรงผนวชแล้ว	ถ้ามีผู้ใดทลูถามว่า	ใครเป็นอาจารย์ของท่าน	พระองค์กจ็ะ
ทรงตอบว่า “ต้นมะม่วง” ใครเป็นอปัุชฌาย์ของท่าน	พระองค์กท็รงตอบว่า	“ต้นมะม่วง”  
พระองค์ไม่ต้องการค�าพร�่าสอนอะไรมากมาย	 เพียงแต่ทรงเห็นต้นมะม่วงนั้นเท่านั้น	 
ก็ทรงน้อมเข้าไปในพระทัย	เป็นโอปนยิกธรรม	สละราชสมบัติ	ทรงเป็นผู้ที่มักน้อย	
สันโดษ	อยู่ในความสงบผ่องใส

	 น้ีคือในสมยัทีพ่ระองค์	(พระพทุธเจ้า)	ทรงเป็นพระโพธสิตัว์	กไ็ด้ทรงบ�าเพญ็ธรรม 
เช่นนี้มาโดยตลอด	อันที่จริง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ มันเตรียมพร้อมที่จะสอนเรา
อยู่เสมอ ถ้าเราท�าปัญญาให้เกิดนิดเดียวเท่านั้น ก็จะรู้แจ้งแทงตลอดในโลก

	 ต้นไม้เครือเขาเถาวัลย์เหล่าน้ัน	 มันแสดงลักษณะอาการตามความจริงตาม
ธรรมชาตอิยู่อย่างน้ันอยูแ่ล้ว	ถ้ามปัีญญาเท่าน้ัน	กไ็ม่ต้องไปถามใคร	ไม่ต้องไปศกึษา
ที่ไหน	ดูเอาที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้น	ก็ตรัสรู้ธรรมได้แล้ว	เหมือนอย่างพระ
ชนกกุมาร

	 ถ้าเรามปัีญญา	ถ้าเราสงัวร	ส�ารวม	ดอูยู	่รู้อยู	่เหน็อยูต่ามธรรมชาตอินัน้ัน	มนัก็ 
ปลงอนิจจัง	ทกุขัง	อนัตตา	ได้เท่าน้ัน	เช่นว่า	ต้นไม้ทกุต้นทีเ่ราเหน็อยูบ่นพืน้ปฐพน้ีี	มนัก็ 
เป็นไปในแนวเดยีวกนั	เป็นไปในแนวอนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	ไม่เป็นของแน่นอนถาวร 
สกัอย่าง	มนัเหมอืนกนัหมด	มเีกดิขึน้แล้วในเบือ้งต้น	แปรไปในท่ามกลาง	ผลทีส่ดุกด็บั 
ไปอย่างนี้

	 เม่ือเราเหน็ต้นไม้เป็นอย่างน้ันแล้ว	กน้็อมเข้ามาถงึตวัสตัว์	ตวับคุคล	ตวัเรา	หรือ 
บุคคลอื่นก็เหมือนกัน	มีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้น	ในท่ามกลางก็แปรไป	เปลี่ยนไป	 
ผลที่สุดก็สลายไป	นี่คือธรรมะ
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	 ต้นไม้ทุกต้นก็เป็นต้นไม้ต้นเดียวกัน	 เพราะว่ามันเหมือนกันโดยอาการที่มัน 
เกดิขึน้มาแล้ว	มนัก็ตัง้อยู่	ตัง้อยูแ่ล้วก็แปรไป	แล้วมนักเ็ปลีย่นไป	หายไป	เสือ่มไป	ดบัสิน้ไป 
เป็นธรรมดา

	 มนุษย์เราทัง้หลายกเ็หมอืนกนั	ถ้าเป็นผู้มสีตอิยู	่รู้อยู	่ศกึษาด้วยปัญญา	ด้วยสต ิ
สมัปชญัญะ	กจ็ะเหน็ธรรมอนัแท้จริง	คอืเหน็มนุษย์เราน้ี	เกดิขึน้มาเป็นเบือ้งต้น	เกดิขึน้ 
มาแล้วก็ตัง้อยู	่เมือ่ตัง้อยูแ่ล้วกแ็ปรไป	แล้วกเ็ปลีย่นไป	สลายไปถงึทีส่ดุแล้วกจ็บ	ทกุคน 
เป็นอยูอ่ย่างน้ี	ฉะน้ัน	คนทกุคนในสากลโลกน้ี	กเ็ป็นอนัเดยีวกนั	ถ้าเราเหน็คนคนเดยีว 
ชัดเจนแล้ว	ก็เหมือนกับเห็นคนทั้งโลก	มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น

	 ทกุสิง่สารพดัน้ีเป็นธรรมะ	สิง่ทีเ่รามองไม่เหน็ด้วยตา	คอืใจของเราน้ี	เมือ่ความคดิ 
เกดิขึน้มา	ความคดิน้ันกต็ัง้อยู	่เมือ่ตัง้อยูแ่ล้วกแ็ปรไป	เมือ่แปรไปแล้วกด็บัสญูไปเท่าน้ัน	 
นี่เรียกว่า “นามธรรม”	สักแต่ว่าความรู้สึกเกิดขึ้นมา	แล้วมันก็ดับไป	นี่คือความจริง	 
ที่มันเป็นอยู่อย่างนั้น	ล้วนเป็นอริยสัจธรรมทั้งนั้น	ถ้าเราไม่มองดูตรงนี้	เราก็ไม่เห็น

	 ฉะนั้น	ถ้าเรามีปัญญา	เราก็จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า

 พระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหน?

 พระพุทธเจ้าอยู่ที่พระธรรม?

 พระธรรมอยู่ที่ตรงไหน?

 พระธรรมอยู่ที่พระพุทธเจ้า อยู่ตรงนี้แหละ

 พระสงฆ์อยู่ที่ตรงไหน?

 พระสงฆ์อยู่ที่พระธรรม

 พระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	กอ็ยูใ่นใจของเรา	แต่เราต้องมองให้ชดัเจน	บางคน 
เกบ็เอาความไปโดยผิวเผิน	แล้วอทุานว่า	“โอ!	พระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	อยู่ในใจ 
ของฉัน”	แต่ปฏิปทานั้นไม่เหมาะไม่สมควร	มันก็ไม่เข้ากันกับการที่จะอุทานเช่นนั้น	
เพราะใจของผู้ที่อุทานเช่นนั้นจะต้องเป็นใจที่รู้ธรรมะ
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	 ถ้าเราตรงไปทีจุ่ดเดยีวกนัอย่างน้ี	กจ็ะเหน็ว่าความจริงในโลกน้ีมีอยู่	นามธรรมคอื
ความรู้สกึนึกคดิ	เป็นของไม่แน่นอน	มคีวามโกรธเกดิข้ึนมาแล้ว	ความโกรธตัง้อยูแ่ล้ว	 
ความโกรธก็แปรไป	เมื่อความโกรธแปรไปแล้ว	ความโกรธก็สลายไป

	 เม่ือความสขุเกดิขึน้มาแล้ว	ความสขุน้ันกต็ัง้อยู่	เมือ่ความสขุตัง้อยูแ่ล้ว	ความสขุ 
กแ็ปรไป	เม่ือความสขุแปรไปแล้ว	ความสขุมนักส็ลายไปหมด	กไ็ม่มีอะไร	มนัเป็นของ 
มนัอยู่อย่างน้ีทกุกาลเวลา	ทัง้ของภายใน	คอืนามรูปน้ีกเ็ป็นอยูอ่ย่างน้ี	ทัง้ของภายนอก	
คือ	ต้นไม้	ภูเขา	เถาวัลย์	เหล่านี้	มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้	นี่เรียกว่า	สัจธรรม

 ถ้าใครเหน็ธรรมชาตกิเ็หน็ธรรมะ ถ้าใครเหน็ธรรมะกเ็หน็ธรรมชาต ิถ้าผู้ใดเหน็
ธรรมชาติ เห็นธรรมะ ผู้นั้นก็เป็นผู้รู้จักธรรมะนั่นเอง	ไม่ใช่อยู่ไกล

	 ฉะน้ัน	ถ้าเรามีสต	ิความระลกึได้	มสีมัปชัญญะ	ความรู้ตวัอยูท่กุอริิยาบถ	การยนื	 
เดิน	 น่ัง	 นอน	 ผู้รู้ทั้งหลายก็พร้อมที่จะเกิดข้ึนมาให้รู้	 ให้เห็นธรรมะตามเป็นจริง 
ทุกกาลเวลา

	 พระพทุธเจ้าของเราน้ันท่านยงัไม่ตาย	แต่คนมักเข้าใจว่าท่านตายไปแล้ว	นิพพาน 
ไปแล้ว	ความเป็นจริงแล้วพระพทุธเจ้าทีแ่ท้จริงน้ันท่านไม่นิพพาน	ท่านไม่ตาย	ท่านยงัอยู่	 
ท่านยงัช่วยมนุษย์ผู้ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบอยูท่กุเวลา	พระพทุธเจ้าน้ันกค็อืธรรมะน่ันเอง	
ใครท�าดต้ีองได้ดีอยูว่นัหน่ึง	ใครท�าชัว่มนัก็ได้ช่ัว	น่ีเรียกว่า	พระธรรม	พระธรรมน่ันแหละ 
เรียกว่าพระพทุธเจ้า	และก็ธรรมะน่ีแหละทีท่�าให้พระพทุธเจ้าของเราเป็นพระพทุธเจ้า

	 ฉะน้ัน	พระองค์จึงตรัสว่า “ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้น้ันเหน็เรา” แสดงว่าพระพทุธเจ้ากค็อื
พระธรรม	และพระธรรมกค็อืพระพทุธเจ้า	ธรรมะทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสรู้น้ัน	เป็นธรรมะ 
ทีมี่อยู่ประจ�าโลก	ไม่สญูหาย	เหมอืนกบัน�า้ทีม่อียูใ่นพืน้แผ่นดิน	ผู้ขดุบ่อลงไปให้ถงึน�า้ 
กจ็ะเหน็น�า้	ไม่ใช่ว่าผู้น้ันไปแต่งไปท�าให้น�า้มข้ึีน	บรุุษน้ันลงก�าลงัขุดบ่อเท่าน้ัน	ให้ลกึ 
ลงไปให้ถึงน�้า	น�้าก็มีอยู่แล้ว

	 อันนี้	ฉันใดก็ฉันนั้น	พระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกัน	ท่านไม่ได้ไปแต่งธรรมะ	
ท่านไม่ได้บัญญัติธรรมะ	บัญญัติก็บัญญัติสิ่งที่มันมีอยู่แล้ว	ธรรมะคือความจริงที่มี 
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อยูแ่ล้ว	ท่านพจิารณาเหน็ธรรมะ	ท่านเข้าไปรู้ธรรม	คอืรู้ความจริงอนัน้ัน	ฉะน้ัน	จึงเรียกว่า 
พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสรู้ธรรม	 และการตรัสรู้ธรรมน้ีเอง	 จึงท�าให้ท่านได้รับ
พระนามว่า “พระพุทธเจ้า”

	 เมือ่พระองค์ทรงอบุตัขิึน้ในโลก	พระองค์กท็รงเป็นเพยีง	“เจ้าชายสทิธตัถะ”	ต่อเมือ่ 
ตรัสรู้ธรรมแล้ว	จึงได้ทรงเป็น	“พระพทุธเจ้า”	บคุคลทัง้หลายกเ็หมอืนกนั	ผู้ใดสามารถ 
ตรัสรู้ธรรมได้	ผู้นั้นก็เป็นพุทธะ

	 ดังน้ัน	 พระพุทธเจ้าจึงยังมีอยู่	 ยังเมตตากรุณาสัตว์ทั้งหลาย	 ยังช่วยมนุษย์
สัตว์ทั้งหลายอยู่	ถ้ามนุษย์ผู้ใดมีความประพฤติปฏิบัติดี	จงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้า	 
ต่อพระธรรม	ผู้น้ันกจ็ะมคีณุงามความดอียูต่ลอดทกุวนั	ฉะน้ัน	ถ้าเรามปัีญญา	กจ็ะเหน็ 
ได้ว่า	เราไม่ได้อยูห่่างพระพทุธเจ้าเลย	เดีย๋วน้ีเรากย็งัน่ังอยูต่่อหน้าพระพทุธเจ้า	เราเข้าใจ 
ธรรมะเม่ือใด	 เราก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อน้ัน	 ผู้ใดที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่
อย่างสม�่าเสมอแล้ว	ไม่ว่าจะนั่ง	ยืน	 เดิน	อยู่	ณ	ที่ใด	ผู้นั้นย่อมได้ฟังธรรมของ
พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา

	 ในการปฏิบตัธิรรมน้ัน	พระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยูใ่นทีส่งบ	ส�ารวมอนิทรีย์	ตา	
หู	จมูก	ลิ้น	กาย	จิต	นี้เป็นหลักไว้	เพราะสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นที่ตรงนี้	ไม่เกิดที่อื่น	 
ความดทีัง้หลายเกิดขึน้ทีน่ี่	ความชัว่ทัง้หลายเกดิขึน้ทีน่ี่	พระพทุธเจ้าจึงให้สงัวรส�ารวม	
ให้รู้จักเหตุที่มันเกิดขึ้น

	 ความจริง	พระพุทธเจ้าท่านทรงบอกทรงสอนไว้หมดทุกอย่างแล้ว	เรื่องศีลก็ดี	
สมาธิก็ดี	ปัญญาก็ดี	ตลอดจนข้อประพฤติปฏิบัติทุกประการ	ก็ทรงพร�่าสอนไว้หมด
ทุกอย่าง	 เราไม่ต้องไปคิด	 ไปบัญญัติอะไรอีกแล้ว	 เพียงให้ท�าตามในสิ่งที่ท่านทรง
สอนไว้เท่านั้น	 นับว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญ	มีโชคอย่างยิ่งที่ได้มาพบหนทางที่ท่านทรง
แนะทรงบอกไว้แล้ว	คล้ายกับว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงสร้างสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์
พร้อมไว้ให้เรา	แล้วกเ็ชญิให้พวกเราทัง้หลายไปกนิผลไม้ในสวนน้ัน	โดยทีเ่ราไม่ต้อง
ออกแรงท�าอะไรในสวนน้ันเลย	เช่นเดยีวกบัค�าสอนในทางธรรม	ทีพ่ระองค์ทรงสอน
หมดแล้ว	ยังขาดแต่บุคคลที่จะมีศรัทธาเข้าไปประพฤติปฏิบัติเท่านั้น
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	 ฉะน้ัน	พวกเราทัง้หลายจึงเป็นผู้ทีม่โีชคมบีญุมาก	เพราะเมือ่มองไปทีส่ตัว์ทัง้หลาย 
แล้ว	จะเห็นว่า	สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น	เช่น	วัว	ควาย	หมู	หมา	เป็นต้น	เป็นสัตว์ที่ 
อาภัพมาก	เพราะไม่มโีอกาสทีจ่ะเรียนธรรม	ไม่มีโอกาสทีจ่ะปฏบิตัธิรรม	ไม่มีโอกาสทีจ่ะ 
รู้ธรรม	ฉะน้ัน	กห็มดโอกาสทีจ่ะพ้นทกุข์	จึงเรียกว่าเป็นสตัว์ทีอ่าภพั	เป็นสตัว์ทีต้่องเสวย 
กรรมอยู่

	 ด้วยเหตุน้ี	 มนุษย์ทั้งหลายจึงไม่ควรท�าตัวให้เป็นมนุษย์ที่อาภัพ	 คือไม่มีข้อ
ประพฤต	ิไม่มข้ีอปฏบิตั	ิอย่าให้เป็นคนอาภพั	คอืคนหมดหวงัจากมรรค	ผล	นิพพาน	
หมดหวงัจากคุณงามความด	ีอย่าไปคดิว่าเราหมดหวงัเสยีแล้ว	ถ้าคดิอย่างน้ันจะเป็น
คนอาภัพเหมือนสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย	คือไม่อยู่ในข่ายของพระพุทธเจ้า

	 ฉะน้ัน	เมือ่มนุษย์เป็นผู้มบีญุวาสนาบารมเีช่นน้ีแล้ว	จึงควรทีจ่ะปรับปรุงความรู้	
ความเข้าใจ	ความเหน็ของตนให้อยูใ่นธรรม	จะได้รู้ธรรม	เหน็ธรรม	ในชาตกิ�าเนิดทีเ่ป็น 
มนุษย์นี้	ให้สมกับที่เกิดมาเป็นสัตว์ที่ควรตรัสรู้ธรรมได้

	 ถ้าหากเราคิดไม่ถูก	 ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติ	 มันก็จะกลับไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน	 
เป็นสตัว์นรก	เป็นเปรต	เป็นอสรุกาย	เป็นยักษ์	เป็นผี	เป็นสารพดัอย่าง	มนัจะเป็นไปได้ 
อย่างไร	ก็ขอให้มองดูในจิตของเราเอง

	 เมื่อความโกรธเกิดขึ้น	มันเป็นอย่างไร	นั่นแหละ!

	 เมื่อความหลงเกิดขึ้นแล้ว	มันเป็นอย่างไร	นั่นแหละ!

	 เมื่อความโลภเกิดขึ้นแล้ว	มันเป็นอย่างไร	นั่นแหละ!

	 สภาวะทัง้หลายเหล่าน้ีแหละ	มนัเป็นภพ	แล้วกเ็ป็นชาต	ิเป็นความเกดิ	ทีเ่ป็นไปตาม 
สภาวะแห่งจิตของตน.
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๒๘
ธรรมปฏิสันถาร

	 อาตมาดใีจทีโ่ยมได้มาเยีย่มพระลกูชาย	และพกัอยูท่ีว่ดัหนองป่าพง	อกีไม่กีว่นั 
กจ็ะกลบัไปแล้ว	เลยถอืโอกาสมาแสดงความดใีจ	แต่กไ็ม่มอีะไรจะฝาก	วตัถสุิง่ของอะไร 
ทีป่ระเทศฝร่ังเศสน้ันกม็มีากมายอยูแ่ล้ว	แต่ธรรมะทีจ่ะบ�ารุงจิตใจของเราให้สงบระงับ	 
ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเท่าไร

	 อาตมาไปสงัเกตการณ์แล้ว	เหน็มแีต่เร่ืองทีจ่ะท�าให้เราวุน่วายยุง่ยากล�าบากตลอด 
กาลตลอดเวลา	เจริญไปด้วยวัตถุหลายอย่าง	เป็นกามารมณ์	มีรูป	มีเสียง	มีกลิ่น	 
มีรส	มีโผฏฐัพพะ	ธรรมารมณ์	เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะ	ให้มีความ 
วุ่นวายมาก	ฉะนั้น	จึงจะขอฝากธรรมะเพื่อไปปฏิบัติที่ประเทศฝรั่งเศส	เมื่อจากวัด
หนองป่าพงและวัดป่านานาชาติไปแล้ว

	 ธรรมะน้ีเป็นสภาวะอนัหน่ึง	ซึง่จะตดัปัญหาความยุง่ยากล�าบากในใจของมนุษย์
ทัง้หลายให้น้อยลงจนกระทัง่หมดไป	สภาวะอนัน้ีเรียกว่าธรรม	เราควรจะศกึษา	เอาไป 
ศึกษาประจ�าวนัและประจ�าชวีติ	เมือ่มีอารมณ์อนัใดมากระทบกระทัง่เกดิข้ึน	จะได้แก้ 
ปัญหามันได้	เพราะปัญหาน้ีมีทกุคน	ไม่เฉพาะว่าเมอืงไทยหรือเมอืงนอก	มนัมทีกุแห่ง	 
ถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้ว	กมี็ความทกุข์ความเดอืดร้อนเป็นธรรมดา	เมือ่ปัญหาเกิดขึน้ 

บรรยายแก่พระ	เณร	และฆราวาส	ชาวต่างประเทศ	โยมบิดามารดาของพระชาวตะวันตกที่เดินทางมาจาก
ฝรั่งเศส	เพื่อเยี่ยมพระลูกชาย	ที่วัดป่านานาชาติ	เมื่อ	๑๐	ตุลาคม	๒๕๒๐
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มาแล้ว	หนทางทีจ่ะแก้ไขมนักค็อื	ปัญญา	สร้างปัญญา	อบรมปัญญา	คอืท�าปัญญาให้ 
เกิดขึ้นในจิตใจของเรา

	 ส�าหรับข้อประพฤตปิฏบิตัน้ัินกไ็ม่มอีะไรมากอืน่ไกล	อยูใ่นตวัของเราน่ีเอง	มกีาย 
กบัใจ	คนเมอืงนอกก็เหมือนกัน	คนเมืองไทยกเ็หมอืนกนั	มกีายกบัใจเท่าน้ันทีวุ่น่วาย	
เป็นผู้วุ่นวาย	ฉะนั้นผู้สงบระงับ	ต้องมีกายกับใจสงบ

	 ความเป็นจริงน้ัน	ใจของเรามนัเป็นปกตอิยู	่เปรียบเหมือนน�า้ฝน	เป็นน�า้สะอาด	
มีความใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นปกติ	ถ้าหากเราเอาสีเขียวใส่เข้าไป	เอาสีเหลืองใส่เข้าไป	
น�้าก็จะกลายเป็นสีเขียวสีเหลืองไป

	 จิตเราน้ีกเ็หมือนกนั	เมือ่ไปถกูอารมณ์ทีช่อบใจ	ใจกด็ใีจกส็บาย	เมือ่ถกูอารมณ์ 
ไม่ชอบใจแล้ว	ใจน้ันกข็ุน่มวัไม่สบาย	เหมอืนกนักบัน�า้ทีถ่กูสเีขยีว	กเ็ขยีวไป	ถกูสเีหลอืง 
ก็เหลืองไป เปลี่ยนสีไปเรื่อย

	 ความเป็นจริงน้ัน	น�า้ทีมั่นเขยีว	มนัเหลอืง	ปกตขิองมนักเ็ป็นน�า้ใสสะอาดบริสทุธิ์	 
คอืน�า้ฝน	ปกตขิองจิตเราน้ีกเ็หมอืนกนั	เป็นจิตทีใ่สสะอาด	เป็นจิตทีม่ปีกต	ิไม่วุน่วาย	
ทีจ่ะวุ่นวายน้ันเพราะมันเป็นไปกบัอารมณ์	มนัหลงอารมณ์	พดูให้เหน็ชัด	อย่างขณะน้ี 
เราน่ังอยูใ่นป่า	มคีวามสงบเหมอืนกนักบัใบไม้	ใบไม้น้ัน	ถ้าไม่มีลมพดัมนักน่ิ็ง	สงบ 
ระงับอยู่	ถ้ามีลมมาพัด	ใบมันก็กวัดแกว่งไปตามลม

	 จิตใจน้ีก็เหมอืนกนั	ถ้าอารมณ์มาถกู	มนักก็วดัแกว่งไปตามอารมณ์	ยิง่มนัไม่รู้เร่ือง 
ธรรมะแล้ว	ก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไป	อารมณ์สุขก็ปล่อยตามไป	 
อารมณ์ทกุข์กป็ล่อยตามไป	วุน่วายไปเร่ือยๆ	จนชาวมนุษย์ทัง้หลายเกดิเป็นโรคประสาท	 
เพราะไม่รู้เร่ือง	ปล่อยไปตามอารมณ์	ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของ	จิตของเราน้ีเม่ือ 
ไม่มีใครตามรักษา	มนักเ็หมอืนคนคนหน่ึงทีป่ราศจากพ่อแม่ทีจ่ะดแูล	เป็นคนอนาถา	 
คนอนาถาน้ันเป็นคนทีข่าดทีพ่ึง่	คนทีข่าดทีพ่ึง่กเ็ป็นทกุข์	จิตน้ีกเ็หมอืนกนั	ถ้าหากขาด 
การอบรมบ่มนิสยั	ท�าความเหน็ให้ถกูต้องแล้ว	จิตน้ีกล็�าบากมาก
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	 ในทางพุทธศาสนา	 การท�าจิตให้สงบระงับน้ี	 ท่านเรียกว่าการท�ากรรมฐาน	 
ฐานคอืเป็นทีต่ัง้	กรรมคือการงานทีเ่ราจะต้องท�าข้ึน	ให้มกีายเราเป็นส่วนหน่ึง	จิตเราเป็น 
อกีส่วนหน่ึง	มสีองอย่างเท่าน้ันแหละ	กายน้ีเป็นสภาวธรรม	เป็นรูปธรรมทีเ่รามองเหน็ 
ได้ด้วยตาของเรา	จิตเป็นสภาวธรรมอนัหน่ึง	เป็นนามธรรมซึง่ไม่มีรปู	มองด้วยตาไม่ได้	 
แต่เป็นของมีอยู่	ตามภาษาสามัญก็เรียกว่า	กายกับใจ	กายเรามองเห็นได้ด้วยตาเนื้อ	
จิตมองเห็นได้ด้วยตาใน	คือตาใจ	มีอยู่	๒	อย่างเท่านั้น	มันวุ่นวายกัน

	 ฉะนั้น	การฝึกจิตที่จะฝากโยมวันนี้	ก็คือเรื่องกรรมฐาน	ให้ไปฝึกจิต	เอาจิต
พิจารณากาย

	 จิตน้ีคืออะไร	จิตมนักไ็ม่คอือะไร	มนัถกูสมมตุว่ิา	คอื	ความรู้สกึ	ผู้ทีรู้่สกึอารมณ์	 
ผู้ทีรั่บรู้อารมณ์ทัง้หลายในทีน้ี่เรียกว่าจิต	ใครเป็นผู้รับรู้	ผู้รับรู้น้ันถกูเขาเรียกว่า “จิต” 
รับรู้อารมณ์ทีส่ขุบ้าง	อารมณ์ทีท่กุข์บ้าง	อารมณ์ดใีจบ้าง	อารมณ์เสยีใจบ้าง	ใครมภีาวะ 
ที่จะรับรู้อารมณ์เหล่านี้	ท่านเรียกว่า	จิต

	 อย่างเช่น	อาตมาพดูให้ฟังขณะน้ี	จิตเรายงัมี	จิตรับรู้ว่า	พดูอะไรอย่างไร	มนัเข้าไป 
ทางหู	รู้ว่าพูดอะไร	เป็นอย่างไร	ก็รู้จัก	ผู้รับรู้นี้เรียกว่า	จิต

	 จิตไม่มีตวั	จิตไม่มตีน	จิตไม่มรูีป	จิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์เท่าน้ัน	ไม่ใช่อืน่	ถ้าหากว่า 
เราสั่งสอนจิตอันนี้	ให้มีความเห็นที่ถูกต้องดีแล้ว	จิตนี้ก็จะไม่มีปัญหา	จิตก็จะสบาย	
จิตก็เป็นจิต	อารมณ์ก็เป็นอารมณ์	อารมณ์ไม่เป็นจิต	จิตไม่เป็นอารมณ์	เราพิจารณา
จิตกบัอารมณ์น้ีให้เหน็ชดั	จิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ทีจ่รเข้ามา	จิตกบัอารมณ์	สองอย่างน้ี 
มากระทบกันเข้า	กเ็กดิความรู้สกึทางจิต	ดบ้ีาง	ช่ัวบ้าง	ร้อนบ้าง	เยน็บ้าง	สารพดัอย่าง	 
ทีนี้เมื่อเราไม่มีปัญญาแก้ไข	ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ก็ท�าจิตของเราให้ยุ่ง

	 การท�าจิตของเราให้มีรากฐานคือกรรมฐาน	 เอาลมหายใจเข้าออกเป็นรากฐาน	
เรียกว่า	อานาปานสติ	ทีนี้จะยกเอาลมเป็นกรรมฐาน	เป็นอารมณ์

	 การท�ากรรมฐานมีหลายอย่างมากมาย	มันก็ยากล�าบาก	เอาลมนี้เป็นกรรมฐาน
ดกีว่า	เพราะว่าลมหายใจน้ีเป็นมงกฎุกรรมฐานมาแต่คร้ังดกึด�าบรรพ์มาแล้ว	พอเรามี 
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โอกาสดีๆ 	เราเข้าไปน่ังสมาธ	ิเอามอืขวาทบัมอืซ้าย	เอาขาขวาทบัขาซ้าย	ตัง้กายให้ตรง	 
แล้วก็นึกในจิตของเราว่า	 บัดนี้เราจะวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไป	 ไม่เอาอะไร 
มาเป็นเคร่ืองกังวล	ปล่อย	ปล่อยให้หมด	แม้จะมธีรุะอะไรอยูม่ากมาย	กป็ล่อย	ปล่อยทิง้ 
ในเวลาน้ัน	สอนจิตของเราว่าจะก�าหนดตามลมอนัน้ี	ให้มคีวามรู้สกึอยูแ่ต่ลมอนัเดยีว
แล้วก็หายใจเข้า หายใจออก

	 การก�าหนดลมหายใจน้ัน	อย่าให้มนัยาว	อย่าให้มนัสัน้	อย่าให้มนัค่อย	อย่าให้ 
มันแรง	ให้มันพอดีๆ

	 สตคิอืความระลกึได้	สมัปชญัญะคอืความรู้ตวัอนัเกดิจากจิตน้ัน	ให้รู้ว่าลมออก	 
ให้รู้ว่าลมเข้า	สบาย	ไม่ต้องนึกอะไร	ไม่ต้องคดิไปโน่น	ไม่ต้องคดิไปน่ี	ในเวลาปัจจุบนัน้ี	 
เรามีหน้าที่ที่จะก�าหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเดียว	 ไม่มีหน้าที่ที่จะไปคิด
อย่างอืน่	ให้มีสตคิวามระลกึได้ตามเข้าไป	และสมัปชญัญะความรู้ตวัว่า	บดัน้ี	เราหายใจอยู่	 
เมือ่ลมเข้าไป	ต้นลมอยูป่ลายจมกู	กลางลมอยูห่ทยั	ปลายลมอยูส่ะดอื	เมือ่หายใจออก	 
ต้นลมอยู่สะดือ	กลางลมอยู่หทัย	ปลายลมอยู่จมูก	ให้รู้สึกอย่างนี้

	 หายใจเข้า	:	๑.	จมูก	๒.	หทัย	๓.	สะดือ

	 หายใจออก	:	๑.	สะดือ	๒.	หทัย	๓.	จมูก

	 ก�าหนดอยู	่๓	อย่างน้ี	หายความกงัวลหมด	ไม่ต้องคดิเร่ืองอืน่	ก�าหนดเข้าไป	ให้รู้ 
ต้นลม	กลางลม	ปลายลม	สม�า่เสมอ	แล้วต่อน้ันไป	จิตของเราจะมคีวามรู้สกึ	ต้นลม	 
กลางลม	ปลายลม	ตลอดเวลา

	 เมือ่ท�าไปเช่นน้ี	จิตอนัควรแก่การงานกจ็ะเกดิขึน้	กายกค็วรแก่การงาน	การขบ
เม่ือยทัง้หลายจะค่อยๆ	หายไปเร่ือยๆ	กายกจ็ะเบาข้ึน	จิตกจ็ะรวมเข้า	ลมหายใจกจ็ะ 
ละเอียดเข้า	น้อยลงๆ	เราท�าแบบนี้เรื่อยๆ	จนกว่าจิตมันจะสงบระงับลงเป็นหนึ่ง

 เป็น “หน่ึง”	คือจิตมันจะฝักใฝ่อยู่กับลม	ไม่แยกไปทีอ่ืน่	ไม่วุน่วาย	ต้นลมกรู้็จัก	 
กลางลมก็รู้จัก	ปลายลมกรู้็จัก	เม่ือจิตสงบระงบัแล้ว	เราจะรู้อยูแ่ต่ต้นลม	ปลายลมกไ็ด้	 
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ไม่ต้องตามลมไป เอาแต่ปลายจมูกว่า มันออก มันเข้า จิตเป็นหนึ่งอยู่กับลมหายใจ 
เข้าออกอันเดียวตลอดไป

	 การท�าจิตเช่นนี้	เรียกว่า	ท�าจิตให้สงบ	ท�าจิตให้เกิดปัญญา	อันนี้เป็นเบื้องต้น	
เป็นรากฐานของกรรมฐาน	ให้พยายามท�าทุกวันๆ	จะอยู่ที่ไหนก็ได้	 จะอยู่บ้านก็ได้	 
จะอยู่ในรถก็ได้	 อยู่ในเรือก็ได้	 น่ังอยู่ก็ได้	 นอนอยู่ก็ได้	 ให้เรามีสติสัมปชัญญะ
ควบคุมอยู่ตลอดกาลตลอดเวลา	อันนี้เรียกว่าการภาวนา

	 การภาวนาน้ี	ท�าได้ในอริิยาบถทัง้	๔	ไม่ใช่ว่าจะน่ังอย่างเดียว	จะยนืกไ็ด้	จะนอนกไ็ด้	 
จะเดินก็ได้	 ขอแต่ให้เรามีสติก�าหนดอยู่เสมอว่า	 บัดนี้	 จิตใจของเราอยู่ในลักษณะ
อย่างไร	มอีารมณ์อนัใดอยู	่จิตเป็นสขุไหม	จิตเป็นทกุข์ไหม	จิตวุน่วายไหม	จิตสงบไหม	 
ให้เรารู้เหน็อย่างน้ี	หมายความว่า	ให้รู้จักความรับผิดชอบของจิตอยูต่ลอดเวลา	น้ีเรียกว่า	 
การท�าจิตของเราให้สงบ

	 เมือ่จิตสงบแล้ว	ปัญญามนัจะเกดิ	ปัญญามนัจะรู้	ปัญญามนัจะเหน็	เอาจิตทีส่งบ 
พิจารณาร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปหาปลายเท้า	ตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาหาศีรษะ	
พิจารณากลับไปกลับมาอยู่เรื่อย	ให้เห็นเกสา	โลมา	นขา	ทันตา	ตโจ	เป็นกรรมฐาน	
ให้เหน็ว่า	รูปร่างกายทัง้หลายน้ี	มดีนิ	มนี�า้	มลีม	มไีฟ	กลุม่ทัง้	๔	กลุม่น้ี	ท่านเรยีกว่า	 
กรรมฐาน	เรียกว่า	ธาตุ	ธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุไฟ	ธาตุลม	มาประชุมกันเข้า	เรียกว่า 
มนุษย์	เรียกว่าสัตว์

	 พระบรมศาสดาของเราท่านสอนว่า	 อันน้ีสักแต่ว่าธาตุเท่าน้ัน	 อวัยวะร่างกาย 
ของเรา	สิง่ทีข้่นแขง็	มนัเป็นธาตดุนิ	สิง่ทีม่นัเหลวไหลเวยีนไปในร่างกาย	ท่านเรียกว่า 
ธาตนุ�า้	ลมพดัขึน้เบือ้งบนลงเบือ้งต�า่	ท่านเรียกว่า	ธาตลุม	ความร้อนอบอุน่ในร่างกาย	
ท่านเรียกว่า ธาตุไฟ

	 คนคนหน่ึง	เมือ่แยกออกแล้ว	ม	ี๔	อย่างน้ีเท่าน้ัน	คอืมี	ดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	สตัว์ไม่มี	 
มนุษย์ไม่มี	ไทยไม่มี	ฝรั่งไม่มี	เขมรไม่มี	ญวนไม่มี	ลาวไม่มี	ไม่มีใคร	มีดิน	มีน�้า	
มีไฟ	มีลม	เท่านั้นที่เป็นอยู่	แล้วสมมุติว่าเป็นบุคคล	เป็นสัตว์ขึ้นมา
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	 ความเป็นจริงไม่มีอะไร	ดินก็ดี	น�้าก็ดี	ลมก็ดี	 ไฟก็ดี	ที่ประกอบกันเรียกว่า
มนษุย์นี้	เป็นไปด้วยอนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	คือเป็นของไม่แน่นอน	เป็นของไม่ยั่งยืน	
เป็นของหมนุเวยีนเปลีย่นไป แปรไปอยู่อย่างน้ี ไม่ยัง่ยนือยูก่บัที ่แม้แต่ร่างกายของเรา 
ก็ไม่แน่ไม่นอน	เคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอ	เปลี่ยนไป	ผมก็เปลี่ยนไป	ขนก็เปลี่ยนไป	
หนังก็เปลี่ยนไป	สารพัดอย่าง	มันเปลี่ยนไป	เปลี่ยนไปหมด

	 จิตใจของเรานี้ก็เหมือนกัน	มันก็ไม่ใช่ตัว	ไม่ใช่ตน	ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่เขา	ที่คิดไป 
สารพัดอย่าง	มันไม่แน่นอน	บางทีคิดฆ่าตัวตายเลยก็ได้	บางทีคิดสุขก็ได้	บางทีคิด
ทุกข์ก็ได้	ถ้าเราไม่มีปัญญา	เราก็ไปเชื่อจิตอันนี้	มันก็โกหกเราเรื่อยไป	เป็นทุกข์บ้าง	
เป็นสุขบ้าง สลับซับซ้อนกันไป

 จิตนี้มันก็เป็นของไม่แน่นอน กายนี้ก็เป็นของไม่แน่นอน รวมแล้วเป็นอนิจจัง 
รวมแล้วเป็นทกุขงั	รวมแล้วเป็นอนัตตา	สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ี	พระบรมครูของเราท่านว่า	 
ไม่ใช่สตัว์	ไม่ใช่บคุคล	ไม่ใช่ตวั	ไม่ใช่ตน	ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่เขา	เรียกว่า	ธาต	ุคอื	ดนิ	น�า้	 
ลม ไฟ เท่านั้นเอง

	 เอาจิตของเราพิจารณาลงไปให้มันเห็นชัด	เมื่อมันเห็นชัดแล้ว	อุปาทานที่ถือว่า	 
เราสวยบ้าง	เรางามบ้าง	เราดีบ้าง	เราชัว่บ้าง	เรามีบ้าง	เราอะไรๆ	หลายอย่าง	มนักถ็อนไป	 
ถอนไปเห็นสภาวะอันเดียวกัน	 เห็นมนุษย์	 สัตว์ทั้งหลายเป็นอันเดียวกัน	 เห็นไทย 
เป็นอันเดียวกันกับฝรั่ง	เห็นฝรั่งเป็นอันเดียวกันกับไทย	เมื่อจิตเราเห็นเช่นนี้	มันก็ 
ถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นออกจากจิตใจของเรา

	 เมือ่พจิารณาเหน็อนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	แล้ว	มนักน่็าสงัเวช	ถอนอปุาทานออกแล้ว	 
ไม่ได้ไปยดึว่าเป็นตวั	ว่าเป็นตน	ว่าเป็นเรา	ว่าเป็นเขา	จิตใจเหน็เช่นน้ีมนักเ็กิดนิพพทิา	 
ความเบือ่หน่าย	คลายความก�าหนัด	คอืเหน็ว่ามนัเป็นของไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	เป็นอนัตตา	 
แล้วจิตใจของเรากห็ยุด	จิตใจเรากเ็ป็นธรรมะ	ราคะกด็	ีโทสะกด็	ีโมหะกด็	ีมนักล็ดน้อย 
ถอยลงไปทกุทีๆ 	ผลทีส่ดุเหลอืแต่ธรรมคือจิตน้ีเป็นอยูเ่ท่าน้ัน	น้ีเรียกว่า	การท�ากรรมฐาน 
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	 ฉะน้ัน	จึงขอฝากโยมเอาไปพจิารณา	เอาไปศกึษาประจ�าวนัประจ�าชวีติ	เอาไว้เป็น 
มรดกตดิตวัสบืไป	โยมเอาไปพจิารณาแล้ว	ใจกจ็ะสบาย	ใจกจ็ะไม่วุน่วาย	ใจกจ็ะสงบ 
ระงับ

	 กายวุ่นวายก็ช่างมัน	ใจไม่วุ่นวาย

	 เขาวุ่นวายในโลก	เราไม่วุ่นวาย	ถึงความวุ่นวายในเมืองนอกมากมาย	เราก็ไม่ 
วุ่นวาย	เพราะจิตเราเห็นแล้ว	เป็นธรรมะแล้ว	อันนี้เป็นหนทางที่ดีที่ถูกต้อง

	 ฉะนั้น	จงจ�าค�าสอนน้ีไว้ต่อๆ	ไป.
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๒๙
ทางสายกลาง

	 พระพุทธโอวาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้ัน	 ท่านทรงเตือนให้เราละ
ความชั่วประพฤติความดี	เมื่อละความชั่วประพฤติความดีแล้ว	ที่สุดก็ทรงสอนให้ละ
สิง่ทัง้สองน้ีไปเสยีด้วย	ฉะน้ัน	วนัน้ีจึงจะขอให้คตใินเร่ืองทางสายกลาง	คอืให้ละให้ได้	 
หรือหลกีให้พ้นจากสิง่ทัง้สองน้ัน	ทัง้ดีทัง้ช่ัว	ทัง้บญุทัง้บาปทีเ่ป็นสขุเป็นทกุข์ทัง้หลาย
เหล่านี้แหละ

	 จุดมุ่งหมายปลายทางของการอธิบายธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ของเรานั้น	ที่จริงก็คือให้พ้นจากทุกข์นั่นเอง	แต่ก่อนที่จะพ้นจากทุกข์ได้นั้น	เราต้อง
มาท�าความเข้าใจกันให้มันตรง	ให้มันแน่นอน	ถ้าเข้าใจไม่ตรงไม่แน่นอนแล้ว	กจ็ะลง
สูค่วามสงบไม่ได้	ฉะน้ัน	เมือ่สมเด็จพระบรมศาสดาท่านตรัสรู้แล้ว	และท่านประกาศ
ศาสนานั้น	เบื้องแรกท่านยกทางทั้งสองขึ้นมาว่าเลย	คือ	กามสุขัลลิกานุโยโค และ  
อัตตกิลมถานุโยโค ทางทั้งสองอย่างน้ี เป็นทางที่ลุ่มหลง เป็นทางที่พวกเสพกาม 
หลงติดอยู่	ซึ่งย่อมไม่ได้รับความสงบระงับ	เป็นหนทางที่วนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร

	 สมเด็จพระบรมศาสดา	ท่านทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในทางทั้งสอง	ไม่เห็น
ทางสายกลางของธรรมะ	 ท่านจึงทรงยกทางทั้งสองขึ้นมาแสดงให้เห็นโทษในทาง 
ทั้งสองนั้น	ถึงเช่นนั้นพวกเราทั้งหลายก็ยังพากันติดพากันปรารถนาอยู่ร�่าไป	ฉะนั้น	

บรรยายด้วยภาษาพื้นเมือง	แด่พระภิกษุ	สามเณร	และฆราวาส	เมื่อปี	๒๕๑๓
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พระพทุธองค์จึงตรัสว่า	ทางทัง้	๒	อย่างน้ันเป็นทางทีลุ่ม่หลง	ไม่ใช่ทางของสมณะ	คอืไม่ใช่ 
ทางที่สงบระงับ

	 อัตตกิลมถานุโยโค	และ	กามสขุลัลกิานุโยโค	กค็อืทางตงึและทางหย่อนน่ันเอง	
ถ้าเราน้อมเข้ามาพิจารณาให้เห็นในปัจจุบัน	 ทางตึงก็คือความโกรธ	 อันเป็นทาง 
เศร้าหมอง	ท่านเรียก	อตัตกลิมถานุโยโค	เดนิไปแล้วกเ็ป็นทกุข์ล�าบาก	กามสขุลัลกิา- 
นุโยโค	ก็คือความดีใจความพอใจ	ความดีใจนี้ก็เป็นทางไม่สงบ	ทางทุกข์ก็เป็นทาง 
ไม่สงบ	ทางสุขก็เป็นทางไม่สงบ	เราจะเห็นได้ว่า	สมเด็จพระบรมศาสดาท่านตรัสว่า	 
เมือ่ได้เหน็ความสขุแล้ว	ให้พจิารณาความสขุน้ัน	ท่านไม่ให้ตดิอยูใ่นความสขุ	คอื	ท่านให้ 
วางทั้งสุขและทุกข์ การวางทางทั้ง ๒ ได้นี้เป็นสัมมาปฏิปทา ท่านเรียกว่าเป็นทาง
สายกลาง

	 ค�าว่า	“ทางสายกลาง”	ไม่ได้หมายถึงในด้านกายและวาจาของเรา	แต่หมายถึง
ในด้านจิตใจ	เม่ือถูกอารมณ์มากระทบ	ถ้าอารมณ์ทีไ่ม่ถกูใจมากระทบกระทัง่กท็�าให้
วุ่นวาย	ถ้าจิตวุ่นวายหวั่นไหวเช่นนี้	ก็ไม่ใช่หนทาง	เมื่ออารมณ์ที่ชอบใจดีใจเกิดขึ้น
มาแล้ว	ก็ดีอกดีใจ	ติดแน่นอยู่ในกามสุขัลลิกานุโยโค	อันนี้ก็ไม่ใช่หนทาง

	 มนุษย์เราทัง้หลายไม่ต้องการทกุข์	ต้องการแต่สขุ	ความจริงสขุน้ันกค็อืทกุข์อย่าง 
ละเอยีดน่ันเอง	ส่วนทกุข์กค็อืทกุข์อย่างหยาบ	พดูอย่างง่ายๆ	สขุและทกุข์น้ี	กเ็ปรียบ 
เสมือนงูตัวหนึ่ง	ทางหัวมันเป็นทุกข์	ทางหางมันเป็นสุข	เพราะถ้าลูบทางหัวมันมีพิษ	 
ทางปากมันมีพิษ	 ไปใกล้ทางหัวมัน	 มันก็กัดเอา	 ไปจับหางมันก็ดูเหมือนเป็นสุข	 
แต่ถ้าจับไม่วาง	มันก็หันกลับมากัดได้เหมือนกัน	เพราะทั้งหัวงูและหางงู	มันก็อยู่ใน 
งูตัวเดียวกัน

 ความดีใจ ความเสียใจ มันก็เกิดจากพ่อแม่เดียวกัน คือตัณหา	ความลุ่มหลง
น่ันเอง	ฉะน้ัน	บางทเีมือ่มสีขุแล้วใจกยั็งไม่สบาย	ไม่สงบ	ทัง้ทีไ่ด้สิง่ทีพ่อใจแล้ว	เช่น	 
ได้ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	ได้มาแล้วดีใจก็จริง	แต่มันก็ยังไม่สงบจริงๆ	เพราะยังมีความ 
เคลือบแคลงใจว่ามันจะสูญเสียไป	กลัวมันจะหายไป	ความกลัวนี่แหละเป็นต้นเหตุ 
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ให้มันไม่สงบ	 บางทีมันเกิดสูญเสียไปจริงๆ	 ก็ยิ่งเป็นทุกข์มาก	 น่ีหมายความว่า 
ถึงจะสุขก็จริง	แต่ก็มีทุกข์ดองอยู่ในนั้นด้วย	แต่เราไม่รู้จัก	เหมือนกันกับว่าเราจับงู	 
ถงึแม้ว่าเราจับหางมนักจ็ริง	ถ้าจับไม่วางมนักห็นักลบัมากดัได้	ฉะน้ัน	หวังูก็ดี	หางงูกด็	ี 
บาปกด็	ีบญุกด็	ีอนัน้ีอยู่ในวงวฏัฏะหมนุเวยีนเปลีย่นแปลง	ดงัน้ัน	ความสขุ	ความทกุข์	 
ความดี	ความชั่ว	ก็ไม่ใช่หนทาง

	 ศลี	สมาธ	ิปัญญาน้ัน	ถ้าหากพดูกนัตามลกัษณะตามความเป็นจริงแล้ว	กย็งัไม่ใช่ 
แก่นศาสนาหรือตัวศาสนา	 แต่เป็นหนทางน�าไปสู่ตัวศาสนา	 ฉะนั้น	 ท่านจึงเรียกว่า	 
ศีล	สมาธิ	ปัญญา	ทั้งสามอย่างนี้ว่า	“มรรค” อันแปลว่า “หนทาง”	ตัวศาสนา	คือ	 
“ความสงบระงับ”	อันเกิดจากความรู้เท่าในความจริง	ในธรรมชาติของความเป็นจริง 
ที่เกิดอยู่เป็นอยู่	ซึ่งถ้าได้น�ามาพิจารณาดูอย่างละเอียดแล้ว	ก็จะเห็นว่าความสงบนั้น 
ไม่ใช่ทั้งความสุขและความทุกข์	ฉะนั้น	สุขและทุกข์จึงไม่ใช่เป็นของจริง

	 พระพทุธองค์ทรงสอนให้รู้ตวัเอง	ให้เหน็ตวัเอง	ให้พจิารณาตวัเอง	เพือ่ให้เหน็จิต 
ของตนเอง	ความจริง	“จิตเดิม”	ของมนุษย์น้ันเป็นธรรมชาตทิีไ่ม่หวัน่ไหว	เป็นธรรมชาต ิ
ทีท่รงอยูแ่น่นอนอยู่อย่างน้ัน	แต่ทีม่คีวามดใีจเสยีใจ	หรือความทกุข์ความสขุเกดิขึน้น้ัน	 
เพราะขณะน้ันมันไปหลงอยู่ในอารมณ์	จึงเป็นเหตใุห้เคลือ่นไหวไปมา	แล้วกเ็กดิความ 
ยึดมั่นถือมั่นขึ้นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น

	 สมเด็จพระบรมศาสดาท่านตรัสสอนไว้แล้วทกุอย่างในเร่ืองการประพฤตปิฏิบตั	ิ
แต่พวกเราทั้งหลายยังไม่ได้ปฏิบัติกัน	 หรือไม่ก็ปฏิบัติแต่ปากเท่าน้ัน	 หลักของ
พระพุทธศาสนานัน้ ไม่ใช่การจะมาพดูกนัเฉยๆ หรอืด้วยการเดา หรอืการคดิเอาเอง  
หลกัของพระพทุธศาสนาทีแ่ท้จริงคอื ความรู้เท่าความจริงตามความจริงน่ันเอง ถ้ารู้เท่า 
ตามความเป็นจริงน้ีแล้ว การสอนก็ไม่จ�าเป็น แต่ถ้าไม่รู้ถงึความเป็นจริงอนัน้ี แม้จะฟัง 
ค�าสอนเท่าใด ก็เหมือนกับไม่ได้ฟัง

	 พระพทุธองค์ตรัสว่า	พระองค์เป็นเพยีงผู้บอกทางเท่าน้ัน	แต่ไม่สามารถจะท�าแทน 
หรือปฏิบัติแทนได้	 เพราะธรรมชาติทั้งหลายหรือความจริงอันน้ี	 เป็นสิ่งที่จะต้อง
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พิจารณาเอง	ปฏิบัติเอง	ค�าสอนต่างๆ	เป็นเพียงแนวทางหรืออุปมาอุปไมยเพื่อน�าให้ 
เข้าถงึความรู้ตามความเป็นจริง	ถ้าไม่รู้เท่าตามความเป็นจริง	เรากจ็ะเป็นทกุข์	เหมอืนดงั 
ตวัอย่างว่า	เรามกัใช้ค�าว่า	“สงัขาร”	เมือ่เราพดูถงึร่างกาย	แต่ความจริงน้ัน	เราหารู้จัก	 
“ความเป็นจริง”	ของสงัขารน้ีไม่	แล้วเรากย็ดึมัน่ถอืมัน่อยูก่บั “สงัขาร” น้ี ทัง้น้ีเพราะ 
เราไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับสังขารหรือร่างกายของเรานี้	เราจึงเป็นทุกข์	หรือความทุกข์
จึงเกิดขึ้น

	 จะยกตัวอย่างให้เห็นสักอย่างหนึ่ง	 สมมุติว่าเราเดินไปท�างาน	 ระหว่างทางก็มี 
บรุุษหน่ึงคอยด่าว่าเราอยูเ่ป็นประจ�า	ตอนเช้ากด่็า	ตอนเยน็กด่็า	เม่ือได้ยินค�าด่าเช่นน้ี 
จิตใจกห็วัน่ไหว	ไม่สบายใจ	โกรธ	น้อยใจ	เศร้าหมอง	บรุุษผู้น้ันกเ็พยีรด่าเช้าด่าเยน็ 
อยูเ่ช่นน้ันทกุวนั	ได้ยินค�าด่าเมือ่ใดก็โกรธเมือ่น้ัน	กลบัถงึบ้านแล้วกย็งัโกรธอยู	่ทีโ่กรธ 
ที่หวั่นไหวเช่นนี้ก็เพราะความไม่รู้จักนั่นเอง

	 วนัหน่ึง	เพือ่นบ้านกม็าบอกว่า	“ลงุ...คนทีม่าด่าลงุทกุเช้าทกุเยน็น้ันน่ะเป็นคนบ้า	 
เป็นบ้ามาหลายปีแล้ว	มันด่าคนทุกคนแหละ	ชาวบ้านเขาไม่ถือมันหรอก	เพราะมัน
เป็นบ้า”

	 พอรู้อย่างน้ีแล้ว	ใจของเรากค็ลายความโกรธทนัท	ีความโกรธความขุ่นมวัทีเ่กบ็ไว้ 
หลายวนัแล้วน้ัน	กค็ลายหายไป	เพราะอะไร	กเ็พราะได้รู้ความจริงแล้วแต่ก่อนน้ันไม่รู้	 
เข้าใจว่าเป็นคนดีคนปกติ	ฉะนั้น	พอได้ยินว่าเป็นคนบ้า	จิตก็เปลี่ยนเป็นสบาย	ทีนี้ 
มนัอยากจะด่ากใ็ห้ด่าไป	ไม่โกรธ	ไม่เป็นทกุข์	เพราะรู้เสยีแล้วว่าเป็นคนบ้าน่ี	ทีจิ่ตใจ 
สบายก็เพราะรู้เท่าทนัความจริงน่ันเอง	เมือ่มนัรู้เองมนักว็างของมันเอง	ถ้ายงัไม่รู้	มนัก็ 
ยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นเองอีกเหมือนกัน	แต่พอรู้ความเป็นจริงจิตใจก็สบาย	นี่แหละคือ 
ความรู้เท่าตามความเป็นจริง	คือรู้ว่าคนนั้นเป็นบ้า	คนผู้รู้ธรรมก็เหมือนกัน	พอรู้จริง	
ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	ก็หายไป	เพราะรู้เท่าทันความเป็นจริง

	 พระพทุธองค์ทรงสอนว่า	สงัขารร่างกายของเราน้ี	ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่สตัว์	ไม่ใช่บคุคล	 
มนัเป็นเพยีงสงัขาร	ทรงบอกอย่างชดัๆ	เช่นน้ี	เรากยั็งไม่ยอมมนั	ยงัขืนไปแย่งย้ืออยู่ 
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น่ันแหละ	ถ้าหากว่ามันพดูได้	มนักค็งจะบอกว่า	“เจ้าอย่ามาเป็นเจ้าของฉันนะ”	ความจริง 
มันก็บอกอยู่แล้วทุกขณะ	แต่เราเองไม่รู้	เพราะมันเป็นภาษาธรรม

	 อย่างสกนธ์ร่างกายน้ี	ตากด็	ีจมกูกด็	ีหกูดี็	ลิน้กดี็	กายกด็	ีทัง้หลายเหล่าน้ีแหละ	 
ก็แล้วแต่มันจะเปลี่ยนไปแปรไป	 ไม่เห็นมันขออนุญาตเราสักที	 เช่น	 เมื่อปวดหัว	 
ปวดท้อง	หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง	เป็นต้น	มันไม่เคยขออนุญาตจากเราเลย	เวลามัน 
จะเป็น	มนักเ็ป็นของมันเลย	เป็นไปตามสภาวะของมัน	อนัน้ีกแ็สดงว่ามนัไม่ยอมให้เรา 
เป็นเจ้าของมัน

	 สมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงสอนว่า	“สญุโญ สพัโพ...	มนัเป็นของว่าง	มนัไม่ได้ 
เป็นของผู้ใด”	เราทัง้หลายไม่เข้าใจธรรมะในสภาวะอนัน้ี	ไม่เข้าใจในสงัขารอนัน้ี	จึงคดิว่า	 
“ของเรา-ของเขา”	เกิดอปุาทานขึน้มา	เม่ือเกดิอปุาทานกเ็ข้าไปยดึภพ	เกดิภพ	เกดิชาต	ิ 
ชรา	พยาธิ	 มรณะต่อไป	 มันเป็นทุกข์เช่นนี้ที่ท่านเรียก	 อิทัปปัจจยตา ๑ นั่นแหละ  
อวิชชาเกิดสังขาร	สังขารเกิดวิญญาณ	วิญญาณเกิดนามรูป...เป็นเช่นนี้นั้นแหละ

	 อนัน้ีมนัล้วนแต่เป็นในขณะของจิต	ถ้าเกดิอารมณ์ไม่ถกูใจข้ึนมา	กไ็ม่รู้จักหรือ
ไม่รู้เท่าทนัเพราะอยูใ่นอวชิชา	มนักเ็ป็นทกุข์ขึน้มาเลย	ความเป็นจรงิขณะของจิตอนัน้ี 
มนัตดิกนัอยูท่เีดียว	มนัเร็วมาก	แต่เราเองรูไ้ม่เท่าทนั	เปรียบเหมือนว่าเราก�าลงัอยูบ่น
ยอดไม้แล้วตกปุบ๊ลงมาทีพ่ืน้ดนิ	จึงรู้สกึตวัว่าตกต้นไม้	แต่ความจริงน้ันก่อนทีจ่ะตก 
ถึงพืน้ดนิ	เราก็ตกผ่านทกุก้านทกุกิง่ของต้นไม้น่ันแหละ	แต่ไม่สามารถนับได้ว่านาทใีด 
ถงึกิง่ไหน	วินาทใีดถงึกิง่ไหน	เพราะมนัเร็วมาก	แต่พอตมูเดียวกถ็งึพืน้ดนิเลย	แล้วกเ็ป็น 
ทุกข์เลย	อิทัปปัจจยตา	มันเป็นเช่นนั้น

	 ถ้าเราแยกเป็นปริยตั	ิอวชิชาเกดิสงัขาร	สงัขารเกดิวิญญาณ	วญิญาณเกดินามรูป	 
ว่ากนัไปเป็นตอนๆ	ตามความเป็นจริงน้ัน	พออารมณ์เกดิความไม่พอใจ	ความทกุข์ก็ 

๑ ความเป็นไปตามความสมัพนัธ์แห่งเหตปัุจจัย,	กระบวนธรรมแห่งเหตปัุจจัย,	กฎทีว่่า	“เมือ่สิง่น้ีมีสิง่น้ีจึงม,ี	 
เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น	สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น”	เป็นอีกชื่อหนึ่งของหลักปฏิจจสมุปบาท	หรือ	ปัจจยาการ
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เกิดขึ้นมาเลย	อาการที่มันเกิดทุกข์ขึ้นนั้น	มันผ่านไปจากอวิชชา	สังขาร...	 ผ่านไป
พรึบเดียว	ถึงโน้น...โสกะ	ปริเทวะ	คือทุกข์เลย

	 ฉะน้ัน	สมเดจ็พระบรมศาสดาจึงให้ตามดจิูตของเราทัง้หลาย	ให้รู้ตามความเป็น
จริงของมัน	และในความเป็นจริงเหล่าน้ี	ท่านให้เข้าใจว่ามันเป็นแต่เพยีงสงัขารเท่าน้ัน	
และสงัขารน้ีแหละมันเกดิมาจากเหตจุากปัจจัยทัง้หลายทีมั่นเป็นมา	ทีเ่รามาเรียกหรือ 
สมมตุเิอาอกีทหีน่ึง	ทีเ่รียกว่า	มนุษย์	สตัว์	เช่นเดยีวกบัชือ่ของเรา	มนักส็มมตุเิหมอืนกนั	 
เราไม่ได้มีชือ่มาแต่ก�าเนิด	ต่อเมือ่เกดิขึน้แล้วจึงเอาชือ่ไปใส่	คอืตัง้ชือ่ว่าอย่างน้ันอย่างน้ี	 
อันนี้เรียกว่าสมมุติ	 ตั้งชื่อกันเพื่ออะไร	 ก็เพื่อให้มันเรียกกันง่าย	 สะดวกแก่การใช้	 
ภาษาเรียกขานพดูจากนั	การปริยตักิเ็หมอืนกนั	ทีแ่ยกออกก็เพือ่สะดวกแก่การศึกษา
เล่าเรียน

	 สิง่ทัง้หลายน้ีแหละเรียกว่าสงัขาร	มนัเป็นสงัขารเกีย่วกบัสภาวะอนัน้ีทีเ่กดิมาจาก 
เหตุจากปัจจัย	 สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่า	 สังขารทั้งหลายเหล่าน้ีเป็นของไม ่
แน่นอน	มันเป็น	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	พวกเราทั้งหลายเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ชัดเจน	
จึงท�าความเห็นในเร่ืองน้ีไม่ตรง	 ไม่แน่	 อันเป็นความเห็นผิดที่เรียกว่า	 มิจฉาทิฏฐ	ิ 
ความเห็นผิดอันนี้ก็คือ	การยึดเอาสังขารเป็นเรา	ยึดเอาเราเป็นสังขาร	เอาเราเป็นสุข	
เอาสขุเป็นเรา	เอาเราเป็นทกุข์	เอาทกุข์เป็นเรา	ทีเ่ป็นเช่นน้ีกเ็พราะเราไม่รู้เท่าตามความ 
เป็นจริงนั่นเอง

	 ถ้าเรารู้เท่าตามความเป็นจริง	เรากจ็ะรู้ว่าเราไม่สามารถควบคมุสงัขารเหล่าน้ีให้
เป็นไปตามอ�านาจของเรา	 เพราะธรรมชาติเหล่าน้ีมันจะต้องเป็นไปตามเร่ืองของมัน	 
เราจะบงัคบัให้ตรงน้ีเป็นอย่างน้ัน	ตรงน้ันเป็นอย่างน้ี	ตามอ�านาจของเรา	ย่อมจะเป็นไป 
ไม่ได้	เปรียบง่ายๆ	กอ็ย่างว่า	เราไปน่ังอยูท่ีก่ลางถนนซึง่มรีถวิง่ไปมาอยูข่วกัไขว่	แล้วเรา 
จะไปโกรธรถทีว่ิง่	หรือจะไปห้ามรถทีก่�าลงัวิง่อยูว่่า	“อย่าขบัรถมาทางน้ี”	เรากห้็ามไม่ได้	 
เพราะถนนน้ีเป็นถนนหลวง	ดงัน้ัน	เราควรจะท�าอย่างไร	ทางทีดี่กค็อื	เราต้องออกไป 
ให้พ้นถนน	ไปให้พ้นทางที่รถวิ่ง	แต่ที่จะห้ามรถไม่ให้วิ่งนั้น	ท�าไม่ได้	เพราะมันเป็น
หนทางของเขา
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	 เร่ืองของสงัขารกเ็ป็นเช่นน้ันเหมอืนกนั	มนัไม่ได้อะไรแน่นอน	เดีย๋วสขุ	เดีย๋วทกุข์	 
เดี๋ยวดีใจ	เดี๋ยวเสียใจ	เดี๋ยวก็เกิดอารมณ์ที่ชอบบ้าง	ไม่ชอบบ้าง	มากระทบกระทั่ง	 
สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีเราเรียกว่ามนัมากวน	เวลาน่ังภาวนาอยูก่ว่็าเสยีงมากวนเรา	อนัทีจ่ริงน้ัน 
เราไม่เข้าใจว่าเสียงมากวนเราหรือเราไปกวนเสียงกันแน่	ถ้าเรายึดว่าเสียงมากวนเรา
มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา

	 ถ้าเราพิจารณาดูให้ดีก็จะรู้ได้ว่าเราไปกวนเสียงต่างหาก	 เสียงมันก็ดังอยู่แต่ 
ของมนั	มนัไม่ได้มคีวามรู้สกึร�าคาญอะไรเลย	เราต่างหากทีร่�าคาญ	เพราะเราไปกวนมนั	 
ความจริงนั้น	เสียงก็เป็นเสียง	เราก็เป็นเรา	ถ้าเราเข้าใจเสียได้เช่นนี้	มันก็ไม่มีอะไร	 
เรากส็บาย	มเีสยีงขึน้มาก็รู้ว่าเสยีงมนัดังแต่ของมนั	เราไม่ไปยดึหมายมนัเข้า	เรากไ็ม่ 
เกิดทกุข์	น่ีเรียกว่าเรารู้เท่าตามความเป็นจริง	เราเหน็ทัง้สองอย่าง	เม่ือเหน็ทัง้สองอย่าง 
คือทั้งสุขและทุกข์ตามความเป็นจริง	ใจก็สงบสบาย

	 การทีจ่ะได้เหน็ทัง้	๒	อย่างน้ี	เราจะต้องยนือยูต่รงกลาง	หรืออยูร่ะหว่างกลาง	น่ีเป็น 
สัมมาปฏิปทาของจิต	นี้คือการท�าความเห็นให้ตรงให้ถูกต้อง

	 สงัขารของเราน้ี	เม่ือมนัเกดิขึน้มาแล้ว	มนักต้็องมแีก่	มเีจ็บ	มตีาย	ทัง้หลายเหล่าน้ี 
มันเป็นไปตามทางของมัน ถ้าเราจะไปกั้นทาง ไปห้ามหวง หรือไปเอาจริงเอาจังกับ 
สิ่งที่ไม่จริงไม่จังอย่างนั้นอยู่เรื่อยไป	โดยเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนของเรา	เราก็จะมีแต่
ความทกุข์	ฉะน้ัน	สมเด็จพระบรมศาสดาท่านจึงทรงสอนให้พจิารณา	ไม่ว่าจะเป็นพระ 
หรือเณรหรือฆราวาสให้พจิารณา	แล้วท�าความเหน็ให้ถกูต้อง	เม่ือมคีวามเหน็ถกูต้อง
แล้วก็สงบสบาย

	 การปฏบิตัธิรรมน้ัน	ไม่ว่านักพรตนักบวชหรือฆราวาส	กม็โีอกาสทีจ่ะปฏบิตัธิรรม 
พิจารณาธรรมได้เท่ากัน	 และธรรมที่พิจารณาน้ันก็เป็นธรรมอันเดียวกันน่ันเอง	
พจิารณาให้ไปสูค่วามสงบระงับอนัเดยีวกนัด้วยวถิขีองมรรคอนัเดยีวกนั	ฉะน้ัน	ท่านจึง 
ว่าจะเป็นฆราวาสก็ตาม	บรรพชิตก็ตาม	มีสิทธิที่จะประพฤติหรือปฏิบัติธรรมจนได้รู้
ได้เห็นตามความเป็นจริงเหมือนกัน
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	 เมื่อเรารู้สภาวะสังขารตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้ว	เราก็วางเสีย	และเมื่อรู้เท่า
อย่างนี้แล้ว	ภพก็เกิดไม่ได้	เพราะอะไรจึงเกิดไม่ได้	เพราะมันไม่มีทางจะเกิดเพราะ
เรารู้เท่าตามความเป็นจริงเสียแล้ว

	 ฉะน้ัน	ให้เข้าใจว่า	ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู	่เป็นอยูน้ั่น	มนัเป็นสกัแต่ว่า	“อาศยั”  
เท่านั้น	ถ้ารู้ได้เช่นนี้	ท่านว่ารู้เท่าตามสังขาร	ทีนี้แม้จะมีอะไรอยู่ก็เหมือนไม่มี	ได้ก็ 
เหมอืนเสยี	เสยีก็เหมอืนได้	สมเด็จพระบรมศาสดาท่านทรงสอนให้รูอ้ย่างน้ี	เพราะน่ีคอื 
ความสงบ	สงบจากความสขุ	สงบจากความทกุข์	สงบจากความดใีจเสยีใจ	ได้มากไ็ม่ดีใจ	 
เสยีไปก็ไม่เสยีใจ	มนัเป็นเร่ืองทีท่ัง้ไม่เกดิและไม่ตาย	เร่ืองเกดิเร่ืองตายน้ีไม่ได้หมายถงึ 
อวยัวะร่างกายอนัน้ี	แต่หมายถึงอารมณ์ความรู้สกึทีไ่ม่มแีล้ว	หมดแล้ว	ฉะน้ัน	สมเดจ็
พระบรมศาสดาท่านจึงทรงบอกว่าภพสิน้แล้ว	พรหมจรรย์จบแล้ว	ไม่มภีพอืน่ชาตอิืน่ 
อีกแล้ว	ท่านรู้อย่างนั้นแล้ว	ท่านก็รู้สิ่งที่มันไม่เกิดไม่ตายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เอง

	 น่ีคอืโอวาททีส่มเดจ็พระบรมศาสดาท่านทรงก�าชับสาวกมากทีส่ดุว่า	ให้พยายาม
เข้าให้ถึงอันนี้ ที่เป็นสัมมาปฏิปทา ถ้าไม่ปฏิบัติให้ถึงทางสายกลาง ไม่ตรงเข้าไปถึง
ทางสายกลางให้ได้แล้ว	ก็จะไม่มีวันพ้นทุกข์.
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๓๐
มรรคสามัคคี

 

	 วนัน้ีอยากจะถามถงึการปฏบิตัขิองญาตโิยมเราทัง้หลายว่า	ทีไ่ด้ท�ามาน้ีแน่ใจแล้ว
หรือยัง	แน่ใจในการท�ากรรมฐานของตนแล้วหรือยัง	ที่ถามอย่างนี้	เพราะว่าอาจารย์ 
ทีส่อนกรรมฐานทกุวนัมีมาก	ทัง้พระสงฆ์ทัง้ฆราวาส	จึงกลวัว่าญาตโิยมจะลงัเลสงสยั
การกระท�าน้ี	จึงได้ถามอย่างน้ัน	ถ้าเราเข้าใจให้ถกูต้องชดัเจน	เรากจ็ะสามารถท�าจิตใจ 
ของเราให้สงบได้	มั่นคงได้

	 แล้วให้เข้าใจด้วยว่า	มรรค	๘	ประการน้ัน	มนัรวมอยูท่ี ่ศีล สมาธ ิปัญญา ไม่ได้ 
รวมอยูท่ีอ่ืน่	เมือ่เรารวมเข้ามาแล้ว	มนัมศีีล	มสีมาธ	ิมปัีญญา	เช่น	เราท�าอยูปั่จจุบนัน้ี	 
ก็คือเราท�ามรรคให้เกดิขึน้มาน่ันเอง	ไม่ใช่อืน่ไกล	วธิกีารน่ัง	ท่านให้น่ังหลบัตา	ไม่ให้ 
มองเหน็สิง่ต่างๆ	กเ็พราะว่าท่านจะให้ดูจิตของเรา	เมือ่หากว่าเราหลบัตาเข้าไปแล้ว	มนัจะ 
กลับเข้ามาข้างใน

	 เมื่อเรานั่งหลับตา	ให้ยกความรู้ขึ้นเฉพาะลมหายใจ	เอาลมหายใจเป็นประธาน	
น้อมความรู้สกึตามลมหายใจ	เราจึงจะรู้ว่าสตมินัจะรวมอยูต่รงน้ี	ความรู้จะมารวมอยู่
ตรงน้ี	ความรู้สกึจะมารวมอยูต่รงน้ี	เมือ่มรรคน้ีมันสามคัคกัีนเมือ่ใด	เราจะได้มองเหน็ว่า	 
ลมเราเป็นอย่างนี้	ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้	จิตเราเป็นอย่างนี้	อารมณ์เราเป็นอย่างนี้	 
เราจึงจะรู้จักที่รวมแห่งสมาธิ	ที่รวมแห่งมรรคสามัคคีในที่เดียวกัน	 เมื่อเราท�าสมาธิ 
ก�าหนดจิตลงกบัลม	นึกในใจว่า	ทีน่ี่เราน่ังอยู่คนเดียว	รอบๆ	ข้างเราน้ีไม่มีใคร	ไม่มอีะไร 
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ทัง้น้ันแหละ	ท�าความรู้สกึอย่างน้ี	เราน่ังอยู่คนเดียวให้ก�าหนดอย่างน้ี	จนกว่าจิตของเรา 
มันจะวางข้างนอกหมด	ดูลมเข้าออกอย่างเดียวเท่านั้น	มันจะวางข้างนอก	จะมีใคร 
หรือไม่	หรือว่าคนน้ีน่ังตรงโน้น	คนน้ันน่ังตรงน้ี	อะไรวุน่วายมนัจะไม่เข้ามา	เราเหวีย่ง 
มันออกไปเสียว่าไม่มีใครอยู่ที่น้ี	 มีแต่เราคนเดียวน่ังอยู่ตรงน้ี	 จนกว่าจะท�าสัญญา 
อย่างนี้ให้มันหมดไป	จนกว่าจะไม่มีความสงสัยในรอบๆ	ข้างเรานี้

	 เรากก็�าหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดยีว	เราปล่อยลมให้เป็นธรรมชาต	ิอย่าไป 
บงัคับลมให้มันยาว	อย่าไปบงัคับลมให้มนัสัน้	อย่าไปบงัคับลมให้มนัแรง	อย่าไปบงัคับ 
ลมให้มนัอ่อน	ปล่อยสภาพให้มนัพอด	ีแล้วน่ังดลูมหายใจเข้าออก	เมือ่มนัปล่อยอารมณ์	 
เสียงรถยนต์ก็ไม่ร�าคาญ	เสียงอะไรก็ไม่ร�าคาญ	ไม่ร�าคาญสักอย่าง	ข้างนอกจะเป็น 
รูปเป็นเสียง	ไม่ร�าคาญทั้งนั้น	เพราะว่ามันไม่รับเอา	มันมารวมอยู่ที่ลมหายใจเรานี้

	 ถ้าจิตของเราวุน่วายกบัสิง่ต่างๆ	ไม่ยอมรวมเข้ามา	กต้็องสดูลมเข้าให้มากทีส่ดุ
จนกว่าจะไม่มีที่เก็บ	แล้วก็ปล่อยลมออกให้มากที่สุดจนกว่าลมจะหมดในท้องเราสัก	 
๓	ครั้ง	แล้วตั้งความรู้ใหม่	แล้วสูดลมต่อไปอีก	แล้วตั้งขึ้นใหม่	พักหนึ่งมันก็สงบไป 
เป็นธรรมดาของมัน	สงบไปอกีสกัพกัหน่ึงมนักไ็ม่สงบอกี	อย่างน้ีมนักม็	ีวุน่วายขึน้มาอกี 
เมือ่มนัเป็นเช่นน้ีแล้ว	เรากก็�าหนดจิตของเราให้ตัง้มัน่	สดูลมหายใจเข้ามา	หายใจเอาลม 
ในท้องเราออกให้หมด	แล้วก็สดูเอาลมเข้ามาให้มากพกัหน่ึง	แล้วกต็ัง้ใหม่อกี	ก�าหนด 
ลมนั้นต่อไปอีก	ท�าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ	เมื่อมันเกิดอย่างนี้	ก็ท�าอย่างนี้เรื่อยไป	แล้วก็ 
กลับมาตั้งสติกับลมหายใจเข้าออก	 ท�าความรู้สึกต่อไปอีกอย่างน้ี	 ในเมื่อเป็นเช่นน้ี 
หลายคร้ัง	ได้ความช�านาญ	มนัจะวางข้างนอก	มนักจ็ะไม่มอีะไร	อารมณ์ข้างนอกกส่็ง 
เข้ามาไม่ถึง

	 สตติัง้มัน่	ดลูมเข้าออกต่อไปอกี	ถ้าจิตสงบ	ลมน้ีมนัจะน้อยเข้า	น้อยเข้าทกุท	ีมนัจะ 
น้อยเข้าไป	อารมณ์มันละเอยีด	ร่างกายเรากจ็ะเบาขึน้	มนักว็างอารมณ์ข้างนอก	ดขู้างใน 
ต่อไป	ต่อน้ันไปเรากรู้็ข้างนอก	มนัจะรวมเข้าข้างใน	เมือ่รวมเข้าข้างในแล้ว	ความรู้สกึ 
อยูใ่นที่ๆ 	มันรวมกนัอยูใ่นลมหายใจน้ัน	มนัจะเหน็ลมชดั	เหน็ลมออก	ลมเข้าชดั	แล้วมนั 
จะมีสติชัด	เห็นอารมณ์ชัดขึ้นทุกอย่าง	จะเห็นศีล	เห็นสมาธิ	เห็นปัญญา	โดยอาการ 
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มันรวมกันอยู่อย่างนี้ เรียกว่า มรรคสามัคคี	เมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นมาแล้ว	ก็ไม่มี 
อาการวุ่นวายเกิดขึ้นในจิตของเรา	มันจะรวมลงเป็นหนึ่ง	นี้เรียกว่า สมาธิ

 นานไปสดูลมหายใจเข้าไปอกีจนกว่าลมจะละเอยีดเข้าไปอกี	แล้วความรู้สกึน้ัน
มนัจะหมดไป	หมดไปจากลมหายใจก็ได้	มนัจะมคีวามรู้สกึอนัหน่ึงมา	ลมหายใจมนัจะ 
หายไป	 คือมันละเอียดอย่างยิ่ง	 จนบางทีเราน่ังอยู่เฉยๆ	 ก็เหมือนลมไม่มี	 แต่ว่า 
มนัมอียู	่หากรู้สกึเหมอืนว่ามนัไม่ม	ีเพราะอะไร	เพราะว่าจิตตวัน้ีมนัละเอยีดมากทีส่ดุ	 
มนัมคีวามรู้เฉพาะของมัน	น้ีเหลอืแต่ความรู้อันเดยีว	ถงึลมมนัจะหายไปแล้ว	ความรู้สกึ 
ที่ว่าลมหายไปก็ตั้งอยู่	ทีนี้จะเอาอะไรเป็นอารมณ์ต่อไปเล่า	ก็เอาความรู้นี่แหละเป็น
อารมณ์ต่อไปอีก	ความรู้ที่ว่าลมไม่มี	 ลมไม่มี	 อยู่อย่างนี้เสมอ	นี่แหละเป็นความรู้
อันหนึ่ง

	 ในจุดนี้บางคนชอบจะมีความสงสัยขึ้นมาก็ได้	 สิ่งที่เราคาดไม่ถึงมันจะเกิดขึ้น
มาได้ตรงนี้	แต่บางคนก็มี	บางคนก็ไม่มี	จงตั้งใจให้ดี	ตั้งสติให้มาก	บางคนเห็นว่า 
ลมหายใจไม่มแีล้วก็ตกใจ	เพราะธรรมดาลมมนัมอียู	่เม่ือเราคดิว่าลมไม่มแีล้วกต็กใจ
ว่าลมไม่มี	กลัวว่าเราจะตายก็ได้	ตรงนี้ให้เรารู้ทันมันว่า	อันนี้มันเป็นของมันอย่างนี้	 
แล้วเราจะดูอะไร	 ก็ดูลมไม่มีต่อไปเป็นความรู้	 น้ีจัดว่าเป็นสมาธิอันแน่วแน่ที่สุด 
ของสมาธ	ิมอีารมณ์เดยีวแน่นอนไม่หวัน่ไหว	เมือ่สมาธถิงึจุดน้ี	จะมคีวามรู้สกึสารพดั
อย่างทีมั่นรู้อยู่ในจิตของเรา	เช่น	บางทร่ีางกายมันกเ็บาทีส่ดุจนบางทกีเ็หมอืนกบัไม่มี
ร่างกาย	คล้ายๆ	นั่งอยู่ในอากาศ	รู้สึกเบาไปทั้งหมด	ถึงแม้ที่เรานั่งอยู่ก็ดูว่างเปล่า
อันนี้มันเป็นของแปลก	ก็ให้เข้าใจว่าไม่เป็นอะไร	ท�าความรู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มั่นคง

	 เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่ง	เพราะไม่มีอารมณ์ใดมาเสียดแทง	อยู่ไปเท่าใดก็ได้ไม่มี
ความรู้สึกถึงเวทนา	 เจ็บปวดอะไรอยู่อย่างนี้	 เมื่อการท�าสมาธิถึงตอนนี้	 เราจะออก
จากสมาธิก็ได้	ไม่ออกก็ได้	ออกจากสมาธิก็ออกอย่างสบาย	หรือจะไม่ออกเพราะว่า
ขี้เกียจ	ไม่ออกเพราะว่าเหน็ดเหนื่อย	หรือจะออกเพราะว่าสมควร	แล้วก็ถอยออกมา	
ถอยออกมาอย่างนี้อยู่สบาย	ออกมาสบายไม่มีอะไร	นี่เรียกว่าสมาธิที่สมควรสบาย
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	 ถ้าเรามีสมาธิอย่างนี้	อย่างนั่งวันนี้เข้าสมาธิสัก	๓๐	นาทีหรือชั่วโมงหนึ่ง	จิตใจ
ของเราจะมีความเยอืกเยน็ไปตัง้หลายวนั	เมือ่จิตมคีวามเยอืกเยน็หลายวนัน้ัน	จิตจะ 
สะอาด	เหน็อะไรแล้วจะรับพจิารณาทัง้น้ัน	อนัน้ีเป็นเบือ้งแรกของมัน	น้ีเรียกว่าผลเกดิ 
จากสมาธิ	สมาธินี้มีหน้าที่ท�าให้สงบ

	 สมาธกิม็หีน้าทีอ่ย่างหน่ึง	ศลีน้ีกม็หีน้าทีอ่ย่างหน่ึง	ปัญญาน้ีกม็หีน้าทีอ่ย่างหน่ึง	 
อาการที่เราก�าหนดในที่นั้น	มันจะเป็นวงกลมอย่างนี้ตามที่ปรากฏอยู่ในใจเรา	มันจะ 
มีศีลอยู่ตรงน้ี	มสีมาธอิยูต่รงน้ี	มปัีญญาอยูต่รงน้ี	เมือ่จิตเราสงบแล้ว	มนัจะมีการสงัวร 
ส�ารวมเข้าด้วยปัญญาด้วยก�าลงัสมาธ	ิเมือ่ส�ารวมเข้า	ละเอยีดเข้า	มนัจะเป็นก�าลงัช่วย 
ศลีให้บริสทุธิข์ึน้มาก	เมือ่บริสทุธิข์ึน้มามากกจ็ะช่วยให้สมาธเิกดิขึน้มามาก	ให้ดขีึน้มาก	 
เม่ือสมาธเิตม็ทีแ่ล้ว	มนัจะช่วยปัญญา	จะช่วยกนัดงัน้ี	เป็นไวพจน์ซึง่กนัและกนัต่อไป 
โดยรอบอย่างนี้	จนกว่ามรรค	คือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	รวมกันเป็นก้อนเดียวกัน	แล้ว 
ท�างานสม�า่เสมอกนั	เราจะต้องรักษาก�าลงัอย่างน้ี	อนัน้ีเป็นก�าลงัทีจ่ะท�าให้เกดิวปัิสสนา	
คือ	ปัญญา

 สิ่งที่ควรระวัง

 การท�าสมาธน้ีิอาจให้โทษแก่ผู้ปฏิบตัไิด้ ถ้าผู้ปฏบิตัไิม่ใช้ปัญญา และกย่็อมให้คณุ 
แก่ผู้ปฏิบัติได้มาก ถ้าผู้ปฏิบัติเป็นผู้มีปัญญา สมาธิก็จะส่งจิตไปสู่วิปัสสนา

	 สิ่งที่จะเป็นโทษแก่ผู้ปฏิบัติน้ันก็คือ	 การที่ผู้ปฏิบัติหลงติดอยู่ในอัปปนาสมาธ	ิ 
ซึง่เป็นความสงบลกึและมกี�าลงัอยูน่านทีส่ดุ	เมือ่จิตสงบกเ็ป็นสขุ	เมือ่เป็นสขุแล้วกเ็กิด
อุปาทานยึดสุขนั้นเป็นอารมณ์	 ไม่อยากจะพิจารณาอย่างอื่น	อยากมีสุขอยู่อย่างนั้น	 
เมือ่เราน่ังสมาธนิานๆ	จิตมนัจะถล�าเข้าไปง่าย	พอเร่ิมก�าหนดมนักส็งบ	แล้วกไ็ม่อยาก 
จะท�าอะไร	ไม่อยากออกไปไหน	ไม่อยากพจิารณาอะไร	อาศยัความสขุน้ันเป็นอยู	่อนัน้ี 
จึงเป็นอันตรายแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างหนึ่ง

 จิตต้องอาศยัอปุจารสมาธ ิคอืก�าหนดเข้าไปสูค่วามสงบพอสมควร แล้วกถ็อนออก 
มารู้อาการภายนอก ดูอาการภายนอกให้เกิดปัญญา
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	 อันนี้ดูยากสักหน่อยหนึ่ง	เพราะมันคล้ายๆ	จะเป็นสังขารความปรุงแต่ง	เมื่อมี
ความคิดเกิดขึ้นมา	เราอาจเห็นว่าอันนี้มันไม่สงบ	ความเป็นจริงความรู้สึกนึกคิดใน
เวลาน้ัน	มนัรู้สกึอยูใ่นความสงบ	พจิารณาอยูใ่นความสงบ	แล้วกไ็ม่ร�าคาญ	บางทกีย็ก 
สงัขารขึน้มาพจิารณา	ทีย่กขึน้มาพจิารณาน้ันไม่ใช่ว่าคดิเอาหรือเดาเอา	มนัเป็นเร่ืองของ 
จิตทีเ่ป็นขึน้มาเองของมัน อนัน้ีเรียกว่า ความรู้อยูใ่นความสงบ ความสงบอยูใ่นความรู้  
ถ้าเป็นสังขารความปรุงแต่งจิตมันก็ไม่สงบ	มันก็ร�าคาญ	แต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องปรุงแต่ง	 
มันเป็นความรู้สึกของจิตที่เกิดขึ้นจากความสงบ	เรียกว่าการพิจารณา	นี่ปัญญาเกิด 
ตรงนี้

	 สมาธิทั้งหลายเหล่านี้	แบ่งเป็นมิจฉาสมาธิอย่างหนึ่ง	คือเป็นสมาธิในทางที่ผิด	 
เป็นสมัมาสมาธอิย่างหน่ึง	คอืสมาธใินทางทีถ่กูต้อง	น้ีกใ็ห้สงัเกตให้ด	ีมจิฉาสมาธ	ิคอื 
ความทีจิ่ตเข้าสูส่มาธ	ิเงียบ...หมด...	ไม่รู้อะไรเลย	ปราศจากความรู้	น่ังอยู	่๒	ช่ัวโมง 
ก็ได้	กระทั่งทั้งวันก็ได้	แต่จิตไม่รู้ว่ามันไปถึงไหน	มันเป็นอย่างไรไม่รู้เรื่อง	นี่สมาธิ 
อันนี้เป็นมิจฉาสมาธิ	มันก็เหมือนมีดที่ลับให้คมดีแล้ว	แต่เก็บไว้เฉยๆ	ไม่เอาไปใช้	 
มนักไ็ม่เกดิประโยชน์อะไรอย่างน้ัน	ความสงบอนัน้ันเป็นความสงบทีห่ลง	คอืว่าไม่ค่อย 
รู้เน้ือรู้ตวั	เหน็ว่าถึงทีส่ดุแล้วก็ไม่ค้นคว้าอะไรอกีต่อไป	จึงเป็นอนัตราย	เป็นข้าศกึใน
ขัน้น้ัน	อันน้ีเป็นอนัตรายห้ามปัญญาไม่ให้เกิด	ปัญญาเกดิไม่ได้	เพราะขาดความรู้สกึ 
รับผิดชอบ

	 ส่วนสมัมาสมาธทิีถ่กูต้อง	ถงึแม้จะมคีวามสงบไปถงึแค่ไหน	กม็คีวามรู้อยูต่ลอด
กาลตลอดเวลา	มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์รู้ตลอดกาล	นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิ	
เป็นสมาธทิีไ่ม่ให้หลงไปในทางอืน่ได้	น้ีก็ให้นักปฏบิตัเิข้าใจให้ดี	จะทิง้ความรู้น้ันไม่ได้	 
จะต้องรู้แต่ต้นจนปลายทเีดียว	จึงจะเป็นสมาธทิีถ่กูต้อง	ขอให้สงัเกตให้มาก	สมาธชินิดน้ี 
ไม่เป็นอันตราย

	 เมื่อเราเจริญสมาธิที่ถูกต้องแล้ว	อาจจะสงสัยว่ามันจะได้ผลที่ตรงไหน	มันจะ
เกดิปัญญาทีต่รงไหน	เพราะท่านตรัสว่า	สมาธเิป็นเหตใุห้เกดิปัญญาวปัิสสนา	สมาธทิี่ 
ถูกต้องเมื่อเจริญแล้ว มันจะมีก�าลังให้เกิดปัญญาทุกขณะ	ในเมื่อตาเห็นรูปก็ดี	หูฟัง 
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เสยีงกดี็	จมูกดมกลิน่กด็	ีลิน้ลิม้รสกดี็	กายถกูต้องโผฏฐพัพะกด็	ีธรรมารมณ์เกดิกบั 
จิตกด็	ีอริิยาบถยนืกด็	ีน่ังกดี็	นอนกดี็	จิตกจ็ะไม่เป็นไปตามอารมณ์	แต่จะเป็นไปด้วย 
ความรู้ตามเป็นจริงของธรรมะ

	 ฉะน้ัน	การปฏิบตัน้ีิเมือ่มปัีญญาเกิดข้ึนมาแล้ว	กไ็ม่เลอืกสถานที	่จะยนื	จะเดิน	 
จะน่ัง	 จะนอนก็ตาม	 จิตมันเกิดปัญญาแล้ว	 เมื่อมีสุขเกิดข้ึนมาก็รู้เท่า	 เมื่อมีทุกข์
เกิดขึ้นมาก็รู้เท่า	สุขก็สักว่าสุข	ทุกข์ก็สักว่าทุกข์เท่านั้น	แล้วก็ปล่อยทั้งสุขและทุกข์
ไม่ยึดมั่นถือมั่น

	 เมือ่สมาธถิกูต้องแล้ว	มนัท�าจิตให้เกดิปัญญา	อย่างน้ีเรียกว่าวปัิสสนา	มนักเ็กดิ
ความรู้เห็นตามเป็นจริง	นี้เรียกว่าสัมมาปฏิบัติ	 เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง	มีอิริยาบถ
สม�า่เสมอกัน	ค�าว่า “อริิยาบถสม�า่เสมอกนั”	น้ี	ท่านไม่หมายเอาอริิยาบถภายนอกทีว่่า 
ยนื	เดนิ	น่ัง	นอน	แต่ท่านหมายเอาทางจิตทีม่สีตสิมัปชญัญะอยูน่ั่นเอง	แล้วกรู้็เหน็ตาม 
เป็นจริงทุกขณะ	คือมันไม่หลง

	 ความสงบน้ีม	ี๒	ประการ	คอื	ความสงบอย่างหยาบอย่างหน่ึง	และความสงบอย่าง 
ละเอยีดอกีอย่างหน่ึง	อย่างหยาบน่ันคือเกิดจากสมาธทิีเ่มือ่สงบแล้วกม็คีวามสขุ	แล้วถอื 
เอาความสขุเป็นความสงบ	อกีอย่างหน่ึงคือ	ความสงบทีเ่กดิจากปัญญา	น้ีไม่ได้ถอืเอา 
ความสุขเป็นความสงบ	 แต่ถือเอาจิตที่รู้จักพิจารณาสุขทุกข์เป็นความสงบ	 เพราะว่า 
ความสขุทกุข์เป็นภพเป็นชาตเิป็นอปุาทาน	จะไม่พ้นจากวฏัสงสารเพราะตดิสขุ	ตดิทกุข์	 
ความสขุจึงไม่ใช่ความสงบ	ความสงบจึงไม่ใช่ความสขุ	ฉะน้ัน	ความสงบทีเ่กิดจากปัญญา 
น้ันจึงไม่ใช่ความสขุ	แต่เป็นความรู้เหน็ตามความเป็นจริงของความสขุความทกุข์	แล้ว
ไม่มีอปุาทานมัน่หมายในสขุทกุข์ทีม่นัเกดิข้ึนมา	ท�าจิตให้เหนือสขุเหนือทกุข์น้ัน	ท่านจึง 
เรียกว่าเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนาอย่างแท้จริง.
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๓๑
ปัจฉิมกถา

	 ...จบทีต่รงไหนรู้ไหม	หรือท่านจะเรียนอย่างน้ีเร่ือยไปง้ันรึ	หรือท่านเรียนมทีีจ่บ	
อันนั้นก็ดี	แต่มันเป็นปริยัติข้างนอก	ไม่ใช่ปริยัติข้างใน	ปริยัติข้างในจะต้องเรียนตา 
ของเรานี่ หูนี่ จมูกนี่ ลิ้นนี่ กายนี่ จิตนี่ อันนี้เป็นปริยัติที่แท้ อันนั้นปริยัติเป็น 
ตัวหนังสืออยู่ข้างนอก	เรียนจบได้ยาก	ตาเห็นรูปมีอาการเกิดขึ้นอย่างไร	หูฟังเสียง 
มอีาการเกดิขึน้อย่างไร	จมกูดมกลิน่มอีาการเกดิขึน้อย่างไร	ลิน้ลิม้รสมอีาการเกิดขึน้ 
อย่างไร	โผฏฐพัพะกบักายกระทบกนัน้ันมอีาการเกดิข้ึนอย่างไร	อารมณ์ทีรู้่ทางใจน้ัน 
มันเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไร	ยังมีโลภไหม	ยังมีโกรธอยู่นั่นไหม	ยังมีหลงอยู่นั่นไหม	
หลงกับรูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ธรรมารมณ์	ที่เกิดขึ้นนั่นไหม	อันนี้เป็นปริยัติ
ข้างใน	เรียนจบง่ายๆ	เรียนจบได้

	 ปริยตัข้ิางนอกเรียนจบไม่ได้หรอก	มนัหลายตู	้ถ้าเราเรียนปริยตัแิต่ไม่ได้ปฏิบตัิ
กไ็ม่ได้รับผล	เหมอืนกบัคนเลีย้งโค	ตอนเช้ากต้็อนโคออกไปกนิหญ้า	ตอนเยน็กต้็อน 
โคมาเข้าคอกเท่าน้ัน	แต่ไม่เคยได้กนิน�า้นมโค	ดแีต่ว่าได้ต้อนออกไปจากคอกตอนเช้า	 
แล้วกต้็อนโคเข้ามาเท่าน้ัน	ไม่เคยกนิน�า้นมโคเลย	แต่น่ันเรียนกด็หีรอก	แต่อย่าให้เป็น 
อย่างนั้น	ให้ได้เลี้ยงโคด้วย	ได้กินน�้านมโคด้วย	นี่ก็ต้องเรียนให้รู้ด้วย	ปฏิบัติด้วย	 
ถงึจะถูกต้องด	ีน่ีพดูให้รู้เร่ืองกว่็าเหมือนคนเลีย้งไก่ไม่ได้กนิไข่ไก่	ได้แต่ขีไ้ก่	อนัน้ีพดู 
ให้คนที่เลี้ยงไก่โน่นหรอก	ไม่ได้พูดให้โยม	พูดให้คนเลี้ยงไก่...

ตัดตอนจากธรรมะที่บรรยายแก่นักศึกษาธรรมชาวตะวันตก	ที่ประเทศอังกฤษ	ปี	๒๕๒๐
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	 ระวังอย่าให้เป็นอย่างน้ัน	กเ็หมอืนว่าเราเรียนปริยตัไิด้	แต่ไม่รู้จักละกเิลส	ไม่รู้จัก 
ละความโลภ	ความโกรธ	ความหลงออกจากใจของเรา	ได้แต่เรียน ไม่ได้ปฏบิตั ิไม่ได้ละ  
มันก็ไม่เกิดประโยชน์	จึงได้เปรียบว่าคนเลี้ยงไก่ไม่ได้กินไข่ไก่ได้แต่ขี้ไก่	เหมือนกัน
อย่างนั้น	 เพราะฉะนั้น	 พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงต้องการให้เรียนปริยัติเพียงพอรู้	
ที่ส�าคัญคือเรียนแล้วก็ให้ปฏิบัติ	ปฏิบัติละความชั่วออกจากกายวาจาใจของเรา	แล้ว
ประพฤติคุณงามความดีไว้ที่กายวาจาใจของเราเท่านั้น

	 คุณสมบตัขิองมนุษย์ทีจ่ะบริบรูณ์น้ันก็คอื	สมบรูณ์ด้วยกาย	วาจา	และใจ	กาย	วาจา 
ใจ	จะสมบรูณ์น้ัน	เช่นว่า	พดูดีเฉยๆ	ก็ไม่สมบรูณ์	ถ้าไม่กระท�าตาม	ท�าดแีต่กายเฉยๆ	 
ใจไม่ดน้ัีนกไ็ม่สมบรูณ์	พระพทุธองค์ทรงสอนให้ดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ	กายงาม 
วาจางาม	ใจงาม	เป็นสมบัติของมนุษย์ที่ดีที่สุด	นี่ก็เหมือนกันฉันนั้น	เรียนก็ต้องดี	
ปฏิบัติก็ต้องดี	ละกิเลสก็ต้องดี	สมบูรณ์อย่างนั้น

	 ทีพ่ระพทุธเจ้าหมายถงึมรรค	คอืหนทางทีเ่ราจะปฏบิตัน้ัินมี	๘	ประการ	มรรคทัง้	๘		 
นั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่น	อยู่ที่กายของเรานี้	ตา	๒	หู	๒	จมูก	๒	ลิ้น	๑	กาย	๑	นี่เป็นมรรค	 
แล้วก็จิตเป็นผู้เดินมรรค	เป็นผู้ท�ามรรคให้เกิดขึ้น

 ฉะน้ัน ทัง้ปริยตัน้ีิ ทัง้ปฏิบตัน้ีิ จึงอยูท่ีก่ายวาจาใจ ปฏบิตัอิยูท่ีต่รงน้ี	ทีเ่ราได้เรียน 
ปริยัตน้ัินเคยเหน็ไหม	เคยเหน็ปริยตัทิีส่อนอยูน่อกกายไหม	เคยเหน็มรรคทีส่อนอยู่
นอกวาจาไหม	เคยเหน็ปริยตัทิีส่อนอยูน่อกใจไหม	กม็แีต่สอนอยูท่ีก่ายวาจาใจน้ีทัง้น้ัน	 
ไม่ได้สอนอยูท่ีอ่ืน่	ฉะน้ัน	กเิลสกเ็กดิขึน้ตรงน้ี	ถ้ารู้มนั	มนักด็บัตรงน้ี	ฉะน้ัน	ให้เข้าใจว่า 
ปริยัติปฏิบัตินั่นอยู่ตรงนี้

	 ถ้าเราเรียนสัน้ๆ	น่ีมันกไ็ด้หมด	เหมือนกบัค�าพดูของคนเรา	ถ้าพดูเป็นสจัธรรม
ถกูต้องด้วยดีแล้ว	แม้ค�าพดูค�าเดียวเท่าน้ัน	กด็กีว่าพดูทีไ่ม่ถกูต้องตลอดชีวติใช่ไหม	 
คนทีเ่รียนปริยตัแิล้วแต่ไม่ปฏบิตักิเ็หมือนกบัทพัพตีกัแกงทีอ่ยูใ่นหม้อ	มนัตกัแกงทกุวนั 
แต่มนัไม่รู้รสของแกง	ทพัพไีม่รู้รสของแกงกเ็หมอืนคนเรียนปริยตัไิม่ได้ปฏิบตั	ิถงึแม้ 
จะเรียนอยูจ่นหมดอาย	ุกไ็ม่รู้จักรสของธรรมะ	เหมอืนทพัพไีม่รู้รสของแกงฉันน้ัน.



380

๓๒
สมมุติและวิมุตติ

 สิง่ทัง้หลายในโลกน้ี	ล้วนแต่เป็นสิง่สมมตุทิีเ่ราสมมุตข้ึินมาเองทัง้สิน้	สมมตุแิล้ว 
กห็ลงสมมุตขิองตวัเอง	เลยไม่มใีครวาง	มนัเป็นทฏิฐ	ิมนัเป็นมานะ	ความยดึม่ันถอืมัน่	 
อนัความยึดม่ันถอืมัน่น้ีไม่ใช่เร่ืองทีจ่ะจบได้	มนัจบลงไม่ได้สกัท	ีเป็นเร่ืองวฏัสงสารที ่
ไหลไปไม่ขาด	ไม่มทีางสิน้สดุ	ทน้ีีถ้าเรารู้จักสมมตุแิล้ว	กรู้็จักวมิตุต	ิคร้ันรู้จักวมิตุตแิล้ว	 
ก็รู้จักสมมุติ	ก็จะเป็นผู้รู้จักธรรมะอันหมดสิ้นได้

	 ก็เหมือนเราทกุคนน้ีแหละ	แต่เดิมชือ่ของเราก็ไม่ม	ีคอืตอนเกดิมากไ็ม่มีช่ือ	ทีมี่ 
ชือ่ขึน้มากโ็ดยสมมุตกัินขึน้มาเอง	อาตมาพจิารณาดวู่า	เอ	สมมุตน้ีิ	ถ้าไม่รู้จักมนัจริงๆ	 
แล้ว	มนักเ็ป็นโทษมาก	ความจรงิมนัเป็นของเอามาใช้ให้เรารู้จักเร่ืองราวมนัเฉยๆ	เท่าน้ัน 
กพ็อ	ให้รู้ว่าถ้าไม่มีเร่ืองสมมตุน้ีิ	กไ็ม่มเีร่ืองทีจ่ะพดูกนั	ไม่มเีร่ืองทีจ่ะบอกกนั	ไม่มภีาษา 
ที่จะใช้กัน

	 เมือ่คร้ังทีอ่าตมาไปต่างประเทศ	อาตมาได้ไปเหน็พวกฝร่ังไปน่ังกรรมฐานกนัอยู่ 
เป็นแถว	แล้วเวลาจะลกุขึน้ออกไป	ไม่ว่าผู้หญงิหรือผู้ชายกต็าม	เหน็จับหวักบัผู้น้ันผู้น้ี 

บรรยายด้วยภาษาพื้นเมือง	โดยส�านวนที่เป็นกันเอง
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ไปเร่ือยๆ	กเ็ลยมาเหน็ได้ว่า	โอ	สมมุตน้ีิถ้าไปตัง้ลงทีไ่หน	ไปยดึม่ันหมายมัน่มนั	กจ็ะเกดิ 
กิเลสอยู่ที่นั่น	ถ้าเราวางสมมุติได้	ยอมมันแล้วก็สบาย

	 อย่างพวกทหาร	นายพล	นายพนั	มาทีน่ี่	กเ็ป็นผู้มียศถาบรรดาศกัดิ	์คร้ันมาถงึ 
อาตมาแล้วก็พูดว่า	“หลวงพ่อ	กรุณาจับหัวให้ผมหน่อยครับ”	นี่แสดงว่าถ้ายอมแล้ว
มันก็ไม่มีพิษอยู่ที่นั่น	พอลูบหัวให้	เขาดีใจด้วยซ�้า	แต่ถ้าไปลูบหัวเขาที่กลางถนนดูซิ	 
ไม่เกิดเร่ืองก็ลองด	ูน่ีคอืความยดึมัน่ถอืมัน่เอาไว้	ฉะน้ัน	อาตมาว่าการวางน้ีมนัสบาย
จริงๆ	เมือ่ตัง้ใจว่าเอาหวัมาให้อาตมาลบู	กส็มมตุลิงว่าไม่เป็นอะไร	แล้วกไ็ม่เป็นอะไร
จริงๆ	ลูบอยู่เหมือนหัวเผือกหัวมัน	แต่ถ้าเราไปลูบอยู่กลางทาง	ไม่ได้แน่นอน

	 น่ีแหละเร่ืองของการยอม	การละ	การวาง	การปลง	ท�าได้แล้วมนัเบาอย่างน้ี	คร้ันไป 
ยึดที่ไหน	มันก็เป็นภพที่นั่นเป็นชาติที่นั่น	มีพิษมีภัยขึ้นที่นั่น	พระพุทธองค์ท่านทรง 
สอนสมมุต ิแล้วกท็รงสอนให้รู้จักแก้สมมตุโิดยถกูเร่ืองของมนั ให้มนัเหน็เป็นวมุิตติ  
อย่าไปยดึมัน่หรือถอืมัน่มัน สิง่ทีม่นัเกดิมาในโลกน้ีกเ็ร่ืองสมมุตทิัง้น้ัน	มนัจึงเป็นข้ึนมา	 
ครั้นเป็นขึ้นมาแล้วและสมมุติแล้ว	ก็อย่าไปหลงสมมุตินั้น	ท่านว่ามันเป็นทุกข์	เรื่อง
สมมตุเิร่ืองบญัญตัน้ีิเป็นเร่ืองส�าคญัทีส่ดุ	ถ้าคนไหนปล่อย	คนไหนวางได้	กห็มดทกุข์	 
แต่เป็นกิริยาของโลกเรา

	 เช่นว่า	พ่อบุญมานีเ้ปน็นายอ�าเภอ	เถ้าแก่แสงชยัไม่ได้เปน็นายอ�าเภอ	แตก่เ็ปน็
เพือ่นกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว	เมือ่พ่อบญุมาได้รับแต่งตัง้ให้เป็นนายอ�าเภอ	กเ็ป็นสมมตุ ิ
ขึน้มาแล้ว	แต่กใ็ห้รู้จักใช้สมมุตใิห้เหมาะสมสกัหน่อย	เพราะเรายงัอยูใ่นโลก	ถ้าเถ้าแก่ 
แสงชยัขึน้ไปหานายอ�าเภอทีท่ีท่�างาน	และเถ้าแก่แสงชัยไปจับหวันายอ�าเภอ	มนักไ็ม่ด	ี 
จะไปคดิว่าแต่ก่อนเคยอยูด้่วยกนั	หามจักรเยบ็ผ้าด้วยกนั	จวนจะตายคร้ังน้ัน	จะไป 
เล่นหัวให้คนเห็นมันก็ไม่ถูกไม่ดี	ต้องให้เกียรติกันสักหน่อย	อย่างนี้ก็ควรปฏิบัติให้ 
เหมาะสมตามสมมตุใินหมูม่นุษย์ทัง้หลาย	จึงจะอยูก่นัได้ด้วยดี	ถงึจะเป็นเพือ่นกนัมา 
แต่คร้ังไหนกต็าม	เขาเป็นนายอ�าเภอแล้วต้องยกย่องเขา	เมือ่ออกจากทีท่�างานมาถงึบ้าน 
ถึงเรือนแล้วจึงจับหัวกันได้	ไม่เป็นอะไร	ก็จับหัวนายอ�าเภอนั่นแหละ	แต่ไปจับอยู่ที่ 
ศาลากลาง	คนเยอะๆ	กอ็าจจะผิดแน่	น่ีกเ็รียกว่าให้เกยีรตกินัอย่างน้ี	ถ้ารู้จักใช้อย่างน้ี 
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มันก็เกิดประโยชน์	ถงึแม้จะสนิทกนันานแค่ไหนกต็าม	พ่อบญุมากค็งจะต้องโกรธ	หากว่า
ไปท�าในหมู่คนมากๆ	เพราะเป็นนายอ�าเภอแล้วนี่แหละ	มันก็เรื่องปฏิบัติเท่านี้แหละ 
โลกเรา	ให้รู้จักกาล	รู้จักเวลา	รู้จักบุคคล

 ท่านจึงให้เป็นผู้ฉลาด	สมมตุกิใ็ห้รู้จัก	วมุิตตกิใ็ห้รู้จัก	ให้รู้จักในคราวทีเ่ราจะใช้	 
ถ้าเราใช้ให้ถกูต้องมนักไ็ม่เป็นอะไร	ถ้าใช้ไม่ถกูต้องมนักผิ็ด	มนัผิดอะไร	มนัผิดกเิลส 
ของคนน่ีแหละ	มันไม่ผิดอนัอ่ืนหรอก	เพราะคนเหล่าน้ีอยูกั่บกเิลส	มนักเ็ป็นกเิลสอยูแ่ล้ว	 
น้ีเร่ืองปฏิบตัขิองสมมตุ	ิปฏบิตัเิฉพาะในทีป่ระชมุชน	ในบคุคล	ในกาล	ในเวลา	กคื็อใช้ 
สมมตุบิญัญตัอินัน้ีได้ตามความเหมาะสม	กเ็รียกว่าคนฉลาด	ให้เรารู้จักต้นรู้จักปลาย	 
ทัง้ทีเ่ราอยูใ่นสมมุตน้ีิแหละ	มนัทกุข์เพราะความไปยดึมัน่หมายมัน่มนั	แต่ถ้ารู้จักสมมตุ ิ
ให้มันเป็น	มนักเ็ป็นขึน้มา	เป็นขึน้มาได้โดยฐานทีเ่ราสมมตุ	ิแต่มันค้นไปจริงๆ	แล้วไปจน 
ถึงวิมุตติ มันก็ไม่มีอะไรเลย

	 อาตมาเคยเล่าให้ฟังว่า	พวกเราทัง้หลายทีม่าบวชเป็นพระน้ี	แต่ก่อนเป็นฆราวาส	 
กส็มมุตเิป็นฆราวาส	มาสวดสมมตุใิห้เป็นพระ	กเ็ลยเป็นพระ	แต่เป็นพระเณรเพยีงสมมตุ	ิ 
พระแท้ๆ	ยังไม่เป็น	เป็นเพียงสมมุติ	ยังไม่เป็นวิมุตติ	นี่ถ้าหากว่าเรามาปฏิบัติให้จิต 
หลดุพ้นจากอาสวะทัง้หลายเหล่าน้ีเป็นขัน้ๆ	ไป	ตัง้แต่ขัน้โสดาฯ	สกทิาคามี	อนาคามี	ไปจน 
ถงึพระอรหนัต์น้ัน	เป็นเร่ืองละกเิลสแล้ว	แม้แต่เป็นพระอรหนัต์แล้ว	กย็งัเป็นเร่ืองสมมตุิ 
อยูน่ั่นเอง	คอืสมมตุอิยูว่่าเป็นพระอรหนัต์	อนัน้ันเป็นพระแท้	คร้ังแรกกส็มมตุอิย่างน้ี	 
คือสมมุติว่าเป็นพระแล้วก็ละกิเลสเลยได้ไหม	 ก็ไม่ได้	 เหมือนกันกับเกลือน่ีแหละ	
สมมุติว่าเราก�าดินทรายมาสักก�าหนึ่ง	เอามาสมมุติว่าเป็นเกลือ	มันเป็นเกลือไหมล่ะ	
ก็เป็นอยู่	แต่เป็นเกลอืโดยสมมตุ	ิไม่ใช่เกลอืแท้ๆ	จะเอาไปใส่แกงมนัก็ไม่มปีระโยชน์	
ถ้าจะว่าเป็นเกลือแท้ๆ	มันก็เปล่าทั้งนั้นแหละ	นี่เรียกว่าสมมุติ

	 ท�าไมจึงสมมตุ	ิเพราะว่าเกลอืไม่มอียูท่ีน่ั่น	มนัมแีต่ดินทราย	ถ้าเอาดนิทรายมา
สมมตุว่ิาเป็นเกลอื	มนัก็เป็นเกลอืให้อยู่	เป็นเกลอืโดยฐานทีส่มมตุ	ิไม่เป็นเกลอืจริง	คอื 
มนักไ็ม่เคม็	ใช้ส�าเร็จประโยชน์ไม่ได้	มนัส�าเร็จประโยชน์ได้เป็นบางอย่าง	คอืในขัน้สมมุต	ิ 
ไม่ใช่ในขั้นวิมุตติ
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	 ชือ่ว่า	วิมตุต	ิน้ัน	กส็มมตุน้ีิแหละเรียกขึน้มา	แต่ว่าสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ันมนัหลดุพ้น 
จากสมมุติแล้ว	หลุดไปแล้ว	มันเป็นวิมุตติแล้ว	แต่ก็ยังเอามาสมมุติให้เป็นวิมุตติอยู่
อย่างนี้แหละ	มันก็เป็นเรื่องเท่านี้	จะขาดสมมุตินี้ได้ไหม	ก็ไม่ได้	ถ้าขาดสมมุตินี้แล้ว
ก็จะไม่รู้จักการพูดกัน	ไม่รู้จักต้นไม่รู้จักปลาย	เลยไม่มีภาษาจะพูดกัน

	 ฉะน้ัน	สมมตุน้ีิกมี็ประโยชน์	คอืประโยชน์ทีส่มมตุข้ึินมาให้เราใช้กนั	เช่นว่า	คน 
ทกุคนก็มชีือ่ต่างกัน	แต่ว่าเป็นคนเหมือนกนั	ถ้าหากไม่มกีารตัง้ชือ่เรียกกนั	กจ็ะไม่รู้ว่า 
พดูกนัให้ถกูคนได้อย่างไร	เช่น	เราอยากจะเรียกใครสกัคนหน่ึง	เรากเ็รียกว่า	“คน	คน”	 
ก็ไม่มใีครมา	มนักไ็ม่ส�าเร็จประโยชน์	เพราะต่างกเ็ป็นคนด้วยกนัทกุคน	แต่ถ้าเราเรียก	 
“จันทร์	มานี่หน่อย”	จันทร์ก็ต้องมา	คนอื่นก็ไม่ต้องมา	มันส�าเร็จประโยชน์อย่างนี้	 
ได้ประโยชน์อย่างน้ี	ได้เร่ืองได้ราว	ฉะน้ัน	ได้ข้อประพฤตปิฏบิตัอินัเกดิจากสมมตุ	ิอนัน้ี 
ก็ยังมีอยู่

	 ดังนั้น	 ถ้าเข้าใจในเรื่องสมมุติเรื่องวิมุตติให้ถูกต้องมันก็ไปได้	 สมมุตินี้ก็เกิด
ประโยชน์ได้เหมือนกนั	แต่ความจริงแท้แล้ว	มนัไม่มีอะไรอยูใ่นทีน่ั่น	แม้ตลอดว่าคน 
กไ็ม่มอียูท่ีน่ั่น	เป็นสภาวธรรมอนัหน่ึงเท่าน้ัน	เกดิมาด้วยเหตดุ้วยปัจจัยของมัน	เจริญ
เตบิโตด้วยเหตดุ้วยปัจจัยของมนั	ให้ตัง้อยูไ่ด้พอสมควรเท่าน้ัน	อกีหน่อยมันกบ็บุสลาย 
ไปเป็นธรรมดา	ใครจะห้ามกไ็ม่ได้	จะปรับปรุงอะไรกไ็ม่ได้	มนัเป็นเพยีงเท่าน้ัน	อนัน้ี 
กเ็รียกว่าสมมตุ ิถ้าไม่มสีมมตุกิไ็ม่มเีร่ืองมีราว ไม่มเีรือ่งทีจ่ะปฏิบตั ิไม่มเีร่ืองทีจ่ะมกีาร 
มงีาน	ไม่มชีือ่เสยีงเลยไม่รู้จักภาษากนั	ฉะน้ัน	สมมตุบิญัญตัน้ีิตัง้ขึน้มาเพือ่ให้เป็นภาษา 
ให้ใช้กันสะดวก

	 เหมอืนกบัเงินน่ีแหละ	สมยัก่อนธนบตัรมนัไม่มหีรอก	มนักเ็ป็นกระดาษอยูธ่รรมดา	 
ไม่มีราคาอะไร	ในสมยัต่อมาท่านว่าเงินอฐัเงินตรามนัเป็นก้อนวตัถ	ุเกบ็รักษายาก	กเ็ลย 
เปลีย่นเสยี	เอาธนบตัรเอากระดาษน้ีมาเปลีย่นเป็นเงนิ	กเ็ป็นเงินให้เราอยู	่ต่อน้ีไปถ้าม ี
พระราชาองค์ใหม่เกดิขึน้มา	สมมุตไิม่ชอบธนบตัรกระดาษ	เอาข้ีคร่ังก็ได้มาท�าให้มันเหลว	 
แล้วมาพมิพ์เป็นก้อนๆ	สมมุตว่ิาเป็นเงิน	เรากจ็ะใช้ข้ีคร่ังกันทัง้หมดทัว่ประเทศ	เป็นหน้ี 
เป็นสนิกันก็เพราะก้อนขีค้ร่ังน้ีแหละ	อย่าว่าแต่เพยีงก้อนข้ีคร่ังเลย	เอาก้อนข้ีไก่มาแปร
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ให้มันเป็นเงินมันกเ็ป็นได้	ทน้ีีขีไ้ก่กจ็ะเป็นเงินไปหมด	จะฆ่ากันแย่งกนักเ็พราะก้อนข้ีไก่	 
เรื่องของมันเป็นเรื่องแค่นี้

 แม้เขาจะเปลี่ยนเป็นรูปใหม่มา	 ถ้าพร้อมกันสมมุติขึ้นแล้ว	 มันก็เป็นขึ้นมาได้	 
มนัเป็นสมมุตอิย่างน้ัน	อนัน้ีสิง่ทีว่่าเป็นเงินน้ัน	มนัเป็นอะไรกไ็ม่รูจั้ก	เร่ืองแร่ต่างๆ	ทีว่่า 
เป็นเงิน	จริงๆ	แล้วจะเป็นเงินจริงหรือเปล่ากไ็ม่รู้	เหน็แร่อนัน้ันเป็นมาอย่างน้ัน	กเ็อา
มาสมมุติมันขึ้นมา	มันก็เป็น	ถ้าพูดเรื่องโลกแล้วมันก็มีแค่นี้	สมมุติอะไรขึ้นมาแล้ว 
มันก็เป็น	เพราะมันอยูก่บัสมมุตเิหล่าน้ี	แต่ว่าจะเปลีย่นให้เป็นวมิตุต	ิให้คนรู้จักอย่าง 
จริงจังนั้นมันยาก

 เรือนเรา บ้านเรา ข้าวของเงินทอง ลกูหลานเรา เหล่าน้ีกส็มมตุว่ิาลกูเรา เมียเรา พีเ่รา  
น้องเรา	อย่างน้ี	เป็นฐานทีส่มมตุกินัขึน้มาทัง้น้ัน	แต่ความเป็นจริงแล้ว	ถ้าพดูตามธรรมะ	 
ท่านว่าไม่ใช่ของเรา	 ก็ฟังไม่ค่อยสบายหูสบายใจเท่าใด	 เรื่องของมันก็เป็นอย่างนั้น 
จริงๆ	ถ้าไม่สมมตุขิึน้มากไ็ม่มีราคา	สมมตุว่ิาไม่มรีาคา	กไ็ม่มรีาคา	สมมตุใิห้มรีาคาขึน้มา	 
ก็มีราคาขึ้นมา	 มันก็เป็นเช่นน้ัน	 ฉะน้ัน	 สมมุติน้ีก็ดีอยู่ถ้าเรารู้จักใช้มัน	 ให้รู้จัก 
ใช้มัน

	 อย่างสกนธ์ร่างกายของเราน้ีก็เหมือนกนั	ไม่ใช่เราหรอก	มนัเป็นของสมมตุจิริงๆ	
แล้วจะหาตัวตนเราเขาแท้มันก็ไม่มี	มีแต่ธรรมธาตุอันหนึ่งเท่านี้แหละ	มันเกิดแล้วก็ 
ตัง้อยู	่แล้วก็ดับไป	ทกุอย่างมันก็เป็นอย่างน้ี	ไม่มเีร่ืองอะไรเป็นจริงเป็นจังของมนั	แต่ว่า 
สมควรที่เราจะต้องใช้มัน	

	 อย่างว่า	เรามชีวีติอยูไ่ด้น้ีเพราะอะไร	เพราะอาหารการกนิของเราทีเ่ป็นอยู	่ถ้าหาก 
ว่าชีวิตเราอยู่กับอาหารการกินเป็นเคร่ืองหล่อเลี้ยงเป็นปัจจัยจ�าเป็น	 เราก็ต้องใช้สิ่ง 
เหล่านี้ให้มันส�าเร็จประโยชน์ในความเป็นอยู่ของเรา	เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านทรง 
สอนพระ	เร่ิมต้นจริงๆ	ท่านกส็อนเร่ืองปัจจัยสี	่เร่ืองจีวร	เร่ืองบณิฑบาต	เร่ืองเสนาสนะ	 
เร่ืองเภสชัยาบ�าบดัโรค	ท่านให้พจิารณา	ถ้าเราไม่ได้พจิารณาตอนเช้า	ยามเยน็มนัล่วง 
กาลมาแล้ว	ก็ให้พิจารณาเรื่องอันนี้
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	 ท�าไมท่านจึงให้พจิารณาบ่อยๆ	พจิารณาให้รู้จักว่ามนัเป็นปัจจัยสี	่เคร่ืองหล่อเลีย้ง 
ร่างกายของเรา	นักบวชกต้็องมผ้ีานุ่งผ้าห่ม	อาหารการขบฉัน	ยารักษาโรค	มทีีอ่ยูอ่าศัย	 
เมือ่เรามชีวิีตอยูเ่ราจะหนีจากสิง่เหล่าน้ีไม่ได้	ถ้าอาศยัสิง่เหล่าน้ีเป็นอยู	่ท่านทัง้หลายจะ 
ได้ใช้ของเหล่าน้ีจนตลอดชวีติของท่าน	แล้วท่านอย่าหลงนะ	อย่าหลงสิง่เหล่าน้ี	มนัเป็น 
เพียงเท่านี้ มีผลเพียงเท่านี้

	 เราจะต้องอาศยัสิง่เหล่าน้ีไปจึงอยูไ่ด้	ถ้าไม่อาศยัสิง่เหล่าน้ีสิง่ใดสิง่หน่ึง	จะบ�าเพญ็ 
ภาวนา	จะสวดมนต์ท�าวตัร	จะน่ังพจิารณากรรมฐาน	กจ็ะส�าเร็จประโยชน์ให้ท่านไม่ได้	 
ในเวลานี้จะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่	ฉะนั้น	ท่านทั้งหลายอย่าไปติดสิ่งเหล่านี้	อย่าไป 
หลงสมมุตอินัน้ี	อย่าไปตดิปัจจัยสีอ่นัน้ี	มนัเป็นปัจจัยให้ท่านอยูไ่ป	อยูไ่ป	พอถงึคราว 
มนักเ็ลกิจากกนัไป ถงึแม้มันจะเป็นเร่ืองสมมตุ ิกต้็องรักษาให้มนัอยู ่ถ้าไม่รักษา มันก็ 
เป็นโทษ	เช่น	ถ้วยใบหนึ่ง	ในอนาคตถ้วยมันจะต้องแตก	แตกก็ช่างมัน	แต่ขณะที่ 
ท่านยงัมชีวีติอยู	่ขอให้ท่านรักษาถ้วยใบน้ีไว้ให้ด	ีเพราะเป็นเคร่ืองใช้ของท่าน	ถ้าถ้วย 
ใบนี้แตก	ท่านก็ล�าบาก	แต่ถึงแม้ว่าจะแตก	ก็ขอให้เป็นเรื่องสุดวิสัยที่มันแตกไป

	 ปัจจัยสีท่ีพ่ระพทุธเจ้าท่านสอนให้พจิารณาน้ีกเ็หมอืนกนั	เป็นปัจจัยส่งเสริม	เป็น
เครื่องอาศัยของบรรพชิต	ให้ท่านทั้งหลายรู้จักมัน	อย่าไปยึดมั่นหมายมั่นมันจนเป็น 
ก้อนกิเลสตณัหาเกดิขึน้ในดวงจิตดวงใจของท่านจนเป็นทกุข์	เอาแค่ใช้ชวีติให้มนัเป็น 
ประโยชน์เท่านี้ก็พอแล้ว

	 เร่ืองสมมตุกิบัวมิตุตมัินกเ็กีย่วข้องกนัอย่างน้ีเร่ือยไป	ฉะน้ัน	ถ้าหากว่าใช้สมมตุิ
อนัน้ีอยู	่อย่าไปวางอกวางใจว่ามนัเป็นของจริง	จริงโดยสมมตุเิท่าน้ัน	ถ้าเราไปยึดม่ัน 
หมายมั่นก็เกิดทุกข์ขึ้นมา	 เพราะเราไม่รู้เรื่องอันนี้ตามเป็นจริง	 เรื่องมันจะถูกจะผิด 
ก็เหมือนกัน	บางคนก็เห็นผิดเป็นถูก	เห็นถูกเป็นผิด	เรื่องผิดถูกไม่รู้ว่าเป็นของใคร	
ต่างคนต่างก็สมมุติขึ้นมาว่าถูกว่าผิดอย่างนี้แหละ	เรื่องทุกเรื่องก็ควรให้รู้

	 พระพทุธเจ้าท่านกลวัว่ามนัจะเป็นทกุข์	ถ้าหากว่าถกเถยีงกนั	เร่ืองทัง้หลายเหล่าน้ี 
มันจบไม่เป็น	 คนหนึ่งว่าถูก	 คนหนึ่งว่าผิด	 คนหนึ่งว่าผิด	 คนหนึ่งว่าถูก	 อย่างนี้	 
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แต่ความจริงแล้วเร่ืองถกูเร่ืองผิดน้ันน่ะเราไม่รู้จักเลย	เอาแต่ว่าให้เรารู้จักใช้ให้มนัสบาย	 
ท�าการงานให้ถูกต้อง	อย่าให้มนัเบยีดเบยีนตนเองและเบยีดเบยีนผู้อืน่	ให้มนัเป็นกลางๆ	 
ไปอย่างนี้	มันก็ส�าเร็จประโยชน์ของเรา

	 รวมแล้วส่วนสมมุติก็ดี	 ส่วนวิมุตติก็ดี	 ล้วนแต่เป็นธรรมะ	 แต่ว่ามันเป็นของ 
ยิง่หย่อนกว่ากนั	แต่มนักเ็ป็นไวพจน์ซึง่กนัและกนั	เราจะรับรองแน่นอนว่า	อนัน้ีให้เป็น 
อนัน้ีจริงๆ	อย่างน้ันไม่ได้	ฉะน้ัน	พระพทุธเจ้าท่านจึงให้วางไว้ว่า “มันไม่แน่” ถงึจะชอบ 
มากแค่ไหน	ก็ให้รู้ว่ามันไม่แน่นอน	ถึงจะไม่ชอบมากแค่ไหน	ก็ให้เข้าใจว่าอันนี้ไม่
แน่นอน	มันก็ไม่แน่นอนอย่างนั้นจริงๆ	แล้วปฏิบัติจนเป็นธรรมะ

	 อดีตกต็าม	อนาคตก็ตาม	ปัจจุบนัก็ตาม	เรียกว่าปฏบิตัธิรรมะแล้ว	ทีมั่นจบกค็อื 
ทีมั่นไม่มอีะไร	ทีมั่นละ	มันวาง	มันวางภาระ	ทีมั่นจบ	จะเปรียบเทยีบให้ฟัง	อย่างคนหน่ึง 
ว่าธงมันเป็นอะไร	มันจึงปลิวพลิ้วไป	คงเป็นเพราะมีลม	อีกคนหนึ่งว่า	มันเป็นเพราะ 
มีธงต่างหาก	 อย่างน้ีก็จบลงไม่ได้สักที	 เหมือนกันกับไก่เกิดจากไข่	 ไข่เกิดจากไก่	
อย่างนี้แหละ	มันไม่มีหนทางจบ	คือมันหมุนไปหมุนไปตามวัฏฏะของมัน

	 ทกุสิง่สารพดัน้ีกเ็รียกสมมตุขิึน้มา	มนัเกดิจากสมมตุขึิน้มา	กใ็ห้รู้จักสมมตุ	ิให้รู้จัก 
บญัญตั	ิถ้ารู้จักสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ี	กรู้็จักเร่ืองอนิจจัง	เร่ืองทกุขงั	เรือ่งอนัตตา	มนัเป็น 
อารมณ์ตรงต่อพระนิพพานเลยอันนี้	 เช่น	การแนะน�าพร�่าสอนให้ความเข้าใจกับคน
แต่ละคนน้ีมนักย็ากอยู	่บางคนมีความคดิอย่างหน่ึง	พดูให้ฟังกว่็าไม่ใช่	พดูความจริง 
ให้ฟังเท่าไรก็ว่าไม่ใช่	ฉันเอาถกูของฉัน	คณุเอาถกูของคุณ	มนักไ็ม่มทีางจบ	แล้วมนั 
เป็นทุกข์ก็ยังไม่วาง	ก็ยังไม่ปล่อยมัน

	 อาตมาเคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งว่า	คน	๔	คนเดินเข้าไปในป่า	ได้ยินเสียงไก่ขัน	 
“เอ๊ก	อีเ๊อ้ก	เอ้ก”	ต่อกนัไป	คนหน่ึงกเ็กดิปัญหาข้ึนมาว่า	เสยีงขันน้ี	ใครว่าไก่ตวัผู้หรือ 
ไก่ตวัเมีย	๓	คนรวมหวักนัว่าไก่ตวัเมยี	ส่วนคนเดยีวน้ันกว่็าไก่ตวัผู้ขัน	เถยีงกนัไปมา 
อยูอ่ย่างน้ีแหละไม่หยดุ	๓	คน	ว่าไก่ตวัเมยีขัน	คนเดยีวว่าไก่ตวัผู้ขัน	“ไก่ตวัเมยีจะขัน 
ได้อย่างไร?”	“ก็มันมีปากนี่”	๓	คนตอบคนคนเดียวนั้น	เถียงกันจนร้องไห้
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	 ความจริงแล้ว	ไก่ตวัผู้น่ันแหละขนัจริงๆ	ตามสมมุตเิขา	แต่	๓	คนน้ันว่าไม่ใช่	ว่าเป็น 
ไก่ตัวเมีย	เถียงกันไปจนร้องไห้	เสียอกเสียใจมาก	ผลที่สุดแล้วมันก็ผิดหมดทุกคน 
นั่นแหละ ที่ว่าไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมีย ก็เป็นสมมุติเหมือนกัน

	 ถ้าไปถามไก่ว่า	“เป็นตวัผู้หรือ”	มันก็ไม่ตอบ	“เป็นไก่ตวัเมยีหรือ”	มนักไ็ม่ให้เหตผุล 
ว่าอย่างไร	แต่เราเคยสมมุตบิญัญตัว่ิา	รูปลกัษณะอย่างน้ีเป็นไก่ตวัผู้	รูปลกัษณะอย่างน้ัน 
เป็นไก่ตัวเมีย ไก่ตัวผู้มันต้องขันอย่างนี้ ตัวเมียต้องขันอย่างนั้น อันนี้มันเป็นสมมุติ 
ตดิอยูใ่นโลกเราน้ี	ความเป็นจรงิมนัไม่มีไก่ตวัผู้ไก่ตวัเมียหรอก	ถ้าพดูตามความสมมตุ ิ
ในโลก	กถ็กูตามคนเดยีวน้ัน	แต่เพือ่น	๓	คนกไ็ม่เหน็ด้วย	เขาว่าไม่ใช่	เถยีงกนัไปจน 
ร้องไห้	มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร	มันก็เรื่องเพียงเท่านี้

	 ฉะน้ันพระพุทธเจ้าท่านจึงว่า	 อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมัน	 ไม่ยึดมั่นถือมั่นท�าไม 
จะปฏิบัติได้	ปฏิบัติไป	เพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่จะเอาปัญญาแทนเข้าไปในที่นี้
ยากล�าบาก	น่ีแหละทีไ่ม่ให้ยดึ	มนัจึงเป็นของยาก	มนัต้องอาศยัปัญญาแหลมคมเข้าไป
พิจารณา	มันจงึไปกันได้	อนึง่	ถ้าคิดไปแล้วเพื่อบรรเทาทุกข์ลงไป	ไม่ว่าผู้มีน้อยหรอื 
มมีากหรอก	เป็นกบัปัญญาของคนก่อนทีม่นัจะทกุข์	มนัจะสขุ	มนัจะสบาย	มนัจะไม่สบาย	 
มันจะล่วงทุกข์ทั้งหลายได้เพราะปัญญา	ให้มันเห็นตามเป็นจริงของมัน

	 ฉะน้ัน	พระพทุธเจ้าท่านให้อบรม	ให้พจิารณา	ให้ภาวนา	ภาวนากค็อืให้พยายาม
แก้ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ให้ถูกต้องตามเรื่องของมัน เรื่องของมันเป็นอยู่อย่างนี้	คือ
เร่ืองเกดิ	เร่ืองแก่	เร่ืองเจ็บ	เร่ืองตาย	มนัเป็นเร่ืองของธรรมดา	ธรรมดาแท้ๆ	มนัเป็นอยู่ 
อย่างน้ีของมัน	ท่านจึงให้พจิารณาอยูเ่รือ่ยๆ	ให้ภาวนาความเกดิ	ความแก่	ความเจ็บ	 
ความตาย	บางคนไม่เข้าใจ	ไม่รู้จะพจิารณามันไปท�าไม	เกดิกรู้็จักว่าเกดิอยู	่ตายกรู้็จักว่า 
ตายอยู่	นั่นแหละมันเป็นเรื่องของธรรมดาเหลือเกิน	มันเป็นเรื่องความจริงเหลือเกิน

	 ถ้าหากว่าผู้ใดมาพจิารณาแล้วพจิารณาอกีอยูอ่ย่างน้ี	มนักเ็หน็	เมือ่มนัเหน็	มนัก็ 
ค่อยแก้ไขไป	ถงึหากว่ามนัจะมีความยดึม่ันหมายมัน่อยูก่ด็	ีถ้าเรามปัีญญาเหน็ว่ามนัเป็น 
เรื่องธรรมดา	มันก็บรรเทาทุกข์ไปได้	ฉะนั้น	จงศึกษาธรรมะเพื่อแก้ทุกข์
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	 ในหลกัพทุธศาสนาน้ีกไ็ม่มอีะไร	มแีต่เร่ืองทกุข์เกดิกบัทกุข์ดับ	เร่ืองทกุข์จะเกดิ 
เร่ืองทกุข์จะดบัเท่าน้ัน	ท่านจึงจัดเป็นสจัธรรม	ถ้าไม่รูม้นักเ็ป็นทกุข์	เร่ืองจะเอาทฏิฐมิานะ 
มาเถยีงกนัน้ี	กไ็ม่มวีนัจบหรอก	มนัไม่จบ	มนัไม่สิน้	เร่ืองทีจ่ะให้จิตใจเราบรรเทาทกุข์ 
สบายๆ	น้ัน	เรากต้็องพจิารณาดเูร่ืองทีเ่ราผ่านมา	เร่ืองปัจจุบนัและอนาคตทีม่นัเป็นไป	 
เช่นว่า	พดูถงึความเกดิ	ความแก่	ความเจ็บ	ความตาย	ท�ายงัไงมนัจึงจะไม่ให้เป็นห่วง 
เป็นใยกัน	ก็เป็นห่วงเป็นใยอยูเ่หมอืนกัน	แต่ว่าถ้าหากบคุคลมาพจิารณารู้เท่าตามความ 
เป็นจริง	ทุกข์ทั้งหลายก็จะบรรเทาลงไป	เพราะไม่ได้กอดทุกข์ไว้.
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๓๓
อยู่เพื่ออะไร

	 ขอให้ตัง้อยู่ในความสงบ	รับโอวาทพอสมควร	วนัน้ีมทีัง้คฤหสัถ์และบรรพชติมา
ถวายดอกไม้ตามกาลเวลา	เรื่องสักการะ	เรื่องคารวะ	การเคารพต่อผู้ใหญ่เป็นมงคล
อนัเลศิ	พรรษาน้ีอาตมาไม่ค่อยมเีร่ียวแรง	ไม่สบาย	สขุภาพไม่แข็งแรง	จึงหลบมาอยู่
บนภูเขานี้	ก็ได้รับอากาศบริสุทธิ์สักพรรษาหนึ่ง	ญาติโยมสานุศิษย์ทั้งหลายไปเยี่ยม	 
กไ็ม่ได้สนองศรัทธาอย่างเตม็ที	่เพราะว่าเสยีงมนัจะหมดแล้ว	ลมมนักจ็ะหมดแล้ว	นับว่า 
เป็นบุญที่เป็นตัวเป็นตนมานั่งให้ญาติโยมเห็นอยู่	นี่นับว่าดีแล้ว	ต่อไปก็จะไม่ได้เห็น	 
ลมมนักจ็ะหมด	เสยีงมนักจ็ะหมด	มนัเป็นไปตามเหตตุามปัจจัยของสงัขาร	ทีพ่ระผู้มี 
พระภาคเจ้าท่านสอนไว้	ขะยะวัยยัง	คือความสิ้นไปเสื่อมไปของสังขาร

	 เสือ่มไปอย่างไร	เปรียบให้ฟังเหมือนก้อนน�า้แขง็	แต่ก่อนมนัเป็นน�า้	เขาเอามาท�า 
ให้เป็นก้อน	แต่มันก็อยู่ไม่นานหรอก	มันก็เสื่อมไป	เอาก้อนน�้าแข็งใหญ่ๆ	เท่าเทปนี้ 
ไปวางไว้กลางแจ้ง	จะดูความเสื่อมของก้อนน�า้แข็งก็เหมอืนสังขารนี	้มนัจะเสื่อมทีละ 
น้อยๆ	 ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมง	 ก้อนน�้าแข็งก็จะหมด	 ละลายเป็นน�้าไป	 นี่เรียกว่าเป็น 
ขะยะวัยยัง	ความสิน้ไปความเสือ่มไปแห่งสงัขารทัง้หลาย	เป็นมานานแล้ว	ตัง้แต่มโีลก 
ขึน้มา	เราเกิดมา	เราเกบ็เอาสิง่เหล่าน้ีมาด้วย	ไม่ใช่ว่าเราทิง้ไปไหน	พอเกดิ	เราเกบ็เอา 
ความเจ็บ	ความแก่	ความตาย	มาพร้อมกัน

บรรยายที่วัดถ�้าแสงเพชร	เดือนกันยายน	๒๕๒๔
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	 ดังน้ัน	องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่า	ขะยะวยัยงั	ความสิน้ไป 
เสื่อมไปของสังขารทั้งหลาย	 เราน่ังอยู่บนศาลาน้ีทั้งอุบาสกอุบาสิกา	 ทั้งพระทั้งเณร
ทัง้หมดน้ี	มแีต่ก้อนเสือ่มทัง้น้ัน	น่ีทีก้่อนมันแขง็	เปรียบเช่นก้อนน�า้แขง็แต่ก่อนเป็นน�า้	 
พอมนัเป็นก้อนน�า้แขง็แล้วกเ็สือ่มไป	เหน็ความเสือ่มมนัไหม	ดอูาการทีมั่นเสือ่มส	ิร่างกาย 
ของเราน่ี ทกุส่วนมนัเสือ่ม ผมมนักเ็สือ่มไป ขนมนักเ็สือ่มไป เลบ็มนักเ็สือ่มไป หนังมัน 
ก็เสื่อมไป อะไรทุกอย่างมันก็เสื่อมไปทั้งนั้น

	 ญาตโิยมทกุคนเมือ่คร้ังแรกคงจะไม่เป็นอย่างน้ีนะ	คงจะมตีวัเลก็กว่าน้ี	น่ีมนัโต 
ขึน้มา	มนัเจริญขึน้มา	ต่อไปน้ีมนัก็จะเสือ่ม	เสือ่มไปตามธรรมชาตขิองมนั	เสือ่มไปเหมอืน 
ก้อนน�า้แขง็	เดีย๋วกห็มด	ก้อนน�า้แขง็มนักก็ลายเป็นน�า้	เราน่ีกเ็หมอืนกนั	ทกุคนมดีนิ	 
มนี�า้	มไีฟ	มลีม	เม่ือมีตวัตนประกอบกันอยู	่ธาตสุี	่ดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	ตัง้ขึน้	เรียกว่า	คน	 
แต่เดิมไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรอก	เรียกว่าคน	เรากด็อีกดใีจ	เป็นคนผู้ชาย	เป็นคนผู้หญงิ	 
สมมตุชิือ่ให้นายน้ันนางน้ีตามเร่ืองเพือ่เรียกตามภาษา	ให้จ�าง่าย	ใช้การงานง่าย	แต่ความ 
เป็นจริงก็ไม่มีอะไร	มีน�้าหนึ่ง	ดินหนึ่ง	ลมหนึ่ง	ไฟหนึ่ง	มาปรุงกันเข้า	กลายเป็นรูป	 
เรียกว่าคน

	 โยมอย่าเพิ่งดีใจนะ	ดูไปดูมาก็ไม่มีคนหรอก	ที่มันแข้นแข็ง	พวกเนื้อพวกหนัง	 
พวกกระดกูทัง้หลายเหล่าน้ีเป็นดิน	อาการทีมั่นเหลวๆ	ตามสภาพร่างกายน้ัน	เราเรียก
ว่าน�า้	อาการทีม่นัอบอุน่อยูใ่นร่างกายเราเรียกว่าไฟ	อาการทีม่นัพดัไปมาอยูใ่นร่างกาย
ของเราน้ี	ลมพดัขึน้เบือ้งบนพดัลงเบือ้งต�า่น้ี	เรียกว่าลม	ทัง้	๔	ประการน้ีมาปรุงกนัเข้า 
เรียกว่าคน	ก็ยังเป็นผู้หญิงผู้ชายอีก	จึงมีเครื่องหมายตามสมมุติของเรา

	 แต่อยูท่ีวั่ดป่าพง	ทีไ่ม่เป็นผู้หญงิไม่เป็นผู้ชายกม็	ีเป็นนะปงุสกัลงิค์๑	ไม่ใช่อติถีลงิค์๒  
ไม่ใช่ปงุลงิค์๓	คอืซากศพทีเ่ขาเอาเน้ือเอาหนังออกหมดแล้ว	เหลอืแต่โครงกระดกูเท่าน้ัน	 
เป็นซากโครงกระดกูเขาแขวนไว้	ไปดก็ูไม่เหน็ว่าเป็นผู้หญงิหรือผู้ชาย	ใครไปถามว่าน่ี

๑ นะปุงสักลิงค์	=	ไม่ใช่เพศชาย	ไม่ใช่เพศหญิง
๒ อิตถีลิงค์	=	เพศหญิง
๓	ปุงลิงค์	=	เพศชาย
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เป็นผู้หญงิหรือผู้ชาย	กไ็ด้แต่มองหน้ากนั	เพราะมนัมีแต่โครงกระดกูเท่าน้ัน	เน้ือหนัง
ออกหมดแล้ว	พวกเราทัง้หลายก็ไม่รู้	ทกุคนไปวดัป่าพง	เข้าไปในศาลากไ็ปดโูครงกระดกู	 
บางคนดูไม่ได้	วิ่งออกจากศาลาเลย	กลัว...กลัวเจ้าของ	อย่างนั้นเข้าใจว่าไม่เคยเห็น
ตัวเราเองสักที	ไปกลัวกระดูก	ไม่นึกถึงคุณค่าของกระดูก

	 เราเดินมาจากบ้าน	น่ังรถมาจากบ้าน	ถ้าไม่มกีระดกูจะเป็นอย่างไร	จะเดนิไปมา 
ได้ไหม	เกดิมาพร้อมกัน	ไม่เคยเหน็กัน	นอนเบาะอนัเดยีวกนั	ไม่เคยเหน็กนั	น่ีแสดงว่า 
เราบญุมากทีม่าเหน็	แก่แล้ว	๕๐	ปี	๖๐	ปี	๗๐	ปี	ไปนมัสการวดัป่าพง	เหน็โครงกระดูก	 
กลัว	นี่อะไรไม่รู้	แสดงว่าเราไม่คุ้นเคยเลย	ไม่รู้จักตัวเราเลย	กลับไปบ้านก็ยังนอน 
ไม่หลบัอยู่	๓-๔	วนั	แต่กน็อนกบัโครงกระดูกน่ันแหละ	ไม่ใช่นอนทีอ่ืน่หรอก	ห่มผ้า 
ผืนเดียวกัน	อะไรๆ	ด้วยกัน	นั่งบริโภคข้าวด้วยกัน	แต่เราก็กลัว

	 น่ีแสดงว่าเราห่างเหนิจากตวัเรามากทีส่ดุ	น่าสงสาร	ไปดูอย่างอืน่	ไปดูต้นไม้	ไปดู 
วัตถุอืน่ๆ	ว่า	อนัน้ันโต	อนัน้ีเลก็	อนัน้ันสัน้	อนัน้ันยาว	น่ีไปดแูต่วตัถขุองอืน่นอกจาก 
ตวัเรา	ไม่เคยมองดูตวัเราเลย	ถ้าพดูตรงๆ	แล้วกน่็าสงสารมนุษย์เหมอืนกนั	ดงัน้ัน	คนเรา 
จึงขาดที่พึ่ง

	 อาตมาเคยบวชนาคมาหลายองค์	เกสา	โลมา	นขา	ทนัตา	ตโจ	นาคทีเ่คยเป็นนักศกึษา 
คงนึกหวัเราะว่า	ท่านอาจารย์เอาอะไรมาสอนน่ี	เอาผมทีม่นัมอียูน่านแล้วมาสอน	ไม่ต้อง 
สอนแล้ว	รู้จักแล้ว	เอาของทีรู้่จักแล้วมาสอนท�าไม	น่ีคนทีม่นัมืดมากมนักเ็ป็นอย่างน้ี	 
คิดว่าเราเห็นผม	อาตมาบอกว่า	ค�าที่ว่าเห็นผมนั้น	คือเห็นตามความเป็นจริง	เห็นขน 
กเ็หน็ตามความเป็นจริง	เหน็เลบ็	เหน็หนัง	เหน็ฟัน	กเ็หน็ตามความเป็นจริง	จึงเรียกว่าเหน็	 
ไม่ใช่ว่าเห็นอย่างผิวเผิน	เห็นตามความเป็นจริงอย่างไร

	 เราคงจะไม่หมกมุ่นอยู่ในโลกอย่างน้ี	ถ้าเหน็ตามความจริง	ผม	ขน	เลบ็	ฟัน	หนัง	 
เป็นอย่างไรตามความเป็นจริง	เป็นอย่างไร	เป็นของสวยไหม	เป็นของสะอาดไหม	เป็นของ 
มแีก่นสารไหม	เป็นของเทีย่งไหม	เปล่า...มนัไม่มอีะไรหรอกของไม่สวย	แต่เราไปส�าคญั 
ว่ามันสวย	ของไม่จริงไปส�าคัญว่ามันจริง
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 อย่าง	เกสา	โลมา	นขา	ทนัตา	ตโจ	คอื	ผม	ขน	เลบ็	ฟัน	หนัง	คนเราไปตดิอยูน่ี่	 
พระพทุธองค์ท่านยกมาทัง้	๕	ประการ	น้ีเป็นมลูกรรมฐาน	สอนให้รู้จักกรรมฐานทัง้	๕	น้ี	 
มันเป็นอนิจจัง	เป็นทกุขงั	เป็นอนัตตา	ไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน	ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา	เราเกดิข้ึนมา 
ก็หลงมันซึ่งเป็นของโสโครก	 ดูซิ	 คนเราไม่อาบน�้าสัก	๒	 วันสิ	 เข้าใกล้กันได้ไหม	 
มันเหม็น	เหง่ือออกมากๆ	ไปน่ังท�างานรวมกนัอย่างน้ี	เหม็นทัง้น้ันแหละ	กลบัไปบ้าน 
อาบน�า้	ถูสบูอ่อก	หายเหมน็ไปนิดหน่ึง	กห็อมสบูข้ึ่นมา	ได้ถกูสบูม่นักห็อม	ไอ้ตวัเหมน็ 
มันก็อยู่อย่างเดิมน่ันแหละ	มนัยงัไม่ปรากฏเท่าน้ัน	กลิน่สบูมั่นข่มไว้	เมือ่หมดสบู	่มนัก็ 
เหม็นตามเคย

 เรามักจะเห็นรูปที่นั่งอยู่นี่ นึกว่ามันสวย มันงาม มันแน่น มันหนา มันตรึงตา  
มนัไม่แก่	มนัไม่เจ็บ	มนัไม่ตาย	หลงเพลดิเพลนิอยูใ่นสากลโลกน้ี	จึงไม่รู้จักพึง่ตนเอง	 
ตัวที่พึ่งของเราคือใจ	ใจของเราเป็นที่พึ่งจริงๆ

	 ศาลาหลงัน้ีมนัใหญ่	กไ็ม่ใช่ทีพ่ึง่	มนัเป็นทีอ่าศยัชัว่คราว	นกพริาบมนักม็าอาศยัอยู่	 
ตุก๊แกมนักม็าอาศยัอยู	่จ้ิงเหลนน้ีมนักม็าอาศยัอยู	่ทกุสิง่ทกุอย่างมาอาศยัอยูไ่ด้	เราก ็
นึกว่าของเรา	มันไม่ใช่ของเราหรอก	มันอยู่ด้วยกัน	หนูมันก็มาอยู่	สารพัดอย่าง

	 น่ีเรียกว่าทีอ่าศยัชัว่คราว	เดีย๋วกห็นีไป	จากไป	เรากนึ็กว่าอนัน้ีเป็นทีพ่ึง่ของเรา	 
คนมบ้ีานหลงัเลก็ๆ	กเ็ป็นทกุข์เพราะบ้านมันเลก็	มบ้ีานหลงัใหญ่ๆ	กเ็ป็นทกุข์เพราะกวาด 
ไม่ไหว	ตอนเช้ากบ่็น	ตอนเยน็กบ่็น	จับอะไรวางตรงไหนกไ็ม่ค่อยได้เกบ็	คณุหญงิ	คณุนาย 
นี่จึงเป็นโรคประสาทกัน	เป็นทุกข์กัน

	 ฉะน้ัน	พระพทุธองค์จึงให้หาทีพ่ึง่	คอืหาใจของเรา	ใจของเราเป็นสิง่ทีส่�าคญั	โดยมาก 
คนเราไม่ค่อยมองดูในสิง่ทีส่�าคัญ	ไปมองดูทีอ่ืน่ทีไ่ม่ส�าคญั	เป็นต้นว่า	กวาดบ้าน	ล้างจาน	 
ก็มุ่งความสะอาด	ล้างถ้วยล้างจานให้มนัสะอาด	ทกุสิง่ทกุอย่างมุง่ความสะอาด	แต่ใจ 
เจ้าของไม่เคยมุง่เลย	ใจของเรามันเน่า	บางทก็ีโกรธหน้าบดูหน้าบึง้อยู่น่ันแหละ	กไ็ปมุง่ 
แต่จานให้จานมนัสะอาด	ใจของเราไม่สะอาดเท่าไรกไ็ม่มองด	ูน่ีเราขาดทีพ่ึง่	เอาแต่ทีอ่าศยั	 
แต่งบ้านแต่งช่อง	แต่งอะไรสารพดัอย่าง	แต่ใจของเราไม่ค่อยจะแต่งกนั	ทกุข์ไม่ค่อย 
จะมองดูมัน
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	 ใจนี่แหละเป็นสิ่งส�าคัญ	พระพุทธองค์ท่านจึงพูดว่า	ให้หาที่พึ่งทางใจ	อัตตา หิ 
อตัตโน นาโถ	ใครจะเป็นทีพ่ึง่ได้	ทีเ่ป็นทีพ่ึง่ทีแ่น่นอนกค็อืใจของเราน่ีเอง	ไม่ใช่สิง่อืน่	 
พึ่งสิ่งอื่นก็พึ่งได้	 แต่ไม่ใช่ของที่แน่นอน	 เราจะพึ่งสิ่งอื่นได้ก็เพราะเราพึ่งตัวของเรา	 
เราต้องมีทีพ่ึง่ก่อน	จะพึง่อาจารย์	พึง่ญาตมิิตรสหายทัง้หลาย	จะพึง่ได้ดน้ัีน	เราต้องท�าตวั 
ของเราเป็นที่พึ่งให้ได้เสียก่อน

	 ดงัน้ัน	วนัน้ีทีม่ากราบนมสัการทัง้คฤหสัถ์และบรรพชติ	ขอให้รับโอวาทน้ีไปพนิิจ 
พจิารณา	เราทกุคนให้นึกเสมอว่า	เราคืออะไร	เราเกิดมาท�าไม	น่ีถามปัญหาเจ้าของอยู่ 
เสมอว่า	เราเกดิมาท�าไม	ให้ถามเสมอ	บางคนไม่รู้นะ	แต่อยากได้ความสขุใจ	มนัทกุข์ 
ไม่หาย	รวยกท็กุข์	จนก็ทกุข์	เป็นเดก็เป็นคนโตกท็กุข์	ทกุข์หมดทกุอย่าง	เพราะอะไร	เพราะ 
ว่ามันขาดปัญญา	เป็นคนจนก็ทุกข์เพราะมันจน	เป็นคนรวยก็ทุกข์เพราะมันรวยมาก	
ของมากๆ	รักษาคนเดียว

	 ในสมัยก่อนอาตมาเคยเป็นสามเณร	 เคยเทศน์ให้โยมฟัง	 ครูบาอาจารย์ท่าน 
ให้เทศน์	พดูถงึความร�า่รวยในการมทีาส	ให้มทีาสสกัร้อย	ผู้หญงิกใ็ห้ได้สกัร้อยหน่ึง	 
ผู้ชายกร้็อยหน่ึง	มช้ีางกร้็อยหน่ึง	มวีวักร้็อยหน่ึง	มคีวายกร้็อยหน่ึง	มแีต่สิง่ละร้อยทัง้น้ัน	 
ญาตโิยมได้ฟังแล้วกส็บายใจ	ให้โยมไปเลีย้งควายสกัร้อยหน่ึงเอาไหม	เอาควายร้อยหน่ึง	 
เอาววัร้อยหน่ึง	มทีาสผู้หญงิผู้ชายอย่างละร้อย	ให้โยมรักษาคนเดยีวจะดไีหม	น่ีไม่คดิ	 
ดูแต่ความอยากมีวัว	มีควาย	มีช้าง	มีม้า	มีทาส	สิ่งละร้อยละร้อย	น่าฟัง	อุ๊ย!	อิ่มใจ 
เหลือเกิน	มันสบายนะ	แต่อาตมาเห็นว่าได้สักห้าสิบตัวก็พอแล้ว	แค่ฟั่นเชือกเท่านั้น
ก็เต็มทีแล้ว	อันนี้โยมไม่คิด	คิดแต่ได้	ไม่คิดถึงว่ามันจะยากล�าบาก

	 สิง่ทัง้หลายทีม่อียูใ่นตวัเราน้ี	ถ้าเราไม่มปัีญญา	จะท�าให้เราทกุข์นะ	ถ้าเรามีปัญญา	 
น�าออกจากทกุข์ได้	ตา	ห	ูจมูก	ลิน้	กาย	ใจ	ตาไม่ใช่ของดีนะ	ถ้าเราใจไม่ด	ีไปมองคน 
บางคน	ไปเกลยีดเขาอกีแล้ว	มานอนเป็นทกุข์อกีแล้ว	ไปมองดคูนบางคน	รักเขาอกีแล้ว	 
รักเป็นทุกข์อีกแล้ว	มันไม่ได้ก็เป็นทุกข์	เกลียดก็เป็นทุกข์	รักก็เป็นทุกข์	เพราะมัน 
อยากได้	อยากได้ก็เป็นทุกข์	 ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์	ของที่ไม่ชอบใจอยากทิ้งมันไป	 
อยากได้ของทีช่อบใจ	ของทีไ่ม่ชอบใจได้มา	มนักท็กุข์	ของทีช่อบใจได้มาแล้วกลวัมนั 
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จะหายอกีแล้ว	มนัเป็นทกุข์ทัง้น้ัน	ไม่รู้ว่าจะอยูอ่ย่างไร	บ้านหลงัใหญ่ๆ	ขนาดน้ี	กนึ็ก 
ว่าจะให้มันสบายขึ้น	 เก็บความสบายเก็บความดีไว้ในน้ี	 ถ้าคิดไม่ดีมันก็ไปไม่ได ้
ทั้งนั้นแหละ

	 ดงัน้ัน	ญาตโิยมทัง้หลายจงมองดตูวัของเรา	ว่าเราเกดิมาท�าไม	เราเคยได้อะไรไว้ไหม	 
อาตมาเคยรวมคนแก่	เอาคนแก่อายุเลย	๘๐	ปีขึ้นไป	แล้วมาอยู่รวมกัน	อาชีพท�านา	 
ตามบ้านนอกของเราท�านามาตัง้แต่โน้น	เกดิมาได้	๑๗-๑๘	ปี	กรี็บแต่งงาน	กลวัจะไม่รวย	 
ท�างานตัง้แต่เลก็ๆ	ให้มนัรวย	ท�านาจน	๗๐	ปี	กม็	ี๘๐	ปี	กม็	ี๙๐	ปี	กม็	ีทีม่าน่ังรวมกนั 
ฟังธรรม

	 “โยม”	อาตมาถาม	“โยมจะเอาอะไรไปไหมน่ี	เกดิมากท็�าอยูจ่นเดีย๋วน้ีแหละ	ผลทีส่ดุ 
จะไป...	จะได้อะไรไปไหม”

	 ไม่รู้จัก	ตอบได้แต่ว่า	“จังว่า๑”

	 จังว่าน่ี	ตามภาษาเขาว่า	กนิลกูหว้า	เพลนิกบัลกูหว้า	มนัจะเสยีเวลา	เพราะจังว่า 
น่ีแหละ	จะไปกไ็ม่ไป	จะอยูก่ไ็ม่อยู	่มนัอยูท่ีจั่งว่า	น่ังอยูก้่างๆ	อยูง่่า	น่ังอยูค่าคบน่ันแล้ว	 
มีแต่จังว่าๆ

	 ตอนยังหนุ่มๆ	ครั้งแรกอยู่คนเดียว	เข้าใจว่าเป็นโสดไม่สบาย	หาคู่ครองเรือน
มนัจะสบาย	เลยหาคู่ครองมาครองเรือนให้	เอาของสองอย่างมารวมกนัมันก็กระทบกนั 
อยู่แล้ว	อยู่คนเดียวมันเงียบเกินไป	ไม่สบาย	แล้วเอาคนสองคนมาอยู่ด้วยกัน	มันก็ 
กระทบกนั	ก๊อกๆ	แก๊กๆ	น่ันแหละ	ลกูเกดิมาคร้ังแรกตวัเลก็ๆ	พ่อแม่กต็ัง้ใจว่า	ลกูเรา 
เมือ่มนัโตขึน้มาขนาดหน่ึง	เรากส็บายหรอก	กเ็ลีย้งมนัไป	๓	คน	๔	คน	๕	คน	นึกว่า 
มันโตเราจะสบาย	เมื่อมันโตมาแล้วมันยิ่งหนัก	เหมือนกับแบกท่อนไม้	อันหนึ่งเล็ก	 
อันหนึ่งใหญ่	ทิ้งท่อนเล็กแล้วแบกเอาท่อนใหญ่	นึกว่ามันจะเบา	ก็ยิ่งหนัก

	 ลกูเราตอนเดก็ๆ	มนัไม่กวนเท่าไรหรอกโยม	มนักวนถามกนิข้าวกบักล้วย	เมือ่มนั 
โตขึน้มาน่ี	มนัถามเอารถมอเตอร์ไซค์	มนัถามเอารถเก๋ง	เอาล่ะ	ความรักลกูจะปฏเิสธไม่

๑ “จังว่า”	เป็นภาษาอีสาน	เป็นค�ารับที่แสดงความไม่รู้	หรือความไม่แน่ใจ	คล้ายกับภาษากลางว่า	“นั่นน่ะซิ”
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ได้	กพ็ยายามหา	มนักเ็ป็นทกุข์	ถ้าไม่ให้	มนักเ็ป็นลกู	บางทพ่ีอแม่ทะเลาะกนั	“อย่าเพิง่ 
ไปซื้อให้มันเลยรถนี่	มันยังไม่มีเงิน”	แต่ความรักลูก	ก็ต้องไปกู้คนอื่นมา	เห็นอะไร 
ก็อยากซื้อมากิน	แต่ก็อด	กลัวมันจะหมดเปลืองหลายอย่าง

	 ต่อมาก็มีการศึกษาเล่าเรียน	“ถ้ามันเรียนจบ	เราก็จะสบายหรอก”	เรียนมันจบ 
ไม่เป็นหรอก	มนัจะจบอะไร	เรียนไม่มีจบหรอก	ทางพทุธศาสนาน่ีเรียนจบ	ศาสตร์อืน่ 
นอกน้ันมนัเรียนต่อไปเร่ือยๆ	เรียนไม่จบ	เอาไปเอามากเ็ลยวุน่เท่าน้ันแหละ	บ้านหน่ึง 
เรียน	๔	คน	๕	คน	ตาย!	พ่อแม่ทะเลาะกันไม่มีวันเว้นล่ะอย่างนั้น	ไอ้ความทุกข์ 
มันเกิดมาภายหลงั	เราไม่เหน็	นึกว่ามันจะไม่เป็นอย่างน้ัน	เม่ือมันมาถงึเข้าแล้วจึงรู้ว่า	 
โอ	มันเป็นทุกข์	ทุกข์อย่างนั้นจึงมองเห็นยาก

	 ทกุข์ในตวัของเรานะโยม	พดูตามประสาบ้านนอกเรา	เร่ืองฟันของเรานะโยม	ตอนไป 
เลีย้งววัเลีย้งควาย	ขีถ่้านไฟก็ยังเอามาถูฟันให้มันขาว	ไปถงึบ้านกไ็ปยงิฟันใส่กระจก 
นกึวา่มันขาว	ถูฟันแล้วนี	่ไปชอบกระดูกของเจ้าของ	ไมรู่้เรื่อง	พออายุถึง	๕๐-๖๐	ปี	 
ฟันมนัโยก	เออ	เอาซ	ิฟันโยก	มนัจะร้องไห้	กนิข้าวน�า้ตามันกไ็หล	เหมือนกบัถกูศอก 
ถกูเข่าเขาอยูท่กุเวลา	ฟันมันเจ็บมนัปวด	มนัทกุข์มนัยากมันล�าบาก	น่ีอาตมาผ่านมาแล้ว 
เรื่องนี้	ถอนออกหมดเลย	ในปากนี้เป็นฟันปลอมทั้งนั้น	มันโยก	ไม่สบายอยู่	๑๖	ซี่	 
ถอนทีเดียวหมดเลย	เจ็บใจมัน	หมอไม่กล้าถอนแน่ะตั้ง	๑๖	ซี่	“หมอ	ถอนมันเถอะ	
เป็นตายอาตมาจะรับเอาหรอก”	ถอนมนัออกทเีดียวพร้อมกนั	๑๖	ซี	่ทีม่นัยงัแน่นๆ	ตัง้ 
หลายซี	่ตัง้	๕	ซี	่ถอนออกเลย	แต่ว่าเตม็ทนีะ	ถอนออกหมดแล้วไม่ได้ฉันข้าวอยู	่๒-๓	วนั	 
นี่เป็นเรื่องทุกข์

	 อาตมาคดิแต่ก่อนนะ	ตอนไปเลีย้งววัเลีย้งควาย	เอาถ่านไฟมาถกูมนัให้ขาว	รักมัน 
มากเหลือเกิน	 นึกว่ามันเป็นของดี	 ผลที่สุดมันจะหนีจากเราจึงเกือบตาย	 เจ็บฟันนี้ 
มาตั้งหลายเดือนตั้งหลายปี	 บางทีมันบวมทั้งข้างล่างข้างบน	หมดท่าเลยโยม	 อันนี้ 
คงจะเจอกันทกุคนหรอก	พวกทีฟั่นไม่โยก	เอาแปรงไปแปรงให้มนัสะอาดสวยงามอยู่ 
น่ันแหละ	ระวงันะ	ระวงัมันจะเล่นงานเราเมือ่สดุท้าย	ไอ้ซีย่าวซีส่ัน้มนัสลบักนัอยูอ่ย่างน้ี	 
ทุกข์มากโยม	อันนี้ทุกข์มากจริงๆ
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	 อันน้ีบอกไว้หรอก	บางทจีะไปเจอเอาทกุข์	เพราะความทกุข์ในตวัของเราน้ีจะหา 
ที่พึ่งอะไรมันไม่มี	แต่มันค่อยยังชั่วเมื่อเรายังหนุ่ม	พอแก่เข้าก็เริ่มพัง	มันช่วยกันพัง	
สงัขารมันเป็นไปตามเร่ืองของมัน	เราจะร้องไห้	มนักอ็ยูอ่ย่างน้ี	จะดใีจ	มนักอ็ยูอ่ย่างน้ี	
เราจะเป็นอะไร	มนัก็อยู่ของมนัอย่างน้ี	เราจะเจ็บจะปวดจะเป็นจะตาย	มนัก็อยูอ่ย่างน้ัน	 
เพราะมนัเป็นอย่างน้ัน	น่ีมนัหมดความรู้	หมดวชิา	เอาหมดฟันมาดูฟัน	ถงึแก้ไขแล้วยงัไง 
ก็ยังเป็นอยูอ่ย่างน้ัน ต่อไปหมอฟันเองกเ็ป็นเหมือนเราอกี ไปไม่ไหวอกีแล้ว ทกุอย่าง 
มันก็พังไปด้วยกันทั้งหมด	นี้เป็นความจ�าเป็นที่เราจะต้องรีบพิจารณา

	 เมือ่มกี�าลงัเร่ียวแรงกรี็บท�า	จะท�าบญุสนุทาน	จะท�าอะไรกรี็บจัดท�ากนั	แต่ว่าคนเรา 
ก็มักจะไปมอบให้แต่คนแก่	จะเข้าวัดศึกษาธรรมะ	รอให้แก่เสียก่อน	โยมผู้หญิงก็
เหมอืนกนั	โยมผู้ชายก็เหมอืนกัน	ให้แก่เสยีก่อนเถอะ	ไม่รู้ว่าอะไรกนั	คนแก่น่ีมนัก�าลงั 
ดไีหม	ลองไปวิง่แข่งกบัคนหนุ่มดซู	ิท�าไมจะต้องไปมอบให้คนแก่	เหมอืนไม่รู้จักตาย	
พอแก่มาสัก	๕๐	ปี	๖๐	ปี	จวนเข้าวัดอยู่แล้ว	หูตึงเสียแล้ว	ความจ�าก็ไม่ดีเสียแล้ว	 
น่ังกไ็ม่ทน	“ยายไปวดัเถอะ”	“โอย	หฉัูนไม่ดีแล้ว”	น่ันเหน็ไหม	ตอนหดูเีอาไปฟังอะไรอยู่	 
จังว่า...จังว่า...มนัคาแต่ลกูหว้าอยูน่ั่นแหละ	จนหมูนัหนวกเสยีแล้วจึงไปวดั	มนักไ็ปได้	 
นั่งฟังท่านเทศน์	เทศน์อะไรไม่รู้เรื่อง	มันหมดแล้วจึงมาท�ากัน

	 วันน้ีคงจะได้ประโยชน์กับบุคคลที่สนใจเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ควรเก็บไว้ในใจ 
ของเรา	สิง่ทัง้หลายน่ีเป็นมรดกของเราทัง้น้ัน	มนัจะรวมมา	รวมมาให้เราแบกทัง้น้ันแหละ	 
ขาน่ีเป็นสิง่ทีว่ิ่งได้มาแต่ก่อน	อย่างขาอาตมาน่ีจะเดินมนักห็นัก	สกนธ์ร่างกายจะต้อง
แบกมนั	แต่ก่อนน้ันมนัแบกเรา	บดัน้ีเราแบกมนั	สมยัเป็นเดก็เหน็คนแก่ๆ	ลกุข้ึนก	็“โอ๊ย”	 
น่ังลงก	็“โอ๊ย”	มนัทกุข์ถงึขนาดน้ัน	เรายงัไม่เหน็โทษมนั	เม่ือจะหนีจากมนั	เราไม่รู้จัก	 
ที่ท�าเจ็บท�าปวดขึ้นมาน่ี	 เรียกว่าสังขารมันเป็นไปตามเร่ืองของมัน	 มันเป็นประดง	 
ประดงไฟ	ประดงข้อ	ประดงงอ	ประดงจิปาถะหมด	เอายามาใส่กไ็ม่ถกู	ผลทีส่ดุกพ็งัไป 
ทั้งหมดอีก	 คือสังขารมันเสื่อม	 มันเป็นไปตามสภาพของมัน	 มันจะเป็นของมันอยู ่
อย่างน้ัน	อนัน้ีเป็นเร่ืองธรรมชาต	ิฉะน้ัน	ให้ญาตพิีน้่องให้พากนัเหน็	ถ้าเหน็แล้วกจ็ะ 
ไม่เป็นอะไร	อย่างงูอสรพษิตวัร้ายๆ	มนัเลือ้ยมา	เราเหน็	เราเหน็มนัก่อนกห็นี	มนัไม่ได้ 
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กัดเราหรอก	เพราะเราได้ระวังมัน	ถ้าเราไม่เห็นมัน	เดินๆ	ไปไม่เห็น	ก็ไปเหยียบมัน	 
เดี๋ยวมันก็กัดเลย

	 ถ้ามนัทกุข์แล้วไม่รู้จะไปฟ้องใคร	ถ้าทกุข์เกดิข้ึนจะไปแก้ตรงไหน	คอือยากแต่ว่า 
ไม่ให้มันทุกข์เฉยๆ	เท่านั้น	อยากไม่ให้มันทุกข์	แต่ไม่รู้จักทางแก้ไขมัน	แล้วก็อยู่ไป 
อยู่ไปจนถึงวันแก่ วันเจ็บ แล้วก็วันตาย

	 คนโบราณบางคนเขาว่า	เมือ่มนัเจ็บมันไข้จวบลมหายใจจะขาด	ให้ค่อยๆ	เข้าไป
กระซบิใกล้หคูนไข้ว่า	พทุโธ	พทุโธ	พทุโธ	มนัจะเอาอะไรพทุโธน่ันน่ะ	คนทีใ่กล้จะนอน 
ในกองไฟจะรู้จักพุทโธอะไร	ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุรุ่นๆ	ท�าไมไม่เรียนพุทโธ
ให้มันรู้	หายใจติดบ้างไม่ติดบ้าง	“แม่ๆ	พุทโธ	พุทโธ”	ว่าให้มันเหนื่อยท�าไม	อย่าไป 
ว่าเลย	มันหลายเรื่อง	เอาได้แค่นั้นก็สบายแล้ว

	 โยมชอบเอาแต่ต้นกับปลายมัน	ตรงกลางไม่เอาหรอก	ชอบแต่อย่างนั้น	บริวาร
พวกเราทัง้หลายกช็อบอย่างน้ัน	ทัง้ญาตโิยม	ทัง้พระทัง้เณร	ชอบแต่ท�าอย่างน้ัน	ไม่รู้จัก 
แก้ไขภายในจิตของเจ้าของ	ไม่รู้จักทีพ่ึง่	แล้วกโ็กรธง่ายและกอ็ยากหลายด้วย	ท�าไม	คอื	 
คนที่ไม่มีที่พึ่งทางใจ	อยู่เป็นฆราวาส	มีอายุ	๒๐-๓๐-๔๐	ปี	ก�าลังแรงดีอยู่	พ่อบ้าน 
แม่บ้านทัง้หลายกพ็อพดูกนัรู้เร่ืองกนัหน่อย	น่ี	๕๐	ปีขึน้ไปแล้ว	พดูกนัไม่รู้เร่ืองกนัแล้ว	 
เด๋ียวกน่ั็งหนัหลงัให้กนัหรอก	แม่บ้านพดูไป	พ่อบ้านทนไม่ได้	พ่อบ้านพดูไปแม่บ้านฟัง 
ไม่ได้	เลยแยกกนั	หนัหลงัให้กนั	คนน้ันพร้อมลกูชายคนน้ี	คนน้ีพร้อมลกูหญงิคนน้ัน	 
เลยแตกกันเลย

	 เร่ืองน้ีอาตมาเล่าไปหรอก	ไม่เคยมคีรอบครัว	ท�าไมไม่มีครอบครัว	คอื	อ่านค�าว่า	 
“ครอบครัว”	มันก็รู้แล้ว	ครอบครัวคืออะไร	ครอบมันก็คืออย่างนี้	ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆ	
แล้วเอาอะไรมาครอบลงนี้จะเป็นอย่างไร	เรานั่งอยู่ไม่มีอะไรมาครอบ	มันก็พอทนได้	 
ถ้าเอาอะไรมาครอบลง	 ก็เรียกว่าครอบแล้ว	 มันเป็นอย่างไร	 ครอบก็เป็นอย่างน้ัน	 
มันมีวงจ�ากัดแล้ว	 ผู้ชายก็อยู่ในวงจ�ากัด	 ผู้หญิงก็อยู่ในวงจ�ากัดแล้ว	 โอย...หนัก
อาตมาไปอ่านแล้ว	ครอบครัว	โอย...หนัก	ศพัท์ตายน่ีค�าน้ี	ไม่ใช้ศพัท์เล่นๆ	ศพัท์ทีว่่า	 
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“ครอบ”	น้ี	ศัพท์ทกุข์	ไปไม่ได้	มนัมีจ�ากดัแล้ว	ต่อไปอกี	“ครัว”	กห็มายถึง	การก่อกวน 
แล้วทิม่แทงแล้ว	โยมผู้หญงิเคยเข้าครัว	เคยโขลกพริกคัว่พริกแห้งไหม	ไอ	จาม	ทัง้บ้านเลย	 
ศัพท์ครอบครัวมันวุ่น	ไม่น่าอยู่หรอก	อาตมาอาศัยสองศัพท์นี่แหละจึงบวชไม่สึก

	 ครอบครัวน่ีน่ากลวั	ขงัไว้	จะไปไหนกไ็ม่ได้	ล�าบากเร่ืองลกูบ้าง	เร่ืองเงินเร่ืองทองบ้าง	 
สารพัดอย่างอยูใ่นน้ัน	ไม่รู้จะไปทีไ่หน	มนัผูกไว้แล้ว	ลกูผู้หญงิกม็	ีลกูผู้ชายกม็	ีมนัวุน่วาย	 
เถียงกันอยู่นั่นแหละจนตาย	ไม่ต้องไปไหนกันล่ะ	เจ็บใจขนาดไหนก็ไม่ว่า	น�้าตามัน 
ไหลออก	ก็ไหลอยู่นั่นแหละ	เออ	น�้าตามันไม่หมดนะโยม	ครอบครัวนี่นะ	ถ้าไม่มี 
ครอบครัว	น�า้ตามันหมดเป็น	ถ้ามคีรอบครัว	น�า้ตามันหมดยาก	หมดไม่ได้	โยมเหน็ไหม	 
มนับบีออกเหมอืนบบีอ้อย	ตาแห้งๆ	กบ็บีออกให้เป็นน�า้ไหลออกมา	ไม่รู้มนัมาจากไหน	 
มันเจ็บใจ	แค้นใจ	สารพัดอย่าง	มันทุกข์	เลยรวมทุกข์บีบออกมาเป็นน�้าทุกข์

	 อนัน้ีให้โยมทัง้หลายเข้าใจ	ถ้ายงัไม่ผ่าน	มนัจะผ่านอยูข้่างหน้า	บางคนอาจจะผ่าน 
มาบ้างแล้วเลก็ๆ	น้อยๆ	บางคนกเ็ตม็ทีแ่ล้ว	“จะอยูห่รือจะไปหนอ”	โยมผู้หญงิเคยมาหา 
หลวงพ่อ	“หลวงพ่อ	แหม	ถ้าดฉัินไม่มีบตุร	ดฉัินจะไปแล้ว”	“เออ	อยูน่ั่นแหละ	เรียนให้ 
จบเสยีก่อน”	เรียนตรงน้ัน	อยากจะไปกอ็ยากจะไป	ไม่อยากจะอยู	่ถงึขนาดน้ันกย็งัหนี 
ไม่ได้

	 วัดป่าพง	สร้างกฏิุเลก็ๆ	ไว้ตัง้	๗๐-๘๐	หลงั	บางทจีะมพีระเณรมาอยู	่บรรจุเตม็	
บางทกีม็เีหลอื	๒-๓	หลงั	อาตมาถามว่า	“กฏุเิรายงัเหลอืว่างไหม”	พวกชบีอก	“มีบ้าง	 
๒-๓	หลงั”	“เออ	เกบ็เอาไว้เถอะ	บางทพ่ีอบ้านแม่บ้านเขาทะเลาะกนั	เอาไว้ให้เขามานอน 
สักหน่อย”

	 แน่ะ	มาแล้ว	โยมผู้หญงิสะพายของมาแล้ว	ถามว่า	“โยมมาจากไหน”	“มากราบ 
หลวงพ่อ	ดิฉันเบื่อโลก”	“โอย!	อย่าว่าเลย	อาตมากลัวเหลือเกิน”	พอผู้ชายมาบ้าง	 
ก็เบือ่อีกแล้ว	น่ันมาอยู	่๒-๓	วนั	กห็ายเบือ่ไปแล้ว	โยมผู้หญงิมาก็เบือ่	โกหกเจ้าของ	
โยมผู้ชายมากเ็บือ่	โกหกเจ้าของ	ไปน่ังอยู่กุฏิเลก็ๆ	เงียบๆ	คดิแล้ว	“เมือ่ไหร่หนอ	แม่บ้าน 
จะมาเรียกเรากลับ”	“เมื่อไหร่หนอ	พ่อบ้านจะมาเรียกเรากลับ”
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	 แน่ะ	ไม่รู้อะไร	มันเบื่ออะไรกัน	มันโกรธแล้วมันก็เบื่อแล้วก็กลับอีก	เมื่ออยู่ 
ในบ้านผิดทัง้น้ันล่ะ	พ่อบ้านผิดทัง้น้ัน	แม่บ้านผิดทัง้น้ัน	มาน่ังภาวนาได้	๓	วนั	“เออ!	 
แม่บ้านเขาถูก	เรามันผิด”	“พ่อบ้านเขาถูก	เราซิผิด”	แน่ะ	มันจะกลับเปลี่ยนเอาเอง 
ของมันอย่างน้ัน	กก็ลบัไปเลยทัง้น้ันแหละ	น้ีความจริงมันเป็นอย่างน้ันนะโลกน้ี	อาตมา 
จึงไม่วุ่นวายอะไรมันมาก	รู้ต้นรู้ปลายมันแล้ว	ฉะนั้นจึงมาบวชอยู่อย่างนี้	

	 วันนี้ขอฝากให้เป็นการบ้าน	เอาไปท�าการบ้าน	จะท�าไร่	ท�านา	ท�าสวน	ให้เอาค�า 
หลวงพ่อมาพจิารณาว่า	เราเกดิมาท�าไม	เอาย่อๆ	ว่า	เกดิมาท�าไม	มอีะไรเอาไปได้ไหม	 
ถามเรื่อยๆ	นะ	ถ้าใครถามอย่างนี้บ่อยๆ	มีปัญญานะ	ถ้าใครไม่ถามเจ้าของอย่างนี้	
โง่ทั้งนั้นแหละ	เข้าใจไหม

	 บางทีฟังธรรมวันนี้แล้วกลับไปถึงบ้าน	จะพบเย็นนี้ก็ได้ไม่นานนะ	มันเกิดขึ้น 
ทุกวัน	เราฟังธรรมอยู่มันเงียบ	บางทีมันรออยู่ที่รถ	เมื่อเราขึ้นรถมันก็ขึ้นรถไปด้วย	 
ถงึบ้าน	มนักแ็สดงอาการออกมา	อ้อ	หลวงพ่อท่านสอนไว้	จริงของท่านล่ะมงัน่ี	ตาไม่ดี 
ไม่เห็นนะ

	 เอาล่ะวันนี้เทศน์มากก็เหนื่อย	นั่งมามากก็เหนื่อยสังขารร่างกายนี้.
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๓๔
ทางพ้นทุกข์

	 วนัน้ีได้รับอนุญาตจากท่านอาจารย์ซึง่เป็นเจ้าอาวาส	ให้แสดงธรรมแก่พทุธบริษัท 
ทั้งหลายที่มานั่งประชุมอยู่	ณ	ที่นี้	ดังนั้น	ขอพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจให้อยู่ใน 
ความสงบ	เพราะว่าการแสดงธรรมวันนี้มีความจ�าเป็นเกี่ยวกับภาษา	จะต้องตั้งใจฟัง	 
ล่ามที่จะแปลไป	มิฉะนั้นจะไม่เข้าใจ

	 เมื่อได้มาพักอยู่ที่น่ี	 อาตมารู้สึกมีความสบายใจ	 เพราะว่าทั้งท่านอาจารย์ก็ด	ี 
ทัง้สานุศิษย์กดี็	ท�าความพอใจ	หน้ายิม้แย้มแจ่มใสสมกบัเป็นผู้ได้ประพฤตปิฏบิตัธิรรม 
อันแท้จริง	 เมื่อได้มาเห็นสถานที่ซึ่งท่านอยู่อาศัยก็เลื่อมใส	 แต่บ้านหลังใหญ่นี้ใหญ่ 
เหลือเกิน	คิดสงสารท่านเหมือนกันในการบูรณะ	สร้างที่อยู่เพื่อปฏิบัติธรรมต่อไป

	 อาตมาเคยล�าบากมาแล้ว	เป็นอาจารย์มาหลายปี	ตัง้ต้นสอนจริงๆ	จังๆ	มาประมาณ 
เกือบ	๓๐	ปี	ขณะน้ีมีวดัสาขาน้อยใหญ่ทีข่ึน้ต่อวดัหนองป่าพง	ประมาณ	๕๐	แห่งแล้ว	 
แต่กรู้็สกึว่ามศีษิย์สอนยากสอนล�าบากเหลอืเกนิ	บางคนกรู้็แล้วไม่เอาใจใส่	บางคนไม่รู้ 
ก็ไม่เอาใจใส่	เดี๋ยวนี้ก็เลยคิดอะไรไม่ค่อยจะออก	ไม่ทราบว่าท�าไมจิตใจของมนุษย์ 
จึงเป็นอย่างน้ัน	ถ้าไม่รู้กไ็ม่ด	ีแต่บอกให้รู้แล้วกย็งัไม่รับเอา	จะท�าอย่างไรอกีต่อไปกย็งั 
ไม่รู้อกีเหมือนกัน	เม่ือปฏิบตัไิปกม็แีต่เร่ืองสงสยัทัง้น้ันแหละ	สงสยัอยูเ่ร่ือยๆ	อยากจะไป 
แต่พระนิพพาน	แต่ไม่เดนิไปตามทาง	อยากจะไปเฉยๆ	เท่าน้ัน	มนัวุน่	ให้น่ังสมาธกิก็ลวั	 
มีแต่ความง่วงนอน	สิ่งที่เราไม่สอนนั่นแหละชอบปฏิบัติ	ฉะนั้น	เมื่อมีโอกาสมาเยี่ยม 

บรรยายที่พุทธสมาคมธิเบต	ประเทศอังกฤษ	วันที่	๑๕	พฤษภาคม	๒๕๒๒
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ท่านอาจารย์	จึงเรียนถามท่านว่าลูกศิษย์ของท่านเป็นอย่างไร	ท่านตอบว่าเหมือนกัน	 
นี่ก็เป็นความยุ่งยากอันหนึ่ง	เป็นปัญหาอันหนึ่งของครูบาอาจารย์ที่จะช่วยลูกศิษย์

	 ธรรมะทีจ่ะกล่าวในวันน้ี	เป็นธรรมะทีจ่ะแก้ปัญหาในปัจจุบนัในเวลาทีเ่ราเกดิมา 
ในชาตินี้	ในวันนี้	เดี๋ยวนี้

	 พทุธบริษัทบางกลุม่	ผู้หญงิกด็	ีผู้ชายกดี็	เคยพดูว่า	ฉันมีธรุะมากเกีย่วแก่การงาน	 
ไม่มีโอกาสที่จะท�าความเพียร	 จะให้ฉันท�าอย่างไร	 อาตมาตอบว่า	 โยมท�างานน้ัน 
โยมหายใจหรือเปล่า	เขาตอบว่า	หายใจอยู่	ท�าไมโยมมโีอกาสหายใจเม่ือโยมท�างานอยู	่ 
เขาก็ไม่พดู	โยมมสีตอิยูเ่ท่าน้ันแหละ กม็เีวลามากเหลอืเกนิทีจ่ะท�าความเพยีร ทีจ่ะท�า 
กรรมฐาน เหมอืนกบัลมหายใจเข้าออก	เราท�างานอยู่กห็ายใจอยู	่นอนอยูก่ห็ายใจอยู	่ 
น่ังกห็ายใจอยู	่ท�าไมมนัมโีอกาสหายใจอย่างน้ัน	ถ้าเรามคีวามรู้สกึถงึความมชีวีติของเรา 
กับลมหายใจนั้น	มันก็ต้องมีเวลาอยู่ตลอดกาล

	 ใครเคยมีความทุกข์ไหม	ใครเคยมีความสุขไหม	คิดดูซิ	เคยมีไหม	นั่นแหละ 
ทีธ่รรมะเกดิทีต่รงน้ี	ทีป่ฏิบตัธิรรมะกอ็ยูท่ีต่รงน้ี	ใครเป็นสขุ	ใจมนัเป็นสขุ	ใครเป็นทกุข์	 
ใจมนัเป็นทกุข์	มนัเกดิทีไ่หนมันดบัทีน่ั่น	กายและใจ	๒	อย่างน้ี	เรามเีอามาแล้วทกุคน	 
ไม่ใช่ว่าไม่มีหลักปฏิบัติ	หลักปฏิบัติมีอยู่แล้ว	มีกายมีใจเท่านั้นพอแล้ว	ทุกคนที่นั่ง 
รวมกันอยู่นี้	 เคยมีความสุขไหม	 เคยมีความทุกข์ไหม	ท�าไมเป็นอย่างนั้น	มันเป็น 
เพราะอะไร	น้ีคือปัญหาแล้ว	ปัญหาทีจ่ะเกดิข้ึนมาล่ะ	ถ้าเรารู้จักทกุข์ รู้จักเหตขุองทกุข์  
รู้จักความดับทุกข์ รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ มันก็แก้ปัญหาได้

	 นี้คือทุกข์	ทุกข์ธรรมดาอย่างหนึ่ง	ทุกข์ที่เหนือธรรมดาอย่างหนึ่ง	ทุกข์ประจ�า
สังขารน้ี	 ยืนก็เป็นทุกข์	 น่ังก็เป็นทุกข์	 นอนก็เป็นทุกข์	 อย่างน้ีเป็นทุกข์ธรรมดา	 
ทกุข์ประจ�าสงัขาร	พระพทุธเจ้าท่านกม็เีวทนาอย่างน้ี	มสีขุอย่างน้ี	มทีกุข์อย่างน้ี	แต่ท่าน 
กรู้็จักว่าอนัน้ีเป็นธรรมดา	สขุทกุข์ธรรมดาทัง้หลายเหล่าน้ี	ท่านระงับมนัได้	เพราะท่าน 
รู้จักเร่ืองของมนั	รู้จักทกุข์ธรรมดา	มนัเป็นของมนัอย่างน้ันไม่รุนแรง	ท่านให้ระวงัทกุข์ 
ที่มันจรมา	ทุกข์ที่เหนือธรรมดา	เปรียบประหนึ่งว่าเราเป็นไข้	เอายาไปฉีด	ฉีดเข้าไป 
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ในร่างกาย	เขม็ฉดียานัน้มนัทะลุเข้าไปในเนือ้หนงั	เรารู้สึกเจบ็นดิหน่อยเปน็ธรรมดา	 
เม่ือถอนเขม็ออกมาแล้วความเจ็บกห็าย	น่ีเรียกว่าทกุข์ธรรมดา	ไม่เป็นอะไร	ทกุคนจะ 
ต้องเป็นอย่างนี้

 ทกุข์ทีไ่ม่ใช่ธรรมดาน้ัน คอืทกุข์ทีเ่รียกว่า อปุาทาน เข้าไปยดึมัน่ถอืมัน่ไว้ เปรียบ 
ประหนึ่งว่าเอาเข็มฉีดยาไปอาบยาพิษแล้วก็ฉีดเข้าไป	นี่ไม่ใช่เจ็บธรรมดาแล้ว	ไม่ใช่ 
ทกุข์ธรรมดาแล้ว	เจ็บจนตาย	ทกุข์จนตาย	น่ีเรียกว่าทกุข์เกดิจากอปุาทานความเหน็ผิด	 
นี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่ง

	 ไม่รู้จักอนิจจัง	ความเปลีย่นแปลงของสงัขาร	สงัขารมันเป็นวฏัสงสาร	สงัสาเร ทกุขัง  
ทุกข์ในสงสารมันเปลี่ยน	เราไม่อยากให้มันเปลี่ยน	เราคิดผิดมันก็ทุกข์ คิดถูกมันก็ 
ไม่ทกุข์ คนเกดิขึน้มาแล้วไม่เหน็สงัขารอนัน้ัน	เหน็สงัขารว่าเป็นตวัเป็นตน	เป็นเราเป็นเขา	 
ไม่อยากให้สงัขารเปลีย่นแปลงไป	พดูง่ายๆ	กห็มายความว่า	เราหายใจเข้าออก	ออกไป 
แล้วก็เข้ามา	 เข้ามาแล้วก็ออกไป	 มันเป็นของมันอยู่อย่างน้ัน	 เราจึงมีชีวิตอยู่ได	้ 
ถ้าเราให้มันออกไป	ไม่ให้มนัเข้ามา	มนักอ็ยูไ่ม่ได้	มนัไม่ใช่เร่ืองเช่นน้ัน	เร่ืองของสงัขาร 
มนัเป็นอย่างน้ีแต่เราไม่รู้จัก	เช่นว่า	มสีิง่ของแล้วมนัหายไป	ไม่อยากให้มนัหาย	คดิว่า 
มนัเป็นเรา	เป็นของเรา	ไม่เหน็ตามสงัขารทีม่นัหมนุเวยีนอยูต่ามธรรมชาตน้ัิน	มนักเ็ลย 
เกิดทุกข์ขึ้นมา

	 ไม่เชือ่กล็องดูซ	ิหายใจออก	หายใจเข้า	มนัสบายอยูไ่ด้	ถ้าหายใจออกแล้วไม่เข้า	 
หรือหายใจเข้าแล้วไม่ออก	จะอยูไ่ด้ไหม	สงัขารมนัเปลีย่นแปลงตามธรรมชาตขิองมนั 
อยู่อย่างนั้น	เราเห็นว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้น	เห็นตามธรรมะ	เห็นเรื่องอนิจจัง	ความ 
เปลีย่นแปลง	เราอยูด้่วยอนิจจัง	อยูด้่วยความเปลีย่นแปลงอย่างน้ี	รู้ว่ามนัเป็นอย่างน้ัน 
แล้วก็ปล่อย เรียกว่า การปฏิบัติธรรม

	 ให้มปัีญญารู้ตามสงัขารอย่างน้ัน	ทกุข์กไ็ม่เกดิ	ถ้าคดิเช่นน้ันมันกขั็ดต่อความรู้สกึ 
ของเรา	ขดัต่อความรู้สกึกข็ดัต่อธรรมะความเป็นจริงของมนัเท่าน้ัน	ยกตวัอย่างเช่น	เรา
ป่วยเข้าโรงพยาบาล	คดิในใจไม่อยากตาย	อยากหายเท่าน้ัน	คดิอย่างน้ันไม่ถกู	เป็นทกุข์	 
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ต้องคิดว่าหายกห็าย	ตายกต็าย เพราะเราแต่งไม่ได้	น่ีเป็นสงัขาร	คดิอย่างน้ีถกู	ตายกส็บาย  
หายก็สบาย ต้องได้อย่างหน่ึงจนได้	เราคดิว่าจะต้องหาย	จะต้องไม่ตาย	อย่างน้ีมนัเร่ือง 
จิตของเราไม่รู้จักสังขาร

	 ฉะน้ัน	เราก็ต้องคดิให้มนัถกูว่า	หายกเ็อา	ไม่หายกเ็อา	ตายกเ็อา	เป็นก็เอา	ถกูทัง้ 
สองอย่าง	สบาย	ไม่ตกใจ	ไม่ร้องไห้	ไม่โศกเศร้า	เพราะมนัเป็นอย่างน้ันจริงๆ	อย่างน้ัน

	 พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงมองเห็นชัด	 ธรรมะของท่านยังใหม่เอี่ยมอยู่เสมอ	 
ไม่ล้าสมยั	ไม่เปลีย่นแปลงทีไ่หน	ทกุวนัน้ียังมคีวามจริงอยู	่ยงัไม่เสือ่ม	ยงัเป็นอยูอ่ย่างน้ัน	 
ไม่ไปทีไ่หน	ถ้าใครจะรับพจิารณาอย่างน้ันจะได้เกดิความสงบ	ความสบาย	ท่านให้อบุาย
ว่า	อันนี้ไม่ใช่ตัวเรา	อันนี้ไม่ใช่ของเรา	แต่เราฟังไม่ได้	ไม่อยากฟัง	เพราะเราเข้าใจว่า 
น่ีเป็นตวัเรา	เป็นของเรา	น่ีแหละเป็นเหตใุห้ทกุข์เกดิตรงน้ี	ให้เราเข้าใจอย่างน้ี

	 เมือ่กลางวนัน้ี	มโียมคนหน่ึงมาถามปัญหาว่า	“เมือ่มนัมคีวามโกรธขึน้มา	จะให้ 
ดิฉันท�าอย่างไร”

	 อาตมาบอกว่า	เม่ือมนัโกรธขึน้มา	ให้เอานาฬิกามาหมนุตัง้ไว้	บอกน่ันได้	๒	ชัว่โมง 
ให้โกรธมนัหายนะ	ลองด	ูถ้ามนัเป็นเรา	บอกได้	๒	ชัว่โมง	กห็ายโกรธ	แต่อนัน้ีไม่ใช่เรา	 
๒	ชั่วโมง	มันก็ยังไม่หาย	บางที	๑	ชั่วโมง	มันก็หายแล้ว	จะไปเอาโกรธมาเป็นเรา	 
มนัก็ทกุข์ส	ิน่ีถ้าเป็นตวัเรา	มนัต้องได้ตามปรารถนาอย่างน้ัน	ถ้าไม่ได้ตามปรารถนากเ็ป็น 
เรื่องโกหก	 เราอย่าไปเชื่อมันเลย	 มันจะดีใจก็อย่าไปเชื่อ	 มันจะเสียใจก็อย่าไปเชื่อ	 
มนัจะรักอย่าไปเชือ่มนั	มนัจะเกลยีดกอ็ย่าไปเชือ่มนั	มนัเร่ืองโกหกทัง้น้ัน	ให้ค�าตอบเขา 
อย่างนี้

	 ใครเคยโกรธไหม	เมือ่โกรธขึน้มามนัเป็นสขุหรือทกุข์ไหม	ถ้าเป็นทกุข์	ท�าไมไม่ 
ทิง้มนั	เอาไว้ท�าไม	น่ีจะเข้าใจว่าเรารู้อย่างไรเล่า	จะเข้าใจว่าเราฉลาดอย่างไรเล่า	ตัง้แต่ 
เราเกิดมาน้ี	มนัโกรธเรากีห่นมาแล้ว	บางวนัมันท�าให้ครอบครัวเราทะเลาะกนัได้	ร้องไห้ 
ทั้งคืนก็ได้	 ขนาดน้ันก็ยังเกิดความโกรธอีก	 ยังเก็บมันเอาไว้ในใจอีก	 ทุกข์อีกอยู่ 
ตลอดเวลา	 ตลอดถึงบัดน้ี	 ตั้งแต่น้ีต่อไป	 ถ้าโยมทุกคนไม่เห็นทุกข์	 มันก็จะทุกข์
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เร่ือยๆ	ไป	ถ้าเหน็ทกุข์วนัน้ี	เอามนัทิง้เสยี	เอามนัทิง้	ถ้าไม่ทิง้มัน	มนัจะให้เราทกุข์จน 
ตลอดวันตายไม่ได้หยดุ	วฏัสงสารกต้็องเป็นอย่างน้ี	ถ้าเรารู้จักทกุข์อย่างน้ี	กแ็ก้ปัญหาได้ 
เท่านั้น	ฉะนั้น	พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่มีอุบายอะไรที่จะดีไปกว่านี้	อุบายที่จะไม่มีทุกข์  
กเ็หน็ว่า อนัน้ีไม่ใช่ตวั อนัน้ีไม่ใช่ของตวั เท่าน้ี	อนัน้ีเลศิแล้ว	อนัน้ีประเสริฐแล้ว	แต่เรา 
ไม่ค่อยได้รับฟัง	เมือ่ทกุข์ทกุทกีร้็องไห้ทกุท	ียงัไม่จ�าอกี	น่ีท�าไมจึงเป็นอย่างน้ัน	ท�าไม
ไม่ดูนานๆ	ท่านอาจารย์สอนให้ดู	ให้ภาวนาพุทโธให้เห็นชัด

	 ระวงับางคนจะไม่รู้ว่าธรรมะนะ	น่ีคอืธรรมะนอกคัมภร์ี	คนเราไปอ่านแต่คัมภร์ี
แล้วไม่เหน็ธรรมะ	วนัน้ีอธบิายธรรมะนอกคมัภีร์แต่อยูใ่นขอบเขต	บางคนฟังแล้วจะไม่ 
รู้เร่ือง	จะไม่เข้าใจในธรรมะ	ถ้าเราไม่เข้าใจในธรรมะ	เราจะมีความทกุข์ตลอดไป	สงัขาร 
มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา	เรื่องธรรมดาอย่างนี้

	 ยกตวัอย่างให้ฟังอกีสกัเร่ืองหน่ึง	คนสองคน	เช่น	คนน้ีกบัคนน้ีเดนิไปด้วยกนั	 
เหน็เป็ดตวัหน่ึง	ไก่ตวัหน่ึง	คนหน่ึงว่า	แหม	ไก่ท�าไมไม่เหมอืนเป็ด	เป็ดท�าไมไม่เหมือนไก่	 
คดิอยากจะให้ไก่เป็นเป็ด	คดิอยากจะให้เป็ดเป็นไก่	มนักเ็ป็นไปไม่ได้	เมือ่มันเป็นไป 
ไม่ได้	โยมกค็ดิว่า	แหม	อศัจรรย์เหลอืเกนิ	ท�าไมไก่ไม่เป็นเป็ด	อยากจะให้เป็ดเป็นไก่ 
อยูต่ลอดเวลา	ในชัว่ชวีติหน่ึงๆ	มนักไ็ม่เป็นให้	เพราะเป็ดกเ็ป็นเป็ด	ไก่กเ็ป็นไก่	ถ้าคนน้ี 
คิดอย่างนี้ไม่หยุดก็ต้องทุกข์

	 คนทีส่องเหน็ว่าเป็ดก็เป็นเป็ด	ไก่กเ็ป็นไก่น่ันแหละ	แล้วกเ็ดนิผ่านไป	ปัญหาไม่มี	 
เหน็ถกูแล้ว	ทีเ่ป็นเป็ดให้เป็นเป็ดไป	เป็นไก่กใ็ห้เป็นไก่ไปเสยี	คนทีอ่ยากให้เป็ดเป็นไก่	 
อยากให้ไก่เป็นเป็ดอยู่นั่นแหละก็เป็นทุกข์มาก	อย่างนี้ก็เหมือนกับอนิจจัง	 เป็นของ 
ไม่เที่ยง อยากจะให้มันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยง เมื่อมันไม่เที่ยงเมื่อไรก็เสียใจเม่ือน้ัน  
ถ้าใครเห็นว่าอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอย่างนั้น	คนนั้นก็สบายไม่มีปัญหา	คนอยากให้ 
มันเที่ยงก็มีปัญหา	เป็นทุกข์เป็นร้อน	บางทีนอนไม่หลับ	อย่างนี้ก็เป็นได้	นี้เรียกว่า
ไม่รู้เรื่องของอนิจจังตามความจริง	เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า

	 เมื่ออยากรู้ธรรมะ	จะไปดูที่ไหนได้	ดูอยู่ที่กายของเรานี้แหละ	ดูอยู่ที่ใจของเรา 
นี้แหละ	ไปดูในตู้ไม่พบไม่เห็น	จะรู้ธรรมะอย่างแท้จริงต้องดูในกายของเรานี้เรียกว่า	 
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“รูปธรรม” รู้เข้าไปอกีชนิดหน่ึงไม่มรูีป	มปีรากฏอยูคื่อ	“นามธรรม” ม ี๒ อย่างเท่าน้ัน  
รูปธรรมมองเหน็ด้วยตาของเราทีน่ั่งอยูน่ี่	แต่นามธรรมมองไม่เหน็	นามธรรมไม่ใช่สิง่ที ่
จะมองดูด้วยตาเน้ือได้	ต้องมองดูด้วยตาใน	คอืตาใจมองดใูนใจถงึจะเหน็นามธรรม

	 คนจะบรรลุธรรมะ	 จะได้เห็นธรรมะ	 ต้องรู้จักว่าธรรมะอยู่ตรงไหนเสียก่อน	 
ถ้าธรรมะอยู่ที่กาย	ก็ต้องมาดูที่กายของเรา	ดูตั้งแต่นี้ลงไป	เอาอะไรมาตรวจดูตรงนี้	 
เอานามธรรมคือตวัวญิญาณธาตดูุกายน้ี	ไปดทูีอ่ืน่ไม่พบ	เพราะความสขุความทกุข์เกดิ 
จากทีน่ี่	หรือใครเหน็ความสขุเกิดจากต้นไม้มไีหม	เกดิจากแม่น�า้มไีหม	เกดิจากดนิฟ้า 
อากาศมีไหม	ความสุขความทุกข์เป็นความรู้สึกทางกายทางใจของเรานี่เอง

	 ฉะน้ัน	พระพทุธองค์ท่านให้รู้จักธรรมะ	ให้มาดธูรรมะทีก่ายของเราน้ี	คอืธรรมะ 
อยู่ทีน่ี่	จงมาดทูีน่ี่	อย่างท่านอาจารย์ท่านสอนน้ี	ท่านให้มาดูทีต่วัธรรมะ	แต่เราเข้าใจว่า 
ตวัธรรมะอยู่ทีห่นังสอื	จึงไม่เจอ	ถ้าดูหนังสอืกต้็องน้อมเข้ามาในน้ีอกี	จึงจะรู้จักธรรมะ	 
อย่างนี้ให้เข้าใจว่าธรรมะที่แท้จริงอยู่ที่ไหน อยู่ที่นี่ อยู่ที่กาย อยู่ที่ใจนี้ ให้เอาใจนี้
พิจารณากาย	นี้เป็นหลักการพิจารณา

	 ฉะน้ัน	จงท�าปัญญาให้เกิดขึน้ในจิตของเรา	เมือ่ปัญญาเกดิขึน้ในจิตของเราแล้ว	
จะมองไปที่ไหนจะมีแต่ธรรมะทั้งนั้น	เห็นอนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	ตลอดเวลา	อนิจจัง
เปน็ของไม่เที่ยง	ทกุขงั	ถ้าไปยดึว่ามนัเทีย่งกเ็ปน็ทกุข์	เพราะอนันัน้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน
อยู่แล้ว แต่เราไม่เห็น กลับเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เสมอ เห็นว่าเป็นของของตนอยู่ 
ทกุเวลา	คอืเราไม่เหน็สมมตุ	ิรู้จักสมมตุกินัเสยีเถดิ	เช่น	เราทกุคนทีน่ั่งในทีน้ี่มชีือ่ทกุคน	 
ชื่อเราน้ี	 เราตั้งใหม่หรือมันเกิดพร้อมกันกับเรา	 หรือมีชื่อติดตามมาตั้งแต่วันเกิด	 
เข้าใจไหม นี้สมมุติ

	 สมมตุมิปีระโยชน์ไหม	มปีระโยชน์	เช่น	สมมตุว่ิาชือ่	นาย	ก	นาย	ข	นาย	ค	นาย	ง	 
มนักเ็ป็นคนด้วยกนัทัง้หมด	ต้องเอาชือ่คนมาใส่เพือ่ให้สะดวกแก่การพดู	สะดวกแก่การ 
งานเท่าน้ันแหละ	เช่น	เราต้องการใช้นาย	ก	กเ็รียกนาย	ก	นาย	ก	กม็า	นาย	ข	นาย	ค	 
นาย	ง	เฉยเสยีไม่ต้องมา	สมมตุมินัสะดวกเท่าน้ี	ถ้าไม่มีสมมตุ	ิเราจะเรียกคนมาใช้สกั 
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หน่ึงคน	ถ้าเรียกว่าคนๆ	คนทัง้หมดกจ็ะลกุขึน้มา	กใ็ช้ไม่ได้	จะท�าอย่างไร	ฉะน้ัน	สมมตุ ิ
จึงมีประโยชน์	คือสะดวกแก่การใช้เท่านั้น

	 เมือ่ตามดเูข้าไปแล้ว	ทีจ่ริงไม่มใีครทัง้น้ัน	มนัเป็นวมิตุต	ิมดีนิ	มนี�า้	มไีฟ	มลีม	 
เท่าน้ันแหละ	ทีเ่ป็นสกนธ์ร่างกายของเราน้ี	แต่เรามองไม่ค่อยจะเหน็	เพราะมอีปุาทาน	
อัตตวาทปุาทาน ๑	มนัไม่เหน็	ถ้าเราเหน็ชดั	จะเหน็ว่าตวัของคนๆ	หน่ึง	ไม่มอีะไรมาก	
ส่วนทีม่นัแข้นแขง็กเ็ป็นดนิ	ส่วนทีเ่หลวกเ็ป็นน�า้	ส่วนทีร้่อนกเ็ป็นไฟ	ส่วนทีพ่ดัไปมา
ก็เป็นลม	มีดิน	มีน�้า	มีไฟ	มีลม	ผสมกันเข้าไปเป็นก้อน	ก็เรียกว่ามนุษย์	เมื่อมัน 
แยกกนัออกไปอกี	ส่วนดนิกเ็ป็นดนิไป	ส่วนน�า้กเ็ป็นน�า้ไป	ส่วนไฟกเ็ป็นไฟไป	ส่วนลม 
ก็เป็นลมไป	เป็นคนที่ไหน	คนไม่มีเลย	มันเป็นอยู่อย่างนั้น

	 พระพทุธเจ้าจึงสอนว่า	ไม่มอีะไรยิง่ไปกว่าการทีเ่ราเข้าใจว่าอนัน้ีไม่ใช่ตวัเราแต่ 
เป็นของสมมุติ	 อันนั้นไม่ใช่ของของเรา	 แต่เป็นของสมมุติ	 ถ้าเราเข้าใจสิ่งทั้งหลาย 
แจ่มแจ้งเป็นธรรมะแล้ว ก็จะสบายใจ ถ้าเรารู้ในปัจจุบันอย่างนี้ว่า มันไม่เที่ยง อันนี้ 
กไ็ม่ใช่เรา	อนัน้ันกไ็ม่ใช่ของเรา	ให้เหน็อยูอ่ย่างน้ี	ถ้าอนัน้ีวบิตัเิม่ือไรกส็บายใจเหมอืนกนั	 
ถ้าอนัน้ันจะวิบตัไิปแยกกนัไปเมือ่ไร	ใจกส็บาย	เพราะไม่มขีองใคร	เป็นแต่ดนิ	น�า้	ไฟ	ลม	 
เท่านั้น	แต่คนเราจะเห็นตามได้ยาก	แต่ถึงจะยากก็ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์

	 หากเราเหน็เช่นน้ันได้ก็สบายใจ	ใจจะไม่ค่อยโกรธ	ไม่มีโลภ	ไม่มีโกรธ	ไม่มีหลง	 
จะมีธรรมะอยูส่ม�า่เสมอ	ไม่ต้องอจิฉาพยาบาทกนั	เพราะต่างกเ็ป็นดนิ	เป็นน�า้	เป็นไฟ	 
เป็นลม เหมือนกัน ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น

 เมือ่ยอมรับว่าเป็นจริงอย่างน้ัน กเ็หน็จริงในธรรมะ เมือ่เหน็จริงในธรรมะแล้ว กไ็ม่
ต้องเปลอืงครูบาอาจารย์	ไม่ต้องสอนกนัทกุวนัหรอก	เมือ่รู้แล้วกจ็ะท�าตามหน้าทีเ่ท่าน้ัน	 
แต่เด๋ียวน้ีทีเ่ราสอนยากสอนล�าบาก	คอืมันไม่ยอมรับ	ยงัเถยีงครูบาอาจารย์อยู	่ยงัเถยีง 
พระธรรมวินัยอยู	่ถ้าอยูใ่กล้ครูบาอาจารย์กท็�าดีเสยีหน่อยหน่ึง	เมือ่ลบัหลงัครูบาอาจารย์ 

๑ อัตตวาทุปาทาน	ความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตน
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ก็เป็นขโมยเสยี	เป็นเร่ืองทีส่อนยากอย่างน้ี	โยมเมอืงไทยเป็นอย่างน้ัน	จึงต้องเปลอืง
ครูบาอาจารย์มาก

	 ระวงันะ	ระวงัไม่ดีไม่เหน็ธรรมะนะ	ต้องระวงัให้ดี	ต้องน�าไปพจิารณาให้เกดิปัญญา	 
ดอกไม้นี้สวยไหม	 ดูซิ	 เห็นสิ่งที่ไม่สวยในนี้หรือเปล่า	 เห็นสิ่งที่ไม่สวยในสิ่งที่สวย 
หรือเปล่า	มนัจะสวยไปกีว่นั	ต่อไปมนัจะเป็นอย่างไร	ท�าไมมนัเปลีย่นแปลงไปอย่างน้ัน	 
อกี	๓-๔	วัน	กใ็ห้เอาไปทิง้ใช่ไหม	เพราะหมดความสวย	มนัไม่สวยเสยีแล้ว	น่ีคอืคนตดิ 
ความสวย	ติดความดี	ถ้ามีความดี	ก็ดี	ดี	ดี

	 พระพทุธองค์ของเราท่านตรัสว่า	สวยกพ็งึว่าสวยเฉยๆ	อย่าไปตดิมนั	ถ้ามคีวาม 
ดใีจ	ก็อย่าเพิง่ไปเชือ่มันเลย	ทีว่่าดน้ีีกไ็ม่แน่	สวยน้ีกไ็ม่แน่	ไม่แน่สกัอย่างหน่ึง	ไม่มอีะไร 
จะแน่นอนในโลกนี้	นี่คือความจริง	ของที่ไม่จริงคือสวยไม่จริง	มันจริง	แต่ว่ามันจะ
เปลี่ยนแปลงของมันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา

	 ถ้าเราเหน็ว่ามนัสวยๆ	อย่างน้ี	เมือ่หมดความสวยไป	ใจเราก็ไม่สวย	ถ้ามนัหมด 
ความดีแล้วใจเรากไ็ม่ดด้ีวย	เราเอาใจไปฝากกบัวตัถตุ่างๆ	อย่างน้ี	หากว่ามันเสยีหายไป 
เรากท็กุข์	เพราะเราไปยดึม่ันถือมัน่ว่าอนัน้ีเป็นของเรา	พระพทุธเจ้าท่านให้รู้จักว่ามนัเป็น 
ธรรมชาตขิองมันเท่าน้ัน	สวยเกดิขึน้มาอกีไม่กีว่นักห็ายแล้ว	อย่างน้ีปัญญากเ็กดิแล้ว	
ฉะน้ัน	ท่านจึงให้เหน็อนิจจัง	เหน็ว่ามันสวยกว่็าไม่ใช่	เหน็ว่าไม่สวยกว่็าไม่ใช่	เหน็ว่าดี 
กไ็ม่ใช่	ให้เหน็ไว้อย่างน้ี	ดอูยูเ่สมออย่างน้ีจะเหน็ความจริงในสิง่ทีไ่ม่จริง	จะเหน็ความไม่ 
เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างนั้น

	 วันน้ีอธบิายให้รู้จักทกุข์	สิง่ทีใ่ห้เกดิทกุข์	สิง่ทีดั่บทกุข์	ข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์	 
สี่อย่างนี้	รู้จักทุกข์	เมื่อทุกข์แล้วก็ทิ้ง	รู้จักเหตุที่จะให้ทุกข์เกิดแล้วก็ทิ้ง	ปฏิบัติให้ถึง 
ความดับทกุข์	กเ็หน็	อนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	เป็นของไม่แน่นอน	ทกุข์แล้วกด็บั	มนัดบัแล้ว 
จะไปอยู่ทีไ่หน	เราปฏบิตัแิล้วจะเอาอะไร	ปฏิบตัน้ีิปฏิบตัเิพือ่ละ	ไม่ใช่เพือ่เอา	อย่างโยมที่ 
ถามเมือ่กลางวนัน้ีว่า	เป็นทกุข์	อาตมาถามว่า	โยมอยากเป็นอะไร	ตอบว่า	อยากตรัสรู้ธรรม	 
อยากตรัสรู้ธรรม	มนัไม่ได้ตรัสรู้ดอก	อย่าให้มนัอยากเลย	อาตมาบอกไป	จะรู้หรือไม่ 
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กต็ามเถอะ	เมือ่รู้จักทกุข์ตามความจริง	มนักท็ิง้ทกุข์	รู้จักเหตใุห้ทกุข์เกดิ	ทีไ่หนเป็นเหต ุ
ให้ทุกข์จะเกิดก็ไม่ท�ามัน	จะปฏิบัติมันก็ปฏิบัติให้ดับทุกข์	ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์	
อันนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน	ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา	เห็นเช่นนี้ทุกข์ก็ดับ	เหมือนคนเดินทางไป	 
เดินไป	ไปถึงแล้วก็หยุดอยู่	มันดับ	นั่นใกล้ต่อพระนิพพาน	ง่ายๆ	เดินไปก็เป็นทุกข์	 
ถอยกลับก็เป็นทุกข์	หยุดอยู่ก็เป็นทุกข์	เดินไปก็ไม่เดิน	ถอยกลับก็ไม่ถอย	หยุดอยู่
ก็ไม่หยุด	มีอะไรเหลือไหม	ดับ	รูปมันดับ	นามมันก็ดับ	นี้เรียกว่าดับทุกข์	ฟังยาก
สักหน่อยนะ

	 ถ้าหากเราภาวนาพจิารณาเร่ือยๆ	มนัจะพ้นขึน้มา	แล้วจะรู้จัก	มนัจะดบัของมัน 
อย่างน้ัน	ทีส่ดุค�าสอนพระพทุธเจ้าเป็นอย่างน้ันหมดล่ะ	ไม่เป็นอะไร	ละหมด	พระพทุธเจ้า 
สอนจบตรงนี้	ละหมด	จบลงที่นี่

	 วนัน้ีอธบิายธรรมะให้ญาตโิยมและถวายท่านอาจารย์	ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใด 
ขออภยัด้วย	แต่อย่าเพิง่เข้าใจว่ามนัผิดมนัถกู	ฟังไว้ก่อน	ให้รู้จักผิดรู้จักถกู	เหมอืนกบัเอา 
ผลไม้ชนิดหนึ่งถวายท่านอาจารย์	และฝากญาติโยมทุกๆ	คน	อาตมาบอกว่าผลไม้นี้ 
มันหวานนะ	ก็ขอให้ฟังไว้ก่อน	อย่าเพิ่งเชื่อว่ามันหวานล่ะ	เพราะเมื่อไม่รู้จักรสผลไม้ 
ทีม่นัเปร้ียว	เอามอืจับมนักไ็ม่รู้เปร้ียว	ผลไม้น้ีมนัหวาน	ถวายให้จับด	ูมนักไ็ม่รู้หวาน	 
ฉะน้ัน	ทีเ่ทศน์ให้ฟังวนัน้ีอย่าเพิง่เชือ่	ถ้าอยากจะรู้จักรสเปร้ียวหวานของผลไม้	กต้็อง 
เอามดีไปเฉือนแล้วเคีย้วดใูนปากน่ันแหละ	หากมนัเปร้ียวกจ็ะรู้สกึเปร้ียว	หากมนัหวาน 
ก็จะรู้สกึหวาน	ทน้ีีเชือ่ได้แล้ว	เพราะเหตใุดจึงเช่ือ	เพราะว่าเป็นปัจจัตตงั	แล้วมีพยาน	
ตวัเราจะเป็นพยานของตวัเราแน่นอนแล้วทน้ีี	ฉะน้ัน	ผลไม้ทีอ่าตมาฝากให้วนัน้ีอย่าเพิง่ 
เอาไปทิ้ง เก็บไว้ทานให้รู้รสเปรี้ยวหวานเสียก่อน จนเป็น สักขีภูโต ตัวเราเป็นพยาน
ของเราแล้วแน่นอน

	 พระพทุธเจ้าไม่มคีรูไม่มอีาจารย์นะ	อาชวีกไปถามท่านว่า	ใครเป็นครูเป็นอาจารย์
ของท่าน	พระพทุธองค์ตรัสตอบว่า	เราไม่มคีรู	ไม่มอีาจารย์	อาชวีกกส็ะบดัหน้าไปเลย	 
คือบอกความจริงเกินไป	 บอกความจริงกับคนไม่รู้จักความจริง	 ไม่เชื่อ	 ไม่รู้จักฟัง	 
ไม่รู้จักเอา	ฉะน้ัน	วนัน้ีอาตมาถงึบอกว่าอย่าเพิง่เชือ่	อย่าเพิง่ไม่เชือ่	คนไปเชือ่คนอืน่เขา 
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ท่านว่าคนโง่	เพราะไม่มีพยานในตวัของเรา	ดงัน้ัน	ให้ยดึพยานในตวัของเราอย่างน้ัน	 
พระพทุธเจ้าจึงตรัสเลยว่า	พระพทุธองค์ไม่มคีรู	ไม่มอีาจารย์	อย่างน้ีเป็นความจริง	แต่เรา 
คิดให้ถูกนะ	ถ้าคิดไม่ถูกแล้วไม่เคารพอาจารย์นะ	ไม่มีครูไม่มีอาจารย์	อย่าไปว่านะ	
ถ้าครูอาจารย์สอนถกูมาแล้ว	เรารู้จักปฏบิตั	ิเหน็ถกู	เหน็ผิด	รู้ขึน้มาตามครูบาอาจารย์

	 วันน้ีพวกเราทัง้หลายมโีชคด	ีอาตมามโีอกาสรู้จักญาตโิยมทกุๆ	คน	และได้พบกับ 
ท่านอาจารย์	ไม่น่าจะมาเห็นกันนะ	เพราะอยู่ไกลกันมาก	วันนี้อาตมาเห็นว่าจะต้องมี 
เหตุปัจจัยอันหนึ่ง	ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่า	อะไรที่จะเกิดขึ้นมา	จะต้องมีเหตุอย่างนี้	 
อย่าลมืนะ	จะต้องมเีหตอุนัหน่ึง	บางทสีมยัก่อนอดีตชาต	ิอาตมาได้มาเป็นพี่ๆ 	น้องๆ	 
ของญาตโิยมแถวๆ	น้ีกเ็ป็นได้	ถ้าพดูถงึเหต	ุมนัเป็นอย่างน้ัน	คนอืน่ไม่ได้มา	แต่อาตมา 
ได้มา	ท�าไม	หรือว่าจะมาสร้างเหตุเดี๋ยวนี้ก็ได้	ฉะนั้น	จึงฝากธรรมไว้ให้ญาติพี่น้อง 
ทัง้หลาย	คนแก่กเ็ป็นพ่อเป็นแม่	คนมีอายเุสมอๆ	กนักเ็ป็นเพือ่น	คนอายนุ้อยๆ	กเ็ป็น 
ลูกหลาน	ทุกๆ	คน	ขอฝากความอาลัยไว้	ณ	ที่นี้

	 ญาตโิยมทัง้หลายจงเป็นผู้ขยนัขนัแขง็	หมัน่ในข้อประพฤตปิฏบิตั	ิไม่มอีะไรแล้ว 
จะยิง่กว่าธรรมะ	ธรรมะน้ีเป็นเคร่ืองทีค่�า้จุนโลกเหลอืเกนิ	ทกุวนัน้ีเราจะไม่สบายกระสบั 
กระส่ายกเ็พราะไม่มีธรรมะ	ถ้าเรามีธรรมะกจ็ะสบาย	อาตมากด็ใีจทีไ่ด้ช่วยท่านอาจารย์ 
และช่วยญาตโิยมด้วย	จึงขอฝากความอาลยัไว้	บางทพีรุ่งน้ีคงได้จากไป	ไปทีไ่หนกย็งั 
ไม่ทราบ	อย่างน้ีเป็นเร่ืองธรรมดา	มาแล้วกต้็องไป	ไปแล้วกต้็องมา	มนัเป็นเร่ืองอย่างน้ี	 
ไม่ควรดีใจและไม่ควรเสยีใจ	สขุแล้วกท็กุข์	ทกุข์แล้วกส็ขุ	ได้แล้วกเ็สยีไป	เสยีไปแล้ว 
กไ็ด้มา	เป็นเร่ืองธรรมดา	ญาตโิยมจงเข้าอยูใ่นธรรมะ	จะไม่มีความเดือดร้อนทกุๆ	คน	 
ทีส่ดุน้ี	ขอให้ญาตโิยมทัง้หลายเป็นคนมโีชคด	ีโชคอย่างใหญ่หลวงคอื โชคดทีีไ่ด้รู้จัก 
ธรรมะ นั่นแหละเป็นโชคดีที่สุดแล้ว

	 ในวาระสดุท้าย	ญาตโิยมทกุคนมีความสงสยัอะไรในใจ	ให้ถามปัญหาได้	มไีหมล่ะ	 
สมัยก่อนคร้ังพุทธกาล	 เร่ืองสาวกไม่ชอบพระพุทธเจ้าก็ม	ี เพราะพระพุทธเจ้าบอก 
ให้ขยนั	ไม่ให้ประมาท	สาวกทีข้ี่เกียจ	กลวัและเกลยีด	เมือ่คราวทีพ่ระพทุธเจ้าปรินิพพาน	 
สาวกกลุ่มหน่ึงร้องไห้ว่า	 พระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานแล้วจะไม่มีใครเป็นครูเป็น
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อาจารย์สอนเรา	สาวกกลุ่มนี้ก็โง่	สาวกอีกกลุ่มหนึ่งยกมือสาธุ	พระพุทธเจ้าตายแล้ว	 
เราสบาย	ไม่มีใครบังคับเรา	กลุ่มที่สาม	เมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วก็สบายใจ	 
ปล่อยสลดสังเวชในสังขาร	นี่	มีกลุ่มหนึ่ง	กลุ่มสอง	กลุ่มสาม	เราจะเอากลุ่มไหนล่ะ	 
จะเอากลุ่มสาธุ	 หรือจะเอากลุ่มไหน	 กลุ่มหนึ่ง	 เมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วก็ 
ร้องไห้	 นี่คือคนที่ไม่ถึงธรรมะ	 กลุ่มที่สองนั่นเกลียด	 ไปท�าอันนี้ก็ไม่ได้	 ท�าอันนั้น 
กไ็ม่ได้	ผิดทัง้น้ัน	กลวัท่านจะดุเอา	กลวัท่านจะว่าเอา	เมือ่ท่านปรินิพพานแล้วสบายใจ	 
ทกุวันน้ีเช่นกนั	บางทท่ีานอาจารย์อาจจะมีลกูศิษย์เกลยีดเหมือนกนัล่ะนะ	เกลยีดอยู่ 
ในใจ	อดไว้	คนมีกิเลสก็ต้องเป็นทกุคน	แม้แต่พระพทุธองค์ยงัมสีาวกรังเกยีจ	อาตมา 
มีลกูศิษย์รังเกียจเหมอืนกนั	ไปบอกให้เขาทิง้ความชัว่	เขาเสยีดายความชัว่	เขากเ็กลยีดเรา	 
อย่างนี้ก็มีเยอะ

	 ฉะนั้น	ปัญญาชนทั้งหลายให้พากันตั้งอยู่ในธรรมะให้แน่นหนา	เอาล่ะ.
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๓๕
ตุจโฉโปฏฐิละ

	 การบ�ารุงพระพทุธศาสนาน้ันมสีองประการ	หน่ึงคือ	อามสิบชูา	คอืปัจจัย	๔	ได้แก่	 
จีวร	บณิฑบาต	เสนาสนะ	เภสชั	น่ีบ�ารุงพระพทุธศาสนาโดยการบ�ารุง	ผู้ทีจ่ะปฏบิตัติาม 
พระพทุธศาสนาให้มคีวามเป็นอยูไ่ด้	แล้วถ่ายทอดออกมาถงึการปฏิบตั	ิส่วนการปฏิบตั ิ
ก็ถ่ายทอดออกไปถงึข้อปฏิบตัติามความจริง	ให้พระพทุธศาสนาเจริญยิง่ข้ึน	เหมือนกนั 
กับต้นไม้ต้นหนึ่ง	มันมีราก	โคน	ล�าต้น	ใบ	ใบทุกใบ	กิ่งทุกกิ่ง	ทั้งล�าต้น	อาศัยราก 
ดูดกินอาหารส่งขึ้นไปหล่อเลี้ยง	ต้นไม้ก็อาศัยรากเป็นเค้ามูลเอาอาหารไปหล่อเลี้ยง

	 เรานี้ก็เหมือนกัน	ทั้งกายทั้งวาจานี้	หรืออายตนะ	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	นี่ 
เปรียบเหมือนก่ิง	ก้าน	ล�าต้น	ใจเปรียบเป็นรากส�าหรับดดูกนิอาหาร	แล้วกแ็บ่งขึน้สูล่�าต้น	 
แบ่งไปหากิ่งหาใบ	ให้เป็นดอกออกผล	จิตของเรานี้	ถ้ามันตั้งอยู่ในสภาพใด	เช่นว่า 
มนัตัง้อยู่ในความถกูต้อง	หรือว่าตัง้อยูใ่นความเหน็ผิด	กแ็สดงความเหน็ผิดไปถงึสดุขดี 
ของมัน	ความเห็นถูกก็แสดงออกไปถึงที่สุด	คือทางกายและวาจาของเราเหมือนกัน	

	 ฉะนั้น	 การบ�ารุงพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติจึงส�าคัญมาก	 โดยตรงเข้าไป	
ไม่มอีะไร	มแีต่ข้อวตัรตรงไปตรงมา	เช่น	เราสมาทานศลีทกุวนั	พระท่านกบ็อกสิง่ทีผิ่ด 
ทกุวนั	พระให้พากนัสมาทาน	แต่ถ้าสมาทานเฉยๆ	ไม่ได้ภาวนา	ไม่ได้พจิารณาตามเหตผุล	 
มันก็เป็นไปได้ยาก	 หาข้อประพฤติปฏิบัติไม่ได้	 การบ�ารุงพระพุทธศาสนาน้ีก็บ�ารุง 
อย่างนั้น คือ ปฏิบัติบูชา คือการปฏิบัติให้มันเป็นศีลจริง ให้เป็นสมาธิจริง ให้เป็น 
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ปัญญาจริง มนัจึงจะรู้เร่ือง ถ้าไม่รู้โดยการปฏบิตั ิไม่รู้เร่ืองพระพทุธศาสนา ถงึจะเรียน 
จบพระไตรปิฎก ก็ยังไม่รู้จัก

	 ในสมัยก่อนคร้ังพุทธกาล	มีสาวกองค์หน่ึงชือ่ว่า	ตจุโฉโปฏฐลิะ	ตจุโฉโปฏฐลิะน้ี 
มีปัญญามาก	แตกฉานในคมัภร์ี	แตกฉานในพระไตรปิฎก	มวีดัสาขาตัง้	๑๘	แห่ง	เป็นครู 
เป็นอาจารย์	จนประชาชนศษิยานุศษิย์ทัง้หลายนับหน้าถอืตาโดยทัว่ถงึ	ถ้าใครได้ยนิช่ือ
ว่า	ตจุโฉโปฏฐลิะ	กก็ลวัเกรง	ไม่กล้าพดูไม่กล้าเถยีงเมือ่ท่านอธบิายธรรมะ	กลวัอ�านาจที่ 
ท่านได้เรียนมากจนแตกฉานในพระไตรปิฎก	ฉะน้ัน	ท่านตจุโฉโปฏฐลิะจึงเป็นพระเถระ 
ผู้ยิ่งใหญ่ในครั้งพุทธกาลเพราะการเรียน

	 วันหน่ึง	 ท่านไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้า	 ขณะท่านก�าลังกราบลงสาธุการ	
พระพุทธองค์ตรัสว่า “มาแล้วหรือ พระใบลานเปล่า”

	 ...ซึง้ในใจ	แล้วกเ็ลยพดูกนัไป	พอท่านจบประโยคพอสมควรแล้วจะลาพระพทุธองค์ 
กลบัวัด...	“กลบัอาวาสแล้วหรือ พระใบลานเปล่า”	พระพทุธองค์ตรัสแค่ค�าน้ัน...มาก็	 
“มาแล้วหรือ	พระใบลานเปล่า” จะกลบัก ็“กลบัแล้วหรอื พระใบลานเปล่า” ไม่ได้หน้า 
ได้หลัง	ท่านเทศน์อยู่เท่านั้น

	 ตุจโฉโปฏฐิละเป็นอาจารย์ใหญ่ก็คิดในใจว่า	 “เอ...ท�าไมพระพุทธองค์จึงรับสั่ง
อย่างน้ัน	เป็นอะไรหนอ”	...คดิไปคิดมา	คดิตามการศึกษาย้อนไปพจิารณาไปจนเหน็ว่า	

	 “เออ...	มนัจริงทีพ่ระองค์ว่า	พระใบลานเปล่า”	คอืพระเรียนเฉยๆ	ไม่ได้ปฏบิตัิ

	 เมื่อมาดูจิตใจของตนก็เหมือนกันกับฆราวาส	ฆราวาสอยากได้อะไรก็อยากได้
เหมือนเขา	ฆราวาสยนิดีอย่างไร	เรากย็นิดอีย่างเขา	ความเป็นสมณะไม่มี	ไม่มีธรรมะ
อันซึ้งบังเกิดขึ้นในจิตใจที่จะมาข่มจิตของตนให้สงบระงับด้วยการอบรมทั้งหลายได้	
จึงเกิดความสนใจอยากจะออกปฏิบัติ

	 แต่ว่าการออกปฏิบัตินั้นไม่มีทางที่จะไป	ไปหาอาจารย์นั่น	อาจารย์นี่	ล้วนแต่ 
เป็นลกูศิษย์ของท่านทัง้หมด	เขากเ็ลยไม่รับ	ธรรมดาคนเราเหน็ครูบาอาจารย์ก็เคารพ 
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เกรงกลวั	ไม่กล้าพดู	กเ็ลยไม่กล้ารับให้ท่านมาปฏบิตัด้ิวย	ไปส�านักผู้ใดกต็าม	ไม่กล้ารับ	 
ท่านมคีวามรู้มาก	มปัีญญามาก	ใครๆ	กไ็ม่กล้าตกัเตอืน	ไม่กล้าสอน	ถงึแม้ว่าท่านน่ัง 
อยู่ที่นั้น	จะเทศนาว่ากล่าวก็ยังเกรงกลัวอ�านาจของท่าน

	 ท่านจึงไปหาสามเณรน้อยซึง่เป็นอริยบคุคล	ท่านตจุโฉโปฏฐลิะกไ็ปขอปฏบิตักิบั 
เณรน้อย	เณรบอกว่า	“พระคณุเจ้าจะมาปฏบิตักิบัผม	ถ้าท�าจริงกม็าได้	แต่ถ้าท�าไม่จริง 
มาไม่ได้”	ตจุโฉโปฏฐลิะจึงมอบกายถวายชีวติ	สามเณรให้ห่มผ้า	เมือ่ห่มผ้าเรียบร้อย 
แล้ว	เผอิญมีสระน�้าอยู่ใกล้ๆ	ที่เป็นเลน	เณรก็บอกว่า	“เอ้า	ให้วิ่งลงไปในหนองนี่	 
วิ่งลงไป	ถ้ายังไม่บอกให้หยุด	อย่าหยุดนะ	ถ้ายังไม่บอกให้ขึ้น	อย่าขึ้นนะ	เอ้า...วิ่ง”	 
ตุจโฉโปฏฐิละห่มผ้าดีๆ	แล้วก็วิ่งลงไปในหนองต�่าลงๆๆ	เณรน้อยไม่ได้บอกให้หยุด	 
ท่านกล็งไปจนตวัเปียกหมด	เป้ือนตมและขีเ้ลนหมด	สามเณรจึงบอก	“เอาละ	หยดุได้”	 
ท่านจึงหยดุ	สามเณรบอกว่า	“เอาละ	ขึน้มา”	ท่านจึงข้ึนมา	แสดงให้เหน็ว่าท่านละทฏิฐิ 
ของท่านแล้ว	จึงยอมรับ	ถ้าไม่ยอมรับ	จะไม่ยอมลงข้ีตมหรอกคนผู้ใหญ่ขนาดน้ัน	แต่ว่า 
ท่านยอมไป	สามเณรเห็นแล้วรู้อุปนิสัยแล้วว่าตุจโฉโปฏฐิละเอาจริง

	 เมือ่ท่านขึน้มาแล้ว	สามเณรจึงสอนให้	โดยใช้วธิกี�าหนดอารมณ์	จับอารมณ์	ให้รู้จัก 
จิตของตน	ให้รู้จักอารมณ์ของตน	เณรก็ยกอบุายอนัหน่ึงข้ึนมาว่า	ให้ใช้วธิทีีบ่รุุษทัง้หลาย 
จะจับเหี้ย	 เหี้ยตัวหน่ึงเข้าไปในโพรงจอมปลวกซึ่งมีรูอยู่หกรู	 ถ้าเหี้ยเข้าไปในที่น้ัน 
จะท�าอย่างไรเราจึงจะจับมันได้	จะต้องปิดไว้สักห้ารู	เอาอะไรมาปิดมันไว้ให้เหลือแค่ 
รูเดียวส�าหรับให้เหี้ยออก	นอกนั้นปิดไว้หมด	แล้วให้นั่งจ้องมองอยู่ที่รูนั้น	ครั้นเหี้ย 
วิ่งออกก็จับ	อันนี้ฉันใด	การก�าหนดจิตก็ฉันนั้น	ตาก็ปิดไว้	หูก็ปิดไว้	จมูกก็ปิดไว้	 
ลิน้ก็ปิดไว้	กายก็ปิดไว้	เหลอืแต่จิตอนัเดยีว	ตา	ห	ูจมูก	ลิน้	กาย	ปิดมันไว้	คอืส�ารวม 
สังวร	ให้ก�าหนดจิตอย่างเดียว

	 การภาวนาก็เหมือนกันกับบุรุษจับเหี้ย	 อย่างเราจะก�าหนดลมหายใจให้มีสต	ิ 
สตคืิอความระมดัระวงัรูอ้ยูว่่าเดีย๋วน้ีเราท�าอะไรอยู	่สมัปชญัญะคอืรู้ตวัว่าเราก�าลงัท�า
อนัน้ันอยู	่ผู้รู้รู้ว่ามนัเป็นอย่างน้ันอยู	่ให้ก�าหนดลมหายใจเข้าออกด้วยการมสีตคิวาม
ระลึกได้	สัมปชัญญะความรู้ตัว	



414

	 การที่ว่าระลึกได้	คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิต	ไม่ใช่การที่เราไปศึกษาที่ไหนมา	
ให้รู้จักแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมา	 จิตมันอยู่เฉยๆ	 มันก็มีความรู้สึกขึ้นมาอันนี้แหละ
เป็นความรู้สึก

	 สตน้ีิควบคูก่นักบัความรู้สกึ	มสีตอิยูค่อืความระลกึได้ว่า	เราพดูอยู	่หรือเราท�าอยู่	 
หรือเราไปเดินอยู่	หรือเรานั่งอยู่	จะไปจะมาก็รู้	นั่นเรียกว่า	สติระลึกได้

	 สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่า	บัดนี้เราก�าลังเดินอยู่	เรานั่งอยู่	เรานอนอยู่	เรารับ 
อารมณ์อะไรอยู่เดี๋ยวนี้	สองอย่างนี้	ทั้งสติความระลึกได้	และสัมปชัญญะความรู้ตัว	
ในการทีเ่ราระลกึได้อยู่เสมอน้ัน	เราก็จะสามารถรู้ใจของเราว่า	ในเวลาน้ีมนัคดิอย่างไร	
เมื่อถูกอารมณ์ชนิดนั้นมา	มันคิดอย่างไร	อันนั้นเราจะรู้จัก

 ผู้ทีรั่บรู้อารมณ์น้ันคอืตวัจิต อารมณ์คอืสภาวะทีมั่นจรเข้ามา เช่น	มเีสยีง	อย่างเสยีง 
เขาไสกบอยูน่ี่	มนัเข้าทางหแูล้วจิตกรั็บรู้ว่าเสยีงกบน่ัน	ผู้ทีรั่บรู้อารมณ์	รับรู้เสยีงกบน้ัน	 
เรียกว่าจิต

	 จิตที่รับรู้น่ีเป็นจิตที่หยาบๆ	 เป็นจิตที่ปกติของจิต	 บางทีเราน่ังฟังเสียงกบอยู่	
ร�าคาญในความรู้สึกของผู้ที่รับรู้	 เราจะต้องอบรมผู้ที่รับรู้น้ันให้มันรู้ตามเป็นจริงอีก 
ทหีน่ึง	ทีเ่รียกว่าพทุโธ	ถ้าหากว่าเราไม่รู้แจ้งตามเป็นจริง	เราอาจจะร�าคาญในเสยีงคน	 
หรือเสยีงรถ	หรือเสยีงกบ	มแีต่จิตเฉยๆ	รับรู้ว่าร�าคาญ	รู้ตามสญัญา	ไม่ได้รู้ตามความ 
เป็นจริง

	 เราจะต้องให้มันรู้ในญาณทัศนะ	 คืออ�านาจของจิตที่ละเอียด	 ให้รู้ว่าเสียงกบ 
ที่ดังอยู่นั้น	ก็สักแต่ว่าเสียงเฉยๆ	ถ้าหากว่าไม่ยึดมั่นถือมั่น	มันก็ไม่น่าร�าคาญอะไร	
เสียงก็ดังของมันไป	เราก็นั่งรับรู้ไป	อันนั้นก็เรียกว่ารู้ถึงอารมณ์ขึ้นมา

	 น่ีถ้าหากว่าเราภาวนาพทุโธ	มคีวามรู้แจ้งในเสยีงกบ	เสยีงกบน้ันไม่ได้มากวนใคร	 
มนักด็งัอยูต่ามสภาวะ	เสยีงน้ีไม่ใช่สตัว์	ไม่ใช่บคุคล	ไม่ใช่ตวัตนเราเขา	เรียกว่าเสยีง 
เท่านั้น มันก็ทิ้งไป วางไป
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	 ถ้ารู้อย่างน้ี	คอืจิตรู้โดยสภาวะทีเ่รยีกว่า	“พทุโธ”	คอืความรู้แจ้งตลอดเบกิบาน	 
รู้ตามความเป็นจริง	เสยีงกป็ล่อยไปตามเร่ืองของเสยีง	ไม่ได้รบกวนใคร	นอกจากเรา 
จะไปยดึมัน่ว่า	“เออ...เราร�าคาญ	ไม่อยากจะได้ยนิคนพดูอย่างน้ัน	ไม่อยากได้ยินเสยีง 
อย่างนั้น”	ก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นมา	นี่เหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมา

	 เหตุที่มีทุกข์ขึ้นมาก็เพราะอะไร	ก็เพราะเราไม่รู้จักเรื่องตามความจริง	ยังไม่ได้
ภาวนาพุทโธ	ยังไม่เบิกบานยงัไม่ตื่น	ยังไม่รู้จกั	มีแตเ่ฉพาะจติล้วนๆ	ที่ยังไม่บรสิุทธิ์	
เป็นจิตที่ใช้การงานอะไรยังไม่ได้เต็มที่

	 ดังนั้น	พระพุทธเจ้าจึงให้ฝึกหัด	ฝึกจิตนี้ให้มีก�าลัง	การท�าจิตให้มีก�าลังกับการ
ท�ากายให้มกี�าลงั	มลีกัษณะอนัเดยีวกัน	แต่มวีธิกีารต่างกนั	การฝึกก�าลงักายเราย่อม
เคลือ่นไหวอวยัวะ	มีการนวดกาย	เหยียดกาย	เช่น	วิง่ตอนเช้าตอนเยน็	เป็นต้น	น่ีเรียกว่า 
ออกก�าลงักาย	กายน้ันกจ็ะมีก�าลงัขึน้มา	จะคล่องแคล่วขึน้มา	เลอืดลมจะมกี�าลงัวิง่ไปมา 
สะดวกตามเส้นประสาทต่างๆ	ได้	กายจะมีก�าลังดีกว่าเมื่อไม่ได้ฝึก

	 แต่การฝึกจิตให้มกี�าลงั	ไม่ใช่ให้มันวิง่ให้มนัเคลือ่นไหวอย่างกบัการออกก�าลงักาย	 
แต่คอืท�าจิตให้มันหยดุ	ท�าจิตให้พกัผ่อน	เช่น	เราท�าสมาธยิกอนัใดอันหน่ึงขึน้มา	เช่นว่า	 
อานาปานสต	ิลมหายใจเข้าออกอนัน้ีเป็นรากฐานเป็นเป้าหมายในการเพ่งในการพจิารณา	 
เราก็ก�าหนดลมหายใจ	การก�าหนดกคื็อการรู้ตามลมน่ันเอง	ก�าหนดลมเข้า	แล้วก�าหนด 
ลมออก	ก�าหนดให้รู้ระยะของลม	ให้มีความรู้อยู่ในลม	ตามรู้ลมเข้าออกสบาย	แล้ว
พยายามปล่อยสิง่ทัง้หลายออก	จิตของเรากจ็ะมกี�าลงัเพราะว่ามอีารมณ์เดยีว	ถ้าหากว่า 
เราปล่อยให้จิตคิดอย่างน้ันอย่างน้ีสารพดั	มหีลายอารมณ์	มนัไม่รวมเป็นอารมณ์เดยีว	 
จิตเราก็จะหยุดไม่ได้

 ที่ว่าจิตหยุดได้นั้น ก็คือมันหยุดในความรู้สึก ไม่คิดแล่นไปทั่ว	เช่นว่า	 เรามี 
มีดเล่มหน่ึงทีเ่ราลบัไว้ดแีล้ว	แล้วมวัแต่ฟันหนิฟันอฐิฟันหญ้าไปทัว่	ถ้าเราฟันไม่เลอืก 
อย่างนี้	มีดของเราก็จะหมดความคม	เราจึงต้องฟันแต่สิ่งที่จะเกิดประโยชน์	จิตนี้ก็
เหมือนกนั	ถ้าเราปล่อยให้จิตแล่นไปในสิง่ทีไ่ม่เป็นสาระประโยชน์	กจ็ะไม่ได้ประโยชน์อะไร	 



416

จิตนั้นจะไม่มีก�าลัง	ไม่ได้พักผ่อน	ถ้าจิตไม่มีก�าลัง ปัญญามันก็ไม่เกิด จิตไม่มีก�าลัง
คือจิตที่ไม่มีสมาธิเลย

 ถ้าจิตไม่ได้หยดุ จะเหน็อารมณ์น้ันไม่ได้ชัดเจน ถ้าเรารู้จักว่าจิตน้ีเป็นจิต อารมณ์ 
เป็นอารมณ์ น่ีคือหวัข้อแรกทีจ่ะตัง้พระพทุธศาสนาขึน้มาได้ น่ีคอืตวัศาสนา เราบ�ารุงให้
จิตน้ีเกิดข้ึน เป็นลกัษณะของการปฏิบตัใิห้เป็นสมถะ ให้เป็นวปัิสสนา รวมกนัเข้าเป็น 
สมถวิปัสสนา เป็นข้อปฏบิตัมิาบ�ารุงจิตใจให้มศีลี มธีรรม ให้จิตได้หยดุ ให้จิตได้เกดิ 
ปัญญา ให้รู้เท่าตามความเป็นจริงของมัน

	 ถ้าพดูตามความเป็นจริง	อย่างทีว่่าเราเกดิมาเป็นมนุษย์	กริิยาทีเ่ราอยู	่กริิยาทีเ่รากนิ	 
กิริยาที่มันเป็นอยู่ทุกวันน้ี	 เราก็เหมือนกันกับเด็กน้อย	 เด็กน้อยมันไม่รู้เร่ืองอะไร	 
ถ้าผู้ใหญ่มามองดูกิริยาของเด็ก	การเล่นการกระโดดนั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร	 
จิตเราทีไ่ม่ได้ฝึกกเ็หมือนกนั	เป็นจิตทีไ่ม่มีก�าลงั	จะพดูกไ็ม่มสีต	ิการกระท�ากไ็ม่มีปัญญา	 
เสือ่มไม่รู้จักว่ามนัเสือ่ม	เสยีกไ็ม่รู้จักว่ามันเสยี	ไม่รู้เร่ือง	เล่นไปตามประสาเดก็	จิตเรา 
ที่ไม่รู้จักจะเป็นอย่างนั้น

	 ฉะน้ัน	จึงควรฝึกจิตของเรา	พระพทุธเจ้าตรัสว่าฝึกจิตอนัน้ีอบรมจิตอนัน้ีให้มาก	
ถึงแม้ว่าเราบ�ารุงพระพุทธศาสนาด้วยปัจจัย	๔	ปัจจัยลาภทั้งหลายก็จริง	ก็เป็นเพียง 
สิง่ทีผิ่วเผิน	เป็นแต่เศษเปลอืกๆ	เป็นแต่กระพี	้การบ�ารุงพระพทุธศาสนาทีแ่ท้จริงน้ัน 
กคื็อการปฏิบตัน่ีิเอง	ไม่มอีนัอืน่ไกลอะไร	ทีเ่ราฝึกอยู่น่ี	ฝึกกาย	ฝึกวาจา	ฝึกจิต	ของเรา	 
นี้เรียกว่าข้อประพฤติปฏิบัติ	แล้วมันจะถ่ายทอดไปหลายๆ	แห่ง	ถ้าหากว่าคนเรามี 
ความซือ่สตัย์	มคีวามสจุริต	มศีลีธรรม	การประพฤตปิฏิบตัใินกาลอนาคตมนักเ็จริญ 
ทัง้น้ันแหละ	ไม่มีเร่ืองอจิฉา	ไม่มีเร่ืองพยาบาท	ศาสนากส็อนให้เป็นอย่างน้ัน	ให้เข้าใจ 
อย่างน้ัน	เหมือนกบัพวกเราทัง้หลายสมาทานศีลกนัน่ีเอง	ไม่ใช่โดยลกัษณะทีท่�าตาม
ประเพณีรับศีลเฉยๆ	สิ่งที่ท่านแนะน�าสั่งสอนนั้น	มันเป็นเรื่องจริง	ถึงพูดเราก็พูดได้	
ถงึเรยีนเราก็เรยีนได้	ถงึวา่เรากว็า่ได	้ยงัเหลือแต่การปฏิบัติเท่านัน้	เราจงึยังไม่รู้เรือ่ง

	 ถ้าหากว่าการปฏิบัติคือปฏิบัติบูชานี้ไม่เกิดขึ้นเมื่อไร	มันก็จะท�าให้เราไม่เข้าถึง
พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	ตลอดชีวิต	หลายๆ	ชีวิตก็ได้	หรือจะพูดง่ายๆ	ว่า	 
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จะไม่รู้เร่ืองหลกัพระพทุธศาสนาน้ีเลยกไ็ด้	คล้ายกบัผลไม้ชนิดหน่ึงทีเ่ขาเล่าว่ามันหวาน 
หรือเปร้ียวหรือมัน	เม่ือไม่ได้กินจะยังไม่เกดิประโยชน์โดยสมบรูณ์	ถงึแม้ว่ามันจะเป็น 
พนัธุท์ีด่กีต็ามเถอะ	เราไม่รู้เร่ืองถ้าเราไม่รู้จักผลไม้ตามความเป็นจริง	เร่ืองพระพทุธ-
ศาสนาน้ีก็เหมอืนกนั	ถ้าเราขาดจากการภาวนา	เราจะไม่รู้เร่ืองทาน	ไม่รู้เร่ืองศลี	ไม่รู้เร่ือง 
ภาวนา

	 ฉะน้ัน	การปฏิบตัน้ีิจึงเป็นกุญแจ กญุแจภาวนา	แม่กญุแจน้ันจะเป็นอะไรก็ช่าง 
มนัเถอะ	เราถอืลกูกญุแจมนัไว้ในมอืเรา	ถงึมนัจะปิดแน่นเท่าไรกช่็าง	ถ้าเราเอาลกูกญุแจ 
ไปเปิดเม่ือไร	กส็�าเร็จประโยชน์เมือ่น้ัน	ถ้าหากว่ากญุแจไม่มลีกู	กไ็ม่มีประโยชน์อะไร	 
ของอยูภ่ายในลงัเราก็เอาไม่ได้	อนัน้ีเหมือนกนัฉันน้ัน	ฉะน้ัน	พระพทุธเจ้าจึงให้เรียนรู้ 
สิ่งทั้งหลายเหล่านี้

 ความรู้มีอยู่สองอย่าง คนทีรู้่จักธรรมะน้ัน ท่านไม่ได้เอาความจ�ามาพดู แต่ท่านเอา 
ความจริงมาพดู คนทางโลกก็เอาความจ�ามาพดูกนั	และกพ็ดูในแง่ทีว่่ายกหชูหูางขึน้ไป	 
เช่นว่าเราพรากกันมานานแล้ว	 ไปอยู่ต่างประเทศกันหรืออยู่ต่างจังหวัดกันมานาน	 
อกีวนัหน่ึงขึน้รถกบ็งัเอญิพบกนัเข้า	“แหม	ผมดใีจเหลอืเกนิ	ผมนึกว่าจะไปเยีย่มคณุอยู่ 
เร็วๆ	น้ี”	อนัน้ีไม่ใช่ความเป็นจริง	ไม่เคยนึกเลย	แต่ไปปรุงขึน้ในเดีย๋วน้ัน	คอืพดูด้วย 
ความดีใจในปัจจุบนั	กเ็ป็นเร่ืองโกหกขึน้มา	โกหกอย่างน้ันแหละแต่ไม่รู้ตวั	ความจริง 
ไม่ได้คดิว่าจะไปเยีย่ม	ไม่เคยได้คดิสกัท	ีมนัมคีวามรู้สกึเกดิขึน้ในเวลาน้ัน	จึงพดูขึน้ 
ในเวลาน้ัน	น่ีโกหกโดยไม่รู้ตวัเองอย่างน้ีกม็	ีน่ีเป็นกเิลสชนิดหน่ึง	คอืไม่ได้เป็นความจริง 
ในค�าทีเ่ราพดูในเวลาน้ัน	แต่มนัปรุงแต่งข้ึนให้ท�าได้	น่ีเป็นเร่ืองโกหกอย่างละเอยีด	และ 
คนเราชอบพูดกันอย่างนั้น	ชอบว่าอย่างนั้น

	 ฉะน้ัน	 เร่ืองจิตใจน้ี	 พระตุจโฉโปฏฐิละก็ท�าตามที่สามเณรว่า...	 หายใจเข้า
หายใจออก	พิจารณา	มีสติ	มีสัมปชัญญะ	มีความรู้รอบคอบอยู่	จึงเห็นความโกหก
ของมัน	โกหกเรื่องจิตใจของตัวเอง	เห็นกิเลสทั้งหลายเมื่อมันออกมา	เหมือนกับเหี้ย
ออกมาจากโพรง	พอโผล่ขึ้นมาก็เห็นทันที	จบเรื่องมันเลย	เดี๋ยวมันก็เกิดปรุงขึ้นมา	 
เดีย๋วมนักเ็กดิแต่งขึน้มา	เกดิปรุงโดยวธิน้ัีน	เกดิแต่งโดยวธิอีนัน้ี	ความคิดของเราน้ัน 
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เป็นสงัขตธรรม	คอืปัจจัยมนัปรุงได้แต่งได้	ไม่ได้เป็นอสงัขตธรรม	คอืสิง่ทีปั่จจัยปรุง 
ไม่ได้แต่งไม่ได้	จิตที่อบรมดีแล้ว	มีความรู้สึกดีแล้ว	อารมณ์มันปรุงไม่ได้แต่งไม่ได้	 
ไม่ได้เชื่อใคร	ตรัสรู้ตามความเป็นจริง	เรียกว่ารู้ตามอริยสัจ	คือรู้ตามความเป็นจริง	 
อารมณ์มนัจะบดิพลิว้ว่า	อนัน้ันดี	อนัน้ันงาม	อนัน้ันอย่างไรกต็าม	ถ้าหากว่ามพีทุโธในใจ 
ก็โกหกไม่ได้	คอื	รู้จิตตามเป็นจริงของมนัแล้ว อารมณ์จะปรุงแต่งไม่ได้ เหน็อารมณ์ 
ก็เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยง อารมณ์นี้มันเป็นทุกข์ ผู้ไปยึดอารมณ์นั้นก็จะเป็นทุกข์ 
เพราะอารมณ์นั้นมันไม่เที่ยงอยู่แล้ว

	 เพราะฉะน้ัน	จะไปอยูใ่นทศิไหนกต็าม	ผู้รู้เป็นอย่างน้ัน	ตจุโฉโปฏฐลิะ	กม็ารู้อย่างน้ัน	 
ดอูารมณ์ทีมั่นเกดิขึน้กบัจิต	ดเูร่ืองจิตมนัเป็นไป	โกหกหลายอย่าง	ท่านกรู้็เร่ืองของมัน	 
จับตัวของมันได้ว่า	“เออ...	อันนี้ตัวโกหก	มันเป็นตัวส�าคัญนะ	อันนี้มันพาให้เราดีใจ 
จนเกดิพอด	ีพาให้เราเสยีใจจนเกนิพอดี	ให้เราวนเวยีนอยูใ่นวฏัสงสารน้ี	ทัง้สขุทัง้ทกุข์	 
ทั้งดีทั้งชั่วตลอดเวลาก็เพราะตัวนี้เอง”	ตุจโฉโปฏฐิละรู้เรื่องของมันแล้ว	ท่านก็จับตัว
มันได้	เหมือนกันกับบุรุษจับตัวเหี้ยได้	คือจับตัวการมันได้

	 เราน่ีกเ็หมอืนกนั	มจิีตตวัเดยีวน่ีแหละเป็นสิง่ทีส่�าคัญ	ฉะน้ัน	ท่านจึงให้อบรมจิต	 
จิตกเ็รียกว่าจิต จะเอาอะไรมาอบรมมนัอกีล่ะจิตน้ี ถ้าเรามีสตมิสีมัปชญัญะอยูเ่สมอๆ 
แล้วเราก็รู้จักจิต ผู้รู้อันนั้นคือรู้เหนือกว่าจิตขึ้นไปอีก คือผู้รู้สภาวะของจิตนั้น จิตนี้
ก็เป็นจิต ผู้ที่รู้ว่าจิตนี้สักแต่ว่าจิต นั่นแหละเรียกว่าผู้รู้ ผู้รู้เหนือกว่าจิตของเราไปอีก 
จึงได้ตามรักษาจิตของตน จึงสอนจิตของตนให้รู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกได้

	 ในทีส่ดุพดูตามธรรมชาตแิล้ว	มนักส็ดุแต่จิตเท่าน้ัน	มนุษย์เรามันสดุแต่จิตทีมั่น 
เพยีงแต่แต่งไปแต่งมา ถ้ามนัแต่งไปแต่งมา และไม่มสีิง่ทีรู้่ยิง่ไปกว่าน้ันอกี จิตของเรา 
กเ็ป็นหมนั	ฉะน้ัน	อาศยัจิตอนัน้ีเป็นผู้รับฟัง	ท่านจึงเรียกว่าภาวนาพทุโธ	คอืความรู้แจ้ง	 
รู้เบิกบานตลอด	รู้ถึงที่สุด	รู้เหนือกว่าจิตของเราอีก	รู้เรื่องของจิตทุกอย่าง

	 ฉะน้ัน	พระพทุธเจ้าจึงให้อบรมคอืการภาวนา	เอาพทุโธน้ันไปบริกรรมให้มันรู้จิต	 
ให้มันรู้เหนือกว่าจิต	ให้เห็นแต่จิตนี้	จะคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตาม	จนกว่าผู้รู้นั้นว่าจิตนี ้
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สกัแต่ว่าจิตเท่าน้ัน	ไม่ใช่บคุคลตวัตนเราเขา	น้ีเรียกว่า “จิตตานุปัสสนา” ถ้าเหน็อย่างน้ี 
แล้ว	จิตเป็น	อนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	จิตอนัน้ันยงัไม่เป็นของเราอกี	ยงัโกหกเราได้อกี

 สรุปความได้ว่า จิตกเ็ป็นผู้รับรู้อารมณ์ อารมณ์กเ็ป็นอารมณ์ จิตน้ีกเ็รียกว่าจิต ผู้รู้ 
ทัง้จิตทัง้อารมณ์น้ัน มนัเหนือกว่าจิต เหนือกว่าอารมณ์ไปอกี มนัเป็นของมนัอย่างน้ัน  
แล้วมันก็มีสิ่งที่มันซับซ้อนอยู่เสมอ ท่านเรียกว่า สติ

	 สตินี้ก็มีทุกคน	แมวมันก็มี	เวลาที่มันตะครุบหนูกิน	สุนัขมันก็มีสติเวลามันจะ 
เห่าคนกดัคน	อนัน้ันกเ็รียกว่าสตเิหมอืนกัน	แต่ไม่ใช่สตโิดยธรรมะ	คนทกุคนกมี็สติ 
เหมือนกัน

	 กเ็หมอืนกนักบักาย	ให้เราพจิารณากายของเรา	“จะพจิารณาอะไรกายน่ี	ใครจะ 
ไม่เหน็มนั	เกสากเ็หน็	โลมากเ็หน็	นขากเ็หน็	ผม	ขน	เลบ็	ฟัน	หนัง	เหน็หมดแล้ว	จะให้ 
มนัรู้อะไรอกี”	แน่ะ	มนักเ็ป็นอย่างน้ีคนเรา	เหน็อยูแ่ต่ว่าไม่เหน็	ถงึทีส่ดุของความเหน็	 
ไม่เหน็โดยพทุโธ	ผู้รู้แล้วตืน่แล้ว	เหน็ตามธรรมชาต	ิคอืเหน็กายเป็นกาย	เหน็กายเฉยๆ	 
ก็ยังไม่พอ	ถ้าเหน็กายเฉยๆ	มนัเสยีหาย	ให้เหน็กายในกายเข้าไปอกีทหีน่ึง	มนัจึงจะ 
ชัดเจนเข้าไป

	 ถ้าเหน็แต่กายส่วนเดยีว	มนักห็ลงกาย	กย็งัรักสวยรักงาม	ไม่เหน็	อนิจจัง	ทกุขงั	 
อนัตตา	จึงเป็นกามฉันทะ	ยงัตดิอยูใ่นรูป	ในเสยีง	ในกลิน่	ในรส	ในโผฏฐพัพะ	ผู้เหน็ 
กายก้อนน้ีคือตาเน้ือธรรมดา	เหน็แต่รักคนน้ัน	เกลยีดคนน้ี	อนัน้ันสวย	อนัน้ันไม่สวย

	 พระพทุธเจ้าสอนว่าอนัน้ันยังไม่พอ	ต้องรู้ด้วยตาของจิตอกีทหีน่ึง	ให้เหน็กายใน
กาย	ถ้าเหน็กายในกาย	มองเข้าไปในกายมนัมอีะไรบ้าง	อ้อ	มนัไม่น่าดเูลยนะ	ของวนัน้ี 
กมี็ ของแต่เม่ือวานน้ีก็มอียูใ่นน้ัน ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร อย่างน้ีมันจะเหน็แจ้งเหนือข้ึน 
ไปอีก	พิจารณาให้เห็นด้วยตาจิต	ด้วยปัญญาจักษุ	เห็นด้วยปัญญา

	 ความเหน็มันต่างกนัอย่างน้ัน	บางคนถ้าสอนให้พจิารณาเกสา	โลมา	นขา	ทนัตา	ตโจ	 
กไ็ม่รู้จะพจิารณาอะไร	ผม	ขน	เลบ็	ฟัน	หนัง	กเ็หน็อยูแ่ล้ว	แต่มนัไม่เหน็นะ	เหน็ด้วย 
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ตาเท่านั้น	 ตาผีบ้านี่มันดูแต่สิ่งที่น่าดู	 สิ่งใดไม่น่าดู	 ก็ไม่ได้ดูสิ่งเหล่านั้น	 มันเลือก 
อย่างน้ันนะ	ค�าว่า	เหน็กายในกาย	คอืเหน็ให้มนัแจ้งกว่าน้ัน	ดงัน้ัน	ให้พจิารณากายแล้ว 
พิจารณาเห็นกายในกาย	มันก็เห็นชัดเข้าไปอีก	มันละเอียดกว่ากันเท่านั้น

	 ตวัน้ีเป็นตวัพจิารณาถอนความยึดม่ันในขันธ์	๕	ได้	ถ้าถอนความยดึม่ันถอืม่ัน	 
มันก็เหมือนกันกับถอนทุกข์ออกด้วย	 ก็เพราะสิ่งทั้งหลายน้ันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด	 
ถ้าทกุข์เกดิ	มนัจะเกิดในทีน่ี่	คือ	อปุาทานขนัธ์	๕	ไม่ใช่ว่าขันธ์	๕	เป็นทกุข์นะ	ตวัอปุาทาน 
ขนัธ์	๕	ยดึมัน่ขนัธ์	๕	ว่าเป็นเราน่ันแหละเป็นทกุข์	ถ้าเราเหน็เช่นน้ันตามความจริงคือ
การภาวนา	มนักจ็ะคลายออกเหมอืนเกลยีว	เหมือนน็อต	หมุนทางซ้ายเร่ือยๆ	มนักถ็อน 
ออกมาเรือ่ยๆ	มนัไม่แน่น	มนัไม่หนา	มนัไม่ตงึ	ไม่เหมอืนเราหมนุเข้าทางขวา	มนัถอย	 
มนัวาง	มนัละ	ไม่ตงึในความด	ีในความชัว่	ในลาภ	ในยศ	ในสรรเสริญ	สขุ	ทกุข์	นินทา	 
ประการใด

	 ถ้าเราไม่รู้จักสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ี	มนักห็มนุเข้าไปเร่ือยๆ	หนัเข้าไปบบีตวัเองเร่ือยๆ	 
กเ็ป็นทกุข์หมดทกุสิง่ทกุอย่าง	ถ้าเรารู้เร่ืองเหล่าน้ี	มนักเ็หมอืนกบัคลายเกลยีวออกมา	 
ในทางธรรมะท่านเรียกว่า	เกดินิพพทิา	คอืความเบือ่หน่าย	เบือ่หน่ายแล้วกค็ลายความ 
ก�าหนัดรักใคร่	ความยดึมัน่ถอืมัน่	ถ้าหากว่าเราคลายความยดึม่ันถอืม่ันมนัแล้ว	มนัก็ 
สบายล่ะ

	 ยกตวัอย่างเช่น	ศรีษะของเรา	ในเมอืงไทยเรา	หวัน้ีเป็นสิง่ทีส่�าคญัแท้ๆ	แตะมนั 
ไม่ได้	จะไปจับหวักันกลางทาง	ก็ตกัีนเลย	คอืมันยงัไม่ยอม	ถ้ายอมเหมอืนนายพล	นายพนั 
ทัง้หลายทีม่าหาอาตมาให้เป่าศีรษะกไ็ม่เป็นไร	จับศรีษะได้สบาย	เขากลบัมกี�าลงัใจอกี 
ด้วยซ�า้	แต่ว่าเขายอมเสยีสละคราวหน่ึง	ถ้าเจอกันตามทาง	ไปจับศีรษะอย่างน้ันตกีนัเลย	 
น่ีมนัเกดิทกุข์ตรงตวัน้ี	มนัยดึมัน่ถอืมัน่ตวัน้ี	อาตมาเคยไปในประเทศต่างๆ	เขาจับหวั 
กันเลย	ผู้หญงิกต็าม	ผู้ชายกต็าม	จับหวักนัเลย	มนักจ็ริงของเขานะน่ี	ถ้าไม่ยดึมัน่มาก 
มันก็ผาสกุจริงๆ	ถ้ามาในเมืองไทยน้ี	จะจับหวัเขาน่ีกไ็ม่เป็นไร	เราไม่ได้ถอืมัน	ถ้าจับหวั 
กถ็อืกันจริงๆ	ว่าเป็นสิง่ทีส่�าคัญทีส่ดุ	น่ีคือความยดึความหมายมัน่	ทีจ่ริงทกุๆ	ส่วนใน 
ร่างกายน้ีมันก็เท่าๆ	กนั	แต่ส่วนทีเ่รายดึแท้ๆ	น่ี	คนเรากผู็กพนัไว้ซึง่ความยดึมัน่ถอืมัน่
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	 อนัน้ันแหละเป็นเหต	ุทีน้ั่นเป็นเหตใุห้ทกุข์เกดิ	ฉะน้ัน	เราดับเหตเุสยีไม่ให้มนัมี 
รากฐาน	อย่าให้มนัมพีืน้ฐานทีท่กุข์จะเกิด	เช่นว่า	เราพจิารณาร่างกายของเรา	มนักเ็สมอ 
กนัทัง้น้ัน	ทางล่างกบัทางหวั	มนักพ็อปานกนั	ข้างๆ	กบัทางหวั	มนักพ็อปานกนั	มนักพ็อ 
ปานเก่าอยู่	ถ้าเราคิดให้ดีๆ	เขามาตบหัวเรา	มันก็พอปานเก่าอยู่ไม่เป็นไร	นี่คือผู้ที่ 
ละเหตไุด้	มนัมเีร่ืองเท่าน้ีแหละมนุษย์เราน้ี	มคีวามยดึมัน่รูปเดยีวเท่าน้ี	อาศยัรูปเดยีว
เท่านี้ก็ฆ่ากันเลย	มันก็เรื่องเท่านี้เอง	ไม่มีเรื่องมาก	พูดถึงส่วนบุคคลก็เป็นเรื่องเท่านี้	
เร่ืองครอบครัวกเ็ร่ืองเท่าน้ัน	เร่ืองประเทศชาตกิไ็ม่มอีะไร	มเีท่าน้ี	ไม่มใีครได้เลย	รบกนั 
ฆ่ากัน	เลยไม่มีใครได้อะไรสักคน	ไม่รู้เป็นอะไร	ฆ่ากันเฉยๆ

	 มีอ�านาจ	มลีาภ	มยีศ	มสีรรเสริญ	มสีขุ	มทีกุข์	มนัเป็นโลกธรรม	ธรรมทีค่รอบง�า 
สัตว์โลกอยู่	 สัตว์โลกจึงเป็นไปตามโลกธรรม	 มีนินทาหนึ่ง	 มีสุขหนึ่ง	 มีทุกข์หนึ่ง	
ท่านเรียกว่า “โลกธรรม”	ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ชั่ว	เป็นธรรมที่น�าความทุกข์มาให้ 
ถ้าไม่ภาวนา	ถ้าไม่พจิารณารูเ้ท่า	มนักเ็ป็นทกุข์	ฆ่ากนักไ็ด้	ท�าอะไรกนักไ็ด้	เร่ืองลาภ 
เร่ืองยศเร่ืองอ�านาจน่ี	เพราะอะไร	เพราะถ้าไม่ได้ภาวนา	ไม่ได้พจิารณา	มนัไม่สม�า่เสมอกนั	 
เดีย๋วเขาตัง้เป็นน่ันเป็นน่ีขึน้มา	เป็นผู้ใหญ่บ้าน	เป็นก�านันขึน้	เป็นน่ันเป็นน่ี	เป็นข้ึนเลย	 
แต่ก่อนเคยมีผู้เฒ่าเล่าเร่ืองเป็นผู้ใหญ่บ้านช่ัวให้ฟัง	พอเขาให้ยศเป็นผู้ใหญ่บ้าน	ตัง้เป็น 
ผู้ใหญ่บ้านขึน้มา	กห็ลงอ�านาจตน	เพือ่นเก่ากเ็ล่นด้วยไม่ได้เหมอืนเก่าละ	มาแล้วกว่็า	 
“อย่ามาใกล้กันนะ	มันไม่เหมือนเก่าแล้วนะ”

	 มีลาภก็ดี	มียศก็ดี	มีสรรเสริญก็ดี	มีสุข	มีทุกข์ก็ดี	พระพุทธองค์ก็ให้รู้มันเสีย	
ให้มันพอปานเก่าเท่าน้ันแหละ	เอาไว้เพ่ือใช้ในการงาน	แล้วกว็างไว้พอปานเก่า	เป็นคน 
ผู้เดียวกบัผู้เก่า	ถ้าไม่รู้เท่าลาภ	ยศ	สรรเสริญ	นินทา	กฆ่็ากนัเลย	หลงอ�านาจของตน	 
หลงลกูหลาน	หลงหมดทกุคน	ถ้ารู้จักดีแล้วกเ็หน็ว่าเป็นพวกเดยีวกนัเถอะ	เร่ืองน้ีเป็น 
เร่ืองสมมุตแิท้ๆ	แต่มนัเป็นกเิลสมาก	ท่านเรียกว่าโลกธรรม	สตัว์โลกย่อมเป็นไปตาม 
ธรรมนี้

	 มคี�าสอนของพระพทุธเจ้าว่า	เร่ืองทัง้หลายเหล่าน้ี	มนัเกดิขึน้มาทหีลงั	เม่ือเกดิมา 
แรกๆ	ก็มีแต่รูปกบันามเกดิขึน้เฉยๆ	คร้ันเอานาย	“ก”	เข้ามาใส่	น่ีเป็นไปด้วยสมมตุิ	
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ต่อมากมี็เร่ืองนายพลนายพนัขึน้มา ถ้าไม่รู้เร่ืองสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ี กถ็อืว่าเป็นของจริง  
กเ็ลยแบกไว้	แบกลาภไว้	แบกยศไว้	แบกชือ่	แบกเสยีงไว้	มอี�านาจชีน้กให้เป็นนก	ชีห้นู 
ให้เป็นหนู	หมดทกุอย่างก็ได้	เกิดอ�านาจขึน้มา	เอาคนน้ันไปฆ่าเสยี	เอาคนน้ีไปตดิคุกเสยี 
อย่างน้ันแหละ	จึงมอี�านาจขึน้มาเพราะเกยีรต	ิค�าทีว่่าเกียรตน้ัิน	ตรงน้ันแหละมันเป็น 
อปุาทาน	พอมเีกยีรตขิึน้มาเป็นต้น	กส็ัง่เลย	ผิดๆ	ขัดๆ	กท็�าไปด้วยอ�านาจของตน	ท�าไป 
ตามอารมณ์ของตน	ก็เลยไปตามความผิดอันนั้นเรื่อย	มันจึงขาดจากธรรมะ

	 น่ีเร่ืองข้อปฏบิตั	ิถ้ารู้แล้วกไ็ม่ท�าอย่างน้ัน	ความดคีวามชัว่มนัมแีต่ไหนแต่ไรมา	 
ลาภยศกมี็ขึน้มา	กใ็ห้มนัมแีต่เฉพาะลาภน้ัน	เฉพาะยศน้ัน	อย่าให้มนัมีมาถงึเรา	เอามา 
ใช้เฉยๆ	ตามการงาน	แล้วกแ็ล้วไป	เรากพ็อปานเก่า	ถ้าเราได้ภาวนาเรือ่งสิง่เหล่าน้ีแล้ว	 
ถึงมันจะได้อะไรขึ้นมาก็ดีก็ไม่มีหลง	 สบายอยู่เหมือนเก่า	 มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
ทั้งหมด	ไม่มีอะไร	เรื่องนี้พระพุทธเจ้าให้พิจารณาอย่างนี้จึงจะรู้เรื่องมันตามเป็นจริง	 
ถ้าเราได้อะไรขึน้มาไม่มอีะไรจะปรุงได้แต่งได้	เขาตัง้ให้เป็นก�านัน	เป็นแต่ไม่เป็น	เขาจะ 
ให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน	 ก็เป็นอยู่แต่ไม่เป็น	 เขาให้เป็นอันน้ันอันน้ี	 ก็เป็นอยู่แต่ไม่เป็น	
เบื้องปลายเราจะเป็นอะไร มันก็ตายเหมือนเก่าเท่านั้นแหละ

	 เขาจะให้เป็นก�านัน	เป็นผู้ใหญ่บ้าน	มันก็ยังเหมือนเก่า	จะว่าอย่างไร	ถ้าเราคิด
อย่างน้ันแล้วมนักดี็	แน่นหนาด	ีมนักพ็อปานเก่าเท่าน้ันแหละ	น่ีเรียกว่าคนไม่หลง	จะเอา 
อะไรมาให้ มันก็ยังเป็นอย่างนั้นแหละ มันสักแต่ว่าสังขาร ไม่มีอะไรจะมาปรุงจะมา 
แต่งจิตใจอันนี้ได้อีก	ไม่มีอะไรจะมาย้อมมันได้อีก	เครื่องย้อมใจให้เกิดราคะ	โทสะ	
โมหะ	ไม่ม	ีอนัน้ีแหละเป็นผู้ทีบ่�ารุงพระพทุธศาสนา	ให้ผู้ทีถ่กูบ�ารุงกด็	ีผู้ทีต่ัง้ใจบ�ารุงก็ดี	 
ให้คิดในแง่นี้ให้มาก	ให้มีศีลธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของตน

	 น่ีสรุปได้ว่า	การบ�ารุงพระพทุธศาสนาน่ี	แน่นอนต้องบ�ารุงอย่างน้ี	บ�ารุงให้อาหาร	
ให้การขบการฉัน	ให้ที่อยู่อาศัย	ให้ยาบ�าบัดโรค	ก็ถูกเหมือนกัน	แต่มันถูกแต่กระพี้
ของมัน	ฉะน้ัน	ทายกทายกิาทัง้หลายทีไ่ด้มาฟังเทศน์ฟังธรรมบ�าเพญ็กศุลน้ัน	อย่าลมื 
อันนี้	ไม้มันก็มีเปลือก	มีกระพี้	มีแก่น	สิ่งทั้ง	๓	นี้อาศัยซึ่งกันและกัน	จะมีแก่นได้ 
ก็เพราะเปลือก	จะมีเปลือกได้ก็เพราะกระพี้	 จะมีกระพี้ได้ก็เพราะแก่น	มันรวมกัน	 
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เหมอืนกบัศลี	สมาธ	ิปัญญา	ศลี	คอืการตัง้กายวาจาให้เรียบร้อย	สมาธกิค็อืการตัง้ใจมัน่	 
ปัญญาคือการรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายให้เรียนกันอย่างนี้	ให้ปฏิบัติอย่างนี้	เป็น 
ปฏิบัติบูชา	จึงจะเป็นผู้ที่บ�ารุงพระพุทธศาสนาที่ลึกซึ้ง

	 ถ้าหากว่าเราไม่ได้เอาสิง่ทัง้หลายน้ีมาปฏบิตัทิีใ่จ	ทีม่ลีาภมากกห็ลง	มยีศกห็ลง	 
จะมีอะไรก็หลงหมดทุกอย่าง	มันเป็นเรื่องอย่างนั้น	ถ้าหากว่าเราบ�ารุงแต่สิ่งทั้งหลาย
ภายนอก	เร่ืองทะเลาะขดัแย้งกนัไม่มหียดุ	เร่ืองผู้น้ันก่อกรรมกบัคนน้ีกไ็ม่หยดุ	เร่ืองการ 
แทงมดีกนัยงิปืนกนักไ็ม่มีหยดุ	ก่อนจะหยดุได้	ต้องพจิารณาเร่ืองลาภ	ยศ	สรรเสริญ	
สุข	ทุกข์	นินทา	พิจารณาข้อประพฤติปฏิบัติให้เป็นศีลธรรม

	 ให้ระลึกว่าชาวโลกเราน้ีก็เป็นก้อนเดียวกัน	 เห็นว่าเราก็เหมือนเขา	 เห็นเขาก็
เหมอืนเรา	เขาสขุ	เรากส็ขุ	เขาทกุข์	เราก็ทกุข์เหมอืนกนั	มนัก็พอปานกนั	พจิารณาอย่างน้ี 
ก็จะเกิดความสบาย	 เกิดธรรมะขึ้นมา	 น่ีเป็นหลักของพระพุทธศาสนา	 ผู้ที่บ�ารุง
พระพทุธศาสนา	กบ็�ารุงศลี	บ�ารุงสมาธ	ิบ�ารุงปัญญา	ให้เกดิขึน้สม�า่เสมอ	จึงจะเป็นผู้ที่ 
บ�ารุงพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง	อันนี้ให้เราไปคิดดู

	 โอกาสที่บรรยายธรรมะแก่ญาติโยมทั้งหลายก็สมควรแล้ว	ท้ายที่สุดนี้	ก็ขอให้
จงพากันตั้งอกตั้งใจน�าข้อความเหล่านี้ไปพินิจพิจารณา	ให้บ�ารุงด้วยการปฏิบัติอย่าง
แท้จริงทุกๆ	คน	ขอให้จงเป็นสุขเป็นสุขกันทุกๆ	คนเถิด.
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๓๖
น�้าไหลนิ่ง

	 เอ้า...ตัง้ใจทกุคน	อย่าท�าจิตให้มนัเพ่งไปทีค่นโน้นคนน้ี	ท�าความรู้สกึคล้ายๆ	กบั 
เราน่ังอยู่บนภเูขา	อยูใ่นป่าแห่งหน่ึง	คนเดียวเท่าน้ันแหละ	ตวัเราทีน่ั่งอยูเ่ฉพาะปัจจุบนัน้ี	 
มีอะไรบ้าง	มีแต่กายกับจิตเท่านั้น	โดยตรงจะมีกายกับจิตสองอย่างเท่านั้น	กายคือ
สิ่งทั้งหมดที่เรานั่งอยู่ในก้อนนี้เป็นกาย	 จิตก็คือสิ่งที่นึกคิดรับรู้อารมณ์ในปัจจุบันนี้	 
เรียกว่าจิต	ท่านเรียกว่านาม	นามหมายถงึสิง่ทีไ่ม่เป็นรูป	ไม่มรูีป	จะเป็นความนึกคดิ 
อะไรก็ได้	หรือความรู้สกึทกุอย่าง	เรียกว่าเป็นนาม	เช่น	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ	น้ี 
กไ็ม่มีตวัตน	เป็นนามธรรม	ตาเหน็รูปเรียกว่ารูป	เกดิความรู้สกึเป็นนาม	เรียกว่ารูปธรรม 
นามธรรม หรือเรียกว่ากายกับจิต

	 ที่เรานั่งอยู่ปัจจุบันนี้มีกายกับจิต	ให้เราเข้าใจอย่างนี้	สิ่งทั้งหลายมันเกิดจากนี้	 
มนัมุ่งหลายอย่าง	ฉะน้ัน	ถ้าเราต้องการความสงบ	ให้เรารู้รูปกบันามหรือกายกบัจิตเท่าน้ี 
กพ็อ	แต่จิตทีมี่อยู่เด๋ียวน้ีเป็นจิตทียั่งไม่ได้ฝึก	จิตน้ียงัสกปรก	จิตน้ียงัไม่สะอาด	ไม่ใช่ 
จิตเดิม	จ�าเป็นจะต้องฝึกหัดจิตอันนี้	ดังนั้น	ท่านจึงให้สงบเป็นบางครั้ง

 บางคนเข้าใจว่าการน่ังน้ีแหละเป็นสมาธ ิแต่ความเป็นจริง การยนื การเดนิ การน่ัง  
การนอน ก็เป็นการปฏิบัติทั้งนั้น ท�าสมาธิให้เกิดได้ทุกขณะ สมาธิหมายตรงเข้าไปว่า 
ความตั้งใจมั่น การท�าสมาธิไม่ใช่การไปกักขังตัวไว้
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	 บางคนกเ็ข้าใจว่า	“ฉันจะต้องหาความสงบ	จะไปน่ังไม่ให้มเีร่ืองอะไรเกดิขึน้เลย	 
จะไปนั่งเงียบๆ”	อันนั้นก็คนตาย	ไม่ใช่คนเป็น

	 การท�าสมาธ	ิคอืท�าให้รู้	ท�าให้เกดิปัญญา	ท�าให้มปัีญญา	สมาธคิอืความตัง้ใจม่ัน	 
มีอารมณ์อันเดียว	อารมณ์อันเดียวคืออารมณ์อะไร	คือ	อารมณ์ที่ถูกต้องนั่นแหละ 
เรียกว่าอารมณ์อันเดียว	 ธรรมดาคนเราอยากจะไปน่ังให้มันเงียบเฉยๆ	 โดยมาก
นักศกึษานักเรียนเคยมากราบอาตมาว่า	“ดฉัินน่ังสมาธมินัไม่อยู	่เดีย๋วมันกว็ิง่ไปโน้น	 
เดีย๋วมนักว็ิง่ไปน้ี	ไม่รู้จะท�าอย่างไรจึงจะให้มนัอยูใ่ห้มันหยดุ”	ของน้ีเป็นของหยดุอยู ่
ไม่ได้	ไม่ใช่ว่าไม่ให้มันวิง่	มนัเกดิความรู้สกึข้ึนในทีน้ี่	บางคนกม็าฟ้อง	“มนัวิง่ไป	ฉันก็ 
ดึงมันมา	ดึงมันมาอยู่ที่นี้	 เดี๋ยวมันก็เดินไปที่นั้นอีก...ดึงมันมา”	มันก็เลยนั่งดึงอยู่
อย่างนั้นแหละ

	 จิตอนัน้ีเข้าใจว่ามนัวิง่	แต่ความเป็นจริง	มนัวิง่แต่ความรู้สกึของเรา	อย่างศาลา
หลังหนึ่ง	“แหม	มันใหญ่เหลือเกิน”	มันก็ไม่ใหญ่หรอก	ที่ว่ามันใหญ่	มันเป็นเพราะ
ความรู้สกึของเราว่ามันใหญ่เท่าน้ัน	ศาลาหลงัน้ีมนัไม่ใหญ่	แต่เรามาเหน็	“แหม	ศาลาน้ี 
มนัใหญ่เหลอืเกนิ”	ไม่ใช่ศาลามนัใหญ่อย่างน้ัน	มนัเป็นแต่ความรู้สกึของเราว่ามนัใหญ่	 
ความเป็นจริงศาลาแห่งน้ีมนัก็เท่าน้ัน	มนัไม่ใหญ่ไม่เลก็	มนัเป็นอย่างน้ี	อย่างน้ันเรากว็ิง่ 
ไปตามความรู้สึกนึกคิดของเรา

 การภาวนาให้มนัสงบ ค�าว่าสงบน้ัน เราจะต้องรู้เร่ืองของมนั ถ้าไม่รู้เร่ืองของมนั  
มันก็ไม่สงบ ยกตวัอย่างเช่นว่า	วนัน้ีเราเดนิทางมาจากไหนกไ็ม่รู้	ปากกาทีเ่ราซือ้มาตัง้ 
ห้าร้อยบาทหรือพันบาท	 เรารักมัน	พอเดินมาถึงที่นี้	 บังเอิญเราเอาปากกาไปวางใน 
ที่หนึ่งเสีย	เช่น	เอาใส่กระเป๋าหน้า	อีกวาระหนึ่งเอาใส่ในกระเป๋าหลัง	ก็เลยมาคล�าดู 
กระเป๋าหน้า	ไม่เหน็เสยีเลย	โอ๊ย	ตกใจแล้ว	ตกใจ	เพราะมนัไม่รู้ตามความเป็นจริง	มนัก็ 
วุน่วายอยู่อย่างน้ัน	จะยืนจะเดินจะเหนิไปมากไ็ม่สบาย	นึกว่าปากกาของเราหาย	กเ็ลย 
ทุกข์ไปด้วย	เพราะความรู้ผิด	คิดผิด	รู้ผิดเช่นนี้มันเป็นทุกข์	ทีนี้เราก็กังวล	กังวลไป 
กังวลมา	“แหม	มันเสียดายปากกา	เพิ่งเอามาใช้ไม่กี่วันมันก็หาย”	มีความกังวลอยู่ 
อย่างนี้	อีกขณะหนึ่งนึกขึ้นว่า	“อ๋อ	เราไปอาบน�้าตรงนั้น	จับมาใส่กระเป๋าหลังตรงนี้”	 
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แน่ะ	พอนึกได้เช่นน้ี	ยงัไม่เหน็ปากกาเลย	ดใีจเสยีแล้ว	น่ันเหน็ไหม	ดใีจเสยีแล้ว	ไม่กงัวล 
ในปากกานั้น	 มันแน่ใจแล้ว	 เดินมาก็คล�าดูในกระเป๋าหลังนี้	 นี่อย่างนี้มันโกหกเรา 
ทัง้น้ันแหละ	ปากกาไม่หาย	มนัโกหกว่ามนัหาย	เรากท็กุข์เพราะความไม่รู้	จิตมนักก็งัวล 
เป็นธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้น	 ทีนี้เมื่อเห็นปากกาแล้ว	 รู้แน่แล้ว	 หายสงสัยแล้ว	
มนักส็งบ	ความสงบเช่นน้ีเรียกว่าเหน็ต้นตอมนั	เหน็ตวัสมุทยัอนัเป็นเหตใุห้เกดิทกุข์	 
พอเรารู้จักว่าเราเอาไว้ในกระเป๋าหลงัน้ีแน่นอนแล้ว	มนัเป็นนิโรธดับทกุข์	มนัเป็นเสยี 
อย่างนี้

	 อย่างน้ันต้องพจิารณาหาความสงบ	ทีว่่าเราท�าสงบหรือสมาธน้ีิ	มนัสงบจิต	ไม่ใช่ 
สงบกเิลสหรอก	เราน่ังทบัมนัไปให้มันสงบเฉยๆ	เหมอืนกบัหนิทบัหญ้า	หญ้ามนักด็บัไป 
เพราะหินมันทับ	อีกสามสี่ห้าวัน	เรามายกหินออก	หญ้ามันก็เกิดขึ้นอีก	แปลว่าหญ้า
มันยังไม่ตาย	คือมันระงับเฉยๆ	เช่นเดียวกับนั่งสมาธิ	มันสงบจิต	ไม่ใช่สงบกิเลส	 
น่ีเร่ืองสมาธจึิงเป็นของไม่แน่นอน	ฉะน้ัน	การทีส่งบน้ี	เราจะต้องพจิารณา	สมาธกิส็งบ 
แบบหนึ่ง แบบหินทับหญ้า หลายวันไปยกหินออกจากหญ้า หญ้าก็เกิดขึ้นอีก นี่สงบ
ชัว่คราว สงบด้วยปัญญาคือไม่ยกหนิออก ทิง้มันไว้อย่างน้ัน ทบัมันไว้ ไม่ยกหนิออก 
หญ้ามันเกิดไม่ได้ นี่เรียกว่าสงบแท้ สงบกิเลสแน่นอน นี่เรียกว่า ปัญญา

	 ตัวปัญญากับตัวสมาธินี้	เมื่อเราพูดแยกกันออกก็คล้ายๆ	คนละตัว	แต่ความ
เป็นจริง	มนัเป็นตวัเดียวกนัน่ันเองแหละ	ตวัปัญญามนัเป็นเคร่ืองเคลือ่นไหวของสมาธิ
เท่าน้ัน	มนัออกจากจิตอนัน้ีเอง	แต่มนัแยกกนัออกไป	มนัเป็นคนละลกัษณะ	เหมอืน
มะม่วงใบน้ี	ลกูมะม่วงใบหน่ึงใบเลก็ๆ	เดีย๋วมันกโ็ตข้ึนมาอกี	แล้วมันกส็กุ	มะม่วงใบน้ี 
กคื็อมะม่วงใบเดยีวกนั	ไม่ใช่คนละใบ	มนัเลก็กใ็บน้ี	มนัโตกใ็บน้ี	มนัสกุกใ็บน้ี	แต่มนั 
เปลี่ยนลักษณะ	เราปฏิบัติธรรม	อาการอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิ	อาการอย่างหลัง 
ท่านเรียกว่าปัญญา	แต่ความเป็นจริง	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	คอืของอนัเดียวกนั	ไม่ใช่คนละอย่าง	 
เหมือนมะม่วงใบเดียวกนั	ผลมันเลก็กใ็บน้ัน	มนัสกุกใ็บน้ัน	ใบเดยีวน่ันแหละ	แต่ว่า 
มันเปลี่ยนอาการเท่านั้น
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	 ความจริงการปฏิบตัน้ีิ	อะไรก็ช่างมนั	ให้เร่ิมออกจากจิต	ให้เร่ิมจากจิต	รู้จักจิต 
ของเราไหม	จิตเรามันเป็นอย่างไร	มนัอยูท่ีไ่หน	มนัเป็นอะไร	กค็งงงหมดทกุคน	จิตมนั 
เป็นอย่างไร	จิตอยู่ตรงไหนไม่รู้	ไม่รู้จัก	รู้จักแต่ว่าเราอยากจะไปโน่น	อยากจะไปนี่	 
มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์	แต่ตัวจิตจริงๆ	นี้มันก็รู้ไม่ได้

	 จิตนี้มันคืออะไร	จิตนี้ก็ไม่คืออะไร	มันจะคืออะไรล่ะจิตนี้	เราสมมุติขึ้นมาว่า	 
สิง่ทีม่นัรับอารมณ์ดอีารมณ์ชัว่ทัง้หลายเป็นจิต	เหมอืนกบัเจ้าของบ้าน	ใครรับแขกเป็น
เจ้าของบ้าน	แขกจะมารับเจ้าของบ้านไม่ได้หรอก	เจ้าของบ้านต้องอยู่บ้าน	แขกมาหา 
เจ้าของบ้านต้องรับ	ใครรับอารมณ์	ใครเป็นผู้รับอารมณ์	ใครปล่อยอารมณ์	ใครเป็น 
ผู้ปล่อยอารมณ์	ตรงน้ันแหละ	ท่านหมายถึงว่าจิตใจ	แต่เราไม่รู้เร่ือง	กม็าคดิวนไปเวยีนมา	 
อะไรเป็นจิต	อะไรเป็นใจ	เลยวุ่นกันจนเกินไป	เราอย่าเข้าไปเข้าใจมากถึงขนาดนั้นซิ	 
อะไรมันรับอารมณ์	อารมณ์บางอย่างมันชอบ	อารมณ์บางอย่างมันไม่ชอบ	นี้คือใคร	 
ที่ชอบไม่ชอบนี่	มีไหม	มี	แต่มันเป็นอย่างไรก็ไม่รู้	เข้าใจไหม	มันเป็นอย่างนี้แหละ	
ตัวนี้แหละที่เรียกว่าจิต	อย่าไปดูมันไกลเลย

	 การปฏิบัติธรรมนี้	จะเรียกว่าสมาธิหรือวิปัสสนาก็ช่าง	เราเรียกว่าปฏิบัติธรรม	 
เท่านี้ก็พอ	และก็ด�าเนินจากจิตของเราขึ้นมา	จิตคืออะไร	คือผู้ที่รับอารมณ์นั่นแหละ	
มนัถกูอารมณ์น้ีกดี็ใจบ้าง	อารมณ์น้ันเสยีใจบ้าง	ตวัทีรั่บอารมณ์น่ันแหละ	มนัพาเราสขุ	 
พาเราทุกข์	มันพาเราผิด	มันพาเราถูก	ตัวนั้นแหละ	แต่ว่ามันไม่มีตัว	สมมุติว่าเป็น
ตัวเฉยๆ	แต่ว่าเป็นนามธรรม	ดีมีตัวไหม	ชั่วมีตัวไหม	สุขมีตัวไหม	ทุกข์มีตัวไหม	 
ไม่เหน็มันมี	มันกลมหรือมันเป็นสีเ่หลีย่ม	มนัสัน้หรือมันยาวขนาดไหน	รู้ไหม	มนัเป็น 
นามธรรม	มันเปรียบไม่ได้หรอก	แต่เรารู้ว่ามันมีอยู่

	 ฉะนั้น	ท่านจึงให้เริ่มจากการท�าจิตของเราให้สงบ	ท�าให้มันรู้	จิตนี้ถ้ามันรู้อยู่ 
มนักส็งบนะ	บางคนรู้กไ็ม่เอา	ให้มนัสงบจนไม่มอีะไรเลยไม่รู้เร่ือง	ถ้ามนัขาดผู้รู้ตวัน้ี 
เราจะอาศัยอะไร	ไม่มีสั้นมันก็ไม่มียาว	ไม่มีผิดก็ไม่มีถูก
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	 แต่เราทุกวันนี้เรียนกันไป	 ศึกษากันไป	 หาความผิด	 หาความถูก	 หาความดี	
หาความชั่ว	ไอ้ความไม่ผิดไม่ถูกนั้นไม่รู้	จะหาแต่ว่ามันผิดหรือถูก	“ฉันจะเอาแต่ถูก	 
ผิดไม่เอา”	จะเอาไปท�าไม	เอาถกู	ประเดีย๋วมนักผิ็ดอกีน่ันแหละ	มนัถกูเพือ่ผิด	เราก ็
แสวงหาความผิดความถูก	ความไม่ผิดไม่ถูกไม่หา	หรือแสวงเอาบญุกแ็สวงไป	รู้แต่บญุ 
แต่บาป	เรียนกันไป	ตรงที่ว่าไม่มีบาปไม่มีบุญนั้นไม่ได้เรียนกัน	ไม่รู้จัก	เอาแต่เรื่อง 
มนัสัน้มันยาว	เร่ืองไม่สัน้ไม่ยาวน้ันไม่ศกึษากนั	เรียนแต่เร่ืองดชีัว่	“ฉันจะปฏิบตัเิอาด	ี 
ชั่วฉันจะไม่เอา”	ไม่มีชั่ว	มันก็ไม่มีดีเท่านั้นแหละ	จะเอาไง

	 มดีเล่มน้ีมนัมทีัง้คม	มนัมทีัง้สนั	มทีัง้ด้าม	มนัมทีกุอย่าง	เราจะยกมีดเล่มน้ีขึน้มา	 
จะเอาแค่คมมันขึ้นมาได้ไหม	 จะจับมีดเล่มนี้ขึ้นมาแต่สันมันได้ไหม	 เอาแต่ด้ามมัน 
ได้ไหม	ด้ามมันกด้็ามมีด	สนัมนักส็นัมดี	คมกค็มของมดี	เมือ่เราจับมีดเล่มน้ีขึน้มา	กเ็อา 
ด้ามมันขึ้นมา	เอาสันมันขึ้นมา	เอาคมมันขึ้นมาด้วย	ไม่ใช่เอาแต่คมมันขึ้นมา

	 นีเ่ป็นตัวอย่าง	อย่างนีเ้ราจะไปแยกเอาแต่สิ่งที่มันดี	ชั่วก็ตอ้งติดไปด้วย	เพราะ 
เราหาสิง่ทีม่นัด	ีสิง่ทีช่ัว่เราจะทิง้มัน	ไอ้สิง่ทีไ่ม่ดไีม่ชัว่เราไม่ได้ศกึษา	มนัอยูต่รงน้ัน	ไม่ง้ัน 
มนักไ็ม่จบซ	ีเอาด	ีชัว่กต็ดิไปด้วย	มนัตามกนัอยูอ่ย่างน้ัน	ถ้าเราเอาสขุ	ทกุข์กต็ามเราไป	 
มนัตดิต่อกันอยู่	ฉะน้ัน	พวกเราจึงศกึษาธรรมะกนัว่า	เอาแต่ดี	ชัว่ไม่เอา	อนัน้ีเป็นธรรมะ 
ของเดก็	ธรรมะของเดก็มนัเล่น	กไ็ด้อยูแ่ค่น้ีกไ็ด้	แต่ว่าเอาดไีป	ชัว่มนักต็ามไปโน่น...
ถึงปลายทาง	มันก็รกไม่ค่อยจะดี

	 ดกูนัง่ายๆ	โยมมลีกูนะ	จะให้เอาแต่รัก	เกลยีดไม่เอา	น่ีเร่ืองของคนไม่รู้ทัง้สอง 
อย่างน้ี	เอารัก	เกลยีดมนักว็ิง่ตามมา	ฉะน้ัน	เราตัง้หน้าตัง้ตาปฏิบตัธิรรมะให้มปัีญญา	
เราไปเรียนดเีรียนชัว่	เรียนดมัีนเป็นอย่างไร	ช่ัวกเ็รียนให้มันละเอยีดมากทีส่ดุ	จนรู้จักด ี
รู้จักชัว่	เมือ่รู้จักดรู้ีจักชัว่	จะเอาอย่างไร	เอาดชีัว่กว็ิง่ตาม	เร่ืองสิง่ทีว่่าไม่ดไีม่ชัว่น้ัน	ไม่ได้ 
เรียนกัน	นี่	เรื่องที่จะต้องฉุดกันมาเรียน	“ฉันจะเป็นอย่างนั้น	ฉันจะเป็นอย่างนี้”	แต่	 
“ฉันจะไม่เป็นอะไร เพราะตวัฉันก็ไม่ม”ี	อย่างน้ีไม่เรียนกนั	มนัจะเอาดี	พอได้ดี	ได้ดจีน 
ไม่รู้เร่ือง	 จะเมาดีซ�้าเสียอีก	 ดีเกินไปก็ไม่ดีอีกแหละ	 ชั่วอีก	 ก็กลับไปกลับมาอยู ่
อย่างนั้น
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	 เร่ืองการพกัจิตให้มันสงบเพือ่รู้จักผู้ทีรั่บอารมณ์ในตวัตนว่ามนัคอือะไร	อย่างน้ัน 
ท่านจึงให้ตามก�าหนดจิตตามผู้รู้	ให้ฝึกจิตน้ีให้เป็นผู้บริสทุธิ	์บริสทุธิแ์ค่ไหน	บริสทุธิ์
จริงๆ	ต้องเหนือดีเหนือชัว่ขึน้ไปอกี	บริสทุธิเ์หนือบริสทุธิไ์ปอกี	หมด	มนัถงึจะหมดไป

	 ฉะนั้น	ที่เราปฏิบัตินั่งสมาธินั้นสงบเพียงชั่วคราว	 เมื่อมันสงบแล้วมันก็มีเรื่อง	
ถ้ามีเรื่องก็มีผู้รู้เรื่อง	รู้พิสูจน์	ไต่ถาม	ติดต่อ	วิพากษ์วิจารณ์	เมื่อไปสงบเฉยๆ	ไม่มี
อะไรหรอก	บางทคีนทีย่งัขงัตวัมาก	เหน็ว่าความสงบน้ันกคื็อการปฏบิตัทิีแ่น่นอน	แต่ 
สงบจริงๆ	ไม่ใช่สงบทางจิต	ไม่ใช่สงบอย่างน้ัน	“ฉันจะเอาสขุ	ทกุข์ฉันไม่เอา”	อย่างน้ี 
สงบแล้ว	พอตามไป	ตามไป	เอาสขุอย่างเดยีวกไ็ม่สบายอกี	แล้วมนัตดิตามกนัมา	ท�าให้ 
ไม่มสีขุไม่มทีกุข์ในใจของเราน่ันแหละ	สงบ	ตรงน้ีวิชาน้ีเราไม่ค่อยจะเรียนกนั	ไม่ค่อย 
รู้เรื่อง

	 การฝึกจิตของเราให้ถกูทาง	ให้แจ่มใสขึน้มา	ให้มนัเกดิปัญญา	อย่าไปเข้าใจว่า 
น่ังให้มันเงียบเฉยๆ	น่ันหนิทบัหญ้า	บางคนก็เมา	เข้าใจว่าสมาธคิอืการน่ัง	มนัเป็นช่ือ 
เฉยๆ	ถ้ามันเป็นสมาธิ	เดินก็เป็นสมาธิ	นั่งก็เป็นสมาธิ	สมาธิกับการเดิน	สมาธิกับ 
การน่ัง	กบัยนื	กบันอน	มนัเป็นการปฏบิตั	ิบางคนกบ่็นว่า	“ฉันน่ังไม่ได้หรอก	ร�าคาญ	
น่ังแล้วมันคิดไปถึงโน่นถงึน่ี	คดิถงึบ้านถงึช่อง	ฉันท�าไม่ได้หรอก	บาปมาก	ให้มนัหมด 
กรรมเสียก่อน	จึงจะมานั่งไหม”

	 เออ...ไป...ไปให้มนัหมดกรรมลองดู...คดิไปอย่างน้ัน	ท�าไมคดิอย่างน้ัน	น่ีแหละ
เราก�าลังศึกษาอยู่	เรานั่งปุ๊บประเดี๋ยว	เอ้า...ไปโน่นแล้ว	ตามไปอีก	ก�าหนดอีก	เอ้า...
ไปโน่นอีกแล้ว	นี้แหละตัวศึกษา	ไอ้พวกเรามันเกโรงเรียน	ไม่อยากเรียนธรรมชาติ	 
เหมอืนนักเรียนมนัเกโรงเรียน	ไม่อยากจะไปเรียนหนังสอื	ไม่อยากเหน็มันสขุ	ไม่อยาก 
เห็นมันทุกข์	 ไม่อยากเห็นมันเปลี่ยนแปลง	 มันจะรู้อะไรไหม	 มันต้องอยู่กับการ
เปลีย่นแปลงอย่างน้ี	เมือ่เรารูจั้กมัน	อ้อ	จิตใจมนัเป็นอย่างน้ีนะ	เดีย๋วมนักนึ็กถงึโน่น	
เดี๋ยวมันก็นึกถึงนี่	เป็นเรื่องธรรมดาของมัน	ให้เรารู้มันเสียการนึกอย่างนั้น	เราก็รู้ว่า
นึกดี	นึกชั่ว	นึกผิด	นึกถูก	ก็รู้มันซิว่าจิตมันเป็นอย่างไร	ถ้าเรารู้เรื่องของมันแล้ว	
ถึงเรานั่งอยู่เฉยๆ	คิดถึงโน่นถึงนี่	มันก็ยังเป็นสมาธิอยู่	ถ้าเรารู้	มันไม่ร�าคาญหรอก
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	 ยกตวัอย่างเช่น	สมมุตว่ิาทีบ้่านโยมมลีงิตวัหน่ึง	โยมเลีย้งลงิตวัหน่ึง	ลงิมนัไม่อยู่ 
นิ่งหรอก	เดี๋ยวมันจับโน่น	เดี๋ยวมันจับนี่	สารพัดอย่าง	ลิงมันเป็นอย่างนั้น	ถ้าโยม 
มาถึงวัดอาตมา	 วัดอาตมาก็มีลิงตัวหน่ึงเหมือนกัน	 ลิงอาตมาก็อยู่ไม่น่ิงเหมือนกัน	 
เดีย๋วจับโน่นจับน่ี	โยมไม่ร�าคาญใช่ไหม	ท�าไมไม่ร�าคาญล่ะ	เพราะโยมเคยมีลงิมาแล้ว	 
เคยรู้จักลิงมาแล้ว	 “อยู่บ้านฉันก็เหมือนกันกับเจ้าตัวนี้อยู่วัดหลวงพ่อ	 ลิงหลวงพ่อ 
ก็เหมือนลิงของฉันนั่นแหละ	มันลิงอย่างเดียวกัน”

	 โยมรู้จักลิงตัวเดียวเท่านั้น	โยมจะไปกี่จังหวัด	จะเห็นลิงกี่ตัว	โยมก็ไม่ร�าคาญ 
ใช่ไหม	น่ีคอืคนรู้จักลงิ	ถ้ารู้จักลงิกไ็ม่เป็นลงิซเิรา	ฮอื	ถ้าเราไม่รู้จักลงิเหน็ลงิ	เรากเ็ป็น 
ลิงใช่ไหม	เห็นมันไปคว้าโน่นจับนี่	ก็	ฮือ...ไม่พอใจ	ร�าคาญไอ้ลิงตัวนี้	นี่คือคนไม่ 
รู้จักลิง	คนรู้จักลิง	เห็นอยู่บ้านก็ตัวเดียวกัน	อยู่วัดถ�้าแสงเพชรก็เหมือนกัน	อย่างนี้ 
มนัจะร�าคาญอะไร	เพราะเหน็ว่าลงิมันเป็นอย่างน้ัน	น่ีก็พอสงบแล้ว	ถ้ามันดิน้มนักด็ิน้ 
แต่ลงิ	เราไม่เป็นลงิ	สงบแล้ว	ถ้าลงิมนัโดดหน้าโดดหลงั	โยมกส็บายใจ	ไม่ร�าคาญกับลงิ	 
เพราะอะไร	เพราะโยมรู้จักลงิ	โยมจึงไม่เป็นลงิ	ถ้าโยมไม่รู้จักลงิ	โยมกร็�าคาญ	โยมร�าคาญ	 
โยมก็เป็นลิง	เข้าใจไหม	นี่เรื่องมันสงบอย่างนี้

	 อารมณ์	เรารู้อารมณ์ซ	ีเหน็อารมณ์บางทมีนัชอบ	บางทมัีนไม่ชอบอย่างน้ี	กช่็างมนั 
เป็นไร	มนัเป็นเร่ืองของมนั	มนักเ็ป็นอย่างน้ีแหละ	กเ็หมอืนลงิน่ะแหละ	ตวัไหนๆ	กล็งิ 
อนัเดียวกัน	เรารู้อารมณ์	บางทชีอบ	บางทไีม่ชอบ	เร่ืองอารมณ์เป็นอย่างน้ี	ให้เรารู้จัก 
อารมณ์	รู้จักอารมณ์แล้วเราปล่อยเสยี	อารมณ์มนัไม่แน่นอนหรอก	มนัเป็น	อนิจจัง	ทกุขงั	 
อนัตตา	ทัง้น้ันแหละ	เราดมัูนไปกอ็ย่างน้ันแหละ	ตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	ใจ	ได้รับอารมณ์ 
เข้ามาป๊ับ	ฮ.ึ..	กเ็หมอืนกบัเรามาเหน็ลงิ	ลงิตวัน้ีกบัลงิตวัทีอ่ยูบ้่านเรากเ็หมือนกนั	อย่างน้ี 
มันก็สงบเท่านั้นแหละ 

	 เกดิอารมณ์ขึน้มา	เรารู้จักอารมณ์ซ	ิเราวิง่ตามอารมณ์ท�าไม	อารมณ์มนัเป็นของ 
ไม่แน่นอน	เดีย๋วมนัเป็นอย่างน้ัน	เดีย๋วมนัเป็นอย่างน้ี	บางทกีอ็ยูอ่ย่างเก่า	มนัอยูด้่วย 
การเปลีย่นแปลงอย่างน้ีโยม...	ทกุวนัน้ีโยมกอ็ยูด้่วยการเปลีย่นแปลง	บางทลีมมันออก 
แล้วลมมันเข้า	มันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้	ลองโยมสูดลมเข้าอย่างเดียวซิ	ไม่ให้มันออก	 
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ลองดูเอ้า	อยู่ได้ไหม	หรือให้มันออกอย่างเดียว	อย่าให้มันเข้าอีก	ถ้าไม่เปลี่ยนแปลง 
อยู่ได้ไหม	นี่	มันอยู่ไม่ได้	จ�าเป็นต้องหายใจเข้าหายใจออก	อย่างนี้ถึงจะเดินมาถึง 
วัดถ�า้แสงเพชรน้ีได้	ถ้าอัน้ลมจากโน่นกต็ายแล้ว	ป่านน้ีไม่ได้ถงึหรอก	น่ีแหละให้เข้าใจ 
อย่างน้ี	อารมณ์กเ็หมอืนกนั	มนัต้องม	ีถ้าไม่มีอารมณ์กไ็ม่มีปัญญา	ถ้าไม่มีผิดกไ็ม่มีถกู	 
ถูกก่อนมันถึงมองเห็นความผิด	หรือผิดก่อนมันรู้จักถูก	เป็นเรื่องธรรมดา

	 ถ้าเป็นนักศกึษานักเรียนน่ะ	ให้อารมณ์มนัมากยิง่ดี	อนัน้ีเราเหน็อารมณ์ไม่ชอบใจ 
ไม่อยากจะท�า	ไม่อยากจะดูมัน	นี่เรียกว่าเด็กมันเกโรงเรียน	มันไม่อยากรับรู้ครูสอน	
น่ีอารมณ์มนัสอนเรา	ไม่ใช่อืน่หรอก	เม่ือเรารู้อารมณ์อย่างน้ี	คอืเราปฏบิตัธิรรมะ	สงบ
อารมณ์มนักเ็ป็นอย่างน้ัน	มนัเป็นเร่ืองของมันอย่างน้ัน	เหมอืนโยมเหน็ลงิ	ลงิอยูบ้่านโยม	 
โยมไม่ร�าคาญ	มาเหน็ลงิทีน้ี่กไ็ม่ร�าคาญเหมอืนกนั	เพราะโยมรู้เร่ืองของลงิแล้วใช่ไหม	 
สบาย...

	 น่ัน...ปฏิบตัธิรรมะกเ็หมอืนกนั	ธรรมะเป็นอย่างน้ี	ธรรมะไม่ใช่ว่าอยูอ่ืน่ไกลนะ	 
มนัอยูต่ดิๆ	กบัเราน่ีแหละ	ไม่ใช่เร่ืองเทพบตุรเทพธดิาหรอก	เร่ืองของเราน้ีเอง	เร่ืองของ
เราท�าอยู่เดี๋ยวนี้แหละ	เรื่องธรรมะคือเรื่องของเรา	พิจารณาตัวเรานี้	บางทีมีความสุข	 
บางทีมันมีความทุกข์	บางทีสบาย	บางทีร�าคาญ	บางทีรักคนโน้น	บางทีเกลียดคนนี้	
นี้คือธรรมะ	เห็นไหม

	 ให้รู้จักธรรมะ	ต้องอ่านอารมณ์	ให้รู้จักอารมณ์น้ีถึงจะปล่อยอารมณ์ได้	เหน็ว่า 
อารมณ์มันไม่แน่นอน	แล้วอย่างน้ีเราก็สบาย	มนัเกดิลกุวบูขึน้ว่า	“ฮอื...อนัน้ีไม่แน่หรอก”	 
แต่ไปอีกอารมณ์เปลี่ยนขึ้นมาว่า	 “ฮือ...อันน้ีก็ไม่แน่”	 สบาย...เหมือนโยมเห็นลิง 
โยมก็สบาย	ไม่ได้สงสัย	ถ้ารู้จักอารมณ์แล้ว นั่นแหละคือรู้จักธรรมะ ปล่อยอารมณ์	 
เหน็อารมณ์ว่ามันไม่แน่นอนสกัอย่าง	โยมเคยดใีจไหม	เคยเสยีใจไหม	“เคย”	ตอบแทน 
ก็ได้	แน่นอนไหม	“ไม่แน่”	มันไม่แน่อย่างนี้

	 อันที่ว่าไม่แน่นอน	นี่แหละคือพระพุทธเจ้า	พระพุทธเจ้าก็คือธรรมะ	ธรรมะคือ 
สิ่งที่ว่ามันไม่แน่	 ใครเห็นสิ่งที่ว่ามันไม่แน่	 คนน้ันเห็นแน่นอนว่ามันเป็นอย่างน้ัน	 
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ไม่เปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่ มันเป็นของมนัอย่างน้ัน ธรรมะเป็นอย่างน้ัน พระพทุธเจ้า
ท่านก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้า เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะ

	 ถ้าโยมรู้จักอนิจจัง	มันไม่แน่นอน	 โยมก็จะปล่อยวางเอง	 ไม่ไปยึดมั่นถือมั่น	 
โยมว่า	“อย่ามาท�าแก้วฉันแตกนะ”	ของมนัแตกได้	โยมจะห้ามมันได้ไหม	ไม่แตกเวลาน้ี 
ต่อไปมันจะแตก	เราไม่ท�าแตก	คนอื่นจะท�าแตก	คนอื่นไม่ท�าแตก	ไก่มันจะท�าแตก	 
พระพุทธเจ้าท่านให้ยอมรับ ท่านมองทะลุเข้าไปว่าแก้วใบนี้แตกแล้ว แก้วที่ไม่แตกนี้ 
ท่านให้รู้มันแตกแล้ว	จับทุกที	ใส่น�้าดื่มน�้าเข้าไปแล้ววางไว้	ท่านก็ให้เห็นว่าแก้วมัน 
แตกแล้ว	เข้าใจไหม	น่ีคอืความเข้าใจของท่านเป็นอย่างน้ัน	เหน็แก้วทีแ่ตกอยูใ่นแก้ว 
ใบไม่แตก	เพราะเมือ่มนัหมดสภาพแล้ว	ไม่ดเีม่ือไหร่มนัก็จะแตกเมือ่น่ัน	ท�าความรู้สกึ 
อย่างน้ีแล้ว	กใ็ช้แก้วใบน้ีไป	รักษาไป	อกีวนัหน่ึงมนัหลดุมอืแตก	“ผัวะ!”	...สบายเลย

	 ท�าไมสบาย	เพราะเหน็ว่ามันแตกก่อนแตกแล้ว	เหน็ไหม	แต่ถ้าเป็นโยม...	“แหม	
ฉันถนอมมนัเหลอืเกิน	อย่าท�าให้มันแตกนะ”	อกีวนัหน่ึงสนัุขมาท�าแก้วแตก	“แน่ะ	ออื	 
เอาสนัุขตวัน้ีไปฆ่าทิง้เสยี”	เพราะสนัุขท�าแก้วแตก	เกลยีดสนัุข	ถ้าลกูท�าแตกก็เกลยีดลกู	 
เกลยีดทกุสิง่ทกุอย่างทีท่�าให้แก้วแตก	เพราะเราไปกัน้ฝายไว้ไม่ให้น�า้ไหลออกไป	กัน้ไว้ 
อย่างเดียว	ไม่มทีางระบายน�า้	ฝายมนักแ็ตกเท่าน้ันแหละ	ใช่ไหม	ต้องท�าฝายแล้วท�า 
ระบายน�า้ด้วย	พอน�า้ได้ระดบัแค่น้ี	กร็ะบายน�า้ข้างๆ	น้ี	เม่ือมนัเตม็ที	่กใ็ห้มนัออกมา 
ข้างน้ีใช่ไหม	ต้องมทีางระบายอนัน้ี	ท่านเหน็อนิจจัง	มนัไม่เทีย่งอยูอ่ย่างน้ัน	น่ันแหละ 
เป็นทางระบายของท่าน	อย่างนี้โยมจะสงบ	นี่คือปฏิบัติธรรมะ

	 ฉะน้ัน	อาตมาถอืว่าการยนื	เดนิ	น่ัง	นอน	อาตมาปฏบิตัไิปเร่ือยๆ	มสีตคิุม้ครอง 
อยูเ่สมอเลย	น่ีคอืสมาธ	ิสมาธคิอืปัญญา	พดูแล้วมนัอนัเดยีวกนั	มนัเหมอืนกนั	แต่มนั 
ไปแยกกันโดยลักษณะเท่านั้น	มันก็อันเดียวกัน	ถ้าเราเห็นอนิจจัง	แปลว่ามันไม่แน่	 
เราเห็นชัดเข้าไปว่ามันไม่แน่	นั่นละคือว่าเราเห็นว่ามันแน่	แน่อะไร	แน่ว่ามันเป็นไป
อย่างนั้น	ไม่แปรเป็นอย่างอื่น	เข้าใจไหม	เท่านี้แหละรู้จักพระพุทธเจ้าแล้ว	ได้กราบ
พระพุทธเจ้าแล้ว	ได้กราบธรรมะของท่านแล้ว	เอาหลักนี้ไปพิจารณา
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	 ถ้าโยมไม่ทิง้พระพทุธเจ้า	โยมไม่ทกุข์หรอก	ถ้าทิง้พระพทุธเจ้าเม่ือไหร่	ทกุข์เลย	
ทิง้	อนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	เมือ่ไหร่	ทกุข์เมือ่น้ัน	ให้เข้าใจอย่างน้ี	อาตมาว่าการปฏบิตัิ
แค่น้ีกพ็อ	ทกุข์ไม่เกดิขึน้	ทกุข์เกดิ	มนักด็บัได้ง่ายๆ	แล้วกเ็ป็นเหตเุดียวกบัทกุข์ไม่เกดิ 
ต่อไป	มันจบตรงนั้นแหละ	ทุกข์ไม่เกิด

 ทกุข์ไม่เกดิเพราะอะไร เพราะไประวงัเหตคืุอตวัสมทุยั	เช่น	แก้วมันจะแตกอยูน่ี่	 
เม่ือมันแตก	ทกุข์ขึน้มาเลยใช่ไหม	เรารู้ว่าอนัน้ีเป็นเหตใุห้เกดิทกุข์	น่ีแหละตวัสมทุยั	
เมื่อมันแตกปุ๊บ	ก็เป็นทุกข์	ก็ท�าลายต้นเหตุทุกข์เสีย	ธรรมมันเกิดเพราะเหตุ	ดับมัน 
ก็ดับเพราะเหตุอันน้ี	 ถ้ามันจะทุกข์ก็เพราะแก้วใบน้ีมันแตก	 แล้วเราโมโหข้ึนมา 
กเ็ป็นทกุข์	ถ้าเรารู้ก่อนว่าแก้วใบน้ีมนัแตกแล้วทัง้ทีม่นัยงัไม่แตก	สมทุยัมนักดั็บ	ไม่มี	 
ถ้าไม่มีทุกข์	มันก็เป็นนิโรธ	ดับทุกข์	เพราะดับเหตุแห่งทุกข์นั้น

	 เร่ืองเท่าน้ีแหละโยม	ไม่มากหรอก	เร่ืองเท่าน้ี	อย่าออกจากน้ีไป	พยายามอยูต่รงน้ี	 
พิจารณาอยู่ตรงนี้	เริ่มจากจิตใจของเรานี้	พูดง่ายๆ	ทุกๆ	คนให้มีศีลห้าเป็นพื้น	นี่ 
ไม่ต้องไปเรียนพระไตรปิฎกหรอก	โยม	ดศีูลห้า	พยายามสม�า่เสมอระวงัไว้	ทแีรกมัน 
พลาดไป...หยดุ....กลบัมา...รักษาไปอกี	บางทมีนัหลงพลาดไปอกี	รู้แล้วกลบัมาอย่างน้ี 
ทุกคร้ังทุกคราว	 สติมันถี่เข้าเหมือนน�้าในกาน�้า	 เราปล่อยน�้าให้มันไหลลงเป็นหยด	 
ต๋อม...ต๋อม...ต๋อม...นี่สายน�้ามันขาด	เราเร่งกาขึ้นให้มาก	น�้าก็ไหล	ต๋อมๆๆๆ	ถี่ขึ้น	 
เร่งเข้าไปอีก	หายต๋อมเลยทีนี้	 ไหลเป็นสายติดกันเลยเป็นสายน�้า	 หยดแห่งน�้าไม่มี	 
ไปไหนล่ะ	มนัไม่ไปไหนหรอก	มนักลายเป็นสายน�า้มนัถีจ่นเกนิถี	่มนัเลยตดิกนัเสยีจน 
เป็นสายน�้าอย่างนี้

	 ธรรมะก็เรื่องเดียวอย่างนี้	เรื่องอุปมาให้ฟัง	เพราะว่ามันไม่มีอะไร	ธรรมะมัน
ไม่เป็นกลมไม่เป็นเหลี่ยม มันไม่รู้จัก นอกจากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ ถ้าเข้าใจอันนี้
กเ็ข้าใจธรรมะ มนัเป็นเสยีอย่างน้ี อย่าเข้าใจว่าธรรมะมันอยูห่่างจากเรา มนัอยูก่บัเรา  
เป็นเรือ่งของเราน่ีแหละ	ลองดซู	ิเดีย๋วกด็ใีจ	เดีย๋วกเ็สยีใจ	เดีย๋วกพ็อใจบ้าง	เดีย๋วกโ็กรธ 
คนนั้น	เดี๋ยวก็เกลียดคนนี้	ธรรมะทั้งนั้นแหละโยม
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	 ให้ดูเจ้าของน้ีว่า	 อะไรมันพยายามจะให้ทุกข์เกิดน่ันแหละ	 ท�าแล้วมันทุกข ์
น่ันแหละแก้ไขใหม่	 แก้ไขใหม่ถ้ามันยังไม่เห็นชัด	 ถ้ามันเห็นชัดแล้วมันไม่มีทุกข	์ 
เหตุมันดับอยู่แล้ว	ฆ่าตัวสมุทัยแล้ว	เหตุแห่งทุกข์ก็ไม่มี	ถ้าทุกข์ยังเกิดอยู่	ถ้ายังไม่รู้	 
มนัยงัทนทกุข์อยู่	อนัน้ันไม่ถูกหรอก	ดเูอาง่ายๆ	มนัจะตดิตรงไหน	เม่ือไหร่	มนัทกุข์ 
เกินไป	 นั่นแหละมันผิดแล้ว	 เมื่อไหร่มันสุขจนเหิมใจเกินไป	 นั่นแหละมันผิดแล้ว	 
มันจะมาจากไหนก็ช่างมันเถอะ	รวมมันเลยทีเดียว	นั่นแหละค้นหา

	 ถ้าเป็นเช่นน้ี	โยมจะมสีตอิยู	่การยนื	การเดนิ	การน่ัง	การนอน	ไปมาสารพดัอย่าง	 
ถ้าโยมมสีตสิมัปชญัญะอยู่เสมอ	ถ้าโยมรู้อยู่	โยมจะต้องรู้ผิดรู้ถกู	โยมจะต้องรู้จักดใีจ 
เสียใจทุกอย่าง	เมื่อโยมรู้จัก	ก็จะรู้วิธีแก้ไข	แก้ไขมันโดยที่ว่ามันไม่มีทุกข์	ไม่ให้มัน 
มีทุกข์

	 นี่การเรียนสมาธิ	 อาตมาให้เรียนแบบนี้	 ถึงเวลานั่งก็นั่งไปพอสมควร	 ไม่ผิด 
เหมอืนกนั	ให้รู้เร่ือง	แต่การท�าสมาธไิม่ใช่น่ังอย่างเดยีว	ต้องปล่อย	มนัประสบอะไรต่างๆ	 
แล้วถ่ายทอดขึน้มาพจิารณา	พจิารณาให้มนัรู้อะไรล่ะ	พจิารณา	“เออ	อนัน้ันมนัอนิจจัง	 
ทุกขัง	อนัตตา	ไม่แน่”	เป็นของไม่แน่ทั้งนั้นแหละโยม

	 “อันนี้มันสวย	ฉนัชอบเหลือเกิน”	เออไม่แน่	“อันนี้ฉนัไม่ชอบมันเลย”	บอกมนั	 
มันก็ไม่แน่เหมือนกัน	ใช่ไหม	ถูกเปี๊ยะเลย	ไม่มีผิดหรอก	แต่เอากะมันซิ	“ฉันจะเอา 
อย่างน้ัน	มันแน่เหลอืเกนิ”	ไปเสยีแล้ว	อย่า	มนัจะชอบขนาดไหนกช่็างมันเถอะ	เราต้อง 
คิดว่า	มันไม่แน่

	 อาหารบางสิง่บางอย่างทานไป	“แหม	อร่อยเหลอืเกนิ	ฉันชอบมนัเหลอืเกนิ”	อย่างน้ี	 
มนัมคีวามรู้สกึในใจอย่างน้ี	เราต้องพจิารณาว่า	“อนัน้ีมนัไม่แน่”	อยากรู้จักว่า	มนัไม่ 
แน่ไหม	โยมชอบอาหารอะไรแน่เหลอืเกนิ	เอ้า	ให้มนักนิทกุวนัๆ	ทกุวนันะ	เด๋ียวโยม 
จะบ่นว่า	“อนัน้ีมนัไม่อร่อยเสยีแล้ว”	ลองดซู	ิต่อไปอกี	“ฉันชอบอนัน้ันอกี”	ไม่แน่อกี	 
น่ี	มนัต้องการถ่ายทอด	โยม	เหมอืนลมหายใจเข้าออก	มนัต้องหายใจเข้า	หายใจออก	 
มันอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลง	ทุกอย่างอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้
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	 นี่อยู่กับเราไม่ใช่อื่น	ถ้าเราไม่สงสัยแล้ว	นั่งก็สบาย	ยืนก็สบาย	ไม่ใช่ว่าสมาธิ
เป็นแต่การน่ัง	บางคนก็น่ังจนง่วงเหงาหาวนอนอยูอ่ย่างน้ันแหละ	จะตายเอง	ไม่รู้จะไป 
ทศิใต้ทศิเหนือแล้ว	อย่าไปท�าถงึขนาดน้ันซ	ิมนัง่วงพอสมควรแล้วกเ็ดนิ	เปลีย่นอริิยาบถ 
มนัซ	ิให้มนัมปัีญญา	ถ้าง่วงเตม็ทกีใ็ห้มนันอนเสยี	แล้วรีบลกุท�าเพยีรอย่างน้ี	อย่าปล่อย 
ให้มันเมาซิ	เราเป็นนักปฏิบัติก็ต้องท�าอย่างนั้น	ให้มันมีเหตุผล	ปัญญา	ความรู้รอบ	
รู้ไม่รอบไม่ได้	รู้ข้างเดียวไม่ได้	ต้องรู้อย่างนี้เป็นวงกลมอย่างนี้

 ให้เรารู้ออกจากใจกบักายของเราน้ี ให้เหน็เป็นอนิจจัง ว่ามนัไม่แน่ทัง้กายและจิต  
ทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกัน	ว่ามันไม่แน่	เก็บไว้ในใจ	“แหม	รับประทานอาหารชิ้นนี้ 
มันอร่อยเหลือเกินนะ”	บอกว่า	“มันไม่แน่”	ชกมันก่อน	มันชอบใจอันนี้	เราบอกว่า
ไม่แน่	ต้องชกมันก่อน	แต่ว่าเขาชกเราทุกที	ถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบ	เป็นทุกข์	เขาก็ชกเรา	
ถ้าชอบฉัน	ฉันก็ชอบเขา	เขาชกเราอีก	เราไม่ได้ชกเขาเลย	ต้องเข้าใจอย่างนี้	เมื่อใด
เราชอบอะไร	กบ็อกในใจว่า	“อนัน้ีมนัไม่แน่”	อะไรมนัไม่ชอบในใจ	เราบอกว่า	“อนัน้ี 
มันไม่แน่”	ท�าไว้เถอะ	เห็นธรรมะต้องเห็นแน่นอน	ต้องเป็นอย่างนี้

	 การปฏบิตั	ิการยนื	การเดนิ	การน่ัง	การนอน	โยมจะมคีวามโกรธได้ทกุกริิยาไหม	 
เดินก็โกรธได้	นั่งก็โกรธได้	นอนก็โกรธได้	อยากก็อยากได้ทุกขณะ	บางทีนอนอยู่ 
มนัก็อยาก	เดนิอยูม่แีต่อยาก	น่ังอยูม่นักอ็ยาก	เราจึงปฏิบตัผ่ิานมันไปถงึอริิยาบถทัง้สี่	
ยืน	เดิน	นั่ง	นอน	ให้สม�่าเสมอ	ไม่มีหน้าไม่มีหลัง	ว่างั้นเถอะ	เอากันอย่างนี้แหละ	 
มนัถึงรู้รอบอย่างน้ัน จะไปน่ังให้มนัสงบ กม็เีร่ืองวิง่เข้ามา ยงัไม่จบเร่ืองน้ีเร่ืองน้ัน กว็ิง่ 
เข้าอีก	ถ้ามันวิ่งเข้ามา	เออ...เราก็บอกว่า	มันไม่แน่	ชกมันก่อนเลย	เรื่องอะไรก็ช่าง	 
พอมันวิ่งเข้ามา	ต้องชกมันเรื่อยๆ	ชกมันก่อนเลยทีเดียวด้วย	“ไม่แน่”	นี่แหละ

	 อนัน้ีรู้จักจุดส�าคัญของมัน	ถ้าโยมรู้จักว่า	สิง่ทัง้หลายน้ีมันไม่แน่	ความคิดของโยม 
ที่อยู่ในใจมันค่อยคลี่คลายออก	 มันจะค่อยคลี่คลายออกเพราะเราจะเห็นว่ามันแน่ 
อย่างน้ัน	อะไรทีเ่ราเหน็ว่าไม่แน่	เมือ่เหน็มนัผ่านมามากๆ	อะไรๆ	กอ็ย่างน้ันแหละ	วนัหลงั 
ก็พิจารณา...	“เอ...อย่างนั้นแหละ”
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	 โยมรู้จักน�า้ทีมั่นไหลไหม	เคยเหน็ไหม	น�า้น่ิง	โยมเคยเหน็ไหม	ถ้าใจเราสงบแล้ว	 
มนัจะเป็นคล้ายๆ	กบัน�า้มนัไหลน่ิง	โยมเคยเหน็น�า้ไหลน่ิงไหม	แน่ะ	กโ็ยมเคยเหน็แต่
น�า้น่ิงกบัน�า้ไหล	น�า้ไหลน่ิงโยมไม่เคยเหน็	ตรงน้ันแหละ	ตรงทีโ่ยมคดิยงัไม่ถงึหรอกว่า	 
มนัเฉย	มนักเ็กดิปัญญาได้	เรียกว่าดูใจของโยมมันจะคล้ายน�า้ไหลแต่ว่าน่ิง	ดเูหมอืนน่ิง 
ดูเหมือนไหล	เลยเรียกว่าน�้าไหลนิ่ง	มันจะเป็นอย่างนั้น	ปัญญาเกิดได้.
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๓๗
โอวาทบางตอน

	 ท่านทั้งหลายได้นับถือพระพุทธศาสนามาเป็นเวลานาน	 เคยได้ยินได้ฟังเร่ือง
เกีย่วกบัธรรมในพระพทุธศาสนามาจากครูบาอาจารย์มากม็าก	ซึง่บางท่านกส็อนอย่าง
พสิดารกว้างเกินไป	จนไม่ทราบว่าจะก�าหนดเอาไปปฏบิตัไิด้อย่างไร	บางท่านก็สอนลดั 
เกนิไป	จนผู้ฟังยากทีจ่ะเข้าใจเพราะว่ากนัตามต�ารา	บางท่านกส็อนพอปานกลาง	ไม่กว้าง 
และไม่ลดั	เหมาะทีจ่ะน�าไปปฏบิตัจินตวัเองได้รับประโยชน์จากธรรมน้ันๆ	พอสมควร

	 อาตมาจึงใคร่อยากจะเสนอข้อคิดและการปฏบิตั	ิซึง่เคยด�าเนินมาและได้แนะน�า
ศิษย์ทั้งหลายอยู่เป็นประจ�าให้ท่านทั้งหลายได้ทราบ	 บางทีอาจจะเป็นประโยชน์แก่ 
ผู้สนใจอยู่บ้างก็เป็นได้

ผู้จะเข้าถึงพุทธธรรม

	 ผู้ทีจ่ะเข้าถึงพทุธธรรมน้ัน	เบือ้งต้นจะต้องท�าตนให้เป็นคนมคีวามซือ่สตัย์สจุริต
อยู่เป็นประจ�า	และเข้าใจความหมายของค�าว่าพุทธธรรมต่อไปว่า

 ก. พุทธะ	หมายถึง	ท่านผู้รู้ตามเป็นจริง	จนมีความสะอาด	สงบ	สว่างในใจ

 ข. ธรรม หมายถงึ	ตวัความสะอาด	สงบ	สว่าง	ได้แก่	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	ดงัน้ัน 
ผู้ที่เข้าถึงพุทธธรรม	ก็คือคนเข้าถึงศีล	สมาธิ	ปัญญา	นี่เอง
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การเดินเข้าถึงพุทธธรรม

	 ตามธรรมดา	การทีบ่คุคลจะไปถงึบ้านถงึเรือนได้น้ัน	มใิช่บคุคลทีมั่วนอนคิดเอา	 
เขาเองจะต้องลงมอืเดนิทางด้วยตนเองและเดนิทางให้ถกูทางด้วย	จึงจะมีความสะดวก	
และถึงที่หมายได้	หากเดินผิดทาง	เขาจะได้รับอุปสรรค	เช่น	พบขวากหนามเป็นต้น	
และยงัไกลทีห่มายออกไปทกุท	ีหรือบางทอีาจจะได้รับอนัตรายระหว่างทาง	ไม่มวีนัทีจ่ะ 
เข้าถงึบ้านได้	เมือ่เดนิไปถงึบ้านแล้วจะต้องขึน้อยูอ่าศยัพกัผ่อนหลบันอนเป็นทีส่บาย 
ทั้งกายและใจ	จึงจะเรียกว่าคนถึงบ้านได้โดยสมบูรณ์

	 ถ้าหากเป็นแต่เพยีงเดินเฉียดบ้าน	หรือผ่านบ้านไปเฉยๆ	คนเดนิทางผู้น้ันจะไม่ได้ 
รับประโยชน์อะไรเลยจากการเดนิทางของเขา	ข้อน้ีฉันใด	การเดนิทางเข้าถงึพทุธธรรม 
ก็เหมือนกัน	ทุกๆ	คนจะต้องออกเดินทางด้วยตนเอง	ไม่มีการเดินแทนกัน	และต้อง 
เดินไปตามทางแห่งศีล	สมาธิ	ปัญญา	จนถึงซึ่งที่หมายได้รับความสะอาด	สงบ	สว่าง	 
นับว่าเป็นประโยชน์เหลอืหลายแก่ผู้เดนิทางเอง	แต่ถ้าหากผู้ใดมัวแต่อ่านต�ารา	กางแผนที่ 
ออกดอูยูต่ัง้ร้อยปีร้อยชาต	ิผู้น้ันไม่สามารถไปถึงทีห่มายได้เลย	เขาจะเสยีเวลาไปเปล่าๆ	 
ปล่อยประโยชน์ทีต่นจะได้รับให้ผ่านเลยไป	ครูบาอาจารย์เป็นผู้บอกให้เท่าน้ัน	เราทัง้หลาย 
ได้ฟังและจะเดินหรือไม่เดนิ	และจะได้รับผลมากน้อยเพยีงใดน้ัน	มนัเป็นเร่ืองเฉพาะตน

	 อีกอย่างหนึ่ง	เปรียบเหมือนหมอยายื่นขวดยาให้คนไข้	ข้างนอกขวดเขาเขียน 
บอกสรรพคุณของยาไว้ว่าแก้โรคชนิดน้ันๆ	ส่วนตวัยาแก้โรคน้ันอยูข้่างในขวด	ทีค่นไข้ 
มัวอ่านสรรพคุณของยาที่ติดไว้ข้างนอกขวด	อ่านไปตั้งร้อยครั้งพันครั้ง	คนไข้ผู้นั้น 
จะต้องตายเปล่าโดยไม่ได้รับประโยชน์จากตวัยาน้ันเลย	และเขาจะมาร้องตโีพยตพีาย 
ว่าหมอไม่ดี	 ยาไม่มีสรรพคุณ	 แก้โรคอะไรก็ไม่ได้	 เขาจึงเห็นว่ายาที่หมอให้ไว้ไม่มี 
ประโยชน์อะไร	ทัง้ๆ	ทีต่วัเองไม่เคยเปิดจุกขวดรินยาออกกนิเลย	เพราะมัวแต่ไปตดิใจ 
อ่านฉลากยาซึง่ตดิอยูข้่างขวดเสยีจนเพลนิ	แต่ถ้าหากเขาเช่ือหมอ	จะอ่านฉลากคร้ังเดยีว 
หรือไม่อ่านก็ได้	แต่ลงมอืกนิยาตามค�าสัง่ของหมอ	ถ้าคนไข้เป็นน้อย	เขากห็ายจากโรค	 
แต่ถ้าหากเป็นมาก	อาการของโรคกจ็ะทเุลาลง	และถ้าหากกนิบ่อยๆ	โรคกจ็ะหายไปเอง	 
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ทีต้่องกนิยามากและบ่อยคร้ัง	กเ็พราะโรคเรามนัมาก	เร่ืองน้ีเป็นธรรมดาเหลอืเกนิ	ดงัน้ัน 
ท่านผู้อ่านจงใช้สติปัญญาพิจารณาให้ละเอียดจริงๆ	จึงจะเข้าใจดี

	 พวกแพทย์พวกหมอเขาปรุงยาปราบโรคทางกาย	จะเรียกว่า	สรีรโอสถ กไ็ด้	ส่วนธรรม 
ของพระพุทธเจ้าน้ันใช้ปราบโรคทางใจ	เรียกว่า	ธรรมโอสถ	ดงัน้ัน	พระพทุธองค์จึงเป็น 
แพทย์ผู้ปราบโรคทางใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก	โรคทางใจเป็นได้ไวและเป็นได้ทุกคน
ไม่เว้นเลย	เมื่อท่านรู้ว่าท่านเป็นไข้ใจ	จะไม่ใช้ธรรมโอสถรักษาบ้างดอกหรือ

	 พจิารณาดเูถิด	การเดนิทางเข้าถึงพทุธธรรม มใิช่เดนิด้วยกาย แต่ต้องเดินด้วยใจ 
จึงจะเข้าถึงได้	ได้แบ่งผู้เดินทางออกเป็น	๓	ชั้น	คือ

 ก. ชัน้ต�า่	ได้แก่	ผู้รู้จักปฏิญาณตนเองเอาพระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	เป็นทีพ่ึง่ 
อาศยั	ตัง้ใจปฏิบตัติามค�าสัง่สอนด้วยด	ีละทิง้ประเพณทีีง่มงายและเช่ือมงคลตืน่ข่าว	
จะเชื่ออะไรต้องพิจารณาเหตุผลเสียก่อน	คนพวกนี้เรียกว่า	สาธุชน

 ข. ชัน้กลาง	หมายถงึ	ผู้ปฏบิตัจินเชือ่ต่อพระรัตนตรัยอย่างแน่นแฟ้นไม่เสือ่มคลาย	 
รู้เท่าทนัสงัขาร	พยายามสละความยึดมัน่ถอืมัน่ให้น้อยลง	มจิีตเข้าถงึธรรมสงูขึน้เป็น 
ขัน้ๆ	ท่านเหล่าน้ีเรียกว่า	พระอริยบคุคล	คอื	พระโสดาบนั พระสกิทาคาม ีพระอนาคามี

 ค. ชัน้สงู ได้แก่	ผู้ปฏิบตัจินกาย	วาจา	ใจ	เป็นพทุธะ	เป็นผู้พ้นจากโลก	อยูเ่หนือโลก	 
หมดความยึดถืออย่างสิ้นเชิง	เรียกว่า	พระอรหันต์	ซึ่งเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุด

การท�าตนให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์

	 ศลีน้ัน	คอืระเบยีบควบคมุรักษากายวาจาให้เรียบร้อย	ว่าโดยประเภท	มทีัง้ของ 
ชาวบ้านและของนักบวช	แต่เมือ่กล่าวโดยรวบยอดแล้วมีอย่างเดยีว	คอืเจตนา	ในเมือ่เรา 
มีสติระลึกได้อยู่เสมอเพื่อควบคุมใจให้รู้จักละอายต่อการท�าชั่วเสียหาย	และรู้สึกตัว
กลวัผลของความชัว่จะตามมา	พยายามรักษาใจให้อยูใ่นแนวทางแห่งการปฏิบตัทิีถ่กู 
ทีค่วร	เป็นศีลอย่างดอียูแ่ล้ว	ตามธรรมดาเม่ือเราใช้เสือ้ผ้าทีส่กปรกและตวัเองกส็กปรก	 
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ย่อมท�าให้จิตใจอึดอัดไม่สบาย	 แต่ถ้าหากเรารู้จักรักษาความสะอาดทั้งร่างกายและ 
เสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม	ย่อมท�าให้จิตใจผ่องใสเบกิบาน	ดงัน้ัน	เมือ่ศีลไม่บริสทุธิเ์พราะกาย
วาจาสกปรก	ก็เป็นผลให้จิตใจเศร้าหมอง	ขดัต่อการปฏบิตัธิรรม	และเป็นเคร่ืองกัน้ใจ 
มิให้บรรลถึุงจุดหมาย	ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัจิตใจทีไ่ด้รับการฝึกมาดหีรือไม่เท่าน้ัน	เพราะใจ 
เป็นผู้สั่งให้พูดให้ท�า	ฉะนั้น	เราจึงต้องมีการฝึกจิตใจต่อไป

การฝึกสมาธิ

	 การฝึกสมาธิ	ก็คือการฝึกจิตของเราให้ตั้งมั่นและมีความสงบ	เพราะตามปกติ	 
จิตน้ีเป็นธรรมชาตด้ิินรน	กวดัแกว่ง	ห้ามได้ยาก	รักษาได้ยาก	ชอบไหลไปตามอารมณ์ 
ต�่าๆ	เหมือนน�้าชอบไหลสู่ที่ลุ่มเสมอ	พวกเกษตรกรเขารู้จักกั้นน�้าไว้ท�าประโยชน์ใน
การเพาะปลูกต่างๆ	มนุษย์เรามีความฉลาดรู้จักเก็บรักษาน�้า	เช่น	กั้นฝาย	ท�าท�านบ	 
ท�าชลประทาน	เหล่านี้ก็ล้วนแต่กั้นน�้าไว้ท�าประโยชน์ทั้งนั้น	พลังงานไฟฟ้าที่ให้ความ
สว่างและใช้ท�าประโยชน์อืน่ๆ	กย็งัอาศยัน�า้ทีค่นเรารู้จักก้ันไว้น่ีเอง	ไม่ปล่อยให้มันไหล 
ลงที่ลุ่มเสียหมด	ดังนั้น	จิตใจที่มีการกั้นการฝึกที่ดีอยู่	ก็ให้ประโยชน์อย่างมหาศาล 
เช่นกัน	ดังพระพุทธองค์ตรัสว่า	 “จิตที่ฝึกดีแล้ว น�าความสุขมาให้ การฝึกจิตให้ดี
ย่อมส�าเร็จประโยชน์”	ดังนี้เป็นต้น

	 เราสังเกตดูแต่สัตว์พาหนะ	เช่น	ช้าง	ม้า	วัว	ควาย	ก่อนที่เราจะเอามาใช้งาน
ต้องฝึกเสียก่อน	เมื่อฝึกดีแล้วเราจึงได้อาศัยแรงงานมันท�าประโยชน์นานาประการ

	 ท่านทั้งหลายก็ทราบแล้ว	จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมมีคุณค่ามากมายกว่ากันหลายเท่า	
ดแูต่พระพทุธองค์และพระอริยสาวก	ได้เปลีย่นภาวะจากปถุชุนมาเป็นพระอรยิบคุคล	 
จนเป็นทีก่ราบไหว้ของคนทัว่ไป	และท่านยงัได้ท�าประโยชน์อย่างกว้างขวางเหลอืประมาณ 
ที่เราๆ	จะก�าหนด	ก็เพราะพระองค์และสาวกได้ผ่านการฝึกจิตมาด้วยดีแล้วทั้งนั้น

	 จิตทีเ่ราฝึกดีแล้ว	ย่อมเป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพทกุอย่าง	ยงัเป็นทางให้ 
รู้จักท�างานด้วยความรอบคอบ	ไม่เป็นคนหนุหนัพลนัแล่น	ท�าให้ตนเองมเีหตผุล	และ
ได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะ
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	 การฝึกจิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน	 แต่วิธีที่เห็นว่ามีประโยชน์และเหมาะสมที่สุด	
ใช้ได้กับบุคคลทั่วไป	วิธีนั้นเรียกว่า	อานาปานสติภาวนา คือ มีสติจับอยู่ที่ลมหายใจ
เข้าและหายใจออก	ที่ส�านักนี้ให้ก�าหนดลมที่ปลายจมูกโดยภาวนาว่า	พุทโธ ในเวลา
เดินจงกรม	และนั่งสมาธิ	ก็ภาวนาบทนี้	จะใช้บทอื่นหรือจะก�าหนดเพียงการเข้าออก
ของลมก็ได้	แล้วแต่สะดวก	ข้อส�าคญัอยูท่ีว่่าพยายามก�าหนดลมเข้าออกให้ทนัเท่าน้ัน	
การเจริญภาวนาบทนี้จะต้องท�าติดต่อกันไปเรื่อยๆ	จึงจะได้ผล	 ไม่ใช่ว่าท�าครั้งหนึ่ง 
แล้วหยุดไปตัง้อาทติย์สองอาทติย์	หรือตัง้เดอืนจึงท�าอกี	อย่างน้ีไม่ได้ผล	พระพทุธองค์ 
ตรัสสอนว่า ภาวิตา พหุลีกตา	อบรมกระท�าให้มาก	คือ	ท�าบ่อยๆ	ติดต่อกันไป

	 การฝึกจิตใหม่ๆ	เพือ่ให้ได้ผล	ควรเลอืกหาทีส่งบ	ไม่มคีนพลกุพล่าน	เช่น	ในสวน 
หลังบ้านหรือต้นไม้ที่มีร่มเงาดีๆ	แต่ถ้าเป็นนักบวชควรแสวงหาเรือนว่าง	(กระท่อม)	
โคนไม้	ป่า	ป่าช้า	ถ�้า	ตามภูเขา	เป็นที่บ�าเพ็ญเหมาะที่สุด	เราจะอยู่ที่ใดก็ตาม	ใช้สติ 
ก�าหนดลมหายใจอย่างเดียว	แม้จิตใจจะคิดไปเร่ืองอืน่	กพ็ยามยามดงึกลบัมา	ทิง้เร่ือง 
อื่นๆ	ทั้งหมด	โดยไม่พยามยามคิดถึงมัน	รู้ให้ทันกับความคิดนัน้ๆ	เมื่อท�าเข้าบ่อยๆ	
จิตจะสงบลงเร่ือยๆ	เมือ่จิตสงบตัง้ม่ันแล้ว	ถอยจิตน้ันมาพจิารณาร่างกาย	ร่างกายคือ 
ขันธ์	๕	ได้แก่	รูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	 
หาตัวตนไม่ได้	 มีแต่ธรรมชาติไหลไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้น	 สิ่งทั้งปวงตกอยู่ใน
ลักษณะที่เป็น	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	ทั้งนั้น	ความยึดมั่นต่างๆ	จะน้อยลงๆ	เพราะ
เรารู้เท่าทันมัน	เรียกว่า	เกิดปัญญาขึ้น

ปัญญาเกิด

	 เมื่อเราใช้จิตที่ฝึกดีแล้วพิจารณารูปนามอยู่อย่างน้ี	 ให้รู้แจ้งแน่ชัดว่าไม่เที่ยง	
เป็นทุกข์	เป็นอนัตตา	ปัญญารู้เท่าทันสภาพความเป็นจริงของสังขารก็เกิด	เป็นเหตุ 
ให้เราไม่ยึดถือหรือหลงใหล	 เมื่อเราได้อะไรมาก็มีสติ	 ไม่ดีใจจนเกินไป	 เมื่อของ
สญูหายไป	กไ็ม่เสยีใจจนเกิดทกุขเวทนาเพราะรู้เท่าทนั	เมือ่ประสบความเจ็บไข้หรือได้
รับทุกข์อื่นๆ	ก็มีการยับยั้งใจ	เพราะอาศัยจิตที่ฝึกมาดีแล้ว	เรียกว่ามีที่พึ่งทางใจเป็น
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อย่างด	ีสิง่เหล่าน้ีเรียกได้ว่าเกดิปัญญารู้ทนัตามความเป็นจริง	ทีจ่ะเกดิปัญญา	เพราะ 
มีสมาธิ	 สมาธิจะเกิดเพราะมีศีล	 มันเกี่ยวโยงกันอยู่อย่างน้ีไม่อาจแยกออกจากกัน
ไปได้

	 สรุปได้ความดงัน้ี	อาการบงัคบัตวัเองให้ก�าหนดลมหายใจ	ข้อน้ีเป็น	ศลี การก�าหนด 
ลมหายใจได้และติดต่อกันไปจนจิตสงบ	ข้อนี้เรียกว่า	สมาธิ การพิจารณาก�าหนดรู้ 
ลมหายใจ	ว่าไม่เทีย่ง	ทนได้ยาก	มใิช่ตวัตน	แล้วรู้การปล่อยวาง	ข้อน้ีเรียกว่า	ปัญญา  
การท�าอานาปานสตภิาวนาจึงกล่าวได้ว่าเป็นการบ�าเพญ็ทัง้ศลี	สมาธ	ิปัญญา	ไปพร้อมกนั	 
และเม่ือท�าศลี	สมาธ	ิปัญญา	ให้ครบ	กช็ือ่ว่าได้เดนิทางตามมรรคมอีงค์แปด	ทีพ่ระพทุธองค์ 
ตรัสว่าเป็นทางสายเอก	 ประเสริฐกว่าทางทั้งหมด	 เพราะจะเป็นการเดินทางเข้าถึง 
พระนิพพาน	 เมื่อเราท�าตามที่กล่าวมานี้	 ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงพุทธธรรมอย่างถูกต้อง
ที่สุด

ผลจากการปฏิบัติ

	 เมื่อเราปฏิบัติตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น	ย่อมมีผลปรากฏตามระดับจิตของ
ผู้ปฏิบัตินั้นๆ	ซึ่งแบ่งเป็น	๓	พวก	ดังต่อไปนี้

	 ก.	ส�าหรับสามัญชนผู้ปฏิบัติตาม	ย่อมท�าให้เกิดความเชื่อในคุณพระรัตนตรัย 
ถอืเอาเป็นทีพ่ึง่ได้	ทัง้เชือ่ตามผลกรรมว่า	ท�าดไีด้ด	ีท�าชัว่ได้ชัว่	จะท�าให้ผู้น้ันมคีวามสขุ 
ความเจริญยิ่งขึ้น	เปรียบเหมือนได้กินขนมที่มีรสหวาน

	 ข.	ส�าหรับพระอริยบุคคลชั้นต�่า	ย่อมมีความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยแน่นแฟ้น
ไม่เสื่อมคลาย	เป็นผู้มีจิตใจผ่องใส	ดิ่งสู่นิพพาน	เปรียบเหมือนคนได้กินของหวาน	
ซึ่งมีทั้งรสหวานและมัน

	 ค.	ส�าหรับท่านผู้ได้บรรลุอรหัตตผล	ย่อมมีความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ทั้งปวง	
เพราะเป็นพทุธะแล้ว	พ้นจากโลก	อยูจ่บพรหมจรรย์	เปรียบเหมอืนได้กินของหวานทีม่ ี
ทั้งรสหวาน มัน และหอม
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	 เราท่านทัง้หลายได้มีโอกาสเกดิมาเป็นมนุษย์พบพระพทุธศาสนา	เป็นการยากแท้
ที่สัตว์หลายล้านตัวไม่มีโอกาสอย่างเรา	จงอย่าประมาท	รีบสร้างบารมีให้แก่ตนด้วย
การท�าดี	ทั้งชั้นต้น	ชั้นกลาง	และชั้นสูง	อย่าปล่อยให้เวลาเสียไปโดยเปล่าปราศจาก
ประโยชน์เลย

	 ฉะน้ัน	ควรจะท�าตนให้เข้าถงึพทุธธรรมเสยีแต่วนัน้ี	ขอฝากภาษติว่า “เทีย่งทางเวิง้ 
เหิงนานมันสิค�่า เมาน�าต่าบักหว้ามันสิช้าค�่าทาง”
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๓๘
ท�าใจให้เป็นบุญ

	 โอกาสทีพ่วกเราจะได้มารวมกันแต่ละคร้ังน้ีกล็�าบากนะ	นับว่าเป็นมงคลอนัหน่ึง 
ทีไ่ด้มาถวายสงัฆทานและได้มาฟังธรรมทีว่ดัหนองป่าพง	เมือ่คนืคงได้ฟังหลายกณัฑ์ 
ละมังน่ี	 อาตมาได้ขอโอกาสแก่พระสงฆ์ทั้งหลายและญาติโยมแล้ว	 ให้พระสงฆ์ท�า 
ธรุะแทน	ก�าลงัมนัน้อย	ทกุวนัน้ีลมมนัน้อย	เสยีงมนักน้็อย	ท�าไมมนัจึงน้อย	มนัจะหมด 
น่ะแหละ	น้อยๆ	ลง	เดี๋ยวก็หมดแหละ	มาที่นี่นับเป็นโชคดีที่ยังเห็นตัวเห็นตนอยู่นะ	 
ถ้านานๆ	 ไป	 มันจะไม่ได้เห็นแล้ว	 จะเห็นก็แต่วัดเท่าน้ันแหละ	 ต่อจากน้ีให้ตั้งใจ 
ฟังธรรม

	 ระยะเวลาน้ีพวกเราแสวงบญุกนัมาก	มคีนแสวงบญุกนัมากทกุแห่ง	ทีไ่หนทีไ่หน
ก็มาผ่านวัดป่าพง	ที่จะไปก็ผ่านที่นี้	ที่ไม่ผ่านกลับมาก็ต้องผ่าน	ทอดผ้าป่าทอดกฐิน 
ทกุคร้ัง	ถ้าขาไปไม่พบ	ขากลบักต้็องมาผ่าน	กคื็อต้องผ่านทัง้น้ัน	วดัป่าพงจึงเป็นเมืองผ่าน	
ผ่านไปชัว่คราว	ผ่านไปผ่านมา	บางคนทีม่ธีรุะรีบร้อนกไ็ม่ได้พบกนั	ไม่ได้พดูกนั	พวกเรา 
โดยมากกม็าแสวงหาบญุกนั	แต่ว่าไม่เคยเหน็ญาตโิยมทีแ่สวงหาการละบาป	มแีต่แสวง 
บุญเรื่อยไป	ไม่รู้จะเอาบุญไปไว้ตรงไหนก็ไม่รู้

บรรยายแก่ชมรมพุทธศาสตร์	เอสโซ่	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๒๔
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	 ผ้าสกปรกไม่ฟอก	แต่อยากจะรับน�า้ย้อมนะ	น่ีมนัเป็นอย่างน้ัน	ค�าสอนของพระ 
ท่านพูดไปโดยตรงง่ายๆ	แต่มันยากกับคนที่จะต้องปฏิบัติ	ยากเพราะคนไม่รู้	เพราะ 
คนรู้ไม่ถึง	มนัจึงยาก	ถ้าคนรู้ถงึแล้ว	มนักง่็ายข้ึนนะ	อาตมาเคยสอนว่าเหมือนกนักะรู	 
มรูีอนัหน่ึง	ถ้าเราเอามอืล้วงเข้าไปไม่ถงึ	กนึ็กว่ารูน้ีมนัลกึ	ทกุคนตัง้ร้อยคนพนัคน	นึกว่า 
รูมันลึก	 ก็เลยไปโทษรูว่ามันลึกเพราะล้วงไปไม่ถึง	 คนที่จะว่าแขนเราสั้นไม่ค่อยมี	 
ร้อยก็ทั้งร้อยว่ารูมันลึกทั้งนั้น	คนที่จะว่าไม่ใช่	แขนเรามันสั้น	ไม่ค่อยมี

	 คนแสวงหาบญุเร่ือยๆ	ไป	วนัหลงัต้องมาแสวงหาการละบาปกนัเถอะ	ไม่ค่อยจะมี	 
นี่มันเป็นเสียอย่างนี้	ค�าสอนของพระท่านบอกไว้สั้นๆ	แต่คนเรามันผ่านไปๆ	ฉะนั้น	
วัดป่าพงมันจึงเป็นเมืองผ่าน	ธรรมะก็จึงเป็นเมืองผ่านของคน

 สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง
 กุสะลัสสูปะสัมปะทา
 สะจิตตะปะริโยทะปะนัง
 เอตัง พุทธานะสาสะนัง ๑

 สัพพะปาปัสสะ อะกะระนัง	การไม่กระท�าบาปทั้งปวง	นั่นน่ะ	เอตัง พุทธานะ- 
สาสะนัง	อนัน้ีเป็นหวัใจของพทุธศาสนา	แต่เราข้ามไปโน้น	เราไม่เอาอย่างน้ี	การละบาป 
ทั้งปวงน้อยใหญ่	ทางกายวาจาใจน่ะเป็นเลิศ	ประเสริฐแล้ว เอตัง พุทธานะสานะนัง  
อันนี้เป็นค�าสอนของพระ	อันนี้เป็นตัวศาสนา	อันนี้เป็นค�าสั่งสอนที่แท้จริง

	 ธรรมดาของเรานะ	เวลาจะย้อมผ้า	กจ็ะต้องท�าผ้าของเราให้สะอาดเสยีก่อน	อนัน้ี 
ไม่อย่างนั้นสิ	เราไปเที่ยวตลาด	เห็นสีมันสวยๆ	ก็นึกว่าสีนั้นสวยดี	เราจะย้อมผ้าล่ะ	

๑ คาถาโอวาทปาฏโิมกข์คาถาแรก	เป็นหลกัค�าสอนส�าคัญหรอืค�าสอนอนัเป็นหวัใจพระพทุธศาสนามีทัง้หมด	
๓	คาถากึ่ง	พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์	๑,๒๕๐	รูป	ที่ไปประชุมโดยมิได้นัดหมาย	ณ	เวฬุวนาราม	
คืนวันเพ็ญเดือน	๓	ที่เรียกกันว่า	วันมาฆบูชา	[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์	ฉบับ
ประมวลศัพท์	ของ	พระพรหมคุณาภรณ์	(ประยทุธ์	ปยตุโฺต)	มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั	จัดพมิพ์	ทีค่�าว่า	 
โอวาทปาฏิโมกข์]
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ไม่ดูผ้าของเรา	จับสีขึ้นมา	เห็นสีสวยๆ	ก็จะเอามาย้อมผ้าอย่างนั้นแหละ	เอามาถึง
ก็เอามาย้อมเลย	ผ้าของเรายังไม่ได้ฟอก	ไม่สะอาด	มันก็ยิ่งขี้เหร่ไปกว่าเก่าเสียแล้ว	
เราคิดดูซิ	กลับไปนี่	เอาผ้าเช็ดเท้าไปย้อม	ไม่ต้องซักล่ะนะ	จะดีไหมน่ะ

	 ดซู	ิน่ีละ	พระพทุธเจ้าท่านสอนกนัอย่างน้ี	เราข้ามกนัไปหมด	พากนัท�าบญุ	แต่ว่า 
ไม่พากนัละบาป	กเ็ท่ากบัว่ารูมันลกึ	ใครๆ	กว่็ามนัลกึ	ตัง้ร้อยตัง้พนักว่็ารูมนัลกึ	คนจะว่า 
แขนมันสัน้นะไม่ค่อยจะม	ีมนัต้องกลบั	ธรรมะต้องถอยหลงักลบัมาอย่างน้ีถงึจะมอง 
เห็นธรรมะ มันต้องมุ่งหน้ากันไปอย่างนี้

	 บางทกีพ็ากนัไปแสวงหาบญุกัน	ไปรสบสัคนัใหญ่ๆ	สองคนัสามคันพากนัไป	ไปกนั 
บางททีะเลาะกันเสยีบนรถกมี็	บางทกีนิเหล้าเมากนับนรถกม็	ีถามว่าไปท�าไม	ไปแสวง 
บุญกัน	ไปเอาบุญ	แต่ไม่ละบาป	ก็ไม่เจอบุญกันสักที	มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ	อันนี้ 
มันอยู่อย่างนี้	มันจะสะดุดเท้าเราใช่ไหม

	 ให้มองดใูกล้ๆ	มองดตูวัเรา	พระพทุธเจ้าท่านให้มองดตูวัเรา	ให้สตสิมัปชญัญะ 
อยูร่อบๆ	ตวัเรา	ท่านสอนอย่างน้ี	บาปกรรมท�าช่ัวทัง้หลาย	มนัเกดิข้ึนทัง้ทางกาย	ทางวาจา	 
ทางใจ	บ่อเกดิของบาปบญุคณุโทษก็คอืกาย	วาจา	ใจ	เราเอากาย	วาจา	ใจ	มาด้วยหรือเปล่า 
วนัน้ี	หรือเอาไว้ทีบ้่าน	น่ีต้องดูอย่างน้ี	ดใูกล้ๆ	อย่าไปดูไกล	เราดกูายของเราน่ี	ดวูาจา	 
ดูใจของเรา	ดูว่าศีลของเราบกพร่องหรือไม่	อย่างนี้ไม่ค่อยจะเห็นมี

	 โยมผู้หญงิเรากเ็หมือนกนัแหละ	ล้างจานแล้วกบ่็น	หน้าบดูหน้าเบีย้วอยูน่ั่นแหละ	 
มวัไปล้างแต่จานให้มนัสะอาด	แต่ใจเราไม่สะอาด	เหน็ไหม	ไปมองดูแต่จาน	มองดไูกล 
เกนิไปใช่ไหม	สะอาดแต่จานเท่าน้ันแหละ	แต่ใจเราไม่สะอาด	เรียกว่าเรามองข้ามตวัเอง	 
ไม่มองดตูวัเอง	ไปมองดแูต่อย่างอืน่	จะท�าความชัว่ทัง้หลาย	กไ็ม่เหน็ตวัของเรา	ไม่เหน็ 
ใจของเรา

	 ภรรยาก็ด	ีสามกีด็	ีลกูหลานกดี็	จะท�าความชัว่แต่ละอย่าง	กต้็องมองโน้นมองน้ี	 
แม่จะเหน็หรือเปล่า	ลกูจะเหน็หรือเปล่า	สามจีะเหน็หรือเปล่า	ภรรยาจะเหน็หรือเปล่า	
อะไรอย่างนี้	 ถ้าไม่มีใครเห็นแล้วก็ท�า	 อันนี้มันดูถูกเจ้าของว่า	คนไม่เห็นก็ท�าดีกว่า	 
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รีบท�าเร็วๆ	เดี๋ยวคนจะมาเห็น	แล้วตัวเราที่ท�านี่มันไม่ใช่คนหรือ	เห็นไหม	นี่มันมอง 
ข้ามกันไปเสยีอย่างน้ี	จึงไม่พบของดี	ไม่พบธรรมะ	ถ้าเรามองดตูวัของเรา	เรากจ็ะเหน็ 
ตวัเรา	จะท�าชัว่เรากรู้็จัก	กจ็ะได้ห้ามเสยีทนัท	ีจะท�าความดีกใ็ห้ดทูีใ่จ	เพราะเรากม็อง 
เหน็ตวัของเราอยูแ่ล้ว	กจ็ะรู้จักบาปรู้จักบญุ	รู้จักคณุรู้จักโทษ	รู้จักผิดรู้จักถกู	อย่างน้ี 
ก็ต้องรู้สึกสิ

	 น่ีถ้าไม่พดูกไ็ม่รู้	เราโลภกไ็ม่รู้	เราหลงกไ็ม่รู้	อะไรๆ	เรากไ็ม่รู้	ไปมุง่กนัอย่างอืน่	 
น่ีเรียกว่าโทษของคนทีไ่ม่มองดูตวัของเรา	ถ้าเรามองดูตวัของเรา	เรากจ็ะเหน็ช่ัวเหน็ดี 
ทกุอย่าง	อนัน้ีดกีจ็ะได้เกบ็ไว้	แล้วเอามาปฏบิตั	ิเกบ็ดมีาปฏบิตัดีิกท็�าตาม	ความชัว่เกบ็มา 
ท�าไม	เก็บมาเพื่อเหวี่ยงทิ้ง

	 การละความชัว่	ประพฤตคิวามด	ีน่ีเป็นหวัใจของพระพทุธศาสนา	สพัพะปาปัสสะ  
อะกะระณงั	การไม่ท�าบาปทัง้ทางกาย	วาจา	ใจ	น่ันแหละถกูแล้ว	เป็นค�าสอนของพระ	 
ถกูแล้ว	สะอาดแล้วล่ะทน้ีี	ต่อน้ันไปก	็กสุะลสัสปูะสมัปะทา	คอืท�าใจให้เป็นบญุเป็นกศุล	 
คงรู้จักแล้ว	เมื่อจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลแล้ว	เราก็ไม่ต้องนั่งรถไปแสวงหาบุญที่ไหน 
ใช่ไหม	น่ังอยูท่ีบ้่าน	เรากจั็บบญุเอา	กเ็รารู้จักแล้ว	ไปแสวงหาบญุกนัทัว่ประเทศ	แต่ 
ไม่ละบาป	กลับไปบ้านก็กลับไปเปล่าๆ	ไปท�าหน้าบูดหน้าเบี้ยวอย่างเก่าอยู่นั่นแหละ	 
ไปล้างจานหน้าบดูอยูน้ั่นแหละ	ไปดแูต่จานให้มนัสะอาด	แต่ใจเราไม่สะอาด	ไม่ค่อย 
จะดกูนั	คนเรามนัพ้นจากความดไีปเสยีอย่างน้ี	คนเราน่ะมันรู้ แต่ว่ามนัรู้ไม่ถงึ เพราะ
รู้ไม่ถึงใจของเรา หัวใจของพระศาสนาจึงไม่ผ่านเข้าหัวใจของเรา

	 เม่ือจิตของเราเป็นบญุเป็นกศุลแล้ว	มนักจ็ะสบาย	น่ังยิม้อยูใ่นใจของเราน้ันแหละ	 
แต่นี่หาเวลายิ้มได้ยากใช่ไหมนี่	 เวลาที่เราชอบใจถึงยิ้มได้ใช่ไหม	เวลาไม่ชอบใจละ 
ก็ยิ้มไม่ได้	จะท�ายังไง	ไม่สบายหรือสบายแล้ว	คนเราต้องมีอะไรชอบใจเราแล้วจึงจะ 
สบาย	ต้องให้คนในโลกทกุคนพดูทกุค�าให้ถกูใจเราหมดแล้วจึงจะสบายอย่างน้ันหรือ	
ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะสบายได้เมื่อไร

	 มีไหมใครจะพูดถูกใจเราทุกคน	มีไหมนี่	แล้วเราจะเอาสบายได้เมื่อไร	เราต้อง
อาศัยธรรมะนี่	ถูกก็ช่างไม่ถูกก็ช่างเถอะ	เราอย่าไปหมายมั่นมัน	จับดูแล้วก็วางเสีย	
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เม่ือใจมนัสบายแล้วกย็ิม้อยูอ่ย่างน้ันแหละ	อะไรทีว่่ามนัไม่ดีไม่พอใจของเรา	เป็นบาป	 
มันก็หมดไป	มีอะไรดี	มันก็คงต้องเป็นไปของมันอย่างนั้น

 สะจิตตะปะริโยทะปะนัง	เมือ่ช�าระบาปแล้ว	มนักห็มดกังวล	ใจกส็งบ	ใจเป็นบญุ
เป็นกศุล	เมือ่ใจเป็นบญุเม่ือใจเป็นกศุลแล้ว	ใจกส็บาย	สว่าง	เมือ่จิตใจมันสว่างแล้ว	 
กล็ะบาป	ใจสว่างใจผ่องใส	จะยืน	จะเดนิ	จะน่ัง	จะนอน	มนักส็บาย	เม่ือสบาย	สงบแล้ว 
นั่นแหละคือคุณสมบัติของมนุษย์ที่แท้เต็มที่	ที่เราอยู่สบายนั้นแหละ

	 ทีน้ีเกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบใจ	 ถ้าเขาพูดชอบใจเราก็ยิ้ม	 ถ้าเขาพูดไม่ชอบใจเรา 
กห็น้าบดู	เม่ือไรใครจะพดูให้ถกูใจเราทกุๆ	วนัมไีหม	แม้แต่ลกูในบ้านเราเคยพดูถกูใจ 
เราไหม	เราเคยท�าให้พ่อแม่ถกูใจหรือเปล่า	แน่ะ	ไม่ใช่แต่คนอืน่	แม้แต่หวัใจของเราเอง 
ก็เหมือนกัน	บางทีคิดขึ้นมาไม่ชอบใจเหมือนกัน	แล้วท�าอย่างไร	แน่ะ	บางทีเดินไป 
ต�าหวัตอสะดดุป๊ึก	ฮ!ึ	มนัอะไรล่ะ	ใครไปสะดดุมนัล่ะ	จะไปว่าใครล่ะ	กต็วัเราท�าเองน่ี	 
จะท�ายังไง	 ก็แต่ใจเราเองยังไม่ถูกใจตัวของเราเองให้เราคิดดูสิ	 มันเป็นอย่างน้ีล่ะ	 
มีบางอย่างเราก็ท�าไม่ถูกใจเราเอง	ก็ได้แต่	“ฮึ!”	ก็ไม่รู้จะไป	“ฮึ!”	เอาใคร	นี่ล่ะมัน
ไม่เที่ยงอย่างนี้

	 บุญในทางพุทธศาสนาคือการละบาป	 เมื่อละบาปแล้วมันก็ไม่มีบาป	 ไม่มีบาป 
มนักไ็ม่ร้อน	ไม่ร้อนมันกเ็ยน็	จิตทีส่งบแล้วน้ันจึงว่าเป็นกศุลจิต	ไม่คดิโมโหมันกผ่็องใส	
ผ่องใสด้วยวธิอีะไร	กใ็ห้โยมรู้จักว่า	แหมวนัน้ีน่ะ	ใจมนัดเุหลอืเกนิ	ไปมองดอูะไร	แม้แต่ 
จะมองดูถ้วยในตู้	 มันก็ไม่สบาย	 อยากจะทุบมันทิ้งให้หมดทุกใบเลย	 ไปดูอะไร 
ก็ไม่ชอบใจไปเสียทั้งนั้น	ดูใคร	ดูเป็ด	ดูไก่	ดูสุนัข	ดูแมว	ไม่ชอบใจ	แม้แต่พ่อบ้าน 
พดูขึน้มากไ็ม่ชอบใจ	เมือ่ดใูนใจของเรากไ็ม่ชอบใจของเรา	ทน้ีีกไ็ม่รู้จะไปอยูต่รงไหน 
แล้วละ	ท�าไมมนัถงึได้เกดิความร้อนอย่างน้ี	น้ันแหละทีเ่รียกว่าคนหมดบญุล่ะ	เดีย๋วน้ี 
เรียกคนตายว่าคนหมดบญุแล้ว	ไม่ใช่อย่างน้ัน	คนทีไ่ม่ตายแต่หมดบญุมีเยอะ	คอืคน 
ที่ไม่รู้จักบุญ	ใจมันเป็นแต่บาปอยู่อย่างนั้น	จึงสะสมแต่บาปอยู่

	 โยมไปท�าความดี	ก็เหมอืนโยมอยากได้บ้านสวยๆ	จะปลูกบ้านแต่ไมป่รับที่มัน
เสยีก่อน	เดีย๋วบ้านมันก็จะพงัเท่าน้ันเองใช่ไหม	สถาปนิกไม่ดน่ีี	อนัน้ีกต้็องท�าเสยีใหม่	 
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พยายามใหม่	ให้เราดูตัวของเรานะ	ดูข้อบกพร่องของเรา	ดูกาย	ดูวาจา	ดูใจของเรา	
กายเรานี่ก็มีอยู่แล้ว	วาจาก็มีอยู่แล้ว	ใจก็มีอยู่แล้ว	จะไปหาที่ปฏิบัติที่ไหนเล่า	ไม่ใช่ 
มนัหลงหรือน่ี	จะไปหาทีป่ฏบิตัอิยูใ่นป่า	วดัป่าพงสงบหรือ	ไม่สงบเหมอืนกนั	ทีบ้่านเรา 
นั่นแหละมันสงบ

 ถ้าเรามปัีญญา ทีไ่หนๆ มันก็สบาย มนัสบายทัง้น้ัน โลกทัง้หลายเขาถกูต้องของเขา 
หมดแล้ว	ต้นไม้ทกุต้นมนักถ็กูต้องตามสภาพของมนัแล้ว	ต้นยาวกมี็	ต้นสัน้กม็	ีต้นที่ 
มนัเป็นโพรงกม็	ีสารพนัอย่างของเขาเป็นของเขาอยูอ่ย่างน้ัน	มแีต่ตวัเราน่ันแหละไปคดิ	 
เพราะไม่รู้เร่ือง	เฮ้	ต้นไม้น่ีมนัยาวไป	อ้ายต้นน้ีมันสัน้ไป	อ้ายต้นน้ีมันเป็นโพรง	ต้นไม้น่ะ 
เขาอยู่เฉยๆ	เขาสบายกว่าเรา	ฉะนั้น	จึงไปเขียนค�าโคลงไว้ที่ต้นไม้ดีกว่า	ให้ต้นไม้ 
มนัสอนเรา	ได้อะไรบ้างหรือไม่ล่ะ	มาวนัน้ีได้อะไรทีต้่นไม้ไปบ้างไหม	ต้องเอาให้ได้สกั 
อย่างหนึ่งนะ

	 ต้นไม้หลายต้นมีทกุอย่างทีจ่ะสอนเราได้	อย่างน้ีเรียกว่าธรรมะมนัมอียูท่กุสภาพ
ตามธรรมชาตทิกุอย่าง	ให้เข้าใจนะ	อย่าไปตเิสยีว่ารูมนัลกึ	เข้าใจไหม	ให้วกมาดแูขน 
ของเราสิ	อ้อ	แขนของเรามันสั้น	อย่างนี้ก็สบาย	เมื่อจะตรวจก็ให้รู้ว่ามันไม่ดีอย่างไร	
อย่าไปว่าแต่ว่ารูมันลึก ให้เข้าใจเสียบ้างอย่างนั้น 

	 บุญกุศลใดๆ	ที่เราท�าให้มันมีไว้ในใจแล้ว	นั่นละมันเลิศ	ที่ท�าบุญกันวันนี้ก็ดี
แต่ว่ามันไม่เลิศ	 จะสร้างถาวรวัตถุอะไรก็ดี	 แต่ว่ามันไม่เลิศ	 ถ้าสร้างใจให้เป็นบุญ 
นั่นแหละมันจึงเลิศ	มานั่งที่นี่ก็สบาย	กลับไปบ้านก็สบาย	ให้มันเลิศ	ให้มันเป็นบุญ
ไว้นะ	อนัน้ีมนัเป็นเพยีงตวัวตัถุ	เป็นกระพีข้องแก่น	แต่ว่าแก่นมนัจะมไีด้กต้็องอาศยั
กระพี ้มันเป็นเสยีอย่างน้ัน แก่นมนัต้องอาศยักระพี ้มีกระพีจึ้งมแีก่น ให้เข้าใจอย่างน้ัน  
ทุกอย่างก็เหมือนกันฉันนั้น

	 ถ้าเรามีปัญญาแล้ว	มองดทูีไ่หนๆ	มนักจ็ะเหน็ธรรมะทัง้น้ัน	ถ้าคนขาดปัญญาแล้ว	 
มองไปเหน็สิง่ทีว่่าด	ีกอ็าจกลายเป็นไม่ดี	ความไม่ดมีนัอยูท่ีไ่หน	มนักอ็ยูท่ีใ่จของเรา
นี่แหละ	ตามันเปลี่ยน	จิตใจมันก็เปลี่ยน	อะไรๆ	มันก็เปลี่ยนไปทั้งนั้น	สามีภรรยา
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เคยพดูกนัสบายๆ	เอาหฟัูงได้	อกีวนัหน่ึงใจมนัไม่ค่อยดี	ใครพดูอะไร	มนักไ็ม่เข้าท่า	 
ไม่รับทัง้น้ัน	มนัไม่เอาทัง้น้ันแหละ	ใช่ไหม	ใจมนัไม่ด	ีใจมันเปลีย่นไปเสยีแล้ว	มนัเป็น 
เสียอย่างนั้น	ฉะนั้น	การละความชั่ว	ประพฤติความดี	จึงไม่ต้องไปหาที่อื่น

	 ถ้าใจมันไม่ดีขึ้นมาแล้ว	อย่าไปมองคนโน้น	หรือไปด่าคนโน้นว่าคนนี้	ให้ดูใจ
ของเราว่า	ใครเป็นผู้พูดอะไร	ท�าไมมันถึงเป็นอย่างนี้	จิตใจท�าไมมันเป็นอย่างนี้นะ	
นี่ให้เข้าใจว่า	ลักษณะทั้งหลายนี้มันไม่เที่ยง	ความรักมันก็ไม่เที่ยง	ความเกลียดมัน
ก็ไม่เที่ยง

	 “เราเคยรักลูกบ้างไหม”	ถามอย่างนี้ก็ได้

	 “รัก	เคยรัก”	อาตมาตอบแทนเอง

	 “เคยเกลียดบ้างไหม”

	 ตอบแทนเลยนะนี่	“บางทีก็เกลียดมัน”

	 “ทิ้งมันได้ไหม”

	 “ทิ้งไม่ได้”

	 “ท�าไม”

	 ลกูคนไม่เหมือนลกูกระสนุ	ลกูกระสนุยงิโป้งออกไปข้างนอก	ลกูคนยงิโป้งมาโดน 
ทีใ่จเราน้ี	ดกีม็าถกูตวัน้ี	ชัว่กม็าถกูตวัน้ี	อย่างน้ีเรียกว่ามนัเป็นกรรม	ลกูเราน่ันแหละ	 
มีคนดีมีคนชั่ว	ทั้งดีทั้งชั่วก็เป็นลูกเราทั้งนั้น	เขาเกิดมาแล้วดูสิ	คนที่ไม่ดีขนาดไหน 
ก็ยิ่งรัก	เกิดมาเป็นโรคโปลิโอ	ขาเป๋	ดูสิ	รักคนนั้นกว่าเขาแล้ว	จะออกไปจากบ้าน	 
เพราะรักคนน้ีจึงต้องสัง่ว่า	ดนู้องคนน้ีด้วยเถดิ	เม่ือจะตายจากไปกส็ัง่ไว้ให้ด	ูให้ดคูนน้ี	 
ดลูกูฉันคนน้ี	มนัไม่แขง็แรง	ยิง่รักมนัมาก	ถ้าเป็นผลไม้	มนัเน่าละกเ็หวีย่งเข้าป่าไปเลย	 
ไม่เสียดาย	แต่คนเน่ายิ่งเสียดาย	มันลูกเรานี่	ท�าอย่างไรเล่า	นี่ให้เข้าใจเสียอย่างนี้

	 ฉะน้ัน	จงท�าใจไว้เสยีดีกว่านะ	รักครึง่ชงัคร่ึง	อย่าทิง้มันสกัอย่าง	ให้มนัอยูร่วมๆ	กนั	 
ของๆ	เราน่ี	น่ีคอืกรรม	กรรมน้ันล่ะเป็นของเก่าของเราล่ะน้อ	น่ีมนัก็สมกนักบัเจ้าของ	 
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เขาคือกรรมก็ต้องเสวยไป	ถ้ามนัทกุข์ใจเข้ามาเตม็ที	่ก	็“ฮ”ึ	กรรมนะกรรม	ถ้ามนัสบายใจดี	 
ก็	“ฮึ”	กรรมนะ

	 บางทีอยู่ที่บ้านทุกข์	ก็อยากหนีไปน่ะ	มันวุ่นวาย	ถ้ามันวุ่นวายเข้าจริงๆ	บางที
อยากผูกคอตายก็ม	ีกรรมเราต้องยอมรับมนัอย่างน้ีเร่ือยๆ	ไป	สิง่ทีไ่ม่ดกีไ็ม่ต้องท�าล่ะซี	 
เท่าน้ีกพ็อมองเหน็เจ้าของแล้วใช่ไหม	พอมองเหน็เจ้าของแล้วนะ	น่ีเร่ืองการพจิารณา
ส�าคัญอย่างนี้

	 เรื่องการภาวนา	อารมณ์ที่เรียกว่าภาวนา	เขาเอา	พุทโธ	ธัมโม	สังโฆ	มาภาวนา 
ท�ากรรมฐานกัน	แต่เราเอาสั้นกว่านั้น

	 เมือ่รู้สกึว่าใจมนัหงุดหงิด	ใจไม่ดี	โกรธ	เรากร้็อง	“ฮ”ึ	เวลาใจดขีึน้มากร้็อง	“ฮ”ึ	 
ว่ามันไม่เที่ยงดอก	 ถ้ามันรักคนน้ันขึ้นมาในใจก็	 “ฮึ”	 ถ้ามันจะโกรธคนน้ันขึ้นมา 
ก็	“ฮึ”

	 เข้าใจไหม	ไม่ต้องไปดูลึก	ไม่ต้องไปดูพระไตรปิฎกหรอก	ไอ้	“ฮึ”	นี่เรียกว่า 
มนัไม่เทีย่ง	ความรักน่ีมนัก็ไม่เทีย่ง	ความชงัมันกไ็ม่เทีย่ง	ความดมีนัก็ไม่เทีย่ง	ความชัว่ 
มันก็ไม่เที่ยง มันเที่ยงอย่างไรเล่า มันจะเที่ยงตรงไหน

	 มันเที่ยงก็เพราะของเหล่าน้ันมันเป็นของมันอยู่อย่างน้ัน	 คือมันเที่ยงอย่างน้ี	 
มนัไม่แปรเป็นอย่างอืน่	มนัเป็นอย่างน้ัน	น่ีเรียกว่าความเทีย่ง	เทีย่งกเ็พราะว่ามนัเป็น
ของมนัอยูอ่ย่างน้ัน	ไม่ได้แปรเป็นอย่างอืน่	เดีย๋วมนักร็กั	เดีย๋วมนักช็งั	มนัเป็นของมัน 
อยูอ่ย่างน้ี	น่ีคือมนัเทีย่งอย่างน้ี	จึงจะบอกว่าเมือ่ความรักเกดิข้ึน	เรากบ็อก	“ฮ”ึ	มนัไม่ 
เปลอืงเวลาด	ีไม่ต้องว่า	อนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตาแล้ว	ถ้าโยมขีเ้กยีจภาวนามาก	เอาง่ายๆ	 
ดีกว่า	คือ	ถ้ามันเกิดมีความรักขึ้นมา	มันจะหลงก็ร้อง	“ฮึ”	เท่านี้แหละ	อะไรๆ	มันก็ 
ไม่เที่ยงทั้งนั้น มันเที่ยงก็เพราะมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น เห็นเท่านี้ก็เห็นแก่นของ
ธรรมะ	คือสัจธรรม

	 อันนี้ถ้าเรามา	“ฮึ”	กันบ่อยๆ	ค่อยๆ	ทยอยไป	อุปาทานก็จะน้อยไป	น้อยไป
อย่างนี้แหละ	ความรักนี้ฉันก็ไม่ติดใจ	ความชั่วฉันก็ไม่ติดใจ	อะไรๆ	ฉันก็ไม่ติดใจ
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ทั้งนั้น	อย่างนี้จึงจะเรียกว่าไม่เชื่ออะไรทั้งนั้น	เชื่อสัจธรรมอย่างเดียว	รู้ธรรมะเท่านี้
ก็พอแล้วโยม	จะไปดูที่ไหนอีกเล่า

	 วนัน้ีมีโชคด้วย	ได้อดัทัง้เทปภายนอกภายใน	เข้าหตูรงน้ีกอ็ดัเข้าตรงน้ีกไ็ด้	เทปน้ัน 
ก็จะได้มีทั้งสองอย่าง	ถ้าโยมท�าไม่ได้อย่างนี้	ก็ไม่ค่อยจะดีเสียละกระมังนะ	ไม่ต้อง 
มาวัดป่าพงอกีละกระมัง	น่ีข้างในกอ็ดั	ข้างนอกกอ็ดั	แต่ว่าเทปน้ีมนัไม่ค่อยส�าคญัดอก	 
เทปในใจน่ันล่ะมนัส�าคัญกว่า	เทปอนัน้ีมันเสือ่มได้	ซือ้มาแล้วมนักเ็สือ่มได้	เทปภายใน 
ของเราน้ันน่ะ	เมือ่มนัถงึใจแล้ว	มนัดีเหลอืเกนินะโยม	มนัมีอยูต่ลอดเวลา	ไม่เปลอืงถ่าน	 
ไปอัดอยู่ในป่า	พูดอยู่นั่นแล้ว	ในวันในพรุ่งให้มันรู้อยู่อย่างนั้นแหละ	มันรู้ว่ากระไร	
ภาวนาพทุโธ	พทุโธ	ต้องรู้อย่างน้ัน	เข้าใจกนัแล้วหรือยงั	เข้าใจให้ถงึนะ	ถ้ามนัเข้าใจ	
ถ้ามันถูกอารมณ์ปุ๊บ	รู้จักแล้วล่ะก็หยุดเลย	ฟังเข้าใจนะ	ถ้ามันโกรธขึ้นมาก็ว่า	“ฮึ”	
พอแล้ว	ระงับเลย	ถ้ามันยงัไม่เข้าใจกต็ดิตามเข้าไปด	ูถ้ามันเข้าใจแล้ว	เช่นว่าพ่อบ้าน 
โกรธให้แม่บ้าน	แม่บ้านโกรธให้พ่อบ้าน	โกรธขึ้นมาในใจก็ร้อง	“ฮึ”	มันไม่เที่ยง

	 เอาละ	เทศน์ให้ฟังกพ็อสมควร	พอได้แล้วนะ	ทีพ่อแล้วกค็อืมนัสบายแล้ว	เรียกว่า 
สงบแล้ว	เอาล่ะพอนะ.
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๓๙
บ้านที่แท้จริง

	 บดัน้ีขอให้โยมยายจงตัง้ใจฟังธรรมะ	ซึง่เป็นโอวาทขององค์สมเด็จพระสมัมา-
สัมพุทธเจ้าโดยเคารพต่อไป

	 ให้โยมตัง้ใจว่า	ในเวลาน้ีปัจจุบนัน้ี	ซึง่อาตมาจะได้ให้ธรรมะ	ให้โยมตัง้ใจเสมอืนว่า	 
พระพุทธเจ้าของเราน้ันตัง้อยู่ในทีเ่ฉพาะหน้าของโยม	จงตัง้ใจให้ด	ีก�าหนดจิตให้เป็นหน่ึง	 
หลบัตาให้สบาย	น้อมเอาพระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	มาไว้ทีใ่จ	เพือ่เป็นการแสดงความ 
เคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

	 อาตมาไม่มีอะไรฝากโยมด้วยสิ่งของที่จะเป็นแก่นเป็นสาร	 นอกจากธรรมะค�า 
สัง่สอนของพระพทุธเจ้าเท่าน้ัน	และเป็นของฝากทีเ่ป็นชิน้สดุท้าย	ขอให้โยมจงตัง้ใจรับ	 
ให้โยมท�าความเข้าใจว่า	พระพทุธเจ้าของเราน้ัน	ถงึแม้จะเป็นผู้มีบญุวาสนาบารมีมาก	 
กจ็ะหลกีหนีความทพุพลภาพไปไม่ได้	อายถุงึวยัน้ีแล้ว	พระผู้มพีระภาคเจ้าของเราท่าน
ก็ปลง ปลงอายุสังขาร ค�าว่า “ปลง” นี้ ก็คือว่า ให้ปล่อยวาง อย่าไปหอบไว้ อย่าไป 
หิว้ไว้ อย่าไปแบกไว้ ให้โยมยอมรับเสยีว่าสงัขารร่างกายน้ี	ถงึแม้ว่ามนัจะเป็นอย่างไรๆ	 
ก็ตามมันเถอะ	เรากไ็ด้อาศยัสกนธ์ร่างกายน้ีมาตัง้แต่ก�าเนิดข้ึนมาจนถงึวยัเฒ่าแก่ป่านน้ี 
ก็พอแล้ว

บรรยายแก่คุณยายสงวน	เจนพาณิชย์



454

	 ก็เปรียบประหนึ่งว่า	เครื่องใช้ไม้สอยของเราต่างๆ	ที่อยู่ในบ้าน	ซึ่งเราเก็บง�าไว้ 
นานแล้ว	 เช่น	ถ้วยโถโอจาน	บ้านช่องของเรานี้	 เบื้องแรกมันก็สดใสใหม่สะอาดดี	
เมือ่เราใช้มันมาจนบดัน้ี	มนักท็รุดโทรมไป	บางวตัถกุแ็ตกไปบ้างหายไปบ้าง	ชิน้ทีม่นั 
เหลอือยูน้ี่กแ็ปรไป	เปลีย่นไป	ไม่คงที	่มนักเ็ป็นอย่างน้ัน	แม้ว่าอวยัวะร่างกายของเรา 
น้ีกเ็หมอืนกนั	ตัง้แต่เร่ิมเกิดมาเป็นเดก็เป็นหนุ่มมันกแ็ปรมา	เปลีย่นมาเร่ือยๆ	มาจนถงึ 
บดัน้ีแล้ว	กเ็รียกว่า	แก่	น้ีคือให้เรายอมรับเสยี	พระพทุธองค์ท่านตรัสว่า	สงัขารน้ีไม่ใช่ 
ตวัของเรา	ทัง้ในตวัเราน้ีกด็	ีกายเราน้ีกด็	ีนอกกายน้ีกด็	ีมนัเปลีย่นไปอยูอ่ย่างน้ัน	ให้โยม 
พินิจพิจารณาดูให้มันชัดเจน

	 อนัน้ีแหละ	ทัง้ก้อนทีเ่ราน่ังอยู่	ทีเ่รานอนอยูน้ี่	ทีม่นัก�าลงัทรุดโทรมอยูน้ี่	น่ีแหละ 
คือสัจธรรม	 สัจธรรมคือความจริง	 ความจริงอันน้ีเป็นสัจธรรม	 เป็นค�าสอนของ 
พระพทุธเจ้าทีแ่น่นอน	เพราะฉะน้ัน	ท่านจึงให้มองมนั	ให้พจิารณามัน	ให้ยอมรับมนัเสยี	 
มนักเ็ป็นสิง่ทีค่วรจะยอมรับ	ถงึแม้ว่ามนัจะเป็นอย่างไร	อะไรกต็ามทเีถอะ	พระพทุธองค์ 
ท่านก็ทรงสอนว่า เมื่อเราถูกคุมขังในตะรางก็ดี ก็ให้ถูกคุมขังเฉพาะกายอันนี้เท่านั้น 
แต่ใจอย่าให้ถูกขัง	 อันน้ีก็เหมือนกันฉันน้ัน	 เม่ือร่างกายมันทรุดโทรมไปตามวัย	 
โยมก็ยอมรับเสียให้มันทรุดไปให้มันโทรมไปเฉพาะร่างกายเท่าน้ัน	 เร่ืองจิตใจน้ัน 
เป็นคนละอย่างกนั	กท็�าจิตให้มกี�าลงั	ให้มพีลงัเพราะเราเข้าไปเหน็ธรรมว่า	สิง่ทัง้หลาย 
เหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้น	มันต้องเป็นอย่างนั้น	พระพุทธองค์ท่านก็สอนว่า	ร่างกาย
จิตใจนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้น มันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้น มันจะไม่เป็นไปอย่างอื่น  
คอืเร่ิมเกิดขึน้มาแล้วกแ็ก่	แก่มาแล้วกเ็จ็บ	เจ็บมาแล้วกต็าย	อนัน้ีเป็นความจริงเหลอืเกนิ	 
ซึง่คณุยายกพ็บอยูใ่นปัจจุบนัน้ี	มนักเ็ป็นสจัธรรมอยูแ่ล้ว	กม็องดูมนัด้วยปัญญาให้เหน็ 
มันเสียเท่านั้น

	 ถึงแม้ว่าไฟมันจะมาไหม้บ้านของเราก็ตาม	 ถึงแม้ว่าน�้ามันจะท่วมบ้านของเรา
ก็ตาม	ก็ให้มันเป็นเฉพาะบ้านเฉพาะเรือน	ถ้าไฟมันไหม้	 ก็อย่าให้มันไหม้หัวใจเรา	 
ถ้าน�า้มนัท่วมกอ็ย่าให้มันท่วมหวัใจเรา	ให้มนัท่วมแต่บ้าน	ให้มนัไหม้แต่บ้าน	ซึง่เป็น
สิ่งที่อยูน่อกกายของเรา สว่นจติใจของเรานัน้ ใหม้นัมกีารปล่อยวาง เพราะในเวลานี้ 
มันสมควรแล้ว	มันสมควรที่จะปล่อยแล้ว
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	 ทีโ่ยมเกดิมาน้ีกน็านแล้วใช่ไหม	ตาก็ได้ดูรูปสแีสงต่างๆ	ตลอดหมดแล้วทัง้อวยัวะ 
ทกุชิน้ทกุส่วน	หกูไ็ด้ฟังเสยีงอะไร	ทกุๆ	อย่างหมดแล้ว	อะไรทกุอย่างกไ็ด้รับมามากๆ	 
ทั้งน้ันแหละ	 และมันก็เท่าน้ันแหละ	 จะรับประทานอาหารที่อร่อยๆ	 มันก็เท่าน้ัน	 
รับประทานสิง่ทีไ่ม่อร่อย	มนักเ็ท่าน้ัน	ตาจะดูรูปสวยๆ	มนักเ็ท่าน้ัน	หรือดูรูปทีไ่ม่สวย	 
มันก็เท่านั้น	หูได้ฟังเสียงที่ไม่ไพเราะ	มันก็เท่านั้นแหละ

	 เพราะฉะน้ัน	พระพทุธเจ้าท่านจึงบอกว่า	ทัง้คนร�า่รวย	ทัง้คนยากจน	ทัง้ผู้ใหญ่
ทัง้เด็ก	ตลอดทัง้เดยีรัจฉานทัง้หมดด้วย	ซึง่เกดิขึน้มาในสกลโลกอนัน้ี	มนัไม่มอีะไร
จะยั่งยืน	จะต้องผลัดไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมัน	

	 อันนี้เป็นสภาวะความจริงที่เราจะแก้ไขอย่างไรๆ	 เพื่อจะให้มันไม่เป็นอย่างนั้น
ไม่ได้	 แต่ก็มีทางแก้ไขอยู่ว่า	 พระพุทธองค์ท่านให้พิจารณาสังขารร่างกายน้ีที่เดียว
เท่าน้ัน ให้พจิารณาจิตใจน้ีด้วยว่า ทัง้สองอย่างน้ีมนัไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา มันเป็นของ 
สมมุต	ิเช่น	บ้านของคุณยายน้ีกเ็ป็นของสมมตุว่ิาเป็นของคณุยายเท่าน้ัน	จะเอาตดิตาม 
ไปทีไ่หนกไ็ม่ได้	สมบตัพิสัถานมนัสมมุตว่ิาเป็นของคณุยายเท่าน้ัน	มนักต็ัง้อยูเ่ท่าน้ัน	 
จะเอาไปที่ไหนก็ไม่ได้	 ลูกหลานบุตรธิดาทั้งหลายทั้งปวงน้ัน	 เขาสมมุติว่าเป็นลูก 
เป็นหลานของคณุยาย	มนักเ็ร่ืองสมมตุทิัง้น้ัน	มนักเ็ป็นอยูอ่ย่างน้ันแหละ	ไม่ใช่ว่าเป็น 
เราคนเดียว	มนัเป็นกนัทัง้โลก	ถงึแม้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านกเ็ป็นอย่างน้ี	 
พระอรหนัต์สาวกทัง้ปวงท่านกเ็ป็นอย่างน้ี	แต่ท่านยอมรับ	ยอมรบัว่าสกนธ์ร่างกายน้ี 
มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้	จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้	มันจะต้องเป็นอย่างนี้

	 ดังนั้น	 พระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาดูสกนธ์ร่างกาย	 ตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมา 
บนศรีษะ	ตัง้แต่ศรีษะลงไปหาปลายเท้า	ดซูว่ิามนัมอีะไรบ้าง	อะไรเป็นของสะอาดไหม	 
เป็นของเป็นแก่นสารไหม	มีแต่มันทรุดเร่ือยมาอย่างน้ี	ฉะน้ัน	พระพทุธเจ้าท่านจึงสอน 
ให้เห็นสังขารว่า	 ของที่ไม่ใช่ของเรามันก็เป็นอย่างนี้	 จะให้มันเป็นอย่างไรล่ะ	 อันนี้
มันถูกแล้ว ถ้าโยมมีความทุกข์ โยมก็คิดผิดเท่านั้นแหละ	ไปเห็นสิ่งที่มันถูกอยู่โดย
ความเห็นผิด	มันก็ขวางใจเท่านั้น
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	 เหมือนน�้าในแม่น�้าที่มันไหลลงไปในทางที่ลุ่ม	 มันก็ไหลไปตามสภาพอย่างนั้น	
อย่างแม่น�้าอยุธยา	แม่น�้ามูล	แม่น�้าอะไรๆ	ก็ตามเถอะ	มันก็ต้องมีการไหลลงไปทาง
ใต้ทั้งนั้นแหละ	มันไม่ไหลขึ้นไปทางเหนือหรอก	ธรรมดามันเป็นอย่างนั้น	สมมุติว่า
บุรุษคนหนึ่งไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น�้า	แล้วก็มองดูกระแสของแม่น�้าที่ไหลเชี่ยวไปทางใต้	
แต่บุรุษนั้นมีความคิดผิด	อยากจะให้น�้ามันไหลขึ้นไปทางเหนืออย่างนี้เป็นต้น	เขาก็
เป็นทุกข์	เขาคนนั้นจะไม่มีความสงบเลย	ถึงแม้จะยืน	จะเดิน	จะนั่ง	จะนอน

	 เขาก็ไม่มีความสงบ	 เพราะอะไรล่ะ	 เพราะบุรุษนั้นคิดผิด	 คิดทวนกระแสน�้า	 
คดิอยากจะไปให้น�า้ไหลขึน้ไปทางเหนือ	ความจริงน้ัน	น�า้มนัจะไหลข้ึนไปทางเหนือน้ัน 
ไม่ได้	มันจะต้องไหลไปตามกระแสของมันเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้น	เมื่อเป็นอย่างนี้
บุรุษนั้นก็ไม่สบายใจ	ท�าไมถึงไม่สบายใจ	ก็เพราะบุรุษนั้นคิดไม่ถูก	พิจารณาไม่ถูก	
ด�าริไม่ถูก	เพราะเขามคีวามเหน็ผิด	เป็นมจิฉาทฏิฐ	ิถ้าเป็นสมัมาทฏิฐแิล้ว	กต้็องเหน็ว่า	 
น�้าก็ต้องไหลไปตามกระแสของมัน	 คือไหลไปทางใต้	 ที่จะให้ไหลไปทางเหนือน้ัน 
มนัเป็นความเหน็ผิด	มนักมี็ความกระทบกระทัง่ตะขิดตะขวงใจอยูอ่ย่างน้ัน	จนกว่าบรุุษ 
คนน้ันจะมาพจิารณาคิดกลบัเหน็ว่าน�า้ธรรมดามันกต้็องไหลไปทางใต้อย่างน้ี	เป็นเร่ือง 
ของมันอยู่อย่างนี้

	 อันน้ีเป็นสัจธรรมอย่างหน่ึงซึ่งเราจะเอามาพิจารณาว่า	 เออ...อันน้ีมันก็เป็น
ความจริงอย่างน้ัน	 แม่น�้าที่มันไหลไปทิศใต้	 มันก็เหมือนชีวิตร่างกายของยายอยู่
เดี๋ยวนี้แหละ	เมื่อมันหนุ่มแล้วมันก็แก่	เมื่อมันแก่แล้วก็วนไปตามเรื่องของมัน	อันนี้ 
เป็นสัจธรรม	อย่าไปคิดว่าไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้น	อย่าไปคิดอย่างนั้น	เรื่องอันนี ้
ไม่ใช่ว่าเราจะมีอ�านาจไปแก้ไขมัน	พระพุทธเจ้าท่านให้มองตามรูปมัน	มองตามเรื่อง 
ของมนั	เหน็ตามสภาพของมนัเสยีว่ามนัเป็นอย่างน้ันเท่าน้ัน	เรากป็ล่อยมนัเสยี	เรากว็าง 
มนัเสยี	เอาความรู้สกึน้ีเองเป็นทีพ่ึง่	ให้ภาวนาว่า	พทุโธ	พทุโธ	ถงึแม้ว่าจะเหน็ดเหน่ือย 
ก็ตามเถอะ	 ให้โยมท�าจิตให้อยู่กับลมหายใจ	 หายใจออกยาวๆ	 สูดลมเข้ามายาวๆ	 
หายใจออกไปยาวๆ	แล้วก็ตั้งจิตขึ้นใหม่แล้วก็ก�าหนดว่า	พุทโธ	พุทโธ
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	 โดยปกตถิงึแม้ว่ามนัจะเหน่ือยมากเท่าไร	กย็ิง่ก�าหนดลมเข้าให้ละเอยีด	ละเอยีด
เข้าไปมากเท่านั้นทุกครั้ง	เพื่ออะไร	เพื่อจะต่อสู้กับเวทนา	เมื่อมันก�าลังเหน็ดเหนื่อย	 
กใ็ห้โยมหยดุความคิดทัง้หลาย	ให้โยมหยดุคดิอะไรๆ	ทัง้ปวงเสยี	ให้เอาจิตมารวมอยู ่
ที่จิต	แล้วเอาจิตให้รู้จักลม	ภาวนา	พุทโธ	พุทโธ	ปล่อยวางข้างนอกให้หมด	อย่าไป
เกาะกับลูก อย่าไปเกาะกับหลาน อย่าไปเกาะกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งนั้น ให้ปล่อย
ให้เป็นอันเดียว	รวมจิตลงที่อันเดียว	ดูลม	ให้ก�าหนดลม	เอาจิตนั่นแหละไปรวมอยู่ 
ที่ลม	คือให้รู้ที่ลมในเวลานั้น	 ไม่ต้องไปรู้อะไรมากมาย	ก�าหนดให้จิตมันน้อมไปๆ	 
ละเอยีดไปๆ	เร่ือยๆ	ไป	จนกว่าจะมคีวามรู้สกึน้อยๆ	มนัจะมีความตืน่อยูใ่นใจมากทีส่ดุ

	 อนัน้ีเวทนาทีเ่กดิขึน้มาจะค่อยๆ	ระงับไปๆ	ผลทีส่ดุ	เรากด็ลูมเหมอืนกบัญาตมิา 
เยีย่มเรา	เรากจ็ะตามไปส่งญาตขิึน้รถลงเรือ	เรากต็ามไปถงึท่าเรือ	ไปถงึรถเรากส่็งญาติ 
เราขึ้นรถ	เราก็ส่งญาติเราลงเรือ	เขาก็ติดเครื่องเรือเครื่องรถไปลิ่วเท่านั้นแหละ	เราก็ 
มองไปเถอะ	เมือ่ญาตเิราไปแล้ว	เรากก็ลบับ้านเรา	เราดลูมกเ็หมอืนกนัฉันน้ัน	เมือ่ลม 
มนัหยาบเรากรู้็จัก	เมือ่ลมมันละเอยีดเรากรู้็จัก	เมือ่มนัละเอยีดไปเร่ือยๆ	เรากม็องไปๆ	 
ตามไป	น้อมไปๆ	ท�าจิตให้มันตื่นขึ้น	ท�าลมให้มันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆ	ผลที่สุดแล้ว 
ลมหายใจมันน้อยลงๆ	จนกว่าลมหายใจไม่มี	มนักจ็ะมแีต่ความรู้สกึเท่าน้ันตืน่อยู	่น้ันก ็
เรียกว่าเราพบพระพทุธเจ้าแล้ว	เราพบความรู้แล้ว	เราพบความสว่างแล้ว	มนัไม่ส่งจิตใจ 
ไปทางอื่นแล้ว มันจะรวมอยู่ที่นั่น

 น้ันเรียกว่าเข้าถึงพระพทุธเจ้าของเรา ถงึแม้ว่าท่านปรินิพพานไปแล้วน้ัน เรียกว่า 
พระพทุธรูป	เป็นรูปกาย	มรูีป	แต่พระพทุธเจ้าอย่างแท้จริงน้ันกคื็อความรู้อนัสว่างไสว 
เบิกบานอย่างนี้	เมื่อพบเช่นนี้เราก็มีอันเดียวเท่านั้น	ให้มารวมที่นี้

	 ฉะน้ัน	ให้วาง	วางทัง้หมด	เหลอืแต่ความรู้อนัเดยีว	แต่อย่าไปหลงนะ	อย่าให้ลมื	 
ถ้าเกดินิมติเป็นรูปเป็นเสยีงอะไรมา	กใ็ห้ปล่อยวางทัง้หมด	ไม่ต้องเอาอะไรทัง้น้ันแหละ	 
ไม่ต้องเอาอะไร	เอาแต่ความรู้สกึอนัเดยีวเท่าน้ันแหละ	ไม่ห่วงข้างหน้า	ไม่ห่วงข้างหลงั	 
หยุดอยู่กับที่จนกว่าว่าเดินไปก็ไม่ใช่	ถอยกลับก็ไม่ใช่	หยุดอยู่ก็ไม่ใช่	ไม่มีที่ยึดไม่มี
ที่หมาย	เพราะอะไร	เพราะว่าไม่มีตัวไม่มีตน	ไม่มีเรา	และไม่มีของของเราหมด
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	 นี้คือค�าสอนของพระพุทธเจ้า	สอนให้เราหมดอย่างนี้	ไม่ให้เราคว้าเอาอะไรไป	
ให้เรารู้อย่างนี้ รู้แล้วก็ปล่อย ก็วาง

	 บัดนี้มันเป็นภาระของเราคนเดียวเท่านั้น	ให้เข้าถึงธรรมะอย่างนี้	อันนี้เป็นทาง 
ทีจ่ะท�าให้เราพ้นจากวฏัสงสาร	พยายามปล่อยวาง	ให้เข้าใจ	ให้ตัง้อกตัง้ใจพนิิจพจิารณา	 
อย่าไปห่วงคนโน้น	อย่าไปห่วงคนนี้	ลูกก็ดี	หลานก็ดี	อะไรทั้งปวงเหล่านั้น	อย่าไป 
ห่วงเลยทีเ่ขายังเป็นอยู่	เขากเ็ป็นอยู	่อนาคตต่อไปเขากจ็ะเป็นอย่างน้ี	เป็นอย่างคณุยาย 
ทีเ่ป็นอยูน้ี่	ไม่มใีครทีจ่ะเหลอือยูใ่นโลกน้ีได้	จะต้องเป็นอย่างน้ีทัง้น้ัน	อนัน้ีคอืสภาวะ 
ความเป็นจริงทีพ่ระพทุธเจ้าท่านสอน	เพราะฉะน้ัน	ของทีไ่ม่มสีาระแก่นสารจริงๆ	ท่านจึง 
ให้วาง	ถ้าวางแล้วก็เห็นความจริง	ถ้าไม่วางมันก็ไม่เห็นความจริง	มันเป็นอยู่อย่างนี้	 
ใครทัง้หมดในสกลโลกน้ีมนักเ็ป็นอย่างน้ี	ดงัน้ันโยมยายไม่ควรห่วงใยไม่ควรเกาะเกีย่ว

	 ถงึแม้มนัจะคดิกใ็ห้มันคิด	แต่ว่าคดิให้อยูกั่บปัญญา	ให้คดิด้วยปัญญา	อย่าคดิ 
ด้วยความโง่	นึกถึงลูกก็นึกถึงด้วยปัญญา	อย่านึกถึงด้วยความโง่	นึกถึงหลานก็ให้
นึกถึงด้วยปัญญา	อย่าให้นึกถึงด้วยความโง่	อะไรๆ	ทั้งหมดนั่นแหละ	เราก็คิดได้	
เรารู้มันก็ได้	แต่เราคิดด้วยปัญญา	เรารู้ด้วยปัญญา	ถ้ารู้ด้วยปัญญา	เราก็ต้องปล่อย	
รู้ด้วยปัญญากต้็องวาง	ถ้ารู้ด้วยปัญญาคิดด้วยปัญญา มนัจะไม่มทีกุข์ มนัจะมีความ
เบิกบาน มีความส�าราญ มีความสงบ มีความระงับเป็นอันเดียว	จิตใจเรามารวมอยู่
อย่างนี้	อะไรที่เราจะต้องอาศัยอยู่ในปัจจุบันในคราวนี้ก็คือลมหายใจนี้แหละ

	 บดัน้ีเป็นภาระของคุณยายคนเดยีว	ไม่เป็นภาระของคนอืน่	ภาระของคนอืน่กใ็ห้ 
เป็นของคนอืน่เขา	ธรุะหน้าทีข่องเราก็เป็นธรุะหน้าทีข่องเรา	อย่าไปเอาธรุะของลกูหลาน
มาท�า	อย่าไปเอาธุระของคนอื่นมาท�า	อย่าไปเอาธุระอะไรๆ	ทั้งปวงทั้งนั้นแหละมาท�า	
ไม่ใช่หน้าที่ของเรา	ในเวลานี้เราควรปล่อยแล้ว	เราควรจะวางแล้ว	อาการที่จะปล่อย
จะวางนี้	จะท�าความสงบนี้	เป็นธุระของเรา	เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องท�าในปัจจุบัน	 
ให้รวมจิตเข้ามาเป็นหน่ึง	น้ีคอืธรุะหน้าทีข่องเรา	เร่ืองอะไรกป็ล่อยให้เขาเสยี	เร่ืองรูป 
ก็ปล่อยให้เขาเสีย เรื่องเสียงก็ปล่อยให้เขาเสีย เรื่องกลิ่นเรื่องรสก็ปล่อยให้เขาเสีย 
เรื่องอะไรๆ	ก็ปล่อยให้เขาเสีย	เราจะท�าธุระหน้าที่ของเรา	
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	 มันจะมีอะไรเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมา	ก็ให้นึกอยู่ในใจว่า	“อย่ามากวนฉัน ไม่ใช่
ธุระหน้าที่ของฉัน” ความวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ตาม	เช่นว่า	เราจะกลัว	กลัวในชีวิต 
ของเราเพราะเราจะตาย	อย่างน้ีเป็นต้น	คดิถึงคนโน้นแล้วกค็ดิถงึคนน้ี	เม่ือมนัเกดิขึน้มา 
ในจิตอย่างน้ัน	เรากบ็อกในใจเราว่า	อย่ามากวนฉัน	ไม่ใช่ธรุะของฉัน	บอกอย่างน้ีไว้ใน 
ใจของเรา	เพราะว่าเราก็เห็นธรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมา

	 ธรรมคืออะไร	ธรรมกค็อืทกุสิง่ทกุอย่าง	อะไรทีไ่ม่เป็นธรรมกไ็ม่มแีล้ว	โลกคอือะไร	 
โลกก็คืออารมณ์ที่มันมายุแหย่	กวนยายอยู่เดี๋ยวนี้แหละ	เดี๋ยวคนนั้นจะเป็นอย่างไร	
เด๋ียวคนน้ีจะเป็นอย่างไร	เม่ือเราตายไปน่ีใครจะดแูลเขา	ใครจะเป็นอะไรอย่างไรไหม	 
อย่างนี้น่ะเป็นโลกทั้งนั้นแหละ	ถึงแม้ว่าเราคิดขึ้นเฉยๆ	เราก็กลัวจะตาย	กลัวจะแก่	 
กลวัจะเจ็บ	อะไรทัง้หลายเหล่าน้ี	มนัเป็นโลกทัง้น้ัน	ทิง้โลกเสยี	โลกน้ีมนัเป็นอย่างน้ัน	 
ถ้ามนัมขีึน้มาในใจก็เรียกว่า	โลกน้ีคืออารมณ์	อารมณ์น้ีมนัมาบงัจิต	ไม่ให้เหน็จิตของตน	 
อะไรๆ	ทกุอย่างน่ันถ้ามนัเกิดขึน้มาให้โยมคดิว่า	อนัน้ีไม่ใช่ธรุะของฉัน	เป็นเร่ืองอนิจจัง	 
เป็นเรื่องทุกขัง เป็นเรื่องอนัตตา

	 เราจะคดิว่าอยากอยู่ไปนานๆ	อย่างน้ี	กใ็ห้เกดิทกุข์	เราอยากจะตายเสยีเดีย๋วน้ี	
เร็วๆ	นี้	อันนี้ก็ไม่ถูกทางนะยายนะ	เป็นทุกข์	เพราะว่าสังขารนี้ไม่ใช่ของเรา	เราจะไป 
ตกแต่งมันได้กนิ็ดๆ	หน่อยๆ	เป็นต้นว่า	ตกแต่งร่างกายของเราให้สะสวย	ให้มันสะอาด	 
ดเูดก็ๆ	เขาส	ิทาปากท�าเลบ็ให้มนัยาว	ท�าอะไรให้มนัสะสวยเสยี	มนักแ็ค่น้ันแหละโยม	 
เมื่อแก่มาแล้วก็รวมในกระป๋องเดียวกัน	ไม่มีอะไร	ตกแต่งได้แค่นั้นแหละ	ตกแต่ง
จริงๆ	ไม่ได้หรอก	มนักเ็ป็นอย่างน้ันเร่ืองของสงัขาร	ทีจ่ะตกแต่งได้กเ็ร่ืองจิตใจของเรา

	 ตกึรามบ้านช่องทัง้หลายกส็ร้างขึน้มาได้	อย่างบ้านคณุหมออทุยัน่ี	อาตมากเ็คยไป 
ขึน้บ้านใหม่ให้	สร้างขึน้จะสวยใหญ่โตก็ได้	สร้างน้ันมนัสร้างบ้านข้างนอก	ใครๆ	กส็ร้าง 
กนัได้ทัง้น้ัน	แต่ว่าพระพทุธองค์ท่านเรียกว่า	บ้านข้างนอก	ไม่ใช่บ้านทีแ่ท้จริง	มนัเป็น 
บ้านโดยสมมุติ	บ้านอยู่ในโลก	มันก็เป็นไปตามโลก	บางคนก็ลืมนะ	ได้บ้านใหญ่โต	 
สนุกสขุส�าราญ	ลมืบ้านจริงๆ	ของเขา	บ้านทีจ่ริงของเราอยูท่ีไ่หน	บ้านทีจ่ริงของเราคือ 
ทีว่่า	มีความรู้สกึทีม่นัสงบ	คอื	ความสงบน่ันแหละเป็นบ้านจรงิๆ ของเรา บ้านทีเ่ราอยูน้ี่ 
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หรือบ้านที่ไหนก็ตามทีเถอะ	 บ้านก็สวยหรอกแต่อยู่กันไม่ค่อยสงบ	 เดี๋ยวก็เพราะ 
อนัโน้น	เดีย๋วกเ็พราะอนัน้ี	เดีย๋วกห่็วงอนัน้ัน	เดีย๋วกห่็วงอนัน้ีอยูอ่ย่างน้ีแหละ	เรียกว่า	 
ไม่ใช่บ้านเรา	ไม่ใช่บ้านข้างใน	มนัเป็นบ้านข้างนอก	อกีประเดีย๋ววนัใดวนัหน่ึงเรากเ็ลกิ 
มันเท่านั้นแหละ	บ้านนี้เราอยู่ไม่ได้หรอก	มันเป็นบ้านของโลก	ไม่ใช่บ้านของเรา

	 สกนธ์ร่างกายของเราน้ี	กย็งัเหน็ว่าเป็นตวัเป็นตน	เป็นเราเป็นเขาอกี	อนัน้ีกเ็ป็น
บ้านหลังหนึ่งซึ่งติดอยู่กับตัวของเรา	ที่เราเข้าใจว่าตัวเราหรือของเรานี้อันนี้ก็ไม่ใช่อีก	 
อันนี้ก็เป็นบ้านของโลก	 ไม่ใช่บ้านของเราอย่างแท้จริง	 แต่คนก็ชอบแต่จะสร้างบ้าน 
ข้างนอก	ไม่ชอบสร้างบ้านข้างใน	บ้านทีม่นัส�าหรับอยูจ่ริงๆ	ทีม่นัสงบจริงๆ	ไม่ค่อยจะ 
สร้างกัน ไปสร้างแต่ข้างนอก ก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละ

	 อย่างคุณยายน่ีก็ลองคดิดซู	ิเวลาน้ีมนัเป็นอย่างไรนะ	คดิดตูัง้แต่วนัทีเ่ราเกดิมา 
เร่ือยๆ	มาจนถงึบดัน้ี	คอืเราเดินหนีจากความจริง	เดนิไปเร่ือย	และเดนิมาจนแก่จนเจ็บ 
ขนาดน้ี	ไม่อยากจะให้เป็นอย่างน้ี	ห้ามมันก็ไม่ได้	มนักเ็ป็นของมนัอยูอ่ย่างน้ี	จะให้เป็น 
อย่างอืน่	มันก็เป็นไปไม่ได้	เหมอืนกนักบัเป็ด	จะให้มนัเหมอืนไก่	มนักไ็ม่เหมอืนเพราะว่า 
มันเป็นเป็ด	ไก่อยากให้เหมอืนกบัเป็ด	มนักเ็ป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไก่	ถ้าใครไป 
คิดอยู่ว่าอยากให้เป็ดเป็นเหมือนไก่	อยากให้ไก่เป็นเหมือนเป็ด	มันก็ทุกข์เท่านั้นล่ะ	 
ก็เพราะมันเป็นไปไม่ได้	ถ้าโยมมาคิดเสียว่า	เออ	เป็ดมันก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้น	 
ไก่มนักต้็องเป็นของมนัอย่างน้ัน	จะให้เป็ดเหมอืนไก่	จะให้ไก่เหมอืนเป็ด	มนักเ็ป็นไป 
ไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่อย่างนั้น

	 ถ้าเราคดิเช่นน้ีแล้ว	เราจะมพีละ	เราจะมกี�าลงั	เพราะว่าสกนธ์ร่างกายน้ี	อยากจะ 
ให้มันยืนนานถาวรไปเท่าไร	มันก็ไม่ได้	มันก็เป็นอย่างนี้	นี่ท่านเรียกสังขาร	อนิจจา 
วะตะสังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโน อุปัชฌิตะวา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโข

 สงัขาร คอืร่างกายจิตใจน้ีแหละ มนัเป็นของไม่เทีย่ง เป็นของไม่แน่นอน มแีล้ว 
ก็หาไม่ เกิดแล้วก็ดับไป แต่มนุษย์เราทั้งหลายอยากให้สังขารน้ีมันเที่ยง	 อันน้ีคือ 
ความคิดของคนโง่	ดซูว่ิาลมหายใจของคนเราน้ีมนัเข้ามาแล้วมนักอ็อกไปเป็นธรรมดา 
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ของลม	มนักต้็องเป็นอยูอ่ย่างน้ัน	ต้องกลบัไปกลบัมา	มคีวามเปลีย่นแปลง	เร่ืองสงัขาร 
มันก็อยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้	จะให้มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้	ลองคิดดูซิว่า	 
หายใจออกอย่างเดียวไม่ให้มันเข้ามาได้ไหม	สบายไหม	สดูลมเข้ามาแล้วไม่ให้มนัออก
ดีไหม	นี่	อยากจะให้มันเที่ยงอย่างนี้	มันเที่ยงไม่ได้	มันเป็นไปไม่ได้	ออกไปแล้ว 
ก็เข้ามา	 เข้ามาแล้วก็ออกไปเป็นเร่ืองธรรมดาเหลือเกิน	 เกิดแล้วก็แก่	 แก่แล้วเจ็บ 
แล้วกต็าย	เป็นเร่ืองธรรมดาแท้ๆ	เหมอืนกบัลมเข้าแล้วไม่ให้ออกไม่ได้	ออกแล้วไม่ให้เข้า	 
ไม่ได้	ถ้ามกีารเข้าแล้วออก	ออกแล้วเข้า	กท็�าให้ชีวติเช่นมนุษย์ทัง้หลายเป็นอยูไ่ด้เท่า 
ทกุวนัน้ี	เพราะสงัขารมนัท�าตามหน้าทีข่องมันอย่างน้ีแหละ	มนัจริงอยูแ่ล้ว	ไม่ใช่เป็นของ 
ไม่จริง มันจริงของมันอยู่อย่างนั้นแหละ

 เมื่อเราเกิดมาแล้วโยม ก็คือเราตายแล้วนั่นเอง	ความแก่กับความตายมันก็คือ 
อนัเดียวกนัน่ันแหละ	เหมอืนกบัต้นไม้อนัหน่ึงต้นอนัหน่ึงปลาย	เมือ่มโีคนมนักม็ปีลาย	 
เมือ่มปีลายมันกม็โีคน	ไม่มโีคนปลายก็ไม่ม	ีมปีลายกต้็องมโีคน	มแีต่ปลายโคนไม่มี
ก็ไม่ได้	มันเป็นอย่างนั้น

	 เพราะฉะน้ัน	กนึ็กข�าเหมอืนกนันะ	มนุษย์เราทัง้หลายเม่ือจะตายแล้ว	กโ็ศกเศร้า	
วุ่นวาย	น่ังร้องไห้	เสยีใจสารพดัอย่าง	หลงไปส	ิโยมมันหลงนะ	พอคนตายกร้็องไห้พไิร
ร�าพนั	แต่ไหนแต่ไรมาไม่ค่อยได้พจิารณาให้ชดัแจ้ง	ความเป็นจริงแล้ว	อาตมาขอโทษ
ด้วยนะ	อาตมาเหน็ว่า	ถ้าจะต้องร้องไห้กบัคนตายน่ะ	ร้องไห้กบัคนทีเ่กดิมาดกีว่า	แต่มัน 
กลบักนัเสยี	ถ้าคนเกิดมาแล้วโยมทัง้หลายกห็วัเราะดอีกดใีจกนัชืน่บาน	ความเป็นจริง 
เกดิน่ันล่ะคือตาย	ตายน่ันล่ะกคื็อเกดิ	ต้นกค็อืปลาย	ปลายกค็อืต้น	เราไม่รู้จัก	ถงึเวลา 
จะตายหรือตายแล้วกร้็องไห้กนั	น่ีคือคนโง่	ถ้าจะร้องไห้อย่างน้ันมาแต่ต้นกย็งัจะดนีะ	 
เมื่อเกิดมาก็ร้องไห้กันเสียทีเถอะ	ดูให้ดีซิ	ถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ตาย	เข้าใจไหม

	 เพราะฉะน้ัน	โยมอย่านึกอะไรมากมาย	ให้นึกว่ามนัเป็นอย่างน้ัน	น้ีคือธรุะหน้าที่
ของเราแล้ว	บัดนี้ใครช่วยไม่ได้	ลูกก็ช่วยไม่ได้	หลานก็ช่วยไม่ได้	ทรัพย์สินเงินทอง 
กช่็วยไม่ได้	ช่วยได้แต่ความรู้สกึของโยมทีค่ดิให้ถกูต้องเดีย๋วน้ีน่ะ	ไม่ให้หวัน่ไหวไปมา	 
ปล่อยมันทิ้งเสีย ปล่อยมัน ทิ้งมัน 
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 ถ้าเราไม่ปล่อยมนั ไม่ทิง้มนั มนักจ็ะหนีอยูแ่ล้ว เหน็ไหม อวยัวะร่างกายของเราน่ะ  
มนัพยายามจะหนีอยูแ่ล้วนะ	เหน็ไหม	ดงู่ายๆ	ว่า	เมือ่เกดิมาเป็นหนุ่มเป็นสาว	ผมมัน 
กด็�าเหน็ไหม	บดัน้ีมนัหงอก	น่ีเรียกว่ามนัหนีแล้วนะ	ตาเราเคยสว่างไสวดตีอนเป็นหนุ่ม 
เป็นสาว	บดัน้ีมนัฝ้าฟางเหน็ไหม	น่ีเรียกว่ามนัหนีแล้ว	เขาทนไม่ไหว	เขาต้องหนี	ทีน่ี่ไม่ใช่ 
ทีอ่ยูข่องเขา	อะไรทกุชิน้ทกุส่วนเขากจ็ะหนีแล้ว	ฟันของเราตอนเป็นเดก็มันแน่นหนา 
ถาวรไหม	บดัน้ีมนัโยกมนัคลอนแล้ว	จะใส่ฟันใหม่เสยีกไ็ด้	น่ีมันกข็องใหม่ไม่ใช่ของเก่า	 
สิ่งทั้งหลายในอวัยวะร่างกายของคุณยายนี้น่ะ	เขาพยายามจะหนีไปแล้ว	ตา	หู	จมูก	 
ลิ้น	กาย	ทั้งหมด	เขาพยายามจะหนี	ท�าไมถึงจะหนี	เพราะตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของเขา	 
เป็นสงัขารอยู่ไม่ได้	อยูช่ัว่คราวเท่าน้ันกไ็ป	ไม่ว่าแต่ตวัของเราทัง้หมด	อวยัวะน้ี	ผมกดี็	 
ขนก็ดี	เลบ็ก็ดี	ทัง้หมดน่ัน	เดีย๋วน้ีเขาเตรียมหนี	เขาหนีไปบ้างแล้ว	แต่ยงัไม่หมด	ยงัเหลอื 
แต่คนเฝ้าบ้านเลก็ๆ	น้อยๆ	เฝ้าบ้านอยูแ่ต่ไม่ค่อยดหีรอก	ตาก็ไม่ค่อยดี	ฟันกไ็ม่ค่อยดี	 
หูนี่ก็ไม่ค่อยจะดี	ร่างกายนี้ก็ไม่ค่อยจะดี	ก็เพราะเขาหนีไปบ้างแล้ว

	 นี้ให้ยายเข้าใจว่าที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของมนุษย์โดยตรง	 เป็นที่พักชั่วคราวเท่านั้นล่ะ	 
เพราะฉะน้ัน	ยายไม่ควรห่วงใยอะไรมากมาย	มาอยูใ่นโลกกใ็ห้พจิารณาโลกน้ีว่ามนัเป็น 
อย่างน้ัน	ไม่ว่าแต่อะไรทัง้หลายเลย	เขาเตรยีมจะหนีกนัแล้ว	ดซู	ิดตูามสภาพร่างกายซว่ิา 
มันมีอะไรเหมือนเดิมไหม	ร่างกายเหมือนเดิมไหม	หนังเหมือนเดิมไหม	ผมเหมือน
เดมิไหม	ไม่เหมอืน	เขาไปทีไ่หนกนัหมดแล้ว	น่ีธรรมชาตเิขาเป็นอย่างน้ัน	เมือ่อยูค่รบ 
ตามวาระของเขาแล้วเขาก็ต้องไป	 เพราะธุระเขาเป็นอย่างนั้น	 ความเป็นจริงมันเป็น 
อย่างน้ัน	เพราะทีน่ี่ไม่ใช่ทีอ่ยูท่ีแ่น่นหนาถาวรอะไร	อยูแ่ล้วกว็ุน่ๆ	วายๆ	สขุๆ	ทกุข์ๆ	
ไม่สงบระงับ

	 ถ้าเป็นคนกเ็ป็นคนทีเ่ดนิไปยงัไม่ถงึบ้าน	ยงัอยูร่ะหว่างทาง	เดีย๋วกจ็ะกลบั	เดีย๋วก็ 
จะไป	เด๋ียวก็จะอยู	่น่ีคือคนไม่มทีีอ่ยู	่เปรียบเหมอืนว่าเราเดนิออกจากบ้านไปกรุงเทพฯ	 
หรือว่าไปทีไ่หนกต็ามเถอะ	เรากเ็ดินไป	เมือ่เดนิไปยงัไม่ถงึบ้านเมือ่ไร	มนักย็งัไม่น่าอยู่	 
น่ังกไ็ม่สบาย	นอนกไ็ม่สบาย	เดนิกไ็ม่สบาย	น่ังรถไปกย็งัไม่สบาย	เพราะอะไร	เพราะว่า 
ยังไม่ถึงบ้านเรา พอเรามาถึงบ้านเราแล้วกส็บาย เพราะเราเข้าใจว่าน่ีเป็นบ้านเรา อนัน้ี 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน	
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 ในโลกน้ีมนัเร่ืองไม่สงบทัง้น้ัน ถงึแม้มันจะร�า่จะรวยมนักไ็ม่สงบ	มนัจนกไ็ม่สงบ	 
มนัโตกไ็ม่สงบ	เป็นเดก็กไ็ม่สงบ	มคีวามรู้น้อยมนักไ็ม่สงบ	มคีวามรู้มากมนักไ็ม่สงบ	 
เร่ืองมันไม่สงบมนัเป็นอยูอ่ย่างน้ี	เพราะฉะน้ันคนทีม่น้ีอยกม็ทีกุข์	คนทีม่มีากกม็ทีกุข์	 
เป็นเดก็มนักเ็ป็นทกุข์	ผู้ใหญ่กเ็ป็นทกุข์	แก่แล้วมนักท็กุข์	ทกุข์อย่างคนแก่	ทกุข์อย่างเดก็	 
ทกุข์อย่างคนรวย	ทกุข์อย่างคนจน	มนัเป็นทกุข์ทัง้น้ันน่ันล่ะ	ดงัน้ัน	อวยัวะทกุส่วนเขาจึง 
ทยอยกันไปเรื่อย

	 เมือ่คณุยายพจิารณาอย่างน้ีแล้วกจ็ะเหน็ว่า	อนิจจัง มันเป็นของไม่เทีย่ง ทกุขงั  
มันเป็นทุกข์	เพราะว่าอะไร	เพราะว่า	อนัตตา ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน	ร่างที่ยายอาศัยอยู่ 
เด๋ียวน้ีน่ะ	 ร่างกายที่น่ังนอนเจ็บป่วยอยู่น้ี	 และทั้งจิตใจที่รู้ว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์	 
มันเจ็บป่วยอยู่เดี๋ยวนี้	ทั้งสองอย่างนี้ท่านเรียกว่า	ธรรม

	 สิง่ทีไ่ม่มรูีป	ทีม่นัเป็นเพยีงความรู้สกึนึกคดิเท่าน้ัน	เรียกว่ามันเป็นนาม	มนักเ็ป็น	 
นามธรรม	สิง่ทีม่นัเจ็บปวดขยายไปมาอยู่น้ี	อนัน้ีกเ็ป็น	รูปธรรม สิง่ทีเ่ป็นรูปกเ็ป็นธรรม  
สิ่งที่เป็นนามก็เป็นธรรม	เราถึงอยู่ด้วยกันด้วยธรรมะ	คืออยู่ในธรรม	มันเป็นธรรม 
น่ันแหละ	ตวัของเราจริงๆ	ทีไ่หนมนักไ็ม่ม	ีมนัเป็นธรรมะ	สภาพธรรมมันเกดิขึน้แล้ว
ก็มีความดับ	เราก็มีความเกิดดับอยู่ทุกขณะ	เดี๋ยวนี้น่ะมันเป็นอยู่อย่างนี้

	 ฉะนั้น	เมื่อเราคิดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว	ก็น่าไหว้	น่าเคารพ	 
น่านับถอื	ท่านพดูจริง	ท่านพดูตามความจริง	มนักเ็หน็จริงอย่างน้ัน	ถ้าเราเกดิมาพบอยูท่ีน่ี่	 
เราก็เหน็ธรรมะ	แต่ไม่ได้ปฏบิตัธิรรมะ	บางคนปฏบิตัธิรรมะแต่ไม่เหน็ธรรมะ	บางคน 
รู้ธรรมะ	เรียนธรรมะ	ปฏิบตัธิรรมะ	กย็งัไม่เหน็ธรรมะ	กยั็งไม่มทีีอ่ยู	่ดงัน้ันให้เข้าใจเสยีว่า	 
ทีน่ี่ทกุคน	แม้ปลวกหรือมด	หรอืสตัว์ตวันิดๆ	กต็ามทเีถอะ	เขากพ็ยายามจะหนีกนัทัง้น้ัน	 
สิ่งที่มีชีวิตเขาอยู่กันพอควรแล้ว	เขาก็ไปกันทั้งนั้น	ทั้งคนจน	ทั้งคนร�่ารวย	ทั้งเด็ก	
ทั้งคนแก่	ทั้งสัตว์เดรัจฉาน	สิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้มันก็ย่อมแปรไปเปลี่ยนไปอย่างนี้

	 เพราะฉะน้ัน	เม่ือคณุยายรู้ว่าโลกน้ีมนัเป็นอย่างน้ีแล้ว	กน่็าเบือ่หน่าย	น่าเบือ่มัน	 
อะไรมนัไม่เป็นตวัของตวัทัง้น้ัน เบือ่หน่าย “นิพพทิา”	ค�าว่า	เบือ่หน่าย	ไม่ใช่ว่ารังเกยีจนะ	 
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เบือ่หน่ายคือ ใจมันสว่าง ใจมนัเหน็ความเป็นจริง ไม่มทีางจะแก้ไขอะไรแล้ว มนัเป็น 
อย่างน้ี	รู้อย่างน้ีกเ็ลยปล่อยวางมนั	ปล่อยโดยความไม่ดใีจ	ปล่อยโดยความไม่เสยีใจ	
ปล่อยไปตามเร่ืองของสงัขาร	ว่าสงัขารมันเป็นอย่างน้ัน	ด้วยปัญญาของเรา	น่ีเรียกว่า	
อนิจจา วะตะ สังขารา	สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง	ที่ไม่เที่ยงคือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา	
อย่างนั้นแหละ	เรียกว่าไม่เที่ยง	คือ	อนิจจัง

	 พูดง่ายๆ	ว่า	ตัวอนิจจังนั่นแหละ คือตัวพระพุทธเจ้าล่ะ ถ้าเราเข้าไปเห็นอย่าง 
จริงๆ	จังๆ	ว่า	อนิจจัง	คอืของไม่เทีย่งน่ันแหละ	คอืตวัพระพทุธเจ้า	ของทีไ่ม่เทีย่ง	ถ้าเรา 
เห็นชัดเข้าไปมันก็เที่ยง	เที่ยงอย่างไร	ก็เที่ยงที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นแหละ	มนุษย์สัตว์ 
เกดิมากเ็ป็นอย่างน้ัน	มนัเทีย่งอย่างน้ัน	แต่ว่ามันไม่เทีย่ง	คอืว่ามนัแปรไปแปรมา	คอืมนั 
เปลีย่นเป็นเดก็	เป็นหนุ่ม	เป็นเฒ่า	แก่ชรา	เรียกว่ามนัไม่เทีย่ง	ความทีม่นัเป็นอย่างน้ัน 
ก็เรียกว่ามนัไม่เทีย่ง	ไม่แปรเป็นอย่างอืน่	ถ้าคณุยายเหน็อย่างน้ี	ใจกจ็ะสบาย	ไม่ว่าเรา 
คนเดียวหรอก	ทุกๆ	คนเป็นอย่างนี้

	 ดังน้ัน	เม่ือคดิได้เช่นน้ี	กน่็าเบือ่	เกดินิพพทิา	ความเบือ่หน่ายหายความก�าหนัด
รักใคร่ในโลก	ในกาม	ในโลกามสิทัง้หลายเหล่าน้ี	มมีากกท็ิง้ไว้มาก	มน้ีอยกท็ิง้ไว้น้อย	 
ทกุคนดูทซี	ิทีค่ณุยายเกดิขึน้มาน้ีเหน็ไหม	เหน็คนรวยไหม	เหน็คนอายสุัน้ไหม	เหน็คน 
อายุยืนไหม มันก็มีเท่านั้นล่ะ

	 เพราะฉะน้ัน	ทีส่�าคญัคอืพระพทุธเจ้าท่านให้สร้างบ้านเรอืนตวัเอง	สร้างโดยวธิทีี่
อาตมาบรรยายธรรมะให้ฟังเดีย๋วน้ีน่ะ	สร้างบ้านให้ได้	ปล่อยวางให้ได้	ปล่อยวางมนั
ให้มันถึงความสงบ	เรียกว่าไม่เดินไปข้างหน้า	ไม่ก้าวไปข้างหลงั	ไม่หยดุอยู	่น่ีเรียกว่า 
สงบ	สงบจากการเดินไป	สงบจากการถอยกลบั	สงบจากการหยดุอยู	่น่ี	ความสขุกไ็ม่ใช่ 
ที่อยู่	ความทุกข์ก็ไม่ใช่ที่อยู่ของเรา	ทุกข์มันก็เสื่อม	สุขมันก็เสื่อมทั้งนั้น

	 พระบรมครูของเราท่านเหน็ว่าสงัขารทัง้หลายทัง้ปวงเป็นของไม่เทีย่ง	เพราะฉะน้ัน	 
ท่านจึงสอนให้พวกเราทั้งหลายปล่อยวาง	 เมื่อถึงเวลาสุดท้ายของทุกคน	 เพราะว่า 
มันเอาไปไม่ได้	 จ�าเป็นมันก็ต้องวางอยู่น่ันเองล่ะ	 แต่เราก็วางมันไว้ก่อนเสียจะไม่ 
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ดีกว่าหรือ	เราแบกก็รู้สึกว่ามันหนัก	เมื่อมันหนักแล้วเราก็ทิ้งมันเสียก่อนจะไม่ดีหรือ	 
จะไปกวนแบกมันท�าไม	เราปล่อยวาง	ก็ให้ลูกหลานพยาบาลเราสบายๆ

	 ผู้ทีพ่ยาบาลคนทีป่่วยก็มีคุณธรรม	คนทีป่่วยกใ็ห้โอกาสแก่ผู้พยาบาล	อย่าท�าให้
ล�าบากแก่คนทีรั่กษา	เจ็บตรงไหน	เป็นอะไรกใ็ห้ได้รู้จัก	ท�าจิตให้มนัดี	คนทีรั่กษาพ่อแม่ 
กใ็ห้มคีณุธรรม	มคีวามอดทนอย่ารังเกยีจ	อนัน้ีทีจ่ะเป็นการสนองคณุพ่อแม่	เราอาศยั 
พ่อแม่จึงเติบโตจนถึงบัดน้ี	 ได้มาอยู่บัดน้ี	 น่ังรวมกันอยู่ที่น่ีก็เพราะคุณพ่อคุณแม่ 
เลี้ยงเรามาสารพัดอย่างแล้ว	มีบุญคุณมากที่สุดเหลือเกินนะ

	 บัดนี้ให้ลูกหลานทุกๆ	คนนี้จงเข้าใจว่า	เดี๋ยวนี้พ่อแม่กลายเป็นลูกเราเสียแล้ว	
แต่ก่อนเราเป็นลกูของพ่อแม่	บดัน้ีพ่อแม่เป็นลกูเราเสยีแล้ว	เพราะอะไร	เพราะแก่ไปๆ	 
จนกลายเป็นเดก็	จ�าไม่ได้	ตากม็องไม่เหน็	หไูม่ได้ยนิสารพดัอย่าง	บางทพีดูถกูๆ	ผิดๆ	 
เหมือนเด็กนั่นเอง	ดังนั้น	ให้ลูกหลานทั้งหลายปล่อย	คนที่รักษาคนป่วยก็ให้ปล่อย	 
อย่าไปถอืเลย	ปล่อยเสยี	ให้ตามใจทกุอย่างเหมอืนเดก็ๆ	ทีเ่กดิมา	อะไรทีไ่ม่เช่ือฟังพ่อแม่ 
ก็ปล่อยทุกอย่างนั่นล่ะ	ปล่อยให้เด็กมันสบาย	ไม่ให้เด็กมันร้องไห้	อย่าให้เด็กขัดใจ 
อะไรเหล่านี้

	 พ่อแม่ของเราบัดนี้ก็เหมือนกัน	สัญญามันวิปลาส	บางทีเรียกลูกคนหนึ่งไปถูก
คนหน่ึง	บางทเีรียกหลานคนหน่ึงไปถกูหลานอกีคนหน่ึง	จะเรียกเอาขนัมากไ็ด้จานมา	
มนัเป็นเร่ืองของธรรมดาอย่างน้ัน	อนัน้ีกใ็ห้พจิารณา	คนทีป่่วยกใ็ห้นึกถงึคนพยาบาล	
มคีณุธรรม	ให้อดให้ทนต่อทกุขเวทนา	เวทนาสารพดัอย่างทีม่นัเกดิขึน้มาให้อดกลัน้	
ให้ท�าความเพยีรในใจของเรา	อย่าให้มนัวุน่วาย	อย่าให้มคีวามล�าบากยากเกนิไปแก่ผู้
ปรนนิบตั	ิผู้อุปัฏฐากก็ให้มีคณุธรรม	อย่ารังเกยีจน�า้มกู	น�า้ลาย	อจุจาระ	ปัสสาวะ	อะไร 
ก็ต้องพยายามเท่าที่เราจะท�าได้	ลูกๆ	เราทุกคนให้ช่วยกันดู

	 บัดนี้เรามีพ่อแม่เท่านี้แหละ	 เราอาศัยมาได้เกิด	 มาได้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็น
พยาบาลเป็นหมอ	เป็นอะไรมาทุกอย่างเหล่านี้	อันนี้คือบุญคุณของท่านที่เลี้ยงเรามา	 
ให้ความรู้เรามา	ให้ความเป็นอยู่ของเรามา	ให้ทรัพย์สมบัติเรา	นี่คือคุณของพ่อแม่	
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ถ่ายทอดรับมรดกกนัมาอย่างน้ี	เป็นวงศ์ตระกลูอย่างน้ี	พระพทุธองค์ท่านจึงทรงสอน 
เร่ืองกตญัญกูตเวท	ีน้ีเป็นธรรมซึง่สนองซึง่กนัและกนั	ท่านต้องการอะไร	ท่านไม่สบาย	 
ท่านมคีวามล�าบาก	ท่านมคีวามขดัข้องประการใด	เรากต้็องเสยีสละ	ช่วยท่านรับภาระ 
ธุระอันนั้น	 นี้คือกตัญญูกตเวที	 เป็นธรรมที่ค�้าจุนโลกอยู่	 ให้วงศ์ตระกูลของเราไม่ 
กระจัดกระจาย	ให้วงศ์ตระกูลของเราเรียบร้อยมั่นคง

	 วันน้ีอาตมาได้เอาธรรมะค�าสอนมาฝากยายในเวลาทีเ่จ็บป่วยอยูอ่ย่างน้ี	ซึง่อาศยั
คุณหมออุทัย	ลูกของโยมนั่นแหละ	นึกถึงผู้มีพระคุณ	อาตมาจะฝากอะไรมา	มันก็
ไม่ม	ีจะฝากวตัถอุะไรมาทีบ้่านน้ีกเ็ยอะแยะแล้ว	อาตมาจึงฝากธรรมะซึง่มันหมดไม่ได้	 
มนัเป็นแก่นสาร	ถงึยายได้ฟังธรรมน้ีแล้ว	จะถ่ายทอดให้คนอืน่เท่าไรกย็งัไม่หมด	ไม่จบ 
สัจธรรม	คือความจริงตั้งมั่นอยู่อย่างนี้	อันนี้อาตมาก็พลอยดีใจด้วยที่ได้ฝากธรรมะ
มาให้คุณยายเพื่อจะมีจิตใจที่เข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้.
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๔๐
อยู่กับงูเห่า

	 ขอให้ค�าขวญัแก่โยม	ลกูศิษย์ใหม่ทีเ่ดนิทางจากลอนดอน	มาพกัอยูท่ีว่ดัหนองป่าพง	 
ขอให้ท�าความเข้าใจในธรรมะทีไ่ด้ศกึษาแล้วทีว่ดัหนองป่าพงน้ี	โดยย่อกคื็อ	ให้ปฏบิตั ิ
ให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสาร

	 ขอให้โยมจ�าไว้ในใจว่า	อารมณ์ทั้งหลายนั้น จะเป็นอารมณ์ที่พอใจก็ตามหรือ
อารมณ์ทีไ่ม่พอใจกต็าม อารมณ์ทัง้สองอย่างน้ีมนัเหมือนงูเห่า งูเห่ามนัมีพษิมาก ถ้ามนั 
ฉกคนแล้ว	กท็�าให้ถึงแก่ความตายได้	อารมณ์น้ีกเ็หมอืนกบังูเห่าทีมี่พษิร้ายน้ัน	อารมณ์ 
ทีพ่อใจกม็พีษิมาก	อารมณ์ทีไ่ม่พอใจกม็พีษิมาก	มนัท�าให้จิตใจของเราไม่เป็นเสรี	ท�าให้ 
จิตใจไขว้เขวจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้า

	 วันน้ีจึงขอให้โอวาทย่อๆ	แก่โยม	ขอให้เป็นผู้มสีตทิัง้กลางวนักลางคืน	จะยนื	จะเดนิ	 
จะน่ัง	จะนอน	กใ็ห้นอนด้วยสต	ิน่ังด้วยสต	ิเดนิด้วยสต	ิยนืด้วยสต	ิจะพดูกพ็ดูด้วยสติ	 
จะท�าอะไรๆ	ก็ให้มีสติอยู่ด้วยทั้งนั้น

	 เมือ่มสีตแิล้ว	สมัปชญัญะความรู้ตวัมันกจ็ะเกดิขึน้มา	สตกิบัสมัปชญัญะเป็นของ 
คูก่นั	เมือ่ทัง้สองอย่างน้ีเกดิขึน้พร้อมกนัแล้ว	กจ็ะน�าปัญญาให้เกดิตาม	ทน้ีีเมือ่มีทัง้สต	ิ 
สัมปชัญญะ	ปัญญาแล้ว	ก็จะเป็นผู้ที่ตื่นอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน

	 ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนนั้น	ไม่ใช่ธรรมะที่เพื่อฟังเฉยๆ	หรือรู้เฉยๆ	
แต่เป็นธรรมะที่ต้องปฏิบัติ	 ต้องท�าให้เกิดขึ้น	 ต้องท�าให้มีขึ้นในใจของเราให้ได	้ 
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จะไปทีไ่หนกใ็ห้มธีรรมะ	จะพดูกใ็ห้มธีรรมะ	จะเดนิกใ็ห้มธีรรมะ	จะนอนกใ็ห้มธีรรมะ	 
จะท�าอะไรๆ	ก็ให้มีธรรมะทั้งนั้น

  ค�าว่า “มธีรรมะ” น้ีกค็อื จะท�าอะไรกต็าม จะพดูอะไรกต็าม ให้ท�าด้วยปัญญา ให้พดู 
ด้วยปัญญา ให้นึกคดิด้วยปัญญา ผู้ใดมสีตสิมัปชญัญะควบคูก่บัปัญญาอยูต่ลอดเวลา 
แล้ว ผู้นั้นย่อมอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าทุกเมื่อ

	 ดงัน้ัน	แม้เมือ่โยมจากวดัหนองป่าพงน้ีไปแล้ว	กจ็งเป็นผู้ปฏบิตัใิห้ธรรมะทัง้หลาย 
มารวมอยู่ทีใ่จ	มองลงไปทีใ่จ	ให้เหน็สต	ิให้เหน็สมัปชัญญะ	ให้มปัีญญา	เมือ่มทีัง้สาม 
อย่างน้ีแล้ว	มนัจะมกีารปล่อยวาง	รู้จักว่าเกดิแล้วมนักด็บั	ดบัแล้วมนักเ็กดิ	เกดิแล้ว 
มันก็ดับ	

 ทีเ่รียกว่า “เกดิๆ ดบัๆ”	น้ีคอือะไร	คอือารมณ์ซึง่มนัเกดิขึน้	แล้วมนักด็บัไป	ดบัแล้ว 
มนัก็เกิดขึน้มา	ในทางธรรมะ	เรียกว่า	การเกดิ-ดบั	มนักม็เีท่าน้ี	ทกุข์มนัเกดิขึน้แล้ว	 
ทกุข์มนักด็บัไป	ทกุข์ดับไปแล้ว	ทกุข์ก็เกิดขึน้มา	นอกเหนือจากน้ีไป	กไ็ม่มอีะไร	มแีต่ 
ทุกข์เกิด	แล้วทุกข์ก็ดับไป	มีเท่านี้

	 เมือ่เหน็เช่นน้ีแล้ว	จิตของเรากจ็ะเหน็แต่การเกดิ-ดับอยูเ่สมอ	เมือ่เหน็การเกดิ-ดบั 
อยู่เสมอ	ทุกวันทุกเวลา	ตลอดทั้งกลางวัน	ตลอดทั้งกลางคืน	ตลอดทั้งการยืน	เดิน	 
น่ัง	นอน	กจ็ะเหน็ได้ว่ามันไม่มีอะไรจริงๆ	มแีต่เกดิ-ดบัอยูเ่ท่าน้ีเอง	แล้วทกุอย่างมันก ็
จบอยู่ตรงนี้

	 เมื่อเห็นอารมณ์เกิด-ดับอย่างนี้อยู่เสมอไปแล้ว	จิตใจก็จะเกิดความเบื่อหน่าย
เพราะเมื่อคิดไปแล้ว	 ก็ไม่มีอะไรมากมาย	มันมีแต่การเกิดแล้วก็ดับ	 ดับแล้วก็เกิด	 
เกดิแล้วกด็บั	มนัมีอยูเ่ท่าน้ี	ฉะน้ัน	เมือ่คดิแล้วกไ็ม่รู้จะไปเอาอะไรกบัมัน	พอคดิได้เช่นน้ี	 
จิตกจ็ะปล่อยวาง	ปล่อยวางอยูก่บัธรรมชาต	ิมนัเกดิเรากรู้็	มนัดับเรากรู้็	มนัสขุเรากรู้็	 
มนัทกุข์เรากรู้็	รู้แล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปเป็นเจ้าของสขุนะ	หรือเมือ่ทกุข์ข้ึนมา	เรากไ็ม่เป็น 
เจ้าของทกุข์เหมือนกนั	เม่ือไม่เป็นเจ้าของสขุ	ไม่เป็นเจ้าของทกุข์	มนัก็มแีต่การเกดิ-ดบั 
อยู่เท่านั้น	ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นแหละ	เพราะมันไม่มีอะไร
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	 อารมณ์ทั้งหลายที่ว่ามาน้ี	 เหมือนกันกับงูเห่าที่มีพิษร้าย	 ถ้าไม่มีอะไรมาขวาง	
มันก็เลื้อยไปตามธรรมชาติของมัน	 แม้พิษของมันจะมีอยู่	 มันก็ไม่แสดงออกมา	 
ไม่ได้ท�าอันตรายเรา	 เพราะเราไม่ได้เข้าไปใกล้มัน	 งูเห่าก็เป็นไปตามเร่ืองของงูเห่า	
มันก็อยู่อย่างนั้น

	 ดังนี้	ถ้าหากเป็นคนที่ฉลาดแล้ว	ก็จะปล่อยหมด	สิ่งที่ดีก็ปล่อยมันไป	สิ่งที่ชั่ว
ก็ปล่อยมันไป	สิ่งที่ชอบใจก็ปล่อยมันไป	สิ่งที่ไม่ชอบก็ปล่อยมันไป	เหมือนอย่างเรา
ปล่อยงูเห่าตัวที่มีพิษร้ายนั้น ปล่อยให้มันเลื้อยของมันไป มันก็เลื้อยไปทั้งพิษที่มีอยู่
ในตัวมันนั่นเอง

	 ฉะน้ัน	 คนที่ฉลาดแล้ว	 เมื่อปล่อยอารมณ์ก็ปล่อยอย่างน้ัน	 ดีก็ปล่อยมันไป	 
แต่ปล่อยอย่างรู้เท่าทัน	 ชั่วก็ปล่อยมันไป	 ปล่อยไปตามเร่ืองของมันอย่างน้ันแหละ	
อย่าไปจับ	อย่าไปต้องมัน	เพราะเราไม่ต้องการอะไร	ชั่วก็ไม่ต้องการ	ดีก็ไม่ต้องการ	
หนักก็ไม่ต้องการ	 เบาก็ไม่ต้องการ	 สุขก็ไม่ต้องการ	 ทุกข์ก็ไม่ต้องการ	 มันก็หมด
เท่านั้นเอง	ทีนี้ความสงบก็ตั้งอยู่เท่านั้นแหละ

	 เมื่อความสงบตั้งอยู่แล้ว	 เราก็ดูความสงบน้ันแหละ	 เพราะมันไม่มีอะไรแล้ว	
เมื่อความสงบเกิดขึ้น	ความวุ่นวายก็ดับ	พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่านิพพานคือ
ความดับ	ดับที่ตรงไหน	ก็เหมือนไฟเรานั่นแหละ	มันลุกตรงไหน	มันร้อนตรงไหน	
มันก็ดับที่ตรงนั้น	 มันร้อนที่ไหนก็ให้มันเย็นตรงนั้น	 ก็เหมือนกับ	นิพพานก็อยู่กับ
วัฏสงสาร วัฏสงสารก็อยู่กับนิพพาน เหมือนกันกับความร้อนกับความเย็น มันก็อยู่
ที่เดียวกันนั่นเอง ความร้อนก็อยู่ที่มันเย็น	ความเย็นก็อยู่ที่มันร้อน	เมื่อมันร้อนขึ้น	
มันก็หมดเย็น	เมื่อมันหมดเย็น	มันก็ร้อน

	 วัฏสงสารกับนิพพานนี้ก็เหมือนกัน	ท่านให้ดับวัฏสงสาร	คือความวุ่น	การดับ
ความวุ่นวายก็คือการดับความร้อน	 ไฟทางนอกก็คือไฟธรรมดา	 มันร้อน	 เมื่อมัน
ดับแล้วมันก็เย็น	แต่ความร้อนภายในคือ	ราคะ	โทสะ	โมหะ	ก็เป็นไฟเหมือนกัน	 
ลองคิดดู	เมื่อราคะความก�าหนัดเกิดขึ้น	มันร้อนไหม	โทสะเกิดขึ้น	มันก็ร้อน	โมหะ
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เกิดขึ้น	 มันก็ร้อน	 มันร้อน	 ความร้อนน่ีแหละที่ท่านเรียกว่าไฟ	 เม่ือไฟมันเกิดข้ึน	 
มันก็ร้อน	เมื่อมันดับ	มันก็เย็น	ความดับนี่แหละคือนิพพาน

 นิพพาน คือสภาวะทีเ่ข้าไปดบัซึง่ความร้อน ท่านเรียกว่า สงบ คือดับซึง่วฏัสงสาร 
วฏัสงสาร คอืความเวยีนว่ายตายเกิดอยู่อย่างน้ัน เมือ่ถงึนิพพานแล้ว ก็คือการเข้าไปดับ 
ซึง่ความหมนุเวยีนเปลีย่นแปลงอนัน้ัน เรียกว่า การดบัราคะ ดบัโทสะ ดบัโมหะ ก็ดบัทีใ่จ 
ของเรานั่นแหละ คือใจถึงความสงบ

	 ในความสงบนั้น	 สุขก็ไม่มี	 ทุกข์ก็ไม่มี	 แต่มนุษย์เรานั่นแหละจะอดสุขไม่ได้	
เพราะเหน็ว่าความสขุเป็นยอดของชวีติแล้ว	แม้พระนิพพานก็ยงัมาว่าเป็นความสขุอยู	่ 
เพราะความคุ้นเคย	ตามเป็นจริงแล้ว	เลิกสิ่งทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นความสงบ

	 เมื่อโยมกลับบ้านแล้ว	 ขอให้เปิดเทปธรรมะนี้ฟังอีกจะได้มีสติ	 เมื่อโยมมาอยู่ 
วดัหนองป่าพงใหม่ๆ	โยมร้องไห้	เม่ืออาตมาเหน็น�า้ตาของโยม	อาตมากด็ใีจ	ท�าไมจึงดใีจ	 
ทีด่ใีจกเ็พราะว่า	น่ีแหละ	โยมจะได้ศกึษาธรรมะทีแ่ท้จริงละ	ถ้าน�า้ตาไม่ออก	กไ็ม่ได้เหน็ 
ธรรมะ	เพราะน�า้น้ีเป็นน�า้ไม่ด	ีต้องให้มันออกให้หมด	มนัถงึจะสบาย	ถ้าน�า้น้ีไม่หมด	 
ก็จะไม่สบาย มันก็จะเป็นอยู่อย่างน้ี อยู่เมืองไทยก็จะร้องไห้อยู่อย่างน้ี กลับไป 
กรุงลอนดอนก็จะร้องไห้อีก	มีชีวิตอยู่ก็จะร้องไห้อยู่อย่างนี้แหละ	เพราะน�้านี้มันเป็น 
น�า้กิเลส	เมือ่ทกุข์	กบ็บีน�า้น้ีให้ไหลออกมา	เม่ือสขุมาก	กบ็บีน�า้น้ีออกมาอกีเหมือนกนั	 
ถ้าหมดน�้านี้เมื่อใดก็จะสบาย	ถ้าโยมท�าได้	โยมก็จะมีแต่ความสงบ	ความสบาย

	 ขอให้โยมรับธรรมะน้ีไปปฏบิตั	ิไปปฏบิตัใิห้พ้นทกุข์	ให้มนัตายก่อนตาย	มนัถงึ 
สบาย มันถึงสงบ

	 ขอให้โยมมีความสุขความเจริญ	 ให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะให้พ้นจาก
วัฏสงสาร.
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๔๑
เหนือเวทนา

	 การฟังธรรมทีจ่ะให้เกดิประโยชน์น้ัน	ต้องฟังด้วยความสงบ	เพราะจิตน้ีก็เหมอืน
กับเทปบนัทกึเสยีง	ถ้ามเีสยีงอะไรมาปะปนรบกวน	เสยีงกฟั็งไม่ชัด	ความรู้ทีจ่ะได้รับ 
กน้็อย	ถ้าฟังธรรมในทีส่งบด้วยจิตสงบ	กจ็ะมแีต่เสยีงธรรมะอย่างเดยีว	ค�าพดูก็สะอาด 
ฟังง่าย

	 ธรรมะที่เกี่ยวเน่ืองกับการประพฤติปฏิบัติน้ัน	 เป็นธรรมะที่ให้ประโยชน์มาก	 
เพราะไม่ใช่ธรรมะเพื่อการฟังอย่างเดียว	แต่เป็นธรรมะที่น�าไปสู่การประพฤติปฏิบัติ
โดยตรง	การประพฤตปิฏิบตัทิีจ่ะให้ถกูต้องน้ัน	ต้องรู้จักและเข้าใจเร่ืองของกายกบัใจ	 
เพราะกายกับใจนี่แหละที่พาให้สุขพาให้ทุกข์	มันเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่	ดังนั้นการ
ปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง

	 ถ้าหากได้ฟังธรรมแล้ว	แต่ไม่น�ามาปฏิบัติ	ก็เปรียบเสมือนว่าได้เพียงเปลือกไม้ 
เท่านั้น	ยังไม่ได้ลิ้มรสผลของมันว่าเปรี้ยวหรือหวานอย่างไร	การฟังธรรมโดยไม่น�า 
มาปฏบิตั	ิกเ็หมือนกบัการได้จับหรือถอืผลไม้เท่าน้ัน	ยงัไม่ได้กนิ	ไม่ได้ลิม้รส	มนักไ็ม่ 
เกดิประโยชน์อะไร	เพราะได้แต่ถอืเอาไว้	แต่ไม่รู้จักรสชาตหิรือความเอรด็อร่อยของมนั	 
จะรู้ได้จริงกต่็อเมือ่ได้ลองรับประทานผลไม้น้ันด้วยตนเอง	ซึง่เม่ือรู้รสด้วยตนเองแล้ว	 

บรรยายแก่ศาสตราจารย์สัญญา	ธรรมศักดิ์	ประธานองคมนตรี	และคณะ	ณ	วัดหนองป่าพง	๒๕๒๑
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ก็เป็นพยานในตัวเองได้	 ถ้ายังไม่รู้เองเห็นเองอย่างน้ี	 ก็เท่ากับมีแต่พยานภายนอก	
คือคนที่เขาให้ผลไม้	แล้วก็ไปเชื่อตามที่เขาว่า	ซึ่งไม่ใช่ความเชื่อของตนเอง

	 สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านทรงบอกว่า	คนทีเ่ช่ือแต่คนอืน่น้ัน	ท่านไม่สรรเสริญ	 
ท่านทรงสรรเสริญบคุคลทีรู้่เป็นปัจจัตตงั	คอืรู้เฉพาะตนเอง	เปรียบเหมอืนอย่างคนทีไ่ด้ 
ลิม้รสผลไม้ด้วยตนเอง	ฉันน้ัน	เพราะถ้าได้ลิม้รสด้วยตนเองแล้ว	จะไม่ต้องไปถามผู้อืน่ 
ว่าเปร้ียวหรือหวานอย่างไร	ความสงสยัทัง้หลายกห็มดไป	เพราะได้รูป้ระจักษ์ในความ
จริงแล้ว	รู้อย่างทัว่ถงึ	น้ีคอืคนทีรู้่ธรรมะแล้ว	ผู้บรรลถุงึธรรมะ	กคื็อบรุุษทีบ่รรลถุงึความ 
เปรี้ยวหวานของผลไม้นั่นเอง

 การแสดงธรรมกเ็พือ่ให้รู้สิง่ต่างๆ ๔ ประการ คอื ให้รู้จักทกุข์ รู้จักเหตเุกดิของทกุข์  
รู้จักความดบัทกุข์ ให้รู้ข้อปฏบิตัถิงึความดบัทกุข์ เมือ่รู้แจ่มแจ้งทัง้ ๔ ประการน้ีแล้ว  
มันก็หมด เพราะทกุข์เรากรู้็ เหตขุองทกุข์เรากรู้็ ความดับทกุข์เรากรู้็ ข้อประพฤตปิฏบิตัิ 
ให้ถงึความดับทกุข์น้ีเราก็รู้ เม่ือรู้อย่างชดัเจนแจ่มแจ้งทัง้ ๔ ประการอย่างน้ีแล้ว กเ็รียกว่า 
จบปัญหา ความสงสัยทั้งหลายก็หมดไป

	 สิง่ทัง้	๔	ประการน้ี	เกดิอยูท่ีไ่หน	ก็เกดิอยูท่ีก่ายกบัใจของเราน้ีเอง	ไม่อยูอ่ืน่ไกลหรอก	 
แต่ท�าไมพระพทุธองค์จึงทรงแยกแยะธรรมะออกให้กว้าง	กเ็พือ่จะอธบิายสิง่ทัง้หลาย 
เหล่าน้ีให้ละเอยีดเป็นอย่างๆ	ออกไป	เพือ่ให้เราน�ามาก�าหนดพจิารณา	ท่านทรงแนะน�า 
ให้พิจารณาร่างกายออกเป็นอย่างๆ	เช่น	พิจารณาผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เป็นต้น	 
ให้แยกแยะร่างกายออกมา	เพือ่ท�าให้เหน็ตามความเป็นจริงของร่างกายอย่างช�านิช�านาญ	 
ให้รู้ยิ่งตามความเป็นจริงของสังขารอันนี้	เพราะถ้าไม่รู้ตามเป็นจริงนี้แล้ว	เราก็จะไม่ 
รู้จักทกุข์	ไม่รู้จักเหตขุองทกุข์	ไม่รู้จักความดบัทกุข์	ไม่รู้ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์	 
ถ้าไม่รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้	 ก็ไม่รู้ข้อปฏิบัติ	 แล้วการฟังเทศน์ฟังธรรมทั้งหลายก็ย่อม
ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด

	 ธรรมะนั้นอยู่ที่ไหน	พระพุทธองค์ตรสัว่า	ธรรมะมีอยู่ทุกที่ทุกแห่ง	มีธรรมะอยู่
ทกุทีท่กุสถาน	จะเป็นรูป	มนักเ็ป็นธรรมะ	จะเป็นนาม	มนักเ็ป็นธรรมะ	เมือ่เป็นเช่นน้ี 
ก็ควรเข้าใจว่า	เราทั้งหลายนั้นเกิดอยู่กับธรรมะ	ใกล้ชิดธรรมะอยู่ตลอดเวลา
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	 ถ้าเราเข้าใจเช่นน้ีแล้ว	กจ็ะเข้าใจต่อไปอกีว่า	เราไม่ได้ห่างไกลสมเดจ็พระสมัมา- 
สัมพุทธเจ้าเลย	 เราอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลา	 แต่ท�าไมเราจึงยัง 
ไม่เห็นท่าน	ก็เพราะเรายังไม่ค่อยได้สนใจปฏิบัตินี้เอง	เพราะ	ธรรมะคือพระพุทธเจ้า
และพระพุทธเจ้าคือธรรมะ

	 พระพทุธองค์ได้ตรัสกบัพระอานนท์ว่า	“ดูก่อน อานนท์ ให้ท่านท�าให้มาก เจริญ
ให้มาก ปฏิบัติให้มาก ใครเห็นเรา คนนั้นก็เห็นธรรม ใครเห็นธรรม คนนั้นเห็นเรา”  
ซึง่แสดงว่าเราไม่ห่างไกลจากพระพทุธเจ้า	ไม่ห่างไกลจากพระธรรม	เพราะพระพทุธเจ้า
ก็คือธรรมะ	และธรรมะก็คือพระพุทธเจ้า

	 เมือ่เจ้าชายสทิธตัถะทรงถอืก�าเนิดขึน้มาในโลกคร้ังแรก	กย็งัไม่ได้เป็นพระพทุธเจ้า	 
เพราะเหตุใด	เพราะในตอนนั้นท่านยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรม	ต่อเมื่อท่านทรงรู้สิ่งที่ควรรู้	 
ด้วยการประพฤติปฏิบัติของท่าน	คือรู้สัจธรรม	รู้จักทุกข์	รู้จักเหตุเกิดแห่งทุกข์	รู้จัก
ความดับทุกข์	 รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์	 ท่านจึงทรงเป็นสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

	 ฉะน้ัน	เม่ือเราถงึธรรม	เราจะน่ังอยูท่ีไ่หน	เรากรู้็ธรรมะ	เม่ือเราเข้าใจในธรรมะ	
พระพทุธเจ้ากอ็ยูท่ีใ่จของเรา	พระธรรมกอ็ยูท่ีใ่จของเรา	ข้อประพฤตปิฏบิตัใิห้เกดิความ
เฉลยีวฉลาดอยูท่ีใ่จของเรา	เรียกว่าเราเป็นผู้ปฏิบตัพิร้อมด้วยกาย	วาจา	จิต	เช่นน้ีแล้ว	 
เราจะเป็นผู้มองความดีความชั่วทั้งหลายด้วยความถูกต้อง	 คือถูกต้องตามสัจธรรม	 
ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า	 น่ีคือความจริง	 หรือมันเป็นความจริง 
ของโลก

	 ดงัน้ัน	พระพทุธองค์จึงทรงทิง้โลก	คอื	ทิง้ทัง้สรรเสริญ	ทิง้ทัง้นินทา	ใครจะนินทา	 
ท่านก็ทรงรับว่า	มันเป็นอย่างนั้น	ใครจะสรรเสริญ	ท่านก็ทรงรับว่ามันเป็นอย่างนั้น	 
เพราะทั้งสองอย่างน้ีมันเป็นเร่ืองของโลกทั้งน้ัน	 จิตใจของท่านก็ไม่ทรงหวั่นไหว	 
เพราะอะไร	ก็เพราะท่านรู้จักทกุข์	ก็สิง่ทัง้สองน้ีท�าให้ท่านทรงเกดิทกุข์	หากท่านไปทรง 
เชื่อเข้า	ทุกข์มันก็เกิดเท่านั้นแหละ
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	 เมื่อทุกข์เกิดจิตก็กระสับกระส่าย	ไม่สบายอกไม่สบายใจ	เมื่อจิตวุ่นวายจะยืน	
จะเดิน	จะนั่ง	จะนอน	ก็มีแต่ความกระสับกระส่าย	กระวนกระวาย	นั่นคือทุกข์

	 อะไรเป็นเหตใุห้ทกุข์เกิด	ก็เพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างน้ัน	ทกุข์มนักเ็กดิ	 
แล้วจะดับทุกข์นั้นอย่างไรก็ไม่รู้จัก	ไม่รู้จักวิธีดับอย่างถูกต้อง	คิดเอาเองว่าความแก้
ทุกข์อย่างนี้อย่างนั้น	ทุกข์ก็ยิ่งเกิดทวีขึ้นมาอีก

	 ดังนั้น	ท่านจึงสอนว่าให้รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์	คือน้อมธรรมะอันนี ้
เข้ามาในใจของเรา	ให้มองเหน็ว่าเป็นสจัธรรม	พจิารณาให้ละเอยีด	ให้เหน็จริงจนเป็น 
พยานของตนเองได้	 พระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญบุคคลเช่นนี้	 บุคคลที่เป็นอิสระ	
ไม่รับทั้งดี	ไม่รับทั้งชั่ว	เพราะทั้งดีและชั่วเป็นเรื่องของโลก	เมื่อเป็นเรื่องของโลกมัน
ก็เป็นอารมณ์	ถ้าหวั่นไหวไปตามอารมณ์	ใจเรามันก็เป็นโลก	คล�าโลกอยู่ตลอดเวลา	
ก็เรียกว่าไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์	ทุกข์มันก็ยิ่งก�าเริบขึ้นมาเท่านั้น

	 เม่ือเราเข้าใจเช่นน้ีแล้ว	กจ็ะรู้ว่าเรายงัไม่ชนะใจตวัเอง	เรายงัชอบเอาชนะคนอืน่	 
มันแพ้ตัวเองเท่าน้ัน	 แต่ถ้าเราเอาชนะตัวเอง	 มันก็จะชนะทั้งตัวเอง	 ชนะทั้งคนอื่น	
ชนะทั้งอารมณ์	 ชนะทั้งรูป	ทั้งเสียง	ทั้งกลิ่น	ทั้งรส	ทั้งโผฏฐัพพะ	 เป็นอันว่าชนะ
ทั้งหมด	อันนี้พูดถึงเรื่องภายนอก	มันเป็นอย่างนั้น	แต่เรื่องภายนอกมันก็ท�าให้มา
เป็นเรื่องภายในด้วย	บางคนก็รู้แต่ภายนอกไม่รู้ภายใน	 เช่น	ท่านพูดค�าๆ	หนึ่งว่า	 
ให้เหน็กายในกาย	ให้รู้กายแล้วกย็งัไม่พอ	ให้รู้กายในกายอกี	ให้พจิารณากาย	แล้วกใ็ห้ 
พิจารณากายในกาย	แล้วก็ให้พิจารณาจิต	และพิจารณาจิตในจิตอีก	เป็นต้น

	 ถ้าเราเป็นผู้ห่างเหินจากการภาวนาแล้ว	 ก็จะเก้อเขินหรือไม่เข้าใจ	 รู้กายท�าไม	 
กายในกายคอือะไร	ทีใ่ห้รู้จิต	จิตน้ีมนัคอือะไร	ของในจิตน้ันมันคืออะไร	กเ็ลยไม่รู้เร่ือง	 
เพราะเป็นผู้ไม่รู้จักทุกข์	ไม่รู้จักเหตุของทุกข์	ไม่รู้จักความดับทุกข์	ไม่รู้จักข้อปฏิบัติ
ให้ถงึความดบัทกุข์	สิง่ทีค่วรดับทกุข์ไม่ดบั	มวัไปสนใจในสิง่ทีม่นัไม่ดบั	เช่น	เราคนัที่ 
ศีรษะอย่างนี้	แล้วเราไปเกาที่ขา	มันก็ไม่ถูกจุดของมัน	มันก็ไม่หาย	นี้เรียกว่าไม่รู้จุด 
ที่จะให้มันระงับความคัน	 มันก็เป็นไปไม่ได้	 เช่นเดียวกับเมื่อความทุกข์เกิดข้ึนมา 
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กไ็ม่รู้จักดบัมนั	ข้อปฏบิตัใิห้ถึงความดบัแห่งทกุข์กไ็ม่รู้จักกนั	สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีมนัเป็น 
สิ่งที่ท�าให้พวกเราทั้งหลายเก้อเขินมากเหลือเกินเพราะความที่ไม่รู้จัก

	 รูป	 เวทนา	สัญญา	สังขาร	 เช่น	 ร่างกายเรานี้	 ร่างกายที่เราเอามานั่งประชุม 
รวมกันอยูน่ี้	ที่มองเห็นไดด้้วยตานัน้	ถ้าเห็นแต่รปูร่างกายเช่นนีอ้ยู่เพียงเทา่นี	้มนัจะ 
เป็นเหตใุห้ระงับความทกุข์	หรือระงับเหตใุห้เกดิความทกุข์น้ันไม่ได้เลย	ท�าไมกเ็พราะ
ว่าเราเห็นแต่กายข้างนอก เรายังไม่เห็นกายข้างใน เมื่อเห็นแต่ข้างนอก ก็เห็นแต่ว่า
เป็นของสะสวย	เป็นแก่นสารไปหมดทุกอย่าง	สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอก
ว่าแค่นี้ไม่พอ	 ที่เห็นข้างนอกอย่างนี้	 เด็กๆ	 มันก็เห็นได้	 สัตว์ทั้งหลายมันก็เห็นได้	 
มันไม่ยาก	พอเห็นแล้วมันติด	เห็นแล้วมันก็ไม่รู้	เห็นแล้วมันก็ตะครุบ	ตะครุบแล้ว
มนักก็ดัเราเท่าน้ันแหละ	มนัเป็นเสยีอย่างน้ี	เพราะฉะน้ัน	จึงให้พจิารณากายไปในกาย	 
อะไรที่มีในกายก็ค้นคว้าหาดูซิว่ามีอะไรในกาย	 ให้เห็นว่าของในกายเรานี้มันมีอะไร 
อยูบ้่าง	ทีเ่ราเหน็กายภายนอกน้ัน	มนัไม่ชดัเจน	เหน็ผม	เหน็ขน	เหน็เลบ็	เหน็อะไรทัง้หลาย	 
กมี็แต่ของทีส่ะสวยไปทัง้น้ัน	มนัเป็นเคร่ืองย้อมใจเรา	เพราะฉะน้ัน	ท่านจึงว่าเหน็ไม่ชดั	 
เห็นกายก็ไม่ชัด	ท่านจึงให้มองข้างใน	ให้เห็นภายในกาย

 แล้วก็ต้องมองเข้าไปอกีว่า กายทีอ่ยูใ่นกายน้ี มอีะไรอยูบ้่าง ทีก่ายเน้ือกายหนังน้ี 
มอียูอ่ย่างน้ี	ในกายน้ันมันมีอะไรบ้าง	พจิารณาดใูห้แยบคายเข้าไปเถอะ	เรากจ็ะเหน็ว่า 
ในกายน้ีมอีะไรหลายๆ	อย่างสารพดั	ค้นเข้าไปดแูล้วกแ็ปลกใจทัง้น้ันแหละ	เพราะแม้แต่ 
ของทีอ่ยู่ในตวัของเรา	เรากไ็ม่เคยเหน็เลย	แต่เรากเ็ดนิ	เรากอ็ุม้มนัไป	น่ังรถกอ็ุม้มนั 
ไปทั้งน้ันแหละ แต่เราก็ยังไม่รู้จักมันเลยว่ามันเป็นอะไรเป็นอย่างไร เหมือนเรารับ 
ของฝากเขามา	เขาเอาห่ออะไรให้เรา	เรากไ็ม่รู้	จับได้กยั็ดใส่ตะกร้าเดนิมาเลย	ไม่ได้เปิด	 
เมื่อไปเปิดดูแล้วจึงเห็นมีแต่อสรพิษทั้งนั้น

 กายเราน้ีก็เหมือนกัน เราเห็นแต่เปลือกนอก เราก็เห็นว่าสวยว่างามอะไร 
สารพัดอย่าง	จนลืมตัวลืมตน	ลืมอนิจจัง	ลืมทุกขัง	ลืมอนัตตา	ลืมอะไรๆ	ทั้งนั้น	 
ถ้าเรามองเข้าไปข้างในนั้น	 มันไม่น่าดูเลยนะกายของเรานี้	 ถ้าเอาของที่สะอาดมาใส่	 
มันก็สกปรกน้ีเร่ือย	 ภายนอกก็สกปรกภายนอก	 ส่วนเร่ืองภายในก็สกปรกภายใน
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เหมือนกัน	 เร่ืองภายในมันก็ยิ่งน่าดูยิ่งกว่าน้ันอีก	 ดูเข้าไปข้างในซิ...ในกายของเรา 
มีอะไรบ้าง

	 ถ้าเราดูตามความเป็นจริง	ดูตามสัจธรรมโดยไม่เข้าข้างตัวแล้ว	มันเห็นสิ่งที่น่า
สลดน่าสังเวช	น่าอะไรๆ	หลายๆ	อย่าง	มันน่าจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่าย	ค�าว่า	 
“เบื่อหน่าย”	 ไม่ใช่ไปเกลียดไปโกรธมันนะ	 แต่เป็นความกระจ่างของจิตเราเอง	 
เป็นความปล่อยวาง	 เห็นว่าอันนี้ไม่มีสารประโยชน์อะไรเลย	 ไม่เป็นแก่นไม่เป็นสาร
อะไรเลย	เราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดา	เรื่องของเขา	เขาก็ตั้ง
ของเขาอยู่อย่างน้ัน	ใครจะไปอยากให้เขาเป็นอย่างไร	เขากเ็ป็นของเขาอยูอ่ย่างน้ันเอง	 
เราจะร้องไห้ก็ดี	เราจะหัวเราะก็ตาม	สังขารนี้ก็เป็นอย่างนี้	สิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยง	
สิง่ทีไ่ม่สวยมันก็ไม่สวย	มนัเป็นอยูอ่ย่างน้ันแหละ	ถงึคนจะรู้	ถงึคนจะไม่รู้	มนักเ็ป็น 
ของมันอยู่อย่างนั้น

	 ดังนั้น	สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราท่านจึงว่า	เมื่อเราเห็น	รูป	เสียง	กลิ่น	
รส	 โผฏฐัพพะ	 ธรรมารมณ์	 เกิดขึ้นมาแล้ว	 ควรปล่อยเขาไปเสีย	 เมื่อหูได้ยินเสีย	 
ก็ปล่อยเขาไปเสยี	เม่ือจมูกได้กลิน่	กป็ล่อยเขาไปเสยี	เม่ือรสมนัเกดิข้ึนกบัลิน้ของเรา	 
ก็ปล่อยเขาไปเสีย	 เม่ือโผฏฐัพพะที่ถูกต้องด้วยกายเกิดข้ึนมา	 ชอบใจไม่ชอบใจ	 
กป็ล่อยเขาไปเสยี	ให้กลบัไปทีเ่ดมิของเขาเสยี	เร่ืองธรรมารมณ์ทีเ่กิดข้ึนกบัใจของเราน้ี	 
มันไม่ต้องอาศัยอะไร ไม่ต้องอาศัยสัมผสัอะไร มันสัมผัสขึ้นที่ใจของมันเอง เรยีกว่า  
ธรรมารมณ	์หรอืธรรมะกับอารมณ์	เป็นส่วนดกี็เรยีกว่า	กุศล	เป็นส่วนที่ชั่วก็เรียกว่า	 
อกศุล สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ี ให้ปล่อยไปตามเร่ืองของเขาเสยี เรียกว่าเรารู้มันอย่างน้ีแล้ว  
สุขก็ดี	 ทุกข์ก็ดี	 สารพัดอย่างอยู่ในรูปอันเดียวกัน	 การท�าใจให้สงบเช่นน้ีเรียกว่า	
การภาวนา

	 การภาวนา	คอืการท�าให้สงบ	เม่ือสงบแล้วกค็อืท�าให้รู้	การท�าให้สงบหรือท�าให้รู้น้ี 
ต้องลงมือปฏิบตักิายกบัจิตสองอย่างน้ีเอง	ไม่ใช่อืน่	ความเป็นจริงสิง่ทีก่ล่าวน้ีมนัเป็น 
สิ่งละสิ่ง	เช่น	รูปก็เป็นส่วนหนึ่ง	เสียงก็เป็นส่วนหนึ่ง	กลิ่นก็เป็นส่วนหนึ่ง	รสก็เป็น 
ส่วนหนึ่ง	โผฏฐัพพะก็เป็นส่วนหนึ่ง	ธรรมารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่ง	แต่ละอย่างนี้ก็เป็น 
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คนละส่วนๆ	อยู	่แต่ท่านกใ็ห้เรารู้จักมนัเสยี	แยกสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีออก	สรุป	เป็นสขุบ้าง	 
ทุกข์บ้าง	สุขเกิดขึ้นมาก็เป็นสุขเวทนา	ทุกข์มันเกิดขึ้นมาก็เรียกทุกขเวทนา

	 เรื่องสุขกับทุกข์	ท่านก็จัดไว้เพื่อให้แยกมันออกจากจิต	จิตก็คือผู้รู้	เวทนานั้น 
คืออาการที่มันสุขหรือทุกข์	 ชอบใจไม่ชอบใจเป็นต้น	 เมื่อจิตของเราเข้าไปเสวยใน
อาการเหล่าน้ัน	เรียกว่าจิตของเราเข้าไปยดึหรือหมายมัน่หรือส�าคญัมัน่หมายในความ
สขุน้ัน	ในความทกุข์น้ันน่ันเอง	การทีเ่ราเข้าไปหมายมัน่น้ัน	กคื็อเร่ืองของจิต	อาการที ่
มันสุขหรือทุกข์นั้น	คืออาการของเวทนา	ที่เป็นความรู้นั้นเรียกว่าจิตของเรา	ที่ชื่อว่า 
สุขหรือทุกข์น้ัน	 มันเป็นเวทนา	 ถ้ามันสุขก็เรียกว่าสุขเวทนา	 ถ้ามันทุกข์ก็เรียกว่า
ทุกขเวทนา

	 ที่ว่าจิตกับเวทนานั้น	ท่านให้เรารู้จักแยกมันออกจากกัน	ค�าที่ว่าแยกออกไม่ใช่
ว่าเอาไปทิง้ไว้คนละอย่างคนละที	่แต่ให้เราแยกโดยวธิทีีท่�าจิตเราให้สงบ	เช่น	คนทีท่�า 
สมาธิให้ถึงที่เป็นต้น	 เมื่อจิตสงบแล้วก็พิจารณาแยกมันเสีย	 เพราะความสงบน้ัน 
มันล้นเหลือ	สุขนี้มันก็เข้าไปไม่ได้	เข้าไปไม่ถึง	ทุกข์นี้ก็เข้าไปไม่ถึง	นี้คือที่ว่าเวทนา
มันแยก	อย่างว่าเรานั่งสมาธิ	ถ้าความสงบมันเข้ามาก่อน	เวทนาเกิดทีหลัง	เวทนามัน 
กเ็ดนิเข้าไม่ถงึ	จิตกไ็ม่รับรู้เวทนา	มนัแยกกนัอยูใ่นตวัของมันเอง	กบักายน้ัน	พจิารณา
ให้รู้ว่าจิตที่เห็นเวทนานั้น	เราเข้าไปยึดไหม	ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมานั้น	เราเข้าไปยึด 
มันไหม	เราก็จะรู้ว่าจิตของเรามันเป็นอย่างนี้	จะรู้ว่าสุขมันเป็นอย่างนี้	ทุกข์มันเป็น 
อย่างน้ี	 เวทนามันเป็นอย่างน้ี	 มันก็เป็นคนละเร่ืองกันอยู่	 จะเปรียบก็คล้ายกับว่า 
น�า้มนักบัน�า้ท่า	มนัปนอยูใ่นขวดเดยีวกนัก็ปนกนัได้	แต่มันแยกทีอ่ยูก่นั	มนัจะอยูร่่วม 
ขวดกันก็ได้	แต่มนัไม่ซมึซาบเข้าด้วยกนั	แม้จะปะปนกนัอยู	่น�า้มนักเ็ป็นน�า้มัน	น�า้ท่า 
ก็เป็นน�้าท่า	ท�าไมมันถึงเป็นเช่นนั้น	เพราะว่ามันมีน�้าหนักต่างกัน	มันจึงแยกกันอยู่
อย่างนั้น	นี้ก็เหมือนกันฉันนั้น

	 ถ้าปกตขิองจิตเรากไ็ม่สขุไม่ทกุข์	เมือ่เกดิเวทนาเข้า	กเ็กดิสขุทกุข์อย่างน้ี	ถ้าเรา 
มีสติอยู่ก็จะรู้ว่า อันนี้เรียกว่าสุข ที่เป็นสุขนั้นมันก็สุขอยู่ แต่จิตรู้ว่าสุขนั้นไม่เที่ยง 
มันก็ไม่ไปหยิบเอาสุขอันน้ัน	 สุขน้ันมีอยู่ที่ไหน	 มีอยู่แต่มันอยู่นอกจิต	 ไม่มีฝังอยู่
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ในดวงจิต	แต่ก็รู้ได้ชัดเจน	หรือเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมา	ถ้ามันแยกเวทนาได้	มันไม่รู้จัก
ทุกข์หรือ	รู้...มันรู้จักทุกข์	แต่ว่าจิตมันก็เป็นจิต	เวทนามันก็เป็นเวทนา	จิตนั้นจะไม ่
ไปยึดทุกข์มาแบกไว้ว่าทุกข์	ว่านี้มันเป็นทุกข์	นี่ก็เพราะเราไม่ไปยึดให้เกิดเป็นความ
ส�าคัญมั่นหมาย

	 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแยกด้วยความรู้	 ท่านทรงมีทุกข์ไหม	
อาการของทุกข์นั้นท่านทรงรู้มัน	 แต่ท่านไม่ไปส�าคัญมั่นหมายมัน	ท่านทรงรู้อย่างนี้ 
ก็เรียกว่าท่านทรงแยกทุกข์ออก	 แยกเวทนาออก	 ความสุขตามธรรมชาติ	 รู้ไหม	 
ความสุขน้ันมี	 แต่ท่านทรงรู้ว่าสุขน้ันเป็นพิษ	 ถ้าเราไม่รู้จักมัน	 ท่านก็ไม่ไปส�าคัญ 
มั่นหมายสุขนั้นว่าเป็นตัวเป็นตน	สุขนั้นมีอยู่หรือ	มันมีอยู่ด้วยความรู้	แต่ไม่มีอยู่ใน 
จิตของท่าน	เช่นน้ีก็รู้ได้ว่า	ท่านแยกสขุแยกทกุข์ออกจากจิตของท่าน	แยกเวทนาออก
จากจิตของท่าน	ทั้งที่มีอยู่ด้วยกันนั่นแหละ

	 ค�าทีก่ล่าวว่า	พระพทุธองค์และพระอริยเจ้าของเราท่านตดักเิลสแล้ว	ท่านฆ่ากเิลส
แล้วนี่	 ไม่ใช่ท่านไปฆ่ากิเลสหรอก	ถ้าท่านฆ่ากิเลสหมดแล้ว	 เราก็คงไม่มีกิเลสน่ะสิ	 
เพราะท่านฆ่าไปหมดแล้ว	ความจริงท่านไม่ได้ฆ่ามนั	แต่ท่านรู้แล้ว	ท่านกป็ล่อยมนัไป 
ตามเร่ืองของมัน	ใครโง่	มันก็ไปจับเอาคนน้ันแหละ	ท่านรู้เฉพาะใจของท่านว่าสิง่ทัง้หลาย 
เหล่านี้เป็นพิษ	 ท่านก็เขี่ยมันออกไป	 สิ่งที่ท�าให้ท่านเกิดทุกข์	 ท่านก็เขี่ยมันออกไป	 
ไม่ได้ฆ่ามันหรอก	คนทีไ่ม่รู้ว่าท่านเขีย่ออก	กลบัเหน็ว่าด	ีกไ็ปตะครุบเอา	เออ...อนัน้ีดน่ีี	 
กต็ะครุบเอา	ความเป็นจริงพระพทุธเจ้าท่านทิง้	อย่างสขุ	ท่านกเ็ขีย่ออก	เรากเ็หน็ว่าดี 
ก็ตะครุบเอาเลย	จับใส่ย่ามไปเลยว่าของดีของเรา	ความเป็นจริงนั้น	ท่านก็รู้ทันมัน	
เมื่อสุขเกิดขึ้นมา	ท่านก็รู้ว่ามันเป็นสุข	แต่ท่านไม่มีสุข	ท่านก็รู้อยู่ว่าอันนี้มันเป็นสุข	
แต่ท่านไม่ไปส�าคญัมัน่หมายว่ามนัเป็นตวัเป็นตน	ว่าเป็นของเขา	ว่าเป็นของเราทัง้น้ัน	
อย่างนี้ท่านก็ปล่อยมันไปทุกอย่าง ก็เหมือนกัน

	 ความเป็นจริง	สุขเวทนา	ทุกขเวทนา	กับจิตของเรานั้น	มันเป็นคนละอย่างกัน	 
อย่างเดีย๋วน้ีเราน่ังอยูน่ี่	มนักส็บายนะ	แต่ถ้ามไีม้สกัท่อนหน่ึงทีเ่ราอยากได้	เราไปแบก
มัน	มันก็หนักนะ	ท่อนไม้นี้มันก็คือเวทนานี้แหละ	ตัวความอยากได้	ท่อนไม้คือตัว
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จิตของเราที่เข้าไปแบกท่อนไม้	มันก็หนักใช่ไหม	มันหนัก	ถ้าคนมีปัญญา	แม้หนัก 
เขาก็ไม่ทุกข์	 รู้จักปล่อยมัน	 เมื่อมันหนักเต็มที่	 เขาก็ปล่อยมัน	ถ้าท่อนไม้นั้นมันมี 
ประโยชน์	จะเอาไปใช้ประโยชน์	ก็ให้รู้ทันมัน	หากรู้อย่างนั้น	มันก็ค่อยยังชั่ว	ไม้มัน 
จะได้ไม่ทับตายอย่างนี้	จิตนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น

	 อาการของจิต	คือ	สุขเวทนา	และทุกขเวทนา	สารพัดอย่างนั้น	มันเป็นอารมณ์	 
มันเป็นส่วนโลก	 ถ้าจิตรู้แล้ว	 งานที่เป็นสุขท่านก็ท�าได้	 งานที่เป็นทุกข์ท่านก็ท�าได้	 
เพราะอะไร	กเ็พราะท่านรู้จักสขุรู้จักทกุข์ตามทีเ่ป็นจริง	ถ้าคนทีไ่ม่รู้จักสขุไม่รู้จักทกุข์น้ัน	 
ก็จะเห็นว่าสุขกับทุกข์น้ันมันคนละระดับ	 มันคนละราคากัน	 ถ้าผู้รู้ทั้งหลายแล้ว  
ท่านจะเหน็ว่า สขุเวทนากบัทกุขเวทนามนัมรีาคาเท่าๆ กนั ถ้าไปยดึในสขุ น่ันกคื็อบ่อเกดิ 
ของทกุข์ ทกุข์มนักจ็ะเกดิขึน้มา	เพราะอะไร	น้ีเพราะว่าสขุมนักไ็ม่เทีย่ง	มนัแปรไปมา	 
เมื่อสุขนี้มันหายไป	ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมา	ดังนี้เป็นต้น

	 พระพทุธองค์ท่านทรงรู้ว่าสขุทกุข์น้ีมนัเป็นโทษ	สขุทกุข์จึงมรีาคาเท่ากนั	ดงัน้ัน 
เม่ือสุขทุกข์เกิดขึ้น	 ท่านจึงปล่อยวางไป	 สิ่งทั้งหลายเหล่าน้ีมันมีราคาเสมอเท่ากัน 
ทั้งนั้น	เพราะฉะนั้น	จิตใจของท่านจึงเป็นสัมมาปฏิปทา	เห็นสิ่งทั้งสองนี้มีทุกข์โทษ
เสมอกนั	มคีณุประโยชน์เสมอกันทัง้น้ัน	และสิง่ทัง้สองน้ีกเ็ป็นของทีไ่ม่แน่นอน	ตกอยู ่
ในลักษณะของธรรมะว่า	ไม่เที่ยง	และเป็นทุกข์	เกิดแล้วดับไป	ทั้งหมดเป็นอย่างนี้	 
เม่ือท่านเหน็เช่นน้ี	สมัมาทฏิฐก็ิเกิดขึน้มา	เป็นสมัมามรรค	จะยนื	จะเดนิ	จะน่ัง	จะนอน	 
กต็าม	หรือความรู้สกึนึกคิดทางจิตน้ันจะเกดิขึน้มากต็าม	ท่านจะรู้ว่าอนัน้ีเป็นสขุ	อนัน้ี 
เป็นทุกข์	เสมอเลยทีเดียว	ท่านไม่ได้ยึด

	 พระบรมศาสดาของเรานั้น	เมื่อตรัสรู้มาใหม่ๆ	ท่านเทศนาเรื่องกามสุขัลลิกา- 
นุโยโค	อัตตกิลมถานุโยโค	ภิกษุทั้งหลาย	กามสุขัลลิกานุโยโค นั้น ทางมันหย่อน  
อตัตกลิมถานุโยโค	น้ัน	ทางมนัตงึ	อนัน้ีทีมั่นเล่นงานท่านมาตลอดทางจนถงึวนัทีท่่าน
ตรัสรู้ธรรมะ	เพราะทแีรกท่านไม่ได้ปล่อยมนั	พอท่านทรงจับตรงน้ีได้กท็รงปล่อยวาง	 
แล้วจึงได้แสดงปฐมเทศนาให้สาวกฟังเลยว่า	กามสขัุลลกิานุโยโค	น้ัน	สมณะอย่าพงึ 
เดินไป	อันนั้นไม่ใช่ทางของสมณะ	คือใครไปติดใครไปยึด	ไปส�าคัญมั่นหมายอยู่ใน
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กามนี้	มันก็วุ่นวาย	ความสงบไม่มีในที่นั้น	สมณะเกิดขึ้นไม่ได้	ท่านว่าทางนี้อย่าเดิน	 
ส่วน	อัตตกิลมถานุโยโค	นั้น	ทางนี้มันก็เหี้ยมโหดรุนแรง	ทางนี้อย่าเดินไป	สมณะ 
ไม่อยู่ทีน่ี่	ความสงบไม่มอียูท่ีน่ี่	สมณะไม่เคยเกดิในทางน้ี	ความสงบไม่อยูท่างน้ี	คอื
ทั้งสุขและทุกข์นี้	 สมณะอย่าเดินไป	 สุขก็อย่าลืมตัว	 ทุกข์ก็อย่าเดินไป	 ให้รู้ทันมัน	 
มนัจะเกดิทกุข์กใ็ห้รู้ว่าจะเกดิทกุข์	เม่ือรู้จักทกุข์กรู้็ทางทีจ่ะให้เกดิทกุข์	และรู้จักความ
ดับทุกข์	หรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์	ข้อปฏิบัตินี้คือการภาวนานี้เอง

	 พูดง่ายๆ	ก็เรียกว่าเราต้องเป็นผู้มีสติ	คือมีความรู้ความระลึกอยู่เสมอ	อยู่ที่นี่ 
เดีย๋วน้ี	เราคิดอะไรอยู	่เราท�าอะไรอยู	่เรามีอะไรอยู่เด๋ียวน้ี	เราดูอย่างน้ี	มสีตอิยูเ่สมอว่า 
เราอยู่อย่างไร	เรารู้ตัวว่าขณะนี้เรามีอะไรอยู่	ก�าลังคิดอะไร	ก�าลังสุขหรือก�าลังทุกข์	 
ผิดหรือถูกอยู่เดี๋ยวน้ี	 ที่เราปรารถนาสิ่งทั้งหลายอยู่อย่างน้ี	 ปัญญามันก็เกิดข้ึนมา 
แล้วน่ัน	ระลกึได้อยู	่รู้ได้อยู	่มนักว็ิง่ไปหาปัญญา	ปัญญากเ็กดิขึน้มา	เรากว็พิากษ์วจิารณ์	 
พจิารณา	เราจะยนื	จะเดนิ	จะน่ัง	จะนอน	อยูก่ต็ามท	ีมคีวามรู้อยู่อย่างน้ันตลอดเวลา	 
มันก็รู้จักผิด	 รู้จักถูก	 รู้จักพอดี	 รู้จักไม่พอดี	 เมื่ออารมณ์ที่พอใจเกิดขึ้นมาอยู่น้ี 
เราก็รู้จัก	 เราไม่ไปส�าคัญมั่นหมายมัน	มันสักแต่ว่าสุข	 เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมา	มันเป็น 
อัตตกิลมถานุโยโค	 เราก็รู้ว่า	 เออ...อันน้ีไม่ใช่ทางของสมณะ	 เรียกว่า	 สักว่าทุกข์	 
สักว่าสุข เป็นของ “สักว่า” เท่าน้ัน อย่างน้ีก็เรียกว่าเราสามารถแยกจิตกับเวทนา
ออกจากกันได้แล้ว	ถ้าจิตเราฉลาด	 เราก็ไม่ไปยึด	แต่วาง	 เป็นผู้รู้เฉยๆ	รู้เท่าแล้ว 
ปล่อยไปตามสภาวะ	อันนั้นลักษณะของจิตกับเวทนาทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้

	 แม้ว่าเราเจ็บป่วยขึ้นมา	 เราก็ยังรู้สึกว่าเวทนามันก็เป็นเวทนา	 จิตมันก็เป็นจิต	 
เป็นคนละอย่างกนัอยู	่รู้จักเจ็บไหม...รู้จัก	รู้จักสบายไหม...รู้จัก	แต่เราไม่ไปอยูใ่นความ 
สบายและความไม่สบายน้ัน	อยูแ่ต่ในความสงบ	สงบอย่างไร	สงบจากความสบายน้ัน	 
สงบจากความทกุข์น้ัน	อนัน้ีชีใ้ห้เหน็อย่างน้ี	เพราะมนัไม่มีตวัตน	จะอยูอ่ย่างไรกไ็ม่ได้	 
มันก็ต้องอยู่อย่างน้ีแหละ	 คือหมายความว่า	 ท่านไม่มีสุขไม่มีทุกข์	 ท่านรู้ว่ามันสุข 
มันทุกข์อยู่เหมือนกัน	แต่ท่านไม่ไปแบกมันไว้	เวทนานั้นมันก็ไม่เกิด
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	 อย่างนีถ้้าหากว่าปุถุชนเราก็จะว่ามันเป็นเรื่องแปลก	แต่จะเป็นปุถุชนก็ช่างเถอะ	
ให้เรามุง่ไปตรงน้ันเลยทเีดยีว	มนัมอียูอ่ย่างน้ัน	จิตมนักเ็ป็นส่วนจิตอยูอ่ย่างน้ี	เราพบ 
สขุทกุข์	กใ็ห้เหน็ว่ามันเป็นส่วนสขุทกุข์อยูอ่ย่างน้ัน	ไม่มอีะไรกบัมนัมนัแยกกนัอยู	่ไม่ใช่
ว่ามนัปนกนัอยู	่ถ้ามนัปนกนั	เรากไ็ม่รู้ทัว่ถงึมนัเท่าน้ันแหละ	ความเป็นจริงลกัษณะอนัน้ี 
มนัแยกกนัอยู	่นีค้อืเรือ่งของกายกบัจติ	แมว่้ามนัจะรวมกนัอยู่อย่างนีก้็ตาม	อยา่งว่า 
บ้านเรากับเราทีอ่ยูใ่นบ้าน มันกเ็น่ืองกนัอยูอ่ย่างน้ันแหละ ถ้าบ้านของเรามอีนัเป็นไป  
จิตเรากเ็ป็นทกุข์เพราะถือเป็นเจ้าของ	ความจริงมนักค็นละคนน่ี	อนัหน่ึงมนัเจ้าของบ้าน	 
อันหนึ่งมันบ้าน	มันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันเอง	ไม่ใช่อันเดียวกัน

	 ดังนั้น	จิตก็ดี	เวทนาก็ดี	ถึงเราจะพูดแยกมันออกอย่างนี้ก็ตาม	แต่ความจริง
มนักแ็ยกของมนัอยูแ่ล้ว	คอืเพยีงเรามารู้ตามเป็นจริงของมนัเท่าน้ัน	มนัรู้จักแยกของ
มันเอง	มันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้ว	ที่ไปเห็นว่ามันไม่แยก	ก็เพราะว่าเราไปยึด
มั่นถือมั่นมัน	ด้วยเราไม่รู้ตามเป็นจริง	มันก็คุมกันอยู่อย่างนั้นแหละ	ก็เหมือนช้อน
ที่เราซดแกงนั่นแหละ	 แกงมันก็เป็นอย่างหนึ่ง	 ถ้าคนเรารู้จักว่าอันนี้เป็นแกง	 อันนี้ 
เป็นช้อน	มนักส็บายนะ	เอาซดน�า้แกง	แล้วก็เอามนัวางไว้	มนักส็บาย	ถ้าเราไปแบกช้อนอยู	่ 
มนักล็�าบากส	ิไม่เหน็ช้อนเป็นช้อน	ไม่เหน็แกงเป็นแกง	ไม่เหน็เวทนาเป็นเวทนา	ไม่เหน็ 
จิตเป็นจิต มันก็ยุ่งเท่านั้นแหละ

	 ถ้าเราคิดกันได้เช่นน้ี	จะยืนมันก็แยกกนัอยู	่จะเดนิ	จะน่ัง	จะนอน	มนักแ็ยกกนัอยู่	 
มันก็มีสุขทุกข์สลับซับซ้อนกันอยู่ทุกเวลานั่นเอง	 ดังนั้น	 พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงให้ 
เราภาวนา	การปฏิบตัภิาวนาน้ีเป็นของส�าคญั	รู้เฉยๆ	ไม่พอหรอก	รู้เกดิจากการปฏบิตัิ
ที่จิตสงบกับรู้ที่เราเรียนมานั้น	มันไกลกันอยู่มากทีเดียว	มันไกลกันมาก

	 รู้ในการศกึษาเล่าเรียนน้ัน	มนัไม่ใช่จิตของเรารู้	รู้แล้วมนัตะครุบไว้	เกบ็ไว้ท�าไม	 
เก็บไว้เพือ่ให้มนัเสยี เสยีแล้วกร้็องไห้ ถ้าเรารู้แล้วกมี็การปล่อยวาง รู้ว่ามนัเป็นอย่างน้ัน  
เราก็ไม่ลมืตัว	เมือ่ถงึคราวทกุข์เจ็บไข้มา	เรากไ็ม่หลง	บางคนคดิว่า	เออ...ปีน้ี	ฉันเป็นไข้ 
ตลอดปีนะ	ไม่ได้ภาวนาเลย	นี่คือค�าพูดของคนที่โง่ที่สุดเลย	คนเป็นไข้	คนจะตายนี้ 
มนัควรจะรีบภาวนายิง่ขึน้	อนัน้ียิง่ไปพดูว่าเราไม่มีเวลาภาวนาเสยีแล้ว	ความเจ็บมนัก ็
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เกิดขึ้นมา	 ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมา	 ความไม่ไว้ใจในสังขารเหล่าน้ันมันก็มีมาแล้ว	 
กย็งัเข้าใจว่าเรายังไม่ได้ภาวนา	พระพทุธองค์ท่านไม่ตรัสอย่างน้ัน	ท่านตรัสว่า	น่ันแหละ 
มนัก�าลงัถกูทีท่ีเ่ราปฏิบตัล่ิะ	จวนจะเจ็บจะไข้จะตาย ยิง่เร่งยิง่รู้ยิง่เหน็สจัธรรม มนัเกดิข้ึน 
เดี๋ยวนี้แหละ	ถ้าเราไปคิดเช่นนั้น	มันก็ล�าบากนะ

	 บางคนกคิ็ดว่าไม่มีโอกาส	มีแต่การงานทัง้น้ัน	ไม่มโีอกาสทีจ่ะภาวนา	เคยมีอาจารย์ 
หลายคนมาทีน่ี่	อาตมาถามว่า	ท�าอะไรอยู่	เขาตอบว่า	สอนเดก็	มงีานมากสารพดัอย่าง	 
วุน่	ไม่มเีวลาจะภาวนา	อาตมาถามว่า	เม่ือสอนเด็กนักเรียนน่ะ	คณุมเีวลาหายใจไหม	 
มีครับ	 อ้าว...ท�าไมมีเวลาหายใจล่ะ	 ที่ว่าสอนเด็กอยู่	 งานมันยุ่ง	 น่ีคุณห่างไป 
ไกลไป	ความเป็นจริงเรื่องปฏิบัติมันเป็นเรื่องของจิต	เรื่องความรู้สึก	ไม่ใช่เรื่องที่จะ 
ต้องไปวิง่ไปเต้นอะไรมากมาย	เป็นเร่ืองความรู้สกึเท่าน้ัน	ลมหายใจน้ัน	เราท�างานอยู่	 
เรากห็ายใจเร่ือยไป	เราพยายามแต่เพยีงให้มสีตใิห้รู้อยูเ่ท่าน้ัน	พยายามเร่ือยๆ	เข้าไป	 
ให้เหน็ชดัเข้าไป	การภาวนากเ็หมอืนกนัฉันน้ัน	ถ้าเรามคีวามรู้สกึอยูอ่ย่างน้ี	จะท�างาน 
อะไรอยู่ก็ตามเถอะ	 มันจะยิ่งท�าให้การท�างานเหล่าน้ันท�าอย่างรู้ผิดชอบอยู่เสมอ	 
น้ีให้คณุเข้าใจเสยีใหม่	อาตมาบอกเขาอย่างน้ี	เวลาทีจ่ะภาวนาน้ันมนัเยอะ	คณุเข้าใจ 
ไม่ถึงเฉยๆ	 หรอก	 นอนอยู่ก็หายใจได้ใช่ไหม	 อยู่ที่ไหนก็หายใจได้	 ท�าไมมันจึงมี 
เวลาละ่	ถ้าคณุคดิอยา่งนี	้ชวีิตของคณุกม็รีาคาเทา่กับลมหายใจ	แล้วมนัจะอยูท่ี่ไหน 
ก็มีเวลา	ความรู้สึกนึกคิดมันเรื่องของนามธรรม	ไม่ใช่เป็นเรื่องของรูปธรรม	ดังนั้น	 
เพยีงแต่ให้มสีตอิย่างเดียวเท่าน้ัน ก็จะรู้จักความผิดชอบอยูต่ลอดกาล ทัง้การยนื เดนิ  
น่ัง นอน เหล่าน้ัน เวลามันเยอะไป เราไม่ฉลาดในเร่ืองเวลาของเราเอง อนัน้ีให้คณุเอาไป 
พิจารณาดู	มันเป็นอย่างนี้

	 เรื่องเวทนานี้	 เราจะหนีมันไปไหนไม่ได้	 เราต้องรู้มัน	 เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนา	 
สขุกส็กัแต่ว่าสขุ	ทกุข์ก็สกัแต่ว่าทกุข์	มนัเป็นของสกัว่าเท่าน้ันแหละ	แล้วเราจะไปยดึมัน่ 
ถือมั่นมนัท�าไม	ถ้าจติเราฉลาดแล้ว	เพียงคิดเท่านี	้มันก็แยกเวทนาออกไปจากจติได้	 
เวทนาน้ีสักว่าเวทนา	 มันก็เห็นสักว่าเท่าน้ัน	 ทุกข์มันก็สักว่าทุกข์	 สุขมันก็สักว่าสุข	 
มนักแ็ยกกันเท่าน้ันแหละ แล้วมนัมอียู่ไหม มี แต่มนัมอียู่นอกใจ มนัมด้ีวยความไม่
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ยดึม่ันถอืมัน่	ไม่ได้ไปท�าความส�าคญัม่ันหมายกับมัน	มแีล้วมนักค็ล้ายๆ	กบัว่ามันไม่มี	 
เท่านั้นเองแหละ

 น้ีเรียกว่าการแยกเวทนาออกจากจิต เพราะรู้ว่าจิตมันเป็นอย่างไร เวทนามัน
เป็นอย่างไร	จิตก็คือตัวที่เข้าไปรู้ในสุข	เป็นตัวที่ละเอียดเข้าไป	แล้วตามเข้าไปให้รู้ว่า
สุขนั้นมันแน่หรือเปล่า	ทุกข์นั้นมันแน่หรือเปล่า	เมื่อเราตามเข้าไปเช่นนี้	ปัญญามัน 
กเ็กดิขึน้ทีจิ่ต	มนักแ็ยกสขุทกุข์ออก	สขุมนักก็ลายเป็นว่าสกัว่า	ทกุข์มันกก็ลายเป็นว่า
สักว่า	ไม่เห็นมีอะไร	อะไรมันก็เป็นของสักว่าเท่านั้น	เรามีความรู้อยู่อย่างนี้ตลอดต้น 
จนปลายเท่าน้ัน	จิตของเรามนักป็ล่อยวาง	แต่ไม่ใช่ปล่อยวางด้วยความไม่รู้นะ	มนัวาง 
และก็รู้อยู	่ไม่ใช่วางด้วยความโง่	ไม่ใช่วางเพราะไม่อยากให้เป็นอย่างน้ัน	คอืวางเพราะ 
รู้เหน็ตามความเป็นจริงว่า	มนัเป็นของมนัอยูอ่ย่างน้ัน	น้ีเรียกว่าเหน็ธรรมชาตหิรือเหน็ 
ของธรรมดา

	 เมือ่เรารู้เช่นน้ีแล้ว	เราก็เป็นผู้ช�านาญในจิต	รู้จักตามรักษาจิต	ฉลาดในจิตของตน	 
เพราะฉะนั้น	 เมื่อฉลาดในจิต ก็ต้องฉลาดในอารมณ์ เมื่อฉลาดในอารมณ์ ก็ย่อม 
ฉลาดในโลก อย่างน้ีเป็นต้น	น้ีเป็นโลกวทิ	ูพระพทุธเจ้าทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลก	อยูท่่ามกลาง 
สิง่ทีม่นัยุง่ยาก	ท่านก็รู้ในสิง่ทีมั่นยุ่งน้ันแหละ	โลกน้ีเป็นของวุน่วาย	ท�าไมพระพทุธเจ้า
ท่านจึงทรงรู้แจ้งโลกได้	น่ีให้เราเข้าใจว่าธรรมะทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญตัไิว้	ไม่มอีะไร
ที่จะเหนือความสามารถของพวกเราทั้งหลายนั่นเอง

	 เพราะฉะน้ัน	ถ้าเรารู้จิตเป็นจิต	เวทนาเป็นเวทนาเท่าน้ี	มนักแ็ยกกนัออกเป็นคนละ 
อย่างคนละตอน	จิตมนักพ้็นได้สบาย	อารมณ์มันกเ็ป็นอย่างน้ันของมนัเอง	เกดิแล้วกดั็บ 
ไปเท่าน้ัน	มนัเกดิแล้วกด็บัไป	ดบัแล้วกเ็กดิแล้วกด็บั	มนักเ็ป็นอย่างเท่าน้ัน	เรารู้แล้ว 
เราก็ปล่อยให้มันไปตามเร่ืองของมันอยู่อย่างน้ัน อย่างน้ีเรียกว่าเป็นผู้รู้เห็นตามที ่
เป็นจริง	อนัน้ีปัญหามนักจ็ะจบลงทีต่รงน้ี	เพราะฉะน้ัน	แม้เราจะยนื	จะเดนิ	จะน่ัง	จะนอน	 
ก็ขอให้มีการประพฤติปฏิบัติ	มีสติ	มีสัมปชัญญะอยู่ตลอดกาลเวลา	เรื่องที่ถึงคราว 
น่ังสมาธ	ิเราก็ท�าไป	ให้เข้าใจว่าการท�าสมาธกิเ็พือ่ให้เกดิความสงบ	ความสงบน้ันมนัจะ 
เพาะก�าลงัให้เกดิเท่าน้ันแหละ	ไม่ใช่ว่าน่ังสมาธเิพือ่จะตามไปเล่นอะไรมากมายหรอก
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	 ดังน้ัน	 การท�าสมาธิก็ต้องให้มันสม�่าเสมอ	 การท�าวิปัสสนาก็คือท�าสมาธิ 
น่ันเองแหละ	บางแห่งเขากว่็า	บดัน้ีเราท�าสมาธ	ิต่อไปเราจึงจะท�าวปัิสสนา	บดัน้ีเราท�า
สมถะ	เป็นต้น	อย่าให้มนัห่างกนัอย่างน้ันส	ิสมถะน้ีแหละคือบ่อเกดิของปัญญา	ปัญญา 
น้ีคือผลของสมถะ	 จะไปถือว่าบัดน้ีเราท�าสมถะ	 ต่อไปเราจะท�าวิปัสสนา	 อย่างน้ัน 
มันแยกกันได้ก็แต่ค�าพูด	เหมือนกับมีดเล่มหนึ่งนะ	คมมันก็อยู่ข้างหนึ่ง	สันมันก็อยู่ 
อีกข้างหนึ่งนั่นแหละ	มันแยกกันไม่ได้หรอก	ถ้าเราจับด้ามมันขึ้นมาอันเดียวเท่านั้น	 
มันก็ติดมาทั้งคมทั้งสันนั่นแหละ

	 ความสงบน้ันมันกใ็ห้เกดิปัญญาในตรงน้ัน	ให้เข้าใจว่า	มนัเป็นท่อนฟืนดุ้นเดยีวกนั 
น่ันแหละ	 มันจะมีมาจากไหนล่ะ	 มันไม่มีพ่อแม่เกิดมานะ	 ธรรมะจะเกิดขึ้นที่ไหน	 
ศลีกคื็อพ่อแม่ของธรรมะ	น้ีคอืสงบ	หมายความว่า	ความผิดทางกาย	ทางใจ	มนัไม่มี	 
เมือ่ไม่ม	ีมนักเ็ป็นศลี	และมนักไ็ม่เดอืดร้อน	เพราะมนัไม่มคีวามผิด	ทน้ีีเม่ือไม่เดอืดร้อน 
ความสงบระงับมันก็เกิดขึน้มา	น้ีคือจิตเกิดความสงบขึน้มาแล้วในตวัของมนัเอง	อนัน้ี 
ท่านจึงว่า	ศีลก็ดี	สมาธิก็ดี	ปัญญาก็ดี	มันเป็นทางของพระอริยเจ้าจะด�าเนินเข้าไปสู่ 
พระนิพพาน	มันเป็นอันเดียวกัน

	 ถ้าพดูให้สัน้เข้ามา	ศลีกด็	ีสมาธกิด็	ีปัญญากด็	ีมนัเป็นอนัเดียวกนั	ศลีกค็อืสมาธิ	 
สมาธกิคื็อศลี	สมาธกิคื็อปัญญา	ปัญญากค็อืสมาธ	ิกเ็หมอืนมะม่วงใบเดยีวกนัน่ันแหละ	 
เมือ่มนัเป็นดอกขึน้มา	มนักด็อกมะม่วง	เมือ่เป็นลกูเลก็ๆ	กเ็รียกว่าผลมะม่วง	เมือ่มนั 
โตขึ้นมา	ก็เรียกว่ามะม่วงลูกโต	มันโตขึ้นไปอีก	ก็เป็นมะม่วงห่าม	เมื่อมันสุก	ก็คือ 
มะม่วงสกุ	มนักม็ะม่วงลกูเดยีวกนัน่ันแหละ	มนัเปลีย่นๆๆๆ	ไป	มนัจะโต	มนักโ็ตไป 
จากเล็ก	เมื่อมันเล็ก	ก็เล็กไปหาโต	จะว่ามะม่วงคนละใบก็ได้	จะว่าใบเดียวกันก็ถูก

	 ศลีก็ดี	ปัญญากด็	ีมนักเ็กีย่วเน่ืองกนัอยูอ่ย่างน้ัน	ผลทีส่ดุแล้วกต้็องเป็นมรรค
เดนิทางเข้าไปสูก่ระแสของพระนิพพาน	มะม่วง	ตัง้แต่เป็นดอกมาเป็นลกู	มนักด็�าเนิน
ไปถึงทีมั่นสกุกพ็อแล้ว	น่ี	ให้เราเหน็เช่นน้ี	ถ้าเราเหน็เช่นน้ี	เรากไ็ม่ว่ามนั	เขาจะเรียก
ให้เป็นอะไรก็ช่างมัน	เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้ว	มันจะแก่จะเป็นอะไรไปก็ตาม	พิจารณา
ไปเถอะ	บางคนก็ไม่อยากจะแก่	แก่แล้วก็น้อยใจ	งั้นก็อย่ากินมะม่วงสุกสิ	จะอยาก
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ให้มะม่วงสกุท�าไมล่ะ	เมือ่สกุไม่ทนั	เรากเ็อามนัไปบ่มไม่ใช่หรือ	ถงึเราจะแก่กไ็ม่ต้อง 
บ่นน้อยใจ	 บางคนก็ร้องไห้กลัวว่ามันจะแก่ตาย	 ยังง้ันมะม่วงสุกก็ไม่ต้องกินสิ	 
กินดอกมะม่วงดีกว่านะ	 นี้แหละ	 ถ้าเราคิดอย่างนี้	 มันก็เห็นธรรมะกระจ่างออกมา	 
เราก็สบาย	มีแต่จะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติไปเท่านั้น.



486

๔๒
ขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว

	 ต่อไปน้ีญาตโิยมทกุๆ	คนให้ตัง้ใจฟังธรรม	ฟังธรรมด้วยความสงบ	ให้เอาใจฟัง	 
อย่าเอาหฟัูง	น่ังให้มนัสบายๆ	ไม่ต้องพนมมือกไ็ด้	เอามอืวางทีห่น้าตกัของเรา	ความรู้สกึ 
ของเราอย่าให้มันขึ้นข้างบน	อย่าให้มันลงข้างล่าง	ให้มันพอดีๆ

	 วันน้ีมีญาตโิยมทัง้หลายทัง้ใกล้ทัง้ไกล	ล้วนเป็นชาวพทุธทีม่ศีรัทธาแสวงหาธรรมะ	 
แสวงหาทางพ้นทกุข์	วดัหนองป่าพงน้ีเป็นแหล่งแห่งหน่ึง	ซึง่ขยายธรรมะให้ประชาชน
ทัง้หลายผู้ทีไ่ม่เข้าใจให้เข้าใจ ผู้ทีเ่ข้าใจน้อยกใ็ห้เข้าใจมากขึน้ จนกว่าทีว่่า “บรรลธุรรม”

	 บรรลุธรรมอย่างไร	 บางคนที่เรียกว่ายังไม่บรรลุธรรม	 ก็คือยังไม่รู้จักธรรม 
นั่นแหละ	เช่น	บางคนก็กินเหล้าเมายา	เห็นว่ามันดีเป็นของเลิศของประเสริฐ	เมื่อมา 
ฟังธรรมะ	กบ็รรลเุข้าถงึธรรม	หยดุกนิเหล้า	หยดุฆ่าสตัว์	หยดุขโมย	หยดุโกหกพกลม 
ต่างๆ	เลกิไป	แต่ศพัท์ทีว่่าบรรลธุรรมน้ี	เรากค็ดิว่ามนัสงูเกนิไป	ว่ามนัเป็นภาษาธรรมะ 
ที่เราจะไม่ถึงไม่บรรลุ	ที่จริงแล้วค�าว่า	“บรรลุธรรม” นั้นก็คือ	เข้าไปถึงธรรมะนั่นเอง	
อย่างเราทกุคนทีม่าวดัหนองป่าพงน้ี	เดนิทางมาถงึวดัหนองป่าพง	กเ็รียกว่า	บรรลถุงึวดั 
หนองป่าพง	คนบรรลุธรรมะนั้นก็อย่างเดียวกัน

	 เราทกุคนโดยมากได้ยนิค�าว่า	“บรรลธุรรม”	กเ็ข้าใจว่าศพัท์น้ีมนัสงูมาก	เพราะว่า 
ชาตินี้เราคงไม่ได้บรรลุ	ความเป็นจริงนั้น	เช่นว่า	อันนี้มันบาป	แต่เราเห็นยังไม่ชัด 
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กล็ะบาปไม่ได้	เมือ่เราพจิารณาไปปฏิบตัไิปจนเหน็ชดัว่ามนัเป็นโทษเป็นการกระท�าไม่ดี	 
เห็นชัดแน่นอนจนไม่กล้าจะท�าอีกต่อไป	 ไม่กล้าจะเก็บมันเป็นพืชพันธุ์อีกต่อไปแล้ว	
จ�าเป็นทีจ่ะต้องวางต้องทิง้มันไป	ต่างกว่าแต่ก่อน	คอื	ท่านว่าบาปๆ	เรากรู้็ว่าบาป	แต่ว่า 
เรายังท�าบาปอยู	่ยงัท�าผิดอยู	่ท�าชัว่อยู	่ผู้บรรลธุรรมน้ันคล้ายกนักบัว่า เรามองเหน็งูเห่า
ทีม่นัเลือ้ยไป เราก็รู้ว่างูน้ันมนัเป็นอสรพษิ ถ้ามนักดัใคร มนัจะถงึตายหรือเจียนตาย  
อนัน้ีเรียกว่าเรารู้ในงูเห่าตามความเป็นจริง แล้วกไ็ม่กล้าไปจับงูน้ัน ใครจะบอกอย่างไร 
ก็ไม่กล้าจับ คือเราบรรลุถึงพิษของมัน ความชั่วทั้งหลายก็เหมือนกัน ถ้าเราเห็นโทษ
ของมันก็ไม่อยากท�า ขอให้เราปฏิบัติไปพิจารณาไป มันก็จะเลิกจะถอนของมันเอง  
เมื่อมันบรรลุถึงธรรมะเมื่อไร มันก็จะรู้จักธรรมะ เมื่อรู้จักธรรมะมันก็จะเป็นธรรมะ
ขึ้นมา

	 ฉะน้ัน	ทีพ่วกเราพทุธศาสนิกชนทัง้หลายมาในวนัน้ี	ได้มาปรารภเป็นบญุวสิาขบชูา 
เพญ็เดือนหก	อนัคล้ายวนัทีอ่งค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านประสตู	ิหรือเป็นวนัที่ 
ท่านตรัสรู้ธรรม	 หรือเป็นวันที่ท่านปรินิพพาน	 ทั้งสามกาลเป็นวันส�าคัญวันหน่ึง	 
เป็นกรณพีเิศษทีช่าวพทุธทัง้หลายทัว่ทกุสารทศิ	เหน็วดัไหน	ครบูาอาจารย์ทีไ่หน	ได้สอน 
ธรรมทีพ่อสมควร	เรากไ็ป	เลือ่มใสตรงไหน	เรากไ็ปตรงน้ัน	ทีเ่ราทัง้หลายรู้จักบาปบญุ 
คุณโทษ	 ได้บวชกุลบุตรกุลธิดา	 ได้ประพฤติปฏิบัติจนถึงบัดน้ี	 ก็เพราะบุญคุณ 
ของท่าน	 เป็นบุญคุณอันเลิศประเสริฐที่สุดที่ควรระลึกถึงในเวลาส�าคัญ	 เรียกว่า 
เป็นพทุธานุสต	ิระลกึถงึพระคณุของท่านทีท่่านได้อตุส่าห์พยายามบกุบัน่ท�าพระศาสนา 
จนมาถึงบัดนี้	ฉะนั้น	พระคุณอันนี้เราจะละทิ้งไม่ได้	จ�าเป็นที่จะต้องมากราบมาไหว้	
มาสร้างคุณงามความดีในวันนี้ก่อน	

	 พระผู้มพีระภาคของเราน้ันกเ็ป็นคนอย่างเราน่ีเอง	ไม่ใช่มาร	ไม่ใช่พรหม	ไม่ใช่อืน่	 
เป็นมนุษย์	แต่เป็นมนุษย์ที่อัศจรรย์	เป็นมนุษย์ที่แปลก	มนุษย์ผิดปกติ	ไม่เหมือน
มนุษย์ธรรมดาเรา	มนุษย์ถ้าผิดปกตแิล้วมีสองอย่าง	คอื	ผิดปกตไิปในทางสงู	กเ็รียกว่า 
เป็นพระอริยเจ้า	เป็นพระอรหนัต์เจ้า	เป็นพระพทุธเจ้าขึน้ไปเลย	ถ้าผิดปกตลิงข้างล่าง 
ก็เป็นบ้าเท่านั้นแหละ	เห็นไหม	เป็นบ้าเป็นโรคประสาท	ผิดปกติเหมือนกัน	ผิดปกติ 
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มาทางข้างล่างข้างต�า่	ส่วนปถุชุนธรรมดา	สามญัชนธรรมดา	กเ็ป็นมนุษย์ทีอ่ยูร่ะหว่าง 
กลาง	ยงัไม่เป็นโรคประสาทและยงัไม่เป็นพระอริยเจ้า	แต่แล้วกจ็ะเป็นได้ทัง้สองอย่าง	 
เป็นได้ทั้งพระอริยเจ้า	เป็นได้ทั้งบ้า	แต่ส่วนมากก็อยากดึงไปข้างล่างมากกว่า

	 ทกุวนัน้ีมนัจึงมคีวามสบัสนในบางคนทีไ่ม่รู้จัก	คอื	เหน็คนบ้ามา	กไ็ปเทีย่วกราบ 
ขอเลข	นึกว่าเป็นพระอรหันต์	เพราะอะไร	เพราะมันแปลกจากคนธรรมดา	เราก็คิด 
เอาเองว่าน่ีเป็นพระอรหนัต์	คนน้ีกไ็ปกราบ	คนน้ันกไ็ปกราบ	ความเป็นจริง	กราบผีบ้า 
เราไม่รู้จัก	เพราะมันเป็นคนทีผิ่ดปกตเิหมือนกนัทัง้สองอย่าง	แต่เราไม่รู้เร่ือง	สงูเกนิไป 
เรากไ็ม่รู้จัก	ต�า่ลงไปกว่าน้ัน	เรากไ็ม่รู้จัก	เพราะเราเป็นคนคร่ึงๆ	กลางๆ	ฉะน้ัน	คนคร่ึงๆ	 
กลางๆ	จึงเป็นมนุษย์ที่ควรฝึก	เพราะว่าจะฝึกให้ดีก็ได้	ชั่วก็ได้	เป็นมนุษย์ที่ควรฝึก	 
เป็นสรรพสัตว์ที่ควรตรัสรู้ธรรม	จึงไม่ควรนิ่งนอนใจ	มันจะเป็นดีก็ได้	 เป็นชั่วก็ได้	
เป็นบ้ากไ็ด้	เป็นพระอริยเจ้าก็ได้	ส่วนคนอืน่น้ัน	เราจะรู้จักได้ยาก	คณุงามความดขีอง 
คนอื่น	เราจะรู้ได้ยาก	เพราะธรรมทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัตตัง	มันเชื่อไม่ได้ด้วย
การบอก ต้องให้ไปปฏิบัติ ให้ไปรู้เองเห็นเอง

	 พระพทุธเจ้าของเราน้ันถึงแม้ว่าท่านจะปรินิพพานไปแล้ว	แต่ท่านกไ็ม่ได้เอาอะไร 
ไปด้วย	ธรรมะสกันิดหน่ึงท่านกไ็ม่ได้เอาไป	ท่านวางไว้ในโลกน้ีทัง้หมด	แต่พวกประชาชน 
เราทัง้หลายน้ัน	บางคนกน้็อยใจ	“แหม ถ้าเราได้เกดิพร้อมพระพทุธเจ้า เรากค็งจะได้ 
เป็นพระอรหันต์ คงจะได้ปฏิบัติ” พูดค�าน้ีข้ึนมาแล้วก็น้อยใจ	 นึกว่าเราไกลจาก
พระพทุธเจ้า	นึกว่าพระพทุธเจ้าเกบ็ของหนีหมดแล้ว	เราเลยไม่มีโอกาสทีจ่ะได้ประพฤต ิ
ปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนในชีวิตนี้	อย่างนี้ก็คิดไป	คนเราคิดไปตามประสาของคน

	 ความเป็นจริงน้ัน	ธรรมะทกุอย่างพระพทุธเจ้าท่านไม่ได้เอาหนีไปไหน	ยงัสมบรูณ์
อยูอ่ย่างเก่า	และทีว่่าท่านปรินิพพานไปแล้วน้ัน	ความเป็นจริงน้ัน	ท่านยงัไม่ปรินิพพาน	
ท่านยังอยู่	พระพุทธเจ้ายังอยู่	ถ้าใครไม่รู้จัก	ก็เสียใจตกใจว่าเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้า	
ความเป็นจริงนั้น	พระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะธรรม	ท่านบรรลุธรรมะ
จึงให้นามท่านว่า พระพทุธเจ้า ส่วนธรรมทีท่่านบรรลเุปลีย่นเป็นพระพทุธเจ้าน้ันยงัอยู่  
คือสัจธรรมยังอยู่	พระพุทธเจ้าหลายๆ องค์ จะเกิดขึ้นมาก็ตาม ไม่เกิดก็ตาม จะมี
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พระพุทธเจ้าก็ตาม ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตาม ธรรมะนี้ยังอยู่ ธรรมเครื่องตรัสรู้ยังอยู่ 
ไม่ได้สูญหายไปไหน ใครท�าเมื่อไรก็ยังได้ยังเป็นอยู่ เพราะเป็นสัจธรรม

	 ดังนั้น	 พระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้เป็นผู้ท�าให้มาก	 เจริญให้มากด้วยศรัทธา
ของเรา	 เม่ือปัญญาเกิดก็จะเห็นธรรมะ	 ผู้ใดเห็นธรรมะก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้า	
เพราะความเป็นจริงแล้วมันเป็นอันเดียวกัน	 พระพุทธเจ้าองค์ที่ว่าน้ีไม่มีรูป	 แต่คือ 
หลักการวิชาการ	 หลักการวิชาการที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้าน้ีไม่ได้เสียหายไปที่ไหน	
ส่วนพระพุทธเจ้าโดยสรุปก็คือ	 เป็นคนธรรมดาที่ไปเรียนวิชาอันนั้น	 ไปรู้วิชาอันนั้น 
จนกว่าทีท่่านรู้จักทกุข์	ท่านรู้จักเหตเุกิดแห่งทกุข์	ท่านรู้จักความดับทกุข์	ท่านรู้ข้อปฏบิตั ิ
ให้ถงึความดบัทกุข์	ท่านรู้สีอ่ย่างน้ีเท่าน้ัน	ไม่ต้องรู้อะไรมาก	รู้ตามความเป็นจริงแล้ว	 
ทุกข์ก็หาที่เกาะไม่ได้	 ตัวทุกข์น้ีมันไม่มีเพราะเหตุมันไม่มีแล้ว	 รู้จักเหตุมันแล้ว	 
ดับเหตมัุนแล้ว	ผลก็คอืตวัทกุข์มนัดบัไป	วชิาความรู้อนัน้ียงัอยูต่ลอดกาลตลอดเวลา	 
โลกนี้มันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน	สัจธรรมนี้ยังมีอยู่	เปรียบให้ฟังว่า	คนที่เป็นครูนั้น 
คือใคร	 ก็คือคนที่ไปเรียนวิชาครูจนสอบได้ตามหลักการของเขา	 แล้วก็ให้ไปสอน 
นักเรียน	 ได้ชื่อว่าเป็น	 “ครู”	 ถ้าว่าครูน้ีตายไป	 แต่วิชาของครูไม่ได้ตาย	 ยังอยู	่ 
ใครยังเรียนต่อไปก็ยังเป็นครูได้อีก	วิชามันไม่หาย	วิชามันไม่ตาย	ครูคนที่ตายนั้น 
ไม่ได้เอามันไปด้วย	 มันยังอยู่	 ธรรมที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ก็เหมือนกันอย่างนั้น

	 ฉะนั้น	ถ้าเราเข้าใจกันอย่างนี้แล้ว	พวกเราก็พอจะมองเห็นธรรมะ	จะมีศรัทธา 
ในการปฏบิตั	ิแต่ถ้าเข้าใจว่าท่านปรินิพพานแล้วก็หมด	ไม่เหน็พระพทุธเจ้า	เมือ่ไม่เหน็ 
พระพุทธเจ้า	 มันก็ไม่เห็นบาปไม่เห็นบุญ	 คนเราน้ันก็ท�าได้ทั้งบุญทั้งบาปน่ันแหละ	 
เขาว่าบุญก็บุญไปอย่างนั้น	เขาว่าบาปก็บาปไปอย่างนั้น	มันเห็นไม่ชัด	ไม่เห็นตัวบาป
ไม่เหน็ตวับญุตามความเป็นจริง	เพราะฉะน้ัน	การประพฤตปิฏบิตัขิองพวกเราทัง้หลาย 
มันจึงเป็นหมันอยูใ่นเวลาน้ี	แค่จะให้ถงึพระรัตนตรัยคอื	พระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	 
เป็นที่พึ่ง	ก็ยังไม่ค่อยจะได้กัน	ยังไม่เชื่อท่าน	ยังไม่เชื่อพ่อ	ยังไปดูหมอดู	ไปดูฤกษ์	 
ต้องให้หมอบอกว่าท�าอย่างน้ันๆ	สะเดาะเคราะห์อย่างน้ันๆ	เท่าน้ีก็เสยีแล้ว	น่ีเรียกว่า  
ไม่ถึงพระรัตนตรัยแล้ว	ฉะน้ัน	มนัถงึยากถงึล�าบาก	ไม่รู้จะเอาอะไรต่อมอิะไรวุน่วาย	 



490

ไปหาหมอผีบ้าง	หมอเทวดาบ้าง	หมอสารพดัอย่างเพือ่จะมาแก้ไข	เมือ่คดิแล้ว	มนัจึง 
ยงัห่างไกลมาก	แต่ว่าเข้าวดัทกุคน	ท�าบญุทกุคน	แต่ก็เป็นขโมยเกอืบทกุคน	โกหกเกอืบ 
ทุกคน	อะไรๆ	ก็ทุกคน	มันทุกคนไปทุกๆ	อย่าง

	 อาตมาสลดใจเร่ืองหน่ึง	พระฝร่ังรูปหน่ึง	คอื	พระสเุมโธ	มาอยูด้่วยกศ็กึษาธรรมะ 
ตรงไปตรงมา	เราก็สอนว่า	อันนี้มันเป็นบาป	ให้ละเสีย	อันนี้มันเป็นบุญ	มาอยู่ด้วย 
หลายปีเหมือนกัน	เมื่ออยู่มาพอสมควรแล้ว	ก็ให้ท่านไปอยู่วัดป่านานาชาติ	เมื่อไป 
อยูแ่ล้ว	ท่านสเุมโธกต็ัง้ใจ	ถงึวนัพระ	ชาวบ้านกม็าสมาทานอโุบสถศลีกัน	ท่านกด็ใีจว่า 
คนไทยนี่รับศีลรับพรหลาย	มีศีลมีธรรมมาก	แต่อยู่ๆ	ไปไม่กี่วัน	ท่านก็ไปเห็นคนที่ 
รับศีลไปกินเหล้า	เมื่อเดินบิณฑบาตไป	ก็ไปเห็นทอดแห	อย่างนี้ท่านก็หมดทางเลย	 
วันหลังก็กลับมากราบว่า

 “หลวงพ่อ ท�าไมเป็นอย่างน้ันเล่า เม่ือคืนกม็าสมาทานศีลกนัแล้วว่าจะไม่ฆ่าสตัว์  
ไม่ลักทรัพย์ ไม่กินเหล้า ท�าไมไปท�ากันอีกอย่างนี้”

	 น่ีคอืความจริงของเขา	ถ้าท�าอย่างน้ีมนัจะเป็นการเป็นงานไหม	มนัจะได้ผลไหม	
ก�าลงัใจของท่านอ่อนไปมากเพราะคิดว่า	ถ้าใครสมาทานศลีในพทุธศาสนาแล้ว	กเ็ลกิ 
ละกนั	ไม่ฆ่าสตัว์	ไม่กินเหล้า	แต่น่ีมนัอยู่อย่างเก่า	รับศลีกรั็บไปเถอะ	เหล้ากก็นิไปเถอะ	 
ทั้งสองอย่าง	 ฝร่ังดูไม่ออก	 ไม่รู้ข้างหน้าข้างหลังมันเป็นอย่างไร	 ท่านก็เลยล�าบาก	 
ไม่สบายใจ อาตมาก็ว่า

 “สเุมโธ อย่าไปคิดมนัมากซ ิให้เข้าใจว่าสอนพวกเดก็ๆ มนัเป็นอย่างน้ัน อย่าไป 
ถือเลย เมื่อมีความรู้ความเห็นขึ้นมา เขาจะละไปเองล่ะ”

	 ดงัน้ัน	ท่านกอ็ยู่ได้	อนัน้ีเป็นเร่ืองธรรมดาของคนเรา	มนัไม่เข้าถงึทีส่ดุ	อยากจะ 
บรรลธุรรม	อยากจะประพฤตธิรรม	แต่ว่าไม่รู้จักก�าหนดจิตใจของเจ้าของ	ราคะ	โทสะ	 
โมหะ	 เกิดขึ้นมาในจิตไม่รู้จักก�าจัด	บางคนก็ส่งเสริมมันเสียด้วย	ไม่รู้จักบ�าบัดมัน	
มันเป็นอย่างนี้
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	 อย่างฝรั่งคนหนึ่งก็พูดว่า	“ประเทศไทยมีพุทธศาสนา ท�าไมถึงมีขโมยมาก”

 อาตมาก็ว่า “สหรัฐมีกฎหมายห้ามขโมยไหม”

 “ห้าม”

 “มีขโมยไหม”

 “มีครับ” 

 “อ้าว ท�าไมล่ะ ท�าไมมีขโมยล่ะ ท�าไมกฎหมายไม่ฆ่ามันซะ”

	 อย่างเดียวกันอย่างนั้น	จะไปโทษพุทธศาสนาว่าศาสนาเป็นขโมย	ไม่ใช่หรอก	
คนมันเป็นขโมย	 เหมือนกฎหมายสหรัฐ	 ห้ามไม่ให้ขโมย	 แต่คนยังเป็นขโมยกัน	 
เปน็เพราะคน	ไม่ใช่เปน็เพราะกฎหมาย	ดงันัน้	อาตมาจงึสอนอยูแ่ถวๆ	นีล้ะ่	ไม่ตอ้ง
ไปไกล	ไม่ต้องไปสอนในพระไตรปิฎกหรอก	สอนแค่ว่าคนทีไ่ม่รู้จักบาปน่ีท�าไมมันจึง
จะรู้สึก สอนถึงหัวใจมันเลย หัวใจพระพุทธศาสนา ก็คือไม่กระท�าบาปทั้งปวงนั่นล่ะ 
อนัหน่ึง แล้วก็ท�าจิตให้เป็นบญุเป็นกุศลอย่างหน่ึง แล้วกส็อนท�าใจให้ผ่องใสอกีอนัหน่ึง  
แต่ว่าเมื่อเราท�านะ	มันไม่เอาอย่างนั้น	สูตรทั้งหลายมีหมด	ตับมันก็มี	หัวใจมันก็มี	
เรียนกนั	แต่ว่าเรยีนแล้ว	เอาไปเป่าผีซะ	สพักะระณ	ีเอาไปกนัผีซะ	มนัแปลกไปอย่างน้ัน	 
เอาตบัให้	มนัดกีว่าเขาล่ะ	มนักย็งัไม่กนิ	เอาหวัใจมนัให้	กไ็ม่กนิอกี	จะเอาอะไรไปให้มัน 
กไ็ม่เอา	แล้วกม็าพดูว่า	ไม่ได้เรียนไม่รู้จัก	จะไปเรียนอะไรมากมาย	ท่านย่อให้แล้ว	แต่เรา 
ก็ไม่รู้จัก	เอาไปท�าอย่างอื่นหมด	ชอบท�าแต่ที่เรียกว่าไม่รู้เรื่อง

	 ดงัน้ัน	เราจึงต้องประพฤตปิฏิบตัไิปจนกว่ามนัจะเข้าใจ	เหมอืนน�า้ทีเ่ราหยดลงไป 
อย่างน้ี	 หยดห่างๆ	 ปั๊บ...	 ปั๊บ...	 ปั๊บ...	 เราก็เร่งกามันขึ้น	 หยดของน�้ามันก็ถี่เข้า	 
ป๊ับ...	ป๊ับ...	ป๊ับ...	ป๊ับ...	เร่งขึน้ไปมนักต็ดิกนัจนไหลเป็นสาย	หยดแห่งน�า้มนัหายไปไหน	 
มนัเป็นสายของน�า้	ถ้ามันตดิกนัแล้ว	เขาไม่เรยีกว่าหยดน�า้	เขาเรยีกว่าสายน�า้	สายน�า้
มนัเกดิจากอะไร	มนัเกดิมาจากหยดแห่งน�า้	น่ีมนัต้องเอาอย่างน้ี	มนัจะต้องค่อยๆ	ไป 
อย่างน้ัน	ประพฤตปิฏิบตัขิดัเกลาไป	การประพฤตปิฏบิตั	ิท�าไมมนัจะไม่ขดัใจเจ้าของละ	 
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อาตมามันขัดจนได้บวชมาถึงขนาดนี้	ขัด	โอ้โธ่!	มาฉันข้าวมื้อเดียว	เด็กรุ่นๆ	จะท�า 
อย่างไร	ฉันมือ้เดยีวไปน่ังภาวนา	มนัก็หวิ	น่ังอยูต่อนกลางวนั	ใจมนักเ็ดนิไปตลาดโน่น	 
ไปหาก๋วยเตีย๋วกิน	กนิโน่น	ไปโน่น	สารพดัอย่าง	มนัจะไป	แต่เรากไ็ม่อยากให้มันไป	 
ขัดใจ	 ก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร	 กิเลสมันหลาย	 จ�าเป็นจะต้องอดทน	 บางทีปฏิบัติไป 
ท้องไม่สบาย ไปให้หมอตรวจก็ว่า “ท่าน ไม่ได้หรอก มันเป็นโรคกระเพาะ ท่านต้อง 
ฉันข้าวสองสามเวลา”	บางทกีบ็งัคับให้ฉันข้าวเยน็อกีเสยีด้วย	“อ้าวโยม ให้ฉันข้าวเยน็  
มันก็กินข้าวเย็นเท่าน้ันแหละ ไม่ใช่ฉันหรอก” สารพดัอย่าง	จึงต้องอดทนต่อสู	้ข้ึนต่อ 
พระพุทธเจ้าองค์เดียว

	 ท่านให้ฉันเอกา	ท่านบอกว่าดีไม่ดีโรค	มันหายอีกด้วย	หมอก็ว่าขาดอาหารนะ	 
ไปคนละทางเลย	เราเป็นคนปฏิบตัไิม่รู้จะท�าอย่างไร	อย่างหมอรักษาน่ีเขากดี็	แต่หมอ 
เป็นมะเร็งมันก็มนีะ	หมอเป็นมะเร็งตายเลย	เพราะฉะน้ัน	เราจะท�าอะไรแล้ว	กจ็ะต้อง
ท�าด้วยปัญญา	ขึน้ตรงต่อพระพทุธเจ้าองค์เดยีว	ท่านว่าละบาป	กล็ะไปเสยี	บ�าเพญ็บญุ 
ก็บ�าเพ็ญไปเสีย	เท่านี้ก่อน	จิตมันก็ผ่องใสสะอาด	เหมือนกับคนๆ	หนึ่ง	ครั้งแรกไป 
ตะครุบกบ	จับมาหกัขามนัทกุตวัเลย	หกัขามนัไม่พอ	หกัขาน้อยๆ	มนัอกี	ต่อมาแกก็ 
ตะครุบมนัเฉยๆ	ขาไม่หกั	เรียกว่ามันเบาลงละ	อกีต่อมาไม่อยากจะท�า	บางทตีะครุบแล้ว 
กว็าง	กคิ็ดว่าไม่เอา	พอไม่เอา	กนึ็กถงึหน้าลกูหน้าเมยีทีบ้่านกจั็บอกี	จนว่ามนัเหน็ชดั 
ในใจของเจ้าของแล้ว	มนักเ็ลกิ	ตะครุบกไ็ม่ตะครุบ	จับกไ็ม่จับ	มนัเลกิ	แต่มนักย็ากอยู	่ 
จึงจะต้องอาศัยความอดทน	อาศัยการประพฤติปฏิบัติของเขา

	 ถงึแม้ว่าเราจะมาเป็นนักบวช	บางคนดเูผินๆ	กเ็หน็ว่านักบวชมนัสบายไม่ใช่เล่น 
เหมอืนกนันะ	ตสีาม	ลัน่ระฆงั	ก๊งๆๆ	แล้ว	หกโมง	อุม้บาตรไปโน่น	สองกโิลสามกโิล 
โน่น	เดีย๋วอนัน้ันเดีย๋วอนัน้ี	สารพดัอย่าง	ถ้าใครไม่มศีรัทธาจริงๆ	อยูย่ากล�าบาก	ฉะน้ัน	 
พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ฝึก	แต่คนเรามันก็ไม่อยากจะฝึก	ไปพบตาแก่คนหนึ่ง	อายุตั้ง
หกสิบเจ็ดสิบแล้ว	ยังกินเหล้ากินเมาไม่รู้เรื่อง	ก็บอกว่า

 “โยมขอเถอะ อาตมาขอเถอะ อย่าท�าเถอะ แก่แล้ว”

 “โอ้ เป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้ว ให้ผมขออีกสักปีเถอะ”
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	 อ้อนวอนขอกนิเหล้าอกีสกัปีจึงจะเลกิ	มนัเสยีดายเหลอืเกนิ	คอืมนัไม่ได้พจิารณา 
นั่นเอง	ฉะนั้น	ความชั่วมันถึงไม่หลุดจากเราไป	ใจของเรามันก็ไม่ผ่องใส	ไม่ละบาป 
ไม่ละความชัว่แล้ว	จิตกไ็ม่ผ่องใสหรอก	เกดิเป็นบญุขึน้ยาก	ถ้าหากไม่ท�าความผิดแล้ว 
เป็นศลีนะโยม	กาย	วาจา	เป็นศลี	พอเป็นศีลปุบ๊	ศลี	สมาธ	ิตดิต่อกนัเลย	สมาธ	ิคอื 
ความตั้งใจมั่น	คือเมื่อมันเห็นชัดในการละ	มันเห็นชัดในการวาง	มันเห็นชัดในการ 
ที่ไม่ท�าอย่างนั้น	มันมั่นอยู่อย่างนั้น	ใครจะพูดไปตรงไหนมันก็มั่น	นี่เรียกว่า	สมาธิ 
มันม่ัน	ถ้ามีศีล	สมาธ	ิแล้ว	ปัญญามนักเ็กดิเท่าน้ันแหละ	มนัไม่อยูห่รอก	เกดิปัญญา 
รู้รอบสิง่ทัง้หลาย	ท่านจึงว่าหลกัพทุธศาสนาของเรา	คอื	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	ฉะน้ัน	จึงให้ 
เราท�าภาวนา	มนัจะมกี�าลงัเป็นเหตใุห้ศลีดขีึน้	สมาธดิขีึน้	ปัญญาดขีึน้	มนัเป็นไวพจน์
รอบกันอยู่เสมอเลยทีเดียว

	 การประพฤตปิฏิบตัน้ีิ	เป็นสิง่ทีค่วรจะท�า	ถงึท�าไม่ได้หมด	กพ็ยายามท�า	ท�าไมถงึ
ต้องท�า	เพราะสิง่ทัง้หลายทีจ่ะเป็นของมนัจริงๆ	มนัไม่มอีะไร	ตายแล้วกท็ิง้ไว้ในโลกน้ี	 
คนมมีากกท็ิง้ไว้มาก	คนมน้ีอยกท็ิง้ไว้น้อย	อนัน้ีมนักน่็าเจ็บใจเหมอืนกนันะ	ลองคิดดซูิ	 
ฉะน้ัน	เราควรพยายามท�า	ถงึแม้ภพน้ีมนัไม่ถงึทีส่ดุ	กใ็ห้มนัเป็นประโยชน์ในภพหน้า	 
เหมือนผลไม้	เรากนิดมูนักห็วาน	เมลด็มนัน่าจะเอาไปปลกูนะ	แต่เอาไปต้มซะ	เอาไป 
คัว่ซะ	เลยหมดพนัธุม์นัเลย	พดูถงึตรงน้ี	กนึ็กถงึหลวงตากบัเณรน้อย	คอืเขาเอาขนุน 
มาถวายหลวงตา	พอฉันเข้าไป	โอ้	มนัหวานเหลอืเกนิ	พอหวานปุบ๊	กอ็ยากจะได้พนัธุม์นั	 
ก็ถามเณรน้อยว่า

 “น้อย ฉันขนุนไหม”

 “ฉันครับ”

 “อร่อยไหม”

 “อร่อยครับ”

 “เมล็ดมันท�าอย่างไร”

 “เอาไปต้ม”
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	 หลวงตาพูดไม่ได้เลย	มนัไปคนละเร่ืองกนั	หลวงตาว่าจะเอาไปท�าพนัธุ	์เณรน้อยว่า 
เอาไปต้ม	มันก็หมดไม่เหลือ	รสมันดี	มันอร่อย	เราก็รู้จัก	เมล็ดมันน่าเอาไปท�าพืช 
ท�าพนัธุ	์แต่น่ีเอาไปต้มเลย	มันก็เสร็จเท่าน้ันแหละ	ไม่มเีหลอื	น่ีมนัสัน้ขนาดน้ี	คดิๆ	ด ู
กข็นัเหมอืนกนันะมนุษย์เราน่ี	อย่างค�าว่า	“โลก” น่ี แต่ก่อนอาตมากเ็ถยีงพระพทุธเจ้า
เหมอืนกนันะ ท่านว่า “มนัไม่ใช่ตน มนัไม่ใช่ของๆ ตน”	เรากฟั็งไม่ได้	คอืความอยาก 
มันหลาย	มันก็ทับไปเลย	ความเป็นจริง	พวกที่เขามีธรรมะแล้วเขาเอาธรรมะมาใช้	 
มนัก็ย่ิงรวยอยู่อย่างเก่าน่ันแหละ	ยิง่สบาย	ยิง่มปัีญญายิง่แปรเปลีย่นไม่ได้	ไม่ใช่มนั 
เสยีหายไปตรงไหน	ได้ประโยชน์เสยีด้วย	คนทีไ่ม่มธีรรมะน่ันซมินัทกุข์	หาจนไม่รู้จัก 
หยดุ	ไม่รู้จักถอย	ท�าแต่งาน	ไม่ต้องกินผลงาน	ท�าแต่งานเท่าน้ันแหละ	ฉะน้ัน	พวกเรา 
ทกุคนทีเ่รียกว่า	มนัพอสมควรแล้วกเ็บาลง	พยายามท�าให้มนัเบา	พยายามท�าสิง่ใดทีมั่น 
ไม่เป็นบาปนั่นล่ะ

	 อาตมาเคยไปพบพรานคนหน่ึงอยู่ที่ต่อเขต	 เป็นนายพรานตั้งแต่อายุสิบหกป ี
จนแก่	อาตมาไปเหน็	โอ้	บ้านเป็นกระต๊อบเลก็	กบัมกีระบอกปืน	แกไม่เอาอะไร	โยม	 
เอาแต่ไปยงิช้างเอางามัน	อาตมากม็าคดิว่า	“โอ	เราน่ี	ถ้าหากว่าจะโปรดคนๆ	น้ีได้แล้ว	 
เห็นว่าจะได้บุญหลายละมั้ง”	ก็เลยแวะเข้าไปที่เขาอยู่	อาตมาก็เลยไปพูด

 “โยม ทุกวันนี้ท�าอะไร ท�ามาหากินอะไร”

 แกก็ว่า “ยิงช้างเอางามันไปขาย”

 “โอ้ แล้วกนั ฟันของโยมน่ะเสยีดายไหม มคีนมาถอนจะว่าอย่างไรไหม อาตมาว่า 
เปลี่ยนอาชีพอื่นไม่ได้หรือโยม งาช้างนั้น กว่ามันจะได้เมตรหนึ่งหรือห้าสิบเจ็ดสิบนี่ 
ช้างมันรักษาของมันอยู่ไม่รู้กี่สิบปีนะ” เราอธิบายให้ฟัง

 เขาก็นั่งฟังแล้วก็ตอบว่า “โอ้ย ก็มันอยากได้นี่น้า”

	 เราก็อธิบายไปอีก	มันก็ว่าแต่ความเดียว	“มันอยากได้นี่น้า”

	 เราก็อธิบายไปอีก	มันก็ไปไม่ได้	“มันอยากได้นี่น้า”
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	 มันก็ว่ามันอยากได้อยู่อย่างนั้น	มันแน่น	มันหนา	มันไม่มีทางไปได้	ปลูกพืช 
ปลูกผัก	มันก็ได้กินแล้ว	นี่ไปหายิงช้างหลายปี	ก็ไม่ค่อยจะได้งามัน	มันเป็นกรรม	
พระพุทธองค์ท่านสอนให้เราท�ามาหากินไปในทางที่ชอบ	สัมมาอาชีวะ	อย่าไปท�าบาป
เบยีดเบยีนตน	เบยีดเบยีนผู้อืน่	มนักม็ทีางพอหาได้	แต่ว่ามนัไม่หาไม่ท�า	มนัจะเอาแต่
สิ่งที่มันเป็นบาปนั่นล่ะ	มันไม่เห็น	จะพูดอย่างไร	มันก็ไม่เห็น	คือมันไม่ได้ภาวนากัน 
นั่นเอง

	 อย่างพวกเราทีพ่ากนัมาเข้าวดัอย่างน้ี	มนักบ็างไปพอสมควรแล้ว	พอรู้เร่ืองแล้ว
ถึงละบาปยังไม่หมด	กพ็อคร่ึงๆ	กลางๆ	จะพยายามละ	พยายามถอน	ถงึวนัน้ียงัไม่ได้
พรุ่งน้ีก็พยายามอยูเ่ร่ือยๆ	ท�าให้มนัเป็นนิสยั	ให้มนัเป็นปัจจัย	ถ้าเรานับถอืพระพทุธ	
พระธรรม	พระสงฆ์แล้ว	แต่เราไม่ท�าความดีอย่างนี้	มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร	ไม่มี 
ความหมาย	ดงัน้ัน	ท่านจึงให้ละ	พดูง่ายๆ	ว่า	ละบาป	บ�าเพญ็บญุ	แต่เดีย๋วน้ี	มนัละบญุ 
บ�าเพญ็บาป	กนัเสยีแล้ว	แต่ก่อนมันเอาม้าออกหน้ารถ	แต่เดีย๋วน้ีมนัเอารถออกหน้าม้า	 
ท่านสอนว่า	ละบาป	บ�าเพญ็บญุ	มนักท็�ามาๆ	มนัไม่ทนัใจ	มนักล็ะบญุ	บ�าเพญ็บาป	เลย 
มันกลับไปซะ มันเป็นอย่างนี้
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๔๓
การปล่อยวาง

	 การทีเ่ราอยูร่่วมกนัน้ีจะต้องมรีะเบยีบ	ระเบยีบเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นส�าหรับคนหมูม่าก	
ไม่ใช่จ�าเป็นเฉพาะบคุคลเท่าน้ัน	อยูค่นเดยีวกต้็องมีระเบยีบ	อย่างพระวนัิย	พระวนัิย
สมัยก่อนนี้มีนิดเดียว	พระสงฆ์ที่มาบวชในพระพุทธศาสนามีมากขึ้น	ต่างคนต่างจะ
ท�าอะไร	ก็มีหลายเร่ือง	บางคนอยากจะท�าอย่างน้ัน	บางคนอยากจะท�าอย่างน้ี	กม็กีนั 
มาเร่ือยๆ	 เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าของเราตั้งข้อกติกาคือพระวินัยข้ึนมาเพื่อเป็นข้อ
ปฏบิตั	ิอยูไ่ปนานๆ	กม็คีนบางคนกท็�าเรือ่งมาอกีหลายอย่าง	ดงันัน้	พระวนิยัจงึไม่มี
ทางจบสิ้น หลายล้านสิกขาบท แต่ก็ยังไม่จบ พระวินัยไม่มีทางจบสิ้น แต่ถ้าพูดถึง 
เร่ืองธรรม เร่ืองธรรมะน่ีมีทางจบ ก็คอื “การปล่อยวาง” เร่ืองพระวนัิยกคื็อเอาเหตผุลกนั  
ถ้าเอาเหตุผลกันแล้วไม่จบหรอก

	 สมัยหนึ่งอาตมาไปบริหารพระ	๓-๔	องค์	ไปอยู่ในป่า	ไฟไม่ค่อยจะมี	เพราะ
อยูบ้่านป่า	องค์หน่ึงก็ได้หนังสอืธรรมะมาอ่าน	อ่านอยูท่ีห่น้าพระประธานทีท่�าวตัรกนั	 
อ่านอยู่กท็ิง้ตรงน้ัน	แล้วกห็นีไป	ไฟไม่ม	ีมนักม็ดื	พระองค์ทีม่าทหีลงัก็มาเหยยีบหนังสอื	 
จับหนังสือขึ้นมาก็โวยวายขึ้นว่า

	 “พระองค์ไหนน่ีไม่มีสต	ิท�าไมไม่รู้จักทีเ่กบ็หนังสอื”	สอบสวนถามไปถงึพระองค์น้ัน	 
พระองค์นั้นก็รับปากว่า
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 “ผมเอาหนังสือเล่มนี้ไว้ที่นี่”

 “ท�าไมท่านไม่รู้จักที่เก็บหนังสือ ผมเดินมา ผมเหยียบหนังสือนี้”

 “โอ...อันนั้นเป็นเพราะท่านไม่ส�ารวมต่างหากเล่า”

	 เหน็ไหม	มนัมเีหตผุลอย่างน้ัน	จึงเถยีงกนั	องค์น้ันบอกว่า	“เพราะท่านไม่เอาไปไว้ 
ในที่เก็บ	ท่านไม่รู้จักเก็บหนังสือ	ท่านจึงไว้อย่างนี้”	องค์นี้บอกว่า	“เป็นเพราะท่านไม่ 
ส�ารวม	ถ้าท่านส�ารวมแล้ว	คงไม่เดนิเหยยีบหนังสอืเล่มน้ี”	มเีหตผุลว่าอย่างน้ัน	มนัก ็
เกิดเรื่องทะเลาะกัน	ทะเลาะกันไม่จบด้วยเรื่องเหตุผล

	 เรื่องธรรมะที่แท้จริงน้ัน	ต้องทิ้งเหตุทิ้งผล	คือธรรมะมันสูงกว่านั้น	 ธรรมะที่
พระพทุธองค์ท่านตรัสรู้	ระงับกเิลสทัง้หลายได้น้ัน	มนัอยูน่อกเหตเุหนือผล	ไม่อยูใ่นเหต	ุ 
อยู่เหนือผล	ทกุข์มันจึงไม่ม	ีสขุมันจึงไม่ม	ีธรรมน้ัน	ท่านเรียกว่าระงับ	ระงับเหต	ุระงับผล	 
ถ้าพวกใช้เหตุผลอยู่อย่างนี้	เถียงกันตลอดจนตายเหมือนพระสององค์นั้น

 ธรรมที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ ต้องอยู่นอกเหตุเหนือผล นอกสุขเหนือทุกข์  
นอกเกิดเหนือตาย ธรรมนี้เป็นธรรมที่ระงับ คนเราก็มาสงสัยอยู่นี่แหละ	 ผู้ชายยิ่ง 
สงสยัมาก	ความสงสยัน่ีตวัส�าคญั	มเีหตผุลอย่างน้ันอย่างน้ี	มนัจะตายอยูแ่ล้ว	มนัไม่ใช่ 
ธรรมของพระพทุธองค์	ธรรมน้ันเป็นข้อปฏิบตั	ิเป็นทางเดนิ	เดินไปเท่าน้ัน	ถ้ามวัคิดว่า 
เม่ือไปถงึน้ี	ฉันน้ีสขุเหลอืเกิน	ไม่ได้	ฉันน้ีทกุข์เหลอืเกนิ	ไม่ได้	แต่ถ้าฉันไม่มสีขุ	ไม่มทีกุข์	 
นี่คือมันระงับแล้ว	สงสัยไม่มี

	 ตรงโน้นมันจะมีอยู่ทีต่รงไหน	มนักอ็ยูต่รงทีป่ฏบิตัไิปเร่ือยๆ	สขุเกดิข้ึนมาทกุข์
เกดิข้ึนมา	เรารู้มนัทัง้สองอย่างน้ี	สขุน้ีกส็กัว่าสขุ	ทกุข์น้ีกส็กัว่าทกุข์เท่าน้ัน	ไม่ใช่สตัว์	
ไม่ใช่ตวัตนเราเขา	ธรรมน้ีเกดิขึน้แล้วดับไป	เกดิข้ึนมาดับไปเท่าน้ัน	จะเอาอะไรกบัมัน	 
สงสยัท�าไมมันเกดิอย่างน้ัน	เมือ่เกดิอกีท�าไมมนัไปอย่างน้ันล่ะ	สงสยัอย่างน้ีมนัเป็นทกุข์	 
ปฏิบัติไปจนตายก็ไม่รู้เรื่อง	มันท�าให้เกิดเหตุ	ไม่ระงับเหตุของมัน
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	 ความเป็นจริง	ธรรมทีพ่วกเราปฏิบตัอิยูท่กุวนัน้ี	ธรรมน้ีน�าเราไปสูค่วามสงบ	สงบ
จากอะไร	จากสิง่ทีช่อบใจ	จากสิง่ทีไ่ม่ชอบใจ	ถ้าเราชอบสิง่ทีเ่ราชอบใจ	ไม่ชอบสิง่ทีเ่รา 
ไม่ชอบใจ	มันไม่หมด	ธรรมน้ีไม่ใช่ธรรมระงับ	ธรรมน้ีเป็นธรรมก่อทกุข์ข้ึนมา	ให้เข้าใจ 
อย่างนั้น

	 ฉะนั้น	เราจึงสงสัยตลอดเวลา	แหม	วันนี้ฉันได้มาแล้ว	พรุ่งนี้ท�าไมหายไปแล้ว	 
มนัหายไปไหน	ฉันน่ังเมือ่วานน้ี	มนัสงบดเีหลอืเกนิ	วนัน้ีท�าไมมนัวุน่วาย	มนัไม่สงบ	
เพราะอะไร	อย่างน้ีกเ็พราะเราไม่รู้เหตขุองมนั	คร้ันปล่อยวางว่า	มนัเป็นของมนัอยูอ่ย่างน้ี	 
เหน็ไหม	มนัเป็นอยูข่องมนัอย่างน้ี	วนัน้ีมันสงบแล้ว	เออ	ไม่แน่นอนหนอ	เราต้องเหน็โทษ 
มันอย่างนี้	สงบแล้วมันก็ไม่แน่นอน	ฉันไม่ยึดมั่นไว้	สงบก็สงบเถอะ	ความไม่สงบ 
กไ็ม่แน่นอนเหมอืนกนั	ฉันไม่ว่า	ฉันเป็นผู้ดเูท่าน้ัน	ทีส่งบ	ฉันกรู้็ว่าเร่ืองมนัสงบ	ทีไ่ม่สงบ 
ฉันก็รู้ว่าไม่สงบ	 แต่ว่าฉันไม่ยึดม่ันถือม่ันในเร่ืองที่ว่ามันสงบหรือไม่สงบ	 เห็นไหม	 
เร่ืองมนัเป็นอยูข่องมันอย่างน้ัน	อย่างน้ีมันกร็ะงับ	มนักไ็ม่วุน่วาย	มนัจะสงบ	ฉันกรู้็ว่า 
มันเรื่องของมัน	ฉันจะดูอยู่แค่นี้แหละ	ดูเรื่องที่มันสงบ	มันก็ไม่แน่นอน	ดูเรื่องที่มัน
วุน่วาย มันกไ็ม่แน่นอน มนัแน่นอนอยูแ่ต่ว่ามนัจะเป็นของมนัอยูอ่ย่างน้ัน เราอย่าไป 
เป็นกับมันเลย

	 ถ้าอย่างน้ี	มนักส็บายและสงบ	เพราะเรารู้เร่ืองมนั	ไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้เร่ืองน้ัน 
เป็นอย่างน้ัน อยากให้เรือ่งน้ีเป็นอย่างน้ี มนัสงบ เพราะเรารู้เร่ืองว่าเป็นอย่างน้ัน แล้วกมี็ 
การปล่อยวาง	เราคิดดูซิว่า	ถ้าคนทุกคนต้องพูดให้ถูกใจฉัน	คนทุกคนต้องท�าให้ถูก 
ใจฉัน	ฉันจึงจะสงบ	ฉันจึงจะสบาย	คนทั้งโลกจะให้เขามาพูดถูกใจเรามีไหม	จะมา 
ท�าถูกใจเราทุกคนมีไหม	ไม่มี	เมื่อไม่มี	เราก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา	ถ้าเราไม่มีการ 
ปล่อยวาง	เราเกดิมาในชวีติหน่ึง	เราจะหาความสงบว่า	คณุต้องพดูให้ถกูใจฉัน	คณุต้อง 
ท�าให้ถูกใจฉัน	 ฉันจึงจะสบาย	 ในชีวิตหน่ึงจะได้สบายไหมคนเรา	 คุณต้องพูดให ้
ถูกใจฉัน	คุณต้องท�าให้ถูกใจฉัน	ฉันจึงจะสงบ	ถ้าไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่สงบ	คนๆ	นี้ 
เกดิมาไม่รู้กีช่วีติก็ไม่มีความสงบ	เพราะคนหลายคน	ใครจะมาพดูให้ถกูใจเราทกุคน	
ใครจะมาท�าให้ดีทกุหน	มนัไม่มหีรอกอย่างน้ี	น่ีมนัเป็นธรรมะ	เราจะต้องศกึษาอย่างน้ี
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	 ฉะน้ัน	เราจะต้องอดทน อดทนต่ออารมณ์ทีม่นัเกดิขึน้มา อย่าไปหมายมัน่ อย่าไป 
ยึดมั่น จับมาดูแล้วรู้เรื่อง เราก็ปล่อยมันไปเสีย

	 อย่างนางเตยน้ี	เหน็ไหม	มนัท�าอย่างน้ัน	มนัถกูใจเราไหม	บางทก็ีไปในวดัและ 
ก็เข้าห้องน�า้เสยี	ฉันจะปลงสงัขารเดีย๋วน้ี	ฉันไม่หนีหรอก	จะต้องไปร้ือส้วม	เอามนัออกมา	 
ต่อมามันก็ท�าอีก	เพราะคนมันเป็นบ้าเสียแล้ว	จ�าเป็นมันก็ต้องปล่อยไป	นางเตยน่ะ 
มันเป็นบ้าเสียแล้ว	เราต้องรู้เรื่องกันว่ามันเป็นบ้า	มันสติไม่ดี	มันเสียสติ	อย่าไปถือ 
มันเลย	เขาจะพดูอย่างไรกรั็บฟังมันไปเถอะ	มนัจะท�าอย่างไรกร็ะวงัไว้	มนัเป็นอย่างน้ัน 
ของมัน	เราต้องถอยกลับมาอยู่ตรงนี้	เราก็มีความสบาย

	 อารมณ์กเ็หมอืนกนัฉันน้ัน	ทีม่นัมากระทบเราอยูท่กุวนัน้ี	บางทกีร้็าย	บางทกีด็	ี 
บางทก็ีชอบใจ	บางทกีไ็ม่ชอบใจ	คนทกุๆ	คนน่ังอยูใ่นน้ีกเ็หมอืนกนั	จะท�าให้ถกูใจเรา 
ทกุคนมีไหม	มันไม่ได้	นอกนจากเราปฏิบตัธิรรมะให้รู้ว่า	คนๆ	น้ีมันเป็นอย่างน้ี	นานา 
จิตตัง ไม่เหมือนกัน

	 เราจ�าเป็นต้องอบรมใจของเราทกุๆ	คน	เม่ือมนัโกรธข้ึนกด็คูวามโกรธ	ความโกรธ 
น้ีมันมาจากไหน	เราให้มันโกรธหรือเปล่า	ดวู่ามนัดไีหม	ท�าไมเราถงึชอบมนั	ท�าไมเรา 
ถงึไม่ทิง้มนั	เมือ่โกรธขึน้มาแล้วไม่ดี	ไม่ดเีราเกบ็มนัไว้ท�าไม	กเ็ป็นบ้าเท่าน้ัน	ทิง้มนัเสยี 
ถ้าเห็นว่ามันไม่ดี	มันก็จะท�าไปในท�านองนี้

 เมือ่อยูด้่วยกนักบัคนมากๆ มันกย็ิง่ให้การศกึษาเรามากทีส่ดุ ให้มนัวุน่วายเสยีก่อน  
ให้รู้เร่ืองของความวุ่นวายเสยีก่อน มันจึงจะถงึความสงบ อย่าหนีไปทีไ่หน พระอานนท์ 
กับพระพุทธเจ้าของเราในสมัยก่อน	 ไปบิณฑบาตบ้านมิจฉาทิฏฐิ	พอไปถึงหน้าบ้าน	 
พระพุทธองค์ก็สะพายบาตรยืนเฉย	ท่านก็สบาย	เพราะท่านเข้าใจว่าเรายืนอยู่เฉยๆ	 
มนัไม่บาปหรอก	เขาจะให้ก็ไม่เป็นไร	เขาจะไม่ให้กไ็ม่เป็นไร	ท่านยนือยูเ่ฉยๆ	พระอานนท์ 
เดนิย�า่เท้าไปมา	อายเขา	คิดว่าพระพทุธองค์น้ีอยูท่�าไม	ถ้าเขาไล่กน่็าจะหนีไป	เขาไม่ให้ 
ก็ยังทนอยู่	ไม่ก่อประโยชน์อะไรเลย	พระพทุธองค์กเ็ฉย	จนกว่าสดุวสิยัแล้วกไ็ป	บางที 
เขาก็ให้	ให้ในฐานทีไ่ม่เคารพ	พระพทุธเจ้ากเ็อา	เขาให้พระพทุธเจ้ากเ็อา	ท่านไม่หนีไปไหน	 
ไม่เหมือนพระอานนท์
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	 พอกลับมาถึงอาราม	พระอานนท์ก็กราบพระพุทธองค์	ถามว่า	

 “ข้าแต่พระผู้มพีระภาคเจ้า ตรงไหนทีเ่ขาไม่ใส่บาตรให้เรา เราจะไปยนือยูท่�าไม 
มันเป็นทุกข์ อายเขา เขาไม่ให้ ก็รีบไปที่อื่นเสียดีกว่า”

	 พระพทุธองค์ตรัส “อานนท์ ตรงน้ีถ้าเรายงัไม่ชนะมนั ไปทีอ่ืน่กไ็ม่ชนะ ถ้าเราชนะ 
อยู่ที่นี่ ไปที่อื่นเราก็ชนะ”

	 พระอานนท์ว่า	“ชนะไม่ชนะไม่รู้เรื่องแหละ อายเขา”

 “อายท�าไมอานนท์ อย่างนี้มันผิดหรือเปล่า เป็นบาปไหม เรายืนอยู่ เขาไม่ให้
ก็ไม่เป็นไร”

	 พระอานนท์บอกว่า	“อาย”

 “อายท�าไม เรายืนอยู่เฉยๆ มันเป็นบาปที่ไหน อานนท์เราจะต้องท�าอยู่อย่างนี้ 
ถ้าเราชนะมันตรงน้ี ไปทีไ่หนมนัก็ชนะ แต่ถ้าเขาไม่ให้ เรากไ็ปทีโ่น่น ถ้าไปทีโ่น่นแล้ว  
เขาไม่ให้ เราจะไปไหน อานนท์”

 “ไปอีก ไปบ้านโน้นอีก”

 “ถ้าหากบ้านโน้นเขาก็ไม่ให้ เราจะไปตรงไหน”

 “ไปตรงโน้นอีก”

 “เลยไม่มีที่หยุดเลย อานนท์ ถ้าเราไม่ชนะตรงนี้ ไปข้างหน้ามันก็ไม่ชนะ ถ้าเรา
ชนะอยู่ที่นี่แห่งเดียว ไปที่อื่นมันก็ชนะทั้งนั้น อานนท์เข้าใจผิดแล้ว ไม่ต้องอายซิ”

	 พระองค์ตรัสว่า	อะไรเป็นบาป อนัน้ันท่านให้อาย อะไรทีไ่ม่เป็นบาป จะอายท�าไม  
ใครอายก็โง่เท่านั้น ภาวนายังไม่เป็นเลย ถ้าอายอย่างนั้น เราจะไปอยู่ตรงไหน ถึงจะ 
มปัีญญา	ถ้าไปอยู่คนเดียว	ไม่มใีครพดูดพีดูชัว่ให้	มนักส็บาย	แต่เราจะไม่รู้เร่ือง	สบาย 
อย่างนี้มันไม่มีปัญญา	ถ้าถูกอารมณ์แล้วปัญญามันไม่มี	ก็เป็นทุกข์อย่างนั้น
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	 ฉะน้ัน	 เราอยู่ในโลกก็ต้องมีความสัมพันธ์กับมนุษย์เร่ือยไปเป็นธรรมดา	 
ไม่อยากเป็น	มนัก็เป็น	ไม่อยากจะอยู	่มนักอ็ยู	่เป็นไปอยูอ่ย่างน้ัน	ให้เรามาพจิารณาอย่างน้ัน	 
เราต้องกลับมาย้อนพิจารณาอารมณ์ที่ท่านตรัสว่า	นินทา	สรรเสริญ	มันเป็นคู่กันมา	
เร่ืองนินทา	เร่ืองสรรเสริญ	เป็นธรรมดาของโลก	ถ้าไม่ด	ีเขากนิ็นทา	ถ้าดี	เขากส็รรเสริญ	
พระพุทธองค์ท่านไม่เห็นแก่นินทา	ไม่เห็นแก่สรรเสริญ	จงเรียนสรรเสริญให้มันรู้จัก	 
จงมาเรียนนินทาให้มนัรู้จัก	ให้รู้จักสรรเสริญกบันินทา	สรรเสริญ	นินทา	มนักม็ผีลมีเหต ุ
เท่ากัน	นินทาเราก็ไม่ชอบ	นี่เป็นเรื่องธรรมดาของโลก	ถ้าสรรเสริญเราชอบ

	 สิง่ทีเ่ราชอบ	มนัพาให้เราทกุข์มไีหม	เช่นว่า	เรามเีพชรสกัก้อนหน่ึง	เราชอบมาก	 
ชอบกว่าก้อนหนิธรรมดา	เอาวางไว้	ถ้ามขีโมยมาหยบิเอาก้อนเพชรไป	เราจะเป็นอย่างไร	 
นั่น	ของดีมันหาย	ท�าให้เราเป็นทุกข์ได้เหมือนกัน

	 ดังนั้น	 เราต้องอดทนต่อสู้	 ให้เรามีสติคุ้มครองจิตของเรา	 สติคือความระลึก
ได้	สมัปชญัญะคอืความรู้ตวั	อนัน้ีช่วยประคบัประคองดวงใจของเราให้อยูก่บัธรรมะ	 
สติระลึกได้ว่า	 บัดน้ีเราจะจับไม้เท้า	 เมื่อเราจับไม้เท้าอยู่ก็รู้ว่าเราจับไม้เท้า	 น่ีเป็น
สมัปชญัญะ	ถ้าเรารู้อยูใ่นขณะน้ี	ขณะเมือ่เราจะท�า	หรือเมือ่เราท�าอยู	่กรู้็ตามความจริง
ของมันอยู่อย่างน้ัน	อนัน้ีแหละทีจ่ะช่วยประคบัประคองใจของเราให้รู้ธรรมะทีแ่ท้จริง

 ทน้ีี ถ้าหากว่าเราเผลอไปนาทหีน่ึง กเ็ป็นบ้านาทหีน่ึง เราไม่มสีตสิองนาท ีเรากเ็ป็น 
บ้าสองนาที	ถ้าไม่มีสติครึ่งวัน	เราก็เป็นบ้าอยู่ครึ่งวัน	เป็นอย่างนี้

	 สต	ิน้ี	คอืความระลกึได้	เมือ่เราจะพดูอะไรท�าอะไร	ต้องรู้ตวั	เราท�าอยู	่เรากรู้็ตวัอยู	่ 
ระลกึได้อยู่อย่างน้ี	คล้ายๆ	กบัเราขายของอยูใ่นบ้านเรา	เรากดู็ของของเราอยู	่คนจะเข้า 
มาซือ้ของหรือขโมยของของเรา	ถ้าเราสะกดรอยมนัอยูเ่สมอ	เรากรู้็เร่ืองว่า	คนๆ	น้ีมนัมา 
ท�าไม	เราจับอาวธุของเราไว้อยู่อย่างน้ี	คือเรามองเหน็	พอขโมยมันเหน็เรา	มนักไ็ม่กล้า 
จะท�าเรา

	 อารมณ์ก็เหมือนกัน	ถ้ามีสติรู้อยู่	มันจะท�าอะไรเราไม่ได้	อารมณ์มันจะท�าให้
เราดีใจอยู่อย่างน้ีตลอดไปไม่ได้	มนัไม่แน่นอนหรอก	เด๋ียวมนักห็ายไป	จะไปยดึม่ัน 
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ถอืมัน่ท�าไม	อนัน้ีฉันไม่ชอบ	อนัน้ีกไ็ม่แน่นอนหรอก	ถ้าอย่างน้ีอารมณ์น้ันกเ็ป็นโมฆะ
เท่าน้ัน	เราสอนตวัของเราอยู	่เรามสีตอิย่างน้ี	เรากรั็กษาอย่างน้ีเร่ือยๆ	ไป	ตอนกลางวนั 
ตอนกลางคืน	ตอนไหนๆ	ก็ตาม

 เม่ือเรายังมีสตอิยู ่เม่ือน้ันแหละเราได้ภาวนาอยู ่การภาวนาไม่ใช่ว่าเราจะน่ังสมาธิ
อย่างเดยีว	ยนืเดินน่ังอยูเ่รากรู้็จัก	นอนอยูเ่รากรู้็จัก	เรารู้จักตวัของเราอยูเ่สมอ	จิตเรา 
มีความประมาทเราก็รู้จัก	 ไม่มีความประมาทเราก็รู้จักของเราอยู่	 ความรู้อันนี้แหละ 
ที่เรียกว่า “พุทโธ”	เรารู้เห็นนานๆ	พิจารณาดีๆ	มันก็รู้จักเหตุผลของมัน	มันก็รู้เรื่อง

	 ยกตัวอย่างเช่น	 ชาวตะวันตกมาอยู่ในประเทศไทย	 อยู่ไปเฉยๆ	 อย่างน้ัน	 
ความที่อยู่ติดต่อใกล้ชิดกันไป	ถึงแม้ภาษาพูดไม่รู้เรื่องก็ตาม	แต่มันรู้เรื่องเข้าใจได้
เห็นไหม	 มองดูหน้ากันรู้เรื่องกัน	 ถึงพูดภาษาไม่รู้เรื่อง	 แต่ก็อยู่กันไปได้	 มันรู้กัน 
ด้วยวธิน้ีี	ไม่ต้องพดูกัน	ท�างานก็ต่างคนต่างท�า	ท�าอยูใ่กล้ๆ	กนัน่ันแหละ	ไม่รู้จักพดูกนั	 
มนัก็ยังรู้เร่ืองกัน	อยูด้่วยกนัได้	รู้ได้โดยอากปักริิยาทีว่่ารักกนัหรือชอบกนั	อะไรมันกรู้็ 
ของมันอยู่อย่างนี้	เป็นอย่างนั้น	เหมือนกันกับแมวกับสุนัข	มันไม่รู้ภาษา	แต่ว่ามัน 
ก็รู้จักรักเจ้าของเหมือนกัน แมวหรือสุนัขอยู่บ้านเรา ถ้าเรามาถึงบ้าน สุนัขมันก็วิ่งไป 
ท�าความขอบคณุด้วย	เหน็ไหม	ถ้าเรามาจากตลาดหรือมาจากทีอ่ืน่มาถงึบ้าน	แมวอยูท่ี่ 
บ้านเรา	มนักม็าท�าความขอบคุณ	มนัจะร้องว่า	เหมยีวๆ	มนัมาเสยีดมาสเีรา	แต่ภาษา 
มันไม่รู้ แต่จิตมันรู้อย่างนั้น

	 อนัน้ีเรากอ็ยูไ่ปได้อย่างน้ัน	เราต้องให้เข้าใจกนัอย่างน้ัน	เราปฏบิตัธิรรมะบ่อยๆ	
จิตมันก็คุ้นเคยกับธรรมะ	 เช่นว่าความโกรธเกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์	 พระท่านว่ามัน
เป็นทุกข์มาแล้ว	ชอบทุกข์ไหม	ไม่ชอบ	แล้วเอาไว้ท�าไม	ถ้าไม่ชอบจะยึดเอาไว้ท�าไม	 
ทิ้งมันไปสิ	ถ้าทุกข์มันเกิดล่ะ	คุณชอบทุกข์หรือเปล่า	ไม่ชอบ	เมื่อไม่ชอบทุกข์แล้ว
ยึดไว้ท�าไม	ก็ทิ้งมันเสียสิ	ท่านก็สอนทุกวันๆ	ก็รู้เข้าไปๆ	ทุกข์มันเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่ง  
เรากรู้็ค�าสอนคร้ังหน่ึง ทกุข์เราก็ไม่ชอบ	ไม่ชอบทกุข์แต่เราไปยดึไว้ท�าไม	สอนอยูเ่ร่ือยๆ	 
บางทก็ีเหน็ชดั	เหน็ชดักค่็อยๆ	วาง	วางไปกเ็ป็นเร่ืองธรรมดาอย่างเก่า	ทหีน่ึงกด็	ีสองทกีด็ี	 
สามทีก็ดี	มันก็เกิดประโยชน์แล้ว	เกิดรู้เรื่องขึ้นแล้ว
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	 เมื่อมันเกิดมาความรู้เฉพาะตัวของเรา	เราจะนั่งอยู่ก็ดี	เดินอยู่ก็ดี	นอนอยู่ก็ดี	
พดูภาษาไม่เป็น	แต่จิตเรารู้ภาษาธรรมะ	เราปิดปากตรงน้ีไว้	ปิดปากกาย	แต่เปิดปากใจ 
น้ีไว้	ใจมนัพูด	น่ังอยูเ่งียบๆ	ยิง่พดูด	ีพดูกบัอารมณ์	รู้อารมณ์เสมอ	น่ีเรียกว่า	“ปากใน”  
น่ังอยูเ่ฉยๆ	เราก็รู้จัก	พดูอยูข้่างใน	รู้อยูข้่างใน	ไม่ใช่คนโง่	คนรู้อยูข้่างใน	รู้จักอารมณ์	 
สั่งสอนตัวเองก็เพราะอันนี้...

	 ชีวิตของเรานี้	มันแก่ทุกวัน	เกิดมามีการยกเว้นไม่แก่บ้างไหม	วันคืนของเรานี้	 
ตอนเช้า	ตอนเที่ยง	ตอนเย็น	ตอนค�่า	มันยกเว้นอายุเราไหม	วันนี้มันก็ให้แก่	พรุ่งนี้ 
มนักใ็ห้แก่	นอนหลบัอยูม่นักใ็ห้แก่	ตืน่อยูก่ใ็ห้โตขึน้ตามเร่ืองของมนั	เรียกว่าปฏิปทา 
ของมนัสม�า่เสมอเหลอืเกนิ	เราจะนอนอยู	่มนักท็�างานของมนัอยู	่เราจะเดิน	มนักท็�างาน	 
คอืความโตของเราน่ีแหละ	กลางวนัมนักโ็ต	กลางคนืมันกโ็ต	จะน่ังจะนอนมนัมคีวามโต 
ของมันอยู่	เพราะชีวติประจ�าวนัมนัเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ	ร่างกายของเรามนัได้อาหาร 
มนักเ็ปลีย่นไปเร่ือยๆ	น่ีเรียกว่าปฏิปทาของมนั	มนัจึงท�าให้เราโตจนไม่รู้สกึ	ดเูหมือนกบั 
ไม่ได้ท�าอะไรเลย	มันก็โตของมันเอง	แต่สิ่งที่เราท�าคือ	เรากินอาหาร	กินข้าว	ดื่มน�้า	
น่ันเป็นเร่ืองของเรา	เร่ืองร่างกายมนัจะโตจะอ้วน	มนักเ็ป็นของมนั	เรากท็�างานของเรา	 
สังขารก็ท�างานของสังขาร	มันไม่พลิกแพลงอะไร	นี่ปฏิปทามันติดต่อกันอยู่เสมอ

 การท�าความเพยีรของเราก็เหมือนกนั ต้องพยายามอยูอ่ย่างน้ัน เราจะต้องมสีติ
ตดิต่อกันอยู่อย่างน้ันเสมอ	มคีวามรู้ตดิต่อกนัอยูเ่สมอเป็นวงกลม	จะไปถอนหญ้ากไ็ด้	 
จะน่ังอยูก่ไ็ด้	จะทานอาหารก็ได้	จะกวาดบ้านอยูก่ไ็ด้	ต้องไม่ลมืมคีวามรู้ตดิต่ออยูเ่สมอ	 
ตัวนี้มันรู้ธรรมะ	มันจะพูดอยู่เรื่อยๆ	ใจข้างในมันจะพูดอยู่เรื่อยๆ	เป็นอยู่อย่างนั้น	 
มีความรู้อยู่	 มีความตื่นอยู่	 มีความเบิกบานอยู่สม�่าเสมออย่างน้ัน	 น้ันเรียกว่าเป็น 
ประโยชน์มาก	ไม่ต้องสงสยัอะไรเลย	อะไรมันเกดิข้ึนมา	เรากเ็หน็ว่าอนัน้ีมนัไม่แน่นอน	 
มนัไม่เทีย่ง	อนัน้ันกด็	ีแต่ว่ามนัไม่แน่นอน	มนัไม่เทีย่ง	เท่าน้ีละ	เรากรู้็ของเราไปเร่ือยๆ	 
เท่านั้นแหละการปฏิบัติของเรา

	 มคีนถามว่า	การท�าภาวนาน้ี ต้องอธษิฐานหรือไม่ว่าจะท�าเวลานานเท่าไร ๕ หรือ  
๑๐ นาที อาตมาเลยบอกว่า	ไม่แน่นอน	บางทีอธิษฐานว่าฉันจะนั่งสามชั่วโมง	นั่งไป 
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ได้สบินาทก็ีเดือดร้อนแล้ว	ไม่ถงึชัว่โมงกห็นีไปแล้ว	เม่ือหนีไปแล้วกม็าน่ังคดิว่า	แหม	 
เราน้ีพูดโกหกตวัเราเอง	เอาแต่โทษตวัเองอยู	่ไม่สบายใจ	บางทกีเ็อาธปูสกัดอกหน่ึงมาจุด	 
อธิษฐานจิตใจว่า	ไฟจุดธูปดอกนี้ไม่หมด	ฉันจะไม่ลุกหนี	ฉันจะพยายามอยู่อย่างนี้	 
พอท่านพดูอย่างน้ี	พญามารกม็าแล้ว	น่ังเข้าไปสกันิด	น่ันทกุข์หลายเหลอืเกิน	เดีย๋วมดกดั	 
เดีย๋วยงุกดั	มนัวุน่ไปหมด	จะลกุหนีไปกอ็ธษิฐานแล้ว	น่ีมนัตกนรก	นึกว่านานเตม็ทแีล้ว	 
ลืมตามองดูธูป	ก็ยังไม่ถึงครึ่งเลย	หลับตาอธิษฐานใหม่ต่อไปอีก	สามทีสี่ที	ธูปก็ยัง 
ไม่หมด	เลยก็มาคิด	เรานี่มันไม่ดีเหลือเกิน	โกหกตัวของตัวอยู่เลยวุ่นยิ่งกว่าเก่าอีก	 
เราน้ีเป็นคนไม่ด	ีเป็นคนอปัรีย์จัญไร	เป็นคนโกหกพระพทุธเจ้า	โกหกตวัเราเอง	เกดิบาป 
ขึ้นมาอีก อาตมาเห็นว่า ต้องพยายามท�าไปเร่ือยๆ พอสมควรที่จะเลิกก็เลิก  
เหมือนกันกับเราทานข้าว	เราอธิษฐานมันเมื่อไร	ทานไป	ทานไป	มันจวนจะอิ่มจะพอ	
เราก็เลิกเมื่อนั้น	กินมากไปก็อาเจียนออกเท่านั้นแหละ	ให้มันพอดีอย่างนั้น

	 เราเหมือนพ่อค้าเกวียน	ต้องรู้จักก�าลังโคของเรา	ต้องรู้จักก�าลังเกวียนของเรา	 
โคของเรามีก�าลงัเท่าไร	เกวยีนของเรารับน�า้หนักได้เท่าไร	ต้องรู้จัก	ต้องเอาตามก�าลงัโค	 
ต้องเอาก�าลังเกวียนของเรา	 อย่าเอาตามความอยากของเราสิ	 เรามีเกวียนเล่มเดียว	
อยากจะบรรทุกหนักให้ขนาดรถสิบล้อ	มันก็พังเท่านัน้	ก็ตายน่ะสิ	มันต้องค่อยๆ	ไป	 
ค่อยๆ	ท�า	อย่างน้ีให้รู้จักของเรา	ปฏปิทาเราท�าไปเร่ือยๆ	กส็บาย	มนัวุน่วายกต็ัง้ใหม่	 
มันวุ่นวายไปก็ตั้งใหม่	 ถ้ามันวุ่นวายนัก	 ก็ลุกเดินจงกรมเสียสิ	 เดินมันจนเหน่ือย	 
พอเหนื่อยก็มานั่ง	 นั่งก�าหนด	 มันเหนื่อย	 มันจะสงบระงับ	 ถ้าเดินก็พอแรง	 นั่งก็
สมควรแล้ว	อยากจะพกัผ่อนกพ็กัผ่อนเสยี	แต่ว่าจิตใจอย่าลมื	มสีตอิยูท่ัง้เดนิ	ทัง้น่ัง	 
ทั้งนอน	อยู่ให้สม�่าเสมออย่างนั้น	ให้เราเข้าใจอย่างนั้น

	 การประพฤติปฏิบัติธรรมต้องไม่ย่อหย่อน	 จะต้องท�าความพยายามอย่างน้ัน	
ความอยากจะเร็วของเรา	อนัน้ีไม่ใช่ธรรมะ	มนัเป็นความอยากของเรา	ใจอยากจะเร็ว
ทีส่ดุ	แต่มันท�าไม่ได้	ธรรมชาตเิป็นอยูอ่ย่างน้ัน	เรากก็�าหนดจิต	ปฏิบตัติามธรรมชาติ
ของมันอย่างน้ัน	 อยากจะให้มันเร็วที่สุดน้ันไม่ใช่ธรรม	 มันคือความอยากของเรา	 
เราจะท�าตามความอยากของเรานั้นไม่จบ
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	 ให้รู้จักดูประวัติของพระอานนท์	 พระอานนท์นั้นมีศรัทธามากที่สุด	 พรุ่งนี้เขา
ก�าหนดให้พระอรหนัต์ท�าปฐมสงัคายนาแล้ว	คณะสงฆ์กก็�าหนดพระอานนท์องค์หน่ึงว่า 
จะเอาไปร่วมท�าสังคายนา	แต่จะเอาเฉพาะพระอรหันต์ทั้งนั้น	พระอานนท์เหลือเพียง 
องค์เดยีวเท่าน้ันยังไม่เป็นพระอรหนัต์	ไม่รู้จะท�าอย่างไร	พระอานนท์กอ็าศยัความอยาก	 
นึกว่าเราจะต้องท�าอะไรหนอจึงจะส�าเร็จเป็นพระอรหนัต์	พรุ่งน้ีเขาจะนับเข้าอนัดบัแล้ว	 
จะประชมุสงฆ์ท�าสงัคายนา	ตอนกลางคนืกต็ัง้ใจน่ัง	ไม่ได้นอนทัง้คนื	น่ังท�าอยูอ่ย่างน้ัน	 
อยากจะเป็นพระอรหันต์	 กลัวจะไม่ทันเพื่อนเขา	 ท�าไปทุกอย่าง	 คิดไปทางนี้ก็มีแต่ 
ปัญญาหยาบ	คิดไปทางโน้นก็มีแต่ปัญญาหยาบ	คิดไปทางไหนก็มีแต่ปัญญาหยาบ 
ทัง้น้ัน	วุน่วายไปหมด	คดิไปกจ็วนจะสว่าง	เราน่ีแย่	เราจะท�าอย่างไรหนอ	เพือ่นสหธรรมกิ 
ทัง้หลายจะท�าสงัคายนาแล้ว	เรายงัเป็นปถุชุนจะท�าอย่างไรหนอ	ธรรมทีพ่ระพทุธองค์ 
ท่านแสดงไว้	 เราพิจารณาทุกอย่างไม่ขัดข้อง	 แต่เรายังตัดกิเลสไม่ได้	 ยังไม่เป็น
พระอริยเจ้า	 ท�าอย่างไรหนอ	 เลยคิดว่าเราก็ท�าความเพียรมาตั้งแต่ย�่าค�่าจนถึงบัดนี้	 
หรือมนัจะเหน่ือยไปมากกระมงั	คดิว่าควรจะพกัผ่อนสกัพกัหน่ึง	เลยเอาหมอนมาจะ 
พกัผ่อน	เม่ือจะพกัผ่อน	กป็ล่อยวางทอดธรุะหมดเท่าน้ัน	ศรีษะยงัไม่ทนัถงึหมอนเลย	 
พอเท้าพ้นพื้นเท่าน้ัน	 ตอนน้ันขณะจิตเดียว	 พอดีจิตรวมได้	 ที่ตั้งใจว่าจะพักผ่อน	 
มนัปล่อยวางทอดธรุะ	ตอนน้ันเองพระอานนท์ได้ตรัสรู้ธรรม	ตอนทีว่่าอยากจะให้มนั
เป็นอย่างน้ัน อยากจะให้มันเป็นอย่างน้ี ไม่มีเวลาทีจ่ะพกัผ่อน ไม่ปล่อยวาง กเ็ลยไม่ม ี
โอกาสที่จะตรัสรู้ธรรม

 ให้เข้าใจว่า การทีต่รัสรู้ธรรมน้ัน มันพร้อมกบัการปล่อยวางด้วยสตด้ิวยปัญญา 
ไม่ใช่ว่าเราจะเร่งให้มนัเป็นอย่างน้ัน	แต่ด้วยเหน็ว่ามันไม่ใช่อย่างน้ัน	พอพกัผ่อน	พอวาง 
เข้าปุบ๊	ตรงน้ันไม่มีอะไรเข้ามายุ่ง	ไม่มีความอยากเข้ามายุง่	เลยสงบตรงน้ันเลย	พอจิต 
ตอนนั้นรวมดี	 ก็เป็นโอกาสพบตรงนั้น	 พระอานนท์เกือบจะไม่รู้ตัว	 รู้ตัวว่ามันเป็น 
อย่างนั้นเท่านัน้	ที่พระอานนท์อยากจะตรสัรู้ให้มันเป็นอย่างนีไ้ม่ได้	นี่คือความอยาก	 
แต่พอรู้จักวาง	ตรงนั้นแหละคือการตรัสรู้ธรรมะ

	 คนไม่รู้จักมันกท็�ายาก	เช่นว่า	ตรงน้ันไม่ใช่ทีอ่ยูข่องคน	ความวติกของปถุชุนจะไป 
วติกตรงน้ันกไ็ม่ได้	เช่นว่า	น่ีพืน้	น่ันหลงัคา	ตรงน้ี	(ระหว่างหลงัคากบัพืน้)	ไม่มอีะไร  



506

เหน็ไหม	ตรงน้ีไม่มภีพ	ภพคอืหลงัคากบัพืน้	ระยะกลางน้ี	เรียกว่าไม่มภีพ	ถ้าคนจะอยู ่
ก็ต้องอยู่ข้างล่างหรือข้างบน	 ตรงน้ีไม่มีคนที่จะอยู่	 ไม่มีใครที่จะอยู่	 เพราะว่ามัน 
ไม่มีภพ	ตรงน้ีคนไม่สนใจ	การปล่อยวางอย่างน้ี	คนไม่สนใจว่าการปล่อยวางมนัจะเกดิ
อะไรไหม	เมื่อขึ้นไปถึงโน้นเป็นภพเคยอยู่	ลงมาทางนี้ก็เป็นภพเคยอยู่	ขึ้นไปข้างบน 
น้ีหน่อยก็สุขสบาย	 หล่นลงมาตูมก็เจ็บ	 แล้วเป็นทุกข์	 มีแต่ทุกข์กับสุข	 แต่ที่มัน 
จะวางให้เป็นปกติไม่มี	เพราะว่าที่ไม่มีภพนั้นคนไม่สนใจ	แม้จิตจะวิตก	ก็ให้วิตกไป 
ในปกติ	ไม่มีภพ

	 ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า	ไม่มีภพ ไม่มีชาติ คือ ไม่มีอุปาทานนั่นเอง อุปาทาน
เป็นเหตุให้ทุกข์เกิด	 ถ้าอุปาทานน้ันเราปล่อยไม่ได้	 เราอยากจะสงบมันก็ไม่สงบ	 
คนเราอยู่กับภพ	ถ้าไม่มีภพ	คิดไม่ได้	เพราะนิสัยของคนมันเป็นอย่างนั้น	กิเลสของ
คนเป็นอย่างน้ัน	พระนิพพานทีพ่ระพทุธองค์ท่านว่า	พ้นจากภพชาต	ิฟังไม่ได้	ไม่เข้าใจ	 
มันเข้าใจแต่ว่าต้องมีภพชาติ	 ถ้าไม่มีภพ	 ถ้าไม่มีที่อยู่	 ฉันจะอยู่อย่างไร	 ยิ่งคน 
ธรรมดาๆ	อย่างเราแล้ว	ฉันจะอยูอ่ย่างน้ีไม่ดกีว่าหรือ	อยากจะเกดิอกีแต่กไ็ม่อยากตาย	 
มนัขดักนัเสยีอย่างน้ี	ฉันอยากเกดิ	แต่ฉันไม่อยากตาย	มนัพดูเอาคนเดยีวตามภาษาคน	 
แต่การเกิดแล้วไม่ตายน้ันมีไหมในโลกน้ี	 เมื่อคนอยากเกิดก็คือคนน้ันอยากตาย 
น่ันเอง	แต่เขาพดูว่าฉันอยากเกดิ	แต่ฉันไม่อยากตาย	มนัคิดสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้	เขากไ็ป 
คิดให้มันทุกข์

	 ท�าไมเขาจึงคดิอย่างน้ัน	เพราะเขาไม่รู้จักทกุข์	เขาจึงคดิอย่างน้ัน	พระพทุธองค์
ท่านว่า ตายนี้มาจากความเกิด ถ้าไม่อยากตาย อย่าเกิดสิ แต่นี่อยากเกิดอีก	แต่ว่า
ไม่อยากตาย	พดูกบักเิลสตณัหาน้ีมนักย็ากมนักล็�าบาก	มนัถงึมีการปล่อยวางได้ยาก	
มีการปล่อยวางไม่ได้อย่างนี้	กิเลสตัณหามันเป็นอย่างนั้น

	 ฉะน้ันทีพ่ระพทุธองค์ท่านตรัสว่า	ไม่มยีางต้นเสาอนัน้ี	อะไรไปเกาะ	ไม่มทีีเ่กาะ	
จึงไม่มภีพไม่มชีาต	ิถ้าพดูถงึว่าเราไม่มภีพมีชาต	ิเราฟังไม่ได้	จนกระทัง่ท่านย�า้เข้าไป
ถึงตัวตนน้ีว่า ไม่มีตัวมีตน ตัวตนน้ันเป็นเร่ืองสมมุติทั้งน้ัน มันจริงอยู่ มันก็จริง 
โดยสมมุติ	ถ้าพูดถึงวิมุตติ	ตัวตนก็ไม่มี	เป็นธรรมธาตุอันหนึ่ง	เกิดขึ้นมาเพราะเหตุ 
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เพราะปัจจัยเกิดขึ้นมาเท่านั้น	 เราก็ไปสมมุติว่ามันเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมา	 เมื่อเป็น
สมมตุเิป็นตวัเป็นตน	กย็ดึตวัยดึตนน้ันอกี	เลยเป็นคนมตีน	ถ้าม	ี“ตน”	กมี็	“ของตน”	 
ถ้าไม่ม	ี“ตน”	“ของตน”	กไ็ม่ม	ีถ้าม	ี“ตน”	มนักมี็สขุ	มทีกุข์	ถ้าม	ี“ตน”	มนักมี็	“ของตน”	 
พร้อมกันขึ้นมาเลย	เราไม่รู้เรื่องอย่างนั้น	ฉะนั้น	คนเราจึงไปคิดว่าอยากเกิด	แต่ไม่
อยากตาย

	 พดูถงึเร่ืองกระแสพระนิพพานแล้ว	ถ้าไม่รู้ปัจจัตตงัแล้ว	กไ็ม่มีใครทีจ่ะปรารถนา
อะไร	ถึงพระนิพพานน้ีกไ็ม่ใช่เป็นเร่ืองปรารถนาอกีด้วย	พระนิพพานปรารถนาไม่ได้
เหมือนกัน	 อย่างน้ีมันเป็นลักษณะที่เข้าใจยาก	 ถึงเราจะเข้าใจในเร่ืองพระนิพพาน	 
แต่จะพูดให้คนอื่นฟังก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน	มันไม่เข้าใจ	เพราะธรรมอันนี้	ถ้าแบ่งให้ 
กนัได้	มนักส็บายละส	ิแต่ธรรมน้ีมันเป็นปัจจัตตงั	มนัรู้เฉพาะตวัของเราเอง	บอกคนอืน่ได้	 
แต่มีปัญหาอยู่ว่าคนอื่นจะรู้ไหม

	 ฉะน้ัน	พระพทุธองค์จึงตรสัว่า	อกัขาตาโร ตถาคตา	แปลว่า	พระตถาคตเป็นแต่ 
ผู้บอก	น่ันกเ็หมือนกับเราทกุวนัน้ีแหละ	เป็นผู้บอก	ไม่ใช่ผู้ท�าให้	บอกแล้วให้เอาไปท�า	 
จึงจะเกิดความมหศัจรรย์ขึน้	เกดิความเป็นจริงข้ึนเฉพาะตนเป็น	ปัจจัตตงั เวทติพัโพ  
วิญญูหิ	วิญญูชนรู้เฉพาะตัวเองทั้งนั้น	อย่างพูดวันนี้	จะมาเชื่ออาตมานั้นก็ยังไม่ใช่ 
ของดี	มนัยงัไม่ใช่ของแท้	คนทีเ่ชือ่คนอืน่อยู	่พระพทุธองค์ท่านว่ายังโง่อยู	่พระพทุธองค์ 
ท่านให้รับรู้ไว้	แล้วไปพจิารณาให้มันเกดิข้ึนมาโดยเฉพาะตวัเราเอง	ธรรมน้ีมนัจึงเป็น 
ปัจจัตตังอย่างนั้น 

	 ทีน้ีในเร่ืองการฟังธรรม	 ก็ให้ท�าความเข้าใจว่าต้องไม่ปฏิเสธรับฟัง	 ไม่เชื่อก็
พจิารณาด	ูไม่เชือ่กไ็ม่ว่า	เชือ่กไ็ม่ว่า	วางไว้ก่อน	เราจะรู้โดยให้เกดิปัญญา	อะไรทกุอย่าง 
ถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอในใจของเราเอง	ก็ยังไม่ปล่อยวาง	คือว่ามีสองข้าง	นี่ข้างหนึ่ง	 
นี่ก็ข้างหนึ่ง	คนเรานั้นจะแอบเดินมาข้างนี้	หรือแอบเดินไปข้างนั้น	ที่เดินไปกลางๆ	 
ไม่ค่อยเดินหรอก	มนัเป็นทางเปลีย่ว	เดีย๋วรกักไ็ปทางรัก	พอชงักไ็ปทางชงั	จะปล่อย
การรักการชังนี้ไป	มันเป็นทางเปลี่ยว	มันไม่ยอมไป
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	 เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมะ	ทรงเทศน์เป็นปฐมเทศนาเลยตรงนี้

	 ทางหน่ึงเป็นทางสขุของกาม	ทางหน่ึงเป็นทางทกุข์ทรมานตน	สองทางน้ีไม่ใช่ทาง 
ทีส่งบ	ท่านพดูว่าไม่ใช่ทางของสมณะ	สมณะน้ีคอืความสงบ	สงบจากสขุทกุข์	ไม่ใช่มี
ความสุขแล้วมันสงบ	ไม่ใช่มีความทุกข์แล้วมันสงบ	ต้องปราศจากสุขหรือทุกข์มันจึง
เป็นเรื่องความสงบ	ถ้าเราท�าอย่างนั้นแล้วมีสุขใจเหลือเกิน	อันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมะที่ดีนะ	 
แต่เราต้องวางสุขหรือทุกข์ไว้สองข้าง	ความรู้สึกต้องไปกลางๆ	เดินผ่านมันไปกลางๆ	 
เรากม็องดู	สขุกเ็หน็	ทกุข์กเ็หน็	แต่เราไม่ปรารถนาอะไร	เดินมนัเร่ือยไป	เราไม่ต้องการ 
สุข	เราไม่ต้องการทุกข์	เราต้องการความสงบจิตใจของเรา	ไม่ต้องแวะไปหาความสุข	 
ไม่ต้องแวะไปหาความทกุข์	กเ็ดนิมนัไปเร่ือย	เป็นสมัมาปฏปิทา	เป็นมรรค	มอีงค์แปด	 
มีสมัมาทฏิฐ	ิความเหน็ชอบเกดิขึน้แล้ว	สมัมาสงักปัปะ	คอื	ความด�าริวติกวจิาร	มนักช็อบ 
ทั้งนั้น	อันนี้เป็นสัมมามรรค	เป็นมรรคปฏิปทา	ถ้าจะท�าอย่างนี้ให้เกิดอย่างนั้น

	 ทน้ีีเราได้ฟังเรากไ็ปคดิด	ูธรรมะทัง้หมดน้ีท่านต้องการให้ปล่อยวาง ปล่อยวางจะ
เกดิขึน้มาน้ัน ต้องรู้ความเป็นจริงถึงจะปล่อยวางได้	ถ้าความรู้ไม่เกดิ	กต้็องมีการอดทน	 
มกีารพยายาม	มกีารปฏบิตัธิรรมอยู	่มนัต้องใช้ทนุอยู่เสมอทเีดียว	เรียกว่าต้องปฏบิตัิ 
ธรรม

	 แต่เมื่อมันรู้เห็นหมดแล้ว	 ธรรมะก็ไม่ได้แบกเอาไปด้วย	 อย่างเลื่อยคันน้ี	 
เขาจะเอาไปตดัไม้	เมือ่เขาตดัไม้หมดแล้ว	อะไรกห็มดแล้ว	เลือ่ยกเ็อาวางไว้เลย	ไม่ต้อง 
ไปใช้อีก	 เลื่อยคือธรรมะ	 ธรรมะต้องเอาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผล	 ถ้าหากว่า 
มันเสร็จแล้วธรรมะที่อยู่ก็วางไว้เหมือนเลื่อยที่เขาตัดไม้	 ท่อนน้ีก็ตัดท่อนน้ีก็ตัด	 
ตัดเสร็จแล้วก็วางไว้ที่น่ี	 อย่างน้ันเลื่อยก็ต้องเป็นเลื่อย	 ไม้ก็ต้องเป็นไม้	 น่ีเรียกว่า 
ถึงจุดแล้ว	 ถึงจุดของมันที่ส�าคัญแล้ว	 สิ้นการตัดไม้	 ไม่ต้องตัดไม้	 ตัดพอแล้ว	 
เอาเลื่อยวางไว้

	 การประพฤติปฏิบัติต้องอาศัยธรรมะ	ถ้าหากว่าพอแล้ว	ไม่ต้องเพิ่มมันไม่ต้อง
ถอนมัน	ไม่ต้องท�าอะไร	ปล่อยวางอยู่อย่างนั้น	 เป็นไปตามธรรมชาติอันนั้น	ถ้าไป
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ยึดมั่นหมายมั่น	 สงสัยอันนี้เป็นอย่างนั้น	 มันอยู่ไกลเหลือเกิน	 อยู่ไกลมากทีเดียว	 
ยงัเป็นเดก็ๆ	อยู	่ยงัเป็นเดก็อมมืออยูน่ั่นแหละ	ท�าอะไรไม่ถกูอยูน่ั่น	ไม่เอาแล้วอย่างน้ัน	 
มนัเป็นทกุข์	ต้องดู	ต้องดูออกจากจิตใจของเรา	ดมัูน	ปล่อยมัน	ดวู่าอะไรมันเกดิข้ึน	 
ก็รู้ว่าอนัน้ีไม่แน่	อนัน้ีเกดิไม่จริง	อนัน้ีมนัปลอม	ความจริงมนักอ็ยูอ่ย่างน้ัน	ทีเ่ราอยาก
ให้อันนั้นเป็นอันนี้	อันนี้เป็นอันนั้น	นั่นไม่ใช่ทาง	มันเป็นอยู่อย่างนั้น	ก็วางมันเสีย	 
ความสงบเกดิขึน้ได้	เราข้ามไปข้ามมา	มนัไม่รู้เรือ่ง	กเ็ป็นทกุข์ตลอดเวลา	หายสงสยัเสยี	 
อย่าไปสงสยัมัน	เลกิมนัเถอะ	อย่าไปเป็นทกุข์หลาย	พอแล้ว	ปล่อยวางมนัเสยี	(หวัเราะ). 
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๔๔
กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว

	 พวกเราเป็นผู้มีบญุวาสนามาก	เพราะพระพทุธเจ้าตรัสว่า	การทีพ่ระพทุธเจ้าจะมา 
ตรัสรู้ในโลกนี้	เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก

	 เราจะได้พบท่านกย็าก	เมือ่พบท่านแล้ว	จะได้ฟังธรรมท่านกย็าก	ได้ฟังธรรมแล้ว 
จะได้บวชปฏิบัติอยู่ใกล้ท่านก็ยาก	 หรือแม้แต่บวชแล้ว	 จะมีศรัทธาก็ยากก็ล�าบาก	
ท่านว่าอย่างน้ัน	ผู้บวชแล้วเข้าไม่ถงึพระพทุธเจ้ากมี็นะ	อย่านึกว่าถ้าบวชแล้วจะได้เข้า 
ใกล้พระพุทธเจ้า	 ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของท่าน	 ก็ไม่ได้ชื่อว่าเข้าใกล้
พระพทุธเจ้า	ให้พากนัเข้าใจ	ดงัน้ัน	ผู้รู้จะเกดิข้ึนภายในจิตใจของมนุษย์	ให้รู้แจ้งแทง 
ตลอดน้ี	จึงหาได้ยาก	บคุคลทีมี่เจตนามีศรัทธามาสอนพวกเราให้เกดิความรู้ความเหน็ 
ในความดีความชั่ว	ในบุญในบาป	นี้ก็ยาก	และจะได้ฟังธรรมของท่านนั้นก็ยาก

	 อย่างเราฟังธรรมกนัโดยทัว่ไปทกุวนัน้ี	กฟั็งแต่นิทานพืน้บ้านเร่ืองการะเกดบ้าง	
สินชัยบ้าง	 แตงอ่อนแตงแก่บ้าง	 ฟังกันเล่นๆ	 อันน้ันไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้า	 
เป็นนิยายฟังกนัสนุกเฉยๆ	ถ้าฟังธรรมพระพทุธเจ้า	มนัได้บญุนะ	ได้ในปัจจุบนัน้ีน่ีแหละ	 
ธรรมทีจ่ะสอนสตัว์ทัง้หลายน้ันไม่ใช่ง่าย	ถ้าค�าสอนใดไม่เป็นไปเพือ่หายพยศ	ลดมานะ	 
ละความชัว่แล้ว	กไ็ม่ใช่ธรรมของพระพทุธเจ้า	เป็นธรรมของพวกเดยีรถย์ี	ของพวกชาว 
นิครนถ์	มนัไม่ได้เป็นความจริง	ไม่ได้ระบายความทกุข์ออกจากใจ	ไม่หายสงสยั	ยงัไม่ถกู 
ธรรมะ
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	 ผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะ	 ฟังธรรมะแล้วจะปฏิบัติธรรมนั้นยาก	 มันยากจะได้เห็น	 
ยากจะได้ฟัง	ธรรมะของพระพทุธเจ้าน้ันควรรู้ได้	ไตร่ตรองและเหน็ตามความเป็นจริงได้	 
ท่านไม่ได้สอนต�า่สอนสงูอะไร	ท่านสอนพอด	ีสอนธรรมดาตามบคุคล	เหมอืนอย่างเดก็ 
ตัวเล็กๆ	มีก�าลังน้อย	ท่านก็ไม่ให้แบกหนัก	ให้แบกพอดี	มันก็แบกไปได้	ผู้ใหญ่มี
ก�าลังมาก	ท่านก็ให้แบกสมกับก�าลังของผู้ใหญ่	นี้ก็ได้ประโยชน์	เรื่องมันเป็นอย่างนี้

	 อันนีฉ้นัใด	พวกเราจะมีวัดวาอารามปฏิบัติอยา่งนีก้็หายาก	ไม่มีทุกกาลนะโยม	
มีเป็นบางครั้งบางคราว	นานๆ	เราจึงจะได้พบครั้งหนึ่ง	บางคนบุญไม่มี	วาสนาไม่ถึง
ก็ไม่เห็น อย่างนี้ก็มี

	 อาตมาเหน็โยมคนหน่ึงอยู่บ้านอาตมา	(บ้านก่อ)	บ้านอยูริ่มวดั	แกไปไหนมาไหน 
กเ็ดินผ่านวัดทกุวนั	แต่ไม่รู้จักอะไร	แกเคยฟังเทศน์	กฟั็งแต่แหล่มทัรี	แหล่ใส่ห	ูจนหู 
จะหนวก	กไ็ม่รู้จักธรรมะ	ต่อมาย้ายบ้านไปอยูอ่�าเภอวานรนิวาส	โชคดทีีไ่ด้ไปฟังธรรม	 
เหน็บญุเหน็บาป	เหน็อนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	กลบัมาคราวน้ีเลยบวชเป็นพระ	แกบอกว่า	 
“มันชัว่จริงๆ ครับท่านอาจารย์”	น่ีแหละอยูใ่กล้วดัน่าจะได้บญุได้กศุล	แต่ไม่รู้เร่ือง	สมกบั 
ที่ท่านว่า

 กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว   อยู่บนหัวกลิ่นบัวบ่ต้อง
 แมงภู่ง่องบินผ่านแอ่วมา  เอาเกษาดอกบัวไปจ้อย

	 กบอยูก่อบวัแต่ไม่รู้จักบวั	ดอกบวัจะบานจะตมู	จะร่วงจะโรยกไ็ม่รู้เร่ือง	วนัดคืีนดี 
อาจโดนด้ามเสยีมเขาหรอก	น้ีฉันใด	ตาแก่คนน้ันกเ็หมอืนกนั	อาตมาเคยเทศน์ให้ฟังว่า	 
กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว	นี่บรรพบุรุษเราท่านว่าไว้ถูก	อยู่ใกล้วัดใกล้วาน่าจะรู้จักธรรมะ	 
แต่ไม่รู้เร่ืองเลย	หนีจากบ้านไปอยู่ทีอ่�าเภอวานรฯ	จึงได้ไปฟังเทศน์พระกรรมฐานทีโ่น่น	 
น้ีท่านว่า ธมัโม จะ ทลุละโภ โลเก	การทีจ่ะได้ฟังธรรมพระพทุธเจ้าเป็นการยาก	การท�าบญุ 
จะถกูบญุน้ีกย็าก	น้ีกล็�าบาก	บญุกศุลจะเกดิขึน้กบัจิตใจกย็ากล�าบาก	เพราะอะไร	เพราะ 
กระจกเรามันไม่สว่าง	ยังไม่มีปัญญา	พวกเราจงเข้าใจ
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	 พระพุทธเจ้าของเราทรงเคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง	 ตั้งแต่เป็นสัตว์สาวาสิ่งขนาด 
นกกระจาบ	โตถึงช้าง	หรือในระหว่างทีเ่ป็นมนุษย์	ท่านกเ็ป็นหมดทกุอย่าง	เป็นคนร�า่ 
คนรวย	เป็นคนยากคนจน	ท่านก็ได้ผ่านมา	เรากเ็หมอืนกนั	จะอยูป่่าอยูเ่ขา	ไม่รู้จักศลี 
รู้จักธรรมกไ็ม่ต้องน้อยอกน้อยใจ	เพราะบญุของเรามอียูเ่ท่าน้ัน	แต่เราสามารถท�าดีได้ 
ถ้าจะท�า	มอืเราก็มี	ร่างกายเราก็มี	ตาหเูราก็มี	ได้เหน็	ได้ยนิ	ได้ฟัง	มผู้ีแนะน�าพร�า่สอนอยู่	 
น้ีเรียกว่าสะสมทนุของเรา	คอืเราจะลงมอืท�ามาค้าขายวนัไหนกไ็ด้	เพราะสมบตัเิรามีแล้ว	 
มีสมบัติแล้ว	มีเครื่องรับแล้ว	เมื่อได้ของไม่ดี	เราท�าให้มันดีได้	มันผิด	ท�าให้ถูกก็ได้	 
มันแก้ได้

	 พระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายก็ดี	ท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์มาก่อน	ท่านเคย
เป็นชาวไร่ชาวนา	ขี้เหล้าเมายา	เป็นคนลักเล็กขโมยน้อยมาเหมือนกัน	คือยังไม่รู้จัก
บาป	บญุ	คณุ	โทษ	คนไม่รู้จักกท็�าอะไรได้ทกุอย่าง	แต่เมือ่รู้แล้ว	ท่านกเ็ลกิ	ท่านกล็ะ	 
ถอนออกมาได้	ฟังธรรมแล้วเข้าใจ	รู้นั่นรู้นี่	ตรัสรู้ธรรมะได้

	 เร่ืองตรัสรู้ธรรมะ	เราได้ยนิว่าพระพทุธเจ้าตรสัรู้ธรรมะ	กนึ็กว่าเป็นเร่ืองของท่าน 
ทกุอย่าง	ไม่ใช่นะ	เป็นเร่ืองของเราทกุคนกไ็ด้	อนัไหนรู้แล้ว	ละน่ันแหละเป็นเคร่ืองหมาย 
ของเรา	เหมอืนเราเค้ียวกนิอะไรบางอย่าง	รู้สกึคนั	รู้แล้วกค็ายทิง้	ความรู้ชนิดน้ีแหละ	 
ปุถุชนเราควรรู้	เหมือนหัวกลอย	เมื่อรู้ว่ามันคันกินไม่ได้	เรายังจะกินอยู่หรือ	ก็มีแต่
จะทิ้งเท่านั้น มันรู้อย่างนี้แหละ

	 ทน้ีีรู้ซึง้เข้าไปกว่าน้ันอกี	รู้ว่าอนัน้ีดี	อนัน้ีไม่ด	ีมนัผิด	ไม่เป็นประโยชน์	เดอืดร้อน 
ทั้งแก่ตนและผู้อื่น	พิจารณาแล้วรู้ได้	นี้เรียกว่าความรู้อันหนึ่ง	ถ้ามันรู้ตามความเป็น 
จริงแล้ว	ไม่มีอะไรสามารถคลีค่ลายจิตใจของเราได้	อย่างเราจะท�าด	ีใครว่าไม่ดอีย่างไร 
เราก็ไม่ทิง้	เราท�าถกูอยู	่ใครว่าผิด	เรากไ็ม่ทิง้	เราไม่บ้า	เขาว่าบ้า	เรากไ็ม่ทิง้	ไปเป็นบ้า 
อย่างเขาว่า	แต่คนเราชอบทิง้เจ้าของ	เราไม่บ้า	เขาว่าบ้า	กโ็กรธ	เลยเป็นบ้าอย่างเขาว่า	 
เราท�าดีเขาว่าไม่ดี	ไปโกรธเขา	เลยไปเอาของไม่ดีกับเขา	มันทิ้งเจ้าของอย่างนี้แหละ	
ไม่รู้ตามความเป็นจริงของเจ้าของ
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	 ภาษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนน้ัน	 ก็สอนให้แก่พวกเราทั้งหลายน้ีแหละ	
พวกเราทีเ่ป็นปถุชุนให้เป็นอริยชน	เหมอืนเราจะสร้างบ้านเรือน	เราก็ต้องหาสิง่ทีย่งัไม่
ส�าเร็จ	จะเป็นเสาเป็นขื่อเป็นแป	ฯลฯ	มันไม่ได้ส�าเร็จมาเลยทีเดียวหรอก	เราต้องไป 
แปลงสภาพมันขึ้นมา	เสาเรือนก็ดี	เดิมเกิดจากไม้ที่มันยาวมันคดอยู่	ซึ่งรวมอยู่กับ
ต้นไม้น่ันแหละ	เราต้องไปเลือ่ย	ไปแปรรูปออกมา	คนฉลาดกส็ามารถน�าเอามา	สร้าง
บ้านเรือนได้

	 เรากเ็หมือนกัน	ยังเป็นปถุุชนอยู	่มลีกูมเีมีย	มอีะไรต่างๆ	เป็นธรรมดาของโลก	
แต่ถ้าเรารู้จักการภาวนา	รู้จักธรรมะแล้ว	ก็สามารถระบายสิ่งที่ไม่ดี	สิ่งที่ผิดออกได้	
ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้	ไม่น้อยก็มาก	เหมือนกับเราแบกของหนัก	เมื่อเอาทิ้งไปทีละน้อยๆ	 
ทิ้งบ่อยๆ	 มันก็เบาได้	 เมื่อทิ้งไปๆ	 ผลที่สุดก็วางหมด	 เหมือนกับเราแบกไม้ฟืน 
นั่นแหละ	เมื่อถึงกระท่อมก็ทิ้งโครมเลย	มันก็เบาเห็นไหมล่ะ	นี่ความเบาเป็นอย่างนี้

	 ความชัว่ทัง้หลายทีเ่ราท�ามามันหนักใจของเรา	เราค่อยฝึกหดัปฏบิตัไิปๆ	ใจมนั
ก็ค่อยสว่างไสว	ของยากก็เลยกลายเป็นของง่าย	ของมืดมันก็สว่าง	ของสกปรกมัน
ก็สะอาด	รู้จักหลักประพฤติปฏิบัติอย่างนั้น	รู้เรื่องอย่างนั้นก็คือธรรมะ	ถ้าไม่รู้เรื่อง
ท่านบอกว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อย่างนี้ เราก็ไม่รู้อะไร

	 คนเราถ้าไม่ได้อบรมธรรมะ	ก็เหมือนกบันักมวยทีไ่ม่ได้ซ้อม	หรือเหมอืนหมอล�า
ทีไ่ม่ได้เรียน	ถึงเวลาก็ขึน้เวทเีลยจะเป็นอย่างไร	จะน่าฟังไหม	จะน่าฟังได้อย่างไร	เพราะ 
ไม่ได้ท่องกลอนล�าเลย	มวยไม่ได้ซ้อมกเ็ช่นกนั	พอขึน้เวท	ีคูช่กเขากจ็ะเลอืกชกเอาตาม 
ใจชอบ	นั่นแหละ

	 ฉันใด	เราอยูก่บัลกูหลาน	กบัสิง่ของ	สกนธ์ร่างกาย	ล้วนแต่เป็นของไม่จีรังยัง่ยนื	 
เป็นอนิจจัง	คอืไม่เทีย่ง	วนัน้ีเสยีไป	พรุง่น้ีได้มา	วนัน้ีดใีจ	พรุ่งน้ีเสยีใจ	มนัเป็นอย่างน้ี	 
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา	 เพราะอนิจจัง	 มันไม่เที่ยง	 ไม่แน่นอน	 ทั้งภายนอกภายใน
สกนธ์ร่างกาย	 ไม่แน่นอนทั้งน้ัน	 วันน้ีดี	 พรุ่งน้ีอาจเจ็บโน่นปวดน่ีก็ได้	 มันเป็น 
อยู่อย่างน้ัน	 ถ้าคนไม่เข้าใจก็น้อยอกน้อยใจในสิ่งเหล่าน้ีว่า	 ท�าไมจึงเป็นอย่างน้ี	 
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อชัฌตัตา ธมัมา	ธรรมภายใน	ของภายในคอืสกนธ์ร่างกายของเราน้ี	บางทเีจ็บโน่นปวด
นี่	เจ็บขา	ปวดท้อง	มันไม่แน่นอน	พหิทธา ธัมมา	ธรรมภายนอก	คือของผู้อื่น	หรือ 
สิ่งของต่างๆ	เช่น	ต้นไม้	ภูเขา	เป็นต้น

	 พวกเรามทีัง้โยมผู้หญงิ	โยมผู้ชายกเ็หมอืนกนั	ถ้าพดูไม่ถกูใจกโ็กรธ	ถ้าพดูถกูใจ 
กห็วัเราะ	เอามะขามเปร้ียวมาให้ทาน	กห็ลบัตาหยไีปทกุคนเหมอืนกนัน่ันแหละ	ถ้าหวาน 
กห็วานเหมอืนกัน	มันเหมือนกันโดยสณัฐาน	ลกัษณะจิตใจน้ีกเ็หมือนกนั	สิง่ทัง้หลาย 
เหล่านี้แหละที่เราอาศัยอยู่	เคยรู้เรื่อง	แต่คนเราไม่เป็นอย่างนั้น	อันนี้ของเรา	อันนั้น 
ของเขา	อนัน้ีของฉัน	อนัน้ันของคณุ	เกดิเร่ืองเกดิราวจนยงิกนัฆ่ากนั	ความจริงมนัไม่ม ี
อะไรสกัอย่าง	เมือ่ยงัอยูก่ท็�ามาหากนิไป	ผลทีส่ดุแล้วกไ็ม่ได้เอาอะไรไปหรอก	ตอนมา 
กไ็ม่ได้เอาอะไรมา	เวลาไปกไ็ม่ได้เอาอะไรไป	ท�ามาไว้ตรงน้ีกท็ิง้ตรงน้ี	ถ้าคนรู้จักธรรมะ 
แล้วก็ผ่อนผันได้	อภัยกันได้	บางสิ่งบางอย่างผู้ไม่รู้อะไรก็เอาแล้ว	ไม่ยอมกัน

	 อาตมาเคยเหน็หมาตวัหน่ึง	เอาข้าวให้มนักนิ	มนักนิแล้วกนิไม่หมด	มนักน็อนเฝ้า 
อยู่ตรงนั้น	 อิ่มจนกินไม่ได้แล้วก็ยังนอนเฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละ	 นอนซึม	 ประเดี๋ยวก็ 
ช�าเลอืงตาดอูาหารทีเ่หลอื	ถ้าหมาตวัอืน่จะมากิน	ไม่ว่าตวัเลก็ตวัใหญ่กขู่็...	โอ้...ไก่จะ 
มากินก็...โฮ่งๆๆ	ท้องจะแตกอยู่แล้ว	จะให้เขากินก็ไม่ได้	หวงไว้

	 มาดคูนกเ็หมอืนกนั	ถ้าไม่รู้จักธมัมะธมัโม	กไ็ม่รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่	ถกูกเิลสคือ	โลภะ	 
โทสะ	โมหะ	เข้าครอบง�าจิตใจ	แม้จะมีสมบัติมากมายก็หวงไว้	ไม่รู้จักเฉลี่ยเจือจาน	 
แม้แต่จะให้ทานแก่เด็กยากจน	 หรือคนชราที่ไม่มีจะกินก็ยาก	 อาตมามาคิดดูว่ามัน
เหมือนสัตว์จริงหนอ	 คนพวกนี้ไม่มีคุณสมบัติของมนุษย์เลย	 พระพุทธองค์ตรัสว่า	 
มนุษย์ดรัิจฉาโน	มนุษย์เหมอืนสตัว์ดรัิจฉาน	เป็นอย่างน้ี	เพราะขาดความเมตตา	กรุณา	 
มุทิตา อุเบกขา

	 ฉะน้ัน	พระพทุธเจ้าจึงว่าให้พากนัมศีลี	ความมีศลีดอีย่างไร	บางคนว่ามศีลีแล้ว 
จะไปสวรรค์	ไปนิพพาน	เร่ืองสวรรค์เร่ืองนิพพาน	กคื็อเร่ืองความสขุหรือความดทีัง้หลาย	 
ถ้ามีศีลธรรมแล้วอยู่กันสบาย	 ไม่ก่อกวน	 ไม่สร้างความเดือดร้อนใส่หมู่ใส่คณะ	 
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ใส่บ้านใส่เมือง	ใส่พี่ป้าน้าอา	ใส่เจ้าใส่นาย	บ่าวไพร่	ราษฎร	ไม่มี	ถ้าเรามีศีลธรรม
ก็อยู่เย็นเป็นสุข สมกับที่พระท่านว่า

 สีเลนะ สุคะติง ยันติ   สีเลนะ โภคะสัมปะทา
 สีเลนะ นิพพุติง ยันติ  ตัสมา สีลัง วิโสธะเย

	 เวลาให้ศีลสดุท้าย	ท่านสรุปอย่างน้ี	พวกเราว่า	ม้วนศีล	(สรุปหรือบอกอานิสงส์)	
ท�าไมจึงว่าม้วนศลี	กเ็หมอืนเราสานตะกร้าน่ันแหละ	สานแล้วเรากม้็วน	(ขมวด)	ปากมนั	 
แล้วท�าหูใส่	ท�าสายใส่

 สเีลนะ สคุะตงิ ยนัต	ิจะมีความสขุเพราะศลี	มคีวามสขุเพราะท�าถกู	นายจ้างกบั
ลูกจ้างมีความซื่อสัตย์ต่อกัน	หรือบ่าวไพร่ราษฎร	พี่น้องก็ซื่อสัตย์ต่อกัน	มันก็สบาย
เท่าน้ัน สเีลนะ โภคะสมัปะทา สมบตัทิัง้หลายกม็ขีึน้มา ถงึมน้ีอยกส็บาย มหีลายกไ็ม่ 
ล�าบาก	ไม่แก่งแย่งกัน	นี่คือความสบาย

	 ถ้าพดูถงึศลี	เอากระเป๋าวางไว้ริมทางกไ็ม่หาย	ของอยูบ้่านกไ็ม่หาย	สบาย	ถ้าคน 
ไม่มีศลีล่ะ	อยูใ่นกระเป๋ากางเกงมนัยงัแย่งเอาเลย	คนแก่ข้ึนรถไฟเอาสตางค์ใส่กระเป๋า	 
เสร็จพวกน้ัน	คนแก่ตกรถเลย	น่ี	ถ้าไม่มีศีล	มนัเดอืดร้อนอย่างน้ี	มนัเป็น	ทกุขะตงิ ยนัติ  
ไม่ใช่	สุคะติง ยันติ	ทุกข์เพราะเบียดเบียนกัน	 กูเอาของมึง	 มึงเอาของกู	 ท่านว่า	 
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา	เพราะฉะนั้น	ผู้มีน้อยก็สบายตามน้อย	 
ผู้มมีากกส็บายตามมาก	เหมือนสตัว์หรือแมลงบางจ�าพวก	ม	ี๒	ขาเท่ามนุษย์น้ีกส็บาย	 
มสีีข่ากส็บาย	มหีลายขาเหมือนกิง้กอื	มนักส็บาย	โดยเฉพาะในกลุม่ผู้มศีีล	ใครมมีาก 
ก็สบาย	ใครมน้ีอยกส็บาย	จะไปหาทีไ่หนกนัล่ะ	ไม่ใช่ชาตหิน้า	ไม่ใช่ชาตไิหน	ชาตปัิจจุบนั 
น้ีแหละ	ถ้าพากนัสร้างบญุสร้างกศุลคอืสร้างจิตใจของตน	คนทกุวนัน้ีสร้างบญุ	ไม่รู้จักว่า 
บญุอยูต่รงไหน	ไม่รู้เร่ือง	พากนัไปท�าบญุกไ็ปร่ืนเริงสนุกสนาน	กนิเหล้าเมายา	กเ็สร็จกนั 
แค่นั้น	สนุกเท่านั้น

	 บุญกุศลคือความดี	 ไม่ก่อกวน	 ไม่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวาย	 ดังน้ันจึงว่า 
เราไม่เคยได้ฟังธรรมพระพทุธเจ้าเลย	เวลาของหาย	ลกูตายเมยีตาย	จึงพากนัร้องไห้
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ตาเปียกตาแฉะ	ท�าไมถึงเป็นอย่างนั้น	เพราะไม่ได้ฝึกไว้	ไม่ได้ซ้อมไว้	ไม่รู้ว่าของมัน
เกิดได้ตายได้	มันหายเป็น	มันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆ	นะ	ดูซิ	บ้านไหนเมืองไหน
มันก็เป็นอย่างนี้

	 พระพุทธเจ้าท่านให้มาภาวนา	 ภาวนาคืออะไร	 คือมาท�าจิตใจให้สงบเสียก่อน	
ปกตใิจมันมีอะไรหุม้ห่ออยู	่เป็นใจทีย่งัเชือ่ไม่ได้	ถ้ามาท�าให้สงบแล้ว	มนัจะเกดิความ
รู้สกึขึน้มา	ใจมนัสบาย	สงบ	มนัจะแสดงอะไรออกมา	เหน็รูป	เหน็เวทนา	เหน็สญัญา	
เห็นสังขาร	เห็นวิญญาณ	มันจะค่อยพิจารณาไป	เกิดความรู้ว่า	อันนี้มันพาดีพาไม่ดี	 
พาผิดพาถูก	ท่านให้พจิารณาอนัน้ีก่อน	เรียกว่า	สมถภาวนา	เมือ่ใจเราสบาย	มนัสว่าง	 
มันขาว	 มันสงบ	 ความนึกคิดที่จิตใจก็สบายข้ึน	 มันต่างจากความนึกคิดของคนที ่
ไม่สบายใจ	มคีวามโลภ	ความโกรธ	ความหลงอยูใ่นใจ	คอืคนนึกคดิไม่ด	ีใจไม่สบาย	
คดิไปทัว่	คดิจนไม่ได้หลบัไม่ได้นอน	คดิไปสารพดั	คดิแต่เร่ืองไม่สบายน่ันแหละ	ถ้าใจ 
สบายล่ะ	 คิดไปไหนก็มีแต่เรื่องสบายเรื่องสงบ	 เรื่องระงับ	 มีแต่เรื่องเป็นประโยชน์ 
ทั้งนั้น	ถ้าจิตใจมันเป็นแล้ว	ก็เป็นอย่างนั้น	ดังนั้นท่านจึงให้พิจารณาเรียกว่า	ภาวนา

	 อย่างพวกเราทัง้หลายทีพ่ากนัท�าวนัน้ี	บางคนอาจไม่เคยท�าเลย	เคยแต่ไปเรียน
เอาคาถากบัคนน้ันคนน้ี	ได้คาถาแล้วก็ไปภาวนาให้พ่อให้แม่	ให้คนโน้นคนน้ี	สตัว์โน้น 
สัตว์นี้	ให้ตนเองไม่มี	ตนไม่มีความดีแต่จะให้ความดีแก่คนอื่น	จะเอาความดีที่ไหน
ไปให้เขา	อย่างเราจะภาวนาให้พ่อแม่หรือใครก็ตาม	ทัง้ทีมี่ชีวติอยู่หรือล่วงลบัไปแล้ว	 
เบื้องแรกเราต้องภาวนาให้ตัวเองก่อน	 เพื่อช�าระความชั่วออกจากจิตใจ	 ให้ความดี
ปรากฏขึน้ในตวัเรา	ต่อจากน้ันจึงแผ่ความดทีีต่นมีตนได้ให้แก่คนอืน่	อย่างน้ีจึงจะส�าเร็จ 
ประโยชน์ได้	ไม่ใช่ว่าให้ทั้งๆ	ที่ตนเองไม่มี	นี่คือความเข้าใจผิด	ภาวนาแล้วก็ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร

 การภาวนา คอื ท�าให้เกดิขึน้มขีึน้ ทีไ่ม่รู้ท�าให้มนัรู้ ทีไ่ม่ดที�าให้มนัด ีใจเป็นบาป 
เป็นกรรมท�าให้เป็นบุญเป็นกุศล การสร้างบุญ ไม่ใช่ท�าโดยการให้ทานอย่างเดียว  
การรักษาศลี การเจริญเมตตาภาวนา การฟังธรรมเหล่าน้ีเป็นบญุทัง้หมด เป็นเหตทุีจ่ะ 
ให้บุญเกิด	บางคนจะท�าบุญแต่ละที	ก็คอยแต่จะให้มีเงินมากๆ	เสียก่อน	เลยไม่ได้ 
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ท�าสักที	เห็นคนอื่นท�าก็ออนซอน๑	กับท่าน	คิดว่าเพิ่นบุญหลายหนอ	คนไม่รู้จักบุญ	 
บญุไม่ใช่อย่างน้ัน	การละความชัว่	ละความผิด	มนักเ็ป็นบญุแล้ว	การรักษาศลี	การเจริญ 
ภาวนา	การฟังพระธรรมเทศนา	ท�าให้เกดิความเฉลยีวฉลาดขึน้มา	เหล่าน้ีกท็�าให้เกดิ 
บญุขึน้ได้	แล้วคนเราสมัยน้ีเข้าใจว่า	การท�าบญุก็คอืการให้ทานเท่าน้ัน	เพราะส่วนมาก 
ได้ยนิพระท่านเทศน์เร่ืองทานบารมี	ทานอปุบารม	ีทานปรมตัถบารม	ีแต่ไม่ได้อธบิายให้ 
เกิดความเข้าใจ

	 คนส่วนมากจึงมักเข้าใจกันว่า	การท�าบญุ	คอื	การน�าเอาสิง่ของไปถวายพระมากๆ	 
คนยากคนจนก็เลยท�าไม่ได้	เพราะไม่เข้าใจภาษาบาลีดังที่กล่าว

 ความจริงเร่ืองการให้ทานท่านแบ่งไว้ ๓ ระดับ คือ การเสยีสละสิง่ของภายนอก 
จัดเป็นทานบารม ีการสละอวยัวะ จัดเป็นทานอปุบารมี การสละชีวติ จัดเป็นทานปรมตัถ- 
บารม ีหรืออกีอย่างหน่ึงว่า ยอมเสยีทรัพย์เพือ่รักษาอวยัวะ ยอมเสยีอวยัวะเพือ่รักษาชวีติ  
ยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรม

	 เหล่านี้	ถ้าเราเข้าใจก็ไม่มีปัญหา	ไม่ว่าคนรวยคนจนก็สามารถท�าบุญให้ทานได้	
โดยเฉพาะทานทีไ่ม่ต้องสิน้เปลอืงทรัพย์สนิเงินทองคืออภยัทาน	ซึง่ทกุคนสามารถท�าได้	 
และทานชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญด้วย	ดังนั้น	การสร้างคุณงามความดีมีอยู่ 
หลายอย่าง	ให้พากนัเข้าใจ	บางคนคดิว่าการท�าบญุให้ทานได้ผลอานิสงส์มาก	กท็ุม่เทใส่ 
จนหมดเนื้อหมดตัว	ไม่รู้เรื่อง

	 ส่วนคนรู้เร่ือง	มขีนาดไหนกใ็ช้ไปขนาดน้ัน	มนัอยูท่ีก่ารกระท�า	ถ้าท�าถกู	มนัเป็นบญุ 
เป็นกศุลอย่างน้ันแหละ	ตวัอย่างเช่น	การช่วยเขาขดุบ่อน�า้ริมถนน	เราผ่านไปกไ็ด้เหน็	 
เขาท�าอะไรก็ช่วยท�า	ถามว่าได้บุญไหม	ตอบว่าได้	ได้อย่างไร	การช่วยเขาขุดบ่อน�้า	
ต่อไปภายหน้าเราก็ไม่ต้องซื้อน�้า	ใครผ่านมาก็ไม่ต้องซื้อกิน	เพราะเป็นน�้าสาธารณะ	
ให้ความสุขแก่มนุษย์ทั่วๆ	ไป	อย่างนี้เป็นต้น

๑ ไม่สามารถให้ความหมายในภาษากลางได้อย่างลกึซึง้	จึงรักษาศัพท์เดมิไว้	ความหมายคล้ายกับพลอยยนิดี 
กับคนอื่นในสิ่งที่เขาท�าได้	แต่ตนเองไม่มีวาสนา	แต่แฝงด้วยความอยากมีอยากเป็นเช่นนั้น
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	 อย่างเราอยู่ศาลาก็ช่วยเขาปัดกวาด	 เขาถอนหญ้าเราก็ช่วย	 เขาท�าอะไรก็ช่วย	 
ไปอาศยับ้านเขาอยูก่เ็หมือนกนั	จะเป็น	๒	วนั	๓	วนั	กต้็องช่วยเขาท�าในสิง่ทีเ่ราท�าได้	 
น้ีเรียกว่าบญุ	บญุมันอยูท่ีใ่จของเรา	บ้านไหนมบีญุ	เรารู้ได้	คนในบ้านรู้จักเคารพพ่อแม่	 
เคารพผู้เฒ่าผู้แก่	ท�าอะไรก็มีความสุข	มีความหมาย	คนไม่รู้จักบุญก็วุ่นวายอยู่นั่น	 
จะท�าบุญแต่ละคร้ังต้องฆ่าเป็ด	 ฆ่าไก่	 ฆ่าวัว	 ไม่รู้จักเสียเลยจริงๆ	 บุญไม่ล�าบาก 
อย่างน้ันนะ	ง่ายๆ	ท�าไปแล้วสบาย	คดิขึน้มาตอนไหนกส็บายใจ	จะอยูบ้่านไหนเมอืงไหน 
ก็สบาย ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ถ้าเข้าถึงธรรมะแล้วเป็นอย่างนั้น

	 โยมผู้ชายก็รู้เร่ืองโยมผู้หญิง	 โยมผู้หญิงก็รู้เร่ืองโยมผู้ชาย	 คนหน่ึงโมโห	 
อีกคนหน่ึงก็เฉยเสีย	 ปล่อยเสีย	 มันก็สบาย	 ถ้าไม่รู้จักศีลรู้จักธรรมก็ทะเลาะกัน 
ทัง้เช้าทัง้เยน็	กหูน่ึง	มงึสอง	ไม่รู้จักหยดุ	ผลทีส่ดุกพ็งั	มนักเ็ดอืดร้อน	ถ้ารู้จักศีลรู้จัก
ธรรม	ไม่ต้องเถยีงกนัหรอก	พดูกนัค�าสองค�ากรู้็เร่ือง	หยดุ	มคีวามเคารพกนัอย่างน้ัน	 
ผู้ไม่มีศีลมีธรรมก็ดันกันอยู่นั้นแหละ	กูสอง	มึงสาม	กูสี่	มึงห้า	 เอาตลอดคืนเลย	 
อย่างน้ีเรียกว่าหาความไม่ดีมาใส่ตัวเอง	 คือยังไม่เข้าใจธรรมะ	 ถ้ารู้จักธรรมะแล้ว	 
โยมผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันสบาย	ซื่อสัตย์ต่อกัน	จะพูดอะไรก็พูดแต่ค�าจริงค�าสัตย์	
ไม่นอกใจกัน	อันไหนผิดไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไป	อย่าเก็บเอามาพูด	มันก็จบ	อันนี้ 
ไม่อย่างนั้น	ของเก่าตั้งแต่สมัยไหนก็ขุดค้นมาว่ากันจนเกิดทะเลาะกันวุ่นวาย

	 อยู่ในวัดวาอาราม	 พระเจ้าพระสงฆ์มีความสามัคคีกัน	 องค์หน่ึงพูดแล้วก็จบ	
ไม่มีปัญหา	อยู่ในบ้านในเรือนก็เหมือนกัน	พ่อแม่พูดแล้วก็แล้วกัน	นี้เรียกว่าอ�านาจ
ของศีลของธรรม	ถ้ามีศีลมีธรรมมันง่ายอย่างน้ี	สเีลนะ	สคุะตงิ	ยนัต.ิ..	เราจะมปัีญญา 
พ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะศีลนี่แหละ	ให้เราพิจารณาอย่างนี้

	 เม่ือก่อน	มโียมคนหน่ึงเป็นชาวส่วยมาหาอาตมา	ถามว่า	“ครูบาอาจารย์ให้ข้าน้อย 
รักษาศีล จะให้กินอะไร” อาตมาตอบว่า “ก็กินศีลนั่นแหละ” กินอย่างไร แกสงสัย 
เลยบอกว่า รักษาไปเถอะ เดี๋ยวก็ได้กินหรอก	แกคิดไม่ออก	แย่จริงๆ	วันหนึ่งแกมา 
รักษาอุโบสถ	แกบอกว่า	ไม่รู้คิดอย่างไรหนอ จึงไม่ให้กินข้าวเย็น ลองกินดูก็ไม่เห็น 
เป็นอะไร เหน็แต่มนัอร่อยเท่าน้ัน แกว่า แล้วท�าไมจึงไม่ให้กนิ	แกคิดไป	เลยลองกนิ 



519

ดูว่ามันจะผิดเหมือนผีเข้าจ้าวศูนย์หรือเปล่า	 กินดูแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไร	 ดีเสียอีก 
แกว่า	ชั่วขนาดนั้นก็มีนะคนเรา	แกมารักษาศีล	อาตมาเลยบอกว่า	เอ้า	ให้รักษากัน 
จริงๆ	ลองด	ูทกุวนัน้ีรู้จักแล้ว	อาตมากลบัไปเยีย่มทีภ่ดูนิแดง	(สาขาที	่๓)	แกมากราบ 
ทกุปี	มาสารภาพกบัอาตมาว่า	“โอ๊ย ครูบาจารย์ แต่ก่อนผมไม่รู้เร่ืองจริงๆ ครูบาจารย์ 
ว่าให้กินศีล ผมไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวนี้คิดได้แล้ว ก็กินศีลอย่างครูบาจารย์ว่า ทุกวันนี้เลย
สบาย”

	 คนเราให้รักษาศีลรักษาธรรม	ก็กลัวแต่ทุกข์ยากล�าบาก	มันไม่ใช่อย่างนั้นนะ	
ศลีธรรมให้ความเบาความสบายแก่เรา	ไม่มีโทษไม่มภัีย	คดิไปข้างหน้า	คดิไปข้างหลงั 
กส็บาย	ถ้ามศีลีธรรม	คดิไปข้างหลงั	ความผิดเรากรู้็จัก	เมือ่รู้จักเรากล็ะพวกน้ัน	ต่อไป 
ก็บ�าเพญ็คุณงามความด	ีมองไปข้างหน้ากส็บาย	มองไปข้างหลงักส็บาย	ดงัน้ัน	ความทกุข์ 
ทัง้หลายมันอยูท่ีค่วามเหน็ผิด ถ้าเหน็ผิดมทีกุข์ทนัท ีถ้าเหน็ถกูแล้วกส็บาย พระศาสดา 
ท่านจึงให้สร้างความเหน็	การฟังเทศน์ฟังธรรมก็เพือ่สร้างความเหน็ของเรา	คอืเรายงัเหน็ 
ไม่ถูกต้อง

	 ความจริงสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงน้ันมนัพอดี	มนัสม�า่เสมออยูท่กุสิง่ทกุอย่าง	เหมอืน 
ต้นไม้ในป่าน่ันแหละ	ต้นยาวกม็	ีต้นสัน้กมี็	ตรงกม็	ีคดกมี็	ต้นทีม่โีพรงกม็	ีมทีกุอย่าง	 
มันพอดีของมัน	คนต้องการต้นคดก็ไปเอา	ต้องการต้นตรงก็ไปเอา	อยากได้ต้นสั้น 
ต้นยาวกไ็ปเอา	มนัเลยพอดขีองมนั	ในโลกน้ีกเ็หมือนกนั	มทีกุสิง่ทกุอย่าง	แต่เราไม่รู้จัก 
เอามาใช้	ถ้าเอามดีมาใช้	กเ็อาสนัมนัมาใช้	มดีเล่มเดียวกนัน่ันแหละ	ใช้ไม่เป็นกไ็ม่เกดิ 
ประโยชน์

	 ธรรมทัง้หลายกเ็หมอืนกนั	ถ้าเราพจิารณาไม่ถกูเร่ืองกไ็ม่ได้บญุ	ไม่ได้ประโยชน์	
เหมือนคนฟังธรรมไม่เข้าใจ	 ไม่ได้ธรรมะ	 ปัญญาก็ไม่เกิด	 เมื่อปัญญาไม่เกิด	 
ความเห็นถูกมันก็ไม่มี	 ถ้าความเห็นไม่ถูกต้อง	 การปฏิบัติก็ไม่เป็นผล	 ผลสุดท้าย 
ฟังเทศน์ฟังธรรมก็เลยเบื่อ	เพราะฟังแล้วไม่ได้อะไร	อย่างนี้ก็มี	อันนี้เพราะความไม่ 
เข้าใจในธรรมะ	ถ้าเข้าใจในธรรมะแล้วไม่มีปัญหา	สบาย
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 นั่นแหละท่านจึงบอกว่า ธัมโม จะ ทุลละโภ โลเก	 การที่จะได้ฟังธรรมของ
พระพทุธเจ้าน้ีกย็าก	คนพดูคนเทศน์มเียอะ	ทีไ่หนๆ	กม็	ีไม่รู้ว่าพดูขนาดไหน	คนปฏบิตั ิ
ก็เยอะ	ไม่รู้ปฏิบัติขนาดไหน	ไม่รู้ถูกหรือผิด	มันยาก

 ปัพพะชโิต จะ ทลุละโภ	ฟังธรรมแล้วจะได้บวช	ในพระศาสนาน้ีกย็าก	เหมอืนกับ 
ญาตโิยมจะบวชลกูบวชหลานแต่ละท	ีมนัหาโอกาสยาก	คร้ันบวชแล้วจะมศีรัทธาประพฤติ 
ปฏิบัติตามธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ยาก	ดังนั้น	ทุกวันนี้มันจึงน้อยลงไปๆ

	 พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เป็นคนมีปัญญา	 ถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้เร่ืองจริงๆ	
เหมอืนกบัสมยัก่อน	มปีระเพณกีารท�าต้นดอกผ้ึง	การท�าบญุต้นดอกผ้ึงเป็นความเชือ่ว่า	 
ถ้าบดิามารดาหรือญาตสิายโลหติสิน้ชวีติไปแล้ว	เกรงว่าจะไม่มทีีอ่ยู	่แล้วจะได้รับความ 
ล�าบาก	หากลกูหลานสร้างปราสาทดอกผ้ึงอทุศิไปให้แล้ว	กจ็ะได้มวีมิานหรอืปราสาท 
อยูอ่ย่างสบาย	ไม่น้อยหน้าใครในเทวโลก	กท็�ากนัไปตามประเพณ	ีบางทที�าหมดขีผ้ึ้ง 
เท่าก�าปั้นนี้	แต่เอาควายมาฆ่า	เหล้าหมดไม่รู้กี่ลัง	ท�ากันอย่างนี้จะได้บุญเมื่อไร

	 ถ้าสมมตุว่ิาเราตาย	ลกูหลานท�าต้นดอกผ้ึงไปให้	เราจะต้องการไหม	นึกอย่างน้ี 
ก็น่าจะเข้าใจนะพวกเรา	ต้นดอกผึ้งมันจะพาไปสวรรค์ไปนิพพานได้เมื่อไร	มันเรื่อง
เกจิอาจารย์เขียนกันขึ้นมาว่า	ท�าอย่างนี้ได้บุญหลาย	ใครท�าแล้วจะได้ไปเกิดเป็นนั่น 
เป็นน่ี	เราลองมาพจิารณาดซูว่ิามนัมีเหตมุผีลแค่ไหน	น่ีแหละคอืการท�าตามประเพณี	
ใครๆ	ก็ท�ากันมาอย่างนั้น	แล้วก็มักอ้างว่าท�ากันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย	อาตมาว่า
จะท�ามาตั้งแต่สมัยไหนก็ตามทีเถอะ	ถ้ามันไม่ถูกก็ต้องทิ้งมันทั้งหมดนี้แหละ

	 พระพทุธเจ้าท่านให้มีปัญญา	คอืให้รู้ตามความเป็นจริง	ความจริงไม่ใช่อยูท่ีก่าร 
กระท�าสืบๆ	กันมา	ความจริงอยู่ที่ความจริง	เหมือนจิตใจมันโลภ	มันโกรธ	มันหลง	 
มันไม่มีตัวรู้	มันก็ท�าไปตามจิตที่มันหลงนั่นแหละ	ก็เลยกลายเป็นประเพณีถือกันมา 
อย่างน้ัน	อนัน้ันมันประเพณขีองคน	ไม่ใช่อริยประเพณี	ไม่ใช่ประเพณขีองพระพทุธเจ้า	 
ท�าไปก็ไม่เกิดประโยชน์	 นี่แหละท่านว่าฟังธรรม	 แต่ไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า	
ฟังธรรมจากเกจิอาจารย์	เลยท�ากันไปอย่างนั้น
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	 อย่างถึงเดือนห้าเดือนหกก็เหมือนกัน	 ก็ท�าพิธีสะเดาะเคราะห์โดยท�ากระทง 
หน้าวัว	 ขุดเล็บมือเล็บเท้าใส่ไป	 ส่วนมากจะท�ากันตามที่ที่มีความเชื่อว่าจะมีผีหรือ
วิญญาณสงิสถติอยู	่เช่น	ตามทางแยกหรือต้นไม้ใหญ่	ถ้าเป็นสมยัน้ีกต็รงทีม่อีบุตัเิหตุ
เกดิขึน้บ่อยๆ	วธิที�าคือ	น�าเอาต้นกล้วยมาท�าเป็นกระทงสามเหลีย่มบ้าง	สีเ่หลีย่มบ้าง	 
ตามความนิยม	แล้วปักธงเลก็ๆ	ไว้โดยรอบ	ภายในมเีคร่ืองสงัเวย	เช่น	ข้าวด�า	ข้าวแดง	 
ต่อจากนั้นก็เชิญหมอผีหรือคนทรงมาท�าพิธีสวดเซ่นผีหรือวิญญาณ	มันไม่ถูกหรอก	
เหล่านี้มีแต่เรื่องนอกรีตนอกรอย	คนอื่นท�าก็ท�ากันเลยไม่รู้เรื่อง

	 น่ีแหละ	เพราะไม่ได้ฟังธรรมะของพระพทุธเจ้า	ไปฟังแต่อย่างอืน่	ล้วนแต่ท�าแล้ว
ไม่เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น	ไม่มีความหมายอะไร	สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มัน
เนื่องจากการฟัง ท่านจึงให้ฟัง เหตุ ปัจจะโย อารัมมะณะปัจจะโย พระพุทธเจ้าท่าน 
สอนว่าสิ่งต่างๆ	มีเหตุมีปัจจัย	ถ้าเหตุดีผลก็ดี	ถ้าเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดี	เหตุถูกผลก็ถูก	
เหตุไม่ถูกผลก็ไม่ถูก	ให้ดูเหตุของมัน	ผู้มีปัญญาก็ตรัสรู้ธรรมะ	เราต้องพิจารณาว่า
สมเหตสุมผลหรือไม่	เหมอืนทีก่ล่าวมาน้ันแหละ	การท�าต้นดอกผ้ึงน้ันจะกนันรกอเวจี 
ได้ไหม	อาตมาว่า	ถ้าไม่หยุดท�าความชั่วแล้ว	มันหยุดความผิดไม่ได้	ให้เราพิจารณา 
อย่างนี้	ถ้าเรามีหลักพิจารณาอย่างนี้จะสบาย	บุญก็จะค่อยเกิดขึ้น	จะค่อยรู้ค่อยเห็น 
เรื่อยๆ	ไป

	 ทกุวนัน้ีบริษัทบริวารของพวกเราทัง้หลาย	คอื	ภกิษุ	ภกิษุณี	สามเณร	สามเณรี	 
อบุาสก	อบุาสกิา	พระ	เณร	อบุาสก	อบุาสกิา	บริษทั	๔	ยงัมอียู	่แต่กน้็อยไป	หมดไป	 
เราสังเกตได้ง่ายๆ	 ว่า	 ทุกวันน้ีนักบวชนักพรตที่เป็นเน้ือนาบุญของพวกเราที่เป็น	 
สปุฏิปันโน ปฏบิตัดิ	ีอชุปุฏปัินโน ปฏิบตัติรง ญายปฏปัินโน	เป็นผู้ปฏบิตัเิพือ่พ้นทกุข์	 
หาดูซิ	มีไหม

	 ทุกวันนี้เราอ่านธรรมะกันทั้งนั้นแหละ	 แต่เป็นธรรมที่แต่งขึ้นภายหลัง	 เราฟัง 
ไม่เข้าใจ	หรือเข้าใจไปอย่างอืน่	อย่างบางต�ารากล่าวว่า	พระยาธรรมจะมาตรัสและจะ
น�าตะแกรงทองค�ามาร่อน	เราก็เข้าใจว่าเป็นตะแกรงทองค�าจริงๆ	ซึ่งเป็นความเข้าใจ 
ที่ไม่ถูกต้อง	 แม้แต่เร่ืองพระยาธรรมก็เช่นกัน	 พากันเข้าใจว่าจะต้องคอยจนกว่า 
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พระศรีอารยเมตไตรยมาตรัส	อันนี้มันไกลไป	ไม่ใช่พระยาธรรมองค์นั้น	ในที่นี้ท่าน
หมายถึงจะมีครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาประกาศธรรมะ	มาช่วยบอกว่า 
อันนั้นผิดอันนั้นถูก	 เรียกว่าร่อน	คนไหนปัญญาน้อย	นึกไม่ถึง	 ไม่เชื่อก็หลุดไปๆ	
พระยาธรรมก็คือเรื่องธรรมะนั่นเอง	คือธรรมะอันแท้จริงจะค่อยพ้นขึ้นมา

	 สิ่งทั้งหลายทั้งปวง	เมื่อเจริญขึ้นมันก็เสื่อม	เหมือนมะม่วง	ขนุน	เมื่อสุกเต็มที่
มันก็หล่น	พอเมลด็ถกูดนิกเ็ป็นต้นงอกขึน้มาใหม่อกีฉันใด	ธรรมะถ้าเสือ่มเตม็ทีแ่ล้ว	
กจ็ะเกดิปฏิกิริยาขึน้มา	สาวกของพระพทุธเจ้ากย็งัมีอยู	่พระศาสนาของพระองค์ยังไม่ 
จบสิน้	เป็นเหตใุห้ก่อธรรมทีแ่ท้จริงขึน้มาประกาศได้	เรียกว่าน�าตะแกรงทองค�ามาร่อน	 
คือน�าธรรมะมาอธิบายแนะน�าพร�่าสอนประชาชนพุทธบรษัทให้เกิดความเข้าใจ	 ผู้ที่ 
มดืหนาปัญญาหยาบก็ไม่ค้าง	เพราะไม่เชือ่	ไม่มศีรัทธา	ไม่ได้พจิารณา	ถ้าผู้มีบญุวาสนา 
พิจารณาดูมันจริง	 น้ีคือผู้ที่ค้างตะแกรงทองท�า	 ไม่ใช่ตะแกรงที่ท�าจากไม้ไผ่ตาม
ธรรมชาตบ้ิานเรา	ไม่ใช่อย่างน้ัน	ค�าสอนของพระพทุธเจ้าจะมาชักจูงพวกเราทัง้หลาย	 
หมายความว่า	ธรรมะจะเจริญขึ้นๆ	ที่จมก็จมไป	ที่ฟูก็ฟูขึ้น

	 เดีย๋วน้ีเราจะหาทีพ่ึง่ไม่ได้แล้ว	อย่างนักบวชนักพรต	ลกูหลานของเรามาบวชกนั 
ทกุวนัน้ี	ส่วนมากกบ็วชเจ็ดวนัสบิห้าวนัเท่าน้ันแหละ	แล้วกส็กึไปๆ	เลยไม่มใีครอยูว่ดั	 
วดัเลยไม่เป็นวดั	เพราะไม่มใีครอบรมสัง่สอนกนั	ไม่มทีีเ่กาะทีย่ดึทีม่ัน่หมาย	เพราะขาด 
กรรมฐาน	 ขาดการภาวนา	 ขาดการอบรมบ่มนิสัย	 มันขาดอย่างน้ี	 เลยมีแต่เร่ือง 
เดือดร้อนกระวนกระวาย	การบวชส่วนมาก	ก็บวชกันตามประเพณีชั่วคราว	ทุกวันนี้ 
วดัก็เลยเป็นเหมือนคกุเหมือนตะราง	เข้าไปกร้็อนทนัทอียูไ่ม่ได้	ทีท่ีม่นัเยน็เลยกลบัเป็น 
ที่ร้อนทุกวันนี้	ที่ถูกก็เลยกลายเป็นผิด	เพราะคนไม่ได้อบรมธรรมะ	ดังนั้น	พวกเรา
ทั้งหลายจึงขอให้เอาไปพินิจพิจารณาให้มันดีๆ

	 ทกุวันน้ีนับวนัจะยาก	เพราะโลกกบัธรรมะมนัแข่งกนั	ฝ่ายโลกเขามอีะไรบ้าง	ของกนิ 
มหีลายสิง่หลายอย่าง	ของทีจ่ะฟังกเ็ยอะ	สิง่ทีจ่ะดูกเ็ยอะแยะไม่เหมอืนสมยัก่อน	ทน้ีี 
หนัมาดทูางธรรมะมีอะไรบ้าง	มแีต่เร่ืองปัญญาบารม	ีปัญญาอปุบารม	ีปัญญาปรมตัถบารม	ี 
ฟังกันไม่รู้เรื่อง	มันจึงไม่เข้าถึงสันหลังของมนุษย์ทุกวันนี้	เลยไม่รู้เรื่องรู้ราว
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	 ความจริงเร่ืองปัญญาบารม	ีกร็วมอยูใ่นบารม	ี๑๐	ม	ีทาน	ศลี	เนกขมัมะ	ปัญญา	 
วริิยะ	ขนัต	ิสจัจะ	อธษิฐาน	เมตตา	อเุบกขา	บารมเีหล่าน้ีแยกออกเป็น	๓	หมวด	คอื	 
บารมี	อุปบารมี	ปรมัตถบารมี	รวมเป็นบารมี	๓๐	ทัศ	ที่พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้	 
ต้องบ�าเพญ็ให้ได้ครบบริบรูณ์ทกุๆ	พระองค์	ปัญญาบารมกีแ็ยกเป็น	๓	ระดบั	เหมือนกบั 
ทานบารมี	คือ	ปัญญาระดับปกติธรรมดา	ระดับกลาง	และระดับสูงสุด	ตัวอย่างเช่น	 
ปัญญาระดับศลี	ขจัดกิเลสส่วนหยาบ	ปัญญาระดับสมาธ	ิขจัดกเิลสส่วนกลาง	ปัญญา 
ระดับสูง	ขจัดกิเลสส่วนละเอียด	แต่โดยมากฟังกันไม่รู้เรื่อง	จึงมักจะมีปัญหา

	 เวลาท�าบญุกเ็หมอืนกัน	นิมนต์พระไปสวดมนต์	สวดมงคล	สวดยงักะอ่ึงร้อง	ผู้ฟัง 
ไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้อธิบายให้คนฟังเข้าใจ	เลยเร่งให้พระสวดจะได้จบเร็วๆ	แล้วรีบ 
กลับวัด	เขาก็จะได้ฟังหมอล�ากันสนุกสนาน	เฮฮากันทั้งคืน	มันจะเหลืออะไรพวกเรา	 
เพราะโลกมันทับถมหมดแล้ว	 ลูกหลานของเราทุกวันนี้ยินดีในรูป	 เสียง	กลิ่น	 รส	 
โผฏฐพัพะ	ธรรมารมณ์	เป็นคนมกัใหญ่ใฝ่สงู	สอนกนัไม่ฟังเพราะขาดธรรมะ	ฉะน้ัน	
ผู้ที่จะได้มาอบรมบ่มนิสัยทุกวันนี้จึงหายาก

	 อาตมาถึงว่าญาติโยมเป็นผู้มีบุญมากที่มีวัดปฏิบัติอยู่ใกล้	 เหมือนกับเราม ี
ทนายความไว้ประจ�าบ้าน	หรือมแีพทย์มหีมอประจ�าเรือน	เม่ือตวัเรากด็	ีลกูเมียพีน้่องเรา 
ไม่สบาย	กจ็ะได้ไปหาแพทย์หาหมออุน่ใจ	อนัน้ีฉันใด	ความทกุข์	ความไม่สบาย	ความ 
เดอืดร้อนต่างๆ	เราจะได้หาโอกาสไปฟังเทศน์ฟังธรรมตามกาลเวลา	อย่างน้อย	๗	วนั 
คร้ังหน่ึงกย็งัด	ีได้มาอบรมบ่มนิสยั	มาได้ยนิได้ฟัง	จะได้ท�าลายความคิดผิด	ความเหน็ผิด 
ของเรา	ตลอดลูกหลานของเราก็จะได้สร้างนิสัยปัจจัยไปในทางคุณงามความดี	 แม้
ความผิดจะมีอยู่	ก็จะมีปัญญาพิจารณาเลิกละไปในวันข้างหน้าได้

	 อย่างบ้านหาดเรานี้	อาตมาเคยมาสมัยก่อนได้ฝึกหัดเอาไว้	ปัจจุบันนี้เด็กๆ	ดี 
ขึน้เยอะ	พอเหน็พระ	ประณมมอืกันเป็นแถว	แม้แต่เดก็ยงัไม่นุ่งผ้า	กย็งัรู้จักประนมมอื	 
น่ีต้องหดัเอา	ฝึกเอา	มนัได้ยนิได้ฟัง	ได้รับค�าแนะน�าพร�า่สอน	มนัจึงเกดิ	มนัจึงเป็นข้ึน	 
ค่อยฝึกค่อยหดั	จากคนหน่ึงเป็นสองคน	นานเข้าเลยเรียบร้อยสวยงามข้ึนมา	ทัง้น้ีเพราะ 
อาศัยการฝึกหัด	อย่างนี้ท่านเรียกว่าอานิสงส์ของการอยู่ใกล้วัด
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	 ใจเรากเ็หมือนกัน	เราฟังเทศน์ฟังธรรมจึงเกดิความรู้ความเหน็ขึน้มา	เวลากระทบ 
สิ่งโน้นสิ่งนี้ก็มีความรู้	มีปัญญาพิจารณา	การประพฤติปฏิบัติก็คือสิ่งเหล่านี้	สิ่งไม่ดี 
ทีเ่ราท�ามานานกค่็อยละค่อยถอนมนัไป	เรียกว่าการประพฤตปิฏบิตั	ิการปฏบิตัไิม่ใช่ 
ปฏบิตัเิฉพาะนักบวชเท่าน้ัน	ในคร้ังพทุธกาลอยูบ้่านอยูเ่รือน	กเ็ป็นผู้ถงึพระรัตนตรัย	
ถึงไตรสรณคมน์	เป็นโสดาบัน	สกิทาคามี	อนาคามี	มีเยอะแยะ

	 บางคนคิดว่าจะไปท�าบญุให้ทานกไ็ม่มีเวลา	มนัยุง่ยาก	คนไม่รู้จักบญุ	บญุเป็นเร่ือง 
สร้างคณุงามความดใีห้เจ้าของ	การสร้างความดีไม่เหน็ยากอะไร	อย่างเดนิไปเหน็ของเขา	 
นึกอยากจะได้	แต่ไม่เอาเพราะกลวัความผิด	กลวับาป	กลวัคกุ	กลวัตะราง	น้ีกเ็ป็นการ 
สร้างความดีแล้ว	 เป็นการสร้างความดีให้แก่ตนเอง	 ถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟัง	 ก็ไปลัก 
ไปฉ้อโกงเขา	กเ็ท่ากับสร้างความชัว่ให้แก่ตวัเอง	มนับาปอยูต่รงน้ัน	บญุอยูต่รงน้ัน	และ 
การปฏิบตัก็ิอยูต่รงน้ัน	เหน็ความผิดกไ็ม่ท�า	ไปทีไ่หนใจกเ็ป็นบญุทีน้ั่น	มคีวามฉลาด
อยู่ในจิตของตนเอง อันนี้แหละท่านเรียกว่า ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปใน
ที่ชั่ว

	 ไม่ใช่ธรรมทีเ่ราไปเรียนเอาวชิาอาคม	ได้มาแล้วกบ่็นกเ็สกใส่ก้อนหนิก้อนกรวด	
แล้วก็หว่านไปให้มารักษาเรา	ไม่ใช่อย่างนั้น	ที่ว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ 
ตกไปในทีช่ัว่	พระธรรมคอืใจทีรู้่ว่าอนัน้ีผิดอนัน้ีถกู	อย่างน้ีเป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตน	 
เบยีดเบยีนคนอืน่	รู้อย่างน้ีความผิดความช่ัวกไ็ม่กล้าท�า	ท�าไม	เพราะใจมันรู้	รู้จักผิด	 
รู้จักถูก	น่ันคือธรรมะ	ถ้าเราไม่ท�าผิดท�าชัว่	ธรรมะกค็ุม้ครองเรา	ใจเราน่ันแหละเป็นผู้รู้จัก 
ธรรมะ นี้เรียกว่าพระธรรมย่อมตามรักษา เราปฏิบัติธรรม พระธรรมก็ตามรักษาเรา 
ใครไม่รู้จักธรรมะ	ธรรมะกไ็ม่รักษา	น้ีเรียกว่าของรักษา	ของรักษาอยูท่ีไ่หน	อยูใ่นธรรม 
นั้นแหละ

	 แต่คนเรามักเชื่อของรักษาในท�านองไสยศาสตร์	 โดยเฉพาะเมื่อเจอพระธุดงค์	
มักจะมีโยมไปขอของรักษา	 คือคาถาอาคมกันภูตผีปีศาจเพื่อให้ตนแคล้วคลาดจาก
ภยันตราย	 ในท�านองเดียวกันก็มีการเอาอกเอาใจผีบ้านผีเรือนโดยการท�าหิ้งบูชา	 
ซึ่งแฝงตัวปริศนาว่า	ขันห้า	ขันแปด	(น่าจะมีความหมายว่า	ศีลห้า	ศีลแปด)	เพราะ 
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คนรักษาศีล	 ศีลก็จะรักษาเขาเอง	 แต่ก็เพี้ยนไปเป็นเร่ืองผีสางเทวดา	 จึงต้องบูชา 
ด้วยวัตถุ	โดยการเอาดอกไม้สีด�าสีแดงไปกอง	เอาข้าวแห้งไปบูชาอยู่ทุกวัน	มีแต่หนู
เท่าน้ันแหละจะไปยนัลงมาใส่หวัเวลากลางคืนนะ	อนัน้ันมันจะรู้อย่างไรว่าเราดีเราชัว่	
ของอย่างน้ันมนัจะรักษาคนได้อย่างไร	รีบร้ือทิง้ท�าให้มนัสะอาด	แล้วเอาพระพทุธรูป
สวยๆ	ไปใส่ไว้แทนจะดีกว่า

	 ของรักษาเราก็คือใจของเรา	รู้จักว่าอันนี้มันผิดตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะน�า	
ถึงท่านไม่บอก	มันก็ผิดอยู่	พยายามละ	อย่าท�าอย่าพูด	นี้เรียกว่าพระธรรม	ใจเรา
ที่รู้จักผิดรู้จักถูกนี่แหละ	ธรรมะความดีของเรานี้แหละตามรักษา	คือใจเรามันสูงเอง	 
มนัละเอง	ประพฤตปิฏิบตัเิอง	อนัไหนชัว่	อนัไหนผิดกไ็ม่ท�า	น่ีแหละเรียกว่า	พระธรรม 
ตามรักษา	ไม่ใช่พระธรรมอยู่บนขันกระหย่องนะ	อันนี้มันขันข้าวแห้ง	จะตามรักษา 
ใครได้	มีแต่หนูเท่านั้นแหละจะไปกิน	เรื่องมันเป็นอย่างนี้

	 อามสิบชูากบัปฏบิตับิชูา อามสิบชูา	คอืบชูาด้วยคอืสิง่ของ	จะบชูาอะไรกไ็ด้ทีเ่หน็ว่า 
เป็นคุณ	อย่างถ้าเราเป็นไข้ไม่สบาย	มคีนเอาหยกูยามาให้กส็บาย	เราจน	มคีนเอาเสือ้ผ้า 
อาภรณ์มาให้กส็บาย	หรือเวลาหวิ	มคีนเอาข้าวมาให้กนิกเ็ป็นบญุ	น่ีคอือามสิบชูา	ให้คน 
ไม่ม	ีให้คนยากจน	ถวายของแก่สมณชพีราหมณ์ตลอดถงึสามเณรตามมตีามได้	เป็น
อามิสบูชา

 การปฏบิตับิชูา	คือ	การละความชัว่ออกจากจิตใจ	อาการประพฤตปิฏบิตัเิรียกว่า 
ปฏิบตับิชูา	ให้พากนัเข้าใจอย่างน้ัน	ทน้ีีของรักษากค็อืใจของเรา	ไม่มใีครมารกัษาเราได้ 
นอกจากเรารักษาเราเอง	พระอนิทร์	พระพรหม	พญายม	พญานาคทัง้หลายไม่ม	ีถ้าเรา 
ไม่ดีแล้ว	ไม่มีใครมารักษาเราหรอก	พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นจริงๆ	นะ	ไม่ใช่ว่าเรา 
ท�าผิดขนาดไหน	ก็ยังเรียกหาคุณครูบาอาจารย์	คุณมารดาบิดาให้มาช่วย	ไปขโมย 
ควายเขา	ก็ยังประณมมอืให้พระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	มาช่วย	“สาธ ุขอให้เอาไปได้ 
ตลอดรอดฝ่ังเถอะ”	ผีบ้า	ใครจะตามรักษาคนช่ัวขนาดน้ัน	ท่านบอกว่าอย่าท�ากไ็ม่ฟัง	 
น่ีคอืความเข้าใจผิดของคน	มนัเป็นอย่างน้ี	มนัหลงถงึขนาดน้ี	จะว่าอย่างไร	พระพทุธเจ้า 
สอนว่าให้ดูเจ้าของ	เรานี่แหละเป็นผู้รักษาเจ้าของ
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 อตัตา ห ิอตัตะโน นาโถ โก ห ินาโถ ปะโร สยิา	เราเป็นทีพ่ึง่ของเราเอง	คนอืน่ 
เป็นที่พึ่งของเราไม่ได้	เราตอ้งท�าเอง	สร้างเอง	กินเอง	ท�าผดิแล้วท�าถูกเอง	ท�าชั่วแล้ว 
ละเอาเอง	เป็นเรื่องของเจ้าของ	ท่านจึงบอกว่า	ท�าดีได้ดี	ท�าชั่วได้ชั่ว	มันถูกที่สุดแล้ว	 
เรามัวแต่ไปหาของดีกับคนอื่น	พระพุทธเจ้าสอนแล้วสอนอีกสอนให้ท�าเองปฏิบัติเอง	 
พระพุทธเจ้าท่านแนะน�าชักจูงอย่างนี้

	 อย่างทกุวนัน้ี	พอญาตพิีน้่องตาย	ท่านว่าให้ชกัจูง	เรากเ็อาพระไปจูง	เอาฝ้ายต่อไหม	 
เอาไหมต่อฝ้าย	ดึงกันมะนุงมะนัง	เข้าป่าช้าโน้น	ไม่ใช่จูงอย่างนั้น	อาตมาว่า	รีบหาม 
ไปเร็วๆ	น่ันแหละดี	มนัจะได้ไม่หนัก	บางทกีย็ุง่อยูก่บัจ่ัวน้อย	(เณรน้อย)	พะรุงพะรัง
อยู่กับจีวร	เด็กตัวเล็กๆ	ก�าลังเลี้ยงควายอยู่ก็เรียกมาบวช	บวชจูงพ่อจูงแม่	จูงก็จะ 
ไม่ไหวแล้ว	เดีย๋วหวิข้าว	หวิน�า้	ร้องไห้	น่ันไปจูงกนัอย่างน้ัน	น่ีแหละคอืความเหน็ผิด

	 เร่ืองการชกัจูง	กเ็หมอืนกบัอาตมาก�าลงัจูงอยูเ่ดีย๋วน้ีแหละ	คอืการแนะน�าพร�า่สอน	 
บอกทางไปสวรรค์	บอกทางไปนรกให้	แนะน�าให้เลกิสิง่น้ัน	ให้ประพฤตสิิง่น้ี	อย่างน้ี
เรียกว่าชกัจูงแนะน�าพร�า่สอน	จูงต้องจูงในขณะยงัมชีวีติอยูน่ี่แหละให้ไปคดิพจิารณา	
เอาไปภาวนาดูว่ามันถูกไหม	 ถ้าสงสัยก็มาฟังอีก	 จะบอกให้ชี้ให้แนะน�าพร�่าสอนให้	 
น้ีเรียกว่าชกัจูงคน	ไม่ใช่เอาไหมต่อฝ้าย	เอาฝ้ายต่อไหม	จูงกนัวุน่วาย	ไม่ได้ความอะไร	 
มันน่าหัวเราะ	จูงอย่างนั้นมันจูงไม่ได้

	 บางทกีเ็อาข้าวตอกมาหว่านในขณะจูงศพไปป่าช้า	โดยมคีวามเช่ือว่าพวกผีหรือ
เปรตทีค่อยรับส่วนบญุมีอยู	่เพือ่จะไม่ให้พวกน้ันรบกวนผู้ตาย	จึงมกีารหว่านข้าวตอก 
ไปด้วย

	 ความจริงบรรพบุรุษท่านสอนว่า	 คนเราเหมือนข้าวตอก	 เวลาหว่านไป	 มันก็ 
กระจัดกระจายไป	เหมือนสงัขารร่างกายน้ี	มลีกูมีเมีย	มลีกูเต้าเหล่าหลาน	มเีน้ือ	มหีนัง	 
มแีขน	ขา	ห	ูตา	เป็นต้น	ผลสดุท้ายกก็ระจัดกระจายกนัไปอย่างน้ี	แตกกระสานซ่านเซน็ 
ไปตามสภาวะ	 เกิดในโลกน้ีมันก็มีแค่น้ี	 เหมือนข้าวตอกดอกไม้น้ีแหละที่เร่ียราด 
ไปตามดินตามหญ้า	สงัขารร่างกายน้ีมนักแ็ค่น้ี	ท่านให้พจิารณาอย่างน้ี	แต่เรากม็าหว่าน 
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ให้ผีกิน	ไปคนละเรื่องอีกแล้ว	เรื่องเหล่านี้พิจารณาให้มากๆ	หน่อย	พิจารณาให้ดี	 
ถ้าเราเข้าใจตวัเราแล้วสบาย	น่ีล่ะการประพฤตปิฏิบตัมินัถงึต่างกนั	ถ้าเราน�าไปพจิารณา 
แล้วจะเหน็	เหน็ได้จริงๆ	เหน็ในใจของเราน้ีแหละ	แล้วมนัจะค่อยสว่างข้ึน	ค่อยขาวข้ึน	 
ค่อยรู้ขึ้นมา

	 เหมอืนกบัเราเรียนหนังสอื	แต่ก่อนกว่าจะรู้อะไร	ครูจับไปเขยีน	ก	ข	ไม่รู้เขยีนอะไร	 
ไม่รู้เรื่อง	แต่ก็เขียนไปตามครู	พอเขียนพยัญชนะได้	ก็เขียนสระอะ	สระอา	สระอิ	 
สระอ	ีแต่กย็งัไม่รู้เร่ืองหรอก	ขีเ้กยีจกข็ีเ้กยีจ	พอเขยีนเป็นแล้ว	กเ็อาพยญัชนะกบัสระ 
มาผสมกัน	เอาสระอาใส่ตัว	ก	อ่านว่า	กา	ใส่ตัว	ข	อ่านว่า	ขา	ว่าไปตามครู	เรียนไป 
ศึกษาไป	ต่อมาก็เลยรู้เรื่อง	เลยกลายเป็นคนอ่านออกเขียนได้

	 อนัน้ีเราลองพจิารณาด	ูการทีจ่ะรู้จักบญุรู้จักบาป	ตอนแรกกอ็าศัยคนอืน่น้ีแหละ	 
ต่อไปมันจะรู้เอง	ท่านจึงว่า	ความดีความชั่วอยู่ที่ตัวเจ้าของ	แม้แต่พระพุทธเจ้าก็เอา 
ให้ใครไม่ได้	ให้ได้ก็คือบอกให้ท�าอย่างนัน้ๆ	แล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติไปตามศรทัธา	
จะเป็นประโยชน์แก่เรามาก	อย่าพากนัหลงงมงาย	ให้ถงึพระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	 
ผู้ถึงพระรัตนตรัยไม่ต้องถือภูตผีปีศาจ

	 อย่างอาตมาไปภาวนาอยู่ที่ไหนก็สบาย	 ด้วยความซื่อสัตย์	 ด้วยความเชื่อ
พระพุทธเจ้าของเรานั่นเอง	 เชื่ออย่างไร	 เชื่อว่าไม่มีตรงไหนที่พระองค์สอนให้คนชั่ว
สอนให้คนท�าผิด	ไม่ม	ีในสตูรในต�าราไหนกไ็ม่ม	ีอาตมาอ่านแล้ว	ถงึว่าพระพทุธเจ้าน้ี 
เป็นผู้เลศิประเสริฐจริงๆ	อาตมาเชือ่ท่าน	ท่านว่าให้สอนตนเองให้พึง่ตนเอง	กพ็ึง่ตนเอง 
จริงๆ	ท�าตามท่าน	ไปท�าอยูท่ีไ่หนกส็บาย	อยูใ่นถ�า้ในป่าในเขา	จะอยูท่ีไ่หนกไ็ม่มอีะไร	 
สบาย	เพราะความซือ่สตัย์สจุริตน่ีแหละ	เลยเชือ่มัน่ว่าพระพทุธเจ้าสอนให้พึง่ตนเองน้ี
ถกูแล้ว	เรากเ็หมือนกนั	แม้จะเป็นฆราวาสอยูบ้่านครองเรือน	กอ็ย่าพากนัสงสยัอะไร	 
เพราะความดีความชั่วอยู่ที่ตัวเรา

 อตัตะนา โจทะยตัตานัง	จงเตอืนตนด้วยตนเอง	ค่อยท�าไป	ดแูต่หนิก้อนใหญ่ๆ	
ทุบไปเรื่อยๆ	มันก็แตก	พวกเรายังไม่รู้	ค่อยสอนค่อยปฏิบัติก็จะรู้ขึ้นมาได้
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	 ชวิีตของเรามันไม่นานนะ	กาลเวลาไม่อยูท่ีเ่ดิม	วนัน้ีมนักก็นิไปแล้ว	หมดไปแล้ว	
กินไปตลอดวันตลอดคืน	กินไปเรื่อยๆ	มันไม่หมดไปเฉพาะเดือน	 เฉพาะปีเท่านั้น	 
สงัขารเราก็ร่วงโรยไปด้วย	เช่น	ผม	เดีย๋วน้ีผมยงัไม่หงอก	ต่อไปมนัจะหงอก	มนัจะแก่	 
หแูก่	ตาแก่	เน้ือหนังมงัสาไปด้วย	แก่ไปหมดทกุสิง่ทกุอย่าง	น่ีแหละท่านถงึว่า	ความเกดิ	 
แก่	 เจ็บ	ตาย	มันแก่ไป	ตายไป	ฉะนั้น	ขอให้พากันเชื่อมั่นในตนเอง	ยึดเอาคุณ
พระศรีรัตนตรัย ผู้เข้าถึงพระรัตนตรัย ไม่มีอะไรจะมาท�าร้ายได้

	 น่ีแหละการให้ท�าความเพยีรวนัน้ี	ไปถงึบ้านกใ็ห้ท�า	บางทยีุง่กบัลกูหลานมากๆ	
นอนตื่นแล้วก็มานั่งภาวนา	พุทโธๆๆ	อันนี้ถ้าจิตสงบแล้ว	ก็เรียกว่าใกล้พระนิพพาน	
นี่แหละเรื่องภาวนา	ไม่ใช่ภาวนาอยู่แต่ในวัด	อยู่บ้านเราก็ท�าได้	ว่างๆ	เราก็ท�า	แม้จะ 
ท�ามาค้าขาย	ท�านาท�าไร่กท็�าได้	หรือแม้แต่ขดุดนิถอนหญ้า	เวลาเมือ่ยเข้าไปพกัใต้ร่มไม้ 
กท็�าได้	น่ังภาวนาพทุโธๆๆ	เดีย๋วก็จะได้ดจีนได้	หมัน่ระลกึถงึคุณครูบาอาจารย์	แล้วตัง้ 
จิตพจิารณา	พทุโธๆๆ	สบาย	น้ีเร่ืองทีพ่ระพทุธเจ้าสอน	ให้พากนัจดจ�าเอาไว้	สอนไป 
มากก็มาก	เดี๋ยวบุญจะหมด	ให้ดูที่เรานะ	อย่าไปดูที่อื่น	มันจะดีจะชั่วให้ดูที่ตัวเรา	 
น่ีแหละค�าแนะน�าพร�า่สอน	วนัน้ีให้เอาไปคิดพจิารณาด	ูค่อยท�าไป	ดวูนัละนิด	เดีย๋วมนั 
ก็สะอาดหรอก

	 วนัน้ีเชือ่ว่าพวกเราทัง้หลายได้บ�าเพญ็ทาน	รักษาศลี	ได้เจริญภาวนา	ได้ฟังธรรม 
เทศนาหลายอย่าง	เท่านี้ก็เป็นบุญแล้วล่ะ	ได้สร้างบุญแล้ว	ได้ความเข้าอกเข้าใจแล้ว	 
ต่อไปเราจะไปท�าภารกจิการงานทีบ้่านไหนเมอืงไหน	ภาวะทีอ่าตมาได้พดูได้กล่าวไปน้ี 
มันถูกอยู่หรอก	มันจะค่อยๆ	รู้จักไป

	 เอ้า	วันนี้สมควรแก่เวลา.
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๔๕
ค�าถามและค�าตอบแนวการปฏิบัติธรรม

 ๑. ผมได้พากเพียรอย่างหนักในการปฏิบัติกรรมฐาน แต่ยังไม่มีท่าว่าจะได้ผล 
คืบหน้าเลย

	 เรื่องนี้ส�าคัญมาก	อย่าพยายามที่จะเอาอะไรๆ	ในการปฏิบัติ	ความอยากอย่าง
แรงกล้าที่จะหลุดพ้นหรือรู้แจ้งนั้น	จะเป็นความอยากที่ขวางกั้นท่านจากการหลุดพ้น	
ท่านจะเพยีรพยายามอย่างหนักตามใจท่านกไ็ด้	จะเร่งความเพยีรทัง้กลางคืนกลางวนั 
ก็ได้	 แต่ถ้าการฝึกปฏิบัติน้ันยังประกอบด้วยความอยากที่จะบรรลุเห็นแจ้งแล้ว	 
ท่านจะไม่มีทางที่จะพบความสงบได้เลย	แรงอยากจะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยและ
ความกระวนกระวายใจ	ไม่ว่าท่านจะฝึกปฏบิตัมิานานเท่าใดหรือหนักเพยีงใด	ปัญญา	
(ที่แท้)	จะไม่เกิดขึ้นจากความอยากนั้น	ดังนั้น	จงเพียงแต่ละความอยากเสีย	จงเฝ้า
ดจิูตและกายอย่างมสีต	ิแต่อย่ามุง่หวงัทีจ่ะบรรลถุงึอะไร	อย่ายดึมัน่ถอืมัน่แม้ในเร่ือง
การฝึกปฏิบัติหรือในการรู้แจ้ง

 ๒. เรื่องการหลับนอนล่ะครับ ผมควรจะนอนมากน้อยเพียงใด

พระสุญฺโญภิกฺขุ	พระภิกษุชาวอเมริกัน	จดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษ	เมื่อลาสิกขาแล้ว	ท่านได้พิมพ์เผยแพร่
เป็นธรรมทาน	ต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาไทย	และหลวงพ่อชาให้พระวีรพล	เตชปญฺโญ	แห่งวัดหนองป่าพง	
สอบทานแล้วจึงได้พิมพ์ฉบับภาษาไทย
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	 อย่าถามผมเลย	ผมตอบให้ท่านไม่ได้	บางคนหลบันอนคนืละประมาณ	๔	ชัว่โมง 
ก็พอ	อย่างไรก็ตามสิ่งที่ส�าคัญก็คือ	ท่านเฝ้าดูและรู้จักตัวของท่านเอง	ถ้าท่านนอน 
น้อยจนเกนิไป	ท่านกจ็ะไม่สบายกาย	ท�าให้คมุสตไิว้ได้ยาก	ถ้านอนมากเกนิไป	จิตใจ 
ก็จะตื้อ	เฉื่อยชา	หรือซัดส่าย	จงหาสภาวะที่พอเหมาะกับตัวท่านเอง	ตั้งใจเฝ้าดูกาย 
และจิตจนท่านรู้ระยะเวลาหลบันอนทีพ่อเหมาะส�าหรับท่าน	ถ้าท่านรู้สกึตวัตืน่แล้วและ
ยังซกุตวัของีบต่อไปอกี	น่ีเป็นกเิลสเครือ่งเศร้าหมอง	จงมสีตริูต้วัทนัททีีล่มืตาตืน่ขึน้

 ๓. เรื่องการขบฉันล่ะครับ ผมควรจะฉันอาหารมากน้อยเพียงใด

	 การขบฉันก็เหมือนกับการหลับนอน	ท่านต้องรู้จักตัวของท่านเอง	อาหารต้อง
บริโภคให้เพียงพอตามความต้องการของร่างกาย	 จงมองอาหารเหมือนยารักษาโรค	
ท่านฉันมากไปจนง่วงนอนหลังฉันอาหารหรือเปล่า	 และท่านอ้วนขึ้นทุกวันหรือเปล่า	 
จงหยุดแล้วส�ารวจกายและจิตของท่านเอง	ไม่จ�าเป็นต้องอดอาหาร	จงทดลองฉันอาหาร 
ตามปริมาณมากน้อยต่างๆ	หาปริมาณทีพ่อเหมาะกบัร่างกายของท่าน	ใส่อาหารทีจ่ะฉัน 
ทั้งหมดลงในบาตรตามแบบธุดงควัตร	 แล้วท่านจะกะปริมาณอาหารที่จะฉันได้ง่าย	 
เฝ้าดตูวัท่านเองอย่างถ่ีถ้วนขณะทีฉั่น	จงรู้จักตวัเอง	สาระส�าคัญของการฝึกปฏบิตัขิอง 
เราเป็นอย่างน้ี	ไม่มอีะไรพเิศษ	ทีต้่องท�ามากไปกว่าน้ี	จงเฝ้าดเูท่าน้ัน	ส�ารวจตวัท่านเอง	 
เฝ้าดูจิต	แล้วท่านจึงจะรู้ว่าอะไรคือสภาวะที่พอเหมาะส�าหรับการฝึกปฏิบัติของท่าน

 ๔. จิตของชาวเอเชียและชาวตะวันตก แตกต่างกันหรือไม่ครับ

	 โดยพืน้ฐานแล้วไม่แตกต่างกนั	ดจูากภายนอกขนบธรรมเนียมประเพณแีละภาษา
ที่ใช้อาจดูต่างกัน	แต่จิตของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติซึ่งเหมือนกันหมด	ไม่ว่าชาติใด 
ภาษาใด	ความโลภและความเกลียดก็มีเหมือนกัน	ทั้งในจิตของชาวตะวันออกหรือ 
ชาวตะวันตก	ความทุกข์และความดับแห่งทุกข์ก็เหมือนกันในทุกๆ	คน

	 ๕.	เราควรอ่านต�ารับต�ารามากๆ หรือศกึษาพระไตรปิฎกด้วยหรือไม่ครับในการ
ฝึกปฏิบัตินี่
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	 พระธรรมของพระพทุธเจ้าน้ัน	ไม่อาจค้นพบได้ด้วยต�าราต่างๆ	ถ้าท่านต้องการจะ
รู้เหน็จริงด้วยตวัของท่านเองว่า	พระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไร	ท่านไม่จ�าเป็นต้องวุน่วาย 
กับต�ารับต�าราเลย	จงเฝ้าดูจิตของท่านเอง	พจิารณาให้รู้เหน็ว่าความรู้สกึต่างๆ	(เวทนา)	 
เกิดขึน้และดบัไปอย่างไร	ความนึกคดิเกดิขึน้และดบัไปอย่างไร	อย่าได้ผูกพนัอยูก่บั 
สิ่งใดเลย	จงมีสติอยู่เสมอ	 เมื่อมีอะไรๆ	 เกิดขึ้นให้ได้รู้ได้เห็น	นี่คือทางที่จะบรรลุ 
ถึงสัจธรรมของพระพุทธองค์	 จงเป็นปกติธรรมดาตามธรรมชาติ	 ทุกสิ่งทุกอย่าง 
ทีท่่านท�าขณะอยูท่ีน่ี่เป็นโอกาสแห่งการฝึกปฏบิตั	ิเป็นธรรมะทัง้หมด	เม่ือท่านท�าวตัร
สวดมนต์อยู่	พยายามให้มีสต	ิถ้าท่านก�าลงัเทกระโถนหรือล้างส้วมอยู	่อย่าคดิว่าท่าน 
ก�าลงัท�าบญุท�าคณุให้กบัผู้หน่ึงผู้ใด	มธีรรมะอยูใ่นการเทกระโถนน้ัน	อย่ารู้สกึว่าท่าน 
ก�าลงัฝึกปฏิบตัอิยูเ่ฉพาะเวลาน่ังขดัสมาธเิท่าน้ัน	พวกท่านบางคนบ่นว่า	ไม่มเีวลาพอที ่
จะท�าสมาธภิาวนา	แล้วเวลาหายใจเล่ามเีพยีงพอไหม?	การท�าสมาธภิาวนาของท่านคอื 
การมีสตริะลกึรู้	และการรักษาจิตให้เป็นปกตติามธรรมชาตใินการกระท�าทกุอริิยาบถ

 ๖. ท�าไมพวกเราจึงไม่มีการสอบอารมณ์กับอาจารย์ทุกวันเล่าครับ

	 ถ้าท่านมีค�าถาม	 เชิญมาถามได้ทุกเวลา	 แต่ที่น่ีเราไม่จ�าเป็นจะต้องมีการสอบ
อารมณ์กนัทกุวนั	ถ้าผมตอบปัญหาเลก็ๆ	น้อยๆ	ทกุปัญหาของท่าน	ท่านกจ็ะไม่มีทาง
รู้เท่าทนัถึงการเกดิดับของความสงสยัในใจของท่าน	เป็นสิง่จ�าเป็นอย่างยิง่ทีท่่านต้อง 
เรียนรู้ทีจ่ะส�ารวจตวัท่านเอง	สอบถามตวัท่านเอง	จงตัง้ใจฟังพระธรรมเทศนาทกุๆ	คร้ัง	 
แล้วจงน�าเอาค�าสอนน้ีไปเปรียบเทยีบกบัการฝึกปฏบิตัขิองท่านเองว่าเหมอืนกนัหรือไม่	 
ต่างกันหรือไม่	 ท�าไมท่านจึงมีความสงสัยอยู่	 ใครคือผู้ที่สงสัยน้ัน	 โดยการส�ารวจ 
ตัวเองเท่านั้นจะท�าให้ท่านเข้าใจได้

 ๗. บางคร้ังผมกังวลใจอยูกั่บพระวินัยของพระสงฆ์ ถ้าผมฆ่าแมลงโดยบงัเอญิ
แล้วจะผิดไหมครับ

	 ศีลหรือพระวินัยและศีลธรรม	 เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการฝึกปฏิบัติของเรา	
แต่ท่านต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในกฎเกณฑ์ต่างๆ	 อย่างงมงาย	 ในการฆ่าสัตว์หรือการ
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ละเมิดข้อห้ามอื่นๆ	นั้น	มันส�าคัญที่เจตนา	ท่านย่อมรู้อยู่แก่ใจของท่านเอง	อย่าได้
กงัวลกบัเร่ืองพระวนัิยให้มากจนเกนิไป	ถ้าน�ามาปฏิบตัอิย่างถกูต้อง	กจ็ะช่วยส่งเสริม 
การฝึกปฏิบตั	ิแต่พระภกิษบุางรูปกงัวลกบักฎเกณฑ์เลก็ๆ	น้อยๆ	มากเกนิไป	จนนอน 
ไม่เป็นสุข	พระวินัยไม่ใช่ภาระที่ต้องแบก

	 ในการปฏิบัติของเราที่นี่มีรากฐานคือพระวินัย	 พระวินัยรวมทั้งธุดงควัตรและ 
การปฏิบัติภาวนา	 การมีสติและการส�ารวมระวังในกฎระเบียบต่างๆ	 ตลอดจนใน 
ศีล	๒๒๗	ข้อนั้นให้คุณประโยชน์อันใหญ่หลวง	ท�าให้มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย	
ไม่ต้องพะวงว่าจะต้องท�าตนอย่างไร	ดังนั้น	ท่านก็หมดเรื่องต้องครุ่นคิด	และมีสติ 
ด�ารงอยูแ่ทน	พระวนัิยท�าให้พวกเราอยูด้่วยกนัอย่างกลมกลนื	และชุมชนกด็�าเนินไป 
อย่างราบรืน่	ลกัษณะภายนอกทกุๆ	คนดเูหมอืนกนั	และปฏบิตัอิย่างเดยีวกนั	พระวนัิย 
และศีลธรรมเป็นบันไดอันแข็งแกร่ง	 น�าไปสู่สมาธิยิ่งและปัญญายิ่ง	 โดยการปฏิบัติ 
อย่างถกูต้องตามพระวนัิยของพระสงฆ์และธดุงควตัร	ท�าให้เรามคีวามเป็นอยูอ่ย่างง่ายๆ	 
และต้องจ�ากัดจ�านวนบริขารของเราด้วย	ดังนั้นที่นี่เราจึงมีการปฏิบัติที่ครบถ้วนตาม 
แบบของพระพุทธเจ้า	 คือ	 การงดเว้นจากความชั่วและท�าความดี	 มีความเป็นอยู ่
อย่างง่ายๆ	ตามความจ�าเป็นขัน้พืน้ฐาน	ช�าระจิตให้บรสิทุธิ	์โดยการเฝ้าดจิูตและกาย
ของเราในทุกๆ	อิริยาบถ	เมื่อนั่งอยู่	ยืนอยู่	เดินอยู่	หรือนอนอยู่	จงรู้ตัวของท่านเอง

 ๘. ผมควรจะท�าอย่างไรครับเมือ่ผมสงสยั บางวนัผมวุน่วายใจด้วยความสงสยั
ในเรื่องการปฏิบัติ หรือในความคืบหน้าของผม หรือในอาจารย์

	 ความสงสยัน้ันเป็นเร่ืองปกตธิรรมดา	ทกุคนเร่ิมต้นด้วยความสงสยั	ท่านอาจได้
เรียนรู้อย่างมากมายจากความสงสัยนั้น	ที่ส�าคัญก็คือ	ท่านอย่าถือเอาความสงสัยนั้น 
เป็นตัวเป็นตน	 น่ันคืออย่าตกเป็นเหยื่อของความสงสัย	 ซึ่งจะท�าให้จิตใจของท่าน 
หมุนวนเป็นวัฏฏะอันไม่มีที่สิ้นสุด	แทนที่จะเป็นเช่นนั้น	จงเฝ้าดูกระบวนการเกิดดับ
ของความสงสยั	ของความฉงนสนเท่ห์	ดวู่าใครคือผู้ทีส่งสยั	ดวู่าความสงสยัน้ันเกิดขึน้ 
และดบัไปอย่างไร	แล้วท่านจะไม่ตกเป็นเหยือ่ของความสงสยัอกีต่อไป	ท่านจะหลดุพ้น 
ออกจากความสงสัยและจิตของท่านก็จะสงบ	 ท่านจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและ 
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ดบัไปอย่างไร	จงปล่อยวางสิง่ต่างๆ	ทีท่่านยงัยดึมัน่อยู	่ปล่อยวางความสงสยัของท่าน 
และเพียงแต่เฝ้าดู	นี่คือที่สิ้นสุดของความสงสัย

 ๙. ท่านอาจารย์มีความเหน็เกีย่วแก่วธิฝึีกปฏิบตั ิ(วธิภีาวนา) วธิอีืน่ๆ อย่างไรครับ  
ทกุวันน้ีดูเหมอืนว่าจะมีอาจารย์มากมาย และมีแนวทางการท�าสมาธวิปัิสสนาหลายแบบ  
จนท�าให้สับสน

	 มนักเ็หมอืนกับการจะเข้าไปในเมือง	บางคนอาจจะเข้าเมืองทางทศิเหนือ	ทางทศิ 
ตะวนัออกเฉียงใต้	ฯลฯ	ทางถนนหลายสาย	โดยมากแล้วแนวทางภาวนากแ็ตกต่างกัน 
เพียงรูปแบบเท่านั้น	ไม่ว่าท่านจะเดินทางสายหนึ่งสายใด	เดินช้าหรือเดินเร็ว	ถ้าท่าน
มีสติอยู่เสมอ	 มันก็เหมือนกันทั้งน้ัน	 ข้อส�าคัญที่สุดก็คือ	 แนวทางภาวนาที่ดีและ 
ถกูต้องจะต้องน�าไปสูก่ารไม่ยดึมัน่ถอืมัน่	ลงท้ายแล้ว	กต้็องปล่อยวางแนวทางภาวนา
ทุกรูปแบบด้วย	 ผู้ปฏิบัติต้องไม่ยึดม่ันแม้ในตัวอาจารย์	 แนวทางใดที่น�าไปสู่การ 
ปล่อยวาง	สู่การไม่ยึดมั่นถือมั่น	ก็เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

	 ท่านอาจจะอยากเดนิทางไปเพือ่ศกึษากบัอาจารย์ท่านอืน่อกี	และลองปฏบิตัติาม
แนวทางอื่นบ้างก็ได้	พวกท่านบางคนก็ท�าเช่นนั้น	นี่เป็นความต้องการตามธรรมชาติ	 
ท่านจะรู้ว่า	แม้ได้ถามค�าถามนับพนัค�าถามกแ็ล้ว	และมคีวามรู้เร่ืองแนวทางปฏบิตัอิืน่ๆ	 
กแ็ล้ว	กไ็ม่อาจจะน�าท่านเข้าถงึสจัธรรมได้	ในทีส่ดุท่านกจ็ะรู้สกึเบือ่หน่าย	ท่านจะรู้ว่า
เพยีงแต่หยดุ	และส�ารวจตรวจสอบดจิูตของท่านเองเท่าน้ัน	ท่านกจ็ะรู้ว่าพระพทุธเจ้า
ตรัสสอนอะไร	ไม่มีประโยชน์ทีจ่ะแสวงหาออกไปนอกตวัเอง	ผลทีส่ดุท่านต้องหนักลบั
มาเผชิญหน้ากับสภาวะที่แท้จริงของตัวท่านเอง	ตรงนี้แหละที่ท่านจะเข้าใจธรรมะได้

 ๑๐. มีหลายคร้ังหลายหนที่ดูเหมือนว่าพระหลายรูปที่น่ีไม่ฝึกปฏิบัติ ดูท่าน 
ไม่ใส่ใจท�าหรือขาดสติ เรื่องนี้กวนใจผม

	 มนัไม่ถกูต้องทีจ่ะคอยจับตาดผูู้อืน่	น่ีไม่ช่วยการฝึกปฏบิตัขิองท่านเลย	ถ้าท่าน 
ร�าคาญใจกจ็งเฝ้าดคูวามร�าคาญในใจของท่าน	ถ้าศลีของผู้อืน่บกพร่องหรือเขาเหล่าน้ัน 
ไม่ใช่พระที่ดี	ก็ไม่ใช่เรื่องของท่านที่จะไปตัดสิน	ท่านจะไม่เกิดปัญญาจากการจับตา
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ดูผู้อื่น	พระวินัยเป็นเครื่องช่วยในการท�าสมาธิภาวนาของท่าน	ไม่ใช่อาวุธส�าหรับใช้
ติเตียนหรือจับผิดผู้อื่น	ไม่มีใครสามารถฝึกปฏิบัติให้ท่านได้	หรือท่านก็ไม่สามารถ
ปฏิบัติให้ผู้อื่นได้	 จงมีสติใส่ใจในการฝึกปฏิบัติของตัวท่านเอง	 และน่ีคือแนวทาง
ของการปฏิบัติ

 ๑๑. ผมระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะส�ารวมอินทรีย์ ผมทอดสายตาลงต�่าเสมอและ
ก�าหนดสติอยู่กับการกระท�าทุกอย่าง แม้ในเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ เช่น ขณะที่ก�าลัง 
ฉันอาหารอยู่ ผมใช้เวลานานและพยายามรู้สมัผัสทกุอย่าง เป็นต้นว่า เคีย้ว รู้รส กลนื ฯลฯ  
ผมก�าหนดรู้ด้วยความตัง้ใจทกุขัน้ตอนและระมดัระวงั ผมปฏบิตัถิกูต้องหรือไม่ครับ

	 การส�ารวมอินทรีย์น้ันเป็นการปฏิบัติถูกต้องแล้ว	 เราจะต้องมีสติในการฝึก
เช่นนั้นตลอดทั้งวัน	แต่อย่าควบคุมให้มากเกินไป	 เดิน	ฉัน	และปฏิบัติตนให้เป็น 
ธรรมชาต	ิให้มสีตริะลกึรู้ตามธรรมชาต	ิถงึสิง่ทีก่�าลงัเป็นไปในตวัท่าน	อย่าบบีบงัคบั 
การท�าสมาธิภาวนาของท่าน	 และอย่าบีบบังคับตนเองไปจนดูน่าขัน	 ซึ่งก็เป็นตัณหา
อีกอย่างหนึ่ง	จงอดทน	ความอดทนและความทนได้เป็นสิ่งจ�าเป็น	ถ้าท่านปฏิบัติตน 
เป็นปกติตามธรรมชาติและมีสติระลึกรู้อยู่เสมอ	 ปัญญาที่แท้จะเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติด้วย

 ๑๒. จ�าเป็นไหมครับที่จะต้องนั่งภาวนาให้นานๆ

	 ไม่จ�าเป็นต้องนั่งภาวนานานนับเป็นหลายๆ	ชั่วโมง	บางคนคิดว่ายิ่งนั่งภาวนา
นานเท่าใด	 ก็จะยิ่งเกิดปัญญามากเท่าน้ัน	 ผมเคยเห็นไก่กกอยู่ในรังของมันทั้งวัน	 
นับเป็นวันๆ	ปัญญาทีแ่ท้เกดิจากการทีเ่รามีสตใินทกุๆ	อริิยาบถ	การฝึกปฏบิตัขิองท่าน 
ต้องเริ่มขึ้นทันทีที่ท่านตื่นนอนตอนเช้า	และต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องไปจนกระทั่งนอน
หลับไป	 อย่าไปห่วงว่าท่านต้องนั่งภาวนาให้นานๆ	 สิ่งส�าคัญก็คือท่านเพียงแต่เฝ้าดู
ไม่ว่าท่านจะเดินอยู่หรือนั่งอยู่	หรือก�าลังเข้าห้องน�้าอยู่

	 แต่ละคนต่างก็มีทางชีวิตของตนเอง	บางคนต้องตายเมื่อมีอายุ	๕๐	ปี	บางคน
เมื่ออายุ	๖๕	ปี	และบางคนเมื่ออายุ	๙๐	ปี	ฉันใดก็ฉันนั้น	ปฏิปทาของท่านทั้งหลาย
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ก็ไม่เหมือนกัน	 อย่าคิดมากหรือกังวลใจในเร่ืองน้ีเลย	 จงพยายามมีสติและปล่อย 
ทุกสิ่งให้เป็นไปตามปกติของมัน	แล้วจิตของท่านก็จะสงบมากขึ้นๆ	ในสิ่งแวดล้อม 
ทัง้ปวง	มนัจะสงบน่ิงเหมือนหนองน�า้ใสในป่า	ทีซ่ึง่บรรดาสตัว์ป่าทีส่วยงามและหายาก 
จะมาดืม่น�า้ในสระน้ัน	ท่านจะเข้าใจถึงสภาวธรรมของสิง่ทัง้ปวง	(สงัขาร)	ในโลกอย่าง
แจ่มชดั	ท่านจะได้เหน็ความมหศัจรรย์และแปลกประหลาดทัง้หลายเกดิขึน้และดับไป	 
แต่ท่านก็จะยังคงสงบอยู่เช่นเดิม	ปัญหาทั้งหลายจะบังเกิดขึ้น	แต่ท่านจะรู้ทันมันได้ 
ทันที	นี่แหละคือศานติสุขของพระพุทธเจ้า

 ๑๓. ผมยังคงมีความนึกคิดต่างๆ มากมาย จิตของผมฟุ้งซ่านมากทั้งๆ ที่ผม
พยายามจะมีสติอยู่

	 อย่าวติกในเรือ่งน้ีเลย	พยายามรักษาจิตของท่านให้อยูก่บัปัจจุบนั	เมือ่เกดิรู้สกึ 
อะไรขึ้นมาภายในจิตก็ตาม	 จงเฝ้าดูมันและปล่อยวาง	 อย่าแม้แต่หวังที่จะไม่ให้ม ี
ความนึกคิดเกดิขึน้เลย	แล้วจิตกจ็ะเข้าถึงสภาวะปกตติามธรรมชาตขิองมนั	ไม่มกีาร
แบ่งแยกระหว่างความดีและความชัว่	ร้อนและหนาว	เร็วหรือช้า	ไม่มเีรา	ไม่มเีขา	ไม่ม ี
ตัวตนเลย	อะไรๆ	ก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น	เมื่อท่านเดินบิณฑบาต	ไม่จ�าเป็นต้อง 
ท�าอะไรเป็นพเิศษ	เพยีงแต่เดนิและเหน็ตามทีเ่ป็นอยู	่อย่ายดึมัน่อยูก่บัการแยกตวัไป
อยู่แต่ล�าพังหรือกับการเก็บตัว	ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด	จงรู้จักตัวเองด้วยการปฏิบัติตน
เป็นปกตติามธรรมชาต	ิและเฝ้าด	ูเมือ่เกดิสงสยัจงเฝ้าดมูนัเกดิขึน้และดบัไป	มนักง่็ายๆ	 
อย่ายึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดทั้งสิ้น	

	 เหมือนกับว่าท่านก�าลังเดินไปตามถนน	 บางขณะท่านจะพบสิ่งกีดขวางทางอยู่	 
เมื่อท่านเกิดกิเลสเคร่ืองเศร้าหมอง	 จงรู้ทันมันและเอาชนะมันโดยปล่อยให้มันผ่าน
ไปเสีย	 อย่าไปค�านึงถึงสิ่งกีดขวางที่ท่านได้ผ่านมาแล้ว	 อย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยัง 
ไม่ได้พบ	จงอยูก่บัปัจจุบนั	อย่าสนใจกบัระยะทางของถนนหรือกบัจุดหมายปลายทาง	 
ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไป	ไม่ว่าท่านผ่านอะไรไป	อย่าไปยึดมั่นไว้	ในที่สุด
จิตจะบรรลถุงึความสมดลุตามธรรมชาตขิองจิต	และเมือ่น้ันการปฏิบตักิจ็ะเป็นไปเอง 
โดยอัตโนมัติ	ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นและดับไปในตัวของมันเอง
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	 ๑๔.	 ท่านอาจารย์เคยพิจารณา “สูตรของเว่ยหล่าง” ของพระสังฆปริณายก 
(นิกายเซน) องค์ที่หก บ้างไหมครับ (ท่านเว่ยหล่างหรือท่านฮุยเหนิง)

	 ท่านฮุยเหนิงมีปัญญาเฉียบแหลมมาก	 ค�าสอนของท่านลึกซึ้งยิ่งนัก	 ซึ่งไม่ใช่ 
ของง่ายทีผู้่เร่ิมต้นปฏบิตัจิะเข้าใจได้	แต่ถ้าท่านปฏบิตัติามศลีและด้วยความอดทน	และ 
ถ้าท่านฝึกทีจ่ะไม่ยดึมัน่ถอืมัน่	ท่านกจ็ะเข้าใจได้ในทีส่ดุ	คร้ังหน่ึงลกูศษิย์ผมคนหน่ึง 
อาศัยอยู่ในกุฏิหลงัคามุงแฝก	ฤดฝูนน้ันฝนตกชุก	และวนัหน่ึงพายุกพ็ดัเอาหลงัคาโหว่ 
ไปครึ่งหนึ่ง	เขาไม่ขวนขวายที่จะมุงมันใหม่	จึงปล่อยให้ฝนรั่วอยู่อย่างนั้น	หลายวัน 
ผ่านไป	 และผมได้ถามถึงกุฏิของเขา	 เขาตอบว่า	 เขาก�าลังฝึกการไม่ยึดม่ันถือมั่น	 
น่ีเป็นการไม่ยึดมั่นถือม่ันโดยไม่ใช้หัวสมอง	 มันก็เกือบจะเหมือนกับความวางเฉย 
ของควาย	ถ้าท่านมีความเป็นอยู่ดีและเป็นอยู่ง่ายๆ	ถ้าท่านอดทนและไม่เห็นแก่ตัว	
ท่านจึงจะเข้าใจซึ้งถึงปัญญาของท่านฮุยเหนิงได้

 ๑๕. ท่านอาจารย์เคยสอนว่า สมถะหรือสมาธิ และวิปัสสนาหรือปัญญา นี้เป็น
สิ่งเดียวกัน ขอท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับ

	 น่ีกเ็ป็นเร่ืองง่ายๆ	น่ีเอง	สมาธ	ิ(สมถะ)	และปัญญา	(วปัิสสนา)	น้ี	ต้องควบคูก่นัไป	 
เบื้องแรกจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ได้โดยอาศัยอารมณ์ภาวนา	 จิตจะสงบตั้งมั่นอยู่
ได้เฉพาะขณะที่ท่านนั่งหลับตาเท่านั้น	 นี่คือสมถะ	 และอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานช่วย
ให้เกิดปัญญา	หรือวิปัสสนาได้ในที่สุด	แล้วจิตก็จะสงบ	ไม่ว่าท่านจะนั่งหลับตาอยู่ 
หรือเดินอยู่ในเมืองทีวุ่น่วาย	เปรียบเหมอืนกบัว่าคร้ังหน่ึงท่านเคยเป็นเดก็	บดัน้ีท่าน 
เป็นผู้ใหญ่	แล้วเดก็กบัผู้ใหญ่น้ีเป็นบคุคลคนเดยีวกนัหรือเปล่า	ท่านอาจจะพดูได้ว่า 
เป็นคนคนเดียวกัน	 หรือถ้ามองอีกแง่หน่ึงท่านก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนละคนกัน	 
ในท�านองเดยีวกนั	สมถะกบัวปัิสสนากอ็าจจะพดูได้ว่าเป็นคนละเร่ืองกนั	หรือเปรียบ 
เหมือนอาหารกับอจุจาระ	อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิง่เดียวกนั	และถ้ามองอกีแง่หน่ึง	กอ็าจ 
จะเรียกได้ว่าเป็นคนละสิ่งกัน
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	 อย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่ผมพูดมานี้	จงฝึกปฏิบัติต่อไปและเห็นจริงด้วยตัวของท่านเอง	 
ไม่ต้องท�าอะไรพเิศษไปกว่าน้ี	ถ้าท่านพจิารณาว่าสมาธแิละปัญญาเกดิข้ึนได้อย่างไรแล้ว	 
ท่านจะรู้ความจริงได้ด้วยตัวของท่านเอง

	 ทุกวันน้ีผู้คนไปยึดมั่นอยู่กับชื่อเรียก	 ผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่า	
“วิปัสสนา”	สมถะก็ถูกเหยียดหยาม	หรือผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่า	“สมถะ”	 
ก็จะพูดว่า	จ�าเป็นต้องฝึกสมถะก่อนวิปัสสนา	เหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระ	อย่าไปวุ่นวาย
คิดถึงมันเลย	เพียงแต่ฝึกปฏิบัติไป	แล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตัวท่านเอง

 ๑๖. ในการปฏิบัติของเรา จ�าเป็นที่จะต้องเข้าถึงฌานหรือไม่ครับ

	 ไม่	ฌานไม่ใช่เร่ืองจ�าเป็น	ท่านต้องฝึกจิตใจให้มีความสงบ	และมอีารมณ์เป็นหน่ึง	 
(เอกคัคตา)	แล้วอาศยัอนัน้ีส�ารวจตนเอง	ไม่ต้องท�าอะไรพเิศษไปกว่าน้ี	ถ้าท่านได้ฌาน 
ในขณะฝึกปฏบิตัน้ีิกใ็ช้ได้เหมอืนกนั	แต่อย่าไปหลงตดิอยูใ่นฌาน	หลายคนชะงักตดิอยู ่
ในฌาน	 มันท�าให้เพลิดเพลินได้มากเมื่อไปเล่นกับมัน	 ท่านต้องรู้ขอบเขตที่สมควร	 
ถ้าท่านฉลาด	ท่านก็จะเหน็ประโยชน์และขอบเขตของฌาน	เช่นเดยีวกบัทีท่่านรู้ขัน้ความ 
สามารถของเด็ก	และขั้นความสามารถของผู้ใหญ่

 ๑๗. ท�าไมเราต้องปฏบิตัติามธดุงควตัร เช่นฉันอาหารเฉพาะแต่ในบาตรเท่าน้ัน
เล่าครับ

	 ธุดงควัตรทั้งหลาย	 ล้วนเป็นเคร่ืองช่วยเราให้ท�าลายกิเลสเครื่องเศร้าหมอง	 
การปฏบิตัติามข้อทีว่่าให้ฉันแต่อาหารในบาตร	ท�าให้เรามีสตมิากขึน้	ระลกึว่าอาหารน้ัน 
เป็นเสมือนยารักษาโรค	 ถ้าเราไม่มีกิเลสเคร่ืองเศร้าหมองแล้ว	 มันก็ไม่ส�าคัญว่า
เราจะฉันอย่างไร	 แต่เราอาศัยธุดงควัตรท�าให้การปฏิบัติของเราเป็นไปอย่างง่ายๆ	
พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติธุดงควัตรไว้ว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับพระภิกษุทุกองค์	 
แต่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติธุดงควัตร	 ส�าหรับพระภิกษุผู้ประสงค์จะปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด	ธุดงควัตรเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในศีล	เพราะฉะนั้นจะช่วยเพิ่มความมั่นคง 
และความเข้มแข็งของจิตใจเรา	 ข้อวัตรทั้งหลายเหล่านี้มีไว้ให้ท่านปฏิบัติ	 อย่าคอย 
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จับตาดวู่าผู้อืน่ปฏบิตัอิย่างไร	จงเฝ้าดจิูตของตวัท่านเอง	และดวู่าอะไรจะเป็นประโยชน์ 
ส�าหรับท่าน	 กฎข้อที่ว่าเราต้องไปอยู่กุฏิ	 จะกุฏิใดก็ตามที่ก�าหนดไว้ให้เรา	 เป็นกฎ
ที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน	 มันช่วยกันไม่ให้พระติดที่อยู่	 ถ้าผู้ใดจากไปแล้วและ
กลับมาใหม่	 ก็จะต้องไปอยู่กุฏิใหม่	 การปฏิบัติของพวกเราเป็นเช่นนี้	 คือไม่ยึดมั่น
ถือมั่นในสิ่งใด

 ๑๘. ถ้าหากว่าการใส่อาหารทุกอย่างรวมลงในบาตรเป็นสิ่งจ�าเป็นแล้ว ท�าไม 
ท่านอาจารย์จึงไม่ปฏิบตัด้ิวยเช่นเดยีวกนัครับ ท่านคดิว่าไม่ส�าคญัหรือครับ ทีอ่าจารย์
จะต้องท�าเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์

	 ถกูแล้ว	อาจารย์ควรจะท�าเป็นตวัอย่างแก่ลกูศษิย์ของตน	ผมไม่ถอืว่าท่านตผิม	 
ท่านซกัถามได้ทกุอย่างทีอ่ยากทราบ	แต่ว่ามนักส็�าคญัทีท่่านต้องไม่ยดึอยูก่บัอาจารย์	
ถ้าดูจากภายนอก	ผมปฏิบัติดีพร้อมหมดก็คงจะแย่มาก	พวกท่านทุกคนก็จะพากัน 
ยึดติดในตัวผมยิ่งขึ้น	 แม้พระพุทธเจ้าเอง	 บางคร้ังก็ตรัสให้บรรดาสาวกปฏิบัติ 
อย่างหน่ึง	 และพระองค์เองกลับปฏิบัติอีกอย่างหน่ึง	 ความไม่แน่ใจในอาจารย์ของ
ท่านก็ช่วยท่านได้	ท่านควรเฝ้าดูปฏกิริิยาของตวัเอง	ท่านไม่คดิบ้างหรือว่าอาจจะเป็น
ไปได้ว่า	ที่ผมแบ่งอาหารจากบาตรใส่จานไว้ก็เพื่อเลี้ยงดูชาวบ้านที่มาช่วยท�างานวัด

	 ปัญญาคือสิ่งที่ท่านต้องเฝ้าดูและท�าให้เจริญขึ้น	 รับเอาแต่สิ่งที่ดีจากอาจารย์	 
จงรู้เท่าทนัการฝึกปฏิบตัขิองท่านเอง	ถ้าผมพกัผ่อนในขณะทีพ่วกท่านทกุองค์ต้องน่ัง 
ท�าความเพียรแล้ว	ท่านจะโกรธหรือไม่	ถ้าผมเรียกสีน�้าเงินว่าแดง	หรือเรียกผู้ชายว่า
ผู้หญิง	ก็อย่าเรียกตามผมอย่างหลับหูหลับตา

	 อาจารย์องค์หน่ึงของผมฉันอาหารเร็วมาก	และฉันเสยีงดงั	แต่ท่านสอนให้พวกเรา 
ฉันช้าๆ	และฉันอย่างมีสต	ิผมเคยเฝ้าดูท่านและรู้สกึขดัเคอืงใจมาก	ผมเป็นทกุข์	แต่ท่าน 
ไม่ทกุข์เลย	ผมเพ่งเลง็แต่ลกัษณะภายนอก	ต่อมาผมจึงได้รู้	บางคนขับรถเร็วมาก	แต่ 
ระมดัระวงั	บางคนขบัช้าๆ	แต่มอีบุตัเิหตบุ่อยๆ	อย่ายดึม่ันถอืม่ันในกฎระเบยีบและรูป
แบบภายนอก	ถ้าท่านใช้เวลาอย่างมากเพยีงสบิเปอร์เซน็ต์มองดผูู้อืน่	แต่เฝ้าดูตวัเอง 
เก้าสิบเปอร์เซ็นต์	อย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว
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	 แรกๆ	ผมคอยเฝ้าสงัเกตอุาจารย์ของผมคือ	อาจารย์ทองรัตน์	และเกดิสงสยัใน
ตัวท่านมาก	บางคนถึงกับคิดว่าท่านบ้า	ท่านมักจะท�าอะไรแปลกๆ	หรือเกรี้ยวกราด 
เอากับบรรดาลกูศษิย์ของท่าน	อาการภายนอกของท่านโกรธ	แต่ภายในใจท่านไม่มีอะไร	 
ไม่มีตัวตน ท่านน่าเลื่อมใสมาก ท่านเป็นอยู่อย่างรู้แจ้งและมีสติ จนถึงวาระที่ท่าน
มรณภาพ

	 การมองออกไปนอกตวั	เป็นการเปรียบเทยีบแบ่งเขาแบ่งเรา	ท่านจะไม่พบความสขุ 
โดยวิธีน้ี	 และท่านจะไม่พบความสงบเลย	 ถ้าท่านมัวเสียเวลาแสวงหาคนที่ดีพร้อม 
หรือครูที่ดีพร้อม	พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราดูที่ธรรมะ	ที่สัจธรรม	ไม่ใช่คอยจับตา
ดูผู้อื่น

 ๑๙. เราจะเอาชนะกามราคะที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติได้อย่างไรครับ  
บางครั้งผมรู้สึกเป็นทาสของความต้องการทางเพศ

	 กามราคะจะบรรเทาลงได้ด้วยการเพ่งพจิารณาถงึความน่าเกลยีดโสโครก	(อสภุะ)	 
การยดึตดิอยูก่บัรูปร่างกายเป็นสดุโต่งข้างหน่ึง	ซึง่เราต้องมองในทางตรงข้าม	จงพจิารณา 
ร่างกายเหมอืนซากศพ	และเหน็การเปลีย่นแปลงเน่าเป่ือย	หรือพจิารณาอวยัวะต่างๆ	
ของร่างกาย	เช่น	ปอด	ม้าม	ไขมัน	อุจจาระ	และอื่นๆ	จ�าอันนี้ไว้และพิจารณาให้
เหน็จริงถงึความน่าเกลยีดโสโครกของร่างกาย	เมือ่มีกามราคะเกดิขึน้	กจ็ะช่วยให้ท่าน 
เอาชนะกามราคะได้

 ๒๐. เมื่อผมโกรธ ผมควรจะท�าอย่างไรครับ

	 ท่านต้องแผ่เมตตา	ถ้าท่านมีโทสะในขณะภาวนา	ให้แก้ด้วยเมตตาจิต	ถ้ามใีคร 
ท�าไม่ดหีรือโกรธ	อย่าโกรธตอบ	ถ้าท่านโกรธตอบท่านจะโง่ยิง่กว่าเขา	จงเป็นคนฉลาด	 
สงสารเห็นใจเขา	 เพราะว่าเขาก�าลังได้ทุกข์	 จงมีเมตตาเต็มเปี่ยมเหมือนหน่ึงว่าเขา
เป็นน้องชายที่รักยิ่งของท่าน	 เพ่งอารมณ์เมตตาเป็นอารมณ์ภาวนา	 แผ่เมตตาไปยัง 
สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลก	เมตตาเท่านั้นที่จะเอาชนะโทสะและความเกลียดได้
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 บางครั้งท่านอาจจะเห็นพระภิกษุรูปอื่นปฏิบัติไม่สมควร	ท่านอาจจะร�าคาญใจ	
ท�าให้เป็นทกุข์โดยใช่เหต	ุน้ีไม่ใช่ธรรมะของเรา	ท่านอาจจะคิดอย่างน้ีว่า	“เขาไม่เคร่งเท่าฉัน  
เขาไม่ใช่พระกรรมฐานที่เอาจริงเอาจังเช่นฉัน เขาไม่ใช่พระที่ดี”	 น่ีเป็นกิเลสเคร่ือง 
เศร้าหมองอย่างย่ิงของตวัท่านเอง	อย่าเปรียบเทยีบ	อย่าแบ่งเขาแบ่งเรา	จงละทฏิฐขิอง 
ท่านเสยี	และเฝ้าดูตวัท่านเอง	น่ีแหละคอืธรรมะของเรา	ท่านไม่สามารถบงัคบัให้ทกุคน 
ประพฤตปิฏิบตัติามทีท่่านต้องการ	หรอืเป็นเช่นท่านได้	ความต้องการเช่นน้ีมแีต่จะท�า 
ให้ท่านเป็นทกุข์	ผู้ปฏิบตัภิาวนามกัจะพากันหลงผิดในข้อน้ี	การจับตาดูผู้อืน่ไม่ท�าให้ 
เกิดปัญญาได้	เพียงแต่พิจารณาตนเองและความรู้สึกของตน	แล้วท่านก็จะเข้าใจ

	 ๒๑.	ผมง่วงเหงาหาวนอนอยู่มากครับ ท�าให้ภาวนาล�าบาก

	 มีวิธีเอาชนะความง่วงได้หลายวิธี	 ถ้าท่านน่ังอยู่ในที่มืด	 ย้ายไปอยู่ที่สว่าง 
ลมืตาขึน้	ลกุไปล้างหน้า	ตบหน้าตนเอง	หรือไปอาบน�า้	ถ้าท่านยงัง่วงอยูอี่ก	ให้เปลีย่น 
อิริยาบถ	เดินจงกรมให้มากหรือเดินถอยหลัง	ความกลัวว่าจะไปชนอะไรเข้าจะท�าให้
ท่านหายง่วง	 ถ้ายังง่วงอยู่อีก	 ก็จงยืนน่ิงๆ	 ท�าใจให้สดชื่น	 และสมมุติว่าขณะน้ัน 
สว่างเป็นกลางวนั	หรือน่ังริมหน้าผาสงู	หรือบ่อลกึ	ท่านจะไม่กล้าหลบั	ถ้าท�าอย่างไรๆ	 
ก็ไม่หายง่วง	ก็จงนอนเสีย	เอนกายลงอย่างส�ารวมระวัง	และรู้ตัวอยู่จนกระทั่งท่าน
หลบัไป	เม่ือท่านรู้สกึตวัตืน่ขึน้	จงลกุขึน้ทนัท	ีอย่ามองดูนาฬิกาหรือหลบัตาอกี	เร่ิมต้น 
มีสติระลึกรู้ทันทีที่ท่านตื่น

	 ถ้าท่านง่วงนอนอยู่ทุกวัน	ลองฉันอาหารให้น้อยลง	ส�ารวจตัวเอง	ถ้าอีกห้าค�า 
ท่านจะอิ่มจงหยดุแล้วดื่มน�า้จนอิ่มพอดี	แล้วกลับไปนัง่ดูใหม่อีก	เฝ้าดคูวามง่วงและ 
ความหวิ	ท่านต้องกะฉันอาหารให้พอด	ีเมือ่ท่านฝึกปฏบิตัต่ิอไปอกี	ท่านจะรู้สกึกระปร้ี 
กระเปร่าขึ้น	และฉันน้อยลง	ท่านต้องปรับตัวของท่านเอง

 ๒๒. ท�าไมเราจึงต้องกราบกันบ่อยๆ ครับ ที่นี่

	 การกราบน้ีเป็นสิ่งส�าคัญมาก	 เป็นรูปแบบซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัต	ิ 
การกราบนี้ต้องท�าให้ถูกต้อง	ก้มลงจนหน้าผากจรดพื้น	วางศอกให้ชิดกับเข่า	ฝ่ามือ 
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ทั้งสองราบอยู่ที่พื้น	 ห่างกันประมาณสามน้ิว	 กราบลงช้าๆ	 มีสติรู้อาการของกาย	 
การกราบช่วยแก้ความถือตวัของเราได้เป็นอย่างด	ีเราควรกราบบ่อยๆ	เม่ือท่านกราบ
สามหน	 ท่านควรตั้งจิตระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า	 พระธรรม	 และพระสงฆ์	 
น่ันคือคุณลักษณะแห่งจิตอันสะอาด	 สว่างและสงบ	 ดังน้ัน	 เราจึงอาศัยรูปแบบน้ี
ฝึกฝนตน	กายและจิตจะประสานกลมกลนืกนั	อย่าได้หลงผิดไปจับตาดูว่า	ผู้อืน่กราบ 
อย่างไร	ถ้าสามเณรน้อยดูไม่ใส่ใจ	และพระผู้เฒ่าดขูาดสต	ิกไ็ม่ใช่เร่ืองทีท่่านจะตดัสนิ	 
บางคนอาจจะสอนยาก	บางคนเรียนได้เร็ว	บางคนเรียนได้ช้า	การพจิารณาตดัสนิผู้อืน่ 
มีแต่จะเพิ่มความหยิ่งทะนงตน	จงเฝ้าดูตัวเอง	กราบบ่อยๆ	ขจัดความหยิ่งทะนงตน 
ออกไป

	 ผู้ที่เข้าถึงธรรมะได้อย่างแท้จริงแล้ว	ท่านจะอยู่เหนือรูปแบบ	ทุกๆ	อย่างที่ท่าน
ท�าก็มีแต่การอ่อนน้อมถ่อมตน	เดินก็ถ่อม	ฉันก็ถ่อม	ขับถ่ายก็ถ่อม	ทั้งนี้ก็เพราะว่า
ท่านพ้นจากความเห็นแก่ตัวเสียแล้ว

 ๒๓. อุปสรรคใหญ่ของลูกศิษย์ใหม่ของท่านอาจารย์คืออะไรครับ

 ทฏิฐ	ิความเหน็และความนึกคดิเกีย่วกบัสิง่ทัง้ปวง	เกีย่วกบัตวัเขาเอง	เกีย่วกบั 
การปฏิบัติภาวนา	เกี่ยวกับค�าสอนของพระพุทธเจ้า	หลายๆ	ท่านที่มาที่นี่มีต�าแหน่ง 
การงานสงูในสงัคม	บางคนเป็นพ่อค้าทีม่ัง่คัง่	หรือได้ปริญญาต่างๆ	ครูและข้าราชการ	
สมองของเขาเต็มไปด้วยความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ	 เขาฉลาดเกินกว่าที่จะฟังผู้อื่น	
เปรียบเหมือนน�า้ในถ้วย	ถ้าถ้วยมีน�า้สกปรกอยูเ่ตม็	ถ้วยน�า้กใ็ช้ประโยชน์อะไรไม่ได้	
เมือ่ได้เทน�า้เก่าน้ันทิง้ไปแล้วเท่าน้ัน	ถ้วยน้ันกจ็ะใช้ประโยชน์ได้	ท่านต้องท�าจิตให้ว่าง 
จากทิฏฐิ	 แล้วท่านจึงจะได้เรียนรู้	 การปฏิบัติของเราน้ันอยู่เหนือความฉลาดหรือ 
ความโง่	ถ้าท่านคิดว่า	ฉันเก่ง	ฉันรวย	ฉันเป็นคนใหญ่คนโต	ฉันเข้าใจพระพทุธศาสนา 
แจ่มแจ้งทัง้หมดเช่นน้ีแล้ว	ท่านจะไม่เหน็ความจริงในเร่ืองของอนัตตาหรือความไม่ใช่ 
ตัวตน	 ท่านจะมีแต่ตัวตน	 ตัวฉัน	 ของฉัน	 แต่พระพุทธศาสนาคือการละตัวตน	 
เป็นความว่าง	เป็นความไม่มีทุกข์	เป็นนิพพาน
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 ๒๔. กิเลสเคร่ืองเศร้าหมอง เช่นความโลภหรือความโกรธ เป็นเพยีงมายา หรือว่า 
เป็นของจริงครับ

	 เป็นทั้งสองอย่าง	กิเลสที่เราเรียกว่าราคะหรือความโลภ	ความโกรธ	และความ
หลงน้ัน	 เป็นแต่เพียงชื่อ	 เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมา	 เช่นเดียวกับที่เราเรียกชามใหญ	่ 
ชามเล็ก	 สวย	หรืออะไรก็ตาม	นี่ไม่ใช่สภาพที่เป็นจริง	 แต่เป็นความคิดปรุงแต่งที่
เราคิดปรุงขึ้นจากตัณหา	ถ้าเราต้องการชามใหญ่	เราก็ว่าอันนี้เล็กไป	ตัณหาท�าให้เรา
แบ่งแยก	ความจริงก็คือ	มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น	ลองมามองแง่นี้บ้าง	ท่านเป็น
ผู้ชายหรือเปล่า	ท่านตอบว่าเป็น	นี่เป็นเพียงรูปปรากฏของสิ่งต่างๆ	แท้จริงแล้วท่าน
เป็นส่วนประกอบของธาตุและขันธ์	ถ้าจิตเป็นอิสระแล้ว	จิตจะไม่แบ่งแยก	ไม่มีใหญ่	
ไม่มเีลก็	ไม่มเีขา	ไม่มเีรา	ไม่มอีะไรจะเป็นอนัตตา	หรือความไม่ใช่ตวัตน	แท้จริงแล้ว 
ในบั้นปลายก็ไม่มีทั้งอัตตาและอนัตตา	(เป็นแต่เพียงชื่อเรียก)

 ๒๕. ขอความกรุณาท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมด้วยครับ

	 กรรมคอืการกระท�า	กรรมคือการยดึม่ันถอืมัน่	กาย	วาจา	และใจ	ล้วนสร้างกรรม 
เมือ่มกีารยดึมัน่ถอืมัน่	เราท�ากันจนเกดิความเคยชนิเป็นนิสยั	ซึง่จะท�าให้เราเป็นทกุข์
ได้ในกาลข้างหน้า	นี่เป็นผลของการยึดมั่นถือมั่นและของกิเลสเครื่องเศร้าหมองของ
เราที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต	 ความยึดมั่นทั้งหลายจะท�าให้เราสร้างกรรม	 สมมุติว่าท่าน
เคยเป็นขโมย	ก่อนที่จะบวชเป็นพระ	ท่านขโมยเขา	ท�าให้เขาไม่เป็นสุข	ท�าให้พ่อแม่
หมดสุข	ตอนนี้ท่านเป็นพระ	แต่เวลาที่ท่านนึกถึงเรื่องที่ท่านท�าให้ผู้อื่นหมดสุขแล้ว	
ท่านก็ไม่สบายใจและเป็นทุกข์แม้จนทุกวันนี้

	 จงจ�าไว้ว่าทั้งกายกรรม	 วจีกรรม	 และมโนกรรมจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผล
ในอนาคตได้	 ถ้าท่านเคยสร้างกรรมดีไว้ในอดีต	 และวันนี้ก็ยังจ�าได้	 ท่านก็เป็นสุข	
ความสุขใจเป็นผลจากกรรมในอดีต	สิ่งทั้งปวงมีเหตุเป็นปัจจัย	ทั้งในระยะยาว	และ
ถ้าใคร่ครวญดูแล้วทั้งในทุกๆ	ขณะด้วย	แต่ท่านอย่าไปนึกถึงอดีตหรือปัจจุบันหรือ
อนาคต	เพียงแต่เฝ้าดูกายและจิต	ท่านจะต้องพิจารณาจนเห็นจริงในเรื่องกรรมด้วย 
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ตวัของท่านเอง	จงเฝ้าดจิูต	ปฏบิตัแิล้วท่านจะรู้อย่างแจ่มแจ้ง	อย่าลมืว่ากรรมของใคร 
ก็เป็นของคนน้ัน	 อย่ายึดมั่นและอย่าจับตาดูผู้อื่น	 ถ้าผมดื่มยาพิษ	 ผมก็ได้ทุกข์	
ไม่ใช่เร่ืองทีท่่านจะมาเป็นทกุข์ด้วย	จงรับเอาแต่สิง่ดทีีอ่าจารย์สอน	แล้วท่านจะเข้าถงึ 
ความสงบ	จิตของท่านจะเป็นเช่นเดยีวกนักบัจิตของอาจารย์	ถ้าท่านพจิารณาด	ูท่านก ็
จะรู้ได้	แม้ว่าขณะน้ีท่านจะยังไม่เข้าใจ	เมือ่ท่านปฏบิตัต่ิอไปมนักจ็ะแจ่มแจ้งขึน้	ท่านจะรู้ 
ได้ด้วยตนเอง	ได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรม

	 เมื่อเรายังเล็กพ่อแม่วางกฎระเบียบกับเรา	 และหัวเสียกับเรา	 แท้จริงแล้วท่าน
ต้องการจะช่วยเรา	กว่าเราจะรู้กต่็อมาอกีนาน	พ่อแม่และครูบาอาจารย์ดุว่าเราและเรา
กไ็ม่พอใจ	ต่อมาเราจึงเข้าใจว่าท�าไมเราจึงถกูดุ	ปฏิบตัไิปนานๆ	แล้วท่านกจ็ะเหน็เอง	 
ส่วนผู้ที่คิดว่าตนฉลาดล�้าก็จะจากไปในเวลาอันสั้น	เขาไม่มีวันจะได้เรียนรู้	ท่านต้อง
ขจัดความคิดว่าตัวฉลาดสามารถออกไปเสีย	ถ้าท่านคิดว่าท่านดีกว่าผู้อื่น	ท่านก็จะมี
แต่ทุกข์	เป็นเรื่องน่าสงสาร	อย่าขุ่นเคืองใจ	แต่จงเฝ้าดูตนเอง

 ๒๖. บางคร้ังดูเหมอืนว่า ตัง้แต่ผมบวชเป็นพระมาน้ี ผมประสบความยากล�าบาก 
และความทุกข์มากขึ้น

	 ผมรู้ว่าพวกท่านบางคนมีภูมิหลังที่สะดวกสบายทางวัตถุมาก่อนและมีเสรีภาพ	
เมือ่เปรียบกนัแล้วขณะน้ีท่านต้องเป็นผู้อยูอ่ย่างส�ารวมตนเองและมกัน้อยยิง่นัก	ซ�า้ใน 
การฝึกปฏิบัตินี้	ผมยังให้ท่านนั่งนานและคอยหลายชั่วโมง	อาหารและดินฟ้าอากาศ 
ก็ต่างกันไปกับบ้านเมืองของท่าน	 แต่ทุกคนก็ต้องผ่านความทุกข์ยากกันบ้าง	 น่ีคือ
ความทุกข์ที่จะน�าไปสู่ความดับทุกข์	 อย่างนี้แหละที่จะท�าให้ท่านได้เรียนรู้	 เมื่อท่าน
นึกโกรธหรือนึกสงสารตัวเอง	 น่ันแหละเป็นโอกาสเหมาะที่จะเข้าใจเร่ืองของจิต	
พระพุทธเจ้าตรัสว่า	กิเลสทั้งหลายเป็นครูของเรา

	 ศิษย์ทุกคนก็เหมือนลูกของผม	ผมมีแต่เมตตากรุณาและความปรารถนาดีต่อ
ทกุคน	ถ้าผมท�าให้ท่านทกุข์ยากกเ็พือ่ประโยชน์ของท่านเอง	ผมรู้ว่าพวกท่านบางคนมี
การศึกษาดีและมีความรู้สงู	ผู้ทีมี่การศึกษาน้อยและมคีวามรู้ทางโลกน้อยจะฝึกปฏิบตัิ
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ได้ง่าย	มนัก็เหมอืนกบัว่า	ฝร่ังเช่นท่านน้ีมบ้ีานหลงัใหญ่ทีจ่ะต้องเชด็ถ	ูเม่ือเชด็ถแูล้ว 
ท่านกจ็ะมีทีอ่ยู่กว้างขวาง	มคีรัว	มห้ีองสมดุ	มห้ีองน่ังเล่น	ท่านต้องอดทน	ความอดทน 
และความทนได้ส�าคัญมากในการฝึกปฏิบัติของเรา	 เมื่อผมยังเป็นพระหนุ่มๆ	 อยู่	 
ผมไม่ได้รับความยากล�าบากมากเท่าท่าน	ผมพดูภาษาพืน้เมอืงและฉันอาหารพืน้เมอืง
ของผมเอง	แม้กระน้ัน	บางวนัผมกท็อดอาลยั	ผมอยากสกึและถงึกบัอยากฆ่าตวัตาย	 
ความทุกข์เช่นน้ีเกิดจากความเห็นผิด	 (มิจฉาทิฏฐิ)	 เมื่อท่านเข้าถึงสัจธรรมแล้ว	 
ท่านจะละทิ้งทัศนะและทิฏฐิเสียได้	ทุกอย่างจะเข้าสู่ความสงบ

 ๒๗. ผมเจริญสมาธิภาวนาจนจิตสงบลึก ผมควรท�าอย่างไรต่อไปครับ

 น่ีก็ดีแล้ว	 ท�าจิตให้สงบและเป็นสมาธิ	 และใช้สมาธิน้ีพิจารณาจิตและกาย	 
ถ้าจิตเกิดไม่สงบกจ็งเฝ้าดดู้วย	แล้วท่านจะรู้ถงึความสงบทีแ่ท้จริง	เพราะอะไร	เพราะ
ท่านจะได้เห็นความไม่เที่ยง	 แม้ความสงบเองก็ดูให้เห็นไม่เที่ยง	 ถ้าท่านยึดติดอยู่
กับภาวะจิตที่สงบ	แล้วท่านจะเป็นทุกข์เมื่อจิตไม่สงบ	ฉะนั้นจงปล่อยวางหมดทุกสิ่ง	
แม้แต่ความสงบ

 ๒๘. ผมได้ยินท่านอาจารย์พูดว่า ท่านเป็นห่วงลูกศิษย์ที่พากเพียรมาก 
ใช่ไหมครับ

 ถกูแล้ว ผมเป็นห่วง ผมเป็นห่วงว่าเขาเอาจริงเอาจังจนเกนิไป เขาพยายามเกินไป  
แต่ขาดปัญญา	เขาเค่ียวเขญ็ตนเองไปสูค่วามทกุข์ยากโดยไม่จ�าเป็น	บางคนมุง่มัน่ทีจ่ะ 
รู้แจ้ง	เขาขบฟันแน่นและใจดิน้รนอยู่ตลอดเวลา	อย่างน้ีเป็นความพยายามมากเกินไป	
คนทั่วไปก็เช่นเดียวกัน	พวกเขาไม่รู้ถึงสภาพเป็นจริงของสิ่งทั้งปวง	(สังขาร)	สังขาร
ทั้งปวง	จิตและร่างกายล้วนเป็นของไม่เที่ยง	จงเฝ้าดูและอย่ายึดมั่นถือมั่น

	 บางคนคิดว่าเขารู้	เขาวิพากษ์วิจารณ์	จับตามองและลงความเห็นเอาเองอย่างนี้ 
ก็ตามใจเขา	 ทิฏฐิของใครก็ปล่อยให้เป็นของคนน้ัน	 การแบ่งเขาแบ่งเราน้ีอันตราย	
เปรียบเหมือนทางโค้งอันตรายของถนน	ถ้าเราคิดว่าคนอื่นด้อยกว่า	หรือดีกว่า	หรือ
เสมอกันกับเรา	เราก็ตกทางโค้ง	ถ้าเราแบ่งเขาแบ่งเรา	เราก็จะเป็นทุกข์
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 ๒๙. ผมได้เจริญสมาธิภาวนามาหลายปีแล้ว ใจผมเปิดกว้างและสงบระงับ 
เกือบจะในทุกสภาพการณ์ เวลาน้ีผมอยากจะย้อนหลังและฝึกท�าสมาธิชั้นสูงหรือ 
ฝึกฌานครับ

	 จะท�าอย่างนั้นก็ได้	 เป็นการฝึกจิตที่มีประโยชน์	ถ้าท่านมีปัญญาท่านจะไม่ยึด
ติดอยู่ในสมาธิจิต	ซึ่งก็เหมือนกันกับอยากนั่งภาวนานานๆ	อยากจะลองฝึกอย่างนั้น 
ดูก็ได้	 แต่จริงๆ	 แล้วการฝึกน้ีไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่วงท่าอิริยาบถต่างๆ	 แต่น่ีเป็นการ
มองตรงเข้าไปในจิต	 น่ีคือปัญญาเม่ือท่านพิจารณาและเข้าใจชัดในเร่ืองของจิตแล้ว	 
ท่านก็จะเกิดปัญญารู้ถึงขอบเขตของสมาธิ	 หรือขอบเขตของต�ารับต�ารา	 เมื่อท่านได้
ฝึกปฏิบัติ	และเข้าใจจริงเรื่องการไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว	ท่านจะกลับไปอ่านต�ารับต�ารา
ก็ได้	เปรียบได้เหมือนขนมหวาน	จะช่วยท่านในการสอนผู้อื่น	หรือท่านจะหวนกลับ
ไปฝึกฌานก็ได้	ถ้าท่านมีปัญญารู้แล้วที่จะไม่ยึดถือในสิ่งใด

 ๓๐. ขอความกรุณาท่านอาจารย์ทบทวนใจความส�าคญัของการสนทนาน้ีด้วยครับ

	 ท่านต้องส�ารวจตวัเอง	รู้ว่าท่านเป็นใคร	รู้ทนักายและจิตใจของท่าน	โดยการเฝ้าด ู
ในขณะน่ังภาวนา	 หลับนอน	 และขบฉัน	 จงรู้ความพอดีพอเหมาะส�าหรับตัวท่าน	 
ใช้ปัญญาในการฝึกปฏิบัตินี้	ต้องละความอยากที่จะบรรลุผลใดๆ	จงมีสติรู้ว่าอะไร 
เป็นอยู่	การเจริญสมาธภิาวนาของเรากค็อืการมองตรงเข้าไปในจิต	ท่านจะมองเหน็ทกุข์	 
เหตแุห่งทกุข์	และความดบัไปแห่งทกุข์	แต่ท่านต้องมคีวามอดทน	อดทนอย่างยิง่และ 
ต้องทนได้	 ท่านจะค่อยๆ	 ได้เรียนรู้	 พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาวกอยู่กับอาจารย์ 
อย่างน้อยห้าปี	ท่านจะต้องเห็นคุณค่าของการให้ทาน	ของความอดทน	และของการ
เสียสละ

	 อย่าปฏิบัติเคร่งเครียดจนเกินไป	อย่ายึดติดอยู่กับรูปแบบภายนอก	การจับตา 
ดผูู้อืน่เป็นการปฏบิตัทิีไ่ม่ถกูต้อง	จงเป็นปกตติามธรรมชาตแิละเฝ้าดสูิง่น้ีอยู	่พระวนัิย 
ของพระสงฆ์และกฎระเบียบของวัดส�าคัญมาก	 ท�าให้เกิดบรรยากาศที่เรียบง่ายและ
ประสานกลมกลนื	จงใช้ให้เป็น	แต่จ�าไว้ว่า	ความส�าคัญของพระวนัิยของพระสงฆ์	คอื
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การเฝ้าดูเจตนาและส�ารวจจิต	ท่านต้องใช้ปัญญา	อย่าแบ่งเขาแบ่งเรา	ท่านจะขัดเคอืง 
หรือไม่	 ถ้าต้นไม้เล็กๆ	 ในป่าไม้สูงใหญ่และตรงอย่างต้นอื่นๆ	 น่ีเป็นเร่ืองโง่เขลา	 
อย่าไปตดัสนิคนอืน่	คนเรามีหลายแบบต่างๆ	กนั	อย่าคอยแต่ม่ันหมายทีจ่ะเปลีย่นแปลง 
ใครๆ	ไปหมดทุกคน

	 ดงัน้ัน	จงอดทนและฝึกให้มคีณุธรรม	มคีวามเป็นอยูอ่ย่างง่ายๆ	และเป็นปกติ
ตามธรรมชาต	ิเฝ้าดจิูต	น่ีแหละคือการปฏบิตัขิองเรา	ซึง่จะน�าไปสูค่วามไม่เหน็แก่ตวั
และความสงบสันติ
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๔๖
หลวงพ่อตอบปัญหา

การภาวนา

 การภาวนานี้เราไปยืน เดิน นั่ง นอน อะไรอย่างนี้จะมีผลอะไรบ้างไหมครับ 

	 มีมั่ง	แต่เหตุมันต้องสงบถึงที่มันเสียก่อน	ให้มันถึงปัญญาล่ะดีมากที่สุด	คือ	
มันบ่มมาถึงที่สุดแล้วมันก็สุกขึ้นมาได้	แต่ว่ามันมีแง่อยู่อย่างหนึ่งว่า	ความส�าเร็จใน
การปฏิบตัน้ีิมนัมเีร่ืองตดิไปด้วยปัญญา	วปัิสสนาภาวนา	ปัญญากบัจิตมนัอยูร่่วมกนั	
อย่างคนมีปัญญาไม่ต้องไปท�าอะไรมาก	มันรวมเข้าไปของมัน	เรื่องสมาธิคล้ายๆ	ว่า	
สมมตุเิราเป็นช่างวาดเขยีน	เราไปมองเหน็แล้ว	และกเ็ข้าใจจนมันตดิอยูใ่นใจของเรา	
เราไปเขยีนออกมาจากใจของเราได้	ไม่ต้องไปน่ังวาดอยูต่รงน้ัน	คนทีไ่ม่เข้าใจคนน้ัน 
ต้องไปน่ังเขยีนเสยีก่อนให้มนัซาบซึง้เข้าไป	อนัน้ีเร่ืองปัญญาไม่ต้องไปน่ังเขยีน	เรามา 
มองดกูเ็ข้าใจ	เขยีนมนัไปเลยกไ็ด้	มนัเป็นอย่างน้ี	บางคนกใ็ช้ปัญญาน้อย	บางคนกใ็ช้ 
ปัญญามาก	อาจจะตรัสรู้ธรรมะในอริิยาบถใดอริิยาบถหน่ึงกไ็ด้	การยนื	การเดิน	การน่ัง	 
การนอน	ท่านให้ทั้งนั้น	ก็เพราะอะไร	ก็เพราะเราเป็นอย่างนี้	ท่านจึงให้ท�าอย่างนั้น

	 บางคนไม่ต้องไปนั่งเขียนอะไรที่ตรงนั้น	เราไปมองปั๊บเดียวเข้าใจ	ไปนั่งเขียน
มนัก็เสยีเวลา	ถ้าเราไปน่ังเขยีนตามความเข้าใจของเรา	มนักค็ล่องขึน้	มนัเป็นอย่างน้ี	 

ตอบแก่คณะพ้นโลก	ณ	วัดหนองป่าพง	เมื่อวันที่	๑๐	พฤศจิกายน	๒๕๒๒	จากหนังสือธรรมานุสติ
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แต่ว่าต้องพยามยาม	แบบของมันอย่าไปทิง้	มนักเ็หมอืนกบัทีว่่าการน่ังสมาธแิบบเดมิ 
กน่ั็งขาขวาทบัขาซ้าย	มอืขวาทบัมอืซ้าย	ตัง้กายตรง	บางคนกว่็าเดนิกไ็ด้	น่ังกไ็ด้	คกุเข่า 
จะได้ไหม	 ได้	 แต่ว่าเราเป็นนักเรียนใหม่	 เรียนหนังสือต้องคัดตัวบรรจงเสียก่อน	 
ให้มีหวัมีหางเสยีก่อน	ถ้าเราเข้าใจดแีล้วเราเขียนอ่านเอง	เราเขียนหวดัไปกไ็ด้	อย่างน้ี 
ไม่ผิด	แต่แบบเดมิมันต้องท�าอย่างน้ันเสยีก่อน	ดมีาก	เข้าใจมัย้	ท�าถงึโน้นแล้วหรือยงั	 
ไม่ท�าถึงโน้น	พูดให้ฟังก็ไม่รู้เรื่องสินะ	รู้แต่ว่าฟังไป

 หลวงพ่อครับแล้วเกี่ยวกับฐานของลมที่จะก�าหนดนี้ เราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้
เรื่อยๆ ใช่ไหมครับ ไม่จ�าเป็นจะต้องก�าหนด ณ จุดใดจุดหนึ่งที่เราเคยท�าอยู่

	 อะไรที่มันมีสติอยู่ไม่ขาดกัน	 รู้สึกอย่างติดต่อกัน	 เอาจุดไหนก็ได	้ ที่เรียกว่า
จุดนั้น	ขยายจุดนี่น่ะเพื่อจะให้มันติดต่อกันเท่านั้นแหละ	 เอาจุดไหนก็ได้ที่มีความรู้ 
ติดต่อกัน	 จุดไหนที่มันมีสติสัมปชัญญะ	 จุดน้ันจุดไหนก็ได้	 ถ้ามันมีอยู่อย่างน้ัน	 
สตสิมัปชญัญะทัง้สองน้ีกเ็หมอืนคนสองคนมนัไปยกเอาไม้อนัหน่ึง	มนัหนัก	คนทีส่ามน้ี 
ไปมองดู	เห็นมันหนักก็เข้าช่วย	ถ้ามันหนักไม่ช่วยไม่ได้	ต้องเข้าช่วย	คนที่เข้าช่วยนี้ 
คอืปัญญา	ถ้ามีสตสิมัปชญัญะแล้ว	ปัญญากต้็องวิง่เข้ามาหา	คล้ายๆ	ทีว่่าสองคนมนั 
แบกหนัก	มนัหนัก	คนหน่ึงทีม่ปัีญญาฉลาดน่ะ	จะทนน่ิงอยูเ่ฉยๆ	ได้หรือ	ต้องช่วยกนั	 
คนทีส่ามก็ไปช่วยกเ็บาขึน้มา	เหน็ม้ัยสตสิมัปชญัญะ	สต	ิคอื	ความระลกึได้	สมัปชญัญะ	
ความรู้ตัว	 มีอยู่แล้ว	 ปัญญาจะน่ิงอยู่ไม่ได้	 จ�าเป็นต้องเข้าช่วย	 สามประการน้ี 
ประกอบกันเข้าไป	ความรู้สึกนี่มันติดต่อกันได้ทั้งนั้น

 เวลาเราขยายลมกระจายทัว่ออกไป ก�าหนดจิตให้กว้างออกไป แต่พอลมกระจาย 
ไปแล้ว เรารวมจิตเข้ามาไว้ข้างใน มันจะรู้สึกว่าลมนี้มันจะคับแคบไป

	 อันนั้นมันความรู้สึกของเรา	มันไม่แคบไม่กว้างหรอก	มันพอดี	ถ้ามันถูกแล้ว
มนัพอดทีัง้น้ันแหละ	ทีม่นัแคบเกนิไปกว้างเกนิไปนะ	ความรู้สกึเช่นน้ันไม่ถกูต้องแล้ว	
มันเกินพอดีแล้ว	หรือมันไม่ถึงพอดี	ถ้ามันถูกแล้วมันพอดีทั้งนั้นแหละ	เราต้องรู้จัก
อย่างนั้น ถ้าหากว่ามันไม่ถึงก็เรียกว่ามันไม่ถึง มันสั้นไป ถ้ามันยาวไปก็เรียกว่ามัน
ยาวเกินไป	มันไม่ถึงที่	ไม่ถึงจุดพอดีของมัน
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 หลวงพ่อครับ พูดถึงว่าถ้าเผ่ือว่าลมมันหมดนะครับ แต่รู้สึกว่าข้างในมันยัง 
ไม่หมด น่ีแสดงว่าลมมันยงัไม่หมดใช่ไหมครับ คอืเวลาก�าหนดนะครับ ส่วนข้างนอก
รู้สึกว่ามันหายไป แต่ข้างในรู้สึกว่ามันยังมีอยู่

	 มันมีอยู่ก็ดูว่ามันมีอยู่	 มันหมดไปก็ดูว่ามันหมดไปก็แล้วกันเท่านั้น	 ไปสงสัย
อะไรมัน

 คือแปลกใจว่าข้างนอกมันหมดแล้ว แต่ข้างในท�าไมยังไม่หมด

	 เอ้า...มันเป็นอย่างน้ันของมัน	 อันน้ันมันซับซ้อนกันอยู่ตรงน้ันแหละ	 ไม่ต้อง
สงสัยแล้วตรงนั้นน่ะ	ท�าไมมันถึงเป็นยังงั้น	ก็เรื่องของมันจะเป็นอย่างงั้น	มันก็ต้อง
เป็นของมันอย่างงั้น

 แล้วจะท�ายังไง หรือปล่อยเฉยไว้อย่างนี้

 ไม่ต้องท�าซ	ิท�าความรู้สกึเท่าน้ันแหละ	อย่าไปท�าอนัอืน่เลย	อย่าไปลกุเดนิ	ลกุว่ิง 
ตามมนัเลย	ดมูนัไปตรงน้ันแหละ	มนัจะถงึแค่ไหน	มนักถ็งึแค่น้ันของมนัแหละ	จับจุด 
อยู่ตรงนั้น เท่านั้นพอแล้ว

นิมิต (อารมณ์กรรมฐาน)

 แล้วก�าหนดไปอีก เห็นเป็นซี่โครงขาวๆ คล้ายกับที่หลวงพ่อแขวนอยู่ที่น่ี  
นึกๆ ขึ้นมาเลยคิดว่าใจมันคิดเกินไป มันเลยหายวูบไปเลย

 อันนั้นเขาเรียกว่า	อุคคหนิมิต๑	ขยายรูป	ขยายแสง	ขยายให้ใหญ่ก็ได้	ขยาย
ให้เล็กก็ได้	 ขยายให้สั้นก็ได้	 ขยายให้ยาวก็ได้	 เร่ืองเราขยาย	 ความเป็นจริงน้ัน	 

๑ นิมิตติดตา	 หมายถึง	 นิมิต	 (อารมณ์กรรมฐาน)	 ที่นึกก�าหนดจนแม่นใจ	 หรือที่เพ่งดูจนติดตาติดใจ	 
แม้หลบัตาก็เหน็	(ข้อ	๒	ในนิมติ	๓)	นิมติ	๓	ได้แก่	๑.	บริกรรมนิมติ	-	นิมติแห่งบริกรรมหรือนิมติตระเตรียม	 
ได้แก่	สิง่ทีเ่พ่ง	หรือก�าหนดนึกเป็นอารมณ์กรรมฐาน	๒.	อคุคหนิมติ	๓.	ปฏภิาคนิมิต	-	นิมิตเสมอืน	หรือ
นิมิตเทยีบเคยีง	ได้แก่	อคุคหนิมิตน้ันเจนใจจนกลายเป็นภาพทีเ่กดิจากสญัญา	เป็นของบริสทุธิ	์จะนึกขยาย 
หรือย่อส่วนก็ได้ตามที่ปรารถนา
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จิตที่มันสงบแล้วก็พอแล้วเป็นฐานแล้ว	เป็นฐานของวิปัสสนาแล้ว	ไม่ต้องขยายอะไร
มันมากมาย	 พอที่ว่ามีฐานจะให้ปัญญาเกิดแล้วก็พอแล้ว	 เมื่อปัญญาเกิดอะไรปุ๊บ	 
มนัเกดิขึน้มา	มันแก้ปัญหาของมันได้แล้ว	มนัมปัีญหากต้็องมีเฉลย	อารมณ์อะไรทีม่นั 
เกดิขึน้มาปุบ๊	มนัเป็นปัญหามา	เมือ่เหน็ปัญหากเ็หน็เฉลยพร้อม	มนักห็มดปัญหาแล้ว	 
อนัน้ีความรู้มันส�าคญั	อะไรทีปั่ญหามนัเกดิแต่เฉลยไม่เกดิ	กแ็ย่เหมอืนกนันะ	ยงัไม่ 
ทันมัน	ฉะนั้น	ไม่ต้องคิดอะไรมาก	เมื่อมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเฉลยพร้อม	เป็นปัจจุบัน 
อย่างนี้	 นี่เป็นปัญญาที่ส�าคัญที่สุด	คือปัญญานั่นแหละ	มันบอกเฉลยให้เกิดขึ้นมา	 
มันเป็นเสียอย่างนั้น	ตรงนั้นมันหมดกันที่ตรงนั้นแหละ	ไม่หมดกันที่ตรงไหนหรอก	 
ปัญญาตรงนี้เป็นปัญญาที่ทันเหตุการณ์	 ส�าคัญนะ	 ปัญญาที่ทันเหตุการณ์	 ถ้าเรามี 
เช่นน้ีทุกอย่าง	 ทุกข์ไม่มี	 เม่ือใดเกิดปัญหาขึ้นมา	 มีเฉลยปั๊บ	 ทุกข์น้ันเกิดไม่ได ้
แล้วมนัวางทัง้น้ัน	ท�าลายอปุาทานทัง้น้ันแหละ	ถ้าเราแก้ปัญหามันทีเ่กดิขึน้มา	แหม... 
ต้องไปแก้มนัตัง้สองวนัสามวนั	มนัห่างเกนิไป	มนัไม่ทนัช่วงของมนัแล้ว	เกดิเดีย๋วน้ัน 
เอาเดีย๋วน้ัน	เหน็ปัญหาเกิดมีเฉลยพร้อมๆ	กนัทกุขณะ	เกดิดับกลบัพร้อมกนัเลย	อย่างน้ี 
ก็น่าดูเหมือนกันนะ

 แล้วอย่างนี้เราจะมีปัญญาอย่างไรถึงจะได้รู้เท่าทันมัน

	 อย่าไปถามมนั	มนัมีอยู่ในน้ันแหละ	มนัมีอยูแ่ล้วตรงน้ันน่ะ	อนัน้ีทีว่่า	ท�าไมถงึจะ 
มปัีญญารู้เท่ามนั	อนัน้ีคอื	คนยงัไม่ถงึตรงน้ันถงึพดูอย่างน้ี	ถ้าถงึตรงน้ันปัญหาน้ีจบ	 
ให้เข้าใจไว้	 ไม่มีที่จะสงสัย	 ไม่มีปัญหาแล้วตรงน้ี	 ถ้ารู้จุดน้ันแล้ว	 อันน้ีไม่ต้อง 
มีปัญหาแล้ว	ถ้าไม่พูด	ก็ไม่มีปัญหาแล้ว	มันรู้เรื่องของมันแล้ว	ตรงนั้นน่ะ

 ตามใบหน้า ตามจมูก บางทีมันปวด

	 อ๋อ	อันนี้มันเรื่องมันปวด	มันก็แก้ยากนะ	ก�าหนดมันจนเกินไปมั้ง

 ครับ ถูกต้อง

	 อย่าไปก�าหนดมันมากสิ	นั่งเฉยๆ	ซะ	นั่งเฉยๆ	ให้มันมีความรู้สึกอยู่นั่นแหละ	 
อย่าไปบบีมันเกนิไป	แม้กระทัง่ลมหายใจเราน่ีกล็�าบากนะ	ถ้าเราเดินไปเดนิมา	ไม่ไป 
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ควบคุมมันก็ไม่เท่าไร	 มันสบาย	 ถ้าเราไปน่ังจะก�าหนดลมหายใจให้มันถูกต้อง	 
อะไรต่ออะไรวุน่วาย บางทกีเ็ลยหายใจไม่ถกูต้อง กเ็พราะว่ามนับบีเกนิไป เมือ่เราถอน 
มาอยู่เฉยๆ	ซะ	ก็ไม่เป็นไร

	 ลมหายใจน่ีก็ล�าบากนะ	 บางทีก็หายใจไม่ถูก	 มันยาวเกินไป	 มันสั้นเกินไป	 
เลยวุ่นวาย	อันนี้ก็เพราะเราก�าหนดมันเกินไป	ไปบีบมันเกินไป	มันถึงเป็นอย่างนั้น 
กเ็หมอืนเด็กๆ	น่ะแหละ	สอนให้มันน่ัง	สอนทไีรเฆีย่นทกุทน่ีะ	เดก็มันจะมคีวามฉลาด 
ขึ้นมามั้ย	ไปบังคับมันจนเกินไป	อันนี้ก็เหมือนกัน	ถ้าเรามาคิดดูว่าเมื่อเราเดินจาก
บ้านไปสวนหรือเดนิจากบ้านไปท�างาน	ท�าไมมนัไม่ร�าคาญเพราะลม	กเ็พราะเราไม่ไป 
ยดึอะไรมนั	เพราะเราปล่อยตามเร่ืองมนั	อวยัวะส่วนใดๆ	ทีม่นัปวดน่ะเพราะเราไปเพ่ง	 
ไปก�าหนดมนัเกนิไป	ใหท้�าด้วยการปลอ่ยวาง	อย่าไปยึด	ยดึอยา่ให้มันมัน่	เข้าใจมัย้ 
อย่าไปยึด	แก้วใบน้ีนะเรายดึมาดูเสยีก่อน	รู้แล้วกว็างมนั	น่ีเรียกว่าอย่าไปยดึม่ัน	คอื	
ยึดอย่าให้มันมัน่	ยดึมาดรูู้เร่ืองมันแล้วกว็างมนั	สบาย	อนัน้ีกเ็หมือนกนัฉันน้ัน	ทีม่นั
เจ็บปวดตามสภาวะแถวนี้	เพราะไปก�าหนดมันมาก	ถอยออกมาบ้าง	อย่าขยับเข้าไป 
ให้มันมาก	เพ่งจนเจ็บ	เพ่งจนปวด	มันก็ไม่ได้	ตรงนั้นเคยเป็นทุกทีมั้ยนั่น

 เป็นทุกทีครับ

	 นั่นแหละ	ถอยกลับเสียบ้าง	ท�าสบายๆ	ท�าความรู้สึกไว้เท่านั้น	อย่าไปก�าหนด
เกนิไป	แต่ท�าความรู้สกึไว้	ท�าด้วยการปล่อยวาง	ท�าอะไรท�าด้วยการปล่อยวาง	ไม่ได้ท�า 
ด้วยการฝึกให้มันแน่น	แล้วก็สบาย

 ในช่วงระยะที่เราอยู่ในสภาวะที่ก�าหนดเห็นว่าร่างกายมันใหญ่ได้ ตรงน้ันเป็น
สภาวะที่สงบนิ่งแล้วใช่ไหมครับ หรือว่าเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาในตอนนี้

	 ถ้ามนัไม่สงบมันไม่เกดิอาการอย่างน้ัน	ทีจ่ะเกดิอาการอย่างน้ันเพราะจิตมนัสงบ	 
มันถึงเป็นอย่างน้ัน	 แต่ให้ควบคุมสติเราให้ดีว่ามันใหญ่เกินขนาดไหน	 มันเล็กเกิน
ขนาดไหน	เมื่อก�าหนดเข้าไปถึงที่สุดแล้ว	ก็ก�าหนดเข้าไปข้างใน	อย่าวิ่งไปข้างนอก	
ถ้าวิ่งไปตามข้างนอก	มันจะขยายตัวออกไปเรื่อยๆ	 เดี๋ยวก็เป็นหมู	 เดี๋ยวก็เป็นหมา	
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เดี๋ยวก็เป็นม้า	 เดี๋ยวก็เป็นช้าง	 เดี๋ยวก็เป็นโน้น	 เดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาไล่มันเท่านั้นแหละ	 
ให้รู้ว่าอนัน้ีมนัเป็นนิมติ	สะเกด็ของความสงบ	มนัเกดิจากทีส่งบ	น่ันมันเป็นอย่างน้ัน	 
อาการจะเกิดนิมิตอย่างนี้มันต้องสงบแล้ว	 มันจึงเกิดอย่างนั้น	 ก็ก�าหนดกลับเข้ามา
ในจิตมันก็หายได้

 ทีนี้ เมื่อเราก�าหนดรู้ว่ามันจะใหญ่เกินไปไหม มันจะคับมาก หรืออะไรอย่างนี้ 
อาจจะท�าให้เราตกใจขึ้นมา

	 อย่าไปตกใจมันสิ	 มันเต็มสติน่ันแหละ	 บางทีน่ังอยู่จมูกโด่งไปถึงโน่นก็ได	้ 
ให้มันโด่งไปสิ	 มันยาวไปจริงมั้ยนั่น	 เรามีสติอยู่นะ	 มันไม่ยาวจริงอย่างนั้น	 มันมี
ความรู้สกึปรากฏขึน้อย่างน้ันเรียกว่า	นิมติ	ไม่มีอนัตราย	เราครองสตเิราให้ได้	บางท ี
มันน่ังอยู่ศีรษะมันขาดปุ๊บไปเลยก็ได้	 แต่อย่าตกใจมันสิ	 ไม่ใช่มันขาดไป	 อันน้ัน
เรียกว่า นิมิต

 หลังจากเราเพ่งดู รู้สึกรู้

	 ไม่ต้องไปตามมันแล้ว	 ปล่อยให้เป็นนิมิตอย่างน้ันแหละ	 ท�าจิตเราให้สงบต่อ	
อย่าไปตามดูมัน	เราตามดูมันมาพอสมควรแล้ว	ถ้าตามไปมันหลงนะ	มันหลงนิมิต	
อนัน้ีเรียกว่า	นิมติ	ไม่ต้องยึดมัน่ถอืม่ันอะไรของมนั	ให้มนับานปลายไป	เมือ่เราอยาก 
ให้นิมิตน่ันหายไป	 เราก็กลับคืนที่ของเราซะ	 จิตของเรามันอยู่ขนาดไหนอะไรยังไง	
ก�าหนดให้รู้เข้ามา

 ถ้าก�าหนดเข้ามา ลมหายใจก็ไม่มีใช่ไหมครับช่วงนั้น

 มีสิ มี

 ถึงช่วงนั้น ตอนนั้นพิจารณาได้ใช่ไหมครับ

	 ปกต	ิตรงน้ันมนัปกต	ิอาตมาว่ามาถงึตรงน้ันแล้วมนัไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมาก	
มันจะหมดปัญหาแล้ว	มันจะมีมาก็หมดปัญหาแล้ว	มันจะไม่มีมาก็หมดปัญหาแล้ว
ตรงนั้น ไม่ต้องสงสัยว่ามันเป็นอย่างนี้ ถ้ามันเป็นอย่างนั้นในเวลานั้น
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 แต่บางทีมันท�าให้เราตกใจ

	 อย่าไปตกใจสิ	อันนั้นมันเป็นนิมิต	อย่าไปตกใจเลย	ไม่มีอะไรจะท�าอันตราย
เราได้แล้ว	แต่อาการของจิตมันเป็นไปทุกอย่างแหละ	แต่ว่าอะไรจะมาท�าอันตรายเรา
ไม่ได้

 เมื่อไม่มีนิมิตอะไร เราต้องถอยไหมครับ

	 ไม่ต้องถอย	ประคองจิตน่ันไว้	ถงึวาระของมันมันจะเป็นของมันเอง	อย่าไปแต่งมนั	 
แต่งมันก็ไม่สวยเท่าน้ันแหละ	 ของมันดีอยู่แล้ว	 มันจะเป็นวาระของมัน	 เป็นวาระ 
เข้าออกของมัน	 ในระยะน้ันอย่าไปแต่ง	 ประคองจิตให้มีสติดูไปตรงน้ันว่ามันจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรเท่านั้นแหละ

อุบายแก้อุทธัจจะกุกกุจจะ
๑

 มีอุบายที่แก้อุทธัจจะเสียหน่อยไหมครับ

 อะไร อุทธัจจะ มันเป็นยังไง

 มันฟุ้งซ่าน เวลามันเกิดเข้มข้นขึ้นมา เราจะมีอุบายแก้ยังไงครับ

	 มันไม่ยากหรอก	ของมันไม่แน่หรอก	ไม่ต้องไปแก้มัน	คราวที่มันฟุ้งซ่านมีมั้ย	
ที่มันไม่ฟุ้งซ่านมีมั้ย

 มีครับ

	 นั่น	จะไปท�าอะไรมันล่ะ	มันก็ไม่แน่อยู่แล้ว

 ทีนี้เวลามันแลบไปแลบมาล่ะครับ

๑ ความฟุง้ซ่านและร�าคาญ	ความฟุง้ซ่านและความเดอืดร้อนใจ	ข้อ	๔	ในนิวรณ์	๕	ได้แก่	๑.	กามฉันทะ	-	พอใจ 
ในกามคณุ	๒.	พยาบาท	-	คดิร้ายผู้อืน่	๓.	ถนีมทิธะ	-	ความหดหูซ่มึเซา	๔.	อทุธจัจะกกุกจุจะ	๕.	วจิิกจิฉา	-	 
ความลังเลสงสัย
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	 เอ้า	ก็ดมัูนแลบไปแลบมาเท่าน้ันแหละ	จะท�ายงัไงกบัมัน	มนัดแีล้วน้ันแหละโยม	 
จะให้มันเป็นอะไรอย่างไร	มันจะเกิดปัญหาหรือนั่น

 มันแลบไป เราก็ตามดูมัน

 มนัแลบไป มนักอ็ยูน่ั่นแหละ เราไม่ตามมนัไป เรารู้สกึมนัอยู ่มันจะไปตรงไหนล่ะ  
มนัก็อยูใ่นกรงอนัเดยีวกนั	ไม่ไปตรงไหนหรอก	น่ีแหละเราไม่อยากจะให้มนัเป็นอะไร	
นี่ท่านอาจารย์มั่นเรียกว่า	สมาธิหัวตอ	ถ้ามันแลบไปแลบมา	ก็ว่ามันแลบไปแลบมา	
ถ้ามันนิ่งเฉยๆ	ก็ว่ามันเฉยๆ	จะเอาอะไรกันล่ะ	ให้รู้เท่าทันมันทั้งสองอย่าง	วันนี้มัน 
มคีวามสงบกถ็อนมันมาให้ปัญญามันเกิด	แต่บางคนเหน็ว่ามนัสงบน่ีดีนะ	ชอบมัน	ดใีจ	 
วนัน้ีฉันท�าสมาธมัินสงบดีเหลอืเกิน	แน่ะ	อย่างน้ีเมือ่วนัทีส่องมาไม่ได้เร่ืองเลย	วุน่วาย
ทั้งนั้นแหละ	แน่ะ	วันนี้ไม่ดีเหลือเกิน	เรื่องดีไม่ดีมันราคาเท่ากัน	เรื่องดีมันก็ไม่เที่ยง	
เร่ืองไม่ดมีนักไ็ม่เทีย่ง	จะไปหมายม่ันมนัท�าไม	มนัฟุง้ซ่านกดู็มนัฟุง้ซ่านไปส	ิมนัสงบ 
กดู็เร่ืองมันสงบส	ิอย่างน้ีให้ปัญญามันเกดิ	มนัเป็นเร่ืองของมนัจะเป็นอย่างน้ี	เป็นอาการ 
ของจิตมันเป็นอย่างนั้น	เราอย่าไปยุ่งกับมันมากสิ	ลักษณะอันนั้น

	 อย่างเราเหน็ลงิตวัหน่ึงน่ะ	มนัไม่น่ิงใช่ไหม	โยมกไ็ม่สบายใจเพราะลงิมันไม่น่ิง	 
มนัจะน่ิงเมือ่ไหร่	โยมจะให้มนัน่ิงโยมถงึจะสบายใจ	มนัจะได้มัย้เร่ืองของลงิน่ะ	ลงิมนั
เป็นเช่นน้ัน	ลงิทีก่รุงเทพฯ	กเ็หมือนลงิตวัน้ีแหละ	ลงิทีอ่บุลฯ	กเ็หมือนลงิทีก่รุงเทพฯ	 
น่ะแหละ	ลิงมันเป็นอย่างนั้นของมันเอง	ก็หมดปัญหาเท่านั้นแหละ	อันนี้ลิงมันไม่นิ่ง
เราก็เป็นทุกข์อยู่เสมอ	ยังงั้นเราก็ตายเท่านั้นแหละ	เราก็เป็นยิ่งกว่าลิงซะแล้วละมั้ง

มหาสติปัฏฐาน

 ในมหาสติปัฏฐานบอกว่า ทางน้ีเป็นทางสายเดียวเพื่อความพ้นทุกข์ ก็มีต้อง
พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ผู้ที่จะพ้นทุกข์จะต้องพิจารณาทั้ง ๔ อย่างทั้งหมด
หรือเปล่า
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	 กาย	เวทนา	จติ	ธรรม	น่ะ	อนันีม้นัของอย่างเดยีวกนั	รูอ้นัหนึง่กเ็หมอืนรูห้มด	 
เหมือนเรารู้คนๆ	หน่ึง	กรู้็หมดทกุคนในโลก	เหมอืนเรารู้ลงิตวัหน่ึง	ลงิตวัอืน่นอกน้ัน 
เหมือนลิงตัวนี้เหมือนกัน	นี่จะพูดกันง่ายๆ	หลักใหญ่ของสติปัฏฐานมันเป็นอย่างนี้	 
อันนั้นมันเป็นลักษณะของมัน	เมื่อรู้กาย	เวทนา	จิต	ธรรม	สักแต่ว่ากาย	สักแต่ว่า
เวทนา สกัแต่ว่าจิต สกัแต่ว่าธรรม มันเป็นสกัว่าทัง้น้ันแหละ ทัง้สีน่ั่นน่ะมนักพ็อแล้วนะ  
ถึงแม้ว่ามันจะรู้อันเดียวมันก็ได้

สติสัมปชัญญะ

 เคยมีคนมาที่น่ี เคยเอ่ยถึงท่านอาจารย์บ่อยๆ บอกว่า ในกายน่ีพิจารณาถึง
อิริยาบถของกายนะครับ สติสัมปชัญญะ และก็ถ้าพิจารณาถึงสิ่งทั้งหลาย คนน้ัน 
แกดื้อดึง รู้สึกว่าแกจะพิจารณาแคบ แกบอกพิจารณาสติสัมปชัญญะอย่างเดียวพอ  
ไม่ต้องอะไร

	 สตสิมัปชัญญะ	ตรัสรู้ทัง้สีน้ั่นกไ็ม่มอีะไร	มนักไ็ม่มีอะไรในกลุม่อนัน้ัน	อย่างทีว่่า 
ฉันจะต้องไปแยก	เกสา	โลมา	นขา	ทันตา	ตโจ	แล้ว	ถึงจะเรียกว่าฉันพิจารณากาย	
ทน้ีีอกีคนหน่ึงว่าผมไม่พจิารณาไปทัง้หมดละ	พจิารณาทางมนัไม่เทีย่ง	ทางน้ีส่วนเดยีว	 
มันก็หมดเหมือนกัน

 แต่ว่าที่เห็นนั่น ก็เห็นว่าทุกๆ อย่างมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ไหมครับ

	 ใช่	มันก็หลักอันเดียวกันเท่านั้นแหละ	กาย	เวทนา	จิต	ธรรม	นั้น	ให้เห็นว่า
มันไม่เที่ยงอย่างเดียวกันเท่านั้น	มันก็เห็นไปรวมกัน	มันเป็นมรรคสมังคีกันตรงนั้น
เท่านั้น	อันนี้ท่านแยกออกไปพิจารณาเฉยๆ	หรอก	เมื่อเราเห็นมันรวมแล้วก็ไม่ต้อง
แยกสิ แยกก็เหมือนไม่แยก ไม่แยกก็เหมือนแยก เพราะมันเป็นอย่างนั้น ท่านให้มี
ความเข้าใจอย่างเดียวตรงนั้นก็พอแล้ว
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ธัมมวิจยะ

 หลวงพ่อครับ เวลาเราภาวนาอยู่นะครับ คล้ายๆ กับว่าเราก�าลังสนทนาพูดคุย
กับตัวเราเองอยู่นี่ อย่างนี้จะมีทางแก้ยังไงครับ

	 อย่าไปแก้มนัเลยตรงน้ัน	มนัดแีล้ว	มนัเป็นโพชฌงค์	๑	ธมัมวจิยะ	มนัจะก่อเกดิ 
ตวัปัญญาแล้วตรงน้ันน่ะ	มนัอยู่ในความสงบของมันแล้ว	มนัเป็นธมัมวจิยะสอดส่อง
ธรรมะ	 ไม่ต้องไปแก้มันเถอะ	ดูไปตรงนั้นแหละ	ถ้ามันมีตรงนั้นแล้วมันไม่ฟุ้งซ่าน
ร�าคาญหรอก	 มันอยู่ในที่สงบของมันแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้	 อันนี้มันเป็นโพชฌงค์	
เป็นองค์ธรรมที่จะตรัสรู้ธรรมะอยู่แล้ว	ไปแก้มันท�าไมตรงนี้

ความสงบ

 อยากให้มันสงบครับ

	 น่ันแหละมนัอยูใ่นความสงบน่ันเอง	ถ้าเราไม่มอีย่างน้ีมนัจะมปัีญญาสงบยิง่ข้ึน
ไปมัย้	หมายความว่า	เมือ่มีปัญญาเกดิขึน้มา	มนัท�าความสงบให้ยิง่ขึน้ไป	เมือ่ความสงบ 
ยิง่ขึน้ไปมนัท�าปัญญาให้ยิง่ขึน้มา	มนัเป็นไวพจน์ซึง่กนัและกนัอยูอ่ย่างน้ี	มนัยงัไม่จบ 
เร่ืองของมนั	อย่าไปอ้างมันส	ิมนัเป็นองค์ของโพชฌงค์	เป็นธมัมวจิยะสอดส่องธรรมะ	 
เร่ืองน้ีมันเร่ืองไม่ฟุง้ซ่าน	มนัเร่ืองทีจ่ะให้เกิดปัญญาสขุุมขึน้ไปเร่ือยๆ	เร่ืองฟุง้ซ่านไม่ใช่ 
เร่ืองของอย่างน้ี	เร่ืองฟุ้งซ่านมันก็ไม่ใช่เร่ืองของธมัมวจิยะส	ิมนัไม่ใช่องค์ธรรมทีจ่ะท�า 
ให้ตรัสรู้ธรรมสิ

	 ความเป็นจริง	คนเราไม่อยากจะให้มันรู้	อยากจะให้มันเฉยๆ	อย่าให้มันเป็น 
อย่างน้ัน	คอื	รู้เฉย	เข้าใจไหม	เหมอืนกบัไม่รู้แหละ	รู้เฉย	ถ้าไม่รู้ไม่ได้	รู้แล้วไม่ร�าคาญ	 
อย่างเรานั่งอยู่นี้	 ได้ยินคนพูดอยู่แต่มันไม่ร�าคาญ	 จิตอยู่ในที่ของมัน	 มันสงบแล้ว	 

๑ โพชฌงค์	ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้	มี	๗	อย่าง	คือ	๑.	สติ	๒.	ธัมมวิจยะ	(การสอดส่องเลือกเฟ้น
ธรรม)	๓.	วิริยะ	๔.	ปีติ	๕.	ปัสสัทธิ	๖.	สมาธิ	๗.	อุเบกขา
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มันไม่ร�าคาญ	สักแต่ว่า	การสักแต่ว่ามันเกิด	ไม่ต้องสงสัยอะไรมันที่ตรงนั้นมากมาย	 
อันน้ันมันศึกษาเร่ืองของจิต	 จ�าไว้นะไม่ต้องสงสัยละ	 มันจะเป็นไปตรงไหนก็รู้จัก 
มนัเถอะ	มนัสงบกด็เูร่ืองมนัสงบเถอะ	มนัไม่สงบกด็เูร่ืองมันไม่สงบเถอะ	เมือ่ไม่สงบน่ะ	 
วันนี้มันไม่สงบ	พรุ่งนี้มันสงบ	ท�ายังไงมัน	ความที่มันวุ่นวาย	มันไปไหนล่ะ	เป็นของ 
ไม่เทีย่ง ถ้าหากว่ามนัเหน็ของไม่เทีย่งนะ มนัเป็นยงัไง มันกเ็ป็นสจัธรรม เพราะเราเหน็ว่า 
มันเที่ยง เที่ยงเพราะมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนี้ มันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่น  
เพราะเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้	เรารู้เช่นนี้แล้วเราก็วางมันไว้	จะไปสงสัยอะไรมัน

 เวลามันไม่สงบ เราก็ไม่พอใจครับ

	 เอาปัญญาใส่ลงไปถ้ามนัไม่สงบ	ธรรมถงึว่ามนัไม่แน่	มนัเป็นอย่างน้ี	รู้จักมนัด้วย 
ปัญญาว่ามันฟุ้งซ่าน	เราก็สงบในที่นั้น	เพราะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้น	เรื่องของมันนี่	
อย่าไปจับจดมนั	อปุาทานมนั	อย่าไปท�าอะไร	ให้รูต้ามเร่ืองของมัน	ให้มนัสงบของมนั

	 ความเป็นจริง	อาตมาเคยเปรียบเทยีบให้ฟัง	เราต้องการความสงบใช่มัย้	พระหรือ 
โยมก็ช่างเถอะ	ต้องการความสงบไปหาหลบอยู่ในที่มันสงบ	เมื่อไรไม่มีสี	ไม่มีเสียง	 
มันสบายแน่ะ	ถ้าว่ามีเสียงเกิดขึ้นมาปุ๊บ	แหม	ร�าคาญ	ท�าไม	เสียงมันมากวนเรานี่	
ก็เห็นว่าเสียงมันมากวนเราอย่างเดียวเท่าน้ันแหละ	 ถ้าเรากลับมาพิจารณาดูว่า	 เอ๊ะ	
มันใช่มั้ย	 มันแน่อย่างนั้นหรือเปล่า	 ดูไปอีกให้มันลึกเข้าไปกว่านั้นอีก	 มันเสียงมา 
กวนเรา	หรือเราไปกวนเสียงนี่	ตามเข้าไปสิ	จะได้เห็นว่าเรามันไปกวนเสียง	เสียงมัน 
ก็เป็นเสยีงอยูข่องเขา	เขาไม่ได้มากวนเรา	เราไปยดึมนัมาน่ี	มนักเ็ป็นว่าเราไปกวนเสยีง	 
เมือ่เราเหน็เราไปกวนเขา	กนึ็กว่าเขามากวนเรา	ตรงกนัข้าม	ง่ายๆ	เหน็ชดัๆ	เราไปกวนเขา	 
เข้าใจว่าเขามากวนเรา	ความเป็นจริงเราไปกวนเขา

	 อนัน้ี	อาตมาจะบอกให้ว่า	ไปน่ังมแีต่ความสงบ	ไม่มอีะไรเลยน่ี	กอ็ยูไ่ม่ได้	แหม	 
จะท�าอะไรอีกต่อไปน้อ	มันสงบไปหมดทั้งคลื่นนี่	จะต้องหาทางออกอีก	มันเป็นเสีย 
เช่นนี้แหละ	คนเรานึกว่ามันอย่างไรต่อไป	มันคงยากนะ	มันไม่ถึงที่มัน	แต่ว่าดูอะไร 
ก็ดูไปเถอะ	สงบกด็มูนั	ไม่สงบกด็มูนัไปเถอะ	ให้ปัญญามนัเกดิ	เร่ืองมนัสงบน้ีกเ็ร่ือง
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ไม่แน่นอน	 เร่ืองไม่สงบก็เร่ืองไม่แน่นอนทั้งน้ันแหละ	 สองอย่างน้ีมันมีราคาเท่ากัน	 
มันให้คุณเราอย่างไร	มันก็ให้โทษเราอย่างนั้นเหมือนกัน	ถ้าเราไม่รู้จักมัน	เรื่องสงบ 
มนัเป็นสองอย่างนะ	เร่ืองสงบทางปัญญาน่ี	หไูด้ยนิอยู	่ตาเหน็อยู	่แต่มันสงบ	มนัสงบ 
เพราะไม่ไปยึดมัน่ถอืมัน่เข้ามา	น่ี	อนัน้ีสงบ	เร่ืองสงบด้วยสมาธน่ีิมันผิวบาง	เข้าใจมัย้	 
ถ้าอะไรกระทบแก๊กไม่ได้เสยีแล้ว	ผิวมันบางเกนิไป	ต้องปรับใหม่พจิารณาใหม่	มนัจะ 
ทันท่วงทีมั้ยยังงั้น เมื่อไรที่กิเลสมันเข้ามา จะต้องนั่งสมาธิทั้งนั้นเลยหรือ

 หมายความว่า จิตเราต้องท�าตามได้ อดทนได้

	 ใช่	มันรู้ๆ	ไม่ได้อดทนด้วย	ไม่ได้ยกด้วย	กระทบมา	ปล่อยมันเลย	นี่อย่างนี้	 
มนัต้องเป็นอย่างน้ี	ทางปัญญาของเรามนัจะเหน็สเีหน็แสงอะไรกช่็างมนัเถอะ	มนัเป็น
ธรรมดาอยู่ในโลกนี้	หนีไปไม่ได้หรอก	ให้เรารู้เท่าทันมันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้

เรื่องของสมาธิ

 วันหน่ึงลกูได้ไปอ่านหนังสอืทีฝ่ร่ังเขาเขียนเร่ืองพทุธศาสนา เขาเขียนอยู่ตอนหน่ึง 
ว่า ศาสนาฮนิดูเขาเชือ่ว่ามกีารเกดิใหม่ขึน้ โดยทีว่่ามีวญิญาณเดมิหรือจิตเดมิ เพยีงแต่ 
ว่าเปลี่ยนร่างกายใหม่เท่านั้น ส่วนในพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ไม่ใช่เป็น 
อย่างนั้น คือชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่นี้ท่านให้เรียกว่า เป็นสภาวะ การเปลี่ยนชีวิตใหม่นี้ 
ไม่ใช่เปลีย่นร่างใหม่ แต่ว่าเปลีย่นจากสภาวะหน่ึงเป็นอกีสภาวะหน่ึง ส่วนจิตน้ันกย็งั 
เป็นจิตเดิม แล้วเขาให้ค�าในวงเลบ็ไว้ว่า อนัตตา เขาบอกว่าการทีเ่ปลีย่นจากสภาวะหน่ึง 
เป็นอีกสภาวะหนึ่งที่เราเรียกกันว่าชีวิตใหม่นี้ กรรมท�าไว้อย่างไร ก็จะส่งผลให้เป็น 
อย่างนั้น เหมือนกับลูกบิลเลียดลูกที่หนึ่งที่วิ่งไปถูกลูกที่สอง จะท�าให้ลูกที่สองวิ่งไป  
แล้วก็วิ่งไปในทิศทางที่ลูกแรกไปกระทบถูกค่ะ ท�าให้ลูกมาคิดว่า ถ้าอย่างนั้นถ้าเรา 
หยุดกรรมได้ กแ็สดงว่าสภาวะต่อไปจะไม่เกดิข้ึน แต่ว่าไม่เข้าใจว่าจิตทีว่่าเป็นจิตเดิม 
นี่เป็นยังไงคะ และก็อนัตตานี่เป็นสภาวะอย่างไร ขอกราบเรียนหลวงพ่ออธิบายค่ะ  
ถ้าว่าไม่ต้องสนใจเร่ือง อนิจจัง ทกุขงั อะไรทัง้น้ัน ถ้าเรารู้อย่างเดยีวว่าเราสามารถจะ 
หยุดกรรมได้ก็จะไม่มีสภาพต่อไปเกิดขึ้น อันนี้ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือผิด
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	 ปัญหานี้ต้องแยกตอบ	ปัญหานี้มันก็มีสองแง่	แง่หนึ่งเรื่องมันจบแล้ว	แง่หนึ่ง
เรื่องมันไม่จบ เรื่องที่มันจบไปแล้ว ก็ไม่ต้องถามหรอกเพราะมันจบไปแล้ว มันจะ 
ไปอะไรที่ไหนก็คือเร่ืองทุกอย่างมันจบ	 เร่ืองเปลวของไฟที่ดับไปมันจะไปที่ไหนน้ัน	 
ก็ไม่เป็นปัญหาที่จะต้องถามแล้ว	มันเป็นอย่างนี้	อันนั้นเรียกว่าเรื่องที่มันจบไป	และ
มันคงเหลือเรื่องที่ไม่จบ	 เรียกว่า	 “สภาวะ”	 สภาวะเรื่องมันไม่จบนี้	 ก็จะพูดว่าเป็น	
“กรรม”	ก็ได้	แต่ว่าทีมั่นไม่จบน้ีเรียกว่า	“วบิาก”	มนัเกดิข้ึนจากกรรมทีก่ระท�าน้ันเป็น
สภาวะอันหนึ่ง	ถ้าหากว่าเรื่องวิบากมันจบไปแล้วนั้นก็ไม่มีปัญหา	ท่านพูดย้อนกลับ 
มาถึงวิบากที่มันเป็นปัจจัย

	 เทยีบง่ายๆ	ว่า	มีความรู้สกึนึกคิดขึน้เด๋ียวน้ี	ทีม่นัรู้สกึนึกคดิขึน้เด๋ียวน้ี	เช่น	คณุหมอ 
อยากจะถามให้รู้เร่ือง	ท�าไมมนัถงึมคีวามรู้สกึออกปากมาถามอย่างน้ี	กเ็พราะมนัมปัีจจัย	 
มนัจึงเกิดความรู้สกึขึน้อย่างน้ี	น่ีเรียกว่าเร่ืองมนัยงัไม่จบ	เรียกว่าปัจจัย	เหตปัุจจัยเป็น 
สภาวะอนัหน่ึง	ถ้าหากว่าคุณหมอเข้าใจเร่ืองเหล่าน้ีดีแล้ว	กห็มดปัจจัย	ไม่มีปัจจัยทีจ่ะ 
เกิดความรู้สึกชวนให้ถามอะไรต่ออะไรต่อไปอีกแล้ว	ท�าไมมันถึงเป็นเช่นนั้น	อันนั้น 
ก็เรียกว่ามันจบ	เรื่องที่มันจบไปนั้น	มันอยู่ที่ไหน	ก็ตอบได้แต่เพียงว่า	เรื่องมันจบ	 
มันจบแค่นั้น	มันไม่มีเหตุที่จะต้องให้ถาม	ไม่มีปัจจัยที่จะต้องถามที่จะสงสัย	อันนี้ 
ก็เหมือนกันฉันนั้น

 เร่ืองทีเ่ป็นอนัตตาอนัน้ัน อนัตตา	น้ี	พดูศัพท์ง่ายๆ	กเ็รียกว่า	ของไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน	 
แต่ว่ามนัอาศยัอาการตวัตนอยู ่อาศยัอาการของอตัตาอยู ่อนัตตาน้ัน จึงมเีป็นอนัตตา
ทีถ่กูต้อง	ถ้าอตัตาน้ีไม่มแีล้ว	อนัตตากไ็ม่ปรากฏขึน้มา	เช่น	คณุหมอไม่มีกระโถนใบน้ี 
อยู่ในบ้าน	เรื่องของกระโถนใบนี้ก็ไม่กวนกับคุณหมอเลย	มันจะแตกมันจะร้าวหรือ
ขโมยมันจะขโมยไปอย่างน้ี	กไ็ม่มมีากวนจิตใจของคุณหมอเลย	เพราะไม่มเีหต	ุไม่มี
ปัจจัย	คืออะไร	ก็คือว่ากระโถนไม่มีในบ้านเรา

	 ถ้าหากมีกระโถนขึ้นมาในบ้านเรา	 มันก็เป็นตัวอัตตาข้ึนมาแล้ว	 เม่ือกระโถน 
มนัแตก	มนักก็ระทบ	เม่ือกระโถนมันหาย	มนักก็ระทบ	เพราะกระโถนน้ีมีเจ้าของแล้ว	 
อนัน้ีเรียกว่า “อตัตา”	มันมีสภาวะอยู่อย่างน้ี	ส่วนสภาวะทีว่่า	“อนัตตา”	น้ัน	คอืสภาวะ 
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ที่ว่ากระโถนในบ้านเราไม่มี	จิตใจที่คอยพิทักษ์รักษากระโถนนั้นไม่มี	จะกลัวขโมย 
มันจะขโมยไป	มนักไ็ม่ม	ีอนัน้ันมันหมดสภาวะแล้ว	เรียกว่า “สภาวธรรม” มนัมสีภาวะ	 
มีเหตุ มีปัจจัย แต่เพียงมันยังเหลืออยู่เท่านั้น

	 ฉะน้ัน	อนัตตา	น้ี	อนัทีไ่ม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน	อะไรมนับอก	มนัถงึรู้จักว่าไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน	 
กคื็อ	ตวัตนน้ีแหละมนับอกขึน้มา	อนัน้ีธรรมะมหีลกัเปรยีบเทยีบ	ธรรมะทีไ่ม่มีตวัตน
มีหลักเปรียบเทียบ	เช่น	อนิจจังมันของไม่เที่ยงอย่างน้ีเป็นต้น	ไม่เที่ยงไปทุกอย่างรึ	 
ของเทีย่งมีมัย้	ของเทีย่งมนักมี็เหมอืนกัน	มนัมาจากไหน	ตวัอนิจจังน้ีแหละมนัคลอด
ออกมาเป็นตวันิจจัง	มันคลอดออกมายังไง	คอืเร่ืองอนิจจัง	มนัเปลีย่นแปลงอยูน่ั่นแหละ	 
คอืมันเป็นนิจจัง	มนัเป็นอยู่อย่างน้ัน	มนัเทีย่ง	เทีย่งยงัไง	ความเทีย่งมันคลอดออกมา 
จากสิง่ทีไ่ม่เทีย่ง	ความไม่เทีย่งน่ันแหละ	เรียกว่าเป็น	นิจจัง นิจจังน่ีออกมาจาก อนิจจัง  
อนิจจังมทีีไ่หน นิจจังกมี็ทีน่ั่น นิจจังมทีีไ่หนอนิจจังกม็อียูท่ีน่ั่น อย่างน้ีเป็นต้น มนัเป็น 
ของคูเ่คยีงกนัอย่างน้ี	ฉะน้ัน	อตัตาหรืออนัตตาน้ีกเ็หมือนกนัฉันน้ัน	อนัตตาจะมีขึน้มา 
จะปรากฏขึ้นมาก็เพราะมีอัตตา อัตตาจะปรากฏขึ้นมาก็เพราะมีอนัตตา

	 อนัหน่ึงมนัเป็นสภาวะทีห่ยาบ	อนัหน่ึงมนัเป็นสภาวะทีล่ะเอยีด	แต่มนัตดิกนัอยู่ 
อย่างน้ี	จะพูดกนัง่ายๆ	กเ็รียกว่า	ตวัเราน้ีมนัมสีองคน	ตวัรูปร่างอนัน้ีมันเป็นตวัวตัถ	ุ 
แต่เงาของเรามนัเป็นสิง่ทีล่ะเอยีดเข้าไปอกี	มนัแฝงอยูอ่ย่างน้ี	อนัน้ีเป็นสภาวะ	ความจริง 
แล้วธรรมะทัง้หลายเหล่าน้ีมันเป็นอบุายเท่าน้ันทีจ่ะให้เรามองเหน็อย่างน้ันเท่าน้ัน อนัน้ี 
ก็ไม่ต้องสงสัยอะไรมันเลย

	 ถ้าอนัตตาไม่มีตัวมีตนแล้วจะไปอยู่ยังไง	ก็คือทุกข์เราหมดไปแล้วมันจะไปอยู่ 
ยังไง	ของเราไม่มีแล้วจะไปอยู่ยังไง	ความคิดในเวลาต่อไปมันยังไม่เกิดขึ้นจะไปอยู่
ที่ไหน	 ก็เพราะมันเกิดความคิดขึ้น	 เราถึงรู้ว่ามันเป็นอย่างน้ี	 แต่ก่อนเรายังไม่คิด	
ความคิดเช่นนี้มันไปอยู่ที่ไหน	เป็นต้น	มันอยู่ที่เหตุปัจจัยมากระทบขึ้นมา	อย่างแก้ว 
ใบน้ีกับพื้นน้ี	 มันจะมีเสียงเกิดขึ้นก็เพราะมีการกระทบเกิดข้ึนมา	 เดี๋ยวน้ีมันก็อยู ่
ตรงนั้นแหละ	แต่มันมีเหตุปัจจัยอยู่เฉยๆ	แต่เสียงนั้นมันยังไม่มี	แต่เหตุจะให้เกิด
เสียงนั้นมีอยู่	แต่บัดนี้มันยังไม่ปรากฏ	อันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
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 หมายความว่า ถ้าเราจะวางเหตทุัง้หลายได้ ไม่ให้มนัมเีหตขุึน้มา ตวัสภาวะอนัน้ี 
มันก็จะแตกดับไปเลยใช่ไหมคะ

 คือ	ไม่ใช่ว่าไม่ให้มีเหตุ	แต่ว่าให้รู้จักเหตุ	คือเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นอยู่อย่างนั้น	 
มันมีเหตุอยู่อย่างนี้	ห้ามไม่ได้เหตุนี้	แต่ว่าเมื่อเราเกิดความรู้เหตุอันนั้น	เหตุอันนั้น
มันก็หมดเหตุหมดปัจจัย	 เพราะความที่รู้เหตุอันน้ัน	 อย่างเหตุที่เกิดทุกข์มันมีอยู่ 
ทกุขณะ	แต่เรารู้เหตทุกุข์จะเกิดขึน้	ทกุข์มันกห็ายสลายไป	เรารู้จักเหตปัุจจัย	เหตปัุจจัย 
ยังมีอยู่	แต่เรารู้เหตุปัจจัยเราก็ปล่อย	มันก็หมดไปอย่างนั้น

 ถ้าหากเรารู้ว่า เหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้ว เรายังไปยึดเหน่ียวมันอยู่อย่างน้ี 
เราก็จะไม่พ้นทุกข์ใช่ไหมคะ

	 ใช่	แต่ให้รู้นะ	รู้ไม่ยึด	พูดง่ายๆ	ซะ	รู้ไม่ยึด	มันก็เกี่ยวกับภพชาติ	อย่างแก้ว
ใบนี้มันมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ภพ	ถ้าแก้วใบนี้มันแตกเราก็เกิดทุกข์	 เกิดชาติ	ไม่สบายใจ	
มันเป็นทุกข์อย่างนี้	เรียกว่าชาติ	มันไปเกิดในภพ	ภพนั้นคืออุปาทาน	มั่นหมายใน
แก้วใบนั้น	ถ้าเราไม่มั่นหมายในแก้วใบนั้น	เมื่อมันแตกความทุกข์ก็ไม่มี	ไม่มีก็คือ
ชาติไม่เกิดที่นั้น	อย่างนี้เป็นต้น	คือมันหมดเหตุหมดปัจจัย	เพราะว่าอะไร	เพราะเรา
รู้แล้วว่าแก้วใบนี้แตก	มันจะเป็นทุกข์เป็นเหตุให้ทุกข์เกิด	แต่เรารู้ว่าสภาวะของแก้ว
ใบนี้เป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้ว	 เราชัดเจนแล้ว	 เราก็ดับเหตุอันนี้	 ทุกข์มันก็เกิดขึ้น
ไม่ได้อย่างนี้	เหตุผลมันก็มีอยู่เรื่อยๆ	ไป	แต่ความรู้แจ้งนี้น่ะ	ส�าคัญมากเรื่องนี้

ฆราวาสกับการปฏิบัติธรรม

 ถ้าเรายังมีชีวิตเป็นฆราวาสอยู่ และต้องผูกพันอยู่กับการงานซึ่งท�าให้เราต้อง
บงัเกดิความพวัพนักับการงาน การหวงัผลประโยชน์แบบน้ีนะคะ แต่ว่าใจของเรารูอ้ยูว่่า 
อนัเหตเุหล่าน้ีเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียว แต่โดยหน้าทีแ่ล้วจ�าเป็นจะต้องปฏิบตัต่ิอไป อย่างน้ี 
เราควรจะท�าอย่างไรดีคะ
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	 เราจะต้องรู้จักภาษา	 ค�าพูดอันน้ี	 ค�าที่ว่า “ยึด”	 น้ี	 ยึดเพื่อไม่ยึด	 ถ้าคน 
ไม่ยึดแล้วก็พดูไม่รู้เรือ่งกนั	ไม่รู้จักท�าการงานอะไรทัง้น้ัน	เหมอืนกบัมีสมมตุ	ิมนักม็ี
วิมุตติ	ถ้าไม่มีเรื่องทั้งหลายเหล่านี้	ก็ไม่มีอะไรที่จะท�ากัน	จึงให้รู้จัก	“สมมุติ” และ 
“วมิตุต”ิ	ค�าทีว่่า	“ยดึมัน่” หรือ “ถอืมัน่”	น้ีน่ะ	เราถอนตวัออก	อนัน้ีเป็นภาษาทีพ่ดูกนั	 
เป็นค�าทีพ่ดูกนั	แต่ตวัอปุาทานคอืสิง่ทัง้หลาย	เช่น	เรามแีก้วอยูใ่บหน่ึง	เรากรู้็อยูแ่ล้ว 
ว่าเราจ�าเป็นจะต้องใช้แก้วใบน้ีอยู่ตลอดชีวิต	 ให้เรามาเรียนรู้เร่ืองแก้วใบน้ีให้มัน 
ชดัเจนจนจบเร่ืองของแก้ว	จบยงัไง	กค็อืเหน็ว่าแก้วใบน้ีมนัแตกแล้ว	ถงึแก้วทีไ่ม่แตก 
เดี๋ยวนี้	 เราก็เห็นว่ามันแตกแล้ว	 เราก็ใช้แก้วใบนี้ไปใส่น�้าร้อนน�้าเย็น	 เมื่อแก้วใบนี้
มันแตกเมื่อไร	ทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้	ท�าไม	เพราะว่าเราเห็นความแตกของแก้วใบนี้เป็น
ของแตกทหีลงั	เราเหน็แตกก่อนแตกเสยีแล้ว	แก้วใบน้ีมนักแ็ตกไปปัญหาอะไรกไ็ม่มี
เกิดขึ้นเลย	ทั้งๆ	เราใช้แก้วใบนี้อยู่อย่างนี้	เข้าใจอย่างนั้นมั้ย

	 นี่มันเป็นอย่างนี้	มันหลบกันใกล้ๆ	เลย	ทุกอย่างที่เราใช้ของอยู่ก็ให้มีความรู้
อย่างนีไ้ว้	มนักเ็ปน็ประโยชน์	เรามไีว้มนักส็บาย	ที่มนัจะหายไปมนักไ็ม่เป็นทุกข์	คอื	
ไม่ลืมตัวของเรา	เพราะรู้เท่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้	นี่เรียกว่า	ความรู้ที่มันเกิดขึ้นในที่นี ้
มันคุมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อยู่ในก�ามือของมัน	เราก็ท�าไปอย่างนี้แหละ	ถ้าว่าความดีใจ 
หรือเสียใจมากระทบอยู่เป็นธรรมดาอย่างน้ี	 เราก็รู้อารมณ์ว่าความดีใจมันไปถึง 
แค่ไหน	มนักไ็ปถึงเร่ืองอนิจจังเท่าน้ันแหละ	เร่ืองไม่แน่นอน	ถ้าเราเหน็เร่ืองไม่แน่นอน 
อนัน้ี	เร่ืองสขุเร่ืองทกุข์น้ีมนักเ็ป็นเพยีงเศษเป็นกากอนัหน่ึงเท่าน้ัน	ในความรู้สกึนึกคดิ 
ของเรา	เป็นธรรมดาของมันเสียแล้ว	เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมา	มันก็รู้จักว่ามันก็เป็น 
อย่างน้ันเอง	เม่ือทกุข์เกิดขึน้มาหรือสขุเกดิขึน้มามนักอ็ย่างน้ันเอง	ความทีว่่า	“อย่างน้ันเอง”  
มนักนัตวัอยูอ่ย่างน้ี	ไม่ใช่คนไม่รู้นะไม่ใช่คนเผลอนะ	เพราะว่าเรามสีตริอบคอบอยูเ่สมอ 
ในการงานทกุประเภททกุอย่าง	บางแห่งเคยเข้าใจว่าฉันเป็นฆราวาสอยู	่ฉันได้ท�างาน 
อยูป่ระกอบกิจการงานเป็นพ่อบ้านแม่บ้านอยูอ่ย่างน้ี	ฉันไม่มโีอกาสทีจ่ะปฏิบตัอิย่างน้ี 
เป็นต้น	อันนี้เป็นค�าที่เข้าใจผิดของบุคคลที่ยังไม่รู้ชัดความเป็นจริงนั้น	ถ้าหากว่าเรา
ปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานอยู่	มสีตอิยู่	มสีมัปชญัญะอยู	่มคีวามรู้ตวัอยูอ่ย่างน้ี	การงานมนัยิง่ 
จะเลศิยิง่จะประเสริฐ	ท�าการงานจะไม่ขดัข้อง	จะมคีวามสงบ	มคีวามเจริญงอกงามใน 
การงานนั้นดีขึ้น
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	 เพราะว่าการปฏิบัติน้ี	 อาตมาเคยเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับลมหายใจ	 ทีน้ีเรา
ท�างานทุกแขนงอยู่	 เราเคยบ่นไหมว่าเราไม่ได้หายใจ	 มันจะยุ่งยากสักเท่าไรก็ต้อง
พยายามหายใจอยู่เสมอ	 เพราะมันเป็นของจ�าเป็นอยู่อย่างนี้	 การประพฤติปฏิบัตินี่ 
กเ็หมือนกนั	เมือ่เรามโีอกาสหายใจอยู่ในเวลาทีเ่ราท�างาน	เรากมี็โอกาสทีจ่ะประพฤติ
ปฏบิตัน้ัินอยูท่ัง้น้ัน	ในชวีติฆราวาสของเรา	กเ็พราะว่าการประพฤตปิฏบิตัน้ัินคอืความ
รู้สึกในใจของเรา	 ความรู้ในใจของเราไม่ต้องไปแยกที่ไหน	 ท�าอยู่เดี๋ยวน้ีก็รู้เดี๋ยวน้ี	
ไม่ใช่ไปท�าอย่างอื่น	มันก็เหมือนกัน	ฉันนั้น	ลมหายใจกับชีวิตกับคุณค่าการปฏิบัติ
มันเท่ากัน	ถ้าเราไปคิดว่าเราท�างานอยู่เราไม่ได้ปฏิบัติก็เรียกว่าเราขาดไป	ก็เพราะว่า 
การปฏิบัตินั้นอยู่ที่จิต	ไม่ใช่อยู่ที่การงาน	ไม่ใช่อยู่ที่อื่น	เราลองท�าความรู้สึกเข้าแล้ว	
เป็นต้น	มันก็มีไปทางตา	ทางหู	ทางจมูก	ทางลิ้น	ทางกาย	ทางจิตหมด	เป็นฆราวาส
อยู่ก็ได้	แต่ว่าท�าปัญญาให้รู้เรื่องของมัน	รู้เหตุทุกข์จะเกิด

	 ดูเหมือนว่าในคร้ังพทุธกาลน้ัน	ฆราวาสทีป่ระพฤตธิรรมกไ็ม่ใช่น้อย	เยอะเหมอืน
กันนะ	 อย่างนางวิสาขาประวัติของท่านน่ะเป็นโสดาบันบุคคล	 มีครอบมีครัวอยู่นะ	 
นี่เป็นต้น	มันคนละตอนกันอย่างนี้	อันนี้ก็ไม่ต้องสงสัย	แต่ว่ากิจการงานของเรานั้น
ต้องเป็นสมัมาอาชวีะ	นางวสิาขาน้ันอยูใ่นบ้าน	กไ็ม่เหมอืนเพือ่น	ความรู้สกึนึกคดิไม่ 
เหมอืนเพือ่น	มนัเป็นสมัมาอาชวีะ	มคีวามเหน็ทีถ่กูต้องอยู	่การงานมนักถ็กูต้องเท่าน้ัน

	 ถ้าจะเอาแต่พระจะได้หรือ	 พระมีอยู่กี่องค์ในเมืองไทยน้ี	 ถ้าโยมไม่เห็นบุญ 
ไม่เห็นกุศลเห็นเหตุเห็นปัจจัยแล้ว	 มันก็ไปไม่ได้	 ฉะน้ัน	 การประพฤติปฏิบัติของ
พระและฆราวาสนั้นมันจึงรวมกันได้	แต่ว่ามันยากสักนิดหนึ่งกับบุคคลที่ยังไม่เข้าใจ	 
เป็นฆราวาสก็คือมันไม่เป็นทางที่จะปฏิบัติโดยตรง	 แต่ว่าพระออกบวชมาแล้วน่ะ	 
มุ่งโดยตรงไม่มีอะไรมาขัดข้องหลายอย่าง	 แต่ถ้าปัญญาไม่มีแล้ว	 ก็เท่ากันน่ะแหละ	
ถงึไปอยู่ในที่สงบมนักท็�าตัวเราใหส้งบไม่ได้	ถงึอยูใ่นที่คนหมูม่าก	หากว่ามนัไม่สงบ	
ผู้มีปัญญาก็ท�าความสงบได้	มันเป็นอย่างนี้

 ถ้าอย่างน้ันตลอดชวีติ เราปฏบิตัติวัอย่างทีห่ลวงพ่อให้ธรรมะ มีสตอิยูต่ลอดไป ว่า 
ของทกุอย่างมันเกิดได้และก็ดับได้ เตรียมใจไว้ เม่ือถงึเวลาทีช่วีติเราสิน้สดุลง เรากจ็ะ 
สามารถที่จะผ่อนคลายสภาวะใหม่ที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
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 ใช่	ยงัง้ัน	การปฏิบตัทิัง้หลายเหล่าน้ี	มนัเป็นเร่ืองบรรเทากเิลส	บรรเทาความหลง 
ทัง้น้ัน	คือบรรเทาให้มนัน้อยลง	มนัน้อยลงกเ็รียกว่ามันไม่มาก	ผลทีว่่ากเิลสทัง้หลาย 
มันน้อยลง มันก็จะปรากฏแก่เราอยู่เสมอ อันนี้เป็นวิบาก

 ในบางขณะทีจิ่ตของเราบงัเกดิมวัหมองขึน้ แต่เรากรู้็ตวัของเราเอง เช่น บางคร้ัง 
เราเกิดโทสะ โมหะ และโลภะขึ้น เราก็รู้ว่ามันเป็นของที่น่ารังเกียจ แต่มันบังเกิดขึ้น
โดยทีเ่ราห้ามไม่ได้ ทัง้ๆ ทีเ่รารู้ อย่างน้ีจะเรียกว่าเป็นเคร่ืองมอืให้เรายดึเหน่ียวมากขึน้  
หรือดึงกลับไปอยู่ที่เดิมมากขึ้น

 นั่นแหละ	ต้องรู้มันไว้ตรงนั้นแหละ	คือ	ข้อปฏิบัติล่ะ

 คอืทัง้ๆ ทีรู้่แล้ว และกรั็งเกยีจด้วยค่ะ แต่ไม่สามารถจะหกัห้าม มันพลุง่ออกมา 
เสียแล้ว

 อันนั้นมันเหลือวิสัยของมันแล้ว	ตรงนั้นต้องปรับพิจารณาอีกต่อไป	อย่าไปทิ้ง
มนัตรงน้ัน	เม่ือเป็นเช่นน้ันบางคนกเ็สยีใจ	ไม่สบายใจ	เม่ือเหน็ขึน้มาเช่นน้ันกเ็รียกว่า	 
อันนี้มันก็ไม่แน่	 เพราะว่าเราเห็นความผิดมันอยู่	 แต่เรายังไม่พร้อม	คือมันเป็นเอง 
ของมัน	คือกรรมที่มันเหลือเศษอยู่มันปรุงแต่งขึ้นมา	เราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้น	
มันก็เป็นอย่างนั้น	 อันนี้เรียกว่า	 ความรู้เรายังไม่พอ	 ไม่ทัน	 จะต้องท�าสตินี้ให้มาก	 
ให้รู้ยิง่ขึน้	มนัจะเศร้าหมองกช่็างมนั	เมือ่มันเกดิขึน้มาเรากพ็จิารณาว่าอนัน้ีกเ็ป็นของ 
ไม่เที่ยงไม่แน่นอน	พิจารณาอยู่ทุกขณะที่มันเกิดขึ้น	นานๆ	ไป	เราก็เห็นของไม่เที่ยง 
ในอารมณ์ทัง้หลายเหล่าน้ัน	อนัน้ีมันจะค่อยๆ	หมดราคาเร่ือยไปเพราะมนัเป็นอย่างน้ัน	 
ความยึดม่ันถือมัน่ในความเศร้าหมองอนัน้ันมนักน้็อยลงๆ	ทกุข์เกดิขึน้มากป็รับปรุง
ได้อีก	แต่อย่าทิ้ง	ต้องให้ติดต่อ	พยายามให้รู้เท่าทันมัน	ก็เรียกว่า	“มรรค” ของเรา 
มันยังมีก�าลังไม่พอ	มันสู้กิเลสไม่ได้	เมื่อทุกข์ขึ้นมาก็ขุ่นมัว	ความรู้เรื่องขุ่นมัว	เราก็ 
พิจารณาอยู่อย่างนี้

	 ฉะน้ัน	 เราก็จับเอาอันน้ันมาพิจารณาอีกต่อไปว่า	 เร่ืองทุกข์เร่ืองไม่สบายใจน่ี
มันก็ไม่แน่หรอกนะ	มันเป็นของไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	เป็นอนัตตาทั้งสิ้น	เราจับจุดนี้ไว้	 
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เมื่อหากว่าอาการเหล่าน้ีเกิดขึ้นมาอีก	 ที่เรารู้มันเด๋ียวน้ีก็เพราะเราได้ผ่านมันมาแล้ว	
ก�าลังอันน้ีเราจะค่อยๆ	 เห็นทีละน้อยๆ	 เข้าไป	 ต่อไปเร่ืองอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมา 
กห็มดราคาเหมอืนกนั	จิตเรารู้กว็าง	ทีเ่รารู้มนัวางได้ง่ายๆ	กเ็รียกว่า	“มรรค” มนักล้าข้ึน 
มาแล้ว	มันจึงข่มกิเลสได้เร็วมากที่สุด

	 ต่อไปก็ตรงนี้มันเกิดขึ้น	ตรงนี้ก็ดับ	เหมือนกันกับน�้าทะเลที่กระทบฝั่ง	เมื่อขึ้น
มาถงึแค่ฝ่ังมนัก็ละลายเท่าน้ัน	คลืน่ใหม่มาอกีกต่็อไปอกี	มนัจะเลยฝ่ังไปไม่ได้	อนัน้ี 
มันจะละเลยความรู้เราไปไม่ได้เหมือนกัน	เรื่องอนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	จะพบกันที่
ตรงนั้น	มันจะหายก็อยู่ที่ตรงนั้น	เห็นว่าอนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	คือฝั่งทะเล	อารมณ์
ทั้งหลายผ่านเข้ามามันก็เป็นอย่างนั้น	ความสุขมันก็ไม่แน่	มันเกิดมาหลายครั้งแล้ว	
ความทุกข์มันก็ไม่แน่	มันเกิดมาหลายทีแล้ว	มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ	ในใจเรารู้ว่า	
เออ...มันก็อย่างน้ันแหละ	 มันก็เท่าน้ันแหละ	 อย่างน้ีมันจะมีอาการอยู่ในใจของเรา	
อันนั้นก็ค่อยๆ	หมดราคาไปเรื่อยๆ	มันจะเป็นอย่างนี้	อันนี้พูดเรื่องอาการจิต	มันจะ 
เป็นอย่างนั้น	ทุกคนแม้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายก็ต้องเป็นอย่างนี้

	 ถ้ามรรคมันกล้าขึ้นมามันก็ไม่ต้องการอะไร	 มันเป็นอัตโนมัติ	 เมื่อเกิดขึ้นมา	
มันก็รู้ทัน	 มันท�าลายไปเลย	 อันน้ันเรียกว่ามรรคยังไม่กล้าและก็ข่มกิเลสยังไม่ได้
รวดเร็ว	 อย่างนี้มันต้องเป็น	 ใครก็ต้องเป็นกันทุกคน	 แต่ว่าเอาเหตุผลที่ตรงนั้นนะ	
อย่าได้ไปคว้าอย่างอื่นเลย	 อย่าไปแก้ตรงอื่น	 แก้ตรงนี้แหละ	 แก้ตรงที่มันเกิดและ
มันดับ	 สุขเกิดแล้วมันดับไปมั้ย	 ทุกข์เกิดแล้วมันดับไปมั้ย	 มันก็เห็นเรื่องเกิด-ดับ	
ความดี-ความชั่วอยู่เสมอ	อันนี้เป็นสภาวะที่เป็นอยู่อย่างนี้ของมันเอง	อย่าไปยึดมั่น
หมายมั่นมันเลย

	 ถ้าเรามีความรู้อันน้ีมันก็เป็นอยู่อย่างน้ี	 แม้กระทบกันอยู่	 แต่ว่าไม่มีเสียงมัน 
หมดเสยีง	เรียกว่าเรามาเหน็ธรรมดาแล้วดบั	เหน็มนัเกดิแล้วมนักด็บั	เหน็ความเกดิดับ 
ในเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรื่องธรรมะมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนี้ เมื่อเราเห็น
ของเราแค่น้ีมนักอ็ยูน้ั่น	ความยดึมัน่ถอืมัน่มันกไ็ม่ม	ีอปุาทานทัง้หลายพอจะรู้สกึมนั
ก็หายไป	เกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้น	อันนี้มันก็สงบ	ที่มันสงบ	ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินอะไรนะ	
ได้ยินอยู่	มันรู้เรื่องแต่ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องเหล่านั้น	เรียกว่ามันสงบ
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	 เร่ืองอารมณ์ทัง้หลายกม็อียูใ่นใจเราน้ีแหละ	แต่ว่ามันไม่ตามอารมณ์น้ัน	เร่ืองจิต 
ก็เป็นอย่างหน่ึง	 เร่ืองอารมณ์มันเป็นอย่างหน่ึง	 เร่ืองกิเลสน้ีมันก็เป็นอย่างหน่ึง	 
เม่ืออารมณ์มากระทบเราไปชอบมนั	มนักเ็กดิกเิลสข้ึนมา	ถ้าหากเราเหน็ความเกิดดบั
ของมันอยู่อย่างนี้	ก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นมาแล้ว	มันหมดแค่นั้น

 ในการพิจารณาธรรมเบื้องต้น จะต้องฝึกสมาธิให้ได้เสียก่อน ใช่ไหมคะ

	 อนัน้ีเราจะพดูอย่างน้ันกถ็กูไปแง่หน่ึง	ถ้าพดูถงึด้านปฏบิตัจิริงๆ	แล้ว	ปัญญามนั
มาก่อนนะ	แต่ตามแบบต้องศีล	ต้องสมาธ	ิต้องปัญญา	ถ้านักปฏบิตัธิรรมะจริงๆ	แล้ว 
ปัญญามาก่อน	ถ้าปัญญามาก่อน	รู้จักผิด	รู้จักถูก	รู้จักความสงบ	รู้จักความวุ่นวาย	
แต่พดูตามหลกัปริยตัแิล้วกต้็องเรียกว่าการสงัวรส�ารวมน้ี	ให้เกดิความละอาย	ให้เกดิ 
ความกลัวความผิดทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นมา	 เม่ือกลัวความผิด	 ไม่ท�าความผิดแล้ว 
ความผิดก็ไม่มี	 เมื่อความผิดไม่มี	 ก็เกิดความสงบขึ้นมาในที่นั้น	 ความสงบอันนั้น
เป็นสมาธิไปพลางๆ	เป็นฐาน

	 เมื่อจิตสงบขึ้นมาแล้ว	ความรู้ทั้งหลายที่มันเกิดมาจากความสงบนั่นแหละท่าน
เรียกว่า “วปัิสสนา”	ความรู้เท่าตามความเป็นจริงอย่างน้ีมนัมอีาการอยูใ่นน้ี	ถ้าหากพดู 
ให้มันลงอันเดียวกันซะ	มันจะเป็นศีล	เป็นสมาธิ	เป็นปัญญา	ถ้าพูดให้มันรวมก็ว่า 
ธรรมสามอย่างนี้เป็นก้อนเดียวกัน	ไม่แยกกัน	แต่ว่าพูดถึงลักษณะของมัน	มันเป็น 
ศลี	เป็นสมาธ	ิเป็นปัญญา	อย่างน้ีถกูแล้ว	แต่ว่าคนเราถ้ามีการกระท�าผิดอยู	่จิตใจสงบ 
ไม่ได้	ถ้าหากว่าดูไปแน่นอนแล้ว	มันจะไปพร้อมๆ	กัน	จะว่าจิตสงบอย่างนี้มันก็ถูก	 
การท�าสมาธถ้ิาพดูตามเร่ือง	มนักก็ารรักษาศลี	รักษากาย	วาจา	ไม่ให้มคีวามเดอืดร้อน	 
ไม่ให้มีความผิดเกิดขึ้นมาในวงนี้	อันนี้เป็นฐานของความสงบ	แต่มันเกิดขึ้นตรงนั้น	 
เมื่อฐานความสงบมีอยู่	ก็จะเป็นฐานรองรับให้ปัญญาคือความรู้ให้เกิดในที่นั้น

	 ถ้าหากว่าสอนไปตามแบบของท่านแล้ว	 ก็เรียกว่าศีล	 ศีลน้ีน่ะส�าคัญมาก	 
อาทกิลัยาณงั มชัเฌกลัยาณงั ปริโยสานกลัยาณัง ให้งามในเบือ้งต้น งามในท่ามกลาง 
งามในที่สุด	มันเป็นอย่างนี้
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เฝ้าดูจิต

 วันน้ันไปหาหลวงพ่อทีเ่ขือ่น (วดัเขือ่นสริินธร สาขาวดัหนองป่าพงที ่๘) พอวนัรุ่งขึน้  
คณุน้าเอาหนังสอืโอวาทของหลวงพ่อไปให้ทีบ้่าน ตอนเช้าน่ังท�างานอยูใ่นร้าน กห็ยบิขึน้ 
มาอ่าน มีค�าถามของพระทีถ่ามหลวงพ่อปัญหาต่างๆ หลวงพ่อบอกว่าข้อส�าคญัให้จิต 
เฝ้าดูอยู่ว่า อะไรจะเกิด อะไรต่างๆ เฝ้าดูอยู่เฉยๆ ให้รู้ไว้ ตอนบ่ายได้ไปเรียนสมาธิ  
ก็ปรากฏว่ามีอาการว่านั่งแล้วรู้สึกว่าตัวมันหายไปเฉยๆ มือมันก็ไม่รู้สึก ขาก็ไม่รู้สึก  
รู้สกึว่ามันไม่มีตวั แต่รู้ว่าเรายงัมตีวัอยู ่แต่ว่ามนัไม่รู้สกึค่ะ ตอนเยน็ได้มีโอกาสไปกราบ 
นมสัการท่านอาจารย์เทสก์ (หลวงปูเ่ทสก์) และเล่าอาการให้ท่านฟัง ท่านบอกว่าท�าต่อไป  
อันนั้นเรียกว่าจิตรวมค่ะ แต่ก็เป็นอยู่หนหนึ่ง หนหลังๆ บางครั้งก็เหมือนกับว่าเรา 
ไม่รู้สกึมือของเรา แต่ก็ยังรู้สกึส่วนอืน่ๆ บางทมีาน่ังนึกว่า ถ้าเรามาน่ังอยูอ่ย่างน้ี ให้จิต 
ปล่อยวางเฉยๆ ถูกหรือ หรือเรามานั่งครุ่นคิดถึงปัญหาธรรมะที่เราก�าลังข้องใจอยู่  
อะไรคือที่ถูก

	 อันน้ันไม่ต้องไปซ�้าเติมมันนะ	 ที่ท่านอาจารย์เทสก์บอกน่ะ	 อย่าไปซ�้าเติมมัน	
ความรู้คอืความสงบน้ัน	ให้ดคูวามสงบน้ันอยู	่แต่ความรู้สกึของเรามนัจะรู้สกึไม่มตีวั	
ไม่มีตนอะไร	กช่็างมันเถอะ	อนัน้ีให้มนัอยูใ่นน้ี	(ใน)	ความรู้สกึ	น่ีเรียกว่า	ความสงบ 
ที่จิตมันรวม	 เมื่อมันรวมอยู่นานๆ	 คร้ังหรือสองคร้ังน่ันน่ะ	 แล้วมันจะมีอาการ
เปลีย่นแปลงคอื	เรียกว่ามนัถอนออกมา	มนัเป็นอปัปนาสมาธ	ิแล้วมนัจะถอนออกมา	 
คอืไม่ใช่ถอน	จะพดูถอนกถ็กู	เรียกว่ามันพลกิกไ็ด้	มนัเปลีย่นแปลงกไ็ด้	แต่ในลกัษณะ 
ครูบาอาจารย์ท่านสอน	กว่็าเม่ือสงบแล้ว	มนัจะถอนออกมา	ถ้าหากพดูภาษาไม่ถกูกนัน้ี	 
มนัก็ยากเหมือนกนันะ	เอ...จะไปถอนมนัยงัไงน้อ	มนักไ็ปงมงายในภาษาน้ีอกี	แต่ว่า
ให้เข้าใจว่าให้ดอูาการน้ันอยูด้่วยสตสิมัปชญัญะ	ลกัษณะทีจิ่ตทีมั่นไม่แน่น่ีมนักพ็ลกิ
ออกมามันเป็นอปุจาระ ถอนออกมา ถ้ามันถอนออกมาอยูต่รงน้ี ตรงน้ันมนัไม่รู้เร่ือง 
ถอนมาตรงน้ีมนัจะรู้เร่ือง	ถ้ามนัรู้เร่ือง	ตรงน้ีมนัก็คล้ายๆ	สงัขาร	หรือจะเหมือนกบัเป็น 
คนสองคนปรึกษาสนทนากัน
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 อันนี้คนไม่เข้าใจก็เสียใจว่าจิตเราไม่สงบ	แต่ความเป็นจริงแล้ว	มันจะสนทนา
ปราศรัยกันอยู่ในความสงบระงับอันน้ัน	 อันน้ีเป็นลักษณะที่มันถอนออกมาแล้ว	 
เป็นอปุจาระรู้เร่ืองอะไรต่างๆ	เมือ่ระบบน้ีอยูส่กัพกัหน่ึงมนัจะเข้าของมันไป	คอืมนัจะ 
พลกิกลบัเข้าไปในสถานทีเ่ดิม	สงบอย่างเก่า	หรือมนัจะมกี�าลงัทีใ่สสะอาดสงบย่ิงกว่า 
เก่ากมี็	ถงึก�าลงัอนัน้ันเรากก็�าหนดดูไว้เท่าน้ัน	ถงึเวลามันจะถอนออกมาอกี	ถอนออกมา 
แล้วมนัจะมปัีญหาอะไรเกดิขึน้มา	ตรงน้ีรู้เร่ืองต่างๆ	ตรงน้ีคอืมาสอบถาม	มาสอบสวน 
เร่ืองคดต่ีางๆ	ให้รู้เร่ือง	เม่ือจบเร่ืองแล้ว	มนัค่อยเข้าไปตรงน้ันอกี	เข้าไปบ่มไว้ไม่มอีะไร	 
มีความรู้อย่างเดียวเท่านั้นแหละ	ให้เรามีสติเต็มที่ไว้	เมื่อถึงเวลามันก็จะออกมาอีก

	 มันจะมีอาการออกหรือเข้าอย่างน้ี	 อยู่ในจิตของเราน่ีนะ	 แต่เราพูดยากอันน้ี	 
อันนี้ไม่เสียหาย	นานๆ	ไปตรงที่มันมาปรึกษาข้างนอกน่ะ	มันจะเป็นสังขารปรุงแต่ง	
ถ้าคนไม่รู้จักอันน้ีว่าเป็นสังขาร	 ก็นึกว่ามันเป็นปัญญา	 นึกว่ามันเกิด	 ถ้าเราเห็นว่า
ความปรุงแต่งน้ีน่ะ	 ให้เห็นความส�าคัญของความปรุงแต่งน้ีว่า	 อันน้ีก็ของไม่เที่ยง	 
นี่บังคับไว้เสมอ	อย่าไปปล่อยใจมันว่ามันปรุงไปอย่างไรก็เชื่อไปอย่างนั้น	อันนั้นมัน
เป็นสงัขารน่ี	มนัไม่เกดิปัญญา	อารมณ์ทีจ่ะให้เกดิปัญญาน่ี	มนัจะปรุงไปทีไ่หน	เราก็ 
ฟังมนั	รู้มันเถอะ	เอ้อ...อนัน้ีกไ็ม่แน่นอน	อนัน้ีกไ็ม่เทีย่ง	จึงเป็นเหตทุีจ่ะให้จิตเราปล่อย 
ตรงน้ีได้	เมือ่จิตปล่อยวางตรงน้ี	จิตกส็งบเข้าไป	ท�าอย่างน้ีเร่ือยๆ	ไปเถอะ	มนัเข้าไปแล้ว 
ก็ถอนออกนี่	ปัญญาจะเกิดอยู่ตรงนี้	จะรู้เรื่องอยู่ตรงนี้

	 ต่อไปน้ันมันจะมีปัญหาหลายอย่าง	ทีซ่ึง่มันจะเกดิขึน้มาในทีน้ั่น	มนัจะแก้ปัญหา
อะไรต่างๆ	ทุกอย่างในสกลโลกอันนี้	ปัญญามันจะตามตอบค�าถาม	จะนั่งที่ไหนคิด
ทีไ่หนอะไรทีไ่หน	มนักเ็ป็นของมนัอยูอ่ย่างน้ัน	อนัน้ีจะท�าให้ปัญญาเกดิขึน้มา	ถ้ามนั
เกดิขึน้มาอย่างน้ี	ก็อย่าไปหลงมันว่าอนัน้ีเป็นสงัขารนะ	เม่ือหากว่าเราเอาอารมณ์ไปเข้า
มนัซะว่า	อนัน้ีมันก็ไม่เทีย่ง	มนัก็ไม่แน่นอน	อย่าไปยดึมัน่ถอืมัน่มนัเลย	สภาวะอนัน้ีน่ะ	 
ถ้าเราแทนเข้าไปจิตมันจะเยิ้มขึ้นมาอยู่ตรงกลาง อันน้ีรู้เร่ืองสิ่งทั้งหลายเหล่าน้ี  
จิตของเราจะเดินไปได้ถูกต้องตามทางการภาวนาของเรา	 มันจะไม่หลง	 มันจะเป็น
อย่างนี้
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 ถ้าสมมุติว่าจิตมันนิ่งอย่างนี้น่ะ แต่เรายังได้ยินอยู่ นี่จะเรียกว่าอะไรคะ

	 จิตมันก็เป็นจิต	เสียงก็เป็นเสียง	มันก็ได้ยินสิ

 เรียกว่าสงบใช่มั้ยคะ

	 สงบ	สงบ	ได้ยินแต่ไม่ฟุ้ง

 ลมมันละเอียด

	 ใช่	มันก็ได้ยิน	มันไม่ได้ยินก็เสียคนเท่านั้นแหละ	มันก็ไม่รู้เรื่องอะไร	มันทิ้ง
ความรู้แล้วจะเกิดอะไร

 แต่ในใจมันหยุดล่ะคะ แต่ว่าเสียงมันเข้าอยู่เรื่อยๆ

	 ก็ช่างมันเถอะ

 แต่มันไม่ปนกันนะคะ

	 ใช่	แต่เราไม่ยึด

 แต่ว่าพอมันนิ่งแล้ว ก็ไม่เกิดปัญญาสิคะ มันเฉยๆ

	 เออ	อย่าเพิ่งไปบังคับให้มันเกิดปัญญาเถอะ	มันจะหล่อเลี้ยงของมันเองหรอก

 แต่มันก็หยุดละค่ะ ลมมันก็ละเอียด มันนิ่งเฉยๆ

	 เออ	ช่างมันเถอะ	นิ่งเฉยๆ	อย่างนี้ก่อน

 และก็สงสัย

	 น่ีแหละคนเรา	มันเป็นอย่างน้ี	ความหลงของคนน่ะ	คอื	คนอยากจะรู้	ทีค่ร้ังแรก 
จิตเราไม่เคยสงบ	กม็าถามอาจารย์เรือ่งจะให้มนัสงบ	จะท�ายงัไง	อยากให้มันสงบแน่ะ	 
เราว่า	เออ	ท�าๆ	ไปเถอะ	พยายามไปกย็งัไม่อยากจะให้มันสงบ	ถ้ามนัสงบแล้ว	กห็ลง 
ความสงบอีก	ในเมื่อสงบแล้วจะท�าอย่างไรอีกต่อไป	มันก็ไปกันอย่างนั้น
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 บางทีมันนิ่งๆ เหมือนกับลมหายใจมันก็ไม่ค่อยจะมี

 ก็เรื่องมันเป็นอย่างนั้นนี่

 อย่างนี้เรียกว่า สงบ ใช่มั้ยคะ

	 ใช่	เราทนเอา	อนัน้ีเร่ืองมนัเป็นอย่างน้ัน	รู้น่ีทิง้ไม่ได้หรอก	สงบตรงไหนกท็ิง้ไม่ได้	 
รู้นี่ถ้าทิ้งความรู้นี้ไม่มี	ก็ปัญญาเกิดไม่ได้	หลงแล้ว	ปฏิบัตินี่อย่าไปทิ้ง

 อย่างนี้เรียก หลง

	 หลงซี	่ถ้าไม่รู้อะไร	มนัหลงแล้ว	มนัต้องรู้	แต่ว่าบางอย่างน่ีน่ะมนัมคีวามรู้ในน้ี	 
มันวางความรู้ข้างนอกก็มีนะ	 อย่างเสียงไม่ได้ยินเลยก็ได้	 แต่มันรู้ตัว	 มันอยู่ในน้ี	 
มันเก็บเข้ามาในนี้	นี่ก็อย่างหนึ่ง	มันละเอียดอย่างนี้

 อย่างนี้ ถ้าข้างในมันไม่นิ่ง และข้างนอกมันก็ไม่นิ่งอย่างนี้

	 กช่็างมัน	อนัน้ันมนัแยกกัน	เสยีงเป็นเสยีง	จิตเป็นจิต	อารมณ์เป็นอารมณ์	จิตเป็นจิต	 
มันแยกออกคนละท่อนๆ	ไม่เป็นอะไร

 แล้วจะใช้อย่างไรคะ ถึงจะมีปัญญา

	 อ้าว	อาตมากย็งับอกว่าดตูรงน้ันให้มนัถนัด	แล้วกอ็ย่าไปยดึมัน่	เออ	อนัน้ีมนัก็ไม่ 
แน่นอน	ไม่เที่ยง	เรื่อง	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	นี่เป็นบ่อเกิดให้ปัญญา

 ถ้ามันนิ่งเฉยๆ ก็ปล่อยมันนิ่งไปอย่างนั้น

	 นิ่ง	ดูที่นิ่งนั่นแหละ	ร�าคาญเหรอ

 อยากจะรู้ค่ะ มันจะเป็นอย่างไรต่อไป

	 เออ	มนัจะเป็นไปเองมนัหรอก	ไม่ต้องไปท�าให้มนัเป็นหรอก	แต่เรารู้เร่ืองของมัน	 
มนัจะเป็นยังไงให้เรารู้เร่ืองของมันอย่างน้ัน	เมือ่มนัจะเป็นอะไรข้ึนมา	เราอย่าไปยดึมนั 
เข้ามา	อันนี้เป็นของไม่แน่นอนเหมือนกัน	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	ตามฆ่ากันไปหมด 
ทุกครั้งทุกเวลา	เท่านี้มันก็เกิดปัญญาเท่านั้นแหละ	นี่เรียกว่า	“อารมณ์ของวิปัสสนา”  
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คือเรื่อง	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	นี่แหละ	 เราจะมีความดีใจก็ดี	มีความเสียใจก็ดี	 
ทั้งสองอย่างนี้ก็เรื่อง	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	ความดีใจมันก็ไม่แน่นอน	ความเสียใจ
มันก็ไม่แน่นอน	ก็กลับมาสู่สภาพอันเดียว	ไม่หลงอย่างนี้

 อย่างสมมุติว่าจิตมันน่ิงอย่างน้ีล่ะคะ แล้วเราไปคิดเหมือนอย่างที่คนเขาพูด 
กันนะคะว่า เป็นวิปัสนึก ไม่ใช่วิปัสสนา

	 อย่าไปคิดมัน	มันนึกเอาเอง	หรือมันนึกเองมันมั่ง	มันก็รู้จัก	อย่างเรายกต้นไม้
ยกเถาวัลย์น่ะ	ต้นไม้มันเป็นยังไงน้อ	หรือว่าได้ถ้วยใบนี้มันเป็นยังไงน้อ	อันนี้เราคิด
ยกขึ้นมาเทียบ	เรานั่งเฉยๆ	มันมีความรู้สึก	มันจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมา	แหม...ตัวคน
เรานี่มันเป็นยังไงนี่	 เราไม่ต้องไปคิดมันนะ	 อันนี้มันเกิดมันเองน่ะ	 สิ่งที่มันเกิดเอง
กับสิ่งที่ไปปรุงให้มันเกิดน่ะมันต่างกัน	ที่เราปล่อยให้มันเกิดเอง	เราท�าความรู้สึกอยู่
เรื่อยๆ	นะ	มันจะเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องนึกคิดปรุงแต่ง	มันก็คล้ายๆ	กับปรุงแต่ง	
อันนั้นมันแยกความรู้สึกเกิดขึ้นมาเฉยๆ

 แล้วบางคร้ังจิตมันรวมล่ะคะ แต่มันชอบวูบ เหมือนอย่างกับสับปะหงกค่ะ  
แต่ว่ามันรู้ค่ะ มันมีสติค่ะ อย่างนี้เรียกว่าอะไรคะ

	 อันนั้น	 มันตกหลุมอากาศ	 (ผู้ถามหัวเราะชอบใจ)	 ขึ้นเครื่องบินมันเจออย่าง 
นั้นแหละ

 อย่างนี้เขาเรียกว่า ล่มหรือเปล่าคะ

	 ใช่...ขณะจิตของมันเข้าไปครึ่งหนึ่งมันออกมา	มันตกหลุม

 มันท�าเหมือนกับว่าสับปะหงกค่ะ แต่ว่าจิตมันรู้

	 ก็ช่างมันเถอะ	มันจะไปยังไง	ให้เรารับรู้มันอยู่

 เคยเป็นอย่างนี้สองสามครั้ง แต่ว่ารู้ตัว

	 ใช่...ไม่มีอะไร	ความรู้นี้ส�าคัญ	ให้มันรู้ไว้ตรงนี้
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 รู้ค่ะ...รู้ว่ามันเป็น

	 รู้ว่ามันเป็น	อย่าไปเป็นกะมัน	ต้องให้มันเป็นแต่มันคนเดียว

 เวลาใกล้ๆ ที่มันจะสงบ ท�าไมตัวเรามันคล้ายๆ เคลื่อนไหว ใช่หรือเปล่าคะ

	 ใช่...มันก็เปลี่ยน	คล้ายๆ	กับว่าเราเดินไปที่ราบๆ	แล้วมันไปตกร่องอย่างนี้น่ะ	
แล้วก็วูบ มันก็เปลี่ยน ถ้าไม่เปลี่ยนมันจะสงบหรือ

 แต่พอตกวูบ มันก็รู้ตัว

	 รู้ตัวนั่นแหละ	มันทัน	บางคนก็กลัวเลยไปถึงที่นั้นแล้วมันฟุบ	เลยเข้าไม่ได้

 มันเคยเป็นอย่างน้ีค่ะ ถามคนอืน่เขาบอกให้พจิารณา ดฉัินก็ไม่รู้ว่าจะพจิารณา
อย่างไร เพราะเราก็ไม่เคย มันรู้สึกปวดตามขานี่ค่ะ ก็ดู คิดไป เอ้...ท�าไมขาเรามัน
ปวดมาก พอนึกๆ ไปคิดไปดูไปพักหนึ่ง มันไม่มีเนื้อค่ะ มันมีแต่กระดูก แล้วก็มา
ดูที่แขนก็ไม่มีเนื้อ ดูที่หนังก็ไม่มีเนื้อ เอ๊...ท�าไมมีแต่กระดูกไปหมดก็ไม่รู้ เลยรู้สึกว่า  
เอ๊ะ แปลกใจค่ะ ก็เลยลืมตาขึ้นมา รู้สึกว่าเนื้อไม่มี มีแต่กระดูก อย่างนี้เรียกว่า
อะไรคะ

	 อันนี้มันความสงบที่เกิดขึ้นมา	อาการมันเกิดขึ้นมากับจิต	มันก็ต้องเป็นไปใน 
รูปน้ีแหละ	 อาตมาจะบอกให้ทราบว่าในการท�าสมาธิน้ีไม่ว่ามันจะเป็นเท่าน้ี	 มันจะ
เป็นไปทุกอย่าง	ทุกอย่างที่มันจะเป็นไปได้	ตาก็เห็น	หูก็ได้ยินได้	จมูกก็ดมกลิ่นได้	 
ทางกายถกูต้องสมัผัสได้หมดทกุอย่าง	แต่อย่าไปสงสยัเลยอนัน้ี	ถ้ามันสมัผัสถกูต้อง 
เท่าน้ัน	 ก็ว่า	 อื้อ...อันน้ีมันก็ไม่แน่เหมือนกัน	 เมื่อเห็นกระดูก	 อื้อ...อันน้ีก็ไม่แน ่
เหมอืนกนั	มนัสงบน่ีกไ็ม่แน่เหมอืนกนั	อย่าไปคิดมนั	มนัวุน่วายกอ็ย่าไปแน่มนั	มนัเป็น 
อย่างน้ี เรารู้เร่ืองทกุสิง่ทกุอย่าง ถ้ารู้เร่ืองทกุสิง่ทกุอย่าง อนัน้ีมนักจ็ะมารายงานเราเสมอ  
เราก็เฉยเสีย	 เรารู้เร่ืองมันแล้วอันน้ี	 ถ้าเราสงสัยสิ่งทั้งหลายเหล่าน้ี	 มันก็ไม่เป็น 
อนัอยู่อนักินหรอก	เด๋ียวกว็ิง่ไปตามไอ้โน่นบ้างไอ้น่ีบ้าง	เรารู้จักว่าคนๆ	น้ี	คอืคนโกหก	 
เราจับมันได้	 เรื่องอารมณ์มันเป็นอยู่อย่างน้ี	 มันไม่แน่นอน	 อย่าไปวิ่งกับมันเลย	 
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รู้มันเฉยๆ	อยู่นี่แหละ	ถ้ารู้เช่นนี้มันจะมีปัญหาอื่นเกิดขึ้นมาอีก	ให้มันรู้สิ่งทั้งหลาย 
เหล่าน้ีไว้	ไม่ได้สงสยั	รู้ทีไ่ม่ได้สงสยัสิง่ทีมั่นเกดิขึน้มาน่ี	อนัน้ีมนัถงึจะสบายใจ	ถ้าเราไป 
ตามรู้มันสิง่ทีเ่ราสงสยัน่ี	มนัไม่สบายใจละ	และมันยิง่จะเกดิมากกว่าน้ีข้ึนไปอกี	ฉะน้ัน	
ท่านจึงว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลย

 ถ้าจิตรวมเฉยๆ ก็เรียกว่า ได้แน่สมาธิ

	 มนัไม่เฉยอย่างเดยีวหรอก	มนัจะต้องมีอะไรเกดิข้ึนมาให้พจิารณาให้รู้เร่ืองมัน	
มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาตรงนั้นแหละ	สมาธิที่ท�าให้ปัญญาเกิดมันจะอยู่เฉยๆ	ได้หรือ	 
ถ้าเราท�ามนัพอทีว่่ามนัเกดิขึน้มา	กใ็ห้รู้ว่าอนัน้ีมนัไม่แน่นอน	อนัน้ีมนักไ็ม่เทีย่ง	อนัน้ี 
มนักไ็ม่จริง	อย่างน้ีเร่ือยไปเถอะ	แล้วปัญญามนัจะไม่รายงานเราหรอก	ต่อไปมันกอ็นัเก่า 
น่ะแหละ	คนเก่าๆ	น่ันแหละ	มนักค็ล้ายๆ	คนเข้าไปในบ้านทีม่นัมหีน้าต่างอยูห่กช่อง	 
แล้วก็มีคนๆ	เดียวเข้าไปอยู่ในนั้น	เราไปดูหน้าต่างก็มีคนโผล่ออกไป	มันก็คือคนๆ	 
เดียวกันน่ันแหละ	 ไม่ใช่คนหกคน	 คนๆ	 เดียวกันไปโผล่ทั่วถึงกันหมดทั้งหกช่อง	 
เราอย่าไปเข้าใจว่ามนัจะเป็นคนหกคน	มนัคือคนๆ	เดยีว	คนๆ	เดียว	กเ็รียกว่า	อนิจจัง	 
ทกุขงั	อนัตตา	เป็นของไม่แน่นอนทัง้น้ัน	น้ีเป็นอารมณ์ของวปัิสสนา	จะตดัความสงสยั 
เหล่านี้ออกไปได้	ถ้าเราวิ่งตามนิมิตทั้งหลายเหล่านี้	มันก็วุ่นวายนะ

 ถ้าเราท�าสมาธิภาวนาต้องก�าหนด พุท-เข้า โธ-ออก อะไรไหมคะ

	 เออ...	อนัน้ีแล้วแต่สะดวกเรา	อย่างน้ันกไ็ด้	แต่ว่า	พทุ-เข้า	โธ-ออก	น้ี	เมือ่ท�าไป 
นานๆ	จิตมันละเอียดแล้ว	มันจะร�าคาญนะ	ค�าที่ว่า	พุท	หรือ	โธ	ก็เพื่อให้เรารู้จัก 
เท่าน้ันแหละ	ให้รู้จักลมออกลมเข้าเท่าน้ัน	ถ้าหากว่าเรารู้จักมนัชดัเจนแล้ว	มนัจะออก	 
จะพุท	จะโธ	มันก็มีความรู้สึกอยู่อย่างนั้น	มันเป็นอันเดียวกันเท่านั้นแหละ	บางคน 
ก็ว่า	พทุโธ	ธมัโม	ไหมหนอ	ถ้าว่าไปแล้วมนักไ็ม่อยากจะว่า	เพราะจิตมนัละเอยีดแล้ว	 
มันได้ท�างานอย่างละเอียดแล้ว	มันจะมาท�างานอย่างหยาบ	มันก็ไม่ท�า	ขอให้รู้แต่ว่า 
เรารู้เช่นนี้มันถูกต้องไหม	เมื่อมันถูกต้องของมันก็พอแล้ว	พุทโธคือรู้ทั่วถึง	อันนี้มัน
เป็นค�าบริกรรมที่ช่วยให้จิตเราสงบเท่านั้น	ไม่มีอะไรมาก
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๔๗
บันทึกเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ

	 จินตนาการทีเ่กดิขึน้ใหม่ในการเดนิทางจากเมอืงไทยสูก่รุงลอนดอน	ความรู้สกึ
นึกคดิของมนุษย์ทัง้หลายก็เหมอืนกับแสงของพระจันทร์พระอาทติย์	เมือ่ถกูเมฆหมอก
เข้าครอบง�ากเ็ป็นอย่างหน่ึง	เมือ่ปราศจากเมฆหมอกกเ็ป็นอย่างหน่ึง	เป็นเหตใุห้คดิต่อ
ไปว่าการเรียนธรรม การรู้ธรรม การเหน็ธรรม การปฏิบตัธิรรม การเป็นธรรม เหล่าน้ี 
น้ันเป็นคนละส่วนไม่ใช่สิ่งเดียวกัน	 และท�าให้จินตนาการต่อไปอีกถึงค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าว่า	เมื่อเรายังไม่รู้ประเพณี	ค�าพูด	การกระท�าของเขาทุกอย่าง	เราไม่ควร
ถือตัวในที่นั้น	และคิดต่อไปอีกขณะเมื่ออยู่บนกลีบเมฆนั้นว่า	ชาติ	ตระกูล	ความรู้	 
คุณธรรมเป็นอย่างไรก็เป็นที่แปลกมาก	 เพราะเร่ืองน้ีดูเหมือนเราได้ประสบมาก่อน
แล้วตอนที่เราได้ถวายชีวิตในพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	ว่าเราได้มาเมืองนอกนี่	
นี้คือเมืองนอกใน	(วัฏฏะ)	ไม่ใช่เมืองนอกนอก	การเห็นเมืองนอกใน	พระพุทธเจ้า
ไม่สรรเสริญ	พระพุทธเจ้าได้สรรเสริญคนผู้เห็นเมืองนอกนอก	ความคิดของเรามัน
คิดบวกคิดลบกันอย่างน้ีเร่ือยไปจนถึงกรุงลอนดอน	 และก็ได้ปรับกาย	 วาจา	 ใจ	 
ให้เข้ากบัเขาได้เป็นอย่างดี	ไม่มีอะไร	สิง่ทีแ่ปลกน้ัน	กค็อื	ตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	ส่วนใจน้ัน 

บนัทกึในระหว่างการจาริกไปเผยแผ่พทุธธรรม	ณ	กรุงลอนดอน	ประเทศองักฤษ	เมือ่	๕	พฤษภาคม	-	๑๕	 
กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๒๐	ขณะหลวงพ่อมอีายคุรบ	๕๙	พรรรษา	ในวนัที	่๑๗	เดอืนมิถนุายน	๒๕๒๐	เป็นพรรษา 
ที	่๓๘	ของการอปุสมบท	ข้อความทัง้หมดถอดออกมาจากสมดุบนัทกึของหลวงพ่อ	ทีท่่านบนัทกึไว้ด้วยลายมอื 
ของท่านเองทั้งหมด
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ปกตอิยูต่ามเดิม	เพราะได้เตรียมมานานแล้ว	ต่างแต่ไม่แปลก	แปลกแต่ไม่ต่าง	คดิต่อ 
ไปว่า	ประชาชนในยโุรปน้ีเขาได้ถงึจุดอิม่ของวตัถทุัง้หลายแล้ว	แต่ยงัไม่รู้จักพอ	เพราะ 
ขาดจากธรรมะ	เปรียบได้ว่าเหมอืนผลไม้พนัธุด์เีกดิอยูใ่นสวนทีมี่ดนิด	ีแต่ขาดคนดแูล 
รักษา	จึงท�าให้ผลไม้ทัง้หลายเหล่าน้ันไร้คณุค่าเท่าทีค่วร	จะได้เหมอืนมนุษย์ไร้คณุค่า
จากการเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้น

บันทึกในหน้าที่ของวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 บนิต่อถงึเมืองการาจี	ประเทศปากสีถาน	บนิผ่านอติาลถีงึกรุงลอนดอน	นายจอร์จ	 
ชาร์ป	และนางฟรีดา	วินท์	ได้เอารถมารับที่ท่าอากาศยานฮีธโรว์

	 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเดินทางในวันที่	๖	ในขณะที่บินอยู่	เครื่องบินได้เกิด
อุบัติเหตุยางระเบิด	 ๑	 เส้นบนอากาศ	 พนักงานการบินจึงได้ประกาศให้ผู้โดยสาร 
เตรียมตวัรัดเขม็ขดั	มฟัีนปลอมกต้็องถอดออก	แม้กระทัง่แว่นตาหรือรองเท้า	เคร่ือง
บริขารทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมหมด

	 ผู้โดยสารทุกคนเมื่อเก็บบริขารทุกอย่างเสร็จแล้ว	ต่างคนต่างก็เงียบ	คงคิดว่า 
จะเป็นวาระสดุท้ายของพวกเราทกุคนเสยีแล้ว	ขณะน้ันเรากใ็ห้คิดว่าเป็นคร้ังแรกทีเ่รา 
ได้เดนิทางมาเมืองนอกเพ่ือสร้างประโยชน์แก่พระศาสนา	จะเป็นผู้มบีญุอย่างน้ีเทยีวหรือ	 
เมื่อระลึกได้เช่นนี้แล้ว	ก็ตั้งสัตย์อธิษฐานมอบชีวิตให้พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	 
แล้วก็ก�าหนดจิตรวมลงในสถานที่ควรอันหน่ึง	 แล้วก็ได้รับความสงบเยือกเย็น 
ดคูล้ายกับไม่มอีะไรเกดิขึน้	พกัในทีต่รงน้ัน	จนกระทัง่เคร่ืองบนิได้ลดระดับลงมาถงึ 
แผ่นดนิด้วยความปลอดภยั	ฝ่ายคนโดยสารกป็รบมือกนัด้วยความดีใจ	คงคดิว่าเรา
ปลอดภัยแล้ว	สิ่งที่แปลกก็คือ	ขณะเมื่อเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุ	ต่างคนก็ร้องเรียกว่า	
หลวงพ่อช่วยปกป้องคุม้ครองพวกเราทกุคนด้วย	แต่เม่ือพ้นอนัตรายแล้วเดินลงจาก 
เคร่ืองบนิ	เหน็ประนมมือไหว้พระเพยีงคนเดยีวเท่าน้ัน	นอกน้ันไหว้แอร์โฮสเตสทัง้หมด 
ในที่นั้น นี่เป็นสิ่งที่แปลก
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วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 พระสุเมโธ	พระเขมธัมโม	และนายตง	และพระญี่ปุ่น	ได้น�าเที่ยวที่ส�าคัญของ 
กรุงลอนดอนแห่งหน่ึง	ทีน่ั่นเขาเรียกว่าแฮมสเตทฮที	(Hamstead	Health)	เป็นเนินสงู 
มีสนามหญ้าสวยที่สุด	มีต้นไม้ที่หาดูในเมืองไทยไม่ได้	เขาเล่าให้ฟังว่า	เป็นบ้านของ
เศรษฐเีก่า	และเป็นภเูขาเรียกว่า	พริมโรสฮลิ	ภเูขาน้ีเป็นช่ือของดอกไม้ชนิดหน่ึงสวยมาก	 
ได้เที่ยวในตอนบ่ายวันนี้เอง

	 ตอนกลางคืนประมาณ	๒	ทุ่ม	มีประชาชนมาฟังธรรมประมาณ	๙	คน	ซึ่งเป็น 
ศิษย์ที่เคยมานมัสการที่วัดป่าพงแล้วก็มี	 และได้แสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้น	 
ในท่ามกลาง	และทีส่ดุให้ฟัง	ณ	ทีว่ดัธรรมประทปี	ได้ตอบปัญหาเกีย่วกบัพระศาสนา	
โดยพระสเุมโธเป็นคนแปลเป็นภาษาองักฤษ	ได้เตรียมสมาทานศีลห้าประการ	ซึง่คน 
ในกรุงลอนดอนยงัไม่เคยท�ามาก่อนเลย	เมือ่แสดงธรรมจบแล้ว	น�าให้น่ังสมาธปิระมาณ	 
๓๐	นาท	ีรู้สกึว่าเขาทัง้หลายเหล่าน้ันได้แสดงออกซึง่ธรรมชาตทิีใ่กล้ชดิต่อพระธรรม
เป็นอย่างมาก	ได้เวลาพอสมควรประมาณต	ี๒	จึงเลกิไปท�าธรุะตามหน้าทีอ่นัสมควร
ของตนทุกๆ	คน

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 ได้จาริกไปเมืองเบอร์มิงแฮม	 เป็นเมืองหน่ึงที่แยกออกจากกรุงลอนดอน	 
มีประชาชนประมาณ	๕	ล้านเศษ	ลอนดอนมีประมาณ	๑๐	ล้าน	ระยะทางห่างจาก
ลอนดอน	ประมาณ	๑๘๐	กโิลเมตร	ได้ร่วมประชมุกนัตามประเพณขีองเขา	มพีระไทย	 
พระลงักา	พระธเิบต	พระพม่า	แบ่งเป็นพระไทย	๓	องค์	พระพม่า	๑	องค์	พระธเิบต	 
๕	องค์	และพระเขมร	๑	องค์	ได้รวมกันในที่ประชุม

	 พระต่างๆ	ได้บรรยายธรรม	คอื	พระเขมร	พระลงักา	พระพม่า	และ	พระสเุมโธภกิขุ	 
ในวนัน้ันนับได้ว่าได้เหน็พวกทายก	ทายิกา	อนิเดยี	พม่า	แขก	ธเิบต	หลายชาตมิารวมกนั	 
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ฟังการบรรยายธรรมหลายภาษา	เรากไ็ม่รู้เร่ือง	แต่กพ็อจะรู้ความหมายของเขาทัง้หลาย 
เหล่าน้ันโดยอากัปกิริยาพอสมควร	 ตอนเย็นได้กลับวัดธรรมประทีปพร้อมกับ 
พระสุเมโธ	พระเขมธัมโม	และนายจอร์จ	ชาร์ป	ซึ่งเป็นคนขับรถให้

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 ตอนกลางคืน	ประมาณ	๒	ทุม่	ได้แสดงธรรมแก่ชาวองักฤษประมาณ	๑๒	คน	 
มพีระสเุมโธภกิขเุป็นผู้แปล	ว่าด้วยเร่ืองธรรมเบด็เตลด็	และได้พบกบัพระมหาธรีะพนัธ์	 
เมตตาวหิารี	วดัพทุธาราม	เนเธอร์แลนด์	(ฮอลนัดา)	และพระปานขาว	ญาณธโร	รวมทัง้ 
ประชาชนหลายชาต	ิรวมทัง้พระธรรมทตูทีเ่ดนิทางไปจากเมืองไทยหลายองค์	มเีจ้าคณุ- 
พรหมคณุาภรณ์	เป็นประธาน	และได้พบกบัทตูองักฤษด้วย	พบกบัองคมนตรีเก่าของ 
เมืองลาว	ทีไ่ด้ไปลีภั้ยทีป่ระเทศองักฤษ	และได้พบกบัคณุเกสรี	เจ้าของร้านเกสรี	ซึง่เป็น 
ร้านท�าผมใหญ่ในกรุงเทพฯ	ด้วย

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 ได้เดินทางจากวัดพุทธประทีป	 โดยทางเจ้าคุณปริยัติเมธีวัดพุทธประทีปและ 
ได้พบกับพระเถระที่เป็นพระธรรมทูต	 ที่ทางการได้ส่งไปตรวจงาน	 มีท่านเจ้าคุณ- 
พรหมคุณาภรณ์	เป็นประธาน	และได้เรียนให้ท่านทราบเรื่องจะให้พระอยู่ประจ�าใน 
วัดธรรมประทีป	 ทั้งเร่ืองการปกครองของวัดน้ันด้วย	 ท่านก็มีความกรุณาให้อยู่ได้	
ท่านจะรับภาระธรุะไปเรียนคณะสงฆ์ให้	และรับช่วยสนับสนุนทกุประการ	เม่ือถงึเวลา 
พอสมควรแล้ว	ก็ได้กลับวัดธรรมประทีป	และท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาส	วัดพุทธประทีป
ก็ได้ตามมาส่งถึงวัดธรรมประทีปด้วยตัวท่านเอง
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วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 วันน้ีได้เดินทางไปเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด	ซึง่เป็นเมืองหน่ึงข้ึนกบักรุงลอนดอน	ระยะ
ทางประมาณ	๑๐๐	กิโลเมตร	โดยการโดยสารรถไฟ	ได้ไปสถานที่ที่เป็นป่าศักดิ์สิทธิ์
แห่งหนึ่งของเมือง	 เพราะถือกันว่าเป็นที่อยู่ของพระฤาษีมาแต่ก่อน	 จึงเป็นป่าที่เป็น
มงคลคู่บ้านคู่เมืองเป็นอย่างดี	และปัจจุบันได้เป็นบ้านของมหาเศรษฐี	บริเวณข้างๆ	
ในสถานทีน้ั่นมหาเศรษฐไีด้จัดเป็นทีป่ฏบิตัใินทางพระพทุธศาสนา	มอีาคารหลายหลงั
ซึง่เป็นทีอ่นัร่มร่ืนมาก	ในเมืองไทยหาดไูม่ได้	และได้พกัผ่อนอยูท่ีน่ั่นโดยเขานิมนต์ไว้	 
๓	วนั	ในตอนเช้าเศรษฐเีจ้าของบ้านกไ็ด้นิมนต์บณิฑบาตทกุวนั	ตอนเยน็กฝึ็กกรรมฐาน 
ให้พวกเขาประมาณ	๒	ชัว่โมงทกุวันเหมอืนกนั	นับได้ว่าได้ท�าประโยชน์ไว้ในสถานที่
น้ันพอสมควรในระยะเวลาอนัน้อย	ตอนขากลบัวดัธรรมประทปีน้ันได้โดยสารรถยนต์
ราคาแท็กซี่	ประมาณ	๑,๐๐๐	บาทเศษ

	 เศรษฐผู้ีพ่อชือ่มสิเตอร์ชอว์	เมยีกม็สิซสิชอว์	ลกูสาวกม็สิชอว์	ได้ถวายค่าโดยสาร 
แทก็ซีป่ระมาณสามร้อยกว่าปอนด์	เราจากเขาด้วยความปีตอิย่างแรง	มสิชอว์น�า้ตาไหล 
อาบหน้าจนพดูอะไรอกีไม่ได้	และวนัที	่๒๖	พ.ค.	น้ี	เขากจ็ะมกีารประชมุใหญ่	เศรษฐ ี
ได้นิมนต์ให้เข้าร่วมประชุมกับประชาชนหมู่ใหญ่อีกด้วย	 เราก็ได้รับนิมนต์ไว้แล้ว	
(ครอบครัวเศรษฐีนี้เป็นชาวพม่า)

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 ในวันที่เดินทางคราวน้ี	 ได้อาศัยท่านประธานสภาปฏิรูปและคุณหญิงสว่างจิต
ถวายความอุปการะไปตลอดทางจนถึงกรุงลอนดอน

	 ๙	โมง	๑๕	นาที	ได้เที่ยวภิกขาจารในบ้านมหาเศรษฐีชื่อชอว์	ได้อาหารแปลก
หลายอย่างซึง่ในเมอืงไทยหาไม่ม	ีเราได้รับบณิฑบาตในบ้านมหาเศรษฐเีป็นคร้ังแรกใน
กรุงลอนดอนทีอ๊่อกซ์ฟอร์ด	นับได้ว่าเป็นประวตัศิาสตร์สมความตัง้ใจทีไ่ด้เคยตัง้สตัย์ 
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อธษิฐานไว้	เม่ือได้ไปเมอืงนอก	จะพยายามยกสถาบนัการบณิฑบาตขึน้ให้ได้	ตอนเยน็ 
ได้อบรมกรรมฐานให้ชาวอังกฤษ	โดยพระสุเมโธ	เป็นคนแปล

	 เที่ยวบิณฑบาตบ้านมหาเศรษฐี	ได้แสดงธรรมอบรมให้กรรมฐาน	นับว่าได้ตั้ง
สถาบันการบิณฑบาตครั้งแรกที่สุดในกรุงลอนดอน

 “กามทั้งหลาย เหมือนเน้ือเข้าไปอุดซี่ฟันเท่าน้ัน ไม่มีอะไรมากไปกว่าน้ัน  
เม่ืออดุแล้วกเ็ป็นทกุข์ โดยทีว่่าเอาไม้มาจ้ิมออกๆ แล้วกม็องเหน็สขุ แล้วกห็าเร่ืองทกุข์ 
เพิม่ไว้อีก ไม่หาเร่ืองแก้ทกุข์โดยหยดุการกนิเน้ือ น่ีคอืคนไม่รู้จักเหตขุองทกุข์ กส็ร้าง
แต่กองทุกข์ไม่มีวันจบลงได้”

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 ได้รับบณิฑบาตอยูท่ีเ่ดมิ	และได้แสดงธรรมอบรมกรรมฐานตามเคย	ต้องยอม
เสียสละทุกอย่างให้แก่พระศาสนาเพื่อประชาชนเป็นส่วนมาก	ในเวลานี้ดอกบัวก�าลัง
จะบานในทิศตะวันตกอยู่แล้ว	 และวันนี้ได้สนทนาธรรมกับอาจารย์ที่สอนกรรมฐาน
ที่อ๊อกซ์ฟอร์ด	เข้าใจได้ว่าอาจารย์คนนั้นยอมรับค�าพูดของเราทุกอย่าง	โดยไม่มีการ
ขัดข้องแต่อย่างใดเลย	อาจารย์คนนี้ชื่อ	จอห์น	โคมัน

	 ตอนเช้าได้พจิารณาธรรมด้วยความรู้สกึในใจ	เรียกว่า	มโนธรรม	คอืธรรมอนัเกดิ 
จากความบริสุทธิ์ใจ	หรือจะเรียกว่า	สัจศาสตร์	ก็ได้	เพราะเป็นความรู้สึกที่เกิดจาก
ความจริง	หรือเป็นความรู้อันเข้าถึงธรรมคือความจริง	เราเรียกว่าสัจศาสตร์	เพราะ
ความจริงสามารถที่จะดึงดูดเอาศาสตร์อื่นๆ	 เข้ามาสู่สภาพความถูกต้องได้ทั้งหมด	
เรียกว่า สัจธรรม คือความจริงอันเกิดจากมโนธาตุ

	 วนัน้ีให้พระสเุมโธเทศน์และทัง้แปลธรรมะทีเ่ราแสดงถงึเร่ืองสมมตุ	ิวมุิตต	ิอย่าง 
แยบคาย	 จนพวกฝร่ังได้ฟังแล้วเกิดความสนใจเป็นอย่างมาก	 นับว่าเทศน์กัณฑ์น้ี 
ถอนทิฏฐิมานะของคนต่างประเทศได้ดีมาก
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	 โยมฟรีดา	เป็นคนลอนดอน	และเป็นอปัุฏฐากวดัธรรมประทปี	ได้เอารถมารับกลบั	 
ได้น�าเทีย่วดมูหาวทิยาลยัอ๊อกซ์ฟอร์ด	ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัชัน้เยีย่มของโลก	และเทีย่ว 
ในสถานที่ต่างๆ	 หลายแห่งจนเป็นที่พอใจ	 แล้วโชเฟอร์ก็น�ากลับวัดธรรมประทีป	
ตอนเย็นแสดงธรรมและอบรมกรรมฐานตามเคย	มปีระชาชนเข้าฟังและท�ากรรมฐาน	
ประมาณ	๑๗	คน

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 ออกจากอ๊อกซ์ฟอร์ด	 ได้ไปรับบิณฑบาตบ้านโยมพ่อแม่ของสามเณรฝร่ัง	 
เขาต้อนรับและถวายอาหารบิณฑบาต	แล้วส่งถึงที่อยู่เรียบร้อย

	 วนัน้ีประมาณ	๗	โมงเช้า	เราได้น่ังอยูใ่นทีส่งบเงียบจึงได้เกดิความรู้ในการภาวนา 
หลายอย่าง	 เราจึงได้หยิบเอาสมุดปากกาขึ้นมาบันทึกไว้ภายในวิหารธรรมประทีป
ด้วยความเงียบสงบ	ธรรมะที่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่า	“มโนธรรม”	เพราะเกิดขึ้นด้วยการ
ปรากฏในส่วนลึกของใจว่า	การที่มาบวชเจริญรอยตามพระพุทธองค์นั้น	เรายังไม่ได้
ท�าอะไรๆ	ได้เต็มที่	เพราะยังบกพร่องอยู่หลายประการ	อันเกี่ยวแก่พระศาสนา	คือ	
๑	สถานที่	๒	บุคคล	๓	กาลเวลา	เราจึงได้คิดไปอีกว่า	เมื่อสร้างประโยชน์ตนได้
เป็นที่พอใจแล้ว	 ให้สร้างประโยชน์แก่บุคคลอื่น	 จึงจะได้ชื่อว่า	 กระท�าตามค�าสอน
ของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง

	 ดังน้ัน	 จึงมีความเห็นว่ากรุงลอนดอนน้ีแห่งหน่ึงจัดเรียกได้ว่าเป็นปฏิรูปเทส 
คือ	ประเทศอนัสมควรในการทีจ่ะประกาศพระศาสนา	จึงได้จัดให้ศิษย์ฝร่ังอยูป่ระจ�า	
เพื่อด�าเนินงานพระศาสนาต่อไป

	 วิธสีอนธรรมน้ันให้เป็นไปในท�านองทีว่่า	ท�าน้อยได้มาก	ท�ามากได้น้อย	ให้เหน็ว่า 
ความเยน็อยูใ่นความร้อน	ความร้อนอยู่ในความเยน็	ความผิดอยูใ่นความถกู	ความถกู 
อยู่ในความผิด	ความสุขอยู่ที่ความทุกข์	ความทุกข์อยู่ที่ความสุข	ความเจริญอยู่ใน 
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ความเสือ่ม	ความน้อยอยูท่ีใ่หญ่	ความใหญ่อยูท่ีน้่อย	สกปรกอยูท่ีส่ะอาด	สะอาดอยูท่ี่ 
สกปรก	อย่างนี้เสมอไป	นี้เรียกว่าสัจธรรมหรือสัจศาสตร์

	 เราทัง้หลายซึง่เป็นสาวกของพระพทุธเจ้าจะต้องปฏบิตัใิห้มคีณุสมบตั	ิ๔	ประการ	 
คือ	ส.อ.ญ.ส.

 สุปฏิปันโน	(เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว)

 อุชุปฏิปันโน	(เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว)

 ญายปฏิปันโน	(เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว)

 สามีจิปฏิปันโน	(เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว)

	 ให้สมบูรณ์แล้ว	ก็สอนธรรมให้ถูกต้องตามพุทธประสงค์	ให้เรียนรู้สัจศาสตร์	
แล้วกใ็ห้บรรลสุจัธรรม	บรรลคืุอให้จบประโยค	ไม่มปีระโยคอืน่ต่อไปทีเ่รียกว่า	เอโก  
ธมัโม	ไม่มีประโยคอืน่ต่อไปในค�าทีส่องน้ันไม่มีประโยคอ่ืนต่อไป	น่ันแหละจึงจะเรียก
ได้ว่าจบพรหมจรรย์	ไม่มีอะไรในที่ไม่มีอะไร	ถ้าสาวกทั้งหลายรู้พุทธประสงค์อย่างนี้
โดยสมบูรณ์แล้ว	ก็เที่ยวไปคนเดียวได้ทั้งภายในและภายนอก	

	 ภิกษุทั้งหลาย	นั้นคือผู้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร	เมื่อรู้อย่างแจ่มแจ้งเสียแล้ว	อักษร	
“พ”	(ความรู้จักพอ)	ก็โผล่ขึ้นมาเท่านั้น	เมื่ออักษร	“พ”	ได้โผล่ขึ้นมาแล้ว	ความที่ 
ถกูต้องทัง้หลายกเ็กดิขึน้	โดยอาการทีไ่ม่มก่ีอนไม่มหีลงั	ธรรมทีป่รากฏอยูท่ีจิ่ตกเ็ด่น
อยูท่ัง้กลางวนัและกลางคืน	ดงัน้ัน	ความทีส่�าคญัว่าอะไรเป็นอะไร	หรืออะไรคอือะไร
ก็หมดไป	ธรรมนี้จะไม่ปรากฏชัด	เพียงสักว่าด้วยการบอกกล่าว	แต่จะปรากฏขึ้นใน
เมื่อปฏิบัติเข้าถึงธรรมนี้เองเท่านั้น นี้เรียกว่า ปัจจัตตัง สอนให้ก็ไม่รู้ บอกให้ก็ไม่รู้ 
เรียนก็ไม่รู้	สมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า	เราไม่มีครู	ไม่มีอาจารย์	ค�านี้เด่นชัดขึ้นถึง 
ทีส่ดุ	ค�าทีท่่านตรัสว่า	อกัขาตาโร ตถาคตา	พระตถาคตเป็นแต่ผู้บอก	ค�าน้ันกเ็ด่นชดั 
ถึงที่สุดโดยไม่สงสัย	และนี้เป็นเป้าหมายของพระพุทธองค์
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วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 วันน้ีได้สมัภาษณ์พระญีปุ่น่	ซึง่มาพกัรวมกนัทีว่ดัธรรมประทปี	ถามว่า	“รักษาศลี 
เท่าไร”	เขาตอบว่า	“การกระท�าซึง่สตใิห้สมบรูณ์อยูเ่ท่าน้ัน	เรียกว่า	การปฏบิตัขิองเรา	และ 
ให้อยู่ในปัจจุบนัไม่มีต้นไม่มปีลาย	เป็นอยูท่ัง้กลางวนักลางคนื”	และเขามีนักบวชอยู ่
สองประเภท	ประเภททีห่น่ึงมีลกูมีเมียได้	ประเภททีส่องน้ันประพฤตพิรหมจรรย์	มเีมยี 
ไม่ได้	เขาว่าได้กระท�าการปฏิบัติลัทธิเซนมาจากธิเบตแต่เป็นสัญชาติญี่ปุ่น	ตอนเย็น
ได้อบรมธรรมและท�ากรรมฐาน	มีคนมาในวันนี้ประมาณ	๖	คน

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 วันน้ีเป็นวนัแรกทีไ่ด้ออกเทีย่วบณิฑบาตในกรุงลอนดอน	พร้อมด้วยพระสเุมโธ	
เป็นชาวอเมริกนั	๑	พระเขมธมัโม	เป็นชาวองักฤษ	๑	และสามเณรชินทตัโต	๑	ซึง่เป็น 
สัญชาติฝรั่งเศส	พระโพธิญาณเถร	เป็นหัวหน้า

	 การออกบณิฑบาตวนัแรกได้ข้าวพออิม่	ผลแอปเป้ิล	๒	ใบ	กล้วยหอม	๑	ใบ	ส้ม	๑	ใบ	 
แตงกวา	๑	ลูก	แครอท	๒	หัว	ขนม	๒	ก้อน

	 ดีใจที่ได้อาหารวันนี้	 เพราะเราเข้าใจว่าเป็นอาหารของพระพ่อ	 คือเป็นมูลของ
พระพทุธเจ้าน่ันเอง	และเป็นอาหารทีบ่ณิฑบาตได้	เมอืงน้ียงัไม่เคยมพีระบณิฑบาตเลย	 
เพราะเขามีความอายกนัเป็นส่วนมาก	แต่ตรงกนัข้ามกบัเรา	ค�าทีว่่า	“อาย” น้ีเราเหน็ว่า  
อายต่อบาป	อายต่อความผิดเท่าน้ัน	ซึง่เป็นความหมายของพระองค์	น้ีเป็นความเหน็ 
ของเราเอง	จะถูกหรือผิดก็ขออภัยจากนักปราชญ์ทั้งหลายด้วย	และวันเดียวกันนั้น 
โยมของพระเขมธัมโม	 ทั้งสามีภรรยาได้ถวายอาหารด้วย	 ได้ขอฟังเทศน์และฝึก
กรรมฐานเป็นพิเศษอย่างเป็นทีพ่อใจ	หนังสอืพมิพ์ได้สะกดรอยไปข้างหลงัแล้วถ่ายรูป 
เป็นระยะๆ	 ในระหว่างการเที่ยวบิณฑบาตเพราะเป็นของแปลก	 ประชาชนชาวเมือง
ลอนดอนยืนดูกันเป็นแถวทั้งเด็กและผู้ใหญ่



583

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 เที่ยวจาริกบิณฑบาตวันนี้	 มีคนตักบาตรประมาณ	๕	คน	 ได้ข้าวและอาหาร 
พออิม่	วนัน้ีได้พบกบัพระเถระมาจากลงักาองค์หน่ึง	ได้สนทนาถงึพระสงฆ์ในเมอืงลงักา	 
ท�าให้รู้เรื่องมากพอสมควร	ท่านได้อยู่กรุงลอนดอนมาหลายปีแล้ว	มีลูกศิษย์มาก

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 วนัน้ีกไ็ด้บณิฑบาตตามเคย	ได้อาหารพอสมควรพออิม่	เราคดิว่าท�าไมจึงได้ผล 
ถงึขนาดน้ี	กอ็ิม่ใจ	ทัง้ฉันจังหนัไปพลาง	ภาวนาไปพลาง	เป็นสขุอย่างยิง่	ไม่รู้ว่าจะท�า 
อย่างไรที่จะให้พอดีได้	 และตอนเย็นก็ได้สอนธรรมและฝึกกรรมฐานต่ออีก	 โดย 
พระสเุมโธเป็นผู้แปลเป็นภาษาองักฤษ	และวนัน้ีกลบัจากบณิฑบาตพอดี	ได้รับจดหมาย 
ซึง่มาจากลกูศิษย์พร้อมทัง้ได้รับหนังสอืพมิพ์พอด	ีให้พระฝร่ังอ่านดู	ได้รู้เร่ืองเกีย่วกบั 
พวกเราว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น	กลับได้รับความชมเชยเสียอีก

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 วันนี้ตอนเตรียมจะฉันจังหันได้รับโทรศัพท์โทรมาว่า	มีโยมคนไทยจะมาเยี่ยม
ตอน	๕	โมงเช้า	เราได้ให้โอกาส	เมือ่ถงึเวลาแล้ว	ได้เหน็โยมพ่อท่านเป๊ียกและโยมแม่ 
โผล่ไป	และ	พ.อ.ก�าจัด	พร้อมทัง้คุณนายสมศรี	บรูณสมัฤทธิ	์ซึง่เป็นผู้ช่วยทตูทหารบก 
ประจ�ากรุงลอนดอนไปด้วย	และได้ปวารณาตนเป็นผู้อปัุฏฐาก	เพือ่จะแก้ปัญหาในการ 
เดินทางเข้าออกจากประเทศ	 และได้ถวายมูลค่าปัจจัยสี่มากพอสมควร	 แล้วก็ลา 
กลับไป



584

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 ได้เที่ยวบิณฑบาตและได้อาหารสมบูรณ์	 และมีแหม่มคนหน่ึงได้น้อมถวาย
อาหารบิณฑบาตด้วย	คืนวันนี้ได้อบรมและมีคนนั่งกรรมฐาน	๑๐	คน	ล้วนแต่เป็น
ผู้สนใจและได้รับฟังธรรมโดยเคารพทั้งน้ัน	 ได้เทศน์เบ็ดเตล็ดเพื่อให้ละทิฏฐิมานะ 
ให้หันหน้าเข้ามาสู่พุทธศาสนา	และรู้สึกว่าเขารับฟังข้อความทั้งนั้น

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 โยมได้นิมนต์ไปฉันบณิฑบาตทางไกลประมาณ	๒๐๐	กโิล	เดินทางโดยรถยนต์
กลบัมาถงึธรรมประทปีตอนบ่ายสามโมง	มคีนไทยซึง่เป็นคนประจ�าอยูท่ีน่ั่นนานแล้ว	
ท�างานที่ศูนย์วิปัสสนาร่วมกับมหาวิจิตรแต่ปัจจุบันสึกไปมีเมียแล้ว	ได้ถูกถามปัญหา
หลายอย่าง	ล้วนแต่เป็นปัญหาทีเ่ราจะสอนให้ศนูย์วปัิสสนาทัง้น้ัน	แต่ตอนเยน็วนัน้ันเอง 
ได้ถูกถามปัญหาและตอบค�าถามพวกเขาเป็นปัจจุบันหลายอย่าง	 แต่เราก็ไม่จนใน 
การตอบปัญหานั้นตามเคย	มีผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งได้ถามปัญหาว่า	“คนตายแล้วไปอยู่
ที่ไหน และความรู้ (วิญญาณ) นั้น ไปอยู่อย่างไร”

	 เราได้ตอบว่า	“ปัญหาน้ีพระพทุธเจ้าไม่ทรงให้ตอบ	เพราะเร่ืองน้ีไม่ใช่เหต	ุกจ็ะขอ 
อนุญาตตอบปัญหานี้ฉลองศรัทธาสักหน่อย”

	 ในขณะน้ันเราน่ังอยูบ่นธรรมาสน์	มเีทยีนจุดไว้	๒	เล่ม	เราจึงถามว่า	“โยมมอง 
เห็นเทียนนี้ไหม”

 เขาก็ว่า “เห็น”

 เราจึงว่า “นี่แหละโยม เมื่อมีไส้อยู่ ก็มีไฟอยู่ฉันนั้น”

	 จากน้ันก็ได้หยบิเทยีนเล่มหน่ึงขึน้มาแล้วกเ็ป่าให้ไฟดบัด้วยปาก	แล้วถามเขาว่า	 
“เปลวของไฟนี้หายไปในทิศไหน”

 เขาตอบว่า “ไม่รู้ รู้แต่ว่าเปลวไฟดับไปเท่านั้น”
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 เราจึงถามเขาว่า แก้ปัญหาอย่างน้ีพอใจไหม	เขากบ็อกว่ายงัไม่พอใจในค�าตอบน้ี	 
เราก็ตอบเขาไปอีกว่า	ถ้าอย่างนั้น	เราก็ไม่พอใจในค�าถามของโยมเหมือนกัน	เขาท�า 
ตาถลึงขึ้น	สะบัดหน้า	แล้วก็หมดเวลาพอดี

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 เที่ยวบิณฑบาตตามเคย	 และตอนบ่ายมีผู้หญิงในกรุงลอนดอนมาฟังธรรม 
เก่ียวกับเร่ืองการปฏบิตัเิท่าน้ัน	และมพีระสนัตจิตโต	เป็นลกูศษิย์เจ้าคณุพทุธทาสมา 
กราบเยี่ยม	 ตอนทุ่มหน่ึงถึงสามทุ่ม	 ญาติโยมในแฮมสเตทน้ันมาประชุมปฏิบัติ
กรรมฐานประมาณ	๑๑	คน	และได้นั่งเข้าที่	๑	ชั่วโมง	๕	นาที	ต่อจากนั้นก็เป็นเวลา 
ตอบปัญหาประมาณ	๒	ชั่วโมง	และเวลา	๓	ทุ่มกว่าก็เลิก	ท�ากันมาอย่างนี้ทุกวัน
มิได้ขาด	มีผู้สนใจเป็นอย่างมาก	ทั้งตัวเราเองก็มีเวลาอันมีค่ามากขึ้นด้วย

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 วนัน้ีเทีย่วบณิฑบาตตามเคย	มคีนใส่บาตรพออิม่และมหีญงินักปฏบิตัธิรรมมา
ถวายอาหาร	และตอนบ่าย	ผู้หญงิได้มาถวายผลไม้	เธอเกดิในเมอืงไทย	เดีย๋วน้ีได้ไป 
อยูก่รุงลอนดอนแล้วทัง้พ่อแม่ด้วย	นามสกลุบนุนาค	มาจากกรุงเทพฯ	ถวายผลไม้แล้ว 
กก็ลบัไป	และตอนเย็นก็ได้อบรมกรรมฐานอกีต่อไป	มปีระชาชนมาร่วมฟังธรรมและ
นั่งกรรมฐาน	๑๑	คน	พระ	๓	เณร	๑	รวมเป็น	๑๕	คนด้วยกัน	เวลาที่เหลือนั้น 
เป็นเวลาที่ให้โอกาสถามข้อข้องใจได้ทุกกรณีจนเป็นที่พอใจ	ได้เวลาแล้วเลิก

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 ออกบณิฑบาต	๔	องค์	มคีนตกับาตร	๗	คน	ได้รับบณิฑบาตสบาย	และตอนเยน็ 
มีการประชุมฟังธรรมและอบรมกรรมฐานพอสมควร



586

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 วันน้ีได้เทีย่วบณิฑบาตได้อาหารพออิม่ตามเคย	และตอนเยน็ได้แสดงธรรมและ 
อบรมกรรมฐาน	มคีนประมาณ	๑๑	คน	และวนัน้ีได้ตอบปัญหาเร่ืองสงสยั	พระนิพพาน	 
คือ	ปัญหาเบื่อโลก	ก็ตอบความเบื่อโลกให้เขาฟัง	และเขาได้รับความพอใจมากที่สุด	
แล้วก็หมดเวลา

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 ได้เที่ยวบิณฑบาตได้อาหารพออิ่ม	ตอนเย็นได้อบรมกรรมฐาน	มีคนมาอบรม
ประมาณ	๑๑	คน	ได้แสดงธรรมเบ็ดเตล็ด	ได้เวลาพอสมควรแล้วก็เลิกการประชุม

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 ได้เที่ยวบิณฑบาตได้อาหารพอประมาณแล้วมีโยมถวายอาหารอีก	 ตอนเย็น 
ได้ประชมุนัง่กรรมฐานและฟังธรรมเบ็ดเตล็ด	ได้เวลาพอสมควรกเ็ลิกตามเคย	มคีน
นั่งกรรมฐานประมาณ	๑๑	คน	๑๕	ทั้งพระเณร

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 มีญาติโยมฟังธรรมและอบรมกรรมฐาน	๑๖	คน	พระ	๓	เณร	๑	รวมเป็น	
๒๐	คน

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๐

	 มีประชาชนมาร่วมฟังธรรมประมาณ	๒๕	คน	พระ	๓	เณร	๑
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วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๐

	 ออกเที่ยวเดินบิณฑบาต	 และตอนเย็นได้แสดงธรรมและอบรมกรรมฐาน	 
พอสมควรกับเวลาก็เลิก

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๐

	 เดินทางไปอ๊อกซ์ฟอร์ด	บ้านเศรษฐีพม่าเพื่อบ�าเพ็ญบุญ	เดินทางด้วยรถโฟล์ค 
คนัใหญ่	ได้พกัอยูว่หิารทีเ่ขาจัดไว้ให้พระพกัเพือ่อบรมกรรมฐานจนถงึวนัที	่๔	มถินุายน	 
คนมาฟังธรรมอบรมกรรมฐาน	๑๐๐	คน	แล้วกลับวัดวันที่	๔	ตอนเย็น	นับว่าได้ผล 
เป็นที่พอใจในการท�างานพอสมควร

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๒๐

	 ได้เดินทางไปบ้านโยมพ่อแม่ของพระเขมธัมโม	 จนถึงวันที่	 ๗	 จึงได้กลับวัด
ธรรมประทีป

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๐

	 ได้ไปฉันบิณฑบาตที่สมาคมธรรมาวุธ	ซึ่งเป็นสมาคมของคนทุกๆ	ประเทศมา
รวมกนัปฏบิตัศิลีธรรมประจ�าโลก	เมือ่เสร็จแล้ว	ได้พดูถงึคริสต์ศาสนาและทกุศาสนา	
เราได้อธบิายให้รวมกนั	พวกเขาซึง้ใจในค�าพดูและความเหน็ของเราเป็นอย่างย่ิงด้วย	
ตอนเยน็มกีารประชมุทายกของวดัธรรมประทปีทัง้หมด	เขาปรึกษากนัว่าด้วยเร่ืองได้
พระมาแล้วท�าอย่างไรต่อไป
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วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๐

	 นั่งกรรมฐานตามเคย

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๐

	 ไปเยี่ยมด๊อกเตอร์สารัตถิยาที่วัดของท่าน	 ได้พูดกันถึงเร่ืองจะหาที่ตั้งการ
อุปสมบทพระในกรุงลอนดอนน้ี	ท่านก็เหน็ด้วย	ท่านกรั็บปากว่าจะปฏบิตัหิน้าทีอ่นัน้ี 
ให้ส�าเร็จเหมอืนกัน	เพราะทีท่่านได้บวชให้เป็นเพยีงสามเณรเท่าน้ัน	และท่านน�าชมอะไร 
ต่ออะไรหลายอย่างในวัดของท่าน	ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่สุดในกรุงลอนดอนนี้

	 นั่งกรรมฐานตามเคย

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๐

	 ได้ไปเย่ียมส�านัก	Oak	Tree	House,	Sussex	ไปค้างหน่ึงคนื	มปีระชาชนมารวม 
ฝึกกรรมฐานประมาณ	๕๐	คน	รู้สกึว่าเขามคีวามสนใจในการฟังธรรม	ท�ากรรมฐานเป็นที่ 
เรียบร้อยดี

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๐

	 เดินทางไปปารีส

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐

	 เดินทางกลับจากปารีส
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วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐

	 ถึงกรุงลอนดอน

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๐

	 ตอนกลางคนืวนัที	่๑๔	พลอากาศโทช	ูพร้อมทัง้คณุนายสภุาพ	และคณุนายทองน้อย	 
ซึง่เป็นคนไทยอนิเตอร์	ได้ไปร่วมกับพวกท�ากรรมฐาน	และได้ร่วมในการเปิดสาขาที	่๑	 
(ภาคพื้นยุโรป)	นี้ด้วย	และในวันที่	๑๕	ก็ได้ช่วยบริการให้ความสะดวกทุกอย่างบน 
เคร่ืองบนิตลอดต้นทางปลายทางด้วย	ทัง้ตอนไปกใ็ห้ความสะดวก	ตอนกลบักใ็ห้ความ 
สะดวก

	 เราได้เดินทางไปเมอืงนอกใน	และเมอืงในนอก	และเมืองในใน	และเมอืงนอกนอก	 
รวมเป็นสีเ่มอืงด้วยกนั	และภาษาทีต้่องใช้ในเมืองทัง้หลายเหล่าน้ีคอื	นิรุตตภิาษา	จึงเกดิ 
ประโยชน์เท่าทีค่วร	ภาษาทัง้หลายเหล่าน้ีไม่มคีรูสอน	เป็นภาษาทีต้่องเรียนด้วยตนเอง 
เท่าน้ัน	เม่ือพบเหตกุารณ์ภาษาทัง้หลายเหล่าน้ีจึงจะปรากฏขึน้	เพราะฉะน้ัน	พระพทุธเจ้า 
จึงแตกฉานในภาษาทัง้ปวง	และได้เหน็ชาวยโุรปน้ีเป็นดอกบวั	๔	เหล่าจริงๆ	เรามคีวาม 
รู้สึกอย่างนั้น

	 เราเป็นพระอยู่แต่ในป่ามานมนาน	นึกว่าไปเมืองนอกจะมีความตื่นเต้น	ก็เปล่า	
เพราะพระพุทธเจ้าตามควบคุมเราอยู่ทุกอิริยาบถ	 มิหน�าซ�้ายังให้เกิดปัญญาอีกด้วย	
เหมือนบัวในน�้าไม่ยอมให้น�้าท่วมฉันนั้น	พิจารณาตรงกันข้ามเรื่อยไป

	 ได้เทีย่วไปดูในมหาวทิยาลยัต่างๆ	แล้ว	จึงคดิว่ามนุษยศาสตร์ทัง้หลายมนัยิง่เหน็ 
ได้ชดัเจนว่า	มแีต่ศาสตร์ทีไ่ม่คมทัง้น้ัน	ไม่สามารถจะตดัทกุข์ได้	มแีต่ก่อให้เกดิทกุข์	 
ศาสตร์ทัง้หลายเหล่าน้ัน	เราเหน็ว่าถ้าไม่มาข้ึนต่อพระพทุธศาสตร์แล้ว	มนัจะไปไม่รอด 
ทั้งนั้น
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	 เมือ่เราน่ังอยูบ่นเคร่ืองบนิมคีวามรู้สกึแปลกหลายอย่างและได้วติกไปถงึค�าพดู
ที่ท่านว่า “สูทั้งหลาย จงมาดูโลกอันตระการ ดุจราชรถที่คนเขลาย่อมหมกอยู่ แต่ผู้รู้ 
หาข้องอยู่ไม่”	อันนี้ก็ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 ค�าทีท่่านตรัสไว้ว่า “เมือ่ยงัไม่รู้การประพฤตแิละประเพณขีองชนในกลุม่ทัง้หลาย
เหล่านั้น เราอย่าไปถือตัวในที่นั้น”	อันนี้ก็ชัดขึ้นถึงที่สุด

	 ยานทั้งหลายที่น�าประชาชนไปสู่จุดประสงค์	ก็เป็นยานอย่างหยาบๆ	เพราะเป็น
ยานทีน่�าคนมีทกุข์ในทีน้ี่ไปสูท่กุข์ในทีน้ั่นอกี	วนไปเวยีนมาอยูอ่ย่างน้ีไม่รู้จบ	รู้สกึข้ึนว่า 
เรามาเมืองนอกได้เพราะอะไรเป็นเหตุ	เพราะอะไรๆ	เราก็ไม่ได้ศึกษา	และมาได้โดย 
สะดวกทุกอย่าง	มีบริการทั้งนั้น	เมื่อคิดๆ	ดูก็แปลก	และรู้สึกขบขันมากๆ	(เขียนบน 
เครื่องบินที่ก�าลังบินบนอากาศสูงสุดสองหมื่นฟิต)

	 ความรู้สึกในเหตุการณ์ที่ได้ไปเมืองนอกในคราวนี้ก็น่าขบขันเหมือนกัน	เพราะ 
เราเหน็ว่าอยูเ่มอืงไทยมานานแล้ว	คล้ายๆ	กบัพญาลงิให้คนหยอกเล่นมาหลายปีแล้ว	 
ลองไปเป็นอาจารย์กบในเมืองนอกดูสักเวลาหนึ่งจะเป็นอย่างไร	 เพราะภาษาของเขา 
เราไม่รู้	กต้็องเป็นอาจารย์กบอย่างแน่นอน	แล้วกเ็ป็นไปตามความคดิอย่างน้ัน	กบมนั 
ไม่รู้ภาษาของมนุษย์	แต่พอมันร้องขึ้นมาแล้ว	คนชอบไปหามันจังเลย	เลยกลายเป็น
คนใบ้สอนคนบ้าอีกเสยีแล้ว	กดี็เหมือนกัน	ปริญญาของพระพทุธเจ้าน้ันไม่ต้องไปสอบ 
กบัเขาหรอก	ฉะน้ัน	พระใบ้เลยเป็นเหตใุห้ได้ตัง้สาขาสองแห่ง	คอื	กรุงลอนดอน	และ 
ฝรั่งเศส	เพื่อให้คนบ้าศึกษา	ก็ขบขันดีเหมือนกัน

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๐

	 เดินทางกลับจากกรุงลอนดอน
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๔๘
ชีวประวัติและจริยาวัตร

๑. ปฐมวัย

	 พระโพธิญาณเถร	นามเดิม	ชา	ช่วงโชติ	เกิดเมื่อวันศุกร์	ขึ้น	๗	ค�่า	เดือน	๗	
ปีมะเมีย	ตรงกับวันที่	๑๗	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๖๑	ณ	บ้านจิกก่อ	หมู่ที่	๙	ต�าบลธาตุ	 
อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวดัอบุลราชธานี	บดิาชือ่	นายมา	มารดาชือ่	นางพมิพ์	ช่วงโชต	ิ 
มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน	๑๐	คน

	 สมัยนั้นการศึกษายังไม่เจริญทั่วถึง	หลวงพ่อจึงได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนบ้านก่อ	
ต�าบลธาตุ	อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี	เรียนจบชั้น	ป.๑	จึงได้ออกจาก
โรงเรียน	เน่ืองจากหลวงพ่อมคีวามสนใจทางศาสนา	ตัง้ใจจะบวชเป็นสามเณร	จึงได้ 
ขออนุญาตจากบิดามารดา	เมื่อท่านเห็นดีด้วยท่านจึงน�าไปฝากไว้ที่วัด

๒. ชีวิตในร่มกาสาวพัสตร์

	 เมือ่มีอาย	ุ๑๓	ปี	โยมบดิาได้น�าไปฝากกบัท่านเจ้าอาวาส	และได้รับการฝึกหดัอบรม
ให้รู้ระเบียบการบรรพชาดีแล้วจึงอนุญาตให้บรรพชาเป็นสามเณร	เมื่อเดือนมีนาคม	
พ.ศ.	๒๔๗๔	โดยมีพระครูวิจิตรธรรมภาษี	(พวง)	อดีตเจ้าอาวาส	วัดมณีวนาราม	 
เป็นพระอุปัชฌาย์
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	 เมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้ว	ก็ได้ท่องท�าวัตรสวดมนต์	เรียนหนังสือพื้นเมือง	
(ตัวธรรม)	และได้ศึกษานักธรรมชั้นตรี	อยู่ปฏิบัติครูบาอาจารย์เป็นเวลา	๓	พรรษา	 
เนื่องจากมีความจ�าเป็นบางอย่างจึงได้ลาสิกขาออกไปท�างานช่วยบิดามารดา	มีความ
เคารพบูชาในพระคุณของท่าน	พยายามประพฤติตนเป็นลูกที่ดีของท่านเสมอมา

	 คร้ันอยูต่่อมาอกีหลายปี	ไม่ว่าจะท�างานอะไรอยู่ทีไ่หนความสนใจการอปุสมบท
เพือ่ศึกษาธรรม	ดูเหมือนคอยเตอืนให้มีความส�านึกอยูเ่สมอ	คดิอยากจะบวชเป็นพระ	 
ได้ปรึกษากบับดิามารดา	เมือ่ตกลงกนัดแีล้ว	บดิาจึงน�าไปฝากทีว่ดับ้านก่อใน	(ปัจจุบนั 
เป็นทีธ่รณสีงฆ์เพราะร้างมานานแล้ว)	และได้อปุสมบททีพ่ทัธสมีาวดัก่อใน	ต�าบลธาต	ุ 
อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี	เมื่อวันที่	๒๖	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๘๒	เวลา	
๑๓.๕๕	น.	โดยมี

	 ท่านพระครูอินทรสารคุณ	เป็นพระอุปัชฌาย์
	 ท่านพระครูวิรุฬสุตการ	เป็นพระกรรมวาจาจารย์
	 พระอธิการสวน	เป็นพระอนุสาวนาจารย์

	 เมื่ออปุสมบทแล้ว	พรรษาที	่๑-๒	จ�าพรรษาที่วดักอ่นอก	ไดศ้ึกษาปรยิตัิธรรม	
และสอบนักธรรมชั้นตรีได้

๓. ออกศึกษาต่างถิ่น

	 เมือ่สอบนักธรรมตรีได้แล้ว	เน่ืองจากครูบาอาจารย์หายาก	ทีม่อียูก่ไ็ม่ค่อยช�านาญ 
ในการสอน	จึงตั้งใจจะไปแสวงหาความรู้ต่างถิ่น	เพราะยังจ�าภาษิตโบราณสอนไว้ว่า	
“บ่ออกจากบ้าน บ่ฮู้ห่มทางเที่ยว บ่เรียนวิชาห่อนสิมีความฮู้”

	 ปี	พ.ศ.	๒๔๘๔	จึงได้ย้ายจากวัดก่อนอกไปศึกษาปริยัติธรรมที่วัดสวนสวรรค์	
อ.พบิลูมงัสาหาร	จ.อบุลราชธานี	และอยู่ทีน่ี่	๑	พรรษา	และได้พจิารณาเหน็ว่า	เรามา 
อยู่ที่น่ีเพื่อศึกษาก็ดีพอสมควร	 แต่ยังไม่เป็นที่พอใจนัก	 ได้ทราบข่าวว่าทางส�านัก 
ต่างอ�าเภอมีการสอนดีอยู่หลายแห่ง	 ซึ่งมีมากทั้งคุณภาพและปริมาณ	 จึงชวนเพื่อน
ลาท่านเจ้าอาวาส	แจ้งความประสงค์ให้ท่านทราบ
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	 ปี	พ.ศ.	๒๔๘๕	เดินทางจาก	อ.พิบูลมังสาหาร	มุ่งสู่ส�านักเรียนวัดหนองหลัก	
ต.เหล่าบก	อ.ม่วงสามสบิ	จ.อบุลราชธานี	ได้พกัอาศยัอยูก่บัท่านพระครูอรรคธรรม- 
วิจารณ์	ระยะที่ไปอยู่เป็นฤดูแล้ง	อาหารการฉันรู้สึกจะอด	เพื่อนที่ไปด้วยกันไม่ชอบ	 
จึงพูดรบเร้าอยากจะพาไปอยูส่�านักอืน่	ทัง้ๆ	ทีช่อบอธัยาศัยของครูอาจารย์ทีว่ดัหนองหลกั	 
แต่ไม่อยากจะขัดใจเพื่อน	จึงตกลงกันว่าถ้าไปอยู่แล้วเกิดไม่พอใจหรือไม่ถูกใจแล้ว	
จะกลับมาอยู่ที่หนองหลักอีก

	 ได้เดินทางไปอยู่กับท่านมหาแจ้ง	 วัดเค็งใหญ่	 ต.เค็งใหญ่	 อ.อ�านาจเจริญ	
จ.อบุลราชธานี	ได้อยูจ่�าพรรษาศกึษานักธรรมช้ันโทและบาลไีวยากรณ์	แต่ตามความ
รู้สกึเท่าทีส่งัเกตเหน็ว่า	ท่านมไิด้ท�าการสอนเตม็ที	่ดเูหมอืนจะถอยหลงัไปด้วยซ�า้	ตัง้ใจ 
ไว้ว่าเม่ือสอบนักธรรมเสร็จ	ได้เวลาสมควร	กจ็ะลาท่านมหาแจ้งกลบัไปอยูท่ีว่ดัหนองหลกั	 
ผลการสอบตอนปลายปีปรากฏว่าสอบนักธรรมชั้นโทได้

	 ปี	พ.ศ.	๒๔๘๖	ย้ายจากวดัเค็งใหญ่	กลบัมาอยู่กบัหลวงพ่อพระครูอรรคธรรม- 
วจิารณ์	วดัหนองหลกั	อกีคร้ัง	ตัง้ใจศึกษาทัง้นักธรรมชัน้เอก	และเรียนบาลไีวยากรณ์
ซ�้าอีก	ท่านพอใจในการสอนการเรียนในส�านักนี้มาก

๔. ค�าขอร้องของพ่อ

	 หลังจากออกพรรษา	ปวารณาและกรานกฐินผ่านไป	ก็ได้รับข่าวจากทางบ้านว่า 
โยมบิดาป่วยหนัก	 หลวงพ่อก็เกิดความลังเลใจ	 พะวักพะวง	 ห่วงการศึกษาก็ห่วง	 
ห่วงโยมบิดาก็ห่วง	แต่ความห่วงผู้บังเกิดเกล้ามีน�้าหนักมากกว่า	ความกตัญญูมีพลัง
มาร้ังจิตใจให้คิดกลบัไปเยีย่มโยมพ่อเพือ่พยาบาลรักษาท่าน	ทัง้ๆ	ทีว่นัสอบนักธรรม
ก็ใกล้เข้ามาทกุท	ีท่านยอมเสยีสละถ้าหากโยมพ่อยงัไม่หายป่วย	ดงัน้ัน	จึงได้เดินทาง
กลับบ้าน	ได้เยี่ยมดูอาการป่วย	ทั้งๆ	ที่ได้ช่วยกันพยายามรักษาจนสุดความสามารถ	
อาการของโยมพ่อกม็แีต่ทรงกบัทรุด	คดิๆ	ดกูเ็หมอืนตอไม้ทีต่ายแล้ว	แม้ใครจะให้น�า้ 
ให้ปุย๋ถกูต้องตามหลกัวชิาการเกษตรสกัเพยีงใด	กไ็ม่สามารถท�าให้มันแตกหน่อเจริญ 
งอกงามขึ้นมาได้
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	 ตามปกตินั้น	 นับตั้งแต่หลวงพ่อได้อุปสมบทมา	 เมื่อมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมโยม
บิดามารดา	หลังจากได้พูดคุยเรื่องอื่นมาพอสมควรแล้ว	โยมพ่อมักจะวกเข้าหาเรื่อง
ความเป็นอยู่ในเพศสมณะ	ท่านมักจะปรารภด้วยความเป็นห่วงแกมขอร้องว่า

 “อย่าลาสิกขานะ อยู่เป็นพระไปอย่างน้ีแหละดี สึกออกมามันยุ่งยากล�าบาก 
หาความสบายไม่ได้”

	 ท่านได้ยนิแล้วกน่ิ็ง	มไิด้ตอบ	แต่คร้ังน้ีซึง่โยมพ่อก�าลงัป่วย	ท่านกไ็ด้พดูเช่นน้ันอกี	 
พร้อมกับมองหน้าคล้ายกับรอฟังค�าตอบอยู่	ท่านจึงบอกโยมพ่อไปว่า

 “ไม่สึกไม่เสิกหรอก จะสึกไปท�าไมกัน”

	 รู้สึกว่าจะเป็นค�าตอบที่ท�าให้โยมพ่อพอใจ	หลวงพ่อมาอยู่เฝ้าดูอาการป่วยของ
โยมพ่อนับเป็นเวลา	๑๓	วัน	โยมพ่อจึงได้ถึงแก่กรรม

๕. พิจารณาธรรม

	 หลวงพ่อเล่าว่า	ในระหว่างเฝ้าดอูาการป่วยของโยมพ่อจนกระทัง่ท่านถงึแก่กรรม	 
ท�าให้ได้พิจารณาถึงธาตุกรรมฐาน	พิจารณาดูอาการที่เกิดดับของสังขารทั้งปวง	และ
เกิดความสังเวชใจว่า	อันชีวิตย่อมสิ้นลงแค่นี้หรือ	จะยากดีมีจนก็พากันดิ้นรนไปหา 
ความตาย	อนัเป็นจุดหมายปลายทาง	อนัความแก่	ความเจ็บ	ความตาย	น้ันเป็นสมบตั ิ
สากลที่ทุกคนจะต้องได้รับ	จะยอมรับหรือไม่	ก็ไม่เห็นใครหนีพ้นสักราย

	 ปี	พ.ศ.	๒๔๘๗	เมื่อจัดการกับการฌาปนกิจโยมบิดาเรียบร้อยแล้ว	หลวงพ่อ 
ก็เดนิทางกลบัส�านักวดัหนองหลกั	เพือ่ตัง้ใจศกึษาเล่าเรียนต่อไป	แต่บางวนับางโอกาส
ท�าให้ท่านนึกถึงภาพของโยมพ่อที่นอนป่วยร่างซูบผอมอ่อนเพลีย	 นึกถึงค�าสั่งของ 
โยมพ่อ	 และนึกถึงภาพที่ท่านมรณะไปต่อหน้า	 ยิ่งท�าให้เกิดความสลดใจสังเวชใจ	
ความรู้สึกเหล่านี้มันปรากฏเป็นระยะๆ
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	 ในระหว่างพรรษาน้ี	ขณะทีก่�าลงัแปลหนังสอืธรรมบทจบไปหลายเล่ม	ได้ทราบ 
พุทธประวัติ	สาวกประวัติจากหนังสือเหล่านั้น	แล้วมาพิจารณาดู	การที่เราเรียนอยู่นี้ 
ครูกพ็าแปลแต่สิง่ทีเ่รารู้เราเหน็มาแล้ว	เช่น	เร่ืองต้นไม้	ภเูขา	ผู้หญงิ	ผู้ชาย	และสตัว์ต่างๆ	 
สัตว์มีปีกบ้าง	 ไม่มีปีกบ้าง	 สัตว์มีเท้าบ้าง	 ซึ่งล้วนแต่เราได้พบเห็นเรียนอย่างเดียว	 
และเราก็ได้เรียนบ้างแล้ว	จึงอยากจะศกึษาทางปฏิบตัดิบู้าง	เพือ่จะได้ทราบว่ามคีวาม 
แตกต่างกนัเพยีงใด	แต่ยังมองไม่เหน็ครูบาอาจารย์ผู้ใดพอจะเป็นทีพ่ึง่ได้	จึงตดัสนิใจ 
จะกลับบ้าน

	 พ.ศ.	๒๔๘๘	ในระหว่างฤดแูล้ง	ได้เข้ากราบลาหลวงพ่อพระครูอรรคธรรมวจิารณ์	 
เดินทางกลับมาพักอยู่วัดก่อนอกตามเดิม	 และในพรรษาน้ัน	 ก็ได้เป็นครูช่วยสอน 
นักธรรมให้ท่านอาจารย์ทีว่ดั	จึงได้เหน็ภิกษสุามเณรทีเ่รียนโดยไม่ค่อยเคารพในการ
เรียน	ไม่เอาใจใส่	เรียนพอเป็นพธิ	ีบางรูปนอนน�า้ลายไหล	จึงท�าให้เกดิความสงัเวชใจ 
มากขึ้น	ตั้งใจว่าออกพรรษาแล้ว	เราจะต้องแสวงหาครูบาอาจารย์ด้านวิปัสสนาให้ได้	
เมือ่ส่งนักเรียนเข้าสอบและหลวงพ่อกเ็ข้าสอบนักธรรมเอกด้วย	(ผลการสอบปรากฏว่า 
สอบ	น.ธ.เอก	ได้)

๖. ออกปฏิบัติธรรม

	 พ.ศ.	๒๔๘๙	(พรรษาที	่๘)	ในระหว่างต้นปี	ได้ชวนพระรูปหน่ึงเป็นเพือ่นออกเดนิ 
ธุดงค์มุ่งไปสู่จังหวัดสระบุรี	 ได้พักอยู่ตามป่าตามเขาไปเร่ือยๆ	 จนกระทั่งไปถึงเขต 
หมู่บ้านยางคู่	ต�าบลยางคู	่จังหวดัสระบรีุ	ได้พกัอยูท่ีน่ั่นนานพอสมควร	พจิารณาเหน็ว่า 
สถานทีย่งัไม่เหมาะสมเท่าใดนัก	ทัง้ครบูาอาจารย์กย็งัไม่ด	ีจึงเดนิทางเข้าสูเ่ขตจังหวดั 
ลพบุรี	มุ่งสู่เขาวงกฎ	อันเป็นส�านักของหลวงพ่อเภา	แต่ก็น่าเสียดายที่หลวงพ่อเภา 
ท่านมรณภาพเสยีแล้ว	เหลอืแต่อาจารย์วรรณ	ซึง่เป็นลกูศิษย์ของหลวงพ่อเภา	อยูด่แูล 
สัง่สอนแทนท่านเท่าน้ัน	แต่กย็งัดทีีไ่ด้อาศยัศกึษาระเบยีบข้อปฏบิตัทิีห่ลวงพ่อเภาท่าน 
วางไว้	 และได้อ่านคติพจน์ที่หลวงพ่อเขียนไว้ตามปากถ�้าและตามที่อยู่อาศัยเพื่อ
เตือนใจ	 ทั้งได้มีโอกาสศึกษาพระวินัยจนเป็นที่เข้าใจยิ่งขึ้น	 เป็นเหตุให้มีการสังวร 
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ระวัง	ไม่กล้าฝ่าฝืนแม้แต่สกิขาบทเลก็ๆ	น้อยๆ	การศกึษาวนัิยน้ันศึกษาจากหนังสอืบ้าง	 
และได้รับค�าแนะน�าจากพระอาจารย์ผู้ช�านาญทั้งปริยัติและปฏิบัติ	 ซึ่งท่านมาจาก 
ประเทศกัมพูชา	 เพื่อเข้ามาสอบทานพระไตรปิฎกไทย	 ท่านเล่าให้ฟังว่าที่แปลไว้ใน
หนังสอืนวโกวาทน้ัน	บางตอนยังผิดพลาด	ท่านอาจารย์รูปน้ันเก่งทางวนัิยมาก	จ�าหนังสอื 
บพุพสกิขาได้แม่นย�า	ท่านบอกว่า	เม่ือเสร็จภารกจิในประเทศไทยแล้ว	ท่านจะเดนิทาง 
ไปประเทศพม่าเพื่อศึกษาต่อไป	ท่านเป็นพระธุดงค์ชอบอยู่ตามป่า

	 วนัหน่ึง	หลวงพ่อได้ศกึษาพระวนัิยกบัท่านอาจารย์รูปน้ันหลายข้อ	มอียูข้่อหน่ึง
ซึ่งท่านบอกคลาดเคลื่อนไป	 ตามปกติหลวงพ่อเมื่อได้ศึกษาวินัยและท�ากิจวัตรแล้ว	
คร้ันถึงกลางคืนท่านจะขึ้นไปพักเดินจงกรมน่ังสมาธิอยู่บนหลังเขา	 วันน้ันประมาณ	 
๔	 ทุ่มกว่าๆ	 ขณะที่ก�าลังเดินจงกรมอยู่	 ได้ยินเสียงกิ่งไม้ใบไม้แห้งดังกรอบแกรบ
ใกล้เข้ามาทุกที	ท่านเข้าใจว่าคงจะเป็นงูหรือสัตว์อย่างอื่นออกหากิน	แต่พอเสียงนั้น 
ดงัใกล้ๆ	เข้ามา	ท่านจึงมองเหน็อาจารย์เขมรรูปน้ัน	หลวงพ่อจึงถามว่า	“ท่านอาจารย์
มธีรุะอะไรจึงได้มาดึกๆ ดืน่ๆ” ท่านจึงตอบว่า “ผมบอกวนัิยท่านผิดข้อหน่ึง” หลวงพ่อ 
จึงเรียนว่า “ไม่ควรล�าบากถงึเพยีงน้ีเลย ไฟส่องทางกไ็ม่ม ีเอาไว้พรุ่งน้ีจึงบอกผมใหม่ 
ก็ได้” ท่านตอบว่า “ไม่ได้ๆ เมื่อผมบอกผิด ถ้าผมตายในคืนนี้ท่านจ�าไปสอนคนอื่น 
ผิดๆ อีก ก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆ” เมื่อท่านบอกเรียบร้อยแล้วก็กลับลงไป

	 พดูถงึการปฏบิตัทิีเ่ขาวงกฏในขณะน้ันรู้สกึว่ายงัไม่แยบคายเท่าใดนัก	หลวงพ่อ 
จึงคิดจะหาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญยิ่งกว่านี้	 เพื่อปฏิบัติและค้นคว้าต่อไป	 ท่านจึงนึกถึง
ตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณรอยู่ที่วัดก่อนอก	เคยได้เห็นพระกรรมฐานมีลูกปัดแขวนคอ
ส�าหรับใช้ภาวนากนัลมื	ท่านอยากจะได้มาภาวนาทดลองดบู้าง	นึกหาอะไรไม่ได้จึงมอง
ไปเห็นลูกตะแบก	(ลูกเปือยภูเขา)	กลมๆ	อยู่บนต้น	ครั้นจะไปเด็ดเอามาเองก็กลัว 
จะเป็นอาบัติ	วันหนึ่งมีพวกลิงพากันมาหักกิ่งไม้และรูดลูกตะแบกเหล่านั้นมา	คิดว่า 
เขาร้อยเป็นพวงคล้องคอ	 แต่เราไม่มีอะไรร้อยจึงถือเอาว่า	 เวลาภาวนาจบบทหน่ึง 
จึงค่อยๆ	ปล่อยลกูตะแบกลงกระป๋องทลีะลกูจนครบร้อยแปดลกู	ท�าอยูอ่ย่างน้ีสามคนื 
จึงเกิดความรู้สึกว่าท�าอย่างนี้ไม่ใช่ทาง	 เพราะไม่ต่างอะไรกับเจ๊กนับลูกหมากขายใน 
ตลาด	จึงได้หยุดนับลูกตะแบกเสีย
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๗. เหตุการณ์แปลกๆ ครั้งที่ ๑

	 ในพรรษาที	่๘	น้ี	ขณะจ�าพรรษาอยูท่ีว่ดัเขาวงกฏ	วนัหน่ึงขณะทีข่ึน้ไปอยูบ่นหลงัเขา	 
หลงัจากเดินจงกรมและน่ังสมาธแิล้ว	ก็จะพกัผ่อนตามปกต	ิก่อนจ�าวดัจะต้องสวดมนต์ 
ไหว้พระ	แต่วันนั้นเชื่อความบริสุทธิ์ของตนเองจึงไม่ได้สวดอะไร	ขณะที่ก�าลังเคลิ้ม 
จะหลับ	ปรากฏว่าเหมือนมีอะไรมารัดล�าคอแน่นเข้าๆ	แทบหายใจไม่ออก	ได้แต่นึก 
ภาวนา	พทุโธ	พทุโธ	เร่ือยไป	เป็นอยูน่านพอสมควร	อาการรัดคอน้ันจึงค่อยๆ	คลาย 
ออกพอลืมตาได้แต่ตัวยังกระดิกไม่ได้	 จึงภาวนาต่อไปจนพอกระดิกตัวได้แต่ยังลุก 
ไม่ได้	เอามือลูบคล�าตัวนึกว่ามิใช่ตัวของเรา	ภาวนาจนลุกนั่งได้แล้ว	พอนั่งได้จึงเกิด 
ความรู้สึกว่า	 เร่ืองการถือมงคลตื่นข่าวแบบสีลัพพตปรามาส	 ไม่ใช่ทางที่ถูกที่ควร	 
การปฏิบัติธรรมต้องเร่ิมต้นจากมีศีลบริสุทธิ์	 เป็นเหตุให้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมี
กรรมเป็นของๆ	ตน	แน่ชดัลงไปโดยมต้ิองสงสยั	นับตัง้แต่น้ันมา	หลวงพ่อชามคีวาม
ระวงัส�ารวมด้วยด	ีมใิห้มีความบกพร่องเกิดข้ึน	แม้กระทัง่สิง่ของทีไ่ด้มาไม่บริสทุธิต์าม 
วินัยและปัจจัย	(เงินทอง)	ท่านก็สละหมด	และปฏิญาณว่าจะไม่ยอมรับตั้งแต่วันนั้น
มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ 

	 ในระหว่างพรรษาน้ัน	 ได้รับค�าแนะน�าจากโยมอินทร์มัคนายกวัดเขาวงกฏ	 
ซึง่เคยปฏิบตัรัิบใช้พระอาจารย์มัน่มาแล้วว่า	ท่านอาจารย์ม่ัน	ภริูทตัโต	เป็นผู้มีคุณธรรมสงู	 
ทั้งช�านาญด้านวิปัสสนาธุระ	 มีประชาชนเคารพเลื่อมใสมาก	 ท่านมีส�านักอยู่ที่วัดป่า 
หนองผือนาใน	อ�าเภอพรรณานิคม	จังหวัดสกลนคร

	 พ.ศ.	๒๔๙๐	เป็นพรรษาที่	๙	จ�าพรรษาอยู่ที่วัดเขาวงกฏ	เมื่อออกพรรษาแล้ว	
ได้เดินทางไปหาท่านอาจารย์มั่น	มีพระไปด้วยกัน	๔	รูป	เป็นพระภาคกลาง	๒	รูป	 
พากันเดินทางย้อนกลับมาที่จังหวัดอุบลฯ	 พักอยู่ที่วัดก่อนอกช่ัวคราว	 จึงพากัน 
เดนิธดุงค์กร�าแดดไปเร่ือยๆ	จุดหมายปลายทางคอื	ส�านักพระอาจารย์มัน่	ออกเดนิทาง 
ไปได้พอถึงคืนที่	 ๑๐	 จึงถึงพระธาตุพนม	 นมัสการพระธาตุพนมและพักอยู่ที่น่ัน 
หน่ึงคืน	 แล้วออกเดินทางไปอ�าเภอนาแก	 ไปแวะนมัสการท่านอาจารย์สอนที่ภูค้อ	
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เพื่อศึกษาข้อปฏิบัติ	 แต่เมื่อสังเกตพิจารณาดูแล้วยังไม่เป็นที่พอใจนัก	 ได้พักอยู่ที ่
ภคู้อสองคนืจึงเดินทางต่อไป	แยกกนัเดนิทางเป็น	๒	พวกตรงน้ัน	หลวงพ่อชามคีวาม 
ตัง้ใจว่า	ก่อนจะไปถงึพระอาจารย์มัน่	ควรจะแวะสนทนาธรรมและศึกษาข้อปฏบิตัจิาก 
พระอาจารย์ต่างๆ	ไปก่อน	เพื่อจะได้เปรียบเทียบเทียบเคียงกันดู

๘. พบพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

	 ดังนั้น	เมื่อได้ทราบว่ามีพระอาจารย์ด้านวิปัสสนาอยู่ทางทิศใด	จึงไปนมัสการ 
อยู่เสมอ	การกลับจากภูค้อนี้	คณะที่ไปด้วยกันได้รับความล�าบากเหน็ดเหนื่อยมาก	 
จึงมีสามเณร	๑	รูป	กบัอบุาสก	๒	คน	เหน็ว่าตนเองคงจะไปไม่ไหว	จึงลากลบับ้านก่อน	 
ยงัมเีหลอืแต่หลวงพ่อกบัพระอกี	๒	รูป	เดินทางต่อไปโดยไม่ยอมเลกิล้มความตัง้ใจเดมิ	 
แม้จะล�าบากสกัปานใดกต้็องอดทน	หลายวนัต่อมาจึงเดนิทางถงึส�านักของพระอาจารย์ 
มั่น	ภูริทัตโต	ส�านักหนองผือนาใน	อ�าเภอพรรณนานิคม	จังหวัดสกลนคร	วันแรก 
พอย่างเข้าสู่ส�านัก	มองดูลานวัดสะอาดสะอ้าน	เห็นกิริยามารยาทของเพื่อนบรรพชิต	 
ก็เป็นที่น่าเลื่อมใสและเกิดความพอใจมากกว่าที่ใดๆ	 ที่เคยผ่านมา	 พอถึงตอนเย็น 
จึงได้เข้าไปกราบนมัสการพร้อมศิษย์ของท่านและฟังธรรมร่วมกัน	 ท่านอาจารย์ได ้
ซกัถามเร่ืองราวต่างๆ	เช่น	เก่ียวกับอายุพรรษา	และส�านักทีเ่คยปฏบิตัมิาแล้ว	หลวงพ่อชา 
ได้กราบเรียนว่ามาจากส�านักอาจารย์เภา	วดัเขาวงกฎ	จ.ลพบรีุ	พร้อมกบัเอาจดหมาย
ที่โยมอินทร์ฝากมาถวาย	ท่านอาจารย์มั่นได้พูดว่า	“ดี ท่านอาจารย์เภาก็เป็นพระแท้
องค์หนึ่งในประเทศไทย”

	 ต่อจากน้ัน	ท่านกเ็ทศน์ให้ฟังโดยปรารภถงึเร่ืองนิกายว่า	“ไม่ต้องสงสยัในนิกาย
ทั้งสอง”	ซึ่งเป็นเรื่องที่หลวงพ่อสงสัยมาก่อนนั้นแล้ว	ต่อไปท่านก็เทศน์เรื่องสีลนิเทส	
สมาธนิิเทส	ปัญญานิเทส	ให้ฟังจนเป็นทีพ่อใจและหายสงสยั	และท่านได้อธบิายเร่ือง 
พละ	๕	อิทธิบาท	๔	ให้ฟัง	ซึ่งขณะนั้นศิษย์ทุกคนฟังด้วยความสนใจ	มีอาการอัน 
สงบเสง่ียม	 ทั้งๆ	 ที่หลวงพ่อและเพื่อนเดินทางมาด้วยความเหน็ดเหน่ือยตลอดวัน	 
พอได้มาฟังเทศน์ท่านอาจารย์มัน่แล้วรู้สกึว่าความเมือ่ยล้าได้หายไป	จิตใจลงสูส่มาธิ
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ธรรมด้วยความสงบ	มคีวามรู้สกึว่าตวัลอยอยูบ่นอาสนะ	น่ังฟังอยูจ่นกระทัง่เทีย่งคืน
จึงเลิกประชุม

	 ในคนืที	่๒	ได้เข้านมสัการฟังเทศน์อกี	ท่านอาจารย์ม่ันได้แสดงปกณิกธรรมต่างๆ	 
จนจิตเราหายความสงสยั	มคีวามรู้สกึซึง่เป็นการยากทีจ่ะบอกคนอืน่ให้เข้าใจได้

	 ในวนัที	่๓	เน่ืองจากความจ�าเป็นบางอย่าง	จึงได้กราบลาท่านอาจารย์ม่ัน	เดนิทาง 
ลงมาทางอ�าเภอนาแก	ไม่ว่าหลวงพ่อจะเดนิจงกรม	หรือน่ังสมาธอิยู	่ณ	ทีใ่ดๆ	กต็าม	
ปรากฏว่าท่านอาจารย์ม่ันคอยตดิตาม	ตกัเตอืนอยูต่ลอดเวลา	พอเดินทางมาถงึวดัโปร่ง
ครอง	ซึง่เป็นส�านักของพระอาจารย์ค�าด	ีเหน็พระท่านไปอยูป่่าช้า	เกดิความสนใจมาก	 
เพราะมาคิดว่าเม่ือเป็นนักปฏิบตัจิะต้องแสวงหาความสงบ	เช่น	ป่าช้า	ซึง่เราไม่เคยอยู่ 
มาก่อนเลย	ถ้าไม่อยู่	คงไม่รู้ว่ามีความเหมาะสมเพยีงใด	เมือ่คนอืน่เขาอยูไ่ด้	เรากต้็อง 
อยู่ได้	จึงตัดสินใจจะไปอยู่ป่าช้า	และชวนเอาพ่อขาวแก้วไปเป็นเพื่อนด้วย

๙. ปรากฏการณ์แปลกครั้งที่ ๒

	 ชีวิตคร้ังแรกที่เข้าอยู่ป่าช้าดูเหมือนเป็นเหตุบังเอิญ	 ในวันน้ันมีเด็กตายใน
หมู่บ้าน	 เขาจึงเอาฝังไว้	 โยมเลยเอาไม้ไผ่ที่หามเด็กมาน้ันสับเป็นฟากยกร้านเล็กๆ	
พอนั่งได้ใกล้ๆ	กับหลุมฝังศพ	หลวงพ่อชาเล่าว่า	ทั้งๆ	ที่ตัวเองก็รู้สึกกลัวเหมือนกัน	 
แต่ไล่ให้พ่อขาวแก้วไปปักกลดห่างกนัประมาณ	๑	เส้น	เพราะถ้าอยูใ่กล้กนั	มนัจะถอื 
เอาเป็นที่พึ่ง

	 คืนแรกขณะที่เดินจงกรมเกิดความกลัว	 เกิดความคิดว่า	 “หยุดเถอะพอแล้ว 
เข้าไปนั่งในกลดเถอะ”	ทั้งๆ	ที่ยังไม่ดึกเท่าใด	แต่ก็เกิดความคิดขึ้นใหม่ว่า	“ไม่หยุด 
เดนิต่อไป เรามาแสวงหาของจริง ไม่ได้มาเล่น”	ความคดิชวนหยดุเข้ากลดเพราะกลวั	 
กับความคิดหักห้ามว่าไม่หยุด	เดินต่อไปยังไม่ดึก	มันเกิดแย้งกันอยู่เรื่อยๆ	ต้องฝืน 
ความรู้สึกของตน	 อดกลั้นข่มใจไว้อย่างน้ัน	 และในคืนแรกน้ีขณะเดินจงกรมอยู่ 
จิตเริ่มสงบ	พอเดินไปถึงหลุมฝังศพ	ปรากฏว่าเรามองลงไปในหลุม	เห็นองค์ก�าเนิด
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ของเดก็ผู้ชายชดัเจน	ทัง้ๆ	ทีเ่ราไม่ทราบว่าเขาเอาเด็กผู้ชายหรือผู้หญงิมาฝังไว้	พอถงึ 
ตอนเช้าจึงได้ถามโยมว่าเอาเด็กผู้ชายหรือผู้หญิงไปฝัง	เขาตอบว่าเด็กผู้ชาย	คืนแรก 
ผ่านไปยังไม่มีเหตุการณ์อะไรมากนัก	ความกลัวก็มีไม่มาก

	 วันที่	 ๒	 ก็มีคนตายอีก	 คราวน้ีเป็นผู้ใหญ่	 เขาพามาเผาห่างจากที่ปักกลด
ประมาณ	๑๐	วา	คืนนี้แหละเป็นคืนส�าคัญ	หลังจากเดินจงกรมได้เวลาพอสมควร	
จึงเข้านั่งสมาธิภายในกลด	ได้ยินเสียงดัง	กุกกัก	ทางกองฟอน	เรานึกว่าหมามาแย่ง 
กินซากศพ	สักครู่หนึ่งเสียงดังแรงขึ้นและใกล้เข้ามา	ท่านคิดว่าหรือจะเป็นควายของ 
ชาวบ้าน	เชอืกผูกขาดมาหากนิใบไม้ในป่า	จิตใจเร่ิมกลวั	เพราะเสยีงน้ันใกล้เข้ามาทกุที	 
หลวงพ่อได้ตัง้ใจแน่วแน่ว่า	ไม่ว่าจะมีอะไรเกดิขึน้	แม้ตวัจะตายกไ็ม่ยอมลมืตาขึน้มาดู	 
และจะไม่ยอมออกจากกลด	ถ้าจะมอีะไรมาท�าลาย	กข็อให้ตายภายในกลดน้ี	พอเสยีงน้ัน 
ใกล้เข้ามาๆๆ	ก็ปรากฏเป็นเสียงคนเดิน	เดินเข้ามาข้างๆ	กลด	แล้วเดินอ้อมไปทาง
พ่อขาวแก้ว	กะประมาณพอไปถ	ึได้ยนิเสยีงดงัอกึอกัๆ	แล้วเสยีงคนเดนิน้ันกเ็ดนิตรง 
แน่วมาที่หลวงพ่อชาอีก	ใกล้เข้ามาๆ	มาหยุดอยู่ข้างหน้าประมาณ	๑	เมตร

	 ตอนน้ีแหละ	ความกลวัทัง้หลายทีมี่อยูใ่นโลกดูเหมอืนจะมารวมกนัอยูท่ีน่ั่นหมด	
ลืมนึกถึงบทสวดมนต์ที่จะป้องกัน	 ลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่าง	 กลัวมากถึงขนาดนั่งอยู่
ข้างๆ	บาตร	กนึ็กเอาบาตรเป็นเพือ่น	แต่ความกลวัไม่ลดลงเลย	ปรากฏว่าเขายังยนือยู่
ข้างหน้าเรา	ดหีน่อยท่ีเขาไม่เปิดกลดเข้ามา	ในชวีติตัง้แต่เกิดมาไม่เคยมีความกลวัมาก 
และนานเท่าครั้งนี้	 เมื่อความกลัวมันมีมากแล้ว	มันก็มีที่สุดของความกลัว	เลยเกิด
ปัญหาถามตวัเองว่า	“กลวัอะไร?” ค�าตอบก็มขีึน้ว่า	“กลวัตาย”	ความตายมนัอยูท่ีไ่หน?	 
อยู่ที่ตัวเรา	เมื่อรู้ว่าอยู่ที่ตัวเรา	จะหนีพ้นมันได้ไหม?	ไม่พ้น	เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน	
เวลาใด	 คนเดียวหรือหลายคน	 ในที่มืดหรือที่แจ้ง	 ก็ตายได้ทั้งนั้น	 หนีไม่พ้นเลย	 
จะกลวัหรือไม่กลวักไ็ม่มทีางพ้น	เมือ่รู้อย่างน้ีความกลวัไม่รู้ว่าหายไปไหน	เลยหยดุกลวั	 
ดูเหมือนคล้ายกับเราออกจากที่มืดที่สุด	มาพบแสงสว่างนั่นแหละ

	 เมือ่ความกลัวหายไป	ผูท้ี่เข้ามายนือยู่หน้ากลดก็หายไปด้วย	เมือ่ความกลัวกับ
สิ่งที่กลัวหายไปได้สักครู่หนึ่ง	 เกิดลมและฝนตกลงมาอย่างหนัก	 ผ้าจีวรเปียกหมด	 
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แม้จะน่ังอยู่ภายในกลดกเ็หมอืนน่ังอยูก่ลางแจ้ง	เลยเกดิความสงสารตวัเองว่า	ตวัเราน้ี 
เหมือนลกูไม่มีพ่อแม่	ไม่มีทีอ่ยู่อาศัย	เวลาฝนตกหนัก	เพือ่นมนุษย์เขานอนอยูใ่นบ้าน 
อย่างสบาย	แต่เราซ	ิมาน่ังตากฝนอยูอ่ย่างน้ี	ผ้าผ่อนเปียกหมด	คนอืน่ๆ	เขาคงไม่รู้หรอก 
ว่า	เราก�าลงัตกอยูใ่นสภาพเช่นน้ี	ความว้าเหว่เกดิขึน้นานพอสมควร	เมือ่นึกได้	กห้็าม 
ด้วยปัญญา	 พิจารณาอาการอย่างนั้นก็สงบลง	 พอดีได้เวลารุ่งอรุณ	 จึงลุกจากที่นั่ง
สมาธิ

	 ในระยะที่เกิดความกลัวน้ัน	 รู้สึกปวดปัสสาวะ	 แต่พอกลัวถึงขีดสุดอาการ
ปวดปัสสาวะมีเลือดออกมาเป็นแท่งๆ	 ก่อน	 แล้วจึงมีน�้าปัสสาวะออกมาท�าให้รู้สึก
ตกใจนิดหน่ึง	 คิดว่าข้างในคงแตกหรือขาดจึงมีเลือดออกอย่างน้ี	 แต่ก็นึกได้ว่า 
จะท�าอย่างไรได้	 ในเมื่อเรามิได้ท�า	 มันเป็นของมันเอง	 ถ้าถึงคราวตายก็ให้มันตาย 
ไปเสีย	นึกสอนตัวเองได้อย่างนี้ก็สบายใจ	ความกลัวตายหายไปตั้งแต่นั้นมา

	 พอได้เวลาบิณฑบาต	พ่อขาวแก้วก็มาถามว่า	 “หลวงพ่อ...หลวงพ่อ เมื่อคืนนี้
มีอะไร เห็นอะไรไปหาบ้าง? มันเดินมาจากทางอาจารย์อยู่นั่นแหละ มันแสดงอาการ
ที่น่ากลัวใส่ผม ผมจึงต้องชักมีดออกมาขู่มัน มันจึงเดินกลับไป”

	 หลวงพ่อชาจึงตอบว่า	“จะมอีะไรเล่า หยดุพดูดีกว่า”	พ่อขาวแก้วกเ็ลยหยดุถาม	
หลวงพ่อคิดว่าถ้าขืนพูดไป	ถ้าพ่อขาวแก้วเกิดกลัวขึ้นมา	เดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้เท่านั้น

	 เมือ่อยูป่่าช้าใกล้วดัท่านอาจารย์ค�าดไีด้	๗	วนั	กม็อีาการเป็นไข้	เลยพกัรักษาตวั 
อยู่กับอาจารย์ค�าดีประมาณ	๑๐	วัน	จึงย้ายลงมาทางบ้านต้อง	พักอยู่ที่ป่าละเมาะ
บ้านต้อง	ได้เวลานานพอสมควร

๑๐. นิมิตถึงพระอาจารย์มั่น

	 ในพรรษาที	่๙	น้ี	ได้มาจ�าพรรษาอยูก่บัท่านอาจารย์กนิรี	วดัป่าหนองฮ	ีอ.ปลาปาก	 
จ.นครพนม	มาขอพึ่งบารมีปฏิบัติธรรมกับท่าน	 และได้รับความสงเคราะห์จากท่าน
อาจารย์เป็นอย่างดี
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	 คืนวันหน่ึง	 หลังจากหลวงพ่อท�าความเพียรแล้วคิดจะพักผ่อนบนกุฏิเล็กๆ	 
พอเอนกายลง	 ศีรษะถึงหมอนด้วยการก�าหนดสติ	 พอเคลิ้มไปเกิดนิมิตขึ้นว่า	 
ท่านอาจารย์มัน่	ภริูทตัโต	ได้มาอยูใ่กล้ๆ	น�าลกูแก้วลกูหน่ึงมายืน่ให้แล้วพดูว่า “ชา... 
เราจะให้ลกูแก้วลกูน้ีแก่ท่าน มันมีรัศมีสว่างไสวมาก” หลวงพ่อยืน่มอืขวาไปรับลกูแก้ว 
ลกูน้ัน	รับกบัมอืท่านอาจารย์มัน่แล้วลกุขึน้น่ัง	พอรู้สกึตวักเ็หน็ตวัเองยงัก�ามอืและอยู ่
ในท่านั่งตามปกติ	มีอาการคิดค้นธรรมะเพื่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ

	 ในพรรษาทีอ่ยูก่บัอาจารย์กนิรีน้ัน	ขณะทีม่คีวามเพยีรปฏิบตัธิรรมอย่างเคร่งครัด	 
ในวาระหนึ่ง	 ได้เกิดการต่อสู้กับราคะธรรมอย่างแรง	 ไม่ว่าจะเดินจงกรม	 นั่งสมาธิ	
หรืออยู่ในอิริยาบถใดก็ตาม	 ปรากฏว่ามีโยนีของผู้หญิงชนิดต่างๆ	 ลอยปรากฏเต็ม
ไปหมด	เกดิราคะขึน้จนท�าความเพยีรเกอืบไม่ได้	ต้องทนต่อสูก้บัความรู้สกึและนิมติ 
เหล่าน้ันอย่างล�าบากยากเย็นจริงๆ	 มีความรุนแรงพอๆ	 กับความกลัวที่เกิดข้ึน 
ในคราวที่ไปอยู่ป่าช้านั่นแหละ	เดินจงกรมไม่ได้	เพราะองค์ก�าเนิดถูกผ้าเข้าก็จะเกิด
การไหวตวั	ต้องให้ท�าทีเ่ดนิจงกรมในป่าทบึและเดินได้เฉพาะในทีมื่ดๆ	เวลาเดินต้อง
ถลกสบงขึ้นพ้นเอวไว้จึงจะเดินจงกรมต่อไปได้	การต่อสู้กับกิเลสเป็นไปอย่างทรหด
อดทน	ได้ท�าความเพยีรต่อสูก้นัอยู่นานเป็นเวลา	๑๐	วนั	ความรู้สกึและนิมติเหล่าน้ัน 
จึงจะสงบลงและหายไป

	 เม่ือถึงหน้าแล้ง	 (ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๐)	 หลวงพ่อจึงกราบลาท่านอาจารย์กินรี	 
เพือ่แสวงหาวเิวกต่อไป	ก่อนจากท่านอาจารย์กนิรีได้ให้โอวาทว่า	“ท่านชา... อะไรๆ กพ็อ 
สมควรแล้ว แต่ให้ท่านระวังการเทศน์นะ”

 ต่อจากน้ันก็ได้เดนิทางไปเร่ือยๆ	แสวงหาทีว่เิวกบ�าเพญ็สมณธรรมต่อไป	จนเดนิ 
ธดุงค์ไปถงึบ้านโคกยาว	จังหวดันครพนม	ไปพกัอยูใ่นวดัร้างแห่งหน่ึงห่างจากหมูบ้่าน
ประมาณ	๑๐	เส้น	ในระยะนี้จิตสงบและเบาใจ	อาการมุ่งจะเทศน์ก็เริ่มปรากฏขึ้นมา
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๑๑. เหตุการณ์แปลกครั้งที่ ๓

	 เมือ่ได้ปฏิบตัธิรรมอยู่ทีว่ดัร้างแห่งน้ัน	วนัหน่ึงเขามงีานในหมู่บ้าน	มมีหรสพเปิด
เคร่ืองขยายเสยีงดังอือ้องึมาก	ขณะน้ันหลวงพ่อก�าลงัเดนิจงกรมอยูเ่ป็นเวลาประมาณ	
๔	ทุ่ม	เดินได้นานพอสมควร	จึงนั่งสมาธิบนกุฏิชั่วคราว	ขณะที่นั่งอยู่นั้น	จิตใจเข้าสู่ 
ความสงบ	จนมคีวามรู้สกึว่า	เสยีงเป็นเสยีง	จิตเป็นจิต	ไม่ปะปนกนั	ไม่มคีวามกงัวล
อะไรทั้งสิ้น	 อาการเหล่าน้ีปรากฏเป็นเวลานาน	 ถ้าจะอยู่ตลอดคืนก็ได้	 จนจิตเกิด 
ความรู้สกึว่า	“เอาละพกัผ่อนเสยีท”ี	จึงมีการพกัผ่อนตามสภาพของสงัขาร	พอเอนกาย
ลงศีรษะยังไม่ถึงหมอน	 ด้วยสติเต็มเปี่ยม	 จิตมีการน้อมเข้าสู่มรณสติเป็นครั้งแรก	 
จนกระทัง่จิตด�าเนินเข้าไปผ่านจุดอนัหน่ึง	ได้ปรากฏว่าร่างกายระเบดิเป็นผุยผง	อาการ
จิตน้ันทะลุเข้าสู่จุดแห่งความสงบใสสะอาดอีกต่อไป	 เมื่อเวลานานพอสมควรแล้ว	 
จึงมีอาการถอนออกมาเป็นปกติธรรมดาอีกพักหน่ึง	 แล้วก็มีอาการด�าเนินเข้าไปถึง 
จุดอย่างเก่า	ร่างกายมีก�าลงัระเบดิรุนแรงละเอยีดยิง่กว่าคร้ังแรกประมาณ	๓	เท่า	แล้วก็ 
ทะลเุข้าสูจุ่ดนานพอสมควร	จึงมอีาการถอนออกมาถงึปกตจิิตธรรมดา	แล้วกม็อีาการ
น้อมเข้าไปผ่านจุดอย่างเก่า	มีการระเบิดอย่างรุนแรงยิ่งกว่าครั้งที่สองตั้ง	๓	เท่า	จน 
คล้ายๆ	กับโลกนี้แหลกละเอียดไม่มีอะไรเหลือ	แล้วจึงทะลุเข้าสู่จุดมุ่งสงบใสสะอาด	
ทั้งละเอียดยิ่งขึ้นถึง	๓	เท่า	แล้วมีการถอนออกมาอีกเช่นเคย

	 จึงมีความวิตกเกิดขึ้นว่าน่ีคืออะไร?	 มีค�าตอบเกิดข้ึนว่า	 “สิ่งน้ีไม่ต้องสงสัย  
สิง่น้ีคอืของเป็นเอง” ต่อจากน้ันก็มคีวามเบาใจ	ยากแก่การทีจ่ะพดูให้คนอืน่เข้าใจได้	
ลักษณะที่กล่าวมานี้	เราไม่ต้องปรุงแต่ง	เป็นพลังจิตเป็นเองของมัน	หลังจากนั้นการ
ปฏบิตัมีิความรู้สกึเปลีย่นแปลงไปจากเดิมมากทเีดยีว	เม่ือพกัอยูท่ีว่ดัร้างบ้านโคกยาว
ได้ครบ	๑๙	วนั	จึงเดนิธดุงค์ไปตามบ้านเลก็บ้านน้อยเร่ือยไป	การแสดงธรรมและการ 
แก้ปัญหาของตนเองและผู้อืน่	รู้สกึว่ามคีวามคล่องแคล่วมาก	ไม่มคีวามสะทกสะท้าน
อะไรเลย
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๑๒. ชนะใจตนย่อมพ้นภัย

	 ในระยะเดินธุดงค์ระยะน้ี	 นอกจากมีพระเลื่อมเป็นเพื่อน	 แล้วก็ยังมีเด็กเป็น 
ลกูศษิย์อกี	๒	คน	เดนิตามไปด้วย	แต่เป็นเดก็พกิาร	คนหน่ึงหหูนวก	อกีคนหน่ึงขาเป๋	 
เขายังอตุส่าห์ร่วมเดนิทางด้วย	และท�าให้ได้ข้อคดิอนัเป็นธรรมะสอนใจอยูห่ลายอย่าง	 
คนหนึ่งนั้นขาดีตาดี	แต่หูพิการ	อีกคนหูดี	แต่ขาพิการ	เวลาเดินทาง	คนขาเป๋เดินไป 
บางคร้ังขาข้างที่เป๋ก็ไปเกี่ยวข้างที่ดี	 ท�าให้หกล้มหกลุกบ่อยๆ	 คนที่หูหนวกน้ันเล่า	 
เวลาเราจะพดูด้วย	ต้องใช้มือใช้ไม้ประกอบ	แต่พอมันหนัหลงัให้	กอ็ย่าเรียกให้เม่ือย 
ปากเลย	เพราะเขาไม่ได้ยนิ	เมือ่มคีวามพอใจ	ความพกิารน้ันไม่เป็นอปุสรรคขดัขวาง 
ในการเดนิทาง	ความพกิารแม้ตวัเขาเองกไ็ม่ต้องการ	พ่อแม่ของเขากค็งจะไม่ปรารถนา 
อยากให้ลูกพิการอย่างนั้น	แต่ก็หนกีฎของกรรมไม่พ้น	จริงดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า	 
สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของๆ	ตน	มีกรรมเป็นทายาท	มีกรรมเป็นแดนเกิด	ฯลฯ	 
เม่ือพจิารณาความพกิารของเดก็ทีเ่ป็นเพือ่นร่วมเดนิทาง	ยงักลบัเอามาสอนตนเองว่า	 
เดก็ทัง้สองพกิารกาย	เดนิทางได้	จะเข้ารกเข้าป่ากรู้็	แต่เราพกิารใจ	(ใจมกีเิลส)	จะพา 
เข้ารกเข้าป่าหรือเปล่า	คนพิการกายอย่างเด็กนี้	มิได้เป็นพิษเป็นภัยแก่ใคร	แต่ถ้าคน
พกิารใจมากๆ	ย่อมสร้างความวุน่วายยุง่ยากแก่มนุษย์และสตัว์ให้ได้รับความเดอืดร้อน 
มากทีเดียว

	 คร้ันวันหน่ึงเดินทางไปถงึป่าใกล้หมูบ้่านแห่งหน่ึง	ซึง่อยูใ่นเขตจังหวดันครพนม	
เป็นเวลาค�า่แล้ว	และได้ตกลงจะพกัในป่าแห่งน้ัน	และได้มองไปเหน็ทางเก่า	ซึง่คนไม่ 
ค่อยใช้เดนิ	เป็นทางผ่านดงใหญ่เป็นล�าดบัไปถงึภูเขา	พลนักนึ็กถงึค�าสอนของคนโบราณ 
ว่า เข้าป่าอย่า นอนขวางทางเก่า	จึงเกดิความสงสยัอยากจะพสิจูน์ดูว่าท�าไมเขาจึงห้าม	 
จึงตกลงกับท่านเลื่อม	 ก็กางกลดตรงทางเก่าน่ันแหละ	 ให้เด็กสองคนอยู่ที่กึ่งกลาง
ระหว่างกลดสองหลงั	คร้ันเวลาจ�าวดั	หลงัจากน่ังสมาธพิอสมควรแล้ว	ต่างคนต่างกพ็กั	 
แต่ท่าน	(หลวงพ่อชา)	คิดว่า	ถ้าเด็กมองมาไม่เห็นใคร	เขาอาจจะกลัว	จึงเลิกผ้ามุ้ง 
ขึ้นพาดไว้ที่หลังกลด	แล้วก็นอนตะแคงขวางทางอยู่ใต้กลดนัน่เอง	หันหลังไปทางป่า	 
หันหน้ามาทางบ้าน
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	 แต่พอก�าลงัเตรียมตวัก�าหนดลมหายใจเพือ่จะหลบั	ทนัทน้ัีนหกูแ็ว่วได้ยนิเสยีง
ใบไม้แห้งดังกรอบแกรบๆ	 ซึ่งเป็นอาการก้าวเดินอย่างช้าๆ	 เป็นจังหวะใกล้เข้ามา	 
ใกล้เข้ามาจนได้ยินเสียงหายใจและวาระจิตก็บอกตัวเองว่า	 “เสือมาแล้ว” จะเป็น 
สัตว์อื่นไปไม่ได้	 เพราะอาการก้าวเดินและเสียงหายใจมันบ่งอยู่ชัดๆ	 เมื่อรู้ว่าเสือ 
เดินมา	เราก็คิดห่วงชีวิตอยู่ระยะหนึ่ง	และพลันจิตก็สอนตนเองว่า	อย่าห่วงชีวิตเลย	
แม้เสอืจะไม่ท�าลาย	เจ้ากต้็องตายอยูแ่ล้ว	การตายเพือ่รักษาสจัธรรมย่อมมีความหมาย	
เราพร้อมแล้วทีจ่ะเป็นอาหารของมนั	ถ้าหากเราไม่เคยเป็นคู่เวรกบัมนั	มนัคงจะไม่ท�า 
อะไรเราได้	 พร้อมกับจิตน้อมระลึกถึงพระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 เป็นที่พึ่ง	 
เมื่อเรายอมและพร้อมแล้วที่จะตาย จิตใจก็รู้สึกสบาย ไม่มีกังวล และปรากฏว่า 
เสียงเดินของมันเงียบไป	ได้ยินแต่เสียงหายใจ	กะประมาณอยู่ห่างจากท่าน	๖	เมตร	
ท่านนอนรอฟังอยู่สักครู่	เข้าใจว่ามันคงจะยืนพิจารณาอยู่ว่า	“ใครเล่า...มานอนขวาง
ทางข้า”	แต่แล้วมันคิดอย่างไรไม่ทราบ	มันจึงหันหลังเดินกลับไป	เสียงกรอบแกรบ
ของใบไม้แห้งดังห่างออกไปๆ	จนกระทั่งเงียบหายไปในป่า

	 หลวงพ่อเล่าว่า	เมื่อเราทอดอาลัยในชีวิต	วางมันเสีย	ไม่เสียดาย	ไม่กลัวตาย	
ก็ท�าให้เราเกิดความสบายและเบาใจจริงๆ	คืนนั้นก็ผ่านไปจนได้	เวลาตื่นขึ้นบ�าเพ็ญ
ธรรม	หลังจากบิณฑบาตมาฉนัแล้ว	ก็ออกเดินทางต่อไป	เพราะท่านได้รู้แล้วว่าท�าไม
คนโบราณจึงสอนไว้ว่า	เข้าป่าอย่านอนขวางทางเก่า

	 หลวงพ่อและคณะได้ออกเดนิทางไปถงึแม่น�า้สงคราม	อ�าเภอศรีสงคราม	จังหวดั
นครพนม	จนกระทั่งถึงแม่น�้าโขง	ข้ามไปนมัสการพระพุทธบาทพลสันติ์ฝั่งลาว	แล้ว
จึงข้ามกลับมา	 ย้อนกลับมาทางอ�าเภอศรีสงคราม	พักอยู่บ้านหนองกา	 ในเวลานั้น
บริขารไม่สมบรูณ์	เน่ืองจากห่างหมูญ่าตแิละขาดผู้ศรัทธา	บาตรทีใ่ช้อยูน้ั่นรูส้กึว่าเลก็ 
และมีรูร่ัวหลายแห่งเกอืบใช้ไม่ได้	พระวดัหนองกาจึงถวายบาตรขนาดกลาง	มช่ีองทะล ุ
นิดหน่อย	แต่ไม่มฝีาบาตร	จะหาฝาทีไ่หนกไ็ม่ได้	ขณะเดนิจงกรมอยูก่ค็ดิได้ว่า	จะเอา 
หวายถักเป็นฝาบาตร	จึงให้โยมเข้าไปหาหวายมาให้	เกิดกังวลในการหาบริขาร
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	 คนืวนัหน่ึงขณะทีจุ่ดไต้ก�าลงัเอาหวายถกัเป็นฝาบาตรอยู	่จนข้ีไต้หยดลงถกูแขน
พองขึ้น	รู้สึกเจ็บแสบ	จึงเกิดความรู้สึกขึ้นว่า	“เรามามัวกังวลในบริขารมากเกินไป” 
จึงได้ปล่อยวางไว้เร่ิมท�ากรรมฐานต่อไป	ได้เวลานานพอสมควรจึงหยดุเพือ่จะพกัผ่อน	
แต่พอเคลิ้มไปจึงสุบินนิมิตว่า	สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาเตือนว่า	“สัพเพ  
อเิม ปริกขารา ปัญจักขนัธานัง ปริวาราเยวะ บริขารทัง้ปวงเป็นเพยีงเคร่ืองประดับขนัธ์	
๕	เท่านั้น”	พอจบพุทธภาษิตนี้เท่านั้น	ก็รู้สึกตัวพร้อมทั้งลุกขึ้นนั่งทันที	เป็นเหตุให้
พจิารณาได้ความว่า	การไม่รู้จักประมาณในการบริโภคบริขาร	มคีวามกงัวลในการจัดหา	 
ย่อมเป็นการยุ่งยากขาดการปฏิบัติธรรม	ย่อมไม่ได้รับผลอันตนพึงปรารถนา

	 พ.ศ.	๒๔๙๑	(พรรษาที	่๑๐)	ในระยะต้นปีน้ีเอง	หลวงพ่อจึงย้ายจากบ้านหนองกา	 
เดินทางไปได้ระยะไกลพอสมควรจึงได้ข้อคิดว่า	 การคลุกคลีอยู่ร่วมกับผู้มีปฏิปทา 
ไม่เสมอกัน	ท�าให้เกดิความล�าบาก	จึงได้ตกลงแยกทางกนักบัพระเลือ่ม	ต่างคนต่างไป 
ตามชอบใจ	ท่านเลือ่มน�าเดก็สองคนน้ันไปส่งบ้านเขา	ส่วนหลวงพ่อกอ็อกเดินทางไป 
คนเดียว	จนกระทัง่เดินมาถงึวดัร้างในป่าใกล้บ้านข่าน้อย	ซึง่อยูใ่นเขตอ�าเภอศรีสงคราม	 
ท่านเองเห็นว่าเป็นที่วิเวกเหมาะแก่การบ�าเพ็ญธรรม	จึงได้พักอยู่ที่วัดร้างนั้น	บ�าเพ็ญ
เพียรได้เต็มที่	 มีการส�ารวมอย่างดีเพื่อให้เกิดความรู้	 มิได้มองหน้าผู้ใส่บาตรและ 
ผู้ถวายอาหารเลย	เพียงแต่รับทราบว่าเป็นชายหรือหญิงเท่านั้น	เดินจงกรมอยู่จนเท้า 
เกิดบวมเดินต่อไปไม่ได้	 จึงพักการเดิน	 ได้แต่น่ังสมาธิอย่างเดียว	 ใช้ตบะธรรม 
ระงับอาพาธ	เป็นเวลา	๓	วนั	เท้าจึงหายเจ็บ	การเทศน์กด็	ีการรับแขกกดี็	ท่านกง็ดไว้ 
เพราะต้องการความสงบ	ระยะที่ปฏิบัติอยู่นั้น	ทั้งๆ	ที่ได้แยกทางกับเพื่อนมา	เพราะ
ไม่อยากคลกุคล	ีแต่กเ็กดิความอยากจะได้เพือ่นทีดี่ๆ	อกีสกัคน	จึงเกดิค�าถามขึน้ว่า

 “คนดีน่ะอยู่ที่ไหน”

	 ก็มีค�าตอบเกดิขึน้ว่า	“คนดอียูท่ีเ่ราน่ีแหละ ถ้าเราไม่ดีแล้ว เราจะอยูท่ีไ่หนกบัใคร 
มันก็ไม่ดีทั้งน้ันแหละ”	 จึงได้เป็นคติสอนตนเองมาจนกระทั่งทุกวันน้ี	 เมื่ออยู่ที่น่ัน 
ได้ครบ	๑๕	วัน	แล้วจึงออกเดินทางต่อไปผ่านบ้านข่าใหญ่มาถึงกลางป่า	พักผ่อนอยู่ 
เกดิกระหายน�า้มาก	บ่อน�า้กไ็ม่ม	ีจึงเดนิต่อไป	พอจวนจะถงึแอ่งน�า้ทีแ่ห้งแล้ง	เกดิฝนตก 
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ลงมาอย่างแรง	น�า้ฝนปนดินไหลลงรวมในแอ่ง	ด้วยความกระหายจึงล้วงเอาหม้อกรองน�า้ 
เดินลงไป	เอาหม้อกรองจุ่มลงไปในน�า้	แต่เพราะน�า้ขุน่มาก	จึงไม่ไหลเข้าในหม้อกรอง	
เลยไม่ได้ฉันน�้า	จึงอดทนต่อความกระหายและเดินทางต่อไป

๑๓. ผู้หมดความโกรธ

	 เมือ่หลวงพ่อเดนิทางมาจนกระทัง่ถงึวดัป่าซึง่ตัง้อยูใ่นเขตป่าช้า	(เป็นทีพ่กัสงฆ์)	
อยู่ในเขตจังหวัดนครพนม	เป็นเวลาจวนจะเข้าพรรษาอยู่แล้ว	หลวงพ่อจึงขอพักกับ
หวัหน้าสงฆ์	มนีามว่า	หลวงตาปุม้	ได้สนทนาธรรมกนันานพอสมควร	ได้ยนิหลวงตา 
รูปนั้นพูดว่า	“ท่านหมดความโกรธแล้ว” จึงเป็นเหตุให้หลวงพ่อนึกแปลกใจ เพราะ
ค�าพูดเช่นน้ีท่านไม่เคยได้ยินใครพูดมาก่อน	 จึงคิดว่าพระองค์น้ีจะดีแต่พูดหรือว่า 
ดเีหมอืนพดู	เราจะต้องพสิจูน์ให้รู้	จึงตดัสนิใจขออยูเ่พือ่การศกึษาธรรม	แต่เน่ืองจาก
หลวงพ่อไปรูปเดียว	ทัง้อฏัฐบริขารกเ็ก่าเตม็ท	ีเขาไม่รู้ต้นสายปลายเหตเุพราะไม่มใีคร
รับรอง	ถงึแม้จะขอจ�าพรรษาอยูด้่วย	ท่านเหล่าน้ันกไ็ม่ยอม	เลยตกลงกนัว่า	จะให้ไปอยู ่
ที่ป่าช้าคนจีน	ซึ่งอยู่นอกเขตวัดไม่ไกลนัก	หลวงพ่อก็ยินดีจะไปอยู่ที่นั่น	แต่พอถึง 
วันเข้าพรรษา	หลวงตาปุ้มและคณะจึงอนุญาตให้จ�าพรรษาในวัดได้

	 ตอนหลังๆ	 ได้ทราบว่าหลวงตาปุ้มเกิดความลังเลใจ	 ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะให ้
จ�าพรรษาอยู่นอกวัดหรือในวัด	จึงไปปรึกษาท่านอาจารย์บุญมา	ได้ทราบว่าอาจารย์
บญุมาได้แนะว่า	พระทีม่อีายุพรรษามากมารูปเดียวอย่างน้ี	จะให้จ�าพรรษานอกวดัดูจะ 
ไม่เหมาะ	บางทีท่านอาจจะมีดีของท่านอยู่	ควรให้จ�าพรรษาในวัดได้	แต่ต้องท�าตาม 
ข้อกติกาดังนี้

	 ๑.	ไม่ให้รับประเคนของจากโยม	เป็นแต่เพียงคอยรับจากพระรูปอื่นที่ส่งให้

	 ๒.	ไม่ให้ร่วมสังฆกรรม	(อุโบสถ)	เป็นแต่เพียงให้บอกปริสุทธิ์

	 ๓.	เวลาเข้าที่ฉัน	ให้นั่งท้ายแถวของพระต่อกับสามเณร
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	 หลวงพ่อยนิดีท�าตามทกุอย่าง	แม้ท่านจะมพีรรษาได้	๑๐	พรรษากต็าม	ท่านกลบั 
ภูมิใจและเตือนตนเองว่า	

 “จะน่ังหัวแถวหรือหางแถวก็ไม่แปลก เหมือนเพชรนิลจินดาจะวางไว้ที่ไหน  
ก็มีราคาเท่าเดิม และจะได้เป็นการลดทิฏฐิมานะให้น้อยลงด้วย”

	 เมื่อปลงตกเสียอย่างนี้	จึงอยู่ได้ด้วยความสงบสุข	หลวงพ่อเล่าว่า	เมื่อเราเป็น 
คนพดูน้อย	คอยฟังคนอืน่เขาพดูแล้วน�ามาพจิารณาดู	ไม่แสดงอาการทีไ่ม่เหมาะไม่ควร	 
คอยสงัเกตจริยาวตัรของท่านเหล่าน้ัน	ย่อมท�าให้ได้บทเรียนหลายๆ	อย่าง	ภกิษสุามเณร 
เหล่านั้นก็คอยสังเกตความบกพร่องของหลวงพ่ออยู่	เขายังไม่ไว้ใจ	เพราะเพิ่งมาอยู่ 
ร่วมกันเป็นพรรษาแรก

	 ตามปกตหิลงัจากฉันเช้าเสร็จแล้ว	ท่านน�าบริขารกลบักฏุ	ิเมือ่เกบ็ไว้เรียบร้อยแล้ว	 
หลวงพ่อมักจะหลบไปพกัเพือ่พจิารณาค้นหาธรรมในเขตป่าช้า	ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของวดั	
ตรงกลางป่าช้าเขาปลกูศาลาเลก็ไว้หลงัหน่ึง	เมือ่มองจากศาลาย่อมมองเหน็หลมุฝังศพ 
และฝังเถ้าถ่านกระดูกของเพื่อนมนุษย์เป็นหย่อมๆ	 ท�าให้นึกถึงข้อธรรมะที่เคย
พิจารณาว่า

 อธุวัง เม ชีวิตัง 	 ชีวิตของเราไม่ยั่งยืน
 ธุวัง เม มรณัง		 ความตายของเรายั่งยืน
 อนิยตัง เม ชีวิตัง ชีวิตของเราไม่เที่ยง
 นิยตัง เม มรณัง ความตายของเราเที่ยง

	 สักวันหนึ่งเราก็จะต้องทับถมดินเหมือนคนเหล่านั้น	เราเกิดมาเพื่อถมดินให้สูง
ขึ้นหรือ	หรือเกิดมาท�าไม...
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๑๔. เหตุการณ์แปลกๆ ครั้งที่ ๔

	 อยู่ต่อมาวนัหน่ึง	ขณะทีห่ลวงพ่อก�าลงัพจิารณาธรรมชาตขิองต้นไม้ใบไม้เถาวลัย์
ต่างๆ	อยูท่ีศ่าลาเลก็	ก�าลงัสบายอารมณ์	มีกาตวัหน่ึงบนิมาจับกิง่ไม้ใกล้ๆ	ศาลา	ส่งเสยีง 
ร้อง	 กา...กา...	 ท่านไม่สนใจเพราะนึกว่าคงร้องไปตามประสาสัตว์	 แต่ที่ไหนได	้ 
พอมันรู้ว่าเราไม่สนใจ	มันจึงเคลื่อนลงมาจับที่พื้นตรงหน้าเรา	ห่างกันเพียงประมาณ	
๒	เมตร	ปากมันคาบหญ้าแห้ง	คาบแล้ววาง	พลางร้องว่า	กราวๆ	...	เหมอืนมนัจะยืน่ 
หญ้าแห้งให้	พอเราสนใจมองดแูละรับทราบในใจว่า	อือ้...เจ้ามาบอกอะไรเล่า	กากบ็นิ 
หนีไป	อยูต่่อมาประมาณ	๓	วนั	มเีด็กชายคนหน่ึงอายปุระมาณ	๑๓-๑๔	ปี	ป่วยเป็นไข้ 
และตายไป	เขาจึงน�ามาเผาในป่าช้าไม่ไกลจากศาลา	และหลงัจากเขาสวดมนต์ท�าบญุ
แล้ว	๓-๔	วัน	ขณะที่หลวงพ่อก�าลังนั่งพิจารณาธรรมอยู่	ก็มีกาบินมาจับกิ่งไม้ข้าง 
ศาลาอกี	เม่ือเราไม่สนใจมันกบ็นิลงมาจับดินและแสดงอาการเหมอืนคร้ังแรก	พอหลวงพ่อ 
มองดูมนัและรับทราบ	กาตวัน้ันกบ็นิหนีไป...	อยูต่่อมาอกีประมาณ	๓	วนั	พีช่ายของเดก็ 
ทีต่ายไปแล้วน้ันซึง่มอีายปุระมาณ	๑๕-๑๖	ปี	เกดิป่วยเป็นไข้กะทนัหนัและกต็ายอกี	
พวกญาติน�ามาเผาในป่าช้านั้นอีก

	 หลังจากท�าบุญตักบาตรแล้วประมาณ	๓-๔	วัน	ขณะที่หลวงพ่อนั่งพักอยู่ใน
ศาลากลางป่าช้า	ก็มีกาบินมาเกาะกิ่งไม้	ส่งเสียงร้องเหมือนเก่า	เมื่อไม่สนใจมันก็บิน
ลงมาจับพื้น	คาบหญ้าแห้งเหมือนจะยื่นให้	คาบวางๆ	พอรับทราบแล้ว	ก็นึกขึ้นว่า	
อะไรกันเล่า	จะมาบอกอะไรอีก	กาตัวนั้นก็บินหนีไป	หลวงพ่อจึงคิดว่า	๒	ครั้งก่อน	
มันท�าอย่างนี้	 มีคนตาย	 ๒	 คน	 แต่คราวนี้มันมาท�าอีก	 ท�าไมจะมีคนตายอีกหรือ	 
อยู่ต่อมาอกี	๓-๔	วนั	พีส่าวของเดก็พวกน้ันซึง่มอีายปุระมาณ	๑๘-๑๙	ปี	ป่วยเป็นไข้ 
และก็ได้ตายลงอีก	และได้น�ามาเผาที่ป่าช้านั้นอีก	ความทุกข์เป็นอันมากดูเหมือนจะ
มารวมแผดเผาพ่อแม่และญาติของเด็กพวกนั้นให้เกรียมไหม้	ร้องไห้จนแทบจะไม่มี
น�้าตาออก	 ชั่วระยะเพียงครึ่งเดือนเขาต้องสูญเสียลูกไปตั้ง	 ๓	 คน	 หลวงพ่อได้มา
เห็นสภาพของคนเหล่าน้ันผู้ได้รับความทุกข์โศก	 ยิ่งท�าให้เกิดธรรมะเตือนตนมิให้
ประมาทในการท�าความเพียร	ความทุกข์ความโศกย่อมเกิดจากของที่เรารักหวงแหน
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๑๕. สังวรระวังในพระวินัย

	 ในพรรษาที่อยู่ป่าช้าแห่งนี้	 จิตใจรู้สึกมีความหนักแน่นและเข้มแข็งพอสมควร	
การท�าความเพียรก็เป็นไปอย่างสม�่าเสมอ	 และการเคารพต่อกฎกติกาที่ตั้งไว้ก็มิได้
บกพร่อง	มคีวามส�ารวมระวงัอยู่มิได้ประมาท	พระพทุธองค์ตรัสว่า	“ศลีจะรู้ได้เพราะ
อยูร่่วมกนันานๆ”	ดงัน้ัน	ของสิง่ใดทีเ่หน็ว่าไม่ถกูต้องตามพระวนัิย	หรือรับประเคนแต่
ไม่ได้องค์แห่งการประเคน	หลวงพ่อก็ไม่ฉัน	จะพจิารณาฉันเฉพาะสิง่ทีเ่หน็ว่าถกูต้อง 
ตามพระวินัยเท่าน้ัน	และมสีิง่ทีท่�าให้พระภกิษุสามเณรทีอ่ยูใ่นวดัน้ันเกดิความระมดั 
ระวังขึ้นอีก	ตัวอย่างเช่น

 เรื่องที่ ๑ ข้าวหมาก

	 เช้าวันหน่ึง	มโียมน�าข้าวหมากมาถวาย	พระเณรทกุรูปฉันกนัหมด	แต่หลวงพ่อ 
มิได้ฉัน	รับประเคนแล้วเอาวางไว้ข้างๆ	หลวงตาปุ้มมองเห็นเข้า	จึงถามว่า	“ท่านชา 
ไม่ฉันข้าวหมากหรือ ท�าไมล่ะ”

 “ครับ ผมเห็นว่ามันมีกลิ่นและรสเหมือนเหล้า นิมนต์ตามสบายเถอะครับ” 
หลวงพ่อตอบ

 เรื่องที่ ๒ ไม้พยุง

	 วันหน่ึงอยู่ในระหว่างกลางพรรษา	 พระเณรได้ชวนกันเอาเรือไปหาเก็บฟืน 
มาไว้ต้มน�้าย้อมผ้า	 ได้น�าเรือเข้าไปในเขตไร่ร้าง	 พระเณรพากันไปแบกฟืนมาทิ้งไว้ 
ทีฝ่ั่งน�า้	หลวงพ่อชาเป็นคนขนลงเรือ	หลวงพ่อสงัเกตเหน็ไม้พยงุท่อนหน่ึง	เขาถากเป็น 
ทรงกลม	ยาวประมาณ	๒	เมตร	ซึ่งพระเณรแบกมาทิ้งไว้	หลวงพ่อคิดว่าไม้ท่อนนี้ 
ต้องมีเจ้าของ	จึงไม่ยอมขนลงเรือ	พอได้เวลาจนจะกลับ	หลวงตาปุ้มเดินมาเห็นไม้
ท่อนนั้น จึงถามว่า
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 “ท่านชา ท�าไมจึงไม่แบกไม้ท่อนน้ีลงเรือ” หลวงพ่อตอบว่า “ผมเหน็ว่ามันไม่สวย  
(ผิดวนัิย) ครับ”	ท�าให้หลวงตาปุม้สะดุ้งนิดหน่อย	จึงไม่มใีครขนลงเรือ	แล้วจึงพากนั 
น�าเรือกลับวัด

 เรื่องที่ ๓ ข้าวหลาม

	 วันหน่ึงโยมเขาท�าข้าวหลามเอามาเผาที่โรงครัว	 โรงครัวน้ันอยู่ไม่ไกลกุฏิของ
หลวงพ่อและกฏุขิองหลวงตารูปน้ันเท่าใดนัก	พอพากนักลบัจากบณิฑบาต	หลวงพ่อชา 
ก็ขึ้นกุฏิเพื่อเปลี่ยนบริขาร	 ส่วนหลวงตาปุ้มเดินเลยไปที่โรงครัว	 เผอิญในเวลาน้ัน 
ไฟก�าลังไหม้ข้าวหลามเพราะโยมไม่อยู่	หลวงตาเหลียวซ้ายแลขวา	นึกว่าไม่มีคนเห็น	 
จึงเอื้อมมือไปจับกระบอกข้าวหลามพลิกลง	 แต่หารู้ไม่ว่าหลวงพ่อชายืนดูอยู่ในห้อง	
ถึงเวลาฉัน	โยมเขาน�าข้าวหลามมาถวาย	พระเณรฉันกันหมด	แต่หลวงพ่อชารับและ 
วางไว้	 ไม่ฉัน	 หลวงตาปุ้มฉันได้	 ๒-๓	 ท่อน	 จึงเหลียวมาดู	 เห็นหลวงพ่อไม่ฉัน	 
จึงถามว่า

 “ท่านชา ฉันข้าวหลามหรือเปล่า”

	 หลวงพ่อชาตอบ	“เปล่าครับ”

	 หลวงตาปุม้รู้สกึสะดุ้ง	พร้อมกบัพดูขึน้ว่า	“ผมต้องอาบตัแิล้ว”	(การทีพ่ระจับของ 
ทีย่งัมไิด้รับประเคน	ถ้าไม่ให้ของน้ันเคลือ่นที	่มผู้ีมาประเคนทหีลงัแล้วฉัน	ต้องอาบตัิ
เฉพาะผู้จับ	แต่ถ้าให้ของเคลือ่นไป	แม้จะมผู้ีประเคนทหีลงัแล้วฉัน	กต้็องอาบตัทิกุกฏ 
หมดทุกรูปที่ฉันของนั้น)

	 พอฉันเสร็จ	หลวงตาจะมาขอแสดงอาบัติด้วย	แต่หลวงพ่อพูดว่า	“ไม่ต้องก็ได้ 
ให้ส�ารวมต่อไปเถอะ”

	 เท่าน้ันเอง	จึงท�าความแปลกใจและเกรงใจแก่พระเณรเหล่าน้ันให้มคีวามเคารพ 
นับถือในหลวงพ่อชามากขึ้น	จนท่านพากันขอร้องให้หลวงพ่อนั่งฉันตามอายุพรรษา	
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และให้รับประเคนได้และอนุญาตให้ร่วมอุโบสถได้	 หลวงพ่อตอบว่า	 “ท�าอย่างน้ัน
ไม่เหมาะ ขอให้ถือตามกติกาเดิมที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนจะเข้าพรรษาเพื่อความสงบ
เรียบร้อยต่อไป”

 เรื่องที่ ๔ ตีวัว

	 วนัหน่ึงเกิดน�า้ท่วมมาก	แต่ทีว่ดัเป็นทีด่อน	ววัควายชาวบ้านไม่มีหญ้าจะกนิ	บางตวั 
ลอดรั้วเข้ามากินหญ้า	พระเณรเขาคอยไล่ออกบ่อยๆ	วันนั้นวัวตัวที่น่าสงสารตะแคง 
ลอดร้ัวยื่นคอเข้ามากินหญ้าในเขตวัด	 ที่ตรงน้ันเป็นร้ัวที่แน่นหนาพอดู	 หลวงพ่อ 
ได้สงัเกตเหน็หลวงตาปุม้ยนืถอืท่อนไม้ดกัอยูข้่างๆ	ร้ัว	พอมนักดักนิหญ้าได้	๔-๕	คร้ัง	 
หลวงตาก็ประเคนด้วยท่อนไม้ตั้งหลายตุบ	 มันจะออกก็ออกยาก	 เพราะเขาเกะกะ 
ติดรั้ว	กว่าจะออกได้	ก็ถูกหลวงตาตีด้วยท่อนไม้ตั้งหลายครั้ง	หลวงพ่อยืนอยู่ห่างๆ	 
พลางร�าพึงกับตัวเองว่า	 “โธ่เอ๋ย เจ้าวัวที่น่าสงสาร เพราะความหิวบังคับเจ้าให้ต้อง 
ยื่นคอเข้ามากินหญ้าในเขตวัด เขตของนักบุญ แต่สิ่งที่นักบุญอย่างหลวงตาต้อนรับ 
กค็อืท่อนฟืน หญ้าทีไ่ด้กนิกบัความเจ็บทีถ่กูตมีนัไม่คุม้ค่ากนัเลย แต่จะท�าอย่างไรได้  
หลวงตาท่านกท็�าไปอย่างคนหมดความโกรธแล้วน่ี”	จึงท�าให้หลวงพ่อสงัเวชใจ	และรู้สกึ 
คลายความนับถือลง	แต่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไร

๑๖. ทดลองฉันน�้ามูตรเน่า

	 ในพรรษาน้ันหลวงพ่อท�าความเพยีรหนักยิง่ข้ึน	แม้ฝนจะตกกย็งัเดนิจงกรมอยู	่
เพื่อค้นหาทางพ้นทุกข์	มีเวลาจ�าวัดน้อยที่สุด	วันหนึ่งเกิดสุบินนิมิตว่า	ได้ออกไปใน
ที่แห่งหนึ่ง	ไปพบคนแก่และป่วยร้องครวญคราง	มีคนพยุงตัวให้ลุกขึ้นนั่ง	หลวงพ่อ 
พิจารณาดูแล้วก็เดินผ่านไป	 จึงไปพบคนเจ็บหนักจวนจะตาย	 มีร่างกายซูบผอม	 
จะหายใจแต่ละคร้ังท�าให้มองเหน็กระดกูซีโ่ครงไล่กนัเป็นแถวๆ	ท�าให้เกดิความสงัเวช	
จึงเดินเลยไปพบคนตายนอนหงายอ้าปาก	ยิ่งท�าให้เกิดความสลดใจมาก
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	 เมื่อรู้สึกตัวก็ยังจ�าภาพในฝันนั้นได้ดีอยู่	 จึงคิดหาทางพ้นทุกข์	 รู้สึกเบื่อหน่าย 
ตอ่ชวีติ	คดิอยากจะปลกีตัวขึน้ไปอยูบ่นยอดเขาประมาณ	๗	วนั	๑๕	วนั	จงึจะลงมา 
บณิฑบาต	แต่มีปัญหาเร่ืองน�า้ด่ืมจะต้องดืม่ทกุวนั	จึงนึกถึงกบในฤดแูล้ง	มนัอยูใ่นรู 
อาศัยน�้าเย่ียวมันเองมันก็มีชีวิตอยู่ได้	 เมื่อคิดได้ดังน้ันจึงตกลงจะฉันน�้าปัสสาวะ 
ของตัวเอง	 จึงท�าการทดลองดูก่อน	 วันน้ันหลังจากฉันอาหารแล้วจึงดื่มน�้าบริสุทธิ ์
จนอิ่มอยู่ได้ประมาณ	๓	ชั่วโมง	รู้สึกปวดปัสสาวะ	เวลาปัสสาวะออกมาจึงเอาแก้ว
มารองไว้	เสร็จแล้วจึงเทหน้าฝาออกนิดหนึ่ง	จึงยกขึ้นดื่ม	รู้สึกว่ามีรสเค็ม	ทีนี้อยู่ได้ 
ประมาณ	๒	ชั่วโมง	ก็ปวดปัสสาวะอีก	เวลาปัสสาวะออกก็เอาแก้วมารอง	เสร็จแล้ว
ก็ดื่มเข้าไปอีก	 คราวน้ีอยู่ได้ประมาณ	 ๒๐	 นาที	 ก็ปวดปัสสาวะและก็ท�าอย่างเก่า	 
ด่ืมเข้าไปอีกคราวน้ีอยูไ่ด้	๑๕	นาท	ีกป็วดอกี	ถ่ายออกมาแล้วด่ืมเข้าไปอกี	และอยูไ่ด้
ประมาณ	๕	นาท	ีปวดปัสสาวะและถ่ายออกมา	หาอะไรรองแล้วดืม่เข้าไป	คราวน้ีกะว่า 
พอตกถงึกระเพาะ	กไ็หลออกเป็นปัสสาวะเลย	มสีขีาวๆ	จึงได้เกดิความรู้สกึว่า	น�า้ปัสสาวะ 
เป็นเศษของน�า้แล้ว	จะอาศยัดืม่อกีไม่ได้	จึงทอดอาลยัในการทีจ่ะหาน�า้ดืม่เช่นวธิน้ัีน

๑๗. โภชเนมัตตัญญุตา

	 นอกจากนั้นหลวงพ่อยังหัดปลงผมด้วยตนเองจนเป็นนิสัยมาถึงทุกวันนี้	 และ
เป็นแบบอย่างให้ศิษย์ทัง้หลายได้ท�าตาม	เม่ือคดิว่าไม่อาจไปอยู่บนยอดเขาได้กค็ดิหา
วิธีใหม่	โดยท�าการอดอาหาร	คือ	ฉันวันเว้นวันสลับกันไป	ท�าอยู่ประมาณ	๑๕	วัน	
และในระหว่างนี้ท�าให้ร่างกายร้อนผิดปกติเหมือนถูกไฟเผา	มีอาการทุรนทุรายแทบ
จะทนไม่ไหว	จิตใจก็ไม่สงบ	จึงนึกได้ว่า	มิใช่ทาง	ท�าให้นึกถึงอุปัณณกปฏิปทา	คือ	 
ข้อปฏิบตัไิม่ผิด	ได้แก่	โภชเนมตัตญัญตุา	รู้จักประมาณในการฉันอาหาร	พอสมควร
ไม่มากไม่น้อย	ส�ารวมอินทรีย์	ตื่นขึ้นท�าความเพียร	ไม่เกียจคร้าน	และเมื่อนึกได้จึง
หยดุวิธทีรมานน้ันเสยี	กลบัฉันอาหารเป็นปกต	ิวนัละคร้ังดงัเดมิ	บ�าเพญ็สมณธรรมได้	 
จิตใจกส็งบดี	เวลาเข้าสมาธ	ิสามารถถอดรูปร่างโดยมองเหน็รูปร่างของตนอกีร่างหน่ึง 
น่ังอยูข้่างหน้าด้วยความชดัเจน	มไิด้ง่วงนอน	ปราศจากนิวรณ์ทกุอย่าง	รู้สกึว่าการปฏบิตั ิ
ก็สะดวกดี	จิตใจสงบเย็น
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	 เมือ่ออกพรรษาแล้ว	หลวงตาปุม้ชวนข้ามไปตัง้ส�านักกรรมฐานอยูฝ่ั่งประเทศลาว	
หลวงพ่อไม่เห็นดีด้วย	จึงไม่ยอมไป	พอจวนจะสิ้นปี	หลวงตาจึงพาลูกวัดย้ายหนีไป 
จากวัดนั้นได้ประมาณ	๗	วัน	หลวงพ่อก็ได้ย้ายจากที่นั่นไปเช่นกัน

	 พ.ศ.	๒๔๙๒	(พรรษาที	่๑๑)	เมือ่ออกจากวัดป่า	อ�าเภอศรีสงคราม	แล้วหลวงพ่อ 
กเ็ดนิทางขึน้สูภ่ลูงักา	ซึง่อยูใ่นเขตอ�าเภอบ้านแพง	จ.นครพนม	ได้ไปพกัสนทนาธรรม 
กบัอาจารย์วนั	เป็นเวลา	๓	วนั	จึงได้เดนิธดุงค์ไปเร่ือยๆ	นานพอสมควรจึงได้ลงจาก 
ภูลังกา	มากราบท่านอาจารย์กินรี	วัดป่าหนองฮีอีกทีหนึ่ง	ท่านอาจารย์กินรีได้เตือน
สติว่า

 “ท่านชา เอาล่ะ การเที่ยวธุดงค์ก็พอสมควรแล้ว ควรจะหาที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ที่ราบๆ” 

 หลวงพ่อจึงเรียนท่านว่า “กระผมจะกลับบ้าน”

	 ท่านอาจารย์กนิรีจึงพดูว่า	“จะกลบับ้าน คดิถงึใคร ถ้าคดิถงึผู้ใด ผู้น้ันจะให้โทษ 
แก่เรานะ”

	 หลวงพ่อชาจึงได้กราบลาท่านอาจารย์กินรีเดินทางต่อมาเป็นเวลาหลายวัน	 
จนกระทั่งได้มาถึงบ้านป่าตาว	ต.ค�าเตย	อ.เลิงนกทา	จ.ยโสธร	 (แต่สมัยนั้นขึ้นกับ	
จ.อุบลฯ)	ได้พักอยู่ที่ป่าไม่ไกลจากบ้านเท่าใดนัก	ได้มีโอกาสเทศน์สั่งสอนประชาชน	
แนะแนวทางการแห่งการปฏิบตัธิรรมแก่คนในถิน่น้ัน	จนเกดิความเลือ่มใสพอสมควร	
และได้พกัอยู่เป็นเวลา	๒	เดอืน	จึงได้ลาญาตโิยมเดนิทางลงมาทางใต้	ก่อนจะจากมา 
โยมได้มอบเด็กคนหน่ึงเป็นศิษย์	เมือ่เดินทางมา	อ.วารินฯ	แล้ว	หลวงพ่อจึงให้เดก็ชาย 
ทองด	ีผู้เป็นศษิย์	บรรพชาเป็นสามเณรทีว่ดัวารินทราราม	เมือ่หลวงพ่อเดินทางมาถงึ 
บ้านเกดิแล้ว	จึงได้ไปพกัอยู่ทีป่่าช้าบ้านก่อเป็นเวลา	๗	วนั	มโีอกาสได้เทศน์ให้ญาตโิยม 
ฟังพอรู้แนวทางบ้างเป็นบางคนแล้ว	หลวงพ่อจึงได้ออกเดินทางไป	อ.กันทรลักษณ์	
จ.ศรีสะเกษ	และได้พกัอยูใ่นป่าใกล้บ้านสวนกล้วย	และในพรรษาที	่๑๑	น้ี	กไ็ด้จ�าพรรษา 
อยู่ที่บ้านสวนกล้วย	(ปัจจุบันสถานที่นั้นเขาสร้างเป็นวัดแล้ว)
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	 พ.ศ.	๒๔๙๓	(พรรษาที	่๑๒)	ในระหว่างต้นปี	ได้รับจดหมายจากพระมหาบญุม	ี 
ซึง่เคยเป็นเพือ่นปฏิบตัมิาด้วยกนั	แจ้งข่าวเร่ืองการปฏบิตัธิรรมของหลวงพ่อวดัปากน�า้ 
ภาษีเจริญ	ธนบุรี	จึงเดินทางลงไปและได้พักอยู่กับพระมหาบุญมีที่วัดปากน�้า	๗	วัน	 
ได้มีโอกาสนมัสการหลวงพ่อเจ้าอาวาส	ได้สงัเกตและพจิารณาดแูล้วเหน็ว่า	เป็นไปเพือ่ 
รักษาโรคภัยบางอย่าง	ยงัไม่ถูกนิสยั	จึงได้เดินทางไปพกัทีว่ดัใหญ่	จังหวดัพระนคร- 
ศรีอยุธยา	จ�าพรรษาอยู่ที่วัดนั้น	๒	พรรษา

๑๘. รักษาโรคด้วยธรรมโอสถ

	 ในปี	พ.ศ.	๒๔๙๔	นั้นเอง	หลวงพ่อป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับท้อง	มีอาการบวมขึ้น 
ทางด้านซ้าย	รู้สึกเจ็บปวดที่ท้องมาก	และผสมกับโรคหืดที่เคยเป็นอยู่แล้วซ�้าเติมอีก	 
หลวงพ่อชาพิจารณาว่า	 “อันตัวเรานี้ก็อยู่ห่างไกลญาติพี่น้อง ข้าวของเงินทองก็ไม่มี 
เมือ่ป่วยขึน้มา คร้ันจะไปรักษาทีโ่รงพยาบาลกข็าดเงินทอง จะเป็นการท�าความยุง่ยาก 
แก่คนอืน่ อย่ากระน้ันเลย เราจะรักษาด้วยธรรมโอสถ โดยยดึเอาพระธรรมเป็นทีพ่ึง่  
ถ้ามันจะหายก็หาย ถ้าหากมันทนไม่ได้ ก็ให้มันตายไปเสีย”

	 จึงทอดธรุะในสงัขารของตน	โดยการอดอาหาร	ไม่ยอมฉัน	จะดืม่เพยีงแต่น�า้นิดๆ	 
หน่อยๆ	 เท่านั้น	 ทั้งไม่ยอมหลับนอน	 จึงได้แต่เดินจงกรมและนั่งสมาธิสลับกันไป	 
เวลารุ่งเช้า	เพื่อนๆ	เขาไปบิณฑบาต	หลวงพ่อก็เดินจงกรม	พอเพื่อนกลับมาก็ขึ้นกุฏิ	 
น่ังสมาธต่ิอไป	มีอาการอ่อนเพลยีทางร่างกาย	แต่ก�าลงัใจดมีาก	ไม่ย่อท้อต่อสิง่ทัง้ปวง	 
หลวงพอ่เคยพดูเตือนวา่	การอดอาหารนัน้ระวงัใหด้	ีบางทจีะท�าใหเ้ราหลง	เพราะจติ 
คิดไปมองดูเพื่อนๆ	เขาฉันอาหารว่าเป็นการยุ่งยาก	มีภาระมากจริงๆ	เลยคิดว่าเป็น 
การล�าบากแก่ตัวเอง	อาจจะไม่ยอมฉันอาหาร	จึงเป็นทางให้ตายได้ง่ายๆ	เสียด้วย

	 เมือ่หลวงพ่ออดอาหารมาได้ครบ	๘	วนั	ท่านอาจารย์ฉลวยจึงได้ขอร้องให้กลบั
ฉันดังเดมิ	โรคในกายปรากฏว่าหายไป	ทัง้โรคท้องโรคหดื	ไม่เป็นอกี	หลวงพ่อจึงกลบั 
ฉันอาหารตามเดิมและได้ให้ค�าแนะน�าไว้ว่า	เม่ืออดอาหารหลายวนั	เวลากลบัฉัน	สิง่ที ่
ควรระวังก็คือ	อย่าเพิ่งฉันมากในวันแรกๆ	ถ้าฉันมากอาจตายได้	ควรฉันวันละน้อย 
และเพิ่มขึ้นไปทุกวันจนเป็นปกติ
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	 ในระหว่างที่จ�าพรรษาอยู่ที่วัดใหญ่น้ัน	 หลวงพ่อมิได้แสดงธรรมต่อใครอื่น	 
มแีต่อบรมตวัเองโดยการปฏบิตัแิละพจิารณาเตอืนตนอยูต่ลอดเวลา	เมือ่ออกพรรษา
แล้วได้เดินทางไปพักอยู่เกาะสีชัง	 เพื่อหาความสงบเป็นเวลาหน่ึงเดือน	 และถือคติ
เตือนตนเองว่า	 ชาวเกาะเขาได้อาศัยพื้นดินที่มีน�้าทะเลล้อมรอบ	 ที่ที่เขาอาศัยอยู่ได้
ต้องพ้นน�า้	จึงจะเป็นทีพ่ึง่ได้	เกาะสชีงัเป็นทีพ่ึง่ทางนอกของส่วนร่างกาย	เรามาอาศัย 
อยู่ที่เกาะนี้คือที่พึ่งทางใน	ซึ่งเป็นที่อันน�้าคือกิเลสตัณหาท่วมไม่ถึง	 แม้เราจะอยู่บน
เกาะสีชัง	แต่ก็ยังค้นหาเกาะภายในอีกต่อไป	ผู้ที่ท่านได้พบและอาศัยเกาะอยู่ได้นั้น	
ท่านย่อมอยู่เป็นสขุ	ต่างจากคนทีล่อยคออยูใ่นทะเลคือความทกุข์	ซึง่มหีวงัจมน�า้ตาย	
ทะเลภายนอกมีฉลามและสัตว์ร้ายอื่นๆ	 แต่ทะเลภายในยิ่งร้ายกว่าน้ันหลายเท่า	 
เมื่อได้ธรรมะจากทะเลและเกาะสีชังพอสมควร	 ซึ่งเป็นเวลาหน่ึงเดือนแล้ว	 จึงออก
จากเกาะสีชังเดินทางกลับวัดใหญ่	จังหวัดอยุธยา	และพักอยู่ที่วัดใหญ่เป็นเวลานาน
พอสมควร	จึงได้เดินทางกลับมาบ้าน	และได้มาพักที่ป่าช้าบ้านก่อตามเคย	มีโอกาส
เทศน์โปรดโยมแม่และพี่ชาย	 (ผู้ใหญ่ลา)	 และญาติพี่น้องหลายคน	 จนเป็นเหตุให้ 
งดท�าปาณาติบาตและเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยยิ่งข้ึน	 พักอยู่ที่ป่าช้าบ้านก่อเป็นเวลา	
๑๕	วัน	จึงเดินทางต่อไป

	 พ.ศ.	๒๔๙๕	(เป็นพรรษาที่	๑๔)	ในระหว่างต้นปีนี้	หลวงพ่อเดินธุดงค์ขึ้นไป 
จนถงึบ้านป่าตาว	อ�าเภอเลงินกทา	จังหวดัยโสธร	ซึง่เป็นสถานทีเ่คยอยูม่าก่อน	คราวน้ีไม่
ไปอยูท่ีเ่ก่า	ไปอยูจ่�าพรรษาในป่าห่างจากหมูบ้่าน	๒	กโิลเมตร	ซึง่ปัจจุบนัเป็นทีพ่กัสงฆ์ 
บ�าเพญ็ธรรม	หลวงพ่อได้มีโอกาสเทศน์สัง่สอนประชาชนจนเตม็ความสามารถ	ท�าให้ 
เขาเข้าใจในหลักค�าสอนในศาสนาดีย่ิงขึ้น	 และเกิดความเลื่อมใส	 การรับแขกและ 
การพบปะสนทนาธรรมมีมากและบ่อยครั้งยิ่งขึ้น

	 สถานทีพ่กัแห่งน้ันเรียกว่า	วดัถ�า้หนิแตก	เป็นลานหนิดาด	ทางด้านทศิเหนือของ 
ที่พักน้ันเป็นแอ่งน�้ามีปลาชุม	 ทางทิศตะวันออกของแอ่งน�้าเป็นคันหินสูงนิดหน่อย	 
ต่อจากคันหนิไปทางด้านทศิตะวนัตกเป็นทีล่าดลงไป	เวลาน�า้ล้นแอ่งกไ็หลไปตามทีล่าด 
ลงสูเ่บือ้งล่าง	โดยมากมพีวกปลาดุกพยายามตะเกยีกตะกายข้ึนมาตามน�า้	บางตวักข้็าม 
คนัหนิไปถงึแอ่งน�า้	บางตวักข้็ามไปไม่รอดจึงนอนอยูบ่นคนัหนิ	หลวงพ่อเคยสงัเกตเหน็ 
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ตอนเช้าๆ	ท่านจะเดนิไปดู	เมือ่เหน็ปลานอนอยูบ่นคนัหนิ	จึงจับมนัปล่อยลงไปในแอ่งน�า้	 
แล้วจึงกลับมาเอาบาตรไปบิณฑบาต

๑๙. ยอมอดเพื่อให้ชีวิตสัตว์

	 เช้าวันหน่ึงก่อนจะออกบิณฑบาต	 หลวงพ่อจึงเดินไปดูปลาเพื่อช่วยชีวิตมัน 
ทกุเช้า	แต่วันน้ันไม่ทราบใครเอาเบด็มาตกไว้ตามริมแอ่งน�า้	เหน็เบด็ทกุคนัมีปลาตดิอยู่	 
หลวงพ่อจึงร�าพึงว่า	 เพราะมันกินเหยื่อเข้าไป	 เหยื่อน้ันมีเบ็ดด้วย	 ปลาจึงติดเบ็ด	 
มองดูปลาติดเบ็ด	 สงสารก็สงสาร	 แต่ช่วยมันไม่ได้	 เพราะเบ็ดมีเจ้าของ	 ท่านจึง 
มองด้วยความสลดใจ	เพราะความหวิแท้ๆ	เจ้าจึงหลงกนิเหยือ่ทีเ่ขาล่อไว้	ดิน้เท่าไรๆ	 
กไ็ม่หลดุ	เป็นกรรมของเจ้าเอง	เพราะความไม่พจิารณาเป็นเหตใุห้เตอืนตนว่า	ฉันอาหาร 
ไม่พิจารณา	 จะเป็นเหมือนปลากินเหยื่อย่อมติดเบ็ด	 ได้เวลาจึงกลับออกไปเที่ยว 
ภิกขาจาร	 คร้ันกลับจากบิณฑบาต	 เห็นอาหารพิเศษ	 มองดูเห็นต้มปลาดุกตัวโตๆ	 
ทั้งนั้น	 หลวงพ่อนึกรู้ทันทีว่าต้องเป็นปลาติดเบ็ดที่เราเห็นนั้นแน่ๆ	 บางทีอาจจะเป็น 
พวกที่เราเคยช่วยชีวิตเอามันลงน�้าก็ได้	 ความจริงก็อยู่ใกล้ๆ	 แอ่งน�้านี้เท่านั้น	 และ 
โดยปกติแล้วอาหารจะฉันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้ว	แต่หลวงพ่อเกิดความรังเกียจขึ้นมา	 
ถงึเขาจะเอามาประเคนก็รับวางไว้ตรงหน้า	ไม่ยอมฉัน	ถงึแม้จะอดอาหารมานานกต็าม	 
เพราะท่านคิดว่า	ถ้าเราฉันของเขาในวันนี้	 วันต่อๆ	ไปปลาในแอ่งน�้านั้นมันก็จะถูก
ฆ่าหมด	เพราะเขาจะท�าเป็นอาหารน�ามาถวายเรา	ปลาตัวใดที่อุตส่าห์ตะเกียกตะกาย
ขึน้มาพบแอ่งน�า้แล้ว	กย็งัจะต้องพากนัมาตายกลายเป็นอาหารของเราไปหมด	ดงัน้ัน 
หลวงพ่อจึงไม่ยอมฉัน	จึงส่งให้พระทองดซีึง่น่ังอยูข้่างๆ	พระทองดเีหน็หลวงพ่อไม่ฉัน	 
กไ็ม่ยอมฉันเหมือนกัน	มีอะไรทีไ่ปบณิฑบาตได้มากแ็บ่งกนัฉันตามมตีามได้	ส่วนโยม 
ที่เขาต้มปลามาถวาย	 น่ังสังเกตอยู่ตั้งนาน	 เมื่อเห็นพระไม่ฉัน	 จึงเรียนถามว่า	 
“ท่านอาจารย์ ไม่ฉันต้มปลาหรือครับ” หลวงพ่อจึงตอบว่า “สงสารมัน” เท่านั้นเอง 
ท�าเอาโยมผู้น�ามาถวายถึงกบัน่ิงอึง้	แล้วจึงพดูว่า	“ถ้าเป็นผม หวิอย่างน้ีคงอดไม่ได้แน่ๆ”  
ตั้งแต่นั้นมาปลาในแอ่งน�้านั้นจึงไม่ถูกรบกวน	พวกโยมก็พากันเข้าใจว่าปลาของวัด
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	 ท่านทั้งหลายลองนึกดูเถิดว่า	 หลวงพ่อมีจิตประกอบด้วยเมตตามากแค่ไหน	 
ถ้าเป็นเราแล้วจะทนความหิวได้หรือเปล่ายังไม่แน่	 ส่วนหลวงพ่อท่านทนหิวเพื่อเห็น
แก่ชีวิตเพื่อนร่วมวัด	ถ้านึกรังเกียจหรือรู้ว่าเขาฆ่ามาเฉพาะ	(อุททิสะมังสะ)	แบบนี้
ท่านจะไม่ยอมฉันเลย	ถ้าเป็นเราๆ	ท่านๆ	ปลาทัง้หลายในแอ่งน�า้น้ัน	อาจจะสญูพนัธุ์
ในระยะอันสั้นก็อาจเป็นได้

	 ดงัน้ัน	เมือ่หลวงพ่อมาอยูว่ดัหนองป่าพงน้ี	ท่านจึงห้ามไม่ให้น�าสตัว์มชีวีติมาท�า 
ปาณาติบาตในวัดเป็นเด็ดขาด	 แม้วัดที่เป็นส�านักสาขาของท่านก็ถือปฏิบัติแบบ
เดียวกัน

	 พ.ศ.	๒๔๙๖	ซึ่งนับเป็นปีที่	๒	ที่หลวงพ่อได้อยู่ป่าใกล้บ้านป่าตาว	มีพระภิกษุ
สามเณรอยู	่๙	รูป	เมือ่มพีระเณรอยูด้่วยกนัหลายรูป	หลวงพ่อจึงคดิว่าควรจะปลกีตวั 
ไปอยูแ่ต่ล�าพงัคนเดียว	เพือ่ให้ได้รับความสงบยิง่ขึน้	จึงตกลงให้พระเณรอยูจ่�าพรรษา 
ที่วัดถ�้าหินแตก	ส่วนหลวงพ่อเอง	ขึ้นไปจ�าพรรษาอยู่ภูกอย	ซึ่งบริเวณนั้นหลังจาก 
หลวงพ่อได้จากภกูอยไปหลายปี	จึงมีผู้ค้นพบรอยพระพทุธบาทและเป็นทีส่กัการบชูา 
ของพุทธศาสนิกชนอยู่เดี๋ยวนี้	ภูกอยนี้	อยู่ห่างจากถ�้าหินแตกประมาณ	๓	กิโลเมตร	 
พอถงึวนัอโุบสถสวดพระปาฏโิมกข์	หลวงพ่อกล็งมาร่วมท�าสงัฆกรรมทีว่ดัถ�า้หนิแตก	 
และได้ให้โอวาทเตือนสติพระภิกษุสามเณรมิได้ขาด	 บางโอกาสได้เทศน์ให้โยมฟัง 
พอสมควร	แล้วก็กลับไปที่พักภูกอยตามเดิม

๒๐. ชีวิตพระธุดงค์

	 ในระหว่างพรรษาน้ีหลวงพ่อป่วยเป็นโรคเกีย่วกบัฟัน	เหงือกบวมทัง้ข้างบนและ
ข้างล่าง	รู้สกึบวมมาก	หลวงพ่อท่านหายามารักษาตามมีตามได้	โดยใช้ตบะธรรมและ
ขันติธรรมเป็นที่ตั้ง	พร้อมทั้งพิจารณาว่า	พยาธิ ธัมโมมหิ พยาธิง อะนะตีโต เรามี
ความเจ็บไข้เป็นธรรมดา	หนีความเจ็บไข้ไปไม่พ้น	รู้เท่าทันสภาวธรรมนั้นๆ	มีความ 
อดทนอดกลั้น	 แยกโรคทางกายกับโรคทางใจออกเป็นคนละส่วน	 เม่ือกายป่วย 
ก็ป่วยไป	 ไม่ยอมให้ใจป่วยด้วย	 แต่ถ้ายอมให้ใจป่วยด้วยก็เลยกลายเป็นป่วยด้วย
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โรคสองชั้น	ความทุกข์เป็นสองชั้นเช่นเดียวกัน	โรคปวดฟันมันทรมานหลวงพ่อมาก	
กว่าจะสงบลงได้ต้องใช้เวลาถึง	๖	วัน

	 พูดถึงการสังวรระวังเร่ืองศีลแล้ว	 เมื่อคราวออกปฏิบัติไปคนเดียวอยู่รูปเดียว	 
ย่ิงมีความหวาดกลวัต่ออาบตัมิาก	ออกปฏบิตัคิร้ังแรกมีเข็มเล่มเดยีว	ทัง้คดๆ	เสยีด้วย	 
ต้องระวังรักษากลัวมันจะหัก	 เพราะถ้าหักแล้วไม่รู้จะไปขอใคร	 ญาติพี่น้องก็ไม่มี	 
ด้ายส�าหรับเยบ็	กเ็อาเส้นไหมส�าหรับจูงผีขวัน้เป็นเส้นแล้วห่อรวมกนัไว้กบัเขม็	เมือ่ผ้า
เก่าขาดไปบ้าง	กไ็ม่ยอมขอ	เวลาเดนิธดุงค์ผ่านวดัต่างๆ	ตามชนบท	ไม่มผ้ีาส�าหรับปะ	 
จึงไปชกับงัสกุุลเอาผ้าเชด็เท้าตามศาลาวดั	ปะสบงจีวรทีข่าด	เสร็จแล้วกเ็ดนิธดุงค์ต่อไป	 
และได้เตอืนตนเองว่า	ถ้าไม่มีใครเขาถวายด้วยศรัทธา	เธอกอ็ย่าได้ขอเขา	เป็นพระธดุงค์ 
นี่ให้มันเปลือยกายดูซิ	 เธอเกิดมาครั้งแรกก็มิได้นุ่งอะไรมิใช่หรือ	 เป็นเหตุให้พอใจ 
ในบริขารทีมี่	และเป็นการห้ามความทะเยอทะยานอยากในบริขารใหม่ได้ดีมาก	พดูถงึ 
อาหารบณิฑบาตนับว่ามหีลายๆ	คร้ัง	เวลาออกบณิฑบาต	ได้แต่ข้าวเปล่าๆ	กย็งัดีกว่า 
มิได้ฉัน	ดูแต่สนัุขน่ันซ	ิมนักนิข้าวเปล่าๆ	มนัยงัอ้วนและแข็งแรงด	ีแกลองเกดิเป็นหมา 
สักชาติดูซิ	ท�าให้ฉันข้าวเปล่าๆ	ด้วยความพอใจและมีก�าลังปฏิบัติธรรมต่อไป

	 พดูถงึเร่ืองอาพาธแล้ว	หลวงพ่อได้เคยผ่านความล�าบากมามาก	คร้ังหน่ึงเมือ่อยู่
ในเขตสกลนคร	นครพนม	ป่วยเป็นไข้มาหลายวนั	อยู่คนเดียวกลางภูเขา	อาการหนัก
พอดู	ลุกไม่ขึ้นตลอดวัน	ด้วยความอ่อนเพลียจึงม่อยหลับไป	พอรู้สึกตัวก็เป็นเวลา
เย็นมาก	ตะวันจวนจะตกดิน	ก�าลังนอนลืมตาอยู่	ได้ยินอีเก้งมันร้อง	จึงตั้งปัญหา
ถามตวัเองว่า	พวกอเีก้งและสตัว์ป่า	มนัป่วยเป็นไหม?	ค�าตอบเกดิข้ึนว่า	มนัป่วยเป็น
เหมอืนกัน	เพราะพวกมันเป็นสงัขารทีต้่องปรุงแต่งเช่นเดียวกบัเราน่ีแหละ	มนัมียากนิ 
หรือเปล่า?	 มันก็คงหากินยอดไม้ใบไม้ตามมีตามได้	 มีหมอฉีดยาไหม?	 เปล่า... 
ไม่มเีลย...	แต่กย็งัมอีีเก้งและสตัว์เหลอือยูส่บืพนัธุก์นัเป็นจ�านวนมากมิใช่หรือ?	ค�าตอบ 
เกิดขึ้นว่า	ใช่แล้ว	ถูกแล้ว

	 พอได้ข้อคิดเท่าน้ี	 ท�าให้มีก�าลังใจดีขึ้นมาก	 จึงพยายามลุกน่ังจนได้และได้
พยายามท�าความเพยีรต่อไป	จนกระทัง่ไข้ได้ทเุลาลงเร่ือยๆ	หลวงพ่อพดูให้ฟังว่า	เป็น
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ไข้หนักอยู่คนเดยีวกลางภูเขาไม่ตายหรอก	ถ้าไม่ถงึทีต่าย	แม้จะไม่มหีมอรักษากต็าม	 
แต่กว่ามันจะหายนานหน่อยเท่านั้นเอง

	 พ.ศ.	๒๔๙๗	ในระหว่างปลายเดือน	๓	โยมมารดา	(แม่พิมพ์)	ของหลวงพ่อ 
พร้อมทัง้พีช่าย	(ผู้ใหญ่ลา)	และญาตโิยมอกี	๕	คน	ได้เดนิทางขึน้ไปพบหลวงพ่อเพือ่
นมัสการนิมนต์ให้กลับลงมาโปรดญาติโยมในถิ่นก�าเนิด	 หลวงพ่อพิจารณาเห็นเป็น 
โอกาสอันเหมาะแล้วจึงรับนิมนต์	 และตกลงให้โยมมารดาและคณะที่ไปน้ันขึ้นรถ
โดยสารลงมาก่อน	ส่วนหลวงพ่อพร้อมด้วยพระเช้ือ	พระหนู	พระเลือ่น	สามเณรอ๊อด	 
พร้อมด้วยพ่อก	ีพ่อไต	บ้านป่าตาว	เดนิธดุงค์ลงมาเร่ือยๆ	หยดุพกัเป็นระยะๆ	ตามทาง 
เป็นเวลา	๕	วัน

๒๑. ก�าเนิดวัดหนองป่าพง

	 วันน้ันเวลาตะวันบ่าย	 คณะของหลวงพ่อได้เดินทางมาถึงชายดงป่าพงแห่งน้ี	 
ซึ่งเป็นวันจันทร์	ขึ้น	๔	ค�่า	เดือน	๔	ปีมะเส็ง	ตรงกับวันที่	๘	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗	
ซึ่งเป็นนิมิตเคร่ืองหมายคร้ังส�าคัญที่จะเปลี่ยนแปลงป่าที่น่าชมร่ืนรมย์ไปด้วยรส 
แห่งสัทธรรม

	 เช้าวันที่	๙	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗	จึงได้พากันเข้าส�ารวจสถานที่พักในดงป่านี้	
โยมได้ถากจอมปลวก	ถางต้นไม้เลก็ๆ	ออก	จัดทีพ่กัให้ใกล้ต้นมะม่วงใหญ่หลายต้น	 
ซึ่งอยู่ข้างโบสถ์ด้านทิศใต้ปัจจุบันน้ี	 ต่อมามีญาติโยมชาวบ้านก่อและบ้านกลาง 
ผู้เลื่อมใส	จึงช่วยกันปลูกกุฏิเล็กๆ	ให้อาศัยกันต่อไป

	 เมือ่ได้มาอยูท่ีป่่าพงแล้ว	หลวงพ่อท่านถอืหลกัค�าสอนของพระพทุธเจ้าทีต่รัสว่า	 
“ท�าตนให้ตัง้อยูใ่นคณุอนัสมควรเสยีก่อน แล้วจึงสอนคนอืน่ทหีลงั จึงจักไม่เป็นบณัฑติ 
สกปรก”

	 ไม่ว่ากิจวัตรใดๆ	เช่น	กวาดวัด	จัดที่ฉัน	ล้างบาตร	ตักน�้า	หาบน�้า	ท�าวัตร	
สวดมนต์	เดินจงกรม	นั่งสมาธิ	วันพระถือเนสัชชิก	ไม่นอนตลอดคืน	หลวงพ่อชา
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ลงมือท�าเป็นตวัอย่างของศิษย์โดยถือหลกัทีว่่า	“สอนคนด้วยการท�าให้ด ูท�าเหมือนพดู  
พูดเหมือนท�า”

	 ดังน้ันจึงมีศิษย์และญาติโยมเกิดความเคารพย�าเกรงและเลื่อมใสในปฏิปทา
ที่หลวงพ่อด�าเนินอยู่	 เม่ือเทศน์ก็ชี้แจงถึงหลักความจริงที่จะน�าไปท�าตามให้เกิด
ประโยชน์ได้	หลวงพ่อและศษิย์รุ่นแรกทีเ่ข้ามาอยูต้่องต่อสูก้บัไข้ป่า	ขณะน้ันยงัชุกชุม
มากเพราะเป็นป่าทึบ	ยามพระเณรป่วยจะหายารักษาก็ยาก	ต้องต้มบอระเพ็ดให้ฉัน	
ก็พอทเุลาลงบ้าง	เน่ืองจากโยมผู้อุปัฏฐากยงัไม่ค่อยเข้าใจในการอปุถมัภ์	ทัง้หลวงพ่อ 
กไ็ม่ยอมออกปากขอจากใครๆ	แม้จะพดูเลยีบเคียงก็ไม่ท�า	ปล่อยให้ผู้มาพบเหน็ด้วยตา	 
พิจารณาแล้วเกิดความเลื่อมใสเอาเอง	พูดถึงอาหารการฉันก็จะรู้สึกฝืดเคือง

๒๒. รับพระราชทานสมณศักดิ์

	 เมือ่หลวงพ่อได้มาอยูเ่ป็นทีพ่ึง่ทางใจของศษิย์	และญาตโิยมผู้ใคร่ต่อการปฏบิตัิ
ธรรมทัง้หลาย	เร่ิมแต่ปี	๒๔๙๗	เป็นต้นมา	จนกระทัง่ถงึปี	๒๕๑๓	มศิีษย์และญาตโิยม 
บางคนกราบเรียนเรื่องการขออนุญาตตั้ง	(สร้าง)	วัด	เมื่อก่อนนั้นหลวงพ่อมักพูดว่า	 
ไม่ต้องขอสร้างวดั เรากส็ร้างกต็ัง้มานานแล้ว	แต่เพือ่ให้ถกูต้องตามกฎระเบยีบ	หลวงพ่อ 
จึงอนุญาตให้มกีารขอสร้างวดัขึน้	และเม่ือได้รับอนุญาตให้สร้างวดัเรียบร้อยแล้ว	จึงได้ 
รับตราตั้งดังนี้

	 ๑.	เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง	เมื่อวันที่	๒๙	เมษายน	๒๕๑๖	

	 ๒.	ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะ	มีนามว่า	พระโพธิญาณเถร เมื่อวันที่  
๕	ธันวาคม	๒๕๑๖

	 ๓.	 เมื่อปลายเดือนมกราคม	 ปี	 ๒๕๑๗	 ได้รับหนังสือให้เข้าไปอบรมเป็น 
พระอุปัชฌาย์	และได้รับตราตั้งพระอุปัชฌาย์	เมื่อวันที่	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๑๗
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๒๓. โยมมารดามรณะ

	 หลังจากหลวงพ่อชาและคณะได้เข้ามาอยู่ที่ดงป่าพงน้ีเดือนกว่า	 คุณแม่พิมพ์	
ช่วงโชติ	 ซึ่งเป็นโยมมารดาของท่าน	 ก็ได้เข้ามาบวชเป็นชีอยู่ปฏิบัติธรรมตามอย่าง
พระลูกชาย	พร้อมทั้งมีโยมผู้หญิงบวชตามอีก	๓	คน	ยังผลให้คุณแม่พิมพ์ได้รับรส 
แห่งธรรม	 ท�าให้จิตใจเยือกเย็นเป็นที่พึ่งแก่ตน	 ท�าให้สตรีเหล่าอื่นผู้หวังความสงบ	
ได้เข้าบวชเพิม่จ�านวนมากขึน้เร่ือยๆ	โยมแม่ชไีด้สร้างความด	ีทัง้ทีเ่ป็นส่วนอามิสบชูา	 
และปฏบิตับิชูาตามก�าลงัความสามารถ	ได้โอกาสอปุถมัภ์บ�ารุงพระภกิษสุามเณร	ทัง้ใน 
ยามปกติและคราวอาพาธเสมอมา

	 หลวงพ่อเองก็ได้ท�าการบ�ารุงโยมมารดาตามสมควรแก่หน้าที่อันบุตรที่ดีจะพึง 
กระท�าแก่ผู้บงัเกดิเกล้า	คอยเอาใจใส่ทัง้อาหารกายและอาหารใจมไิด้เพกิเฉย	คร้ันหลาย 
ปีผ่านไป	หนีความผุพงัไปไม่พ้น	ดงัน้ันเมือ่คราวทีโ่ยมป่วย	หลวงพ่อและญาต	ิตลอดทัง้ 
บรรดาแม่ชี	 ก็ได้เอาใจใส่พยาบาลรักษาตามความสามารถ	 หลวงพ่อก็หาโอกาสเข้า 
ไปเยี่ยมและให้สติทางธรรมอยู่บ่อยๆ	 ผลสุดท้ายแม่ชีพิมพ์ก็ได้ทอดทิ้งร่างกายอัน 
แก่หง่อมไปเมื่อวันที่	๑๗	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๑๗

	 ก�าหนดงานฌาปนกจิศพโยมแม่ในระยะวนัมาฆบชูา	ซึง่ตรงกบัวนัที	่๒๕	มนีาคม	 
พ.ศ.	๒๕๑๘	ในงานน้ีได้อนุญาตให้กลุบตุรกลุธดิาบวชเป็นสามเณร	๑๐๕	รูป	บวชเป็น 
ชี	๗๒	คน	เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

๒๔. จาริกสู่ต่างประเทศ ครั้งที่ ๑

	 นับเป็นเวลา	๒๓	ปีกว่า	ที่หลวงพ่อชาได้อาศัยวัดบ้านหนองป่าพง	เป็นหลักชัย
ในการประกาศสจัธรรมอนัน�าสนัตสิขุมาสูม่วลมนุษย์	ได้มภีกิษุสามเณรและประชาชน	
เดินทางมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพื่ออบรมการปฏิบัติธรรมเพิ่มจ�านวนมากขึ้นเร่ือยๆ	 
จนกระทัง่ได้ขยายส�านักสาขาแยกออกไปในต่างอ�าเภอและต่างจังหวดั	ซึง่ในปัจจุบนัน้ี 
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มอียู่ประมาณ	๘๒	สาขา	มชีาวต่างประเทศเกดิความเลือ่มใสมาขอบวชเป็นศษิย์เพือ่
อยูป่ฏบิตัธิรรมเพิม่จ�านวนมากขึน้	จนกระทัง่หลวงพ่อได้อนุญาตให้จัดตัง้ส�านักสาขา 
ส�าหรับชาวต่างประเทศขึ้นเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก	มีชื่อเรียกว่า วัดป่านานาชาติ เป็น
สาขาที	่๑๙	ของวดัหนองป่าพง	ตัง้อยู่ในเขตต�าบลบุง่หวาย	อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวดั 
อุบลราชธานี

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๑๙	อาจารย์สเุมโธ	ได้เดินทางไปเยีย่มโยมมารดาทีส่หรัฐอเมริกา	 
ขากลบัเดนิทางมาแวะประเทศองักฤษ	พกัทีส่�านักธรรมประทปีแฮมป์สเตท	กรุงลอนดอน	 
ได้มีเจ้าหน้าที่ของส�านักน้ันมาสนทนาธรรมจนเกิดศรัทธาเลื่อมใส	 เขาถามถึงส�านัก 
ทีเ่ป็นครูบาอาจารย์	นิมนต์ให้ท่านอยูจ่�าพรรษาทีอ่งักฤษ	อาจารย์สเุมโธ	จึงได้บอกว่า 
เป็นลกูศิษย์ของหลวงพ่อชาแห่งวดัหนองป่าพง	อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวดัอบุลราชธานี	
ถ้าต้องการอยากให้อยู่ในประเทศองักฤษ	กข็อให้ไปตกลงขอจากหลวงพ่อชาเสยีก่อน	
ต่อจากนั้นอาจารย์สุเมโธจึงได้เดินทางกลับประเทศไทย

	 จึงเป็นเหตใุห้ชาวสงัฆทรัสต์แห่งประเทศองักฤษ	ได้ตดิต่อขอนิมนต์หลวงพ่อชา 
และอาจารย์สุเมโธ	ให้เดินทางไปประกาศสัจธรรมและเพื่อประดิษฐานหลักปฏิบัติไว้ 
ในภาคพื้นตะวันตกให้เจริญรุ่งเรืองโชติช่วงชัชวาลตามสมควรแก่กาลและฐานะที่จะ 
พึงมีพึงเป็นได้	ดังนั้น	เมื่อวันที่	๒	พฤษภาคม	๒๕๒๐	ซึ่งเป็นปีที่หลวงพ่อได้มีอายุ	 
๕๙	ปี	พรรษา	๓๘	หลวงพ่อได้ออกเดนิทางจากวดัหนองป่าพง	สูก่รุงเทพฯ	เมือ่วนัที	่๕	 
พฤษภาคม	๒๕๒๐	(ติดตามอ่านเรื่องราวโดยละเอียดจากบันทึกของหลวงพ่อ)

๒๕. การจาริกไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๒

	 คณะสังฆทรัสต์แห่งประเทศอังกฤษ	 ได้ติดต่อขอนิมนต์หลวงพ่อชา	 สุภัทโท	 
ให้จาริกไปเผยแผ่ธรรมะทีน่ั่นเป็นคร้ังที	่๒	ในปี	๒๕๒๒	หลวงพ่อจึงได้ออกเดนิทาง
ไปตามค�านิมนต์ของเขา	พร้อมกับพระปภากโร	อีกครั้งหนึ่ง	เมื่อวันที่	๓๐	เมษายน	
๒๕๒๒	 น้ันเอง	 เมื่อเดินทางถึงประเทศอังกฤษแล้ว	 ก็ได้ให้การอบรมกรรมฐาน	 
แสดงธรรมและสนทนาธรรมกับผู้มาพบเป็นจ�านวนมากข้ึนกว่าการไปคร้ังแรก 
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หลายเท่า	 นอกจากนั้นท่านยังได้ไปดูสถานที่ที่เขาถวายเพื่อจัดตั้งเป็นส�านักถาวรขึ้น	 
ในทีแ่ห่งใหม่น้ี	เป็นธรรมชาตน่ิาร่มร่ืนใจเหมาะสมแก่การปฏบิตัธิรรมอย่างยิง่	เพราะ
บริเวณกว้างขวางดี	 รู้สึกว่าไม่คับแคบเหมือนแฮมสเตท	 ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมือง 
ลอนดอน	ไม่เพยีงพอแก่จ�านวนคนผู้ใคร่ต่อการปฎบิตัธิรรมอย่างยิง่	เพราะบริเวณน้ี
กว้างขวางด	ีรู้สกึว่าไม่คับแคบเหมอืนแฮมป์สเตท	ซึง่ตัง้อยู่ในใจกลางเมอืงลอนดอน	 
ไม่เพยีงพอแก่จ�านวนผู้ใคร่ต่อการปฏบิตัธิรรม	ส่วนสถานทีแ่ห่งใหม่น้ีเป็นป่าธรรมชาต ิ
ของเมืองหนาว	มทีะเลสาบอยูใ่กล้ๆ	มตีกึเก่าหลงัใหญ่อยูห่ลงัหน่ึง	ใช้เป็นทีพ่กัอาศัย 
และประกาศสัจธรรมของพระภิกษุสามเณร	 ซึ่งล้วนเป็นชาวตะวันตกผู้ได้รับการ
บรรพชาอุปสมบทไปจากวัดหนองป่าพง

	 จึงเป็นอันกล่าวได้ว่า	 พระสงฆ์ผู้เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคณะน้ัน	 ได้เข้ามา
อยู่อาศัยที่แห่งใหม่นี้	เพื่อปฏิบัติธรรมและประกาศสัจธรรมเรื่อยมา	คณะกรรมการ
ของธรรมประทปี	เป็นเพยีงผู้อปุถมัภ์ตามสมควรแก่ฐานะเท่าน้ัน	ปัจจุบนัน้ีได้รับความ
สนใจจากชาวไทยและชาวต่างประเทศให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ	 นับว่าท่าน 
สุเมโธและคณะลูกศิษย์	 ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในนามหลวงพ่อชาแห่งวัด 
หนองป่าพง	ได้ถ่ายทอดหลักปฏิบัติธรรมให้ด�ารงอยู่ในภาคพื้นตะวันตกนั้นได้อย่าง
ดียิ่ง

๒๖. จาริกสู่อเมริกา

	 หลวงพ่อชาออกเดินทางสู่สหรัฐอเมริกา	มีท่านปภากโรเป็นปัจฉาสมณะ	ได้ไป 
พักที่ส�านกักรรมฐานของนายแจค็	คอร์นฟิลด์	ผู้เป็นศิษย์ฝรั่ง	ซึ่งเคยมาบวชอยู่ที่วัด 
หนองป่าพง	 หลวงพ่อได้พักอยู่ที่ส�านักน้ันเป็นเวลาเก้าวัน	 ท่านได้อบรมข้อปฏิบัติ
กรรมฐานแก่ชาวอเมริกันเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้เขาเหล่าน้ันได้รับปีตสิขุ	เกดิความสนใจ 
ในหลกัปฏบิตัติามแนวหลวงพ่อสัง่สอน	แล้วจึงออกจากแมสซาชูเสทเดนิทางไปเมอืง
ซีแอตเติ้ล	 ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านปภากโรภิกขุ	 ออกจากซีแอตเติ้ลแล้ว 
เดินทางเข้าสู่ชิคาโก	 แล้วเดินทางไปสู่ประเทศแคนาดา	 จากน้ันก็ได้ย้อนกลับมาที ่
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แมสซาชเูสท	แล้วเดนิทางต่อไปทีน่ครนิวยอร์ค	แต่ละสถานทีท่ีห่ลวงพ่อได้ไปเยีย่มน้ันๆ	 
ท่านกไ็ด้แนะน�าหลกัปฏบิตัธิรรม	ได้สนทนาธรรม	และตอบปัญหาแก่ผู้ทีส่นใจจนเป็นที่ 
ซาบซึ้งตรึงใจของเขาเหล่านั้น

	 เมื่อหลวงพ่อกลับจากสหรัฐคืนสู่อังกฤษแล้ว	พักที่แฮมป์สเตท	ท่านได้อยู่ดูแล 
การเคลื่อนย้ายบริขารของพระสงฆ์สานุศิษย์เพื่อเดินทางไปสถานที่แห่งใหม่	 ซึ่งเป็น 
ที่ตั้งส�านกัดังที่กล่าวมาแล้วนัน้	ต่อจากนัน้ท่านก็ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของมิสเตอร์ 
ชอว์	เศรษฐชีาวพม่าอยูท่ีโ่อ๊คเกน็โฮล์ท	ได้ร่วมสงัฆกรรมบวชนาคกบัท่านมหาสสียาดอว์	 
ซึ่งเป็นพระเถระพม่า	เป็นอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบทกุลบุตร

	 ต่อมาหลวงพ่อก็ได้รับนิมนต์ให้เดินทางไปยังสก๊อตแลนด์	พักอยู่ที่นั่นสองคืน	
ผู้สนใจในการปฏิบตัธิรรมซึง่เคยมาฝึกภาวนาธรรมกบัท่านสเุมโธกม็อียูไ่ม่น้อย	และม ี
ผู้สนใจคิดอยากจะให้ตั้งส�านักสาขาของหลวงพ่อขึ้นอีกที่นั่นสักหนึ่งแห่ง	แต่ท่านยัง
พิจารณาอยู่ว่าจะมีความเหมาะสมเพียงใดหรือไม่

	 การเดินทางไปประกาศสจัธรรมในต่างประเทศของหลวงพ่อชา	สภัุทโท	ทัง้สอง 
คร้ังน้ี	 ถือได้ว่าหลวงพ่อได้น�าหลักปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยัง 
ต่างประเทศ	ในนามของคณะสงฆ์และปวงชนชาวไทย	ให้เป็นทีรู้่จักของชนชาวตะวนัตก	 
เพื่อจะได้ด�ารงคงอยู่ในภาคพื้นส่วนนี้ตลอดชั่วกาลนาน

	 หลวงพ่อได้เดินทางกลับคืนสู่ประเทศไทยเพื่อกลับมาเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของ
สานุศิษย์และพุทธศาสนิกชน	เมื่อวันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๒๒
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อารมณ์ทั้งหลายนั้น	จะเป็นอารมณ์ที่พอใจก็ตาม
หรืออารมณ์ที่ไม่พอใจก็ตาม
อารมณ์ทั้งสองอย่างนี้	มันเหมือนงูเห่า	
งูเห่ามันมีพิษมาก
ถ้ามันฉกคนแล้ว	ก็ท�าให้ถึงแก่ความตายได้
อารมณ์นี้ก็เหมือนกับงูเห่าที่มีพิษร้ายนั้น
อารมณ์ที่พอใจก็มีพิษมาก	อารมณ์ที่ไม่พอใจก็มีพิษมาก
มันท�าให้จิตใจของเราไม่เป็นเสรี
ท�าให้จิตใจไขว้เขวจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้า

อารมณ์ทั้งหลายที่ว่ามานี้	เหมือนกันกับงูเห่าที่มีพิษร้าย
ถ้าไม่มีอะไรมาขวาง	มันก็เลื้อยไปตามธรรมชาติของมัน
แม้พิษของมันจะมีอยู่	มันก็ไม่แสดงออกมา
ไม่ได้ท�าอันตรายเรา	เพราะเราไม่ได้เข้าไปใกล้มััน

ดังนี้	ถ้าหากเป็นคนที่ฉลาดแล้ว	ก็จะปล่อยหมด
สิ่งที่ดีก็ปล่อยมันไป	สิ่งที่ชั่วก็ปล่อยมันไป
สิ่งที่ชอบใจก็ปล่อยมันไป	สิ่งที่ไม่ชอบก็ปล่อยมันไป
เหมือนอย่างเราปล่อยงูเห่าตัวที่มีพิษร้ายนั้น
ปล่อยให้มันเลื้อยของมันไป
มันก็เลื้อยไปทั้งพิษที่มีอยู่ในตัวมันนั่นเอง

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง “อยู่กับงูเห่า”
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